
 

 

 

 
 

TOIMINTAKERTOMUS 
ja tilinpäätös 

vuodelta 2019 
 
 



 

 

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 
 

Sisällysluettelo 
 

1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ..................................................................................................... 1 
2 Kuntayhtymän hallinto ................................................................................................................... 2 

2.1 Yhtymähallitus .................................................................................................................................... 2 
2.1.1 Yksilöjaosto ........................................................................................................................................ 3 
2.1.2 Henkilöstöjaosto ................................................................................................................................ 3 
2.2 Sopimustyöryhmä .............................................................................................................................. 4 
2.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus ................................................................................................. 4 
2.4 Organisaatio ....................................................................................................................................... 5 
2.5 Sopimusohjaus ................................................................................................................................... 5 
2.6 Tilivelvolliset ....................................................................................................................................... 6 

3 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys ........................................................................................... 7 
4 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden muutokset sekä asetettujen tavoitteiden toteutuminen ..... 12 

4.1 Hyvinvointipalvelut .......................................................................................................................... 13 
4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet .......................................... 13 
4.2 Terveyspalvelut ................................................................................................................................ 19 
4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet ................................................ 19 
4.3 Hallinto- ja tukipalvelut .................................................................................................................... 25 
4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet .................................... 25 

5 Kuntayhtymän henkilöstö ............................................................................................................ 26 
6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ............................................................. 27 
7 Yhtymähallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ..................... 27 
8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .......................................................... 30 

8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .................................................................................................... 31 
8.2 Rahoituslaskelma ............................................................................................................................. 32 
8.3 Tase .................................................................................................................................................. 33 
8.4 Kokonaistulot ja –menot .................................................................................................................. 34 
8.5 Tilikauden tuloksen käsittely ............................................................................................................ 35 

9 Talousarvion toteutuminen .......................................................................................................... 35 
9.1 Hallinto- ja tukipalvelut .................................................................................................................... 38 
9.2 Hyvinvointipalvelut .......................................................................................................................... 39 
9.2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut ................................................................................................................. 40 
9.2.2 Hoito- ja hoivapalvelut ..................................................................................................................... 42 
9.3 Terveyspalvelut ................................................................................................................................ 45 
9.3.1 Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut .................................................................................................. 47 
9.3.2 Erikoissairaanhoito ........................................................................................................................... 49 
9.3.3 Työterveyshuolto ............................................................................................................................. 50 
9.3.4 Suun terveydenhuolto ..................................................................................................................... 50 
9.3.5 Ympäristöterveydenhuolto .............................................................................................................. 51 
9.3.6 Aikuispsykososiaaliset palvelut ........................................................................................................ 51 
9.4 Kuntayhtymän tuloslaskelman toteumavertailu ............................................................................. 53 
9.5 Investointien toteuma...................................................................................................................... 54 
9.6 Rahoitusosan toteutuminen ............................................................................................................ 54 

10 Tilinpäätöslaskelmat .................................................................................................................... 55 
11 Tilinpäätöksen liitetiedot ............................................................................................................. 59 

11.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ......................................................... 59 
11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ................................................................................................. 59 
11.3 Tasetta koskevat liitetiedot .............................................................................................................. 60 
11.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .............................................................................................. 60 
11.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ............................................................................................ 61 
11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ...................................................................... 62 
11.5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot .......................................................... 62 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET 
 

Maisema-taulukoiden kokoomataulut  
 

OHEISMATERIAALIT 
 

Henkilöstökertomus 
 Tuoteryhmäkohtaiset Maisema-toteutumataulukot 
 Talousarvion toteutumavertailu  



 

 

1 

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 
 

1 Kuntayhtymän johtajan katsaus 
 

Kallion perustehtävänä on järjestää alueen 
asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäen.  
 

Vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet pohjautui-
vat Kallion palvelustrategiaan, jonka päivitystyö 
aloitettiin loppuvuodesta. Palveluprosesseja on 
aktiivisesti kehitetty  entistä enemmän asiakkaan 
kokonaistilanteen ja palvelutarpeen monialaiseen 
arviointiin perustaen.  Laadukkailla ja palvelutar-
peista lähtevillä palveluilla on tavoiteltu myös 
toiminnan parempaa tuottavuutta ja vaikutta-
vuutta.   
 
Yhteistyöstä on siirrytty entistä enemmän asia-
kaslähtöiseen, monialaiseen yhdessä tekemiseen 
ja myös asiakkaita on tuettu omavastuun ottami-
seen omissa hoito- ja palvelupoluissaan. Uusia 
monialaisia palveluita käyttäviä asiakasryhmiä on 
tunnistettu ja heidän palvelupolkujaan kuvattu ja 
sujuvoitettu mm. moniammatillisen asiakasläh-
töisyys-koulutuksen avulla.  
 
Kärkihankkeina oli paljon sosiaali- ja terveyspal-
veluita käyttävät asiakkaat ja lastensuojelun ke-
hittäminen. Moniasiakas puheeksi –
toimintamallia laajennettiin erityisesti niihin 
palveluihin, joita kuntien asukkaat laajasti käyt-
tävät. Lastensuojelun osalta kehittäminen koh-
distui erityisesti lastensuojelun vaikuttavuuden 
parantamiseen ja yhteistyön kehittämiseen pe-
ruskuntien kanssa. Lasten ja perheiden palve-
luissa tehostettiin Lapset puheeksi –
menetelmän käyttöä ja neuvonpitoja keinoina 
tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä perhei-
den kasautuvia ongelmia. 
 

Kallio on ollut osaavan ja luotettavan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijan ja vetovoimaisen 
työnantajan maineessa vaativissakin rekrytoin-
neissa. Kuntayhtymän henkilöstön ja esimiesten 
osaamista on tuettu täydennyskoulutuksilla ja 
työssäjaksamista mm. työnohjauksilla, työterve-
yshuollolla ja tyky-toiminnalla. Hoitohenkilöstön 
saatavuuden ja suunnitelmallisemman sijais-
resurssin käytön turvaamiseksi aloitettiin vara-
henkilöstöyksikön suunnittelu, mikä tullaan ensin 
pilotoimaan Ylivieskan hoidon ja hoivan ympäri-

vuorokautisissa yksiköissä.    
 

Kallio on toiminut edelleen strategiansa mukai-
sesti vahvana yhtenäisenä alueena ja kehittänyt 
omaa toimintaansa osallistuen aktiivisesti Poh-
jois-Pohjanmaan maakunnalliseen SoTe –
keskusteluun ja uuden hallituskauden kansalli-
seen SoTe-uudistuksen valmisteluun. Maakunta- 
ja SoTe-uudistuksessa valmistellut tilannekuva-
ukset alueiden erityispiirteineen ja skenaariot 
tulevaisuuden palvelutarpeista Pohjois-
Pohjanmaan maakunnassa on ollut hyvää tieto-
pohjaa Kallion alueen tulevaisuutta mietittäessä. 
Kallion ja sen lähialueiden kanssa käytiin muu-
tamia neuvotteluja tiiviimmän yhteistyön kar-
toittamiseksi myös poliittisten päättäjien kanssa. 
 
Kallion vuoden 2019 tilinpäätöksessä käyttötalou-
den nettomenot olivat 122,0 milj. euroa, toteuma 
talousarvioon nähden +1,5%. Oman toiminnan 
jäsenkuntalaskutus oli 80,7 milj. euroa, toteuma 
talousarvioon nähden +0,5%. Ostetun erikois-
sairaanhoidon jäsenkuntalaskutus oli 41,3 milj. 
euroa, toteuma talousarvioon nähden +4,4%. 
Edellisen vuoden toteumaan verrattuna kustannus-
kasvua on perhepalveluiden, vammaispalveluiden 
ja erikoissairaanhoidon kustannuksissa.  
 
Kallion toiminnan kehittäminen on ollut mahdol-
lista osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa. 
Siitä iso kiitos jokaiselle, joka on työllään turvan-
nut hyvät ja laadukkaat palvelut alueen asukkail-
le. Kiitoksen ansaitsevat myös poliittiset päättä-
jät, joilta on löytynyt tahtoa ja luottamusta tukea 
meitä Kallion työntekijöitä.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johanna Patanen 
kuntayhtymän johtaja 
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2 Kuntayhtymän hallinto 
 
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, johon 
jäsenkunnat nimeävät edustajansa siten, että kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden nime-
tään jokaisesta kunnasta yksi edustaja. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän 
vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni.  
 
Kuntayhtymän luottamuselimiä ovat perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous, yhtymä-
hallitus ja tarkastuslautakunta sekä yhtymähallituksen jaostot. Yksilöjaosto toimii sosiaali-
huoltolain 6 §:ssä ja tartuntatautilain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä ja henkilöstö-
jaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten 
soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhde-
asioista. Yhtymähallitus voi harkintansa mukaan asettaa muitakin työryhmiä, toimikuntia 
tai vastaavia toimielimiä, joiden tehtävät se määrittelee asettamispäätöksessään. 
 
Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2019 kaksi (2) kertaa. 
 

2.1 Yhtymähallitus 
 
Kuntayhtymän yhtymähallituksessa on 13 yhtymäkokouksen valitsemaa jäsentä sekä jokaisella 
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.  
 
Yhtymähallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2019 
 
Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 29.8.2017 kuntayhtymän yhtymähallituksen toimi-
kaudeksi 2017–2021 sekä nimesi jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.  
 
Puheenjohtaja Esko Kangas, 
1. varapj. Annikki Sipilä, 2. varapj. Kaisa Haapakoski ja 3. varapj. Terhi Kangas 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta 

Annikki Sipilä, 1. varapuheenjohtaja Marika Kääntä  Alavieska 

Marja Isokääntä Aaro Isotalus Alavieska 

Esko Kangas, puheenjohtaja Maarit Leppimaa Nivala 

Eero Erkkilä Pekka Pääkkö Nivala 

Irja Erkkilä Eija-Riitta Niinikoski Nivala 

Heli Palola Jarmo Kivioja  Nivala 

Terhi Kangas, 3. varapuheenjohtaja Merja Ruuttula Sievi 

Ari Ahola Jenny Koski Sievi 

Kaisa Haapakoski, 2. varapuheenjohtaja Tero Vähäkangas Ylivieska 

Paula Haapakoski Juhani Isotalo  Ylivieska 

Pauli Korpi-Tassi 1.1. – 8.5.2019 
Asko Männistö 8.5.2019 - 

Juhani Nevala Ylivieska 

Alpo Löytynoja Markku Orpana Ylivieska 

Jouko Ylimäki Kati Marjakangas Ylivieska 

 
Vuonna 2019 yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa. 1.1. – 31.7.2019 esittelijänä toimi vt. kun-
tayhtymän johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintopalvelusihteeri. 1.8. – 31.12.2019 esitteli-
jänä toimi kuntayhtymän johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja. 
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2.1.1 Yksilöjaosto 
 

Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntatautilain 16 §:ssä tarkoitettuna toi-
mielimenä. 
 
Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus on valinnut jäsentensä ja varajäsentensä keskuu-
desta yksilöjaostoon neljä (4) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Jaoston jäsenten keskuudesta on valittu jaoston puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. 
Yksilöjaoston esittelijänä toimii ao. toimialajohtaja tai hänen määräämänsä toimialan asian-
tuntija. Sihteerinä toimii hallintopalvelupäällikkö ja varalla hallintopalvelusihteeri. 
 
Yksilöjaoston jäsenet 1.1. – 31.12.2019 
 
Puheenjohtaja Terhi Kangas ja varapuheenjohtaja Annikki Sipilä 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta 

Terhi Kangas, puheenjohtaja Ari Ahola Sievi 

Annikki Sipilä, varapuheenjohtaja Marja Isokääntä Alavieska 

Esko Kangas Irja Erkkilä Nivala 

Alpo Löytynoja Markku Orpana Ylivieska 

 
Yksilöjaosto kokoontui vuonna 2019 seitsemän (7) kertaa.  
 
 

2.1.2 Henkilöstöjaosto 
 
Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehto-
sopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelus-
suhdeasioista. 
 
Yhtymähallitus on valinnut henkilöstöjaostoon jäsentensä ja varajäsentensä keskuudesta 
neljä (4) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston jäsenten 
keskuudesta on valittu jaoston puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Jaoston kokouk-
sissa läsnäolo- ja puheoikeus on yhtymähallituksen puheenjohtajalla, kuntayhtymän 
johtajalla ja toimialajohtajilla. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö 
tai muu kuntayhtymän johtajan määräämä viranhaltija.  Sihteerinä toimii henkilöstösih-
teeri ja varalla hallintopalvelupäällikkö. 
 
Henkilöstöjaoston jäsenet 1.1. – 31.12.2019 
 
Puheenjohtaja Kaisa Haapakoski ja varapuheenjohtaja Eero Erkkilä 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta 

Kaisa Haapakoski, puheenjohtaja Jouko Ylimäki Ylivieska 

Eero Erkkilä, varapuheenjohtaja Jarmo Kivioja Nivala 

Marja Isokääntä Annikki Sipilä Alavieska 

Ari Ahola Terhi Kangas Sievi 

 
Henkilöstöjaosto kokoontui vuonna 2019 kolme (3) kertaa.  
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2.2 Sopimustyöryhmä 

 
Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen 
toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, joka muodostuu jäsenkuntien kuntajohtajista 
ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista. Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimii  
kuntayhtymän johtaja. 
 

Varsinainen jäsen  

Olli Ikonen 1.1.-18.11. 
Kari Pentti 19.11.- 

Alavieskan kunta 

Päivi Karikumpu  Nivalan kaupunki 

Mauno Ranto  Sievin kunta 

Maria Sorvisto  Ylivieskan kaupunki 

 
 

2.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus  
 
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jäsenkuntien valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunta ajalla 1.1. - 31.12.2019 
 
Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 29.8.2017 kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäse-
net toimikaudeksi 2017–2021. Puheenjohtajaksi nimettiin Ahti Hannula ja varapuheenjohta-
jaksi Sakari Rahkala. 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta 

Eija Jutila Maarit Jutila Alavieska 

Riitta Ekstam Heikki Häyrynen Nivala 

Ahti Hannula, puheenjohtaja Piritta Huovari Sievi 

Sakari Rahkala, varapuheenjohtaja Eero Myllykangas Ylivieska 

 
Tarkastuslautakunta kokoontui ajalla 1.1. – 31.12.2019 seitsemän (7) kertaa. 
 
Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä yhtymän hallinnon ja talouden 
tarkastamista varten JHTT -yhteisön tai JHTT -tilintarkastajan enintään kuuden tilikauden 
tarkastamista varten. 
 
Tilintarkastusyhteisönä vuonna 2019 on toiminut BDO Audiator Oy. 
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2.4 Organisaatio  

 
Toimintaorganisaatio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Sopimusohjaus 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön lähtökohtia ovat sopimusohjaus ja 
omistajaohjauksen kanavointi jäsenkunnista kuntayhtymään kuntajohtajien välityksellä. 
Sopimusohjaus on prosessi, jossa määritellään väestön palvelujen tarve sekä sovitaan pal-
velujen määrästä ja laadusta. Talousarvion valmistelussa tulosaluekohtaiset palvelukuva-
ukset, väestön palvelutarpeen ennakointi sekä sovittu palvelujen taso ja määrä ovat mää-
rärahavarausten perustana. Jäsenkuntien mahdollisuus rahoittaa lakisääteisiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita on heikentynyt mm. valtionosuusjärjestelmässä tapahtunei-
den leikkausten vuoksi. Vuoden 2019 talousarviota sopeutettiin kuntien taloustilanne 
huomioiden. Talousarvio sisälsi jäsenkuntien kanssa sovittuja taloudellisia ja toiminnallisia 
riskejä. Riskit on kuvattu palvelukuvauksissa. 

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vahvistetun 
toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kunnittaisen kustannustenjaon välineenä on 
Maisema-laskentatyökalu, jonka avulla lasketaan kullekin jäsenkunnalle tulosalueittaiset 
kustannukset tuoteryhmäkohtaisina suursuoritteina suunniteltujen/käytettävien palvelu-
suoritteiden mukaisessa suhteessa.  

Maisema-mallin suunnitelma- ja kustannustenjakotaulukot toimivat kuntayhtymän ohjaus-
järjestelmänä, talousarvion pohjana ja sekä seurannan että tilinpäätöksen työkaluina. Taulu-
koissa palveluita on käsitelty tuoteryhmittäin suursuoritteina. Maisema toteumataulukot 
ovat toimintakertomuksen oheismateriaalina. 
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2.6 Tilivelvolliset 

 
Tilivelvollinen toimielin:   Yhtymähallitus 

 
Tilivelvolliset viranhaltijat: 
 
Kuntayhtymän johtaja   Johanna Patanen 
virkavapaalla 29.2.2016 - 31.7.2019    
vt. kuntayhtymän johtaja 29.2.2016 – 31.7.2019 Urho Möller 
 
Toimialajohtajat: 
 
Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja   Päivi Peltokorpi 
Hyvinvointipalvelut, hyvinvointipalvelujohtaja  Pirjo Matikainen 
Hallinto- ja tukipalvelut, talousjohtaja    Urho Möller 
 
Tulosaluejohtajat: 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja   Leena Iisakkila 
Hoito- ja hoivapalvelut,  
palvelujohtaja 1.1. - 1.12.2019   Reetta Hjelm  
palvelujohtaja 2.12.2019 alkaen   Tuija Jussila  
Vastaanottopalvelut ja kuntoutus, hoitotyön johtaja Margit Yli-Kotila 
Erikoissairaanhoito johtava ylilääkäri   Risto Olli 
Aikuispsykososiaaliset palvelut,  
psykiatri-ylilääkäri 1.1. - 30.9.2019   Tuija Päivärinta 
psykiatri-ylilääkäri 1.10.2019 alkaen   Liisa Löytynoja  
Työterveyshuolto, ylilääkäri   Osmo Konu 
Suun terveydenhuolto, ylihammaslääkäri  Sakari Mustakallio 
Ympäristöterveydenhuolto,  
Meeri Rinta-Jouppi virkavapaalla 1. - 31.1.2019 
vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja 1. - 31.1.2019 Aili Heikkinen 
ympäristöterveydenhuollon johtaja 1.2.2019 -  Aili Heikkinen   
 
Palvelupäälliköt: 
 

Perheiden palvelut  
palvelupäällikkö, aikuissosiaalityö   Kaija Jämbäck 
palvelupäällikkö, lapsiperheiden palvelut, 8.4.2019 alk. Helena Virkkula   
palvelupäällikkö, lastensuojelu   Kaija Jokela 
palvelupäällikkö, vammaispalvelut   Päivi Uusimäki 
 

Hoito- ja hoivapalvelut  
palvelupäällikkö, ympärivuorokautiset palvelut Janne Nikula 
palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut  Virpi Kamunen 
 

Avosairaanhoito, hoitotyön johtaja   Margit Yli-Kotila 
 

Avoterveydenhuolto, palvelupäällikkö    Pirjo Jääskelä 
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3 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys  
 

Epävarmuudet maailmantaloudessa ovat saaneet ennusteet maailmantalouden tulevasta 
kasvusta hyvin varovaisiksi. Myös globaalisti osakekurssien kehitys on ollut negatiivista. Maa-
ilmantalouden trendit vaikuttavat myös negatiivisesti Suomen talouden kehitysnäkymiin. 
Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen vuoden 2020 talouskasvu painuisi lähelle nollaa.  
Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoiva-
menoja. Jäsenkuntien investointitarpeet mm. sivistystoimen toimitiloihin lisäävät haasteita 
kuntatalouden tasapainottamiselle. Kiihtyvä inflaatio ja ulkomaankaupan häiriöt ovat myös 
riskinä vuonna 2020. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista neuvotellaan parhaillaan ja tu-
levien sopimusten kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Mikäli ajaudutaan työtaiste-
lutilanteisiin tai jos korotukset ylittävät ennakoidun tason, niin vaikutukset talouden tasapai-
noon voivat olla merkittävät.  
 
Vuosi 2019 oli alueen kuntatalouden näkökulmasta haasteellinen, vaikka osa Kallion alueen 
jäsenkunnista pystynevät tekemään positiivisen tilinpäätöksen vuodelta 2019. Alueen ylei-
nen talouden kasvu on muuta maata hitaampi, valtionosuuksissa tapahtuvat leikkaukset  
ja epävarmuus verotulojen tulevasta kertymästä sekä kasvavat palvelutarpeet, erityisesti 
lastensuojelussa, ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa tuovat haasteita kuntatalou-
den tasapainottamiselle vuonna 2020. 
 
Kallion alueen väestömäärän kasvu on ollut positiivinen, mutta väestön kasvu on viime 
vuosina taittunut kaikissa Kallion jäsenkunnissa. Huolta aiheuttaa syntyvyyden selkeä lasku 
ja ennusteet työikäisen väestön määrän kehittymisestä. Valtakunnallisessa vertailussa Kal-
lio on pystynyt pitämään kustannustasonsa alle valtakunnan keskiarvon kun huomioidaan 
alueen väestön palvelutarvetekijät.   
 
Jäsenkuntien vuoden vaihteen yhteenlaskettu väestömäärä on kehittynyt seuraavasti: 
 

Väkiluku 
31.12.2019 

Miehiä Naisia Yhteensä 31.12.2018 Muutos 

Alavieska 1 329 1 190 2 519 2 573 -54 

Nivala 5 424 5 215 10 639 10 737 -98 

Sievi 2 562 2 348 4 910 4 980 -70 

Ylivieska 7 646 7 609 15 255 15 212 43 

Kallio yhteensä 16 961 16 362 33 323 33 502 -179 

Väkiluku 31.12.2018 17 016 16 486 33 502     

Muutos -55 -124 -179     
Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokes-
kus [viitattu: 24.3.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html 

 
 
Kustannuskehitys erikoissairaanhoidossa ja palvelutarpeet vammaispalveluissa ja ikäihmisten 
palveluissa kasvavat jatkossa. Huolestuttavaa on myös lastensuojelun palvelutarpeen kasvu 
Ylivieskassa. Väestön ikääntyessä ja väestömäärän kasvaessa terveyspalvelujen tarve nousee 
lähivuosina vähintään puolentoista prosentin vuosivauhtia, jos terveyspalvelujen ikäryhmit-
täinen käyttö pysyy nykytasolla. Väestökehitykseen ja palvelutarpeen kehitykseen perustu-
van arvion mukaan kuntasektorin menot Kallion alueella kasvavat nopeimmin vammaispalve-
luissa ja vanhusten pitkäaikaishoidon palveluissa tulevina vuosina.  
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Väestön ikärakenne vuoden 2019 alussa ilmenee seuraavasta kuviosta: 
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0-6 7-14 15-17 18-64 65-74 75-84 85 ja yli

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/tau.html
 

 
 
Jäsenkuntien väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa myös väestön huoltosuhteen  
muutos, johon ikääntymisen lisäksi vaikuttaa alueen syntyvyys. 
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Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus 
[viitattu: 26.2.2020].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaenn/tau.html
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Huoltosuhde 

  2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Alavieska 76,0 77,1 80,6 87,6 94,9 97,7 96,7 

Nivala 81,6 82,4 84,8 87,1 88,2 89,0 88,8 

Sievi 83,0 82,0 84,5 87,3 91,5 94,9 94,9 

Ylivieska 67,4 69,1 69,7 73,7 73,8 73,0 71,5 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta 64,0 63,6 65,9 69,1 71,8 73,1 73,1 

KOKO MAA 61,5 61,4 63,3 66,4 69,2 70,4 69,7 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. 
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaenn/tau.html 

 
Työssäkäyvän väestön määrän väheneminen ja syntyvyyden lasku asettaa tulevaisuudessa 
uudenalaisia paineita palvelujärjestelmän kehittämiselle ja rahoituspohjalle, samalla kun 
ikääntyvän väestön palvelutarpeet kasvavat. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion jäsenkuntien taloudellinen tilanne on ollut maan keski-
tasoa heikompi. Tilastokeskuksen tilastoaineiston mukaan jäsenkuntien taseisiin kertynyt ali-
jäämä ja taseiden mukainen omavaraisuusaste konkretisoivat tilanteen. Kallion viimevuosien 
maltillinen kustannuskehitys on kohentanut kuntien tilannetta.  
 

  
Kertynyt yli- /alijäämä eur/as 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alavieska -741 -666 -851 -855 -730 -529 -74 -111 42 

Nivala 12 -1 40 108 144 238 336 577 617 

Sievi -189 21 -163 -35 -10 21 300 523 663 

Ylivieska -546 -450 -522 -507 -451 -412 -132 72 -407 

            
 

    
 

  
Omavaraisuusaste % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alavieska 36 37 34 27 30 33 38 40 42 

Nivala 46 43 40 41 42 42 43 44 42 

Sievi 29 32 29 29 30 31 36 40 37 

Ylivieska 17 19 17 17 17 18 18 20 12 

Lähde: Tilastokeskus 
 
Jäsenkuntien tuloveroprosentit ovat keskimääräistä korkeammat: 
 

Veroprosentit         

  2016 2017 2018 2019 2020 

Alavieska 21,50 21,50 21,50 22,00 22,00 

Nivala 21,50 21,50 21,50 22,00 22,00 

Sievi 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 

Ylivieska 21,50 21,50 21,50 22,00 22,00 

Koko maan ka. 19,75 19,75 19,75 19,88 19,97 
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Alueen kuntatalouden taustatekijät huomioon ottaen Kallion järjestämien palvelujen kustan-
nuskehityksen hallintaan kohdistuu erityisiä odotuksia huolimatta siitä, että asukaslukuun 
suhteutetut kustannukset, palvelujen tarvetekijät huomioon ottaen, alittavat valtakunnalli-
sen keskiarvon. 
 
Kelan terveyspuntarin vuoden 2018 kansantauti-indeksien yhteiskuva osaltaan kertoo  
jäsenkuntien palvelutarpeisiin liittyvistä haasteista: 
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 Lähde: Kela, Kelasto-raportit, Terveyspuntarin kansantaudit 

 
 
Tarvevakioidut menot vuonna 2018: 
 

Kunta Tarvekerroin 
Tarvevakioidut menot, 
indeksi 

Alavieska 1,24 96 

Nivala 1,16 99 

Sievi 1,15 97 

Ylivieska 1,04 97 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta 1,04 96 

Koko maa 1,00 100 

Lähde: THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 
 
Tarvekerroin kuvastaa kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen tarvetta 
suhteessa koko maan keskiarvoon. Tarvevakioidut menot on saatu jakamalla kunnan sosiaali- 
ja terveydenhuollonpalvelujen menot kuntakohtaisella tarvekertoimella. 
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Lähde: Kuntaliitto, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset eur/asukas 2018 
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4 Kuntayhtymän toiminnan ja talouden muutokset sekä asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen 

 
Vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelmakauden 2020 - 2021 toiminnalliset tavoitteet poh-
jautuvat Kallion palvelustrategiaan, jonka päivitystyö aloitettiin loppuvuodesta. Palvelutuo-
tannon keskeisin kehittämiskohde on, että sote-palvelut tukevat ihmisten arjessa pärjäämis-
tä tarpeen mukaisesti ja sujuvasti. Palveluprosesseja on aktiivisesti kehitetty entistä enem-
män asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelutarpeen monialaiseen arviointiin perustaen.  Laa-
dukkailla ja palvelutarpeista lähtevillä palveluilla on tavoiteltu myös toiminnan parempaa 
tuottavuutta ja vaikuttavuutta.   
 
Monialaisissa palvelukokonaisuuksissa on yhteistyöstä siirrytty entistä enemmän asiakasläh-
töiseen, monialaiseen yhdessä tekemiseen ja näin myös asiakkaita on tuettu omavastuun ot-
tamiseen omissa hoito- ja palvelupoluissaan. Uusia monialaisia palveluita käyttäviä asiakas-
ryhmiä on tunnistettu ja heidän palvelupolkujaan sujuvoitettu mm. asiakaslähtöisyys-
koulutuksessa kuvattujen ja kokeiltujen toimintamallien avulla.  
 
Kärkihankkeina ovat olleet paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asiakkaat sekä las-
tensuojelun kehittäminen. Moniasiakas puheeksi –toimintamallia laajennettiin koskemaan 
erityisesti niihin palveluihin, joita kuntien asukkaat laajasti käyttävät. Lastensuojelun osalta 
kehittäminen kohdistui erityisesti lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseen ja yhteis-
työn kehittämiseen peruskuntien kanssa. Lasten ja perheiden palveluissa tehostettiin Lapset 
puheeksi –menetelmän käyttöä ja neuvonpitoja keinoina tukea lapsen hyvää kehitystä ja eh-
käistä perheiden kasautuvia ongelmia.   
 
Lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen liittyi myös sosiaalihuoltolain mukaisten pe-
ruspalveluiden vahvistaminen. Lasten palveluissa huomioidaan vanhempien tuen ja hoidon 
tarve ja aikuisten palveluissa vastaavasti lasten tuen tarve eli perheiden tilannetta arvioidaan 
kokonaisuutena, otetaan hankalatkin asiat puheeksi palveluketjun missä tahansa vaiheessa 
ja kenen tahansa ammattilaisen aloitteesta. Vahvaa yhteistyötä on tehty jäsenkuntien kanssa 
mm. Lape-työryhmissä ja muissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilanteissa.  
 
Tietojärjestelmien kehittyminen on mahdollistanut yhä laajemmin sähköisen asioinnin 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kallion omassa toiminnassa on otettu käyttöön sähköisiä pal-
veluita helpottamaan ja tukemaan asioinnin sujuvuutta: Kanta-palvelut, sähköinen ajanva-
raus ja omahoito-alusta mahdollistavat asiakkaille tietoturvallisen tavan seurata ja hallin-
noida omia asiakas- ja potilastietojaan tietoverkossa. Sosiaalipalveluiden siirtyminen Kanta-
palveluihin on prosessi, joka saatiin alulle vuoden lopulla.  
 
Kallio on ollut osaavan ja luotettavan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan ja vetovoi-
maisen työnantajan maineessa vaativissakin rekrytoinneissa. Kuntayhtymän henkilöstön 
ja esimiesten osaamista on tuettu täydennyskoulutuksilla ja työssäjaksamista työnohja-
uksilla, laajalla työterveyshuollolla ja tyky-toiminnalla. Hoitohenkilöstön saatavuuden ja 
suunnitelmallisemman sijaisresurssin käytön turvaamiseksi aloitettiin varahenkilöstöyk-
sikön suunnittelu, mikä tullaan pilotoimaan Ylivieskan hoito- ja hoivapalveluiden ympäri-
vuorokautisissa yksiköissä. Henkilöstöasioiden hyvällä suunnittelulla ja osaamisen kehit-
tämisellä hallitaan kustannuksia ja parannetaan toiminnan tuottavuutta.    
  
Vuoden 2019 alussa avattiin neljä uutta palveluasumisen yksikköä, joista kolme on ikäihmis-
ten tehostettuun palveluasumiseen suunniteltua palvelukotia. Uudet palvelukodit ovat Kes-
tinpuisto Nivalassa, Ratapuisto Ylivieskassa ja Pajulan uudisrakennus Sievissä. Yksiköt on 
suunniteltu ja rakennettu esteettömiksi ja kodinomaisiksi ja ne mahdollistavat asukkaiden 
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yksilöllisten tarpeiden ja oman elämänrytmin huomioimisen mahdollisimman pitkälle, asuu 

hän sitten yksin tai puolison kanssa kodissaan. Kaikkien yksiköiden kolmekymmentä asuntoa 

on jaettu kymmenen asunnon pienempiin kotiryhmiin, jotka muodostavat asiakkaan kannal-
ta turvallisen lähiyhteisön ja jossa hoitohenkilökunta on tukena ympäri vuorokauden.  
 
Neljäs uusi yksikkö on Ylivieskassa kehitysvammaisten erityisyksikkö Kotipesä, jossa asukkail-
la on erityisiä haasteita vuorovaikutuksessa tai käyttäytymisessä. Kotipesässä on 15 asuntoa, 
joissa asukkaat elävät omanlaista elämää saaden tarvittavan tuen ja ohjauksen henkilökun-
nalta. Viisi asunnoista on samassa pihapiirissä sijaitsevassa rivitalossa, johon asumisen tukea 
on myös saatavissa tarpeen mukaan. Asukkaat Kotipesään muuttivat joko omien vanhempi-
en luota tai muista asumisyksiköistä ja heidän asumisen ja toiminnan pääpaino on omassa 
kodissa asiakkaannäköinen elämä huomioiden yksilöllinen palveluntarve ja omat mielipiteet.  

 
4.1 Hyvinvointipalvelut  

 
Hyvinvointipalveluissa vuoden aikana edistettiin ja tuettiin palveluissa alueen asukkaiden 
osallisuutta, elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Tavoitteena 
oli toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea asiakkaiden arjessa pärjäämistä. Asiakaslähtöisyyt-
tä edistettiin ottamalla käyttöön asiakaspalautejärjestelmä ja tiivistämällä yhteydenpitoa 
asiakkaiden omaisten kanssa. Tavoitteiden toteutumisessa näkyy Moniasiakas puheeksi –
toimintamallin vieminen käytäntöön yhdessä terveyspalveluiden kanssa ja yhteisten mo-
niammatillisten palveluprosessien kehittäminen eri tahojen kanssa. 
 

4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet 
 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteet 
 
Tavoite 1  
Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä aikuissosiaalityössä, lap-
siperheiden palveluissa, lastensuojelussa ja vammaisten palveluissa järjestämällä palvelut 
suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä lasten, aikuisten ja per-
heiden kanssa toimivien välistä yhteistyötä. Jatketaan moniammatillisten prosessien kehit-
tämistä seuraavien palvelujen välillä: vammaispalvelut ja kotihoito, palvelutarpeen arviointi-
tiimi ja neuvola sekä perheneuvola ja Nuppu (nuorisopsykiatrinen yksikkö). 
 
Mittarit: 

 Palvelutarpeen arviointien määrä aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa sekä lapsiper-
heiden palvelutarpeen arvioinnit ja kuinka monta % arvioinneista  johtaa palveluun, pal-
velukohtainen tilanne vuoden lopussa . 

 Lapset puheeksi keskustelujen määrä, % perheohjauksen asiakkaista  

 Lapset puheeksi neuvonpitojen määrä lasten palvelutarpeen arviointitiimissä  

 Kehitetään / kuvataan ja otetaan käyttöön moniammattillinen yhteistyöprosessi perhei-
den eroauttamiseen. 

 Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit vammaispalvelun 
ja kotihoidon, palvelutarpeen arviointitiimin ja neuvolan sekä perheneuvolan ja Nupun 
välille.  

Toteutuminen: 

 Aikuissosiaalityössä tehtiin palvelutarpeen arviointeja yhteensä 304 kappaletta (277 yksi-
lölle ja 27 arviointia perheille). Vammaispalveluissa arvioitiin 383 hakemusta, joista pal-
veluksi päätyi 275 kappaletta . Alle 18-vuotiaiden palvelutarpeen arviointeja aloiteltiin 
418 ja valmistui 332 arviointia. Alle 18-vuotiaiden palvelutarpeen arvioinneista 44, 3 % 
johti joko sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen tai lastensuojelun asiakkuuteen 
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(sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus 71 kpl, lastensuojelun asiakkuus 76). Aikuissosi-
aalityön arvioinneista 70,7 % ja vammaispalvelujen arvioinneista 71,8 % johti palveluun.   

 Suunnitelmallisen perheohjauksen asiakkaista 9,3 prosentin eli 32 asiakkaan kanssa käy-
tiin Lapset puheeksi -keskustelu ja tämän lisäksi käytiin muutamia neuvonpitoja. 

 Lapset puheeksi neuvonpitojen määrä palvelutarpeen arviointitiimissä oli alle 5. 

 Lapsiperheiden palveluissa valmisteltiin yhteistyössä lastensuojelun ja aikuissosiaalityön 
sekä muiden toimijoiden kanssa moniammatillinen yhteistyöprosessi perheiden eroaut-
tamiseen. Prosessi kuvattiin ja samalla valmisteltiin aineisto internet -sivuille.  Eron en-
siapupisteen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2020 työntekijöiden perehdyttämisellä ja 
toiminta aloitetaan aluksi puhelinpalvelulla.  

 Moniammatillinen prosessi neuvolan ja arviointitiimin välillä käytiin läpi ja neuvolan 
kanssa sovittiin säännöllistä yhteistyötapaamisista. 

 Moniammatillinen prosessi perheneuvolan ja Nupun välillä läpikäytiin ja sovittiin yhteis-
työkäytännöistä.  

 Vammaispalvelut ja kotihoito kehittivät yhteisiä moniammatillisia asiakasprosesseja ja 
yhteisiä asiakastapauksia uuden mallin mukaisesti vuoden aikana oli 29. Vammaispalve-
lun ja päivystyksen välistä yhteistyötä jatkettiin, vaikkakaan yhteisiä asiakastapauksia ei 
vielä ollut. Molempiin työryhmiin nimettiin vastuuhenkilöt asioiden eteenpäin viemiseksi. 

 Aikuissosiaalityössä käytiin läpi aikuisten ja perheiden kanssa toimivien välisiä yhteistyö-
prosesseja (seurakuntien diakoniatyö, Kela ja Te-toimisto, erilaiset hankkeet- ja projektit, 
kotihoito, päivähoito). Työskentelyä nuorten ohjaamoissa tiivistettiin. Kelan kanssa aloi-
tettiin yhteinen vuoden kestävä kehittämisprosessi, jossa arvioidaan ja kehitetään keski-
näistä yhteistyötä sekä asiakkaiden vastuutyöntekijä -työskentelyä. 
 

Tavoite 2  
Lastensuojelussa ja kehitysvammahuollossa tuetaan asiakkaiden kotona pärjäämistä sel-
keyttämällä ja päivittämällä palveluprosesseja sekä järjestämällä palveluja moniammatilli-
sena yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa. 
 

Mittarit: 

 Lastensuojelussa kodin ulkopuolisessa sijoituksesta johtuvien hoitopäivien määrä ja niis-
tä aiheutuvat kustannukset vähenevät vuodesta 2018. 

 Päivitetyt/kehitetyt yhteistyöprosessit kuntien sivistystoimien kanssa 

 Haastavien elämäntilanteiden ennaltaehkäisy ja niissä tukeminen kehitysvammahuollon 
palveluissa. Kriisiluonteisten laitoshoidon päivien määrä vähentyy verrattuna vuoteen 
2018, ilmoitetaan vuoden lopussa. 

 Kehitysvammahuollossa asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi järjestetyn tila-
päishoidon (omat yksiköt, ostopalvelu ja perhehoito) asiakkaiden määrä ja hoitopäivät 
kasvavat tai pysyvät vuoden 2018 tasolla. 
 

Toteutuminen: 

 Lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten osalta tavoite ei toteutunut. Hoitopäivät 
alenivat Alavieskassa ja Nivalassa verrattuna vuoteen 2018, mutta nousivat Sievissä ja 
Ylivieskassa. Hoitopäivien väheneminen vaikutti kustannusten alenemiseen Alavieskassa. 
Sijaishuollon kokonaiskustannusten nousuun vaikutti osaltaan sijaishuollossa olleiden 
asiakkaiden palvelutarpeen muutoksesta aiheutuneet sijaishuoltopaikan muutokset  
esimerkiksi perhehoidosta laitokseen.  

 Yhteistyöprosessien osalta työskentely kuntien sivistystointen kanssa jatkui kuntien La-
pe-työryhmissä. 

 Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä yhteistyötä Tahkokankaan (nykyinen Verso) 
kanssa asiantuntijatyöryhmän kanssa jatkettiin ja työskentelyllä saatiin suoraan vastetta 
asiakkaiden hyvinvointiin. Kuuselassa ja Koskituvalla asiantuntijatyöryhmä ei enää käy-
nyt, vaan konsultointia tehtiin puhelimitse. Kuntayhtymän asumispalveluyksiköissä jakso-
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ja pystyttiinkin ennaltaehkäisemään asiantuntijatyöryhmätyöskentelyllä ja suurin osa 
kriisijaksoille ohjatuista asui omassa kodissa. Tavoite kriisiluonteisten laitoshoidon hoito-
päivien osalta toteutui, sillä hoitopäivien määrä (561) oli 76 hoitopäivää vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.  

 Tavoite kehitysvammaisten kotona pärjäämisen tuesta ei toteutunut.  Monet asiakkaat, 
jotka aikaisemmin käyttivät tilapäishoitoa, ovat siirtyneet asumispalveluihin, joten heillä 
ei ollut enää tarvetta tilapäishoidolle. Vuoden aikana tilapäishoitoa käytti 47 alaikäistä 
kehitysvammaista(59 v. 2018) ja heillä oli hoitopäiviä yhteensä 1181 (1912 v. 2018). Ai-
kuisia kehitysvammaisia käytti tilapäishoitoa 30 asiakasta(28 v. 2018) ja heillä oli hoito-
päiviä 707 (1046 v. 2018).  

 
Tavoite 3 
Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät. Toimitaan Moniasiakas puheeksi–toimintamallin 
mukaisesti. Tehdään yhteinen palvelutarpeen arviointi ja siihen pohjautuva asiakassuunni-
telma ja nimetään asiakasvastaava, joka koordinoi palveluja.   
 

Mittarit: 

 Moniasiakas puheeksi –toimintamallin mukaisten yhteisten asiakassuunnitelmien määrä 
(kuinka monelle asiakkaalle yhteinen suunnitelma on  tehty).  
 

Toteutuminen: 

 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosalueella tehtiin moniasiakas -toimintamallin mukaisia 
suunnitelmia  102 asiakkaalle seuraavasti: Lastensuojelun sosiaalityöntekijät osallistui-
vat/vetivät 20 moniasiakkuusverkostopalaveria ja perhetyöntekijät osallistuivat 26 suun-
nitelman tekemiseen. Arviointitiimin työntekijät osallistuivat tai vetivät 12 moniasiakkuus 
-verkostopalaveria. Vammaispalvelussa moniammatillisia asiakasprosesseja oli 29 ja ai-
kuissosiaalityö osallistui Moniasiakas puheeksi - toimintamallin mukaiseen työskentelyyn 
15 asiakastapauksessa. 

 

Tavoite 4  
Lisätään asiakkaiden osallisuutta aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden palveluissa, lasten-
suojelussa sekä vammaisten palveluissa kehittämällä sähköistä asiointia ja järjestelmällistä 
asiakaspalautteen keräämistä. 
 

Mittarit: 

 Kehitetään/ otetaan käyttöön yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä sosiaalityössä (ai-
kuissosiaalityö, palvelutarpeenarviointi, lastensuojelu, perheneuvola ja vammaispalve-
lut); saatujen asiakaspalautteiden määrä 

 Saatujen asiakaspalautteiden määrä perheohjauksessa ja tehostetussa perhetyössä. 

 Kehitettyjen ja käyttöön otettujen sähköisten lomakkeiden määrä vuoden lopussa. 
 

Toteutuminen:                     

 Yhtenäinen Roidu-asiakaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön sosiaalityössä (aikuis-
sosiaalityö, palvelutarpeen arviointi, lastensuojelu, perheneuvola ja vammaispalve-
lut). Palautetta vuoden aikana saatiin 403 asiakkaalta, eniten vastauksia tuli perhe-
neuvolasta (177), lastensuojelusta (82) ja aikuissosiaalityöstä (67). 

 Perheohjauksessa on jatkettu edelleen asiakaspalautteen keräämistä webropol-
kyselyn kautta, saatuja vastauksia oli vuoden lopussa 46. Tehostetussa perhetyössä 
jatkettiin asiakaspalautteen keräämistä webropol-kyselyn kautta ja otettiin käyttöön 
tablettitietokoneelta asiakkaalle tarjottava palautekysely-linkki. Asiakaspalautteita 
saatiin 18.   

 Kehitysvammahuollossa työ- ja päivätoiminnoissa kehitettiin asiakkaiden palautteen 
antojärjestelmä kuvakommunikointimenetelmän avulla. Kehitysvammaisten asumis-
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palveluissa pidettiin omaisteniltoja ja Nivalassa pidettiin vammaispalvelujen ensim-
mäinen kansalaisfoorumi syksyllä 2019.   

 Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen lomake lastensuojeluilmoituksen ja ilmo i-
tuksen sosiaalihuollon tarpeesta tekemiseen. 

 Aikuissosiaalityössä on otettu käyttöön sähköinen Skype - yhteydenotto Kelan Kalliol-
le osoittamaan omatyöntekijään asiakkaan läsnä ollessa. Tämä lisää asiakkaan osalli-
suutta ja vastuuta omien asioidensa hoitamisessa.  

 
Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteet  

 
Tavoite 1 
Asiakkaan terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa niin, että asiakkaan hyvä arki toteutuu hänen omassa yhtei-
sössään. Asiakas ja läheiset osallistetaan asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukemiseen 
mm. systemaattisella yhteydenpidolla omaisiin omahoitajien toimesta kuukausittain.  Asia-
kasta tuetaan kotona pärjäämisessä tarpeen mukaisesti monialaisesti ja hyödyntämällä so-
veltuvaa digitalisaatiota.  
 

Mittarit: 

 Asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuden muutos ja palvelutaloon joutumisen uhan 
muutos edelliseen vuoteen verrattuna. (Rai -mittari) 

 Asiakkaan/läheisen osallistuminen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekoon. 
(Rai-mittari) 

 Systemaattinen yhteydenpito omaisiin Kallio-lähtöisesti kuukausittain (asiakastietojärjes-
telmän sisältömerkinnät). 

 Digitalisaation käyttöön liittyvää pilotointia on tehty, esim. Videovisit tai vastaava 
 

                        Toteutuminen:  

 Kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutumisen mahdollisuus oli 33 %:lla arvioiduista 
asiakkaista, jossa laskua 7 % edellisvuoden vastaavaan aikaan. Laitoshoitoon joutumisen 
uhka on noussut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,5 % (nousu 23,7 
%:sta 28,2 %:iin ).   Huomioitava on, että Rai –mittarilla tehtyjen kokonaisarvioitujen asi-
akkaiden määrä oli 22 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. 

 Kotiin vietävissä palveluissa hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma tehtiin 80,1%  
yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. 

 Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan ja hänen läheisensä osallisuus hoito- ja kun-
toutumissuunnitelman laatimiseen sekä päivittämiseen parantui 5,4 % verrattuna vuo-
teen 2018. 212 asiakasta/asiakkaan läheistä (81,8 %) oli ollut osallisena hoito- ja kuntou-
tumissuunnitelman laatimiseen/päivittämiseen kaikista arvioiduista 259 asiakkaasta.  

 Kotiin vietävissä palveluissa oltiin yhteydessä 198:ään omaiseen, kontakteja oli yhteensä 
305. Kaikkea toteutunutta yhteydenpitoa ei kirjata sisältömerkintöihin, joten ne eivät ti-
lastoidu. Yhteydenpitoa toteutetaan omaisten toiveiden mukaisesti. 

 Tehostetussa palveluasumisessa vuoden 2019 alusta lähtien vahvistettiin asiakkaan ja 
hänen läheisensä osallisuutta asiakkaan hoitokokonaisuudessa ottamalla käyttöön oma-
hoitajan toimesta tapahtuva systemaattinen yhteydenpito asiakkaan läheiseen. Tehoste-
tun palveluasumisen alueella systemaattinen yhteydenpito toteutettiin 1415 kertaa yh-
teensä 271 asiakkaan läheiseen. Yhteydenpitoa toteutetaan omaisten toiveiden mukai-
sesti. 

 Kotihoito hankki Videovisit -virtuaalihoivan mahdollistavan järjestelmän heinäkuussa 
2019, joka mahdollistaa etähoivan 15 henkilölle. Käyttöönottokoulutuksen jälkeen muu-
tamien asiakkaiden kanssa aloitettiin  järjestelmän pilottikokeilu loppuvuodesta 2019. 
Uusia käyttäjiä kotihoidon asiakkaista etsitään aktiivisesti.  Lisäksi lääkeautomaatteja li-
sättiin viidellä uudella laitteella (yht. 25 kpl).  
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Tavoite 2 
Asiakkaan saamat palvelut tuotetaan määräajassa, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.  
 
Mittarit: 

 Hoito- ja hoivapalvelun jonotusaika (< 3 kk). 

 Kotihoitopalveluissa lähihoitajien välitön asiakasaika yhteensä on 60 % ja sairaanhoitajilla 
40 %.  

 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet toteutuvat Kallion alueen ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

 75 vuotta täyttäneiden toteutuneet nettokulut verrattuna vuoden 2018 nettokuluihin. 

 Lääkehoidon arviointi on tehty kaikille kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille.  
 

Toteutuminen: 

 Lain mukainen 3 kuukauden odotusaika ympärivuorokautiseen tehostettuun palvelu-
asumiseen on vähentynyt 13 asiakkaalla verrattuna vuoteen 2018.  Yli 3 kuukautta odot-
taneille asiakkaille tarjottiin palveluseteliä, mutta kaikki eivät  ottaneet sitä vastaan. Jo-
notukset purkautuivat paikkojen vapautuessa ja tilalle  tuli uusia paikan odottajia. Asia-
kastarpeeseen vastaaminen kotihoidossa vaikeutui kesän aikana huomattavasti henkilös-
tövajeen takia. 

 Kotihoitopalveluissa lähihoitajien välitön asiakasaika oli  55 % ja sairaanhoitajilla 40 %. 
Koska lähes kaikki lähihoitajat tekevät myös yövuoroja, se vaikuttaa välitöntä asiakastyö-
aikaa vähentävästi. Toiminnanohjausjärjestelmä ei vielä tukenut asiakaskäyntien suun-
nittelua yöajalle.  

 Lääkehoidon arviointia ei tehty kaikille asiakkaille/asukkaille, kotihoidon puolella vain 
noin kolmellekymmenelle asiakkaalle. Feeniks-lääkeseula koulutukset sairaanhoitajille 
alkoivat lokakuussa 2019, joten laajamittaisemmin lääkehoidon arvioinnit toteutuvat 
vasta v. 2020.  

 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet verrattuna Kallion alueen ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelman peittävyystavoitteisiin ovat alla olevassa taulukossa. 

 
Taulukko: 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet 1-12/ 2019 verrattuna 
 Hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin. 

 
 
 
 
 
 
 

 75 vuotta täyttäneiden toteutuneet nettokulut vuonna 2019 olivat 14 085 euroa ( vuon-

na 2018 14 027 euroa). 

 
Tavoite 3 
Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti ja joustavasti eri toimijoiden 
yhteistyönä. 

 Moniasiakkuuksien hallintaan vuodeosasto-vastaanotto-kotihoito kokonaisuuteen on 
luotu toimintamalli, joka pilotoidaan kevään aikana ja otetaan käyttöön. 

 Kotihoidon ja vammaispalvelun yhteisasiakkaiden palveluprosessit on kuvattu ja yhteis-
toimintaprosessin kehittäminen on aloitettu yhteis-/moniasiakkaiden kohdalla. 

 Erityisryhmien kotikuntoutuksen, terapiakeskuksen ja aikuissosiaalityön välisen yhteis-
työn kehittäminen yhteisissä asiakkuuksissa, samoin erityisryhmien kotikuntoutuksen ja 

Kotona asuu 89,5 % Suunnitelmatavoite: 91% 

Omaishoito 7,8 % 7,0 % 

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 11,0% 13-14 % 

Tehostettu palveluasuminen 10,4 % 9,0 % 
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kotihoidon yhteistyön kehittäminen; prosessien kuvaaminen ja erityisryhmät liitetään 
osaksi moniasiakkuusprosesseja. 

 Erityisryhmien kotikuntoutuksen ja terapiakeskuksen toimintakeskusten kanssa sovitaan 
yhteisistä käytänteistä ja kehitetään ryhmätoimintoja asiakaslähtöisesti. Samoin kehite-
tään yhteistyötä Kallion alueella toimivan mielenterveysyhdistys Mielikin kanssa. 
 

Mittarit: 

 Moniasiakkuuksien hallintaan vuodeosasto-vastaanotto-kotihoito luotu toimintamalli on 
käytössä. Monialaisen verkoston laatimien asiakassuunnitelmien määrä (tilastoinnista). 

 Kotihoidon ja vammaispalveluasiakkaiden palveluprosessi on kuvattu ja on yhdessä sovit-
tu käytänteet. 

 Erityisryhmien kotikuntoutuksen palveluprosessit ja vastuut on eri yhteistyötahojen 
kanssa kuvattu. 

 Erityisryhmien kuntoutujat käyttävät Mielikkitalon palveluita(määrä). 
 

                      Toteutuminen: 

 Moniammatillinen työryhmätoiminta (kotihoito-vuodeosasto-vastaanotto) moniasiak-
kuuksien hallintaan jatkui. Kokoontumisia työryhmällä oli kuusi kertaa, keskittyen toimin-
tamalliin liittyviin kehittämistarpeisiin ja käyttöönottoon.  Yksiköiden yhdyshenkilöt mää-
riteltiin ja moniasiakkaan vastuuhenkilö nimetään aina asiakaan tarpeen mukaisesti. 
Toimintamalli käytiin läpi sekä yksiköissä että vuodeosastojen kehittämispäivissä. Mo-
niasiakas - puheeksiottoja ja hoitoneuvotteluita käytiin yhteensä 13 asiakkaan kanssa. 

 Vammaispalvelut ja kotihoito kehittivät yhteisiä moniammatillisia asiakasprosesseja ja 
yhteisiä asiakastapauksia uuden mallin mukaisesti vuoden aikana oli 29.  

 Erityisryhmien psykiatrisen kotikuntoutuksen palveluprosessi kuvattiin ja palveluproses-
sin sisällöistä ja vastuista terapiakeskuksen kanssa sovittiin. Psykiatrisen kotikuntoutuk-
sen ja kotihoidon välisen asiakasprosessin suunnittelun aikataulu sovittiin. Nivan Onnin 
tiloja hyödynnetään ja kehitetään mielenterveyskuntoutujille itsenäisemmän elämän tu-
eksi hyödyntäen yhteisöllisempää asumista. Kehittämistyö aloitettiin huhtikuussa 2019. 
Pilottijakso oli syys-joulukuun ja se jatkuu vuoden 2020 keväälle. Tehostetun kotikuntou-
tuksen piirissä oli vuoden lopussa 8 asiakasta.  

 Osa erityisryhmien kuntoutujista käyttää Mielikkitalon palveluita.  

 
Suunnitelmakausi 
Ikääntyvän väestön päivitetty suunnitelma vuosille 2017-2020 ohjaa toimintaa. Pohjois-
Pohjanmaan palveluja koskevat suunnitelmat/simulointityö ja I&O –hankkeen suunnitel-
mat otetaan soveltuvin osin huomioon vuosisuunnitelmissa. Hyödynnetään ja kokeillaan 
maakunnassa vaikuttavaksi todettuja digitaalisia ratkaisuja. Suunnitelmakauden lopussa te-
hostetun palveluasumisen peittävyys on laskusuuntainen. Suunnitelmakauden loppuun 
mennessä säännöllisen kotihoidon keskeytykset ovat laskeneet.  

Mittarit: 

 Kallion alueen ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman indikaattorit.  

 Digitalisaatioratkaisuja on kokeiltu tai on käytössä.  

 Palvelujen peittävyydet  

 Kotihoidon keskeytysten määrä 
 
Toteutuminen: 

 Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 ohjaa Kalliossa 
ikääntyneiden palvelutoimintaa. Indikaattorien toteutumista Kallion toiminnassa arvioi-
daan palvelujen ja peittävyyksien osalta osavuosikatsauksien toiminta- ja talousosassa.  

 Vuonna 2019 asiakkaille on tehty yksittäisiä digihankintoja turvahälytysten ja paikantimi-
en muodossa. Evondos –lääkeautomaatti on vakiokäytössä ja kesällä otettiin 5 uutta lai-
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tetta käyttöön. Kesällä hankittiin Videovisit -virtuaalikotihoivaan 15  näköyhteydellä toi-
mivaa  asiakastablettia, joiden avulla hoitaja voi ottaa asiakkaan luvalla kuvayhteyden 
häneen ja korvata käynnin asiakkaan luona.   

 Kotihoidon keskeytyksiä on ollut vuoden 2019 aikana yhteensä 11 498 vuorokautta, jon-
ka mukaan 33,7  kotihoidon asiakasta on ollut jokaisena päivänä joko sairaalassa tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastolla. Asiakaista 78 on käynyt vähintään yhden vuorokauden 
sairaalajaksolla, päivystyspoliklinikalla tai käynti on ollut suunnittelematon vastaanotto-
käynti. Prosessien yhteisellä kehittämisellä mukaan lukien kotihoidon sisäisen toiminnan 
kehittämisen ja lääkäripalvelun tehokkaammalla käytöllä pyritään kotihoidon keskeytys-
ten vähentämiseen.  

 
4.2 Terveyspalvelut 

 

Tavoitteiksi asetettujen uusien toimintamallien osalta kaikkien suunnittelu on aloitettu. Asia-
kaslähtöisyyden korostuminen näkyy toimintojen kehittämisessä, kuten sähköisten palvelui-
den ja aukiolojen laajentamisena. Asiakaskokemuksen mittaamislaite on tuonut uudenlaisen 
palautteen keräämisen palveluista. Asiakaspalaute ohjaa palveluiden kehittämistä niin palve-
lujärjestelmän kuin palvelukokonaisuuksien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. 
Pääosin potilaat kokivat hyväksi hyvän ja asiallisen kohtelun sekä asiantuntevan henkilöstön. 
Kehittämisen tarvetta potilaat kokivat heidän kohtelussaan ja palveluun pääsyn nopeudessa. 
Moniasiakas puheeksi –toimintamallin mukainen toiminta näkyy myös sellaisessa yksikössä, 
johon sitä ei vielä tässä vaiheessa tavoitteeksi otettu. Toimintamallille on nähty olevan tar-
vetta ja se on lisännyt yksiköiden välistä vuorovaikutusta niin terveyspalveluiden yksikön si-
sällä kuin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämi-
seksi on sovellettu LEAN-mallia.   
 

4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet 
 

Vastaanotto-, vuodeosasto- ja kuntoutuspalvelujen tulosalue 
 
Tavoite 1 
Asiakaslähtöisen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittäminen palveluissa sekä digitaali-
saation edistäminen. Lisätään tietoisuutta asiakaslähtöisyydestä. Laajennetaan sähköisiä 
asiakaskanavia ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Asiakkaita ohjataan käyttämään 
Kantapalveluja. 
 
Mittarit:  
– Asiakaslähtöisyys (10 op) koulutuksen käyneiden määrä. 
– Asiakaskokemuksen mittaamislaite on käytössä.  
– Neuvolan ja kansantautihoitajien aukioloaikoja ja sähköistä ajanvarausta on laajennettu 

vuoden 2018 tasosta. 
– Sähköinen yhteydenoton (hoidontarpeenarvio) käyttö lisääntyy vuoden 2018 tasosta. 
– Fysioterapeutin suoravastaanoton käyntien ja asiakkaiden määrä. 
– Yhteistyömalli suun terveydenhuollon kanssa on sovittu. 
 
Toteutuminen 

– Asiakaslähtöisyys –koulutuksen suorittaneita oli 28 työntekijää ja vuodeosastoilta 6.    
– Asiakaskokemuksen mittaamislaite Roidu on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä ja pa-

lautteet käsitellään yksiköiden osastokokouksissa. Saatu asiakaspalaute ohjaa kehittä-
mistä yhdessä koko palvelujärjestelmän kanssa palvelukokonaisuuksien parantamiseksi. 

– Neuvoloiden aukioloa on laajennettu klo 16 jälkeen (joka toinen viikko, yhtenä iltana vii-
kossa). Kansantautihoitajien vastaanottoa toteutetaan sopimuksen mukaan myös virka-
ajan ulkopuolella. Neuvolan ja kansantautihoitajien sähköistä ajanvarausta on laajennet-
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tu (lastenneuvolan määräaikaistarkastuksia (1–6 v.), perhesuunnittelun liittyvät ehkäisyn 
aloitus, vaihto ja kontrollikäynnit, äitiysneuvolan ensikäynnit ja soittopyynnöt sekä ajat 
äkillisesti sairastuneen lapsen hoitotodistuksia varten).  

– Sähköisen yhteydenoton käyttö on hieman lisääntynyt vuoden 2018 tasosta (nyt n. 185 
asiointia / kk).  

– Fysioterapeutin suoravastaanotto ei ole käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Muuta-
mia suoravastaanottoaikoja on ollut.  

– Yhteistyömallin työstäminen yhdessä suun terveydenhuollon kanssa on aloitettu.   
 
Tavoite 2 
Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti eri toimijoiden yhteistyönä 
(fysioterapia, kotihoito, päivystys, vammaispalvelut, sosiaalityö, vastaanotto ja vuodeosas-
to). Moniasiakas saa hänelle tarpeellisia ja kohdennettuja palveluja. Palvelut ovat suunni-
telmallisia ja niiden koordinointi on tehokasta. Palveluprosesseja tarkastellaan asiakkaan pal-
velukokonaisuuden näkökulmasta. Kuntouttavaa ja arvioitavaa kotitreenitoimintaa tuetaan 
vuodeosaston ja kotihoidon yhteistyönä ja siten vapautetaan vuodeosastopaikkoja akuutti-
hoidon käyttöön. Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät. Nimetään asiakasvastaava, joka 
koordinoi palveluja.   
 
Mittarit: 
– Moniasiakas puheeksi –toimintamallin pilotointi (vastaanotto ja vuodeosasto) on tehty 

kevään aikana ja on jalkautettu ko. yksiköihin.    
– Moniasiakas puheeksi –toimintamallin asiakastapaamisten määrä yksiköittäin. 
– Lapset puheeksi koulutettujen määrä lisääntyy vastaanottopalveluissa vuoden 2018 ta-

sosta.  
– Vuodeosastojen ulkopuolisten ostojen määrä on vähempi kuin vuonna 2018. Vuodeosas-

tojen keskimääräinen hoitoaika säilyy vuoden 2018 tasolla. 
 
Toteutuminen 
– Moniasiakas puheeksi -toimintamalli on kuvattu ja sitä on jalkautettu yksiköihin. Yksi-

köissä on mietitty oman yksikön käytäntöjä. Yksiköiden yhdyshenkilöt on määritelty ja he 
ovat kouluttaneet henkilöstöä. Moniasiakkaan vastuuhenkilö tullaan nimeämään aina 
asiakaan tarpeen mukaisesti. Jatkossa moniasiakas toimintamallista tarvitaan esitteitä ja 
tiedotusta asiakkaille. 

– Asiakastapaamisten määrä vastaanotoilla 10 ja vuodeosastolla 13. 
– Lapset puheeksi koulutettujen määrä on ennallaan. 
– Vuodeosastojen ulkopuolisten ostojen määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattu-

na. Vuonna 2019  Kallion ulkopuolella  oli päivittäin vuodeosastohoidossa keskimäärin 
1,6 potilasta kuin vuonna 2018 oli 1. Keskimääräinen hoitoaika oli 7,06 vuorokautta, joka 
on korkeampi kuin vuonna 2018 (6,7). 
   

Tavoite 3 
Edistetään lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä järjes-
tämällä toimintatavoiltaan yhtenäiset neuvolapalvelut sekä kehittämällä lasten ja nuorten 
perheiden kanssa toimivien yhteistyötä verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisesti. 
Moniammatillisten prosessien kehittämistä jatketaan neuvolan ja palvelutarpeen arviointi-
tiimin kesken.  
 
Mittarit:  
– Määräaikaistarkastukset toteutuu 100 % / yksilöllisen tuen tarpeen mukaisia lisäkäyntejä 

15 % käynneistä.  
– Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan kaikille raskausaikana ja lastenneuvolassa 3-v ko-

tona /yksityisessä päivähoidossa oleville. Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpito-
jen määrä kasvaa vuoden 2018 tasosta. 
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– Kouluterveydenhuollossa jatketaan v. 2018 luokkakohtaisten yhteenvetojen laadintaa 
laajoista tarkastuksista, joista yhtenä seurattavana painopistealueena on koululaisten lii-
kunta-aktiivisuus. Tavoite luokkakohtaiset yhteenvedot tehdään 100 % laajoista tarkas-
tuksista. Yhteenvedoista saatuja tietoja viedään kuntakohtaisiin lapsi- ja perhepalvelui-
den kehittämisryhmiin. 

– Moniasiakas puheeksi – toimintamalli on otettu käyttöön neuvolapalveluissa. 
– Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit neuvolan ja palve-

lutarpeen arviointitiimin välille. 
 
Toteutuminen 
– Määräaikaistarkastukset toteutuvat 100 %:sti kouluterveydenhuollossa yläkoululaisten 

tarkastuksia lukuun ottamatta. Yksilöllisen tuen tarpeen mukaisia lisäkäyntejä oli 14,5 % 
käynneistä, vaihteluväli 8.1 – 17.2 %.  

– Lapset puheeksi keskusteluja on tarjottu, mutta niiden määrä on laskenut edellisen vuo-
den tasosta.    

– Luokkakohtaiset yhteenvedot on laadittu suunnitelman mukaisesti.  
– Moniasiakas puheeksi –toimintamallin suunnittelu yhdessä suun terveydenhuollon kans-

sa on käynnistetty.  
– Moniammatillisten prosessin kehittäminen on aloitettu.  
 

Erikoissairaanhoito  

 
Tavoite 1 
Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen 
Toimialat ylittävällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa psykiatrian erikoissairaanhoidon kustan-
nusten hallittavuuteen pitemmällä tähtäimellä.   
 
Mittarit: 

 Moniammatilliset prosessit neuvolan ja palvelutarpeen arviointitiimin sekä Nupun ja 
perheneuvolan välille on kuvattu. 

 Nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten taso säilyy vuoden 2018 tasolla. 
 

Toteutuminen 

 Moniammatillisten prosessien kehittäminen on aloitettu ja lähetekäytännöt on sovittu. 
Uuden LaNu-yksikön vuoksi prosessien kuvaus siirtyy vuodelle 2020. 

 Nuorisopsykiatrian kustannusten nousua ei ole pystytty hillitsemään, eikä se pidemmällä 
tähtäimellä nykyisellä tavalla toimien näytä kovin todennäköiseltäkään. Tämän vuoksi 
2020 ollaan aloittamassa uutta LaNu-yksikköä. 

 
Tavoite 2 
Reumahoidon yhtenäistäminen alueella 
 
Mittari: 

 Yhtenäistämisen suunnitelma on tehty 
 

Toteutuminen 

 Yhtenäistämisen suunnittelua on aloitettu. Reumalääkärikonsulttia ei ole kuitenkaan saa-
tu rekrytoitua, minkä vuoksi uutta toimintamallia ei ole pystytty käynnistämään. 
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Työterveyshuolto 
 
Tavoite 1 
Työterveyshuollon toiminnan kehittäminen ja resurssin uudelleen kohdentaminen ennalta 
ehkäisevään (KL1) toimintaan.  
 
Mittari: 

 Toimintamalli on kuvattu ja otettu käyttöön. 

 

Toteutuminen 

 Työterveyshuollossa on kehitetty vuoden 2019 aikana Kelan korvausluokka 1 mukaisia 
toimintoja yhdessä asiakasyritysten ja kansanterveystyön vastaanottojen kanssa erityi-
sesti työntekijöiden pitkittyviin sairauspoissaoloihin liittyen. Toimintamallit on kuvattu 
asiakasyritysten varhaisen tuen ohjeistoihin. 

 
Suun terveydenhuolto 
 

  Tavoite 1 
Tuottavuuden lisääminen 
Yhteistyötä Kallion muiden sektoreiden kanssa parannetaan (kotipalvelu, lastenneuvola, vas-
taanottopalvelu). Ehkäisemällä suun sairauksia ehkäistään myös yleissairauksia (iensairauksia 
aiheuttavilla bakteereilla yhteys moniin kansantauteihin). Laajennetaan yhteistyö lääkärei-
den ja kansantautihoitajien kanssa (molemminpuolinen ohjaus hoitoon). Kehitetään ikäih-
misten suun terveydenhuollon toimintamallia. Otetaan käyttöön Moniasiakas puheeksi –
toimintamalli. 
 
Mittarit: 
 Lapset puheeksi –menetelmään koulutettujen määrän tavoite 20 %. 
 Yhteistyömalli vastaanottopalveluiden kanssa on sovittu. 
 Ikäihmisten suun terveydenhuollon toimintamalli valmis vuoden 2019 loppuun mennes-

sä. 
 Moniasiakas puheeksi - toimintamalli on otettu käyttöön. 
 
Toteutuminen 
 Lapset puheeksi –menetelmään koulutettujen määrä jää tavoitteesta, tällä hetkellä on 

10 %.  
 Yhteistyömallia vastaanottopalveluiden kanssa on työstetty.  
 Ikäikäihmisten suun terveydenhuollon toimintamallin laadinta on aloitettu ja sen mukai-

nen toiminta on alkanut tehostetussa palveluasumisessa.  
 Moniasiakas puheeksi –toimintamalliin liittyvässä ”Asiakaslähtöisyys” –koulutuksessa oli 

kaksi hammashoitajaa. Moniasiakas puheeksi -toimintamallien suunnittelun työryhmä on 
nimetty ja ensimmäinen tapaaminen sovittu. Suun terveydenhuollosta työryhmään osal-
listuu yksi työntekijä jokaisesta ammattiryhmästä (hammaslääkäri, suuhygienisti ja 
hammashoitaja).  

 
Tavoite 2 
Hoitoon pääsyn parantaminen 
Kehitetään edelleen työnjakoa eri suun terveydenhuollon ammattiryhmien kesken.  Kiireet-
tömään hoitoon pääsee hoitotakuun rajoissa ja hoitojaksot eivät pitkity. Kehitetään edelleen 
ajanvarauksen toimivuutta (oikea-aikainen hoito) tavoitteena yhtenäinen toiminta-alue. 
 
Mittarit: 
 Kolmas vapaa-aika hammaslääkäreille ja suuhygienisteille (T3 aika) 3 kk sisällä.  
 Päivystyskäyntien määrän väheneminen vuoden 2018 tasosta. 



 

 

23 

 Suuhygienistien käynnit kasvaa vuoden 2018 tasosta.  
 Vastaamattomien puhelujen määrä alle 20 %.  

 
 Toteutuminen 

 Kolmas vapaa-aika (keskiarvo) hammaslääkäreille on 73 vrk ja suuhygienisteille 43 vrk eli 
molemmat ovat 3 kk:n sisällä.  

 Päivystyskäyntien määrä on vähentynyt 6,2 % (520) vuodesta 2018. 
 Suuhygienistien käynnit eivät ole kasvaneet vuoden 2018 tasosta.  
 Vastaamattomien puheluiden määrä on keskimäärin 20 %.  

 
 
Ympäristöterveydenhuolto 

 
Tavoite 1 
Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen 
Tavoitteena pitää (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta) tarkastusten suoritta-
misaste korkeana sekä tarkastusten kohdentaminen asiakasryhmittäin tasapuolisesti. Mah-
dollinen maksimi on 85 % täysimääräisellä henkilöstöllä toimittaessa. 
 
Mittari:  
 Toteutumaprosentti  
 
Toteutuminen  
 Kokonaisuutena valvonnan toteutumisaste oli 78 % suunnitellusta. 
 
Tavoite 2 
Uusintatarkastusten toteutuminen 
Valvonnan loppuunsaattamisen varmistaminen huolehtimalla siitä, että uusintatarkastukset 
tehdään pääsääntöisesti annettujen määräaikojen puitteissa. 
 
Mittari: 
 Uusintatarkastusten toteutumisprosentti 

 
Toteutuminen 
 Uusintatarkastusten toteuttamisaste oli 100 % ja ne tehtiin määräaikojen puitteissa. 
 
Tavoite 3 
Asiakastyytyväisyyden selvittäminen 
 
Mittari:  
 Laaditaan asiakastyytyväisyyskysely 

 
Toteutuminen 
 Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin webropol-kyselyllä. Linkkiä kyselyyn jaettiin tarkastus-

pöytäkirjojen mukana ja lähetettyjen sähköpostien automaattisessa allekirjoituksessa. 
Lisäksi asiakastyytyväisyyskyselystä tiedotettiin kuntayhtymän Facebook-sivuilla. Kyse-
lyssä vastaajat arvioivat mm. palvelun tavoitettavuutta, asiantuntemusta, asian käsitte-
lynopeutta, tasapuolista kohtelua, asiakaslähtöisyyttä, palvelualttiutta ja ystävällisyyttä. 
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet arvioivat toiminnan hyväksi, vastausten keskiar-
vo oli 8,77/10. 
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Aikuispsykososiaaliset palvelut 
 

Tavoite 1  
Nuorisopsykiatrisen yksikön hoidon alkuarvioinnin tehostaminen. Moniammatillisten pro-
sessien kehittämistä jatketaan Nupun (nuorisopsykiatrinen yksikkö) ja perheneuvolan kes-
ken. 

 
Mittarit:  

 Alkuarviointiin pääsyaika vähintään kolmessa viikossa. 

 Kehitetään/ kuvataan ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit Nupun ja perhe-
neuvolan välille. 

 
Toteutuminen 

 Alkuarviointiin on päästy pääosin vähintään 3 viikossa.  

 Monialaisten prosessien kehittäminen Nupun ja perheneuvolan välille on aloitettu. Lanu-
tiimin kehittäminen on muuttanut yhteystyötä ja laajentanut sitä.  

 
Tavoite 2 
Pitkäaikaisasiakkaiden pärjääminen omassa asunnossa ilman sairaalahoitoa akuuteissa ti-
lanteissa (kotikuntoutuksen ja/tai Terapiakeskuksen akuuttivastaanoton tuella). 
 
Mittarit:  

 Pitkäaikaissairaiden sairaalajaksojen lukumäärä ja hoitopäivien määrä ei kasva vuoden 
2018 tasosta. 

 
Toteutuminen 

 Sairaalajaksojen lukumäärä ja hoitopäivien määrä ei kasvanut vuoden 2018 tasosta 
PPSHP:n osalta.  

 
Tavoite 3  
Moniasiakas puheeksi -toimintamallin käynnistyminen yhdessä Terapiakeskuksen ja Sosi-
aalitoimen kanssa.  
 
Mittari:  

 Verkostotapaamiset A-klinikan ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä). 

 Verkostotapaamiset Mielenterveysyksikön ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä). 

 Verkostotapaamiset Nupun ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä). 

 Verkostotapaamiset Toimintakeskusten ja sosiaalitoimen kanssa (lukumäärä).  
 

Toteutuminen 

 Verkostotapaamisia on ollut yhteensä A-klinikan ja sosiaalitoimen kanssa 28. 

 Verkostotapaamisia on ollut Mielenterveysyksikön ja sosiaalitoimen kanssa 13. 

 Verkostotapaamisia on ollut Nupun ja sosiaalitoimen kanssa 5. 

 Verkostotapaamisia ei ole ollut Toimintakeskusten ja sosiaalitoimen kanssa.  
 

Suunnitelmakausi 
Tavoitteena on nuorisopsykiatrian kalliiden osastohoitojen vähentäminen.  
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4.3 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Yleishallinto 
Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin kunta-
lain (410/2015) 39 §:n tarkoittamalla tavalla.  
 
Kuntayhtymän johtaja 
Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Hän 
vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja taloudellisuudesta sekä kuntayhtymälle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kuntayhtymän johtaja huolehtii kuntayhtymän 
palvelutuotannon järjestämisvastuun toteutumisesta sekä huolehtii kuntayhtymän hallinnos-
ta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
Talousjohtajan alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, joka palvelee kuntayhty-
män kaikkia toimielimiä ja tulosalueita. Hallintokeskuksen tehtävänä on tukea muutosta, 
jonka tavoitteena on toimialat ylittävän tuotanto-organisaation toiminnan tehokkuuden, ta-
loudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tarpeellisten muutosten läpiviemisessä huo-
lehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista sekä luotettavan ulkoisen ja sisäisen viestinnän jär-
jestämisestä. Toiminnan kehittämiseksi koordinoidaan, hallinnoidaan ja toteutetaan alueelli-
sia kehittämishankkeita.  
 

4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet 
 

Tavoite 1 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivinen toimija alueellaan valmistauduttaessa 
tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin.   

 
Mittari:  

 On arvioitu muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset kuntayhtymän strategisiin linja-
uksiin ja tuleviin muutoksiin varautuminen on aloitettu.  
 

Toteutuminen 

 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on osoittanut resursseja sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusten valmisteluun.  

 Toimintaympäristön muutoksia on arvioitu osana Kallion strategian uudistamistyötä 
 
Tavoite 2 
Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa tukeminen 
Vahvistetaan muutosjohtajuutta ja henkilöstön osallisuutta muutokseen sekä toiminnan ke-
hittämiseen henkilöstö- ja palvelustrategian suunnassa. Tuetaan yksiköitä toimintakäytäntö-
jen parantamisessa, jotta voidaan entistä paremmin vastata Sote -uudistuksen haasteisiin. 
 
Mittarit:  

 Henkilöstöstrategian toimeenpanoa tuetaan edelleen työyksikkötasolla 

 Kehitetään asiakaspalautejärjestelmien hyödyntämistä 

 Tuetaan Kalliossa koulutettujen Lean -osaajien kehittämishankkeita  
 

Toteutuminen 

 Esimiesten valmiuksia tukea henkilöstöä käynnissä olevassa uudistuksessa on tuettu mm. 
esimieskoulutuksilla. Säännöllisillä tilivelvollisten viranhaltijoiden kokoontumisilla on tu-
ettu henkilöstöstrategian toimeenpanoa.  

 Lean-osaajien koulutuksia on jatkettu ja prosessien uudistamistyötä yksiköissä on tuettu 
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Tavoite 3 
Sähköisen palveluiden käyttöönoton koordinointi ja tukeminen 
 

Mittarit:  

 Sosiaalipalveluiden Kanta arkiston käyttöönotto Kalliossa on käynnistetty kansallisen aika-
taulun mukaisesti 

 Terveydenhuollon ns. vanhojen sähköisten potilastietojen arkistointi Kanta arkistoon käynnistetty 
 

Toteutuminen 

 Sosiaalipalveluiden Kanta arkiston käyttöönotto etenee kansallisen aikataulun mukaisesti  

 Terveydenhuollon ns. vanhojen tietojen arkistointi Kanta arkistoon ei toteutunut. Syynä 
oli maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun ja rahoituksen keskeytyminen keväällä 2019  

 

5 Kuntayhtymän henkilöstö 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimitaan jatkuvassa muutoksessa. Kallion tavoite on olla 
houkutteleva uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 
Organisaationa pyrimme uudistumaan niin, että voimme vastata entistä paremmin toimin-
taympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan 
henkilöstön kanssa. 
 

Henkilöstön osaamisen varmistamisen tavoitteena Kalliossa on vastata asiakaslähtöisten pal-
velujen toteuttamiseen, uusien toimintojen osaamishaasteisiin ja työntekijöiden uralla kehit-
tymiseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio osallistui aktiivisesti toimivan organisaatio- ja joh-
tamismallin kehittämiseen ja POP-maakunnan esimiehille järjestettyyn Muutosjohtamisen 
valmennusohjelmaan. Kehittämisessä painotettiin muutosjohtajuutta ja henkilöstön osalli-
suutta. Kalliossa henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin aktiivisesti ja lakimääräinen 
suositus vähintään kolmesta koulutuspäivästä toteutui keskimäärin. 
 

Toimintaamme kehitetään muutoksilla, joilla on myönteistä vaikutusta sekä asiakkaiden että 
henkilöstön hyvinvointiin. Toimialat ylittävä ja kokonaisuuksien johtamiseen liittyvä kehittä-
mistyö organisaatiossamme jatkui edelleen. Henkilöstöhallinnon tehtävä oli tukea henkilös-
töstrategian tavoitteiden toteutumista ja jalkautumista yksiköissä. Kallion henkilöstöhallin-
non ohjeistusten päivittäminen jatkui vuonna 2019. 
  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluksessa oli vuoden lopussa työssä 875 vakinaisen 
viran/toimen haltijaa. Hallinto- ja tukipalveluissa oli 32 vakanssia, hyvinvointipalveluissa 497 
ja terveyspalveluissa 346 vakanssia. Rekrytoinnissa haasteita tuotti lääkäreiden, sosiaalityön-
tekijöiden, psykologien ja terapeuttien vakinaisiin toimiin rekrytointi sekä lähihoitajien ja sai-
raanhoitajien määräaikaisiin sijaisuuksiin rekrytointi. Rekrytoinnin haasteisiin pyrittiin vas-
taamaan resurssipoolin toiminnalla ja varahenkilöyksikön pilotoinnin valmistelulla. 
 

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli vaikuttavaa. Työterveyshuollon henkilöstö ja työyksik-
köjen esimiehet ovat yhdessä suunnitelleet henkilöstön työterveyden edistämiseen liittyviä 
toimintakäytäntöjä, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa ehkäistä ja ratkaista työssä selviyty-
miseen liittyviä haasteita suunnitelmallisesti. Työyksikköjen korvaavantyön työtehtävien 
määrittelyllä ja riittävän ajoissa pidetyillä työterveysneuvotteluilla (työntekijä, työnantajan ja 
työterveyshuollon edustaja) tuettiin henkilöstön työkykyä ja työhön paluuta. 
 

Sairauspoissaolojen määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten sairauspoissa-
olopäiviä kertyi 4–29 päivän sairauspoissapäivistä (9333 päivää). Toisaalta edelliseen vuoteen 
verrattuna suurin väheneminen poissaolopäivissä tapahtui 4-29 päivän poissaoloissa yhteen-
sä 2743 päivää. Tähän on vaikuttanut aktiiviseen tukeen, työterveysneuvotteluihin ja työyk-
sikköjen korvaaviin työtehtäviin panostaminen. 
 

Kuntayhtymän erillinen henkilöstötilinpäätös esitetään tilinpäätösaineiston oheismateriaalina. 
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6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Merkittävin epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa on toimintaympäristössä tapahtuvat muu-
tokset: niin valtakunnalliset kuin alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset sekä 
kuntien ja jatkossa uusien sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden taloudellisen kantokyvyn 
riittävyys palveluiden rahoittamiseen. Haasteena on myös ammattitaitoisen henkilökunnan 
saatavuus ja riittävyys monituottajaisessa toimintaympäristössä. Digitalisaation mukana 
tuomat muutokset ja mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä haastavat perinteiset toi-
mintamallit.  
 
Edellisen hallituksen SoTe- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. Uudistuksen 
valmistelu jatkuu nykyisen hallituksen hallitusohjelman linjausten mukaisesti ja edellistä val-
mistelua vahvasti hyödyntäen. Jatkossa on toivottavaa, että tuleva esivalmistelu ja toteutus-
työ pohjautuu vahvistettuun lainsäädäntöön.  
 
Kallion toimitilojen osalta on riskejä ja epävarmuustekijöitä saatu merkittävästi vähennettyä 
yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Yhteensä kolme uutta tehostetun palveluasumisen yksik-
köä on otettu käyttöön; Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa. Nivalan terveyskeskuksessa on to-
teutettu peruskorjaus ja laajennus. Kehitysvammahuollon uusi 15 paikkainen erityisyksikkö 
on otettu käyttöön Ylivieskassa. Sievin hyvinvointikeskuksen rakentaminen toteutui vuoden 
2019 aikana ja tilat otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Ylivieskan perhepalvelukeskuksen 
parakkiväistötilojen käyttö on päättynyt, toiminta oli ollut väistötiloissa vuodesta 2010. Yli-
vieskan perhepalvelukeskus kokonaisuutena siirtyy Smarthousen tiloihin 2019 kesäkuussa, 
osa toiminnoista on muuttanut Smarthousen tiloihin jo vuonna 2018. 
 
Huomioiden jäsenkuntien tiukka taloudellinen tilanne ja palveluiden kysynnän samanaikai-
nen kasvu väestön ikääntymisen ja väestön tarpeiden lisääntymisen seurauksena, on 
palveluiden saatavuuden turvaaminen käytettävissä olevilla voimavaroilla haasteellista. 
 
Lakisääteisten velvoitteiden täyttämismahdollisuuksiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ajoit-
tain ongelma konkretisoituu asiantuntijuutta ja erityisosaamista vaativien virkojen ja tehtävi-
en täyttöasteena. Rekrytointitoimenpiteistä huolimatta kaikkia asiantuntijatehtäviä ei ole 
saatu täytettyä ja myös sijaisten rekrytoinnissa on nähtävillä vaikeutumista käytettävissä ole-
van osaajien määrän vähentyessä. Erityisen riskin muodostaa tilanne, jos alan koulutus vähe-
nee alueella. 
 

7 Yhtymähallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä 

 
Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. 
Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja organisoimisesta kuntayh-
tymän organisaatiossa. Toimialajohtajat; talousjohtaja, terveyspalvelujohtaja ja hyvinvointi-
palvelujohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja vastuiden järjestämisestä omalla toimialallaan. 
Esimiehet vastaavat oman yksikkönsä sisäisestä tarkkailusta ja varautumisesta.  
 
Yhtymäkokous vahvisti Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan periaatteet vuonna 2014. Yhtymähallitus hyväksyi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion si-
säisen valvonnan ohjeen. Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toimivuudesta koko kun-
tayhtymän tasolla sekä asettaa sen tavoitteet. Kuntayhtymän johtajalla on riskienhallinnan to-
teuttamis- ja valvontavastuu. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa riskienhallinnasta.  
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Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointitoimenpiteistä 
 
Toiminnan seurantaa ja itsearviointia ovat suorittaneet mm. kuntayhtymän johtaja, toimiala-
johtajat, tulosalueiden johtajat, tulosyksiköiden esimiehet, tietohallinnon asiantuntijat ja 
työsuojelu/työhyvinvointi organisaatio. 
 
Pääsääntöisesti seuranta- ja arviointityö on tehty osana normaalia esimiestyötä. Lisäksi määrä-
ajoin tietosuojaa ja tietoturvaa auditoidaan ja henkilöstön osaamista testataan säännöllisesti.  
 
Arviointi oli pääasiassa toimintoihin ja talouteen liittyvää ajankohtais- ja jälkikäteisvalvontaa, 
joka kohdistui mm. seuraaviin osa-alueisiin: 

 talouden seuranta  

 toimintojen ja prosessien arviointi 

 toimintaan ja talouteen liittyvät täsmäytykset 

 toiminnan sisäiset ja ulkoiset auditoinnit (AVI, Fimea), omavalvonta, Kallion ostopalvelui-
den valvontasuunnitelma 

 asiakaspalaute 

 hyvä hallintotapa ja johtamiskäytännöt, kuntayhtymän sääntöjen noudattaminen 
 
Lisäksi johtamiseen sekä talous- ja tietohallintoon sisältyvinä ennaltaehkäisevinä toimenpi-
teinä tarkkailtiin muun muassa:  

 tilivelvollisten säännölliset kokoukset 

 hyväksymis- ja vahvistusmenettelyjä 

 viranhaltijapäätökset ja hankintaprosessit 

 tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ja niiden myöntämisperiaatteita 

 henkilöstön tietosuojan ja tietoturvan osaamisen varmistaminen, TIETUS-tentti 

 sisäisen valvonnan raportointia on kehitetty osavuosikatsausten tilinpäätöksen valmiste-
lun yhteydessä. 

 
Erikseen voidaan todeta mm. seuraavat toimialoilla tehdyt toimenpiteet: 

 tulosaluekohtaista riskien arviointia ja raportointia on edelleen kehitetty 

 tietosuoja ja tietoturvapolitiikat osana riskienhallintaa ja toimialojen tietosuojavastaavi-
en toiminta on vakiintunut ja raportointi on vakiintunut. Logiseurannan automatisointia 
on kehitetty ja sitä tukeva Logmonitor ohjelmisto on käyttöönotettu. 

 toimipisteiden riskien arvioinnin apuvälineenä käytetty RiskiArvi ohjelman käyttöä on 
edistetty 

 HaiPro järjestelmän käyttöä niin potilasturvallisuuden kuin työsuojeluun liittyvien poik-
keamien, vaaratilanteiden ja läheltä piti tilanteiden seurannassa  on vakiintunut osaksi 
riskien ja vaarojen tunnistamista 

 Lääketurvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia on päivitetty  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattista raportointi on vakiintunut mm. osana 
osavuosikatsauksia ja tilinpäätöstä. Tilivelvollisten säännöllisissä kokouksissa arvioidaan toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumista.  Kuntayh-
tymän vahinko- ja omaisuusvakuuttaminen ajantasaistetaan säännöllisesti vuosittain. 

 
Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 

 
1. täyttämättömät asiantuntijoiden virat ja toimet 
2. SoTe rakenneuudistusten aikataulullinen ja sisällöllinen epävarmuus. Valmistelutyöhön 

jatkossa sitoutuvat resurssit. 
3. palvelukysynnän muutokset esim. lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammaispalve-

luiden osalta 
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4. merkittävimpien tietojärjestelmien ja puhe-/datayhteyksien toimintavarmuus esim. säh-
köhuollon häiriötilanteissa 

5. Globaalin tilanteeseen mm. pandemiaan liittyvät riskit  
 
 

Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet  (puutteet) 
 
1. Yhtymäkokouksen vahvistaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mu-

kaisten toimintamallien edelleen juurruttaminen osaksi kuntayhtymän arjen johtamis- ja 
esimiestyötä 

2. Asiakastarpeiden muutosten tunnistaminen, raportointi ja varautuminen. Paljon palve-
luita tarvitsevien asiakaslähtöinen palveluprosessien toteutus.   

3. Organisaation esimiesten ja henkilöstön osaamisen valmiuksien vahvistaminen  
 
 

Suunnitellut kehittämistoimet 
 
1. RiskiArvi ja HaiPro ohjelmiston käytön edelleen laajentaminen ja raportoinnin hyödyn-

täminen. Sisäisen valvonnan tiedonkeruun ja analysoinnin edelleen tehostaminen. 
2. Asiakastarpeiden analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Moniasiakas/yhteisasiakas 

puheeksi toimintamallin käyttöönotto. 
3. Osaamisen hallintaan liittyvä koulutus ja viestintä 
4. Valmiussuunnitelmien päivittäminen 
 
 

Kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä 
 
Sisäinen valvonta tuottaa keskeisiltä osin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, 
lain- ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä joh-
tamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. 
 
Yhtymäkokouksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaista 
toimintamallia ja raportointia on toteutettu. Toimintamallin kehittämiseen kiinnitetään jat-
kossa edelleen huomiota. 
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8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

Jäsenkuntien välinen kustannustenjako määräytyy kuntakohtaisten Maisema-taulukoiden 
kautta. Kuntayhtymän rahoituksen järjestämiseksi jäsenkunnat ovat maksaneet 
kuukausittain 1/12 osan alkuperäisistä talousarviosta etukäteen kahtena eränä. Sairaaloiden 
laskuttama erikoissairaanhoito laskutettiin sellaisenaan edelleen jäsenkunnilta. 
 

Jäsenkunnittain kustannusosuuksien ennakoitiin määräytyvän hyväksytyn talousarvion 
perusteella seuraavasti vuonna 2019: 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kallio Alavieska Nivala Sievi Ylivieska 

Vertailutaso eur eur eur eur eur 

Vastaanottopalvelut 12 601 396 1 093 025 4 083 817 2 284 256 5 140 298 

Suun terveydenhuolto 3 623 689 320 326 1 015 860 584 969 1 702 535 

Erikoissairaanhoito 41 244 181 3 481 535 13 059 696 5 863 744 18 839 207 

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 39 600 000 3 350 000 12 550 000 5 650 000 18 050 000 

Aikuispsykososiaaliset palvelut 4 387 523 400 395 1 311 946 634 434 2 040 747 

Hoito- ja hoivapalvelut 34 250 527 3 459 764 12 135 322 5 767 984 12 934 725 

Kuntoutuspalvelut 1 956 403 130 253 614 133 320 830 891 188 

Perhepalvelut 9 079 576 749 311 2 983 810 988 777 4 357 678 

Vammaispalvelut 10 818 608 783 464 3 609 452 2 257 362 4 133 164 

Ympäristöterveydenhuolto 1 077 828 103 329 428 608 184 718 361 172 

Työterveyshuolto 119 293 10 347 38 661 21 624 48 660 

Aikuissosiaalityö 1 095 563 73 066 254 784 121 171 646 541 

Projektit 2 100 155 740 300 905 

Kallio 120 256 687 10 604 969 39 536 831 19 030 169 51 096 818 

 

 
Maisema-taulukoiden kuluihin sisältyvät sisäisten erien nettomenot. 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2019 M Tilinpäätös 2019 

Vertailutaso Kulut Tuotot Netto Kulut Tuotot Netto 

Vastaanottopalvelut 15 852 914 3 251 518 12 601 396 16 048 620 3 345 247 12 703 373 

Suun terveydenhuolto 5 278 240 1 654 550 3 623 689 5 513 628 1 592 974 3 920 654 

Erikoissairaanhoito 41 467 881 223 700 41 244 181 43 121 753 374 501 42 747 252 

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 39 600 000 0 39 600 000 41 334 162 0 41 334 162 

Aikuispsykososiaaliset palvelut 4 775 730 388 207 4 387 523 4 706 774 341 983 4 364 791 

Hoito- ja hoivapalvelut 42 070 286  7 819 760 34 250 527 41 960 555 8 278 665 33 681 890 

Kuntoutuspalvelut 2 002 303 45 900 1 956 403 2 063 492 101 108 1 962 385 

Perhepalvelut 9 260 676 181 100 9 079 576 9 781 833 285 557 9 496 276 

Vammaispalvelut 11 566 073 747 465 10 818 608 12 018 731 834 395 11 184 336 

Ympäristöterveydenhuolto 1 235 328 157 500 1 077 828 1 228 708 156 980 1 071 728 

Työterveyshuolto 2 298 793 2 179 500 119 293 2 247 660 2 137 177 110 483 

Toimeentulotuki ja työllistäminen 1 213 463 117 900 1 095 563 956 496 170 803 785 693 

Projektit 3 887 132 3 885 032 2 100 3 624 300 3 619 834 4 466 

Kallio 140 908 819 20 652 132 120 256 687 143 272 549 21 239 223 122 033 325 
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8.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 

 
 

 

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2019 
 

2018 

Toimintatuotot 
         Myyntituotot  126 034 172 

 
119 079 865 

      Maksutuotot 9 370 733 
 

9 335 235 

      Tuet ja avustukset 480 812 
 

505 431 

      Muut toimintatuotot 1 486 142   950 091 

 
137 371 859 

 
129 870 622 

Toimintakulut 
         Henkilöstökulut 
               Palkat ja palkkiot -39 325 886 

 
-37 954 324 

            Henkilösivukulut 
                       Eläkekulut -7 440 846 

 
-7 339 654 

                    Muut henkilösivukulut -1 344 755 
 

-1 527 842 

      Palvelujen ostot -69 874 497 
 

-64 898 730 

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 747 952 
 

-4 481 171 

      Avustukset -6 797 502 
 

-6 847 381 

      Muut toimintakulut -7 228 113   -6 244 316 

 
-136 759 552 

 
-129 293 419 

    Toimintakate 612 307 
 

577 203 

Rahoitustuotot ja –kulut 
        Korkotuotot 
  

4 

     Muut rahoitustuotot 70 327 
 

75 802 

     Muut rahoituskulut -75 643   -72 598 

Vuosikate 606 991 
 

580 411 

Poistot ja arvonalentumiset 
        Suunnitelman mukaiset poistot -612 230 

 
-577 140 

Tilikauden tulos -5 239   3 271 

Tilikauden ylijäämä -5 239   3 271 

    Toimintatuotot/ toimintakulut % 100,4 % 
 

100,4 % 

Vuosikate/ poistot % 99,1 % 
 

100,6 % 

Vuosikate euroa/asukas 18,22 € 
 

17,32 € 

Asukasmäärä 33 323 
 

33 508 
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8.2 Rahoituslaskelma 

 
 

RAHOITUSLASKELMA    2019 
 

  2018 
 

     Toiminnan rahavirta 
    

    Vuosikate 606 991 
 

580 411 
 

Investointien rahavirta 
    

     Investointimenot -679 588 
 

-866 361 
 

 

        

Toiminnan ja investointien rahavirta -72 597 
 

-285 949 
 

     Rahoituksen rahavirta 
    

Muut maksuvalmiuden muutokset 
    

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 362 158 
 

186 753 
 

    Vaihto-omaisuuden muutokset 31 130 
 

-158 
 

    Saamisten muutos -747 405 
 

-1 407 299 
 

    Korottomien velkojen muutos 283 737   792 371   

Rahoituksen rahavirta -70 380 
 

-428 333 
 

     Rahavarojen muutos -142 977 
 

-714 283 
 

     
Rahavarojen muutos 

    
    Rahavarat 31.12. 8 404 267 

 
8 547 245 

 
    Rahavarat 1.1. 8 547 245   9 261 527   

 

-142 977 

 

-714 283 

 

     Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 48 059 
 

-72 208 
 

Investointien tulorahoitus  % 89,32 % 
 

66,99 % 
 

Pääomamenojen tulorahoitus   % 89,32 % 
 

66,99 % 
 

Lainanhoitokate >1 
 

>1 
 

     Kassavarat 31.12. 8 404 267 
 

9 261 527 
 

Kassasta maksut 137 514 783 
 

125 327 456 
 

Kassan riittävyys   pv 22 pv 25 pv 

Asukasmäärä 33 323 
 

33 719 
 



 

 

33 

 
8.3 Tase 

 
 
 

T A S E  
   

 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

VASTAAVAA 
   A PYSYVÄT VASTAAVAT 
   I Aineettomat hyödykkeet 
   1. Aineettomat oikeudet        165 927 

 
284 003 

Aineettomat hyödykkeet yht.    165 927 
 

284 003 

    II Aineelliset hyödykkeet 
   4. Koneet ja kalusto           1 886 015 

 
1 701 581 

Aineelliset hyödykkeet yht     1 886 015 
 

1 701 581 

    III Sijoitukset 
   1. Osakkeet ja osuudet 19 768 

 
18 768 

Sijoitukset yht 19 768 
 

18 768 

    PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     2 071 709 
 

2 004 351 

    B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 
   

    C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 
   I Vaihto-omaisuus 
   1. Aineet ja tarvikkeet        299 184 

 
330 313 

Vaihto-omaisuus yhteensä       299 184 
 

330 313 

    II Saamiset 
   Pitkäaikaiset saamiset 
   3. Muut saamiset               288 119 

  Pitkäaik.saamiset yhteensä     288 119 
 

0 

    Lyhytaikaiset saamiset 
   1. Myyntisaamiset              5 843 692 

 
5 428 575 

3. Muut saamiset               997 509 
 

993 215 

4. Siirtosaamiset              3 016 859 
 

2 976 982 

Lyhytaikaiset saamiset yht.    9 858 059 
 

9 398 772 

Saamiset yhteensä              10 146 178 
 

9 398 772 

    III Rahoitusarvopaperit 
   

    Rahat ja pankkisaamiset yht.   8 404 267 
 

8 547 245 

    VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   18 849 629 
 

18 276 330 

    VASTAAVAA YHTEENSÄ             20 921 338 
 

20 280 682 
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31.12.2019 

 
31.12.2018 

VASTATTAVAA 
   A  OMA PÄÄOMA 
   I Peruspääoma                  2 712 803 

 
2 712 803 

IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä 157 266 
 

153 995 

V Tilikauden yli/alijäämä      -5 239 
 

3 271 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            2 864 829 
 

2 870 068 

    B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 
   

    C PAKOLLISET VARAUKSET 
   

    D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
   2. Lahjoitusrahastojen pääoma  1 438 

 
1 971 

3. Muut toimeksiantojen pääoma 617 512 
 

254 821 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.   618 950 
 

256 792 

    E  VIERAS PÄÄOMA 
   I  Pitkäaikainen 
   

    II Lyhytaikainen 
   6. Ostovelat                   6 688 329 

 
6 357 840 

7. Muut velat                  865 725 
 

800 399 

8. Siirtovelat                 9 883 505 
 

9 995 583 

Lyhytaikainen vieras po. yht.  17 437 559 
 

17 153 822 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         17 437 559 
 

17 153 822 

    VASTATTAVAA                    20 921 338 
 

20 280 682 

    Omavaraisuusaste, % 13,7 % 
 

14,2 % 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,7 % 
 

13,2 % 

Kertynyt ylijäämä 152 027 € 
 

157 266 € 

Kertynyt ylijäämä, €/asukas 5 € 
 

5 € 

Lainakanta 31.12. 0 € 
 

0 € 
 

 

8.4 Kokonaistulot ja –menot 
 

 

TULOT eur %  
 

MENOT eur %  

Varsinainen toiminta 
   

Varsinainen toiminta 
    Toimintatuotot 137 371 859 99,9 

 
  Toimintakulut 136 759 552 99,45 

  Muut rahoitustuotot 70 327 0,1 
 

  Muut rahoituskulut 75 643 0,06 

Investoinnit 
   

Investoinnit 
    Rahoitusosuudet inv.menoihin 

   
  Käyttöomaisuusinvestoinnit 679 588 0,49 

Rahoitustoiminta 
   

Rahoitustoiminta 
    Oman pääoman lisäykset 

   
  Oman pääoman vähennykset 

  Kokonaistulot yhteensä 137 442 186 100,0 
 

Kokonaismenot yhteensä 137 514 783 100,0 
 

Kokonaistulojen ja -menojen täsmäytys 
   Kokonaistulot 

   
137 442 186,00 

Kokonaismenot 
   

-137 514 783,34 

    
-72 597,34 

    

muut maksuvalmiuden muutokset  
  

70 379,91 

rahavarojen muutokset 
   

-142 977,25 

    
-72 597,34 

Täsmäytys 
   

0,00 

 



 

 

35 

8.5 Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 muodostunut 
tulos -5 239,15 € vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 

9 Talousarvion toteutuminen  
 

Kuntayhtymän yhtymäkokouksen kertomusvuodelle vahvistaman talousarvion  
toteutuma muodostui seuraavaksi: 
 
 

Verrattuna talousarvion mukaiseen jäsenkuntien maksuosuuteen (120 256 687 euroa) 
toteumaprosentiksi saadaan 101,5 %.  
 
Kallion kokonaiskustannukset kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 5,5 %.  
 
Oman toiminnan kustannusten nousu verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen on 4,2 %. Os-
tetun erikoissairaanhoidon kustannusten nousu verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen on 
8,1 %. Ostettu erikoissairaanhoito ylittää vahvistetun talousarvion 1 734 162 euroa.  
 
Oman toiminnan talousarvio ylittää vahvistetun talousarvion 30 378 euroa. Kokonaisuutena 
kuntayhtymän talousarvio ylitti vahvistetun talousarvion 1 764 539 euroa. 
 
 
 
 

  TP 2018 TA 2019 TP 2019 Ali/Yli Tot% 

Toimintatuotot           

Myyntituotot                   -3 376 225 -3 023 031 -4 000 846 -977 815 132,3 

Maksutuotot                    -9 335 235 -9 785 541 -9 370 733 414 808 95,8 

Tuet ja avustukset             -505 431 -422 784 -480 812 -58 028 113,7 

Muut toimintatuotot            -950 091 -1 362 500 -1 486 142 -123 642 109,1 

Toimintatuotot yhteensä    -14 166 982 -14 593 856 -15 338 533 -744 677 105,1 

            

Toimintakulut           

Palkat ja palkkiot 37 954 324 40 001 683 39 325 886 -675 797 98,3 

Eläkekulut 7 339 654 7 718 493 7 440 846 -277 647 96,4 

Muut henkilösivukulut 1 527 842 1 466 948 1 344 755 -122 193 91,7 

Henkilöstökulut yhteensä 46 821 821 49 187 124 48 111 488 -1 075 636 97,8 

Palvelujen ostot               64 898 730 66 281 657 69 874 497 3 592 840 105,4 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  4 481 171 4 311 644 4 747 952 436 308 110,1 

Avustukset                     6 847 381 7 221 078 6 797 502 -423 576 94,1 

Muut toimintakulut 6 244 316 7 277 588 7 228 113 -49 475 99,3 

Toimintakulut yhteensä     129 293 419 134 279 091 136 759 552 2 480 461 101,8 

            

Toimintakate                   115 126 437 119 685 235 121 421 019 1 735 784 101,5 

Rahoitustuotot ja -kulut -3 208 0 76 76   

Suunn. mukaiset poistot      577 140 571 452 612 230 40 778 107,1 

Kuntien maksuosuus 115 700 369 120 256 687 122 033 325 1 776 638 101,5 
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Jäsenkuntien 
maksuosuudet

58,75 %

Jäsenkuntien 
osuudet esh:n 

ostoihin
30,09 %

Muut myyntitulot
2,91 %

Maksutuotot
6,82 %

Tuet ja avustukset
0,35 %

Muut toimintatuotot
0,12 %

Vuokratuotot
0,96 %

Toimintatulot 2019

 
 Kuva: Toimintatulot 
 
 
 

Henkilöstökulut
35,18 %

Erikoissairaanhoidon 
palvelut
28,39 %

Muiden palvelujen 
osto

22,71 %

Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat
3,47 %

Avustukset
4,97 %

Vuokrakulut
5,02 %

Muut toimintakulut
0,26 %

Toimintamenot 2019

 
Kuva: Toimintamenojen jakauma 
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Muiden palveluiden ostoihin suurimpina palveluostoryhminä sisältyvät: 
 

  

tp 2018 tp 2019 

milj.€ 

-    asiakaspalveluiden ostot (pois lukien esh) 12,0 13,5 

-    ruokahuoltopalvelut 2,1 2,2 

-    sairaankuljetuspalvelut 2,0 2,2 

-    puhtaanapitopalvelut 1,9 2,0 

 
 

 

 

42 747 252

33 681 890

12 703 373

11 184 336

9 496 276

4 364 791

3 920 654

1 962 385

1 071 728

785 693

110 483

4 466

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000

Erikoissairaanhoito (35,0 %)

Hoito- ja hoivapalvelut (27,6 %)

Vastaanottopalvelut (10,4 %)

Vammaispalvelut (9,2 %)

Perhepalvelut (7,8 %)

Aikuispsykososiaaliset palvelut (3,6 %)

Suun terveydenhuolto (3,2 %)

Kuntoutuspalvelut (1,6 % )

Ympäristöterveydenhuolto (0,9 %)

Aikuissosiaalityö (0,6 %)

Työterveyshuolto (0,1 %)

Projektit (0,0 %)

Tuoteryhmien nettomenot TP 2019
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9.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 

Yhtymähallituksen rooli strategisena päätöksentekijänä on vahvistanut kuntayhtymän kykyä 
toteuttaa strategian mukaista toiminnan kehittämistä ja palveluprosessien uudistamista.  
 
Kuntien omistajaohjauksen varmistamiseksi on hallintosäännön mukaisesti käytössä sopi-
mustyöryhmätyöskentely. Sopimustyöryhmään kuuluvat jäsenkuntien kuntajohtajat ja kun-
tayhtymän johtaja ja toimialajohtajat. Talousarvion laadinnan yhteydessä kuntien kanssa 
käydyt palvelukuvausneuvottelut ovat myös edesauttaneet toiminnan suunnittelua ja kehit-
tämistä. 

Hallinto- ja talouspalveluiden keskeisenä tehtävä on tukea kuntayhtymän kehittämisproses-
sien toteuttamista. Keskeisenä tehtävänä on ollut tukea toimialojen välisen yhteistyön sy-
ventämistä ja kuntayhtymän strategista suunnittelua.  
 
Hallinto- ja tukipalvelujen toimialan ja tulosalueen talousarvion toteutumisvertailu: 
 

Hallinto- ja tukipalvelut TP2018 TA 2019 TP2019 Ali/Yli Tot% 

Toimintatuotot           

Myyntituotot                   -184 953 -164 900 -193 282 -28 382 117,2 

Maksutuotot                    -12 830 -12 500 -13 205 -705 105,6 

Tuet ja avustukset             -277 787 -265 784 -293 445 -27 661 110,4 

Muut toimintatuotot            -30 025 -8 000 -63 512 -55 512 793,9 

Toimintatuotot yhteensä  -505 595 -451 184 -563 444 -112 260 124,9 

            

Toimintakulut           

Henkilöstökulut 1 696 756 1 672 234 1 633 409 -38 825 97,7 

Palvelujen ostot               1 230 842 1 335 808 1 358 566 22 758 101,7 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  104 742 117 480 119 954 2 474 102,1 

Avustukset                           0   

Muut toimintakulut 235 379 273 712 228 533 -45 179 83,5 

Toimintakulut yhteensä         3 267 719 3 399 234 3 340 462 -58 772 98,3 

            

Toimintakate                   2 762 124 2 948 050 2 777 018 -171 032 94,2 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0   

Suunn. mukaiset poistot         78 934 67 398 75 423 8 025 111,9 

Kuntien maksuosuus 2 841 058 3 015 448 2 852 441 -163 007 94,6 
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9.2 Hyvinvointipalvelut 
 

Hyvinvointipalveluiden talouden ja toiminnan toteutuminen 

Hyvinvointipalveluissa palveluiden kysyntä jatkui korkeana koko vuoden kaikilla tulosalueilla. 
Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakasmäärä ja palvelutarve kasvoi sekä lastensuojelussa että 
vammaisten palveluissa edelliseen vuoteen verrattuna.  Hoito- ja hoivapalveluissa palveluiden 
kysyntä ja peittävyydet pysyivät korkeina. 

Omassa toiminnassa keskeinen toimialan kehittämiskohde oli Moniasiakas puheeksi –
toimintamallin vieminen käytäntöön. Toinen kehittämiskohde oli asiakaslähtöisyyden ja osalli-
suuden parantaminen. Asiakaspalauteiden saaminen helpottui huomattavasti, kun moniin yk-
siköihin saatiin vuoden alussa Roidu –asiakaskokemuksen mittaamislaitteita. Hyvinvointipalve-
lujen esimiehiä osallistui maakunnan järjestämään muutoksen johtamiskoulutukseen, joka on 
ajankohtaista, vaikka maakunnan valmistelu keskeytettiin maaliskuussa.   

Vuoden alussa kolme uutta asumisyksikköä aloitti uusissa tiloissa toimintansa. Nivalassa Kes-
tinpuiston palvelukotiin ja Ylivieskassa Ratapuiston palvelukotiin tehostetun palveluasumisen 
asukkaat muuttivat  tammikuun alussa. Molemmissa yksiköissä on 30-32 paikkaa. Kehitys-
vammaisten erityisyksikköön Kotipesään Ylivieskassa muutti 15 asukasta kaikista Kallion kun-
nista. Lisäksi kesäkuussa aloitti Sievin Pajulan remontoiduissa tiloissa kotihoidon tilapäisyksikkö 
alussa 4 paikalla ja syyskuun alussa käytössä olivat kaikki 8 paikkaa. 

Toimialan talouden toteuma sisältää huomattavia ylityksiä. Ertyisesti perhepalveluissa lasten-
suojelun kustannukset ylittyvät, mikä aiheutuu pääosin kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja hoi-
topäivien määrän kasvusta. Erityisesti pienten lasten sijoitusten määrä kasvoi. Myös vammais-
palveluissa yksittäisten asiakkaiden palvelutarpeen kasvu aiheutti ylitystä kustannuksiin. 
Vammaisten palveluissa edelliseen tilapäätökseen verrattuna kustannuksia nostivat erityisesti 
uuden kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitetun asumisyksikön Kotipesän toiminnan aloitta-
minen vuoden alussa, johon asukkaat muuttivat pääasiassa lapsuuden kodeistaan. Hoito- ja 
hoivapalveluissa kokonaisuus pysyi talousarviossa, vaikka omaishoidon tuen ja kotihoidon kus-
tannukset ylittyivät talousarvioon nähden. Omaishoidon tuen ylivieskalaisille asiakkaille jou-
duttiin loppuvuoden aikana tekemään kielteisiä päätöksiä, koska omaishoidon määräraha oli 
ylittynyt.  

Riskien arviointia toteutettiin hyvinvointipalveluissa arvioimalla henkilöstöön, tiloihin, toimin-
taan, kustannuksiin ja yksityisiin sosiaalipalveluihin liittyviä riskejä tulosalueittain. Havaittuihin 
riskeihin etsittiin aktiivisesti ratkaisuja. Työn aiheuttama kuormittuneisuus ja henkilöstön rek-
rytointiin liittyvät haasteet nousivat esiin ja erityisesti kesäajan sijaisuuksiin oli vaikea saada 
työntekijöitä. Erityisesti kotihoidossa kaikkiin sijaisuuksiin ei saatu työntekijää. Tämän vuoksi 
jouduttiin käyttämään palveluseteliä ja ostopalveluita suunniteltua enemmän. Yksityisten pal-
veluntuottajien valvontaa toteutettiin Kallion valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehtiin 
joitakin ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä yksiköihin saatujen palautteiden johdosta. 
Havaituissa yksittäisissä poikkeamatilanteissa annettiin neuvontaa, ohjausta tai huomautus 
asian hoitamiseksi kuntoon. Sisäistä valvontaa toteutettiin seuraamalla toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden toteutumista toimialan ja tulosalueiden johtoryhmissä sekä tulosyksi-
köissä. Asiakasturvallisuusilmoitukset (Haiprot) käsiteltiin toimialan ja tulosalueiden johtoryh-
missä ja ao. tulosyksiköissä. Johdon potilasturvallisuuskävelyjä järjestettiin edelleen yksiköissä. 
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmat päivitettiin. Esimiehet seurasivat viranhaltijapäätöksiä 
otannalla. Saadut asiakaspalautteet käsiteltiin asianmukaisesti.  
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9.2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut  
 
Aikuissosiaalityö 

  
Toimeentulotuki ja kuntouttavatyötoiminta 

 
Aikuissosiaalityössä harkinnanvaraista täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saanei-
den asiakaskasperheiden määrä (538) pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Kuntouttavaa työtoimintaa, työelämävalmennusta ja työharjoittelua ja muuta aktivointitoimin-
taa järjestettiin yhteensä 299 henkilölle. Aktivointitoimenpiteissä oli 33 asiakasta vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Toimintaa järjestettiin Sytyke Centrellä ostopalveluna. Lisäksi kuntout-
tavaa työtoimintaa järjestettiin kuntien, seurakuntien, säätiöiden ja järjestöjen erilaisissa teh-
tävissä.  
 
Työllistymistä edistävässä monialaisessa palvelussa (TYP) oli yhteensä 357 asiakasta, joka 100 
asiakasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kuntien ja Kal-
lion tekemä yhteistyö näkyi toiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrän nousuna ja asiakas-
kohtaisten kustannusten laskuna.  
 
Taloudellisten tavoitteiden osalta aikuissosiaalityön kokonaisuus alitti talousarvion ja nettoto-
teutuma oli 71,7 %.  
 
Perhepalvelut 

 
Lapsiperheiden palvelut 
 
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastenvalvojapalvelut, perheneuvolapalvelut 
 
Perheohjaustiimi Sohvin tehtävinä on vastata perhetyön tilapäisestä ohjauksesta ja neuvon-
nasta, sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä ja lapsiperheiden kotipalvelusta. Sosiaalihuol-
tolain mukaisesta tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta sekä valvottujen tapaamisten järjestä-
misestä vastaavat perhe- ja sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaajat. Sosiaalihuoltolain mukaisten 
palvelujen (perhetyö, tilapäinen ohjaus ja neuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu) piirissä oli 337 
perhettä ja 1 144 lasta. Perheohjauksen piirissä olleiden perheiden ja lasten määrä laski edelli-
sestä vuodesta, joka johtui yksittäisten perheohjausjaksojen pidentymisestä. Tukiperheitä on 
ollut 84 lapsella ja muutamalla lapsella tukihenkilö, joiden määrässä on lisäystä edelliseen vuo-
teen 10 lasta. Tukiperhetoiminnan osalta tarvetta on enemmän kuin siihen voidaan vastata ja 
13 lasta vuoden lopussa jonotti palvelua. Valvottuja tapaamisia on järjestetty 16 lapselle. Lap-
siperheiden kotipalvelussa suurin osa perheistä on pärjännyt 1–3 kotipalvelujaksolla, mutta 
osalla perheistä tarve on ollut pidempiaikaista ja perheelle on myönnetty kotipalvelua toistu-
vasti. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään pääasiassa palvelusetelillä. 
 
Palvelutarpeen arviointitiimi (Arvi) vastaa keskitetysti uusien lastensuojeluilmoitusten käsitte-
lystä, selvittelystä sekä alle 18 -vuotiaiden palvelutarpeen arvioinneista. Lastensuojeluilmoi-
tuksia ja yhteydenottoja käsiteltiin kuntayhtymän alueella 1290 kappaletta. Ilmoitusten määrä 
nousi hieman (+19) edellisvuoden määrään verrattuna. Lastensuojeluilmoituksista 839 koski 
lapsia, jotka eivät olleet vielä asiakkaana lastensuojelussa. Lasten palvelutarpeen arviointeja 
oli vireillä koko kuntayhtymän alueella 418 ja niitä valmistui 332 kappaletta, joissa oli hieman 
nousua edelliseen vuoteen. Lasten palvelutarpeen arvioinnin jälkeen sosiaalihuollon palvelut 
käynnistyivät 71 (+29 v. 2018) lapsella ja 76 (-12 v. 2018) lasta siirtyi lastensuojelun asiakkuu-
teen, mikä kertoo osaltaan lasten ja perheiden haasteiden monimuotoisuudesta.  
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Perheneuvolan asiakasmäärä (797) vähentyi 142 asiakkaalla edelliseen vuoteen verrattuna. 
Käyntien ja muiden kontaktien määrä (1591) oli kuitenkin samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. 
Asiakkaista alle 18-vuotiaita oli 381. Perheneuvolan toimintaan vaikutti oleellisesti henkilöstön 
pitkäaikaiset poissaolot ja psykologin viran rekrytointivaikeudet. Psykologipalvelun vajetta on 
paikattu ostopalvelulla. Lisäksi perheneuvolaan on palkattu määräaikainen psykiatrinen sai-
raanhoitaja. 

 
Lastenvalvojat vastaavat lapsenhuoltolain mukaisista prosesseista; isyyden tunnustaminen se-
kä lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevien sopimusten tekemisestä/vahvistamisesta ja 
tuomioistuimelle annettavien olosuhdeselvitysten tekemisestä. Lastenvalvoja-asiakkaana oli 
774 lasta, joka pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Sopimuksia vahvistettiin 901, jo-
ka on 28 sopimusta vähemmän kuin edellisvuonna. Olosuhdeselvityksiä tuomioistuimelle laa-
dittiin 10 kappaletta. Perheiden haasteellisista tilanteista johtuen olosuhdeselvitysten tekemi-
nen on vaativaa ja pitkäaikasta. Jääviys- ja muiden esteellisyyksien vuoksi lastenvalvojien työ-
pareina on toiminut lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja työparia on jouduttu hankkimaan 
myös ostopalveluna. 

 
Lastensuojelu 

 
Lastensuojelussa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (496) nousi 25 lapsella edelliseen 
vuoteen verrattuna ja on edelleen korkealla tasolla. Tehostetun perhetyön tarve kasvoi kaikis-
sa kunnissa ja oman toiminnan piirissä oli 183 lasta (102 perhettä). Oman toiminnan ohella 
lastensuojelussa hankittiin perhetyötä ja tukihenkilöpalveluita 89 lapselle ja jälkihuoltonuorel-
le. Lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle, sijaishuoltopaikkojen muutokset sekä per-
heiden tarpeista lähtevät perhekuntoutusjaksot laitoksissa aiheuttivat kustannusten kasvua 
Alavieskaa lukuunottamatta muissa kunnissa.  Erityisen suuri paine kohdistui Ylivieskaan. Pit-
käaikaisesti sijoitettuna koko kuntayhtymän alueella oli 129 lasta ja nuorta. Pitkäaikaisesti si-
joitettujen lasten määrä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta on edelleen huomattavan 
korkealla tasolla. 
  
Perhepalveluissa asiakastarpeiden monimutkaistuminen ja haasteet näkyivät kaikissa palve-
luissa.  Asiakkailla oli myös pitkäaikaista avun tarvetta ja siitä johtuen palveluihin oli ajoittain 
jonoa. Haasteellisista tilanteista kertoo myös se, että valmistuneista palvelutarpeen arvioin-
neista siirtyi joko sosiaalihuollon tai lastensuojelun palveluun 44,3 % asiakasta kun edellisenä 
vuonna vastaava luku oli 41,5%. Lisäksi perheneuvolassa että lastensuojelussa haasteena ovat 
vaikeasti psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret. 

 
Taloudellisten tavoitteiden osalta perhepalveluiden kokonaisuus ylitti talousarvion nettoto-
teuman ollessa 104,6 % muutettuun talousarvioon verrattuna. Edelliseen tilinpäätökseen ver-
rattuna kustannukset nousivat 15,3 %. Lastensuojelulain mukaiset määräajat sekä lastensuoje-
luilmoitusten käsittelyn (7vrk) että palvelutarpeen arviointien (3 kk) osalta ovat toteutuneet 
lainmukaisesti, vaikka haastetta niiden osalta on ollut.  
 
Palvelukuvauksen riski lastensuojelun palvelutarpeen kasvusta, uusien kodin ulkopuolisten si-
joitusten tarpeesta ja perhekuntoutukseen tulevien asiakkaiden määrän ennakoinnin vaikeu-
desta toteutui talousarvion ylityksenä Nivalassa ja Sievissä sekä kaikista eniten Ylivieskassa, 
jossa vuoden aikana jouduttiin tekemään useita uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia.  
 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (VPL) ja kehitysvammahuolto  
 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, palvelu-
asuminen, taloudelliset tukitoimet, kehitysvammaisten laitoshoito, palveluasuminen, päivä- 
ja työtoiminta, tilapäishoito, omaishoidon tuki, palveluohjaus, perhehoito ja koululaisten il-
tapäivähoito. 



 

 

42 

 
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä (407) kasvoi 20 
asiakkaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Taloudellisten tavoitteiden osalta vammaispalvelu-
lain mukaisten palvelujen kokonaisuus ylitti hieman talousarvion nettototeuman ollessa 
101,6 %.  

 
Kehitysvammaisten avopalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (384) kasvoi 19 asiak-
kaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen piiriin tuli vuoden aikana useita uusia pieniä 
lapsia sekä nuoria aikuisia. Kehitysvammaisten palveluasumisessa asumispäivien määrä (48 
644) väheni 1 467 päivällä. Tilapäistä hoitoa sai 77 asiakasta yhteensä 1 888 vrk (-1 170 vrk 
vrt. TP 2018).  Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät (569) laskivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna 68 päivää. Työ- ja päivätoimintojen piirissä oli 136 asiakasta, joista 50 (+10) työsken-
teli avotyössä eri työpaikoilla.  Alle 65-vuotiaiden kehitysvammaisten omaishoidon tuen pii-
rissä oli yhteensä 77 asiakasta.  Koululaisten iltapäivähoitoa kehitettiin ja sen piirissä oli 34 
asiakasta.  
 
Ylivieskaan valmistuneeseen 15-paikkaiseen asumisyksikköön muutettiin tammikuussa 2019. 
Asiakkaita oli kaikista Kallion kunnista ja toiminta vakiintui vuoden aikana. 
 
Taloudellisten tavoitteiden osalta toteuma osoittaa, että kehitysvammanhuollon palveluko-
konaisuuden nettokulujen toteutuma oli 107,9 % ja kaikkien vammaispalveluiden nettoto-
teuma yhteensä oli 103,4 % muutettuun talousarvioon verrattuna. 
 

9.2.2 Hoito- ja hoivapalvelut 
 
Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluu omaishoidon tuki, palveluneuvonta ja -ohjaus, palvelutar-
peen arviointi, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit, gerontologinen sosiaalityö, ko-
tisairaanhoito, ympärivuorokautinen kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, perhehoito, päivä-
keskustoiminta, tilapäishoito, kotihoidolla tuettu palveluasuminen, tehostettu palveluasumi-
nen sekä erityisryhmien osalta psykiatrinen kotikuntoutus, päivätoiminta, tuettu asuminen ja 
tehostettu palveluasuminen. 
 
Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020 linjasi vuoden toi-
mintaa.   Kansalaisfoorumit pidettiin jokaisessa kunnassa. Yhteydenpitoa järjestöihin ja va-
paaehtoistoimijoihin jatkettiin mm. Alva-hankkeen kautta. Palveluneuvonnan työntekijä toi-
mi yhtenä yhteistyökoordinaattorina vapaaehtoisille. Alkuvuoden aikana tehtiin hyvinvointi-
kysely joka kunnassa 75-vuotiaille. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit tehtiin 80 
vuotta täyttäneille. Perhehoitajien lisäämiseksi pidettiin alkuvuodesta uusi perhevalmennus-
kurssi, mutta vakituiseksi perhehoitajaksi ei kuitenkaan ollut kiinnostusta. Perhehoitajien ja 
omaishoitajien terveystarkastukset jatkuivat.  
 
Moniasiakas- toimintamalli on luotu ja jalkautus työyksiköissä jatkuu. Muistikoordinaattori  
aloitti uutena toimijana kansallisen muistiohjelman mukaisen toiminnan. Lisäksi muistikoor-
dinaattori  aloitti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Aivokahvilan toiminnan ennaltaehkäise-
vänä ja aivoterveystietoutta lisäävänä toimintana.  Yöpartiotoiminta jatkui pilotoinnin jäl-
keen kotihoidon vakituisena toimintamuotona ja käytössä oli öisin kahden lähihoitajan työ-
panos. Yhteistyössä kuntien kanssa arvioitiin ateriapalvelun eri tuotantovaihtoehtoja. Arvi-
oinnin jälkeen päädyttiin toistaiseksi jatkamaan nykyisillä toimintamalleilla ja selvittelemään 
Menumat- ateria-automaatin pilotointia niillä asiakkailla, joilla on palkästään tarve ateriapal-
veluun. Ylivieskan päiväkeskustoiminta on vakiintunut Kotikartano 4:een. Ylivieskan tilapäis-
hoito siirtyi Kotikartano 4:n yläkerrasta alakertaan, jolla saatiin kaksi lisäpaikkaa tilapäishoi-
dolle. Sievin Pajulan tilapäishoito aloitettiin kesäkuussa aluksi 3-5  tilapäishoitopaikalla henki-
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löstövajeen vuoksi ja syyskuussa toiminta laajeni kahdeksaan paikkaan. Nivalan kotihoidon 
toiminta on vakiintunut remontoituihin terveyskeskuksen tiloihin.   
 
Tehostettuun palveluasumiseen yli 3 kuukautta jonottajien määrä vähentyi kaikissa Kallion 
kunnassa verraten viime vuoteen. Tämä näkyi myös siinä, että vuodeosastoilla pääosin ta-
pahtuva jonotushoito ja pitkäaikaishoito yhteensä vähentyi verraten vuoteen 2018. Asiakas-
vaihtuvuus tehostetussa palveluasumisessa oli normaalia. Palveluihin hakeutumisen proses-
seja kehitettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa. Kotikuntamuutoksesta johtuvia asiakkuuksia, 
joista tehostetun palveluasumisen kustannukset tulevat Kallion alueen kuntien maksettavak-
si, päättyi vuoden 2019 aikana. Tämä näkyy kustannussäästönä.  Nivalan ja Ylivieskan tehos-
tetun palveluasumisen uudet rakentamisprojektit etenivät pääosin tavoiteaikataulun mukai-
sesti ja asiakkaat siirtyivät tehostetun palveluasumisen toiminnan lopettavista yksiköistä uu-
siin toimitiloihin tammikuussa 2019. Tilapäishoidon paikat Sievin Koivulassa otettiin pitkäai-
kaisen asumisen käyttöön kesäkuussa 2019. Yli 75-vuotiaiden tehostetun palveluasumisen 
peittävyys (10,4 %) laski 0,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.   
 
Taulukko: Yli 75-vuotiaiden hoito- ja hoivapalveluiden peittävyydet (%) 1–12/2019 ja vertailu 

1-12/ 2018 ja TP2014–2018. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tehostetun palveluasumisen yksiköiden ja vuodeosastojen henkilöstön osaamista vahvistet-
tiin asiakkaan toimintakyvyn äkillisesti laskiessa. Palveluasumisen yksiköiden asukkaiden sai-
raala- ja terveyskeskushoitopäivissä ei ollut juurikaan muutosta verraten viime vuoteen.  
Ammattilaisten välisten potilaan/asiakkaan tiedonkulkuun liittyvää raportointia parannettiin. 
Yksiköiden suonensisäiset lääkehoidot toteutettiin pääosin tehostetun palveluasumisen yksi-
köiden omalla henkilöstöllä.  
 
Asiakkaan ja omaisen osallisuutta hoito- ja palvelusuunnitelman teossa ja päivityksessä vah-
vistettiin. Henkilökunnan Rai-osaamista edistettiin pitämällä henkilöstölle, Rai-
asiantuntijoille ja esimiehille koulutusta / tukea / ohjausta RAI- arviointien tekemiseen.  
 
Vuosittaiset kehittämispäivät pidettiin lokakuussa. Tehostetun palveluasumisen alueella ai-
healueina olivat hygieniaosaamisen vahvistaminen ja Rai osa-alueelta asiakkaan fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitäminen. Vuodeosastojen kehittämispäivissä aiheina olivat moniasiakas-  
toimintamalli ja työn kuormittavuuden ja työuupumuksen käsittely käyttäen apuna työpsy-
kologin asiantuntemusta. Yksiköiden lääkehoito- ja omavalvontasuunnitelmat päivitettiin. 
Valmiustyön osalta työyksikköjen toimintakortit uusittiin. Asiakas-/potilasturvallisuuskävelyjä 
jatkettiin.  
                                                                                                                                        
Erityisryhmien kotikuntoutuksen nimike muutettiin keväällä psykiatriseksi kotikuntoutukseksi 
sekaannusten välttämiseksi. Kotikuntoutusasiakkaita on ajanjakson aikana ollut yhteensä 
107, joista 14 asiakkaan hoitosuhde on päättynyt.  Sairaalahoidon jälkeiseen kuntouttavaan 
hoitomuotoon/asumiseen on todettu tarvetta, mikä on aiheuttanut painetta kotikuntoutuk-
selle ja myös sopivien asumisyksiköiden löytämiselle. Asumisyksiköitä on jouduttu etsimään 
entistä laajemmalta alueelta. Tilannetta osaltaan helpottamaan on psykiatrinen kotikuntou-

Palvelu 
Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio Kallio Kallio 

1-12 2019 2018 2017 

Omaishoidon tuki 6,6 7,9 8,0 8,0 7,8 7,1 6,9 

Säännöllinen koti-
hoito 

11,7 9,2 16,3 8,8 11,0 14,3 12,8 

Tehostettu  
palveluasuminen 

12,7 11,3 10,4 9,2 10,4 10,7 10,6 
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tus aloittanut huhtikuussa Nivalassa Niva-Onnin tilojen hyödyntämisen mielenterveyskun-
toutujien itsenäisen asumisen tueksi hyödyntäen heidän kohdallaan yhteisössä asumista yh-
tenä tukimuotona. Kotikuntoutuksen asiakkaat käyttävät myös Mielikkitalon palveluja, pää-
asiassa ylivieskalaiset asiakkaat. Yhteisiä asiakkaita on myös Nuorten Tukitalon ja Kallion ko-
tihoidon kanssa. 

Kotihoitoon ei kesä-heinäkuussa pystytty ottamaan uusia asiakkaita henkilöstövajeen vuoksi. 
Osa näistä asiakkaista käytti palveluseteliä ja osa jonotti kotihoidon asiakkaaksi. Henkilöstö-
vajeen takia jouduttiin käyttämään enemmän ostopalvelua ja palveluseteliä, jolloin niihin va-
ratut määrärahat ylittyivät. Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäneille, 
paitsi Ylivieskassa ei myönnetty enää loppuvuodesta tukea uusille hakijoille, koska määrära-
ha ylittyi.   
                                                                                                                                                                        
Yksityisten palveluntuottajien valvontaa on ajanjaksolla tehty ”Yksityisten sosiaalipalveluiden 
valvontasuunnitelman” mukaan. Valvontaa on ajanjaksolla tehty kotihoidon palveluita tuot-
taviin palveluntuottajille ja tehostetun palveluasumisen (iäkkäiden, mielenterveys- sekä 
päihdeasiakkaiden) ympärivuorokautisiin yksiköihin.   

 
 
Toimialan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kertoo seuraava taulukko: 
 

 
 

 

Hyvinvointipalvelut TP2018 TA 2019 TP2019 Ali/Yli Tot% 

Toimintatuotot           

Myyntituotot                   -500 069 -405 461 -1 099 333 -693 872 271,1 

Maksutuotot                    -6 027 181 -6 348 221 -6 050 585 297 636 95,3 

Tuet ja avustukset             -143 850 -97 000 -120 624 -23 624 124,4 

Muut toimintatuotot            -894 639 -1 351 900 -1 332 415 19 485 98,6 

Toimintatuotot yhteensä      -7 565 739 -8 202 582 -8 602 956 -400 374 104,9 

            

Toimintakulut           

Henkilöstökulut 24 950 679 26 145 672 25 726 710 -418 962 98,4 

Palvelujen ostot               17 425 792 17 595 546 18 430 283 834 737 104,7 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  1 151 533 1 119 279 1 286 814 167 535 115,0 

Avustukset                     6 847 381 7 221 078 6 797 502 -423 576 94,1 

Muut toimintakulut 3 100 477 3 993 852 3 868 916 -124 936 96,9 

Toimintakulut yhteensä      53 475 862 56 075 427 56 110 226 34 798 100,1 

            

Toimintakate                   45 910 123 47 872 845 47 507 269 -365 576 99,2 

Rahoitustuotot ja -kulut   0 76 0   

Suunn. mukaiset poistot         128 878 137 904 160 794 22 890 116,6 

Kuntien maksuosuus 46 039 001 48 010 749 47 668 140 -342 609 99,3 
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9.3 Terveyspalvelut 

 
Alkuvuoden aikana koko toimialueen toimintaa on leimannut maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmistelu, jonka valmistelu keskeytyi 8.3.2019. Tehty työ on kuitenkin hyvä pohja tulevan 
suunnittelemiselle. Terveyspalveluiden toiminnoissa on kehitettäviä asioita, jotta pystymme 
vastaamaan nykyisten kuntalaisten vaatimuksiin ja tuottamaan asiakaslähtöisempiä palvelui-
ta. Aidosti asiakkaan mukaan ottaminen jo palveluiden suunnitteluun on tärkeää. Mo-
niasiakas puheeksi –toimintamallin kehittämisessä asiakasnäkökulma otettiin esille työryh-
missä ja saimme arvokasta tietoa palveluiden käyttäjiltä. Myös asiakaslähtöisyys koulutuk-
seen osallistuvat työntekijät ovat jatkotyöstäneet Moniasiakas puheeksi –toimintamallia. 
Toimintamallia on viety terveyspalveluissa eteenpäin. Asiakkaan ja potilaan parhaaksi on mal-
lia hyvä hyödyntää.  
 
Esimiehiä on kannustettu Kallion sisäisten toimintojen kehittämiseen. Asennemuutosta kohti 
asiakaslähtöisempää toimintaa on lähdetty työstämään yksiköissä. Sähköisten palveluiden ja 
aukiolojen laajentaminen on yksi näkyvä muutos asiakkaille ja potilaille. Ennaltaehkäisevään 
työhön on myös panostettu, tästä esimerkkinä on liikuntareseptin kirjoittaminen potilaille, 
jota on pilotoitu yhdessä kunnassa sekä muutenkin koordinoidumpi terveyden edistäminen.  
 
Potilasturvallisuusasioita on edistetty ja alkuvuoden keskeisenä asiana on ollut omavalvonta-
käsikirjan laatiminen. Turvallinen Marevan-hoito työryhmä on nimetty, jonka tavoiteena on 
yhdenmukaistaa Marevan-hoitoon liittyviä käytäntöjä ja vahvistaa henkilökunnan 
riskilääkeosaamista, myös ihonalaisen insuliinin pistäminen-ohje päivitettiin. Lääkehoito-
suunnitelman auditointi on käynnistetty webropol-kyselyllä koko henkilökunnalle. Työnanta-
jalla on lakisääteinen velvoite varmistaa, että henkilöllä on laitteen turvallisen käytön vaati-
ma koulutus ja kokemus sekä seurantajärjestelmä tähän. Tämän vuoksi päätettiin hankkia di-
gitaalinen laitepassi koko organisaatioon. Kansallisen peruselintoimintojen heikentymisen 
ennakointityökalu NEWS on otettu käyttöön. Kaatumisen ehkäisyn toimintamallia on valmis-
teltu ja riskin arviointia sähköiselle lomakkeelle on otettu käyttöön. Asiakas- ja potilasturvalli-
suuden vaara- ja haittatapahtumailmoituksien määrä on kasvanut tavoitteen mukaisesti. Li-
sääntynyt ilmoitusaktiivisuus voi kertoa myös riskitietoisuuden kasvusta sekä siitä, että on 
opittu hyödyntämään ilmoituksia kehittämisen välineenä. Ilmoittamisaktiivisuus jakaantuu 
vielä epätasaisesti yksiköiden ja ammattiryhmien välillä. Johdon potilasturvallisuuskävelyjä 
on toteutettu.  
 
Vakituiset vakanssit ovat olleet pääosin täytettyinä. Vakituisiin toimiin ja virkoihin on ollut 
hakijoita, geriatria ja psykologeja lukuun ottamatta. Tämän vuoden aikana suurin haaste on 
ollut psykologien saamisessa. Lääkäritilanne on vaihdellut ja etenkin alkuvuodesta tilanne oli 
heikompi, mutta kuitenkin edellisen vuoden tasoa parempi. Sijaisuudet on saatu pääosin hoi-
dettua.   
 
Terveyspalveluissa sisäistä valvontaa on suoritettu riskien hallinnan näkökulmasta, jossa ris-
kejä on arvioitu henkilöstön, toiminnan, tilojen ja kustannusten osalta. Henkilöstön osalta 
haastetta on ollut niin työnkuormittavuuden osalta kuin erityisosaajien rekrytoinnissa. Pi-
demmät poistumat ovat tuoneet myös haastetta potilaiden hoitamiseen niissä yksiköissä, 
joissa sijaisten hankinta on haastavaa tai sijaisuuksia ei juurikaan käytetä. Yksityiseltä on 
osaamista ostettu. Toimintoihin liittyviä riskejä on ollut mm. hoitotakuussa pysymisessä. Tilo-
jen osalta väliaikaisratkaisuja on vielä olemassa ja ratkaisuja on haettu. Nivalan terveyskes-
kuksen remontin II-vaihe valmistui alkuvuodesta, apuvälinelainaamo ja työterveyshuolto 
pääsivät muuttamaan remontoituihin tiloihin. Sievin osalta uuden hyvinvointikeskuksen ra-
kentaminen on aloitettu alkuvuonna ja uudet tilat saadaan ensi vuonna alkuvuodesta käyt-
töön. Talousarvion osalta ylitystä on tulosalueilla niin omassa toiminnassa kuin ostetussa eri-
koissairaanhoidossa. Potilastietojärjestelmän vaihtuminen tammikuussa aiheutti sen, että 



 

 

46 

vastaanottoaikoja vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa ei ollut niin paljon kuin aiemmin. 
Uuden ohjelman opettelun takia potilasajat olivat pidempiä. Tämä näkyy tulojen kertymises-
sä, mikä alittaa talousarvion suunnitelman. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta talousarvion 
raamissa ei pysytä. Talousarvioon kunnat ottivat kuntakohtaisia riskejä, mikä näkyy nyt to-
teumassa talousarvion ylityksenä.   

 
Sisäistä valvontaa on toteutettu myös seuraamalla viranhaltijoiden toimintaa, toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa sekä asiakaspalautteita ja Haiproja toimialan johto-
ryhmissä sekä tulos- ja vastuuyksikkökohtaisissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä ja työ-
ajankäyttöä on seurattu otannalla ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.   
 
Toimialan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kertoo seuraava taulukko: 
 

Terveyspalvelut TP2018 TA 2019 TP2019 Ali/Yli Tot% 

Toimintatuotot           

Myyntituotot                   -2 691 202 -2 452 670 -2 708 232 -255 562 110,4 

Maksutuotot                    -3 295 225 -3 424 820 -3 306 943 117 877 96,6 

Tuet ja avustukset             -83 793 -60 000 -66 743 -6 743 111,2 

Muut toimintatuotot         -25 428 -2 600 -90 215 -87 615 3 469,8 

Toimintatuotot yhteensä  -6 095 648 -5 940 090 -6 172 133 -232 043 103,9 

            

Toimintakulut           

Henkilöstökulut 20 174 385 21 369 218 20 751 369 -617 849 97,1 

Palvelujen ostot, josta          46 242 096 47 350 303 50 085 649 2 735 346 105,8 

    Ostettu erikoissairaanhoito 38 242 089 39 600 000 38 814 983 -785 017 98,0 

    Muiden palvelujen ostot 8 000 007 7 750 303 11 270 666 3 520 363 145,4 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  3 224 897 3 074 885 3 341 184 266 299 108,7 

Avustukset           

Muut toimintakulut 2 908 461 3 010 024 3 130 663 120 639 104,0 

Toimintakulut yhteensä   72 549 839 74 804 430 77 308 865 2 504 435 103,3 

            

Toimintakate                   66 454 190 68 864 340 71 136 732 2 272 392 103,3 

Rahoitustuotot ja -kulut 143 0   0   

Suunn. mukaiset poistot    369 328 366 150 376 012 9 862 102,7 

Kuntien maksuosuus 66 823 662 69 230 490 71 512 744 2 282 254 103,3 
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9.3.1 Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut  
 
Tulosalue kattaa avosairaanhoidon, avoterveydenhuollon, laboratorio- ja röntgenpalvelui-
den, kuntoutuksen ja vuodeosastopalveluiden tulosyksiköt.   

 
Potilastietojärjestelmän muutos oli vuoden 2019 aikana vastaanottopalveluissa merkittävin 
toimintoihin vaikuttava seikka.  
 
Avosairaanhoito on lääkäreiden ja hoitajien toteuttamaa neuvontaa, ohjausta ja sairaanhoi-
toa. Avosairaanhoidossa seurataan, edistetään ja ylläpidetään väestön terveyttä ja toteute-
taan näyttöön perustuvaa sairauksien hoitoa. Hoidon tarvetta arvioimalla selvitetään, tarvit-
seeko potilas päivystyshoitoa, muuta kiireellistä hoitoa, kiireetöntä hoitoa tai ei hoitoa lain-
kaan. Puhelinneuvonnalla ja sähköisellä palvelutarpeenarviolla monipuolistetaan terveyden-
huollon palveluja ja vahvistetaan asiakkaiden itsehoitoisuutta. Sydämen vajaatoiminta –
asiakkaan palvelupolun kehittäminen on aloitettu yhteistyössä kokemusasiakkaiden ja 
Rochen kanssa.  
 
Avosairaanhoidossa on panostettu sähköisiin palveluihin. Itseilmoittautuminen oli poissa 
käytöstä alkuvuoden aikana kaksi kuukautta potilastietojärjestelmämuutoksesta johtuen. 
Puhelinjärjestelmän kanssa on ollut ongelmia koko vuoden ajan. Sähköinen hoidontar-
peenarvio eli asiakkaan yhteydenottopyyntö 24/7 vastaanotoille on ollut käytössä yli vuoden 
ajan. Kansalaisen sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä kansantautihoitajilla, labora-
torioissa ja neuvolapalveluissa. Tekstiviestimuistutus on vähentänyt asiakkaiden peruutta-
mattomia käyntejä. Potilasturvallisuusasioita on edistetty ja laiteturvallisuustyöryhmät ovat 
jatkaneet toimintansa Johdon turvallisuuskävely toteutettiin Nivalan vastaanotolla. 
 
Avoterveydenhuoltoon kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto sekä seulontoja koskevan asetuksen mukaisesti naisten kohdun kaulaosan syövän 
toteamiseksi järjestettävät joukko-tutkimukset ja kansallisen rokotusohjelman mukainen vä-
estön rokotussuojan ylläpito. Avoterveydenhuollon toiminta painottuu määräaikaistarkas-
tuksiin. Avoterveydenhuollossa on kehitetty asiakaslähtöistä toimintaa. Neuvolassa on laa-
jennettu sähköistä ajanvarausta ja siirryttiin yhteen yhteiseen ajanvarausnumeroon. Tervey-
denhoitajien vastaanottoaikoja on kohdennettu myös virka-ajan ulkopuolelle. Koulu- ja opis-
kelijaterveydenhuollossa tarkennettiin terveydenhoitajien toimenkuvaa ja sovittiin yhteis-
työstä muun sivistystoimen henkilöstön kanssa. Ylivieskan yläkoululla sivistystoimen puolella 
syyslukukaudella aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja. Tämän myötä mielenterveyteen liittyvät 
käynnit terveydenhoitajalle vähenivät. Avoterveydenhuollon henkilöstöresursseja on koh-
dennettu asiakastarpeiden mukaisesti. Yhteisiä kokoontumisia moniammatillisen yhteistyön 
parantamiseksi on pidetty varhaiskasvatuksen, perheneuvolan, lastensuojelun ja  Nupun  
kanssa. 
 
Laboratoriopalveluissa näytteenottotoimintaa on neljässä toimipisteessä ja analytiikka on 
keskitetty kahteen toimipisteeseen. Päivystyksen tarpeiden vuoksi Ylivieskan toimipisteessä 
palvelu jatkuu kello 16.00 saakka. Laboratoriohoitajien osaamista on pyritty kohdentamaan 
analytiikkaan. Sijaisuuksiin on vaikea saada koulutettuja laboratoriohoitajia. Laboratorioissa 
suunniteltiin aikapainetta vähentäviä toimintamalleja ja kehitettiin työnjakoa (LEAN). Kansa-
laisen sähköinen ajanvarausjärjestelmä on ollut käytössä kaikissa kunnissa ja ajanvarausaiko-
ja on lisätty. 
 
Röntgenpalveluissa kuvantamistutkimukset tehdään omana toimintana kahdessa rönt-
genyksikössä. Viime vuodesta alkaen Ylivieskan röntgenissä kuvattiin koko Oulun Eteläisen 
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mammografiat. Mammografia kuvausten ajanvarausprosessia on kehitetty (LEAN). Loppu-
vuodesta röntgenissä on ollut henkilöstövajausta. 
 
Kuntoutuksen tulosyksikössä tuotetaan omana kuntoutustoimintana terveydenhuoltolain 
mukaisia fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja. Kuntoutustoiminnan osana järjestetään 
myös terveyssosiaalityön, ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyn arviointia sekä psykologi-
palveluja. Tavoitteena on moniammatillisesti ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä. 
Kuntoutustoimintaan kuuluu myös apuvälinetoiminta sekä lääkinnällisen kuntoutuksen jär-
jestäminen siihen oikeutetuille. Kuntoutuspalveluiden piiriin tullaan lähetteellä.  
 
Erityistyöntekijöiden toiminta on moniammatillista toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaan 
joustavan palvelutarpeen arvioinnin, ohjauksen, kuntoutuksen sekä palveluiden koordinoin-
nin useamman erikoisalan näkökulmasta. Yksikön erikoisalat; puhe- ja toimintaterapia, psy-
kologia, sosiaalityö ja kuntoutusohjaus sekä ammatillinen kuntoutus ja työkyky. Tavoitteena 
on tehostaa palvelun/kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, sisällöllistä tasalaatuisuutta sekä vah-
vistaa asiakkaan/lähiympäristön sitoutumista ja aktiivista roolia. Lasten puhe- ja toimintate-
rapiassa lähiverkoston ohjauksessa otettu puheeksi ja huomioitu yhä enemmän vanhempien 
sen hetkiset voimavarat ja mietitty millä panostuksella pystyvät lasten kotiharjoitteita tuke-
maan. Ohjausta tukipalveluihin on tehty aktiivisesti, konsultointi on lisääntynyt myös yksikön 
sisällä. Moniasiakkaiden tunnistamista on tehostettu sisällyttämällä sisäinen konsultointi tii-
mipalavereiden yhteyteen sekä yhteisvastaanottoja on pidetty enemmän erilaisin työparein.  
 
Fysioterapiatyön osaamisen lisäksi fysioterapiassa on tärkeää asiakaslähtöisyys sekä fysiote-
rapiapalvelujen kehittäminen asiakkaiden ja organisaatioiden tarpeisiin. Terveyskeskukset 
järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
moniammatillinen työryhmä käsittelee maksusitoumussuositukset PPSHP -kriteerien mukai-
sesti, lääkinnällisen kuntoutuksen päätös on aina yksilöllinen, tasapuolinen, mutta määrära-
hasidonnainen. Apuvälineitä ovat perusterveyden huollossa liikkumisen apuvälineet, pesey-
tymisen ja wc:n apuvälineet, pukeutumisen ja muun päivittäisen toiminnan apuvälineet, tu-
et, asuntoon kuuluvat apuvälineet sekä erikoissairaanhoidon arvioimat näkemisen, kuulemi-
sen ja kommunikoinnin apuvälineet. Sähköisiä palvelujen käyttöönottoa on edistetty. Liikun-
ta- ja nuorisotyön kanssa tehdään yhteistyötä. Tuki- ja liikuntaelinvaivoihin asiakkaat ovat 
saaneet ammattilaisen arvioinnin, neuvontaa ja tarvittaessa fysioterapiaa, lähinnä yksilö-
käynnin korvaavana ryhmäterapiana.  
 
Vuodeosastojen hoitopäivien kokonaismäärässä oli nousua 5,5 % edelliseen tilinpäätökseen 
verrattuna. Vuodeosastojen käyttöaste oli 96,0 %. Jonotusvuorokaudet vuodeosastohoidosta 
jatkohoitopaikkoihin lisääntyivät 480 hoitopäivällä, mutta pitkäaikaishoitovuorokaudet vä-
hentyivät 597 hoitopäivällä. Erikoissairaanhoidossa jonotusvuorokausia kertyi yhteensä 10 
kpl vuonna 2019, ulkopaikkakunnilla vuodeosastohoidon hoitovuorokausia kertyi 574 (372 
hoitovuorokautta v. 2018). Kallion vuodeosastoilla hoidettujen ulkokuntalaisten hoitovuoro-
kausien määrässä (819) on laskua edelliseen vuoteen verrattuna (1226). Vuodeosastoilla an-
nettavien avohoitojen määrä on kasvanut. Osastot tukivat avosairaanhoidon toimintaa anta-
en iltaisin ja viikonloppuisin 683 asiakkaalle (441 asiakasta v. 2018) erilaisia avohoitoja 2680 
kertaa (1702 kertaa v.2018). Vuodeosastot ovat osallistuneet vähäisessä määrin kotisairaala-
toimintaan johtuen siitä, että kotisairaanhoidon ja palveluasumisen yksiköt pystyvät toteut-
tamaan asiakkaittensa suonensisäiset lääkehoidot pääosin omana kotisairaalatoimintana. 
Kokonaisuudessa kotisairaala hoiti yksikköjen yhteistoimintana 85 potilasta (105 potilasta v. 
2018) 839 hoitokerran verran (865 kertaa v. 2018).  
 
Sisäistä valvontaa tulosalueella on toteutettu. Suurimmat riskit ovat aiheutuneet yhteyden-
saanti / puhelinjärjestelmän toimimattomuudesta. Työnkuormittavuus on ollut yksi henkilös-
töön liittyvä riski. Lisäksi suuri haaste on ollut työvoimaresurssin haavoittuvuus pidempien 
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poissaolojen osalta ja erityisosaajien rekrytointi. Kuntoutuspalveluissa täydentävää resurssia 
on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. 
 
Vastaanottojen (vastaanotot, välinehuolto, laboratorio, röntgen) nettokulujen toteuma on 
100,8 %, vuodeosastojen 103,2 % ja kuntoutuksessa 100,3 % ajankulun mukaiseen talousar-
vioon verrattuna.  
 

9.3.2 Erikoissairaanhoito  
 
Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat kuntayhtymän tasolla edelliseen vuoteen verrat-
tuna ilman kalliiden hoitojen tasaus huomioituna noin 8 %. Tämä on pitkällä aikavälillä varsin 
tavanomainen kustannusnousu, mutta pariin viime vuoteen verrattuna tavanomaista korke-
ampi. Kuten aina ennenkin, jäsenkuntien välillä on eroja. Pienimmällä nousulla edellisen 
vuoden kustannuksiin verrattuna pääsi Alavieska (n. -0,5 %), seuraavana Ylivieska (n. 7,6 %), 
Sievi (n. 8 %) ja Nivala (n. 11 %). 2019 talousarvioon verrattuna kustannukset nousivat eniten 
kuitenkin Ylivieskassa ja sitten Nivalassa. Alavieskassa talousarvio alitettiin ja Sievissä ylitys 
oli maltillinen. Kalliiden hoitojen tasausjärjestelmän palautusta saivat Ylivieska (332 000 €) ja 
Alavieska (219 000 €). Sievi (84 000 €) ja Nivala (54 000 €) puolestaan jäivät maksun puolelle 
järjestelmään. Kalliita hoitoja oli sairaanhoitopiirin alueella 2019 runsaasti, mistä syystä kun-
tien maksuosuudet järjestelmään olivat kauttaaltaan poikkeuksellisen suuria. Kalliimpia, 
10 000 – 15 000 euroa maksaneita hoitokokonaisuuksia oli aikaisempaa enemmän kaikissa 
kunnissa. Yli 15 000 euron hoitokokonaisuuksia oli jonkin verran aikaisempaa vähemmän ja 
kokonaisuutena kalliimpia hoitoja oli suunnilleen edellisen vuoden verran. 

 
Erikoisaloista kustannukset nousivat 2019 euromääräisesti eniten psykiatriassa ja kirurgiassa 
ja suhteellisesti syöpätaudeilla. Kirurgialla kustannukset nousivat etenkin Ylivieskassa ja Niva-
lassa. Tähän vaikuttivat eniten vuosittainen vaihtelu ja kalliit hoitokokonaisuudet. Psykiatri-
assa kustannusten nousu on kuitenkin ollut viime vuosina pysyvämpää. Kustannukset nousi-
vat etenkin lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Aikuispsykiatriassa kustannukset pysyivät suunnil-
leen ennallaan. Kunnittain Ylivieskassa nousi eniten nuorisopsykiatrin, Nivalassa lastenpsy-
kiatrian ja Alavieskassa aikuispsykiatrian kustannukset. Nivalassa psykiatrian kokonaiskus-
tannusten nousu oli suurinta ja Sievissä vähäisintä. Ylivieskassa lasten- ja nuorisopsykiatrian 
kustannukset ovat olleet jo muutaman vuoden muita kuntia korkeammat. Nuorisopsykiatri-
assa näin oli myös 2019. Lastenpsykiatrian kustannukset olivat korkeimmat Nivalassa ja ai-
kuispsykiatrian Alavieskassa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian kustannusten nousu on trendi, jo-
hon ei perinteisellä toiminnalla pystytä vaikuttamaan. Vuodella 2020 onkin suunniteltu toi-
menpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi. Lastentaudeissa kustannukset laskivat eni-
ten ja selittyvät vuosittaisella vaihtelulla. Myös naistentaudeilla ja synnytyksissä kustannuk-
set ovat laskeneet. Oulaskankaan sairaalan synnytysten loputtua, ovat synnytykset siirtyneet 
pääosin Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Kokkolaan, jossa kustannustaso synnytyksissä 
on hieman edullisempi. Myös aleneva syntyvyys pienentää kustannuksia. 

 
Omassa erikoissairaanhoidossa toiminta on pystytty järjestämään pääosin suunnitellusti, eikä 
talouden kanssa ole ollut ongelmia. Haasteita on tuonut osaajien rekrytointi toiminnan tur-
vaamiseksi. Kokeneita työntekijöitä on jäämässä eläkkeelle, minkä vuoksi rekrytointipaine 
etenkin 2020 on suuri. Omassa toiminnassa annettujen sytostaattihoitojen määrä on edel-
leen kasvanut voimakkaasti. 2019 oli 411 systostaattihoitokertaa, kun 2018 niitä oli 256. 
Myös kipukasetteja valmistettiin aikaisempaa enemmän. Sytostaattihoitojen jatkumisen 
edellytyksenä ovat paremmat puhdastilat, jotka ovat valmistumassa kesällä 2020. 
 
Erikoissairaanhoidossa nettokulujen toteuma 103,6 % on ajankulun mukaiseen talousarvioon 
verrattuna.  
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9.3.3 Työterveyshuolto 
 
Kuntalain muutoksiin liittyen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuolto luopui kun-
tayhtymän ja jäsenkuntien ulkopuolelle tarjottavasta Kelan korvausluokka 2 mukaisesta työ-
terveyshuollon sairaanhoidosta vuoden 2019 alusta. Sairaanhoidosta vapautuvalla resurssilla 
on kehitetty Kelan korvausluokka 1 mukaisia palveluita  yhteistyössä asiakasyritysten ja kan-
santerveystyön vastaanottojen kanssa. Suurin osa aikaisemmin korvausluokka 2 mukaisia 
palveluita ostaneista asiakasyrityksistä jäi työterveyshuollon piiriin muutoksesta huolimatta. 
 
Lääkärityövoimasta on ollut vajausta. Lääkärityövoiman vajetta on paikattu hankkimalla os-
tolääkäreitä yksityiseltä palveluntuottajalta.   
 
Uutena toimintana on otettu käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto. 

 
Taloudellista riskiä on hallittu ja taloutta valvottu siten, että koko yksikön talouden toteutu-
mista on seurattu säännöllisesti ja yksittäisten työntekijöiden laskutettavan työn osuutta on 
seurattu. Työterveyshuolto ei ole päässyt vuoden 2019 aikana tavoiteltuun taloudelliseen tu-
lokseen. Yhtenä syynä on ostopalveluna hankitun lääkärityövoiman hintaero.   

 
 

9.3.4 Suun terveydenhuolto 
 

Palvelun tavoitteena oli ylläpitää ja edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia turvaa-
malla väestölle mahdollisimman hyvä suun ja hampaiden terveys. Tämä toteutui ohjaamalla 
väestöä omatoimiseen suunterveydenhoitoon ja järjestämällä korkealaatuisia suun tervey-
denhuollon palveluja koko väestölle vaikuttavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.  
 
Tehokkaan toiminnan edellytyksiä ovat riittävät henkilöstöresurssit sekä ajanmukaiset ja hy-
väkuntoiset hoitokoneyksiköt ja laitteet. Suun terveydenhuollon kaikki virat ja toimet on saa-
tu vakinaisesti täytettyä. Sijaisia on saatu pitkiin poistumiin. Lyhyisiin poistumiin on vaikea 
saada sijaisia, ja hammashoitajien osalta niitä onkin jouduttu paikkaamaan sisäisin siirroin ir-
rottamalla puhelinajanvaraukseen suunniteltuja henkilöitä vastaanotolle. Lakisääteiset virka-
ajan ulkopuoliset päivystyspalvelut arki-iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja viikonloppuina 
järjestettiin yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa ostopalveluina Keski-pohjanmaan 
keskussairaalassa Kokkolassa, yöpäivystys Oulun Yliopistollisessa sairaalassa. 
 
Riskien arviointia toteutettiin arvioimalla henkilöstöön, tiloihin, toimintaan ja kustannuksiin 
liittyviä riskejä. Sisäistä valvontaa toteutettiin seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteumaa, joita käsiteltiin suun terveydenhuollon johtoryhmässä. Ylivieskan 
hammashoitolassa oleva lisätilan tarve on korjaantumassa vuonna 2020, kun uudet ham-
mashoitohuoneet valmistuvat.  
 
Suun terveydenhuollossa nettokulujen toteuma on 108,2 % ajankulun mukaiseen talousarvi-
oon verrattuna.  
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9.3.5 Ympäristöterveydenhuolto 
 

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta. 
Eläinlääkinnän toimitilat sijaitsevat Nivalassa ja Ylivieskassa, valvontatoimen Ylivieskassa.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa tehtyä yhteistyötä ja toiminnan kehittä-
mistä jatketaan myös tulevaisuudessa, vaikka varsinainen maakuntauudistukseen liittyvä 
valmistelu lakkautui. Vuoden 2019 alussa ympäristöterveydenhuollossa otettiin käyttöön val-
takunnallinen ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmä VATI. Koska 
VATI-järjestelmästä puuttuu kuntakohtainen tilastointimoduli, terveysvalvonnan kulujen kun-
tajako on tehty asukasluvun suhteessa. Asukaslukuun perustuva kustannusjako on erittäin 
lähellä aikaisempaa suoritteiden ja kohteiden määrän perusteella tehtyä kustannusjakoa, 
koska terveysvalvonnan tehtävien määrä korreloi hyvin kunnan asukaslukuun. Eläinlääkintä-
huoltoon liittyvät kustannukset jaetaan aikaisemman käytännön mukaisesti, koska eläinlää-
kärit saavat suoritemääränsä kuntakohtaisesti omista tietojärjestelmistään.  
 
Terveysvalvonnassa vuoden 2019 toimintaa on kankeuttanut valtakunnallinen ympäristöter-
veydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmän (VATI) käytössä ilmenneet ongelmat. VA-
TI-järjestelmässä on ollut runsaasti toimintahäiriöitä ja suoritteiden kirjaamiseen on mennyt 
huomattavasti aikaisempaa enemmän aikaa. Tämän vuoksi valvonnan toteutumisaste jäi hiu-
kan tavoitellusta. Kaksi terveysinsinööriä on suorittanut rakennusterveysasiantuntijan tutkin-
not ja tämä tulee näkymään entistä laadukkaampana toimintana sisäilmaongelmien selvitte-
lyssä. 
 
Eläinlääkintähuollossa kaikki vakituiset virat on saatu täytettyä. Eläinlääkärien sijaistilanne on 
kesälomien aikana ollut hyvä, mutta lyhytaikaisiin eläinlääkäreiden sijaisuuksiin on ollut haas-
teita saada viranhaltijaa. 
 
Ympäristöterveydenhuollon riskit liittyvät henkilöstöön pienen yksikkökoon vuoksi. Resurssi-
pulaa oli vuonna 2019 eläinlääkintähuollossa ja eläinsuojeluvalvonnassa. Henkilöstön jousta-
vuuden vuoksi toiminnan taso on voitu pitää kohtuullisen hyvänä äkillisistä poissaoloista huo-
limatta. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä, hyvien menettelytapojen mukaista toimintaa. 
Sisäistä valvontaa toteutetaan myös seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteumaa. Laskujen tarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä. 
 
Ympäristöterveydenhuollossa nettokulujen toteutuma oli 99,4 % ajankulun mukaiseen talo-
usarvioon verrattuna. 
 

9.3.6 Aikuispsykososiaaliset palvelut 
 
Mielenterveysyksikön hoitoon on päässyt vuoden 2019 aikana 3-4 kuukauden sisällä kiireel-
lisyydestä riippuen. Ruuhkahuippu ajoittui loppukesään ja alku syksyyn. Ylivieskan ja Sievin 
mielenterveysyksiköissä on ollut pidempiä poistumia henkilöstöllä. Sijaisten löytäminen on 
tuottanut ajoittain vaikeuksia. Välillä on toimittu vajaalla miehityksellä. Hoitojonojen pitkit-
tymiseen on vaikuttanut myös työntekijöiden vaihtuminen. Mielenterveysyksikön käynnit 
ovat kuitenkin lisääntyneet viime vuoteen verrattuna. Vuoden aikana terapiakeskukseen on 
saatu kaksi psykiatriaan erikoistuvaa lääkäriä, joka on helpottanut lääkäriin pääsyä huomat-
tavasti. Psykiatrin vastaanotolle on päässyt yleensä 1 kk:n sisällä. Nupun konsultoivan nuori-
sopsykiatrin vastaanotolle on päässyt paremmin, kun vastaanottopäiviä on lisätty 3-4 päi-
vään kuukaudessa.  
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A-klinikalla hoidon tarve on keskittynyt entistä enemmän moniongelmaisiin esimerkiksi 
huumeiden käyttäjiin. Lakisääteisesti annettu korvaushoito on resursseja kuluttavaa ja kor-
vaushoidon tarve on edelleen myös muissa Kallion kunnissa. Uusi psykiatrian sairaanhoitajan 
toimi on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. KIOSKI (käytettyjen ruiskujen ja neulojen vaih-
topiste) on vakiinnuttanut paikkansa.  
 
Terapiakeskuksen läheisimpiä yhteistyökumppaneita olivat Kallion muut toimintayksiköt. Yh-
teistyötä tehtiin myös mm. koulujen, psykiatristen sairaaloiden, poliisin, seurakunnan ja kri-
minaalihuollon, mielenterveysyhdistysten ja palvelukotien kanssa. Ennaltaehkäisevää työtä 
on ollut muun muassa kriisityö (jälkipuinti), Lapset puheeksi -menetelmän käyttö.  
 
Sisäistä valvontaa toteutettiin seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumaa säännöllisesti. Riskeihin liittyen yhden yksikön hälytysjärjestelmän uusinta ei on-
nistunut toivotulla tavalla, mutta asiaan saadaan muutosta. Sisätilaongelmien osalta olemme 
saamassa uusia tiloja. Henkilöstön osalta riskiä lisää henkilöstön poistumat. Sijaisten saami-
nen on ollut ajoittain haastavaa.  
 
Aikuispsykososiaalisissa palveluissa nettokulujen toteutuma oli 99,5 % ajankulun mukaiseen 
talousarvioon verrattuna. 
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9.4 Kuntayhtymän tuloslaskelman toteumavertailu 

 

 
Määräraha Toteuma Tot % Toteuma 

 
2019 2019 

 
2018 

Myyntituotot 123 279 718 126 034 172,43 102,2 119 079 864,80 

Maksutuotot 9 785 541 9 370 733,11 95,8 9 335 235,40 

Tuet ja avustukset 422 784 480 811,90 113,7 505 431,06 

Muut toimintatuotot 1 362 500 1 486 141,78 109,1 950 090,82 

Toimintatuotot 134 850 543 137 371 859,22 101,9 129 870 622,08 

Henkilöstökulut 
         Palkat ja palkkiot -40 001 683 -39 325 886,00 98,3 -37 954 323,86 

     Eläkekulut -7 718 493 -7 440 846,36 96,4 -7 339 654,35 

     Muut henkilösivukulut -1 466 948 -1 344 755,45 91,7 -1 527 842,32 

Henkilöstökulut -49 187 124 -48 111 487,81 97,8 -46 821 820,53 

     Palvelujen ostot -66 281 657 -69 874 497,25 105,4 -64 898 729,89 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 311 644 -4 747 952,13 110,1 -4 481 170,89 

Avustukset -7 221 078 -6 797 502,31 94,1 -6 847 381,37 

Muut toimintakulut -7 277 588 -7 228 112,60 99,3 -6 244 316,40 

Toimintakulut -134 279 091 -136 759 552,10 101,8 -129 293 419,08 

     Toimintakate 571 452 612 307,12 107,1 577 203,00 

     Korkotuotot 
   

3,85 

Muut rahoitustuotot 75 000 70 326,78 93,8 75 801,94 

Korkokulut 
    Muut rahoituskulut -75 000 -75 642,99 100,9 -72 597,68 

Rahoitustuotot ja kulut 0 -5 316,21 
 

3 208,11 

     Vuosikate 571 452 606 990,91 106,2 580 411,11 

     Suunnitelman muk. poistot -571 452 -612 230,06 107,1 -577 140,30 

     Tilikauden alijäämä/ ylijäämä 0 -5 239,15 
 

3 270,81 

     Toimintatuotot/toimintakulut % 100,4 100,4 
 

100,4 

Vuosikate/poistot % -100,0 -99,1 
 

100,6 
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9.5 Investointien toteuma 
 

INVESTOINNIT 2019 
    

     Käyttöomaisuus 2019 
      Määräraha Toteutuma Ali/Yli Tot. % 

Aineeton käyttöomaisuus 
    Tietokoneohjelmistot 102 000 0,00 102 000 0,0 % 

Aineellinen käyttöomaisuus 
    Kiinteät rakenteet ja laitteet 
    Kuljetusvälineet 
    Muut koneet ja kalusto 897 000 595 825,00 301 175 66,4 % 

Keskeneräiset hankinnat 0 82 763,25 -82 763 0,0 % 

Atk-laitteet     
    Muut osakkeet ja osuudet       1 000 1 000,00 

 
100,0 % 

Investoinnit yhteensä 1 000 000 679 588,25 320 412 68,0 % 

 
 

9.6 Rahoitusosan toteutuminen  
 

2019 
      TA TOT Ali/Yli Tot % 

RAHOITUSLASKELMA 

    

     Toiminnan rahavirta 

    Vuosikate 571 452 606 990,91 -35 539 106,2 % 

     Investointien rahavirta 

    Investointimenot -1 000 000 -679 588,25 -320 412 68,0 % 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-
tusvoitot 

  
0 

 

     Toiminnan ja investointien rahavirta -428 548 -72 597,34 355 951 16,9 % 

     Rahoituksen rahavirta 

    

     Toimeksiantojen varojen muutokset 0 362 158,37 362 158 
 Vaihto-omaisuuden muutokset 0 31 129,65 31 130 
 Saamisten muutos 0 -747 405,33 -747 405 
 Korottomien velkojen muutos 0 283 737,40 283 737 
 

     Rahoituksen rahavirta 

 
-70 379,91 -70 380 

 

     Rahavarojen muutos -428 548 -142 977,25 285 571 33,4 % 

Rahavarojen muutos (tase) 

 
142 977,25 
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10 Tilinpäätöslaskelmat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2019 
 

2018 

Toimintatuotot 
         Myyntituotot  126 034 172,43 

 
119 079 864,80 

      Maksutuotot 9 370 733,11 
 

9 335 235,40 

      Tuet ja avustukset 480 811,90 
 

505 431,06 

      Muut toimintatuotot 1 486 141,78   950 090,82 

 
137 371 859,22 

 
129 870 622,08 

Toimintakulut 
         Henkilöstökulut 
               Palkat ja palkkiot -39 325 886,00 

 
-37 954 323,86 

            Henkilösivukulut 
                       Eläkekulut -7 440 846,36 

 
-7 339 654,35 

                    Muut henkilösivukulut -1 344 755,45 
 

-1 527 842,32 

      Palvelujen ostot -69 874 497,25 
 

-64 898 729,89 

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 747 952,13 
 

-4 481 170,89 

      Avustukset -6 797 502,31 
 

-6 847 381,37 

      Muut toimintakulut -7 228 112,60   -6 244 316,40 

 
-136 759 552,10 

 
-129 293 419,08 

    Toimintakate 612 307,12 
 

577 203,00 

Rahoitustuotot ja –kulut 
        Korkotuotot 
  

3,85 

     Muut rahoitustuotot 70 326,78 
 

75 801,94 

     Korkokulut 
        Muut rahoituskulut -75 642,99   -72 597,68 

Vuosikate 606 990,91 
 

580 411,11 

Poistot ja arvonalentumiset 
        Suunnitelman mukaiset poistot -612 230,06 

 
-577 140,30 

Tilikauden tulos -5 239,15   3 270,81 

Tilikauden alijäämä/ylijäämä -5 239,15   3 270,81 

    Toimintatuotot/ toimintakulut % 100,4 % 
 

100,4 % 

Vuosikate/ poistot % 99,1 % 
 

100,6 % 

Vuosikate euroa/asukas 18,22 
 

17,32 

Asukasmäärä 33 323 
 

33 502 
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RAHOITUSLASKELMA  

 
2019  

 
2018 

    Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
   

    Toiminnan rahavirta 
   

    Vuosikate 606 990,91 
 

580 411,11 

    Investointien rahavirta 
   

     Investointimenot -679 588,25 
 

-866 360,55 

 

      

Toiminnan ja investointien rahavirta -72 597,34 
 

-285 949,44 

    Rahoituksen rahavirta 
   

Muut maksuvalmiuden muutokset 
   

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 362 158,37 
 

186 752,65 

    Vaihto-omaisuuden muutokset 31 129,65 
 

-157,53 

    Saamisten muutos -747 405,33 
 

-1 407 298,96 

    Korottomien velkojen muutos 283 737,40   792 370,59 

Rahoituksen rahavirta -70 379,91 
 

-428 333,25 

    Rahavarojen muutos -142 977,25 
 

-714 282,69 

    
Rahavarojen muutos 

   
    Rahavarat 31.12. 8 404 267,44 

 
8 547 244,69 

    Rahavarat 1.1. 8 547 244,69   9 261 527,38 

 
-142 977,25 

 
-714 282,69 

    Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 48 059,49 
 

-72 207,98 

Investointien tulorahoitus  % 89,32 % 
 

66,99 % 

Pääomamenojen tulorahoitus   % 89,32 % 
 

66,99 % 

Lainanhoitokate >1 
 

>1 

    Kassavarat 31.12. 8 404 267,44 
 

8 547 244,69 

Kassasta maksut 137 514 783,34 
 

130 232 377,33 

Kassan riittävyys   pv 22 
 

24 

Asukasmäärä 33 323  
33 502 
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T A S E  
   

 
31.12.2019 

 
31.12.2018 

VASTAAVAA 
   A PYSYVÄT VASTAAVAT 
   I Aineettomat hyödykkeet 
   1. Aineettomat oikeudet        165 926,54 

 
284 002,52 

Aineettomat hyödykkeet yht.    165 926,54 
 

284 002,52 

    II Aineelliset hyödykkeet 
   4. Koneet ja kalusto 

6. Enn.maksut ja keskener. hankinnat           
1 803 251,49 

82 763,25 
 

1 701 580,57 
0,00 

Aineelliset hyödykkeet yht     1 886 014,74 
 

1 701 580,57 

    III Sijoitukset 
   1. Osakkeet ja osuudet 19 768,20 

 
18 768,20 

Sijoitukset yht 19 768,20 
 

18 768,20 

    PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     2 071 709,48 
 

2 004 351,29 

    B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 
   

    C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 
   I Vaihto-omaisuus 
   1. Aineet ja tarvikkeet        299 183,83 

 
330 313,48 

Vaihto-omaisuus yhteensä       299 183,83 
 

330 313,48 

    II Saamiset 
   Pitkäaikaiset saamiset 
   3. Muut saamiset               288 118,71 

  Pitkäaik.saamiset yhteensä     288 118,71 
 

0,00 

    Lyhytaikaiset saamiset 
   1. Myyntisaamiset              5 843 691,62 

 
5 428 574,95 

3. Muut saamiset               997 508,74 
 

993 214,93 

4. Siirtosaamiset              3 016 858,53 
 

2 976 982,39 

Lyhytaikaiset saamiset yht.    9 858 058,89 
 

9 398 772,27 

Saamiset yhteensä              10 146 177,60 
 

9 398 772,27 

    III Rahoitusarvopaperit 
   

    Rahat ja pankkisaamiset yht.   8 404 267,44 
 

8 547 244,69 

    VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   18 849 628,87 
 

18 276 330,44 

    VASTAAVAA YHTEENSÄ             20 921 338,35 
 

20 280 681,73 
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31.12.2019 

 
31.12.2018 

VASTATTAVAA 
   A  OMA PÄÄOMA 
   I Peruspääoma                  2 712 802,54 

 
2 712 802,54 

IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä 157 265,66 
 

153 994,85 

V Tilikauden yli/alijäämä      -5 239,15 
 

3 270,81 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            2 864 829,05 
 

2 870 068,20 

    B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
      VARAUKSET 
   

    C PAKOLLISET VARAUKSET 
   

    D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
   2. Lahjoitusrahastojen pääoma  1 437,66 

 
1 970,56 

3. Muut toimeksiantojen pääoma 617 512,35 
 

254 821,08 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.   618 950,01 
 

256 791,64 

    E  VIERAS PÄÄOMA 
   I  Pitkäaikainen 
   

    II Lyhytaikainen 
   6. Ostovelat                   6 688 328,98 

 
6 357 839,67 

7. Muut velat                  865 725,23 
 

800 398,90 

8. Siirtovelat                 9 883 505,08 
 

9 995 583,32 

Lyhytaikainen vieras po. yht.  17 437 559,29 
 

17 153 821,89 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         17 437 559,29 
 

17 153 821,89 

    VASTATTAVAA                    20 921 338,35 
 

20 280 681,73 

    

    

    Omavaraisuusaste, % 13,7 % 
 

14,2 % 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,7 % 
 

13,2 % 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 13,0 %  13,5 % 

Kertynyt ylijäämä 152 027 € 
 

157 266 € 

Kertynyt ylijäämä, €/asukas 5 € 
 

5 € 

Lainakanta 31.12. 0 € 
 

0 € 

Asukasmäärä 33 323 
 

33 502 
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11 Tilinpäätöksen liitetiedot  
 

11.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  
 

1) Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on 
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset 
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 
suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet. 
 

11.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot  
 

6) Kuntayhtymän toimintatuloihin keskeisimpänä kuuluvat jäsenkuntien kustannusosuudet on 
määritelty Maisema-työkalun avulla. Maisema-taulukoiden kokoomataulut sisältyvät tilinpää-
tösasiakirjaan allekirjoitusten ja merkintöjen jälkeisenä liitetietojen lisäselvityksenä. 
 
Kuntayhtymän toimintatuottoihin sisältyvät jäsenkuntien myyntituotot muodostuvat jäsen-
kunnittain seuraavasti:  
(tuoteryhmäkohtaiset toimintatuottojen erittelyt liitteessä Maisemataulukoiden kokooma-
taulut, liitetietotosite 1)  
 

  TP 2019 TP 2018 Muutos € Muutos % TP 2019 TP 2018 

        TP 2018 €/asukas €/asukas 

Myyntitulot jäsenkunnilta   
     Kuntayhtymän oma toiminta 80 699 165 77 461 551 3 237 614 4,2 % 2 417 2 312 

Erikoissairaanhoidon ostot 41 334 162 38 242 089 3 092 073 8,1 % 1 238 1 141 

Yhteensä 122 033 327 115 703 640 6 329 687 5,5 % 3 655 3 454 

    
   

  
 Jakauma jäsenkunnittain   

   
  

 Alavieska 9 565 248 9 893 526 -328 278 -3,3 % 3 778 3 845 

Nivala 41 039 112 39 139 377 1 899 735 4,9 % 3 849 3 645 

Sievi 18 772 663 17 692 911 1 079 752 6,1 % 3 814 3 553 

Ylivieska 52 656 303 48 977 826 3 678 478 7,5 % 3 449 3 220 

Yhteensä 122 033 327 115 703 640 6 329 687 5,5 % 3 655 3 454 

 
 

9)  Palvelujen ostojen erittely (liitetietotosite 2) 
 

Palvelujen ostojen erittely 2019 2018 

Asiakaspalveluiden ostot 54 848 194 50 446 764 

Muiden palveluiden ostot 15 026 303 14 451 966 

Palvelujen ostot yhteensä 69 874 497 64 898 730 

 

11)  Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet 
 

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINTIEN POISTOSUUNNITELMA 
 

Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen 
hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet 
muuttuvat menot (KPL 4:5.1§). Varsinaisen ostohinnan lisäksi hankintamenoon sisällytetään 
esimerkiksi rahti-, maahantuonti- ja asennusmenot. Mahdolliset saadut alennukset 
vähentävät hankintamenoa. Arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa käytettävän pysyvien 



 

 

60 

vastaavien hyödykkeen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. 
 

Poistoajat ja menetelmät 
 

1. Aineettomat hyödykkeet 

 Aineettomat oikeudet  tasapoisto   5 v 
 

Muut pitkävaikutteiset menot 

 Perustamis- ja järjestelymenot tasapoisto   4 v 

 Tutkimus ja kehittämismenot tasapoisto    

 Atk-ohjelmistot  tasapoisto 

 Muut  tasapoisto   3 v 
 

2. Aineelliset hyödykkeet 

 Koneet ja kalusto 

 Kuljetusvälineet  tasapoisto   5 v 

 Sairaala- terveydenhuolto yms. laitteet tasapoisto 10 v 

 Atk-laitteet  tasapoisto   4 v 

 Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto   5 v 

 Muut aineelliset hyödykkeet ei poistoa 

 Keskeneräiset hankinnat ei poistoa 
 

3. Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 

 Osakkeet ja osuudet  ei poistoa 
 

Poistot aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön toiminnassa. Käyttöönottotilikaudelta 
tehtävän poiston määrässä otetaan yleensä huomioon hyödykkeen käyttöönoton 
ajoittuminen tilikaudelle. Suunnitelmapoiston suuruus määritellään tällöin ottaen huomioon, 
kuinka monta kuukautta hyödyke on ollut käytössä tilikauden aikana.  
 
Käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa (ilman alv),  
kirjataan vuosikuluksi. 
 

 

11.3 Tasetta koskevat liitetiedot  
 

11.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 

19)  Pysyvät vastaavat (liitetietotosite 3) 
 

Käyttöomaisuus 

Aineettomat 
hyödykkeet 
Aineettomat 

oikeudet  

Aineelliset 
hyödykkeet 

Koneet ja ka-
lusto 

Keskeneräiset 
hankinnat  

Sijoitukset  Yhteensä 

Poistamaton hankintameno 1.1. 284 002,52 1 701 580,57 0,00 18 768,20 2 004 351,29 

Lisäykset tilikauden aikana   595 825,00 82 763,25 1 000,00 679 588,25 

Vähennykset tilikauden aikana         0,00 

Tilikauden poisto -118 075,98 -494 154,08     -612 230,06 

Poistamaton hankintameno 31.12. 165 926,54 1 803 251,49 82 763,25 19 768,20 2 071 709,48 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 165 926,54 1 803 251,49 82 763,25 19 768,20 2 071 709,48 
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24)   Saamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetietotosite 4):  
 

  TP2019 TP2018 

Pitkäaikaiset saamiset   
 Siirtosaamiset 288 118,71 0,00 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 288 118,71 0,00 

 
  

 Lyhytaikaiset saamiset   
 Myyntisaamiset 5 843 691,62 5 428 574,95 

 
  

 Menojen selvittelytili         0,00 16 526,28 

Palautuskelpoinen ALV          997 508,74 974 954,20 

Palkkaennakot                  0,00 1 734,45 

Muut saamiset yhteensä               997 508,74 993 214,93 

 
  

 Muut siirtosaamiset            3 016 858,53 2 976 982,39 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 858 058,89 9 398 772,27 

 
  

 Saamiset yhteensä              10 146 177,60 9 398 772,27 

 
 Luottotappioihin on kirjattu vuoden 2017 taseessa olleet myyntisaamiset. Kirjanpidosta  

poistettujen saamisten perintää jatketaan normaalin käytännön mukaisesti. 
 
 

11.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25)  Oma pääoma (liitetietotosite 4 ja 8) 
 

Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymän peruspääomasta 
 

Peruspääoma 2019 

Jäsenkuntien osuudet % eur 

Alavieska 8,60 233 335,63 

Nivala 33,61 911 785,37 

Sievi 16,07 435 986,84 

Ylivieska 41,72 1 131 694,70 

Yhteensä 100,00 2 712 802,54 

   
Oman pääoman erittely 2019 2018 

Peruspääoma 1.1. 2 712 802,54 2 712 802,54 

Peruspääoma 31.12. 2 712 802,54 2 712 802,54 

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 153 994,84 151 508,19 

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 157 265,66 153 994,85 

Tilikauden ylijäämä -5 239,15 3 270,81 

Oma pääoma yhteensä 2 864 829,05 2 870 068,20 
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33)  Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (liitetietotosite 4): 
 

  TP2019 TP2018 

Jäsenmaksuvelat                2,63 0,00 

Lomapalkkajaksotus             7 084 131,21 6 382 560,07 

Muut jaksotetut palkat 726 967,08 993 527,05 

Työntekijän eläkemaksut        237 808,75 222 802,90 

KuEL-maksut                    663 963,61 709 888,84 

Työttömyysvakuutusmaksu        197 774,73 43 034,25 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu      140 600,44 22 721,82 

Tapaturmavakuutusmaksut        0,00 3 465,94 

Nettopalkat                    1 832,90 0,00 

Taloud. tuen maksuosuus Keva 
TAEL-vakuutusmaksut 
Työttöm.vak. vammaispalv. 

12 034,79 
12,88 

124,37 

14 616,55 
0,00 
0,00 

Ulosotot                       0,00 0,00 

Maksamattomat palkat           0,00 5 823,71 

Muut siirtovelat               818 251,69 1 597 142,19 

Siirtovelat yhteensä               9 883 505,08 9 995 583,32 

 
11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

 
38) Vuokravastuut, olennaiset (liitetietotosite 5): 
  

 

Leasingvuokravastuut 2019 2018

    seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 360 937 337 515

    myöhemmin maksettavat 727 373 741 160  
 Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolla ei ole pitkäaikaisia vuokravastuita. 

 
11.5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 

 
42)  Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019 (liitetietotosite 6) 
 

Toimiala 
Vakinaiset viran-
/toimenhaltijat 

Määräaikaiset 
viran-/toimen-
haltijat 

Työllistämistuella 
palkatut 

Yhteensä 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Hallinto- ja tukipalvelut 27 32 7 4 1 0 35 36 

Hyvinvointipalvelut 501 477 220 187 3 1 724 665 

Terveyspalvelut 347 355,5 103 86 0 0 450 441,5 

Yhteensä 875 864,5 330 277 4 1 1209 1142,5 

 
 

45)  Tilintarkastajan palkkiot (liitetietotosite 7) 
 

Tilintarkastajan palkkiot 2019 2018 2017 

BDO Audiator Oy       

Tilintarkastuspalkkiot 9 506 12 095 15 715 
Tilintarkastajan lausunnot       

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2 654 1 961 1 505 
Muut palkkiot 116     

Palkkiot yhteensä 12 276 14 056 17 220 



Kokkolassa 20.4.2020
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Luettelot ja selvitykset 
 
Käytetyt tositelajit ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 

 

   Nro Tositelaji Säilytystapa 

1 Pankkitositteet paperitositteina 

5 Effica-Sos tositteet sähköisessä muodossa 

9 Palkkatositteet sähköisessä muodossa 

10 KP Laskennalliset paperitositteina 

12 SL Laskennalliset paperitositteina 

15 Luottotappiot paperitositteina 

16 Keskusvarasto sähköisessä muodossa 

17 Lääkehuolto Ylivieska sähköisessä muodossa 

18 Hammashuolto sähköisessä muodossa 

20 Ostolaskujen maksut paperitositteina 

21 Ostolaskut WF sähköisessä muodossa 

30 Myyntireskontran suoritukset sähköisessä muodossa 

32 Yleislaskutus Kallio sähköisessä muodossa 

33 Terveydenhuollon asiakasmaksut sähköisessä muodossa 

34 Työterveyshuollon maksut sähköisessä muodossa 

35 Vanhus- ja vammaispalv. maksut sähköisessä muodossa 

36 Hammashuollon asiakasmaksut sähköisessä muodossa 

40 Ympäristöterv.huollon laskut sähköisessä muodossa 

42 Päivähoitolaskutus sähköisessä muodossa 

86 Hyvitysten kohdistaminen sähköisessä muodossa 

87 Korkolaskut sähköisessä muodossa 

90 Muistiot paperitositteina 

96 Kirjanpidon tulos paperitositteina 

97 Kirjanpidon tulos laskennall. paperitositteina 

98 Sisäisen laskennan tulos paperitositteina 

99 Sisäisen laskennan tulos lask. paperitositteina 

LTT Liitetietotositteet paperitositteina 
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Kunta: Alavieska

Toimiala:

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019 M

Tilinpäätös 

2019

Talousarvio 

2020
Ali/Yli

TP 2019 / 

TA 2019
 TP 2019 / 

TP 2018

Muutos 

TP 2019 / TP 

2018

Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % % eur

Vastaanottopalvelut 965 160 1 093 025 1 008 777 1 103 027 -84 248 -7,7 % 4,52 % 43 617

Suun terveydenhuolto 305 182 320 326 317 971 299 007 -2 355 -0,7 % 4,19 % 12 790

Erikoissairaanhoito 3 051 314 3 481 535 3 031 408 3 518 982 -450 127 -12,9 % -0,65 % -19 906

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 2 998 160 3 350 000 2 982 826 3 381 000 -367 174 -11,0 % -0,51 % -15 334

Aikuispsykososiaaliset palvelut 357 129 400 395 304 123 434 434 -96 272 -24,0 % -14,84 % -53 007

Hoito- ja hoivapalvelut 3 502 269 3 459 764 3 194 151 3 564 083 -265 613 -7,7 % -8,80 % -308 118

Kuntoutuspalvelut 155 458 130 253 172 797 132 011 42 544 32,7 % 11,15 % 17 338

Perhepalvelut 629 103 749 311 578 395 773 864 -170 916 -22,8 % -8,06 % -50 708

Vammaispalvelut 782 517 783 464 811 246 808 334 27 782 3,5 % 3,67 % 28 729

Ympäristöterveydenhuolto 99 396 103 329 105 821 109 630 2 491 2,4 % 6,46 % 6 425

Työterveyshuolto 6 810 10 347 8 354 9 577 -1 993 -19,3 % 22,68 % 1 545

Aikuissosiaalityö 40 477 73 066 31 868 57 123 -41 198 -56,4 % -21,27 % -8 609

Projektit -1 289 155 338 183 117,9 % -126,20 % 1 627

Yhteensä 9 893 526 10 604 969 9 565 248 10 810 072 -1 039 722 -9,8 % -3,32 % -328 278

Ostettu ESH 2 998 160 3 350 000 2 982 826 3 381 000 -367 174 -11,0 % -0,51 % -15 334

Oma toiminta 6 895 366 7 254 969 6 582 421 7 429 072 -672 548 -9,3 % -4,54 % -312 944  
 
 
 
 
 
 

Kunta: Nivala

Toimiala:

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019 M

Tilinpäätös 

2019

Talousarvio 

2020
Ali/Yli

TP 2019 / 

TA 2019
 TP 2019 / 

TP 2018

Muutos 

TP 2019 / TP 

2018

Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % % eur

Vastaanottopalvelut 3 985 968 4 083 817 4 194 672 4 349 540 110 855 2,7 % 5,24 % 208 703

Suun terveydenhuolto 1 186 234 1 015 860 1 151 114 1 151 976 135 254 13,3 % -2,96 % -35 119

Erikoissairaanhoito 12 583 282 13 059 696 13 950 526 13 284 682 890 830 6,8 % 10,87 % 1 367 244

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 12 065 853 12 550 000 13 388 818 12 750 000 838 818 6,7 % 10,96 % 1 322 965

Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 363 377 1 311 946 1 311 048 1 506 126 -898 -0,1 % -3,84 % -52 328

Hoito- ja hoivapalvelut 12 472 699 12 135 322 12 150 563 12 659 544 15 241 0,1 % -2,58 % -322 136

Kuntoutuspalvelut 614 960 614 133 540 101 661 288 -74 032 -12,1 % -12,17 % -74 859

Perhepalvelut 3 074 692 2 983 810 3 369 294 3 286 604 385 484 12,9 % 9,58 % 294 603

Vammaispalvelut 3 275 888 3 609 452 3 757 499 3 726 487 148 046 4,1 % 14,70 % 481 610

Ympäristöterveydenhuolto 379 777 428 608 411 662 434 000 -16 946 -4,0 % 8,40 % 31 885

Työterveyshuolto 28 217 38 661 35 271 39 965 -3 391 -8,8 % 25,00 % 7 053

Aikuissosiaalityö 179 624 254 784 165 937 217 513 -88 847 -34,9 % -7,62 % -13 687

Projektit -5 341 740 1 426 686 92,7 % -126,69 % 6 767

Yhteensä 39 139 377 39 536 831 41 039 112 41 317 725 1 502 282 3,8 % 4,85 % 1 899 736

Ostettu ESH 12 065 853 12 550 000 13 388 818 12 750 000 838 818 6,7 % 10,96 % 1 322 965

Oma toiminta 27 073 523 26 986 831 27 650 294 28 567 725 663 464 2,5 % 2,13 % 576 771  
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Kunta: Sievi

Toimiala:

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019 M

Tilinpäätös 

2019

Talousarvio 

2020
Ali/Yli

TP 2019 / 

TA 2019
 TP 2019 / 

TP 2018

Muutos 

TP 2019 / TP 

2018

Vertailutaso Netto Netto Netto Netto % % % eur

Vastaanottopalvelut 2 111 987 2 284 256 2 095 571 2 344 011 -188 685 -8,3 % -0,78 % -16 416

Suun terveydenhuolto 617 205 584 969 662 643 633 810 77 674 13,3 % 7,36 % 45 437

Erikoissairaanhoito 5 698 225 5 863 744 6 126 243 5 927 221 262 499 4,5 % 7,51 % 428 018

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 5 572 606 5 650 000 6 017 800 5 703 000 367 800 6,5 % 7,99 % 445 194

Aikuispsykososiaaliset palvelut 656 470 634 434 687 872 678 163 53 438 8,4 % 4,78 % 31 403

Hoito- ja hoivapalvelut 5 093 259 5 767 984 5 476 101 5 825 027 -291 883 -5,1 % 7,52 % 382 842

Kuntoutuspalvelut 278 948 320 830 263 535 302 552 -57 294 -17,9 % -5,53 % -15 413

Perhepalvelut 769 889 988 777 916 109 1 157 725 -72 667 -7,3 % 18,99 % 146 221

Vammaispalvelut 2 177 402 2 257 362 2 249 649 2 513 664 -7 713 -0,3 % 3,32 % 72 247

Ympäristöterveydenhuolto 175 927 184 718 180 076 194 364 -4 642 -2,5 % 2,36 % 4 149

Työterveyshuolto 13 137 21 624 16 274 18 537 -5 350 -24,7 % 23,88 % 3 138

Aikuissosiaalityö 102 948 121 171 97 930 118 371 -23 241 -19,2 % -4,87 % -5 018

Projektit -2 487 300 658 358 119,3 % -126,46 % 3 145

Yhteensä 17 692 911 19 030 169 18 772 663 19 713 444 -257 506 -1,4 % 6,10 % 1 079 752

Ostettu ESH 5 572 606 5 650 000 6 017 800 5 703 000 367 800 6,5 % 7,99 % 445 194

Oma toiminta 12 120 305 13 380 169 12 754 863 678 163 -625 306 -4,7 % 5,24 % 634 558  
 
 
 
 
 

Kunta: Ylivieska

Toimiala:

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019 M

Tilinpäätös 

2019

Talousarvio 

2020
Ali/Yli

TP 2019 / 

TA 2019
 TP 2019 / 

TP 2018

Muutos 

TP 2019 / TP 

2018

Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % % eur

Vastaanottopalvelut 5 008 048 5 140 298 5 404 353 5 531 761 264 055 5,1 % 8 % 396 305

Suun terveydenhuolto 1 644 359 1 702 535 1 788 926 1 678 060 86 391 5,1 % 9 % 144 567

Erikoissairaanhoito 18 175 887 18 839 207 19 639 075 18 677 894 799 869 4,2 % 8 % 1 463 189

 - josta ostettu erikoissairaanhoito 17 605 469 18 050 000 18 944 717 17 850 000 894 717 5,0 % 8 % 1 339 248

Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 999 582 2 040 747 2 061 748 2 169 902 21 001 1,0 % 3 % 62 166

Hoito- ja hoivapalvelut 13 200 259 12 934 725 12 861 075 13 664 631 -73 650 -0,6 % -3 % -339 184

Kuntoutuspalvelut 893 240 891 188 985 951 948 971 94 764 10,6 % 10 % 92 711

Perhepalvelut 3 764 024 4 357 678 4 632 478 4 190 738 274 800 6,3 % 23 % 868 453

Vammaispalvelut 3 447 607 4 133 164 4 365 942 4 375 135 232 778 5,6 % 27 % 918 335

Ympäristöterveydenhuolto 327 084 361 172 374 170 391 463 12 998 3,6 % 14 % 47 086

Työterveyshuolto 39 791 48 660 50 584 56 622 1 924 4,0 % 27 % 10 792

Aikuissosiaalityö 485 477 646 541 489 958 642 253 -156 584 -24,2 % 1 % 4 481

Projektit -7 532 905 2 045 1 140 125,9 % -127 % 9 577

Yhteensä 48 977 826 51 096 818 52 656 303 52 327 431 1 559 485 3,1 % 8 % 3 678 478

Ostettu ESH 17 605 469 18 050 000 18 944 717 17 850 000 894 717 5,0 % 7,61 % 1 339 248

Oma toiminta 31 372 357 33 046 818 33 711 587 34 477 431 664 768 2,0 % 7,46 % 2 339 230  
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