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Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kallion perustehtävänä on järjestää alueensa
ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Päivitetyn palvelustrategian mukaisesti visioksi nousi ”Ajassa vahva Kallio”. Strategisena tavoitteena on, että ihmiset Kallion alueella
elävät hyvää arkea eri elämäntilanteissa ja että
Kallio on tuloksellinen ja palveluitaan ennakkoluulottomasti kehittävä. Kallio haluaa olla vetovoimainen työnantaja ja sitä johdetaan avoimen
oikeudenmukaisesti kohti tulevaa.

Kallion alueen kansalaisten sähköisten palveluiden käyttöä lisäsi niin uudet digitaaliset mahdollisuudet kuin Korona-pandemian vuoksi toteutuneet rajoituksetkin. Sosiaalipalveluiden asiakastietojen osalta valmisteltiin siirtymistä Kantapalveluihin. Sosiaalisen median käyttöä laajennettiin monikanavaisesti. Korona-viestinnässä sosiaalinen media osoitti tehokkuutensa ja nopeutensa
Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten suunnitelmallisen käytön ja saatavuuden parantamiseksi aloitettiin varahenkilöyksikön toiminta. Hyvin voiva
ja osaava henkilöstö turvaa palvelut ja prosessien
uudistamisen, joten osaamisen kehittämiseen
panostettiin edelleen. Korona-pandemian vuoksi
nopeitakin muutoksia henkilöstön osalta jouduttiin tekemään ja psykososiaalisen kuormittumisen
lisääntymiseltä ei vältytty.

Vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet pohjautuivat Kallion aikaisempaan palvelustrategiaan. Palvelutuotannon keskeisin kehittämiskohde oli, että
ihmiset pärjäävät omassa arjessaan. Laadukkailla
ja palvelutarpeista lähtevillä palveluilla on tavoiteltu toiminnan parempaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Korona-pandemia vaikutti Kallion toimintaan ja
talouteen monin tavoin. Varautuminen pandemian tunnistettuihin riskeihin aiheutti nopeitakin
toiminnan muutoksia ja henkilöstön siirtoja. Näin
ollen asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin ollut
mahdollista saavuttaa.

Kallion vuoden 2020 tilinpäätöksessä käyttötalouden nettomenot olivat 126,9 milj. euroa, toteuma
talousarvioon nähden -2,1%. Oman toiminnan
jäsenkuntalaskutus oli 84,7 milj. euroa, toteuma
talousarvioon nähden -2,1%. Ostetun erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus oli 42,3 milj.
euroa, toteuma talousarvioon nähden -2,2%.
Edellisen vuoden toteumaan verrattuna kustannuskasvua on perhepalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Koronapandemian hoitoon
liittyviä välittömiä kustannuksia kertyi 2,3 milj.
euroa.

Vuoden 2020 kärkihankkeina olivat lasten ja
nuorten psykiatrisen LaNu-tiimin toiminnan aloittaminen ja sosiaalipäivystyksen alueellinen järjestely. Moniammatillisen LaNu-tiimin toiminta
käynnistyi vaiheittain tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien sivistyspalveluiden kanssa suuntautuen
vahvasti lasten ja nuorten arjen tueksi. Sosiaalipäivystys siirtyi osaksi Oulaskankaan yhteispäivystystä loppuvuodesta. Ikäihmisten palveluiden
kärkihankkeena ja uutena toimintana aloitettiin
ikäneuvola-toiminta.

Takana on yllättävä ja haasteellinen vuosi, josta
selvittiin – jokainen on ollut tärkeä. Kiitoksen ansaitsee koko henkilöstö, joka on työllään turvannut hyvät ja laadukkaat palvelut alueen asukkaille. Kiitokset myös poliittisille päättäjille, joilta on
löytynyt tahtoa ja luottamusta tukea meitä Kallion työntekijöitä.

Pitkäjänteisenä tavoitteena Kalliossa on ollut kehittää paljon palveluita käyttävien asiakkaiden
palvelupolkuja joustaviksi kokonaisuuksiksi. Näille
asiakkaille suunnatusta Moniasiakkuus–toimintamallista alettiin käyttää termiä Yhteisasiakkuus.
Uusia, monialaisia palvelupolkuja analysoitiin integroitua asiakas- ja potilastietoa hyödyntäen.

Johanna Patanen
kuntayhtymän johtaja
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Kuntayhtymän hallinto
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, johon
jäsenkunnat nimeävät edustajansa siten, että kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden nimetään jokaisesta kunnasta yksi edustaja. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän
vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni.
Kuntayhtymän luottamuselimiä ovat perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta sekä yhtymähallituksen jaostot. Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntatautilain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä ja henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten
soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista. Yhtymähallitus voi harkintansa mukaan asettaa muitakin työryhmiä, toimikuntia
tai vastaavia toimielimiä, joiden tehtävät se määrittelee asettamispäätökse ssään.
Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2020 kaksi (2) kertaa.
2.1

Yhtymähallitus
Kuntayhtymän yhtymähallituksessa on 13 yhtymäkokouksen valitsemaa jäsentä sekä jokaisella
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymähallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2020
Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 29.8.2017 kuntayhtymän yhtymähallituksen toimikaudeksi 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
Annikki Sipilä, 1. varapuheenjohtaja
Marja Isokääntä
Esko Kangas, puheenjohtaja
Eero Erkkilä
Irja Erkkilä
Heli Palola
Terhi Kangas, 3. varapuheenjohtaja
Ari Ahola
Kaisa Haapakoski, 2. varapuheenjohtaja
Paula Haapakoski
Asko Männistö
Alpo Löytynoja
Jouko Ylimäki

Varajäsen
Marika Kääntä
Aaro Isotalus
Maarit Leppimaa
Pekka Pääkkö
Eija-Riitta Niinikoski
Jarmo Kivioja
Merja Ruuttula
Jenny Koski
Tero Vähäkangas
Juhani Isotalo
Juhani Nevala
Markku Orpana
Kati Marjakangas

Kunta
Alavieska
Alavieska
Nivala
Nivala
Nivala
Nivala
Sievi
Sievi
Ylivieska
Ylivieska
Ylivieska
Ylivieska
Ylivieska

Vuonna 2020 yhtymähallitus kokoontui 13 kertaa. Esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja ja
pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja.

2

2.1.1

Yksilöjaosto
Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntatautilain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä.
Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus on valinnut jäsentensä ja varajäsentensä keskuudesta 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 asiantuntija. Sihteerinä toimii hallintopalvelupäällikkö ja varalla hallintopalvelusihteeri.
Yksilöjaoston jäsenet 1.1. – 31.12.2020
Puheenjohtaja Terhi Kangas ja varapuheenjohtaja Annikki Sipilä
Varsinainen jäsen
Terhi Kangas, puheenjohtaja
Annikki Sipilä, varapuheenjohtaja
Esko Kangas
Alpo Löytynoja

Varajäsen
Ari Ahola
Marja Isokääntä
Irja Erkkilä
Markku Orpana

Kunta
Sievi
Alavieska
Nivala
Ylivieska

Yksilöjaosto kokoontui vuonna 2020 kahdeksan (8) kertaa.

2.1.2

Henkilöstöjaosto
Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista.
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 kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on yhtymähallituksen puheenjohtajalla, kuntayhtymän
johtajalla ja toimialajohtajilla. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö
tai muu kuntayhtymän johtajan määräämä viranhaltija. Sihteerinä toimii henkilöstösihteeri ja varalla hallintopalvelupäällikkö.
Henkilöstöjaoston jäsenet 1.1. – 31.12.2020
Puheenjohtaja Kaisa Haapakoski ja varapuheenjohtaja Eero Erkkilä
Varsinainen jäsen
Kaisa Haapakoski, puheenjohtaja
Eero Erkkilä, varapuheenjohtaja
Marja Isokääntä
Ari Ahola

Varajäsen
Jouko Ylimäki
Jarmo Kivioja
Annikki Sipilä
Terhi Kangas

Henkilöstöjaosto kokoontui vuonna 2020 kuusi (6) kertaa.
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Kunta
Ylivieska
Nivala
Alavieska
Sievi

2.2

Sopimustyöryhmä
Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen
toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, joka muodostuu jäsenkuntien kuntajohtajista
ja kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista. Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimi i
kuntayhtymän johtaja.
Varsinainen jäsen
Kari Pentti
Päivi Karikumpu
Mauno Ranto
Maria Sorvisto

2.3

Alavieskan kunta
Nivalan kaupunki
Sievin kunta
Ylivieskan kaupunki

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jäsenkuntien valtuutettuja.
Tarkastuslautakunta ajalla 1.1. - 31.12.2020
Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 29.8.2017 kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet toimikaudeksi 2017–2021. Puheenjohtajaksi nimettiin Ahti Hannula ja varapuheenjohtajaksi Sakari Rahkala.
Varsinainen jäsen
Eija Jutila
Riitta Ekstam
Ahti Hannula, puheenjohtaja
Sakari Rahkala, varapuheenjohtaja

Varajäsen
Maarit Jutila
Heikki Häyrynen
Piritta Huovari
Eero Myllykangas

Kunta
Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska

Tarkastuslautakunta kokoontui ajalla 1.1. – 31.12.2020 seitsemän (7) kertaa.
Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä yhtymän hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön enintään kuuden tilikauden tarkastamista
varten.
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy 7.5.2020 saakka.
Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 7.5.2020 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n tilikaudeksi 2020 - 2023.
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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 sopimustyöryhmässä. Sopimusohjaus on prosessi, jossa määritellään väestön palvelujen tarve sekä sovitaan palvelujen määrästä ja laadusta. Talousarvion valmistelussa tulosaluekohtaiset palvelukuvaukset, väestön palvelutarpeen ennakointi sekä sovittu palvelujen taso ja
määrä ovat määrärahavarausten perustana. Jäsenkuntien mahdollisuus rahoittaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on heikentynyt mm. valtionosuusjärjestelmässä tapahtuneiden leikkausten vuoksi. Osalla jäsenkunnista on merkittäviä alijäämiä
kuntien taseisiin, alijäämät ovat muodostuneet mm. kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksista ja suurista investointitarpeista. Vuoden 2020 talousarviota sopeutettiin tuottavuusohjelmilla 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
Numerus-laskentatyökalu, jonka avulla lasketaan kullekin jäsenkunnalle tulosalueittaiset
kustannukset tuoteryhmäkohtaisina suursuoritteina suunniteltujen/käytettävien palvelusuoritteiden mukaisessa suhteessa.
Numerus-mallin suunnitelma- ja kustannustenjakotaulukot toimivat kuntayhtymän ohjausjärjestelmänä, talousarvion pohjana ja sekä seurannan että tilinpäätöksen työkaluina. Taulukoissa palveluita on käsitelty tuoteryhmittäin suursuoritteina. Numerus toteumataulukot
ovat toimintakertomuksen oheismateriaalina.
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2.6

Tilivelvolliset
Tilivelvollinen toimielin:

Yhtymähallitus

Tilivelvolliset viranhaltijat:
Kuntayhtymän johtaja

Johanna Patanen

Toimialajohtajat:
Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja
Hyvinvointipalvelut, hyvinvointipalvelujohtaja
Hallinto- ja tukipalvelut, talousjohtaja

Päivi Peltokorpi
Pirjo Matikainen
Urho Möller

Tulosaluejohtajat:
Perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja
Hoito- ja hoivapalvelut, palvelujohtaja

Leena Iisakkila
Tuija Jussila

Vastaanottopalvelut ja kuntoutus, hoitotyön johtaja
Erikoissairaanhoito, johtava ylilääkäri
Psykososiaaliset palvelut, psykiatri-ylilääkäri
Työterveyshuolto, ylilääkäri
Suun terveydenhuolto, ylihammaslääkäri
Ympäristöterveydenhuolto,
ympäristöterveydenhuollon johtaja 1.1. – 31.8.2020
vt. ympäristöterveydenhuollon johtaja 1.9. – 6.12.2020
ympäristöterveydenhuollon johtaja 7.12. –

Margit Yli-Kotila
Risto Olli
Liisa Löytynoja
Osmo Konu
Sakari Mustakallio
Aili Heikkinen
Piia Junnikkala
Petri Porvari

Palvelupäälliköt:
Perheiden palvelut
palvelupäällikkö, aikuissosiaalityö
palvelupäällikkö, lapsiperheiden palvelut 1.1. – 9.10.2020
palvelupäällikkö, lapsiperheiden palvelut 10.10. –
palvelupäällikkö, lastensuojelu
palvelupäällikkö, vammaispalvelut

Kaija Jämbäck
Helena Virkkula
avoin
Kaija Jokela
Päivi Uusimäki

Hoito- ja hoivapalvelut
palvelupäällikkö, ympärivuorokautiset palvelut
palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut

Janne Nikula
Laura Hannula

Avosairaanhoito, hoitotyön johtaja

Margit Yli-Kotila

Avoterveydenhuolto, palvelupäällikkö

Pirjo Jääskelä

Psykososiaaliset palvelut, palvelupäällikkö

Terhi Manni
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Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys
Maailmanlaajuisen Sars Covid-19 pandemian vaikutukset ovat olleet mittavia maailmantalouteen. Pandemialla on ollut myös suorat vaikutukset Suomen talouden kehitykseen. Nämä
vaikutukset heijastuvat väistämättä myös alueen kuntien tulevaan talouskehitykseen.
Valtion koronatuki ja muut tukitoimet ovat helpottaneet kuntien taloudellista ahdinkoa. Jäsenkuntien vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa selvästi
aiempaa ennustettua paremmaksi. Vahvistumisen taustalla on valtion kuntataloutta vahvistavat tukitoimenpiteet. Myös verotulojen kehitys on ollut osittain keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon vuoteen 2019 verrattuna. Välttämättömät investoinnit ja niistä johtuva lainakannan kasvu tulevat rasittamaan kuntien taloutta jatkossa.
Valtio on luvannut, että peruspalvelujen järjestämistä turvataan jatkamalla kuntatalouden
tukitoimia myös vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan valtakunnan tasolla 300 miljoonan euron lisäys, josta 20 miljoonaa euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotukseen. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön
määräaikaista korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Myös koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Toisaalta valtion nopea velkaantuminen tuo haasteita julkisen talouden tasapainottamiselle pandemian jälkeisinä vuosina.
Koronapandemian vaikutukset ovat todennäköisesti myös pitkäkestoisia. On hyvin vaikea arvioida tarkalleen, kuinka paljon esimerkiksi koronan aiheuttamaa hoitovelkaa on erikoissairaanhoidon palveluissa ja esimerkiksi suun terveydenhuollossa. Ja mitkä ovat pitkäaikaisvaikutukset ikäihmisten ja erityisryhmien palvelutarpeessa pitkän eristäytymisen jälkeen. Samoin mitkä ovat vaikutukset jatkossa sosiaalipalveluissa, lastensuojelussa ja mielenterveyspalveluissa. Todennäköistä on että palvelutarpeet kasvavat.
Kallion alueen väestömäärän kasvu on ollut aiemmin positiivinen, mutta väestön kasvu on
viime vuosina taittunut kaikissa Kallion jäsenkunnissa. Huolta aiheuttaa syntyvyyden selkeä
lasku ja ennusteet työikäisen väestön määrän kehittymisestä. Valtakunnallisessa vertailussa Kallio on pystynyt pitämään kustannustasonsa alle valtakunnan keskiarvon kun huomioidaan alueen väestön palvelutarvetekijät.
Jäsenkuntien vuoden vaihteen yhteenlaskettu väestömäärä on kehittynyt seuraavasti:
Väkiluku
Miehiä Naisia
Yhteensä
31.12.2020
Alavieska
2 518
Nivala
10 500
Sievi
4 830
Ylivieska
15 307
Kallio yhteensä
33 155
Väkiluku 31.12.2019
16 961
16 362
33 323

31.12.2019 Muutos
2 519
10 639
4 910
15 255
33 323

-1
-139
-80
52
-168

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-8381.
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/tau.html
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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 ikäryhmittäinen käyttö pysyy nykytasolla. Väestökehitykseen ja palvelutarpeen kehitykseen perustuvan arvion mukaan kuntasektorin menot Kallion alueella kasvavat nopeimmin vammaispalveluissa ja vanhusten pitkäaikaishoidon palveluissa tulevina vuosina.
Väestön ikärakenne vuoden 2020 alussa ilmenee seuraavasta kuviosta:

Jäsenkuntien väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa myös väestön huoltosuhteen
muutos, johon ikääntymisen lisäksi vaikuttaa alueen syntyvyys.
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Huoltosuhde
2019

2020

2021

2025

2030

2035

2040

Alavieska

77,1

80

81,6

85,9

88,9

95,3

97,5

Nivala

82,4

83,8

84,3

82,9

80,4

83,2

84,7

82

82

81,5

79,4

80,4

87,6

91,7

Ylivieska

69,1

69,7

70,5

71,8

70,3

70,8

71,2

Pohjois-Pohjanmaan maakunta

63,6

64

64,3

64,5

65,1

67,5

69,2

Sievi

KOKO MAA
61,4
62
62,4
63,3
64,5
66,1
66,4
Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137.
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021]. 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 keskitasoa heikompi. Tilastokeskuksen tilastoaineiston mukaan jäsenkuntien taseisiin kertynyt alijäämä ja taseiden mukainen omavaraisuusaste konkretisoivat tilanteen. Kallion viimevuosien
maltillinen kustannuskehitys on kohentanut kuntien tilannetta.

Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska

Kertynyt yli- /alijäämä eur/as
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-666 -851 -855 -730 -529
-74 -111
42 327
-1
40 108 144 238 336 577 617 569
21 -163
-35
-10
21 300 523 663 500
-450 -522 -507 -451 -412 -132
72 -407 -712
Omavaraisuusaste %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alavieska

37

34

27

30

Nivala

43

40

41

42

Sievi

32

29

29

30

17

17

17

Ylivieska
19
Lähde: Tilastokeskus

33
42
31
18

38
43
36
18

40
44
40
20

42
42
37
12

44
40
35
7

Jäsenkuntien tuloveroprosentit ovat keskimääräistä korkeammat:
Veroprosentit
Alavieska
Nivala
Sievi
Ylivieska
Koko maan ka.

2017
21,50
21,50
21,75
21,50
19,75

2018
21,50
21,50
21,75
21,50
19,75

2019
22,00
22,00
21,75
22,00
19,88

2020
22,00
22,00
21,75
22,00
19,97

2021
22,00
22,00
21,75
23,00
20,02

Alueen kuntatalouden taustatekijät huomioon ottaen Kallion järjestämien palvelujen kustannuskehityksen hallintaan kohdistuu erityisiä odotuksia huolimatta siitä, että asukaslukuun
suhteutetut kustannukset, palvelujen tarvetekijät huomioon ottaen, ovat maltilliset.
9

Asukaslukuun suhteutetut menot kuvaavat myös kuntakohtaista palvelutarvetta:

Lähde: Kuntaliitto, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset eur/asukas 2019
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4

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden muutokset sekä asetettujen tavoitteiden
toteutuminen
Vuoden 2020 talousarvion ja suunnitelmakauden 2021 - 2022 toiminnalliset tavoitteet
pohjautuivat Kallion palvelustrategiaan, joka päivitettiin vuoden 2020 aikana ja hyväksyttiin
yhtymähallituksessa loppuvuodesta. Palvelutuotannon keskeisin kehittämiskohde oli, että
ihmiset pärjäävät omassa arjessaan. Kuntalaisten omassa arjessa pärjäämisen edistämiseksi
kehitettiin palvelurakennetta, parannettiin prosessien johtamista sekä asiakas- ja kustannusvaikuttavuutta. Korona-pandemia vaikutti maaliskuusta lähtien Kallion toimintaan
ja talouteen monin tavoin koko toimintavuoden ajan. Varautuminen pandemian tunnistettuihin riskeihin aiheutti nopeitakin toiminnan muutoksia ja henkilöstön siirtoja. Näin
ollen asetettuja tavoitteita ei kaikilta osin ollut mahdollista saavuttaa.
Kallion strategia sisältää tavoitteen ottaa huomioon kuntalaisten osallisuuden palveluiden
kehittämisessä ja heidän tarvitsemissaan palveluissaan. Palveluiden asiakaslähtöisyyttä
tehostettiin edelleen asiakaskokemuksista kerätyn ja analysoidun tiedon perusteella. Sosiaalisen median käyttöä laajennettiin tehokkaasti ja monikanavaisesti. Erityisesti Korona-viestinnässä sosiaalinen media osoitti tehokkuutensa ja nopeutensa.
Kärkihankkeina olivat lasten ja nuorten psykiatrisen LaNu-tiimin toiminnan aloittaminen ja
sosiaalipäivystyksen alueellinen järjestely. Moniammatillisen LaNu-tiimin toiminta käynnistyi
vaiheittain suunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien sivistyspalveluiden
kanssa suuntautuen vahvasti lasten ja nuorten arjen tueksi koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöihin. Sosiaalipäivystys siirtyi osittain osaksi Oulaskankaan yhteispäivystystä loppuvuodesta,
joten asteittain pystytään luopumaan aikaisemmasta Jokilaaksojen sosiaalipäivystysringistä.
Ikäihmisten palveluiden kärkihankkeena ja uutena toimintana aloitettiin ikäneuvola-toiminta.
Pitkäjänteisenä tavoitteena Kalliossa on tunnistaa paljon palveluita käyttävät asiakkaat,
suunnitella ja räätälöidä heille heidän tarvitsemansa palvelut monialaisesti joustavaksi kokonaisuudeksi. Paljon palveluita käyttäville asiakkaille suunnatun Moniasiakas puheeksi –
toimintamallin juurruttamista ja hyödyntämistä jatkettiin ja toimintamallista alettiin käyttää
termiä Yhteisasiakkuus. Toimintamallia jalkautettiin työntekijöille ja uusia, monialaisia palvelupolkuja tunnistettiin ja kuvattiin.
Tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden kehittyminen mahdollistaa yhä laajemmin
sähköisen asioinnin sosiaali- ja terveyspalveluissa mm. sähköinen hoidon tarpeen arviointi
ja sähköinen ajanvaraus. Kallion alueen kansalaisten sähköisten palveluiden käyttöä lisäsi
niin uudet digitaaliset mahdollisuudet kuin Korona-pandemian vuoksi toteutuneet tapaamis- ja vierailurajoituksetkin. Sosiaalipalveluiden osalta valmisteltiin siirtymistä Kantapalveluihin, mutta kansallisten aikataulujen mukaan hanke jatkuu vuodelle 2021.
Henkilöstöresurssien tarkoituksen mukaista käyttöä tehostettiin työhyvinvointia unohtamatta. Sijaisresurssin käytön parantamiseksi aloitettiin ensin pilotointina varahenkilöyksikön toiminta. Yksikkö turvaa erityisesti lyhytaikaisten sijaisten suunnitelmallisen saatavuuden. Kokonaisuutena arvioiden henkilöstön määrä ja osaamisen taso turvaa palveluiden
saatavuuden ja prosessien uudistamisen, joten osaamisen kehittämiseen panostettiin edelleen ja Lean –menetelmällä sujuvoitettiin erilaisia prosesseja. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämisestä päätettiin aina tapauskohtaisesti, jotta tarvittava osaaminen ja sopivuus
kulloiseenkin tehtävään varmistettiin. Työjärjestelyillä, henkilöstön sijoittelulla, oikeilla työaikamuodoilla, työvuoro- ja vuosilomasuunnittelulla tavoiteltiin kustannuksien hallintaa ja
parannettiin toiminnan tuottavuutta.
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4.1

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelut edistävät ja tukevat toiminnallaan alueen asukkaiden osallisuutta, elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukea asiakkaiden arjessa pärjäämistä. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin käyttämällä erilaisia asiakaspalautejärjestelmiä ja tiivistämällä yhteydenpitoa asiakkaiden omaisten
kanssa. Tavoitteena oli myös laajentaa kunnittaiset kansalaisfoorumit koskemaan sekä perheettä vammaispalveluita, jota ei kuitenkaan voitu toteuttaa koronatilanteesta johtuen.
Moniasiakas puheeksi – tai yhteisasiakas -toimintamallia on viety käytäntöön palveluissa,
joissa on paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia asiakkaita. Moniammatillisia prosesseja on kehitetty yhdessä terveyspalvelujen kanssa, jolloin lapsiperhepalvelut yhdessä neuvolan
ja terapiakeskuksen kanssa ovat kehittäneet varhaisen tuen mallia raskaana oleville/pienten
lasten vanhemmille. Moniammatillisia prosesseja on kehitetty myös eri hyvinvointipalveluihin
kuuluvien palveluiden kesken, kuten vammaispalvelut yhdessä kotiin annettavien palveluiden
kanssa ja kotiin annettavat palvelut yhdessä työikäisten palveluiden kanssa.
Koronatilanne vaikutti tavoitteiden toteutumiseen maaliskuusta lähtien. Osa kehittämistyöstä loppui, kun toiminnassa keskityttiin keväällä pandemiatilanteeseen varautumiseen. Syksyllä kehittämistyötä pystyttiin joiltakin osin jatkamaan, mutta tilannetta hankaloittivat rajoitukset, jotka estivät yhteiset kokoontumiset.

4.1.1 Hyvinvointipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet
Perhe- ja sosiaalipalveluiden tavoitteet
Tavoite 1
Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä työikäisten palveluissa,
lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa ja vammaisten palveluissa järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti, yhtenäisillä toimintavoilla sekä kehittämällä yhteisiä palveluprosesseja ja monialaista työtä muiden toimijoiden kanssa. Uutena moniammatillisten prosessien
kehityskohteena on yhteistyössä neuvolan ja terapiakeskuksen kanssa varhaisen tuen mallin
luominen raskaana oleville/ pienten lasten vanhemmille, joilla on psyykkisiä oireita.
Mittarit:
1. Perheohjauksessa käytyjen / tarjottujen Lapset puheeksi -keskustelujen määrä, % perheohjauksen asiakkaista sekä Lapset puheeksi -neuvonpitojen määrä lapsiperheiden palveluissa kasvavat vuodesta 2019
2. Toteutunut asiakkaiden/ kontaktien määrä eron ensiapupisteissä
3. Varhaisen tuen malli on luotu raskaana oleville/ pienten lasten vanhemmille ja moniammatillinen yhteistyö on aloitettu
4. Moniammatillisen prosessin kehittäminen ja mallintaminen yhdessä LANU-tiimin kanssa
5. Lastensuojelussa kodin ulkopuolisessa sijoituksesta johtuvien hoitopäivien määrä ja niistä
aiheutuvat kustannukset vähenevät vuodesta 2019.
6. Päivitetyt/kehitetyt yhteistyöprosessit eri kuntien lapetyöryhmien kanssa
7. Haastavien elämäntilanteiden ennaltaehkäisy ja niissä tukeminen kehitysvammahuollon
palveluissa. Kriisiluonteisten laitoshoidon päivien määrä vähentyy verrattuna vuoteen
2019, ilmoitetaan vuoden lopussa.
8. Kehitysvammahuollossa asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi järjestetyn tilapäishoidon (omat yksiköt, ostopalvelu ja perhehoito) asiakkaiden määrä ja hoitopäivät kasvavat tai pysyvät vuoden 2019 tasolla.
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Toteutuminen:
1. Perheohjauksessa tarjottiin perheille 44 Lapset puheeksi -keskustelua ja niitä käytiin 16.
Tarjottujen keskustelujen määrä on 16 % asiakkaista. Tavoite määrän kasvamisesta toteutui, koska edellisenä vuonna keskustelujen määrä oli 9,3 %. Sen sijaan neuvonpitojen
määrä ei kasvanut.
2. Eron ensiapupisteen palveluohjaustoimintaa käynnisteltiin. Koronatilanteesta johtuen
palvelupisteessä käyntejä ja puheluita oli vain muutamia. Kallion www-sivuille on julkaistu eroauttamisen palvelupolku ja hyödyllisiä linkkejä eroa suunnitteleville tai eronneille
perheille.
3. Masentuneen äidin hoitoprosessi mallinnettiin yhdessä neuvolan ja terapiapalveluiden
kanssa. Yhteistyön kehittäminen jatkuu vuonna 2021.
4. LANUn aloittaessa toimintansa moniammatillista prosessia kehitettiin yhteistyössä lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun kanssa.
5. Tavoitteeseen hoitopäivien määrän vähenemisestä lastensuojelun sijaishuollossa ei ole
päästy. Sijaishuollon uudet tarpeet tai sijaishuoltopaikkojen vaihtamisen tarpeet ovat
kasvaneet Alavieskaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa edelleen, mikä näkyy myös kustannuksissa.
6. Lape- ryhmien työskentely kunnissa oli vaihtelevaa ja osassa kuntia lähes pysähdyksissä
koronasta johtuen.
7. Kehitysvammahuollon laitoshoitopäivien osalta tavoite ei toteutunut johtuen yksittäisten
asiakkaiden pitkäkestoisista tuen tarpeista. Vuonna 2020 oli 869 laitoshoitopäivää, joka
on 300 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna.
8. Tilapäishoitoa pystyttiin järjestämään suunnitelman mukaisesti Korona-rajoituksiin saakka. Sen jälkeen suurin osa perheistä ei halunnut käyttää tilapäishoitoa ja osan vuodesta
asumispalveluyksiköiden sekä ostopalvelujen tilapäishoito oli osin tauolla koronan leviämisvaiheen aikana infektiolääkärin suosituksen mukaisesti. Perheitä tuettiin kuitenkin
muilla keinoin ja perheisiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä. Lasten tilapäishoitoa järjestettiin koko ajan.
Tavoite 2
Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät. Toimitaan Moniasiakas puheeksi–toimintamallin
mukaisesti. Tehdään yhteinen palvelutarpeen arviointi ja siihen pohjautuva asiakassuunnitelma ja nimetään asiakasvastaava, joka koordinoi palveluja. Lastensuojelussa aloitetaan
systeemisen toimintamallin käyttö, jossa hyödynnetään moniasiakasmallin yhteistä asiakassuunnitelmaa. Tiivistetään yhteistyötä kotiin vietävien palvelujen kanssa.
Mittarit:
1. Moniasiakas puheeksi – toimintamallin mukaisten yhteisten asiakassuunnitelmien määrä
(kuinka monelle asiakkaalle yhteinen suunnitelma on tehty) kasvaa vuodesta 2019
2. Perheiden määrä systeemisen lastensuojelun verkostopalavereissa
3. Työikäisten ja kotiin annettavien palveluiden yhteistyöprosessi on mallinnettu
4. Vammaispalvelun ja kotihoidon yhteinen palvelutarpeen arviointiprosessi on mallinnettu
ja sen mukaisten yhteisten palvelutarpeen arviointien määrä, ilmoitetaan vuoden lopussa.
Toteutuminen:
1. Yhteisasiakas –toimintamallin mukaisia asiakassuunnitelmia tehtiin yhteensä 76 (aikuissosiaalityössä 14 , lastensuojelussa 8, perheohjauksessa 34 ja vammaispalvelussa 22).
Tavoitteeseen yhteisten suunnitelmien määrän kasvusta ei päästy, johtuen Korona –
pandemiasta.
2. Perheitä systeemisen lastensuojelun tiimeissä ollut 7. Tiimien kokoontuminen on ollut
tauolla Korona –pandemian vuoksi keväällä. Toimintaa yritettiin käynnistää syksyllä uudelleen, mutta toiminta keskeytettiin lastensuojelun kuormittuneen työtilanteen vuoksi.
3. Työikäisten ja kotiin annettavien palvelujen yhteistyöprosessi on mallinnettu.
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4. Vammaispalvelun ja kotihoidon yhteistyötä jatkettiin luomalla yhteinen arviointiprosessi.
Vammaispalveluilla on ollut 18 yhteistä asiakasta kotihoidon kanssa. Lisäksi yhteisasiakkaita on ollut kotikuntoutuksen, aikuissosiaalityön ja perhetyön kanssa.
Tavoite 3
Lisätään asiakkaiden osallisuutta aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa sekä vammaisten palveluissa kehittämällä sähköistä asiointia ja järjestelmällistä
asiakaspalautteen keräämistä.
Mittarit:
1. Sosiaalityössä (aikuissosiaalityö, palvelutarpeenarviointi, lastensuojelu ja perheneuvola)
saatujen asiakaspalautteiden määrä (Roidu-laite)
2. Perheohjauksessa ja tehostetussa perhetyössä asiakaspalautteiden määrä kasvaa vuodesta 2019 (webropol-kyselyt)
3. Vammaispalveluissa on käytössä säännölliset kansalaisfoorumit kunnittain
4. Lapsiperheiden palveluissa on käytössä säännölliset kansalaisfoorumit kunnittain
5. Sähköisesti vireille tulleiden lastensuojeluilmoitusten määrä
6. Lapsiperheiden kotipalvelussa otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä (webropolkysely), jossa saadaan palautetta sekä palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista että yksityisten palveluntuottajien antaman palvelun laadusta, saatujen asiakaspalautteiden määrä vuoden lopussa
7. Vammaispalveluissa otetaan käyttöön kotikäynneillä asiakaspalautejärjestelmä; saatujen
asiakaspalautteiden määrä vuoden lopussa.
Toteutuminen:
1. Roidu-palautteita sosiaalityössä on vuonna 2020 tullut yhteensä 184 kappaletta, joista
aikuissosiaalityöhön 31, lastensuojeluun 34, perheneuvolaan 95 ja muihin palveluihin 24.
Koronasta johtuen asiakkaiden toimistokäynnit vähenivät jonkin verran, jolloin myöskään
palautteen antaminen ei ollut mahdollista.
2. Perheohjauksessa ja tehostetussa perhetyössä asiakaspalautteita on tullut vähän. Palautekyselyn toteutustapaa (webropol) täytyy arvioida ja mahdollisesti muuttaa.
3. Lapsiperheiden palveluiden kansalaisfoorumit oli suunniteltu aloitettavaksi keväälle
2020, mutta ne siirtyivät myöhempään ajankohtaan Korona –pandemiasta johtuen.
4. Vammaispalvelun kansalaisfoorumi ehdittiin pitää Ylivieskassa. Muiden kuntien kohdalla
kansalaisfoorumit jouduttiin perumaan Korona –pandemian vuoksi.
5. Sähköisiä lastensuojeluilmoituksia on tullut vireille 119 kappaletta.
6. Lapsiperheiden kotipalvelun webropol-kyselyn suunnittelu aloitettiin, mutta keväällä
sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) käyttöönotosta johtuen se siirtyi toteutettavaksi vuonna 2021.
7. Vammaispalveluihin hankittiin asiakaspalautteen keräämistä varten työntekijöille tabletit, mutta niitä ei ehditty ottaa vielä käyttöön, koska kyselyn suunnittelu oli kesken.
Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteet
Tavoite 1
Asiakkaan terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että asiakkaan hyvä arki toteutuu hänen omassa yhteisössään. Asiakas ja läheiset osallistetaan asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukemiseen siten, että asiakas läheistensä tukemana yhdessä henkilökunnan kanssa nimeää hoidon tavoitteet, keinot ja aikataulun. Systemaattinen yhteydenpito toteutuu kuukausittain omaisiin
omahoitajien toimesta. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan kotona pärjäämisessä tarpeen
mukaan monialaisesti ja hyödyntämällä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoita sekä soveltuvaa digitalisaatiota.
14

Mittarit:
1. Asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuden muutos ja palvelutaloon joutumisen uhan
muutos edelliseen vuoteen verrattuna (Rai -mittari)
2. Asiakkaan/läheisen osallistuminen/ omien tavoitteiden määrittely, jotka on kirjattuna
hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan (Rai -mittari)
3. Systemaattinen yhteydenpito omaisiin Kallio-lähtöisesti kuukausittain (asiakastietojärjestelmän sisältömerkinnät)
4. Digitalisaatio on vakiintunut käyttöön. Otetaan käyttöön uusia tapoja ja malleja yhteistyökumppaneiden kanssa tukea digitalisaation avulla iäkkäiden kotona asumista.
5. Palveluneuvonnan kontakteista kolmannen sektorin toimijoihin tehdään seurattava sisältömerkintä.
Toteutuminen:
1. Asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuudet heikentyivät 1,5 %:lla verraten viime vuoden
vastaavaan aikaan, ollen nyt 24,22 %. Palvelutaloon joutumisen uhka oli 29,33 %:lla asiakkaista, jossa oli nousua 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
2. Kotiin annettavissa palveluissa hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman tekemiseen/päivittämiseen asiakkaista osallisena oli 75,7 % (76,8 % v.2019). Asiakkaan läheisistä
osallisena oli reilu kolmannes, joka kasvoi noin 4 % edelliseen vuoteen nähden.
Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan ja hänen läheisensä osallisuus hoito- ja kuntoutumissuunnitelman laatimiseen sekä päivittämiseen vuonna 2020 vähentyi 1,9 % verrattuna vuoteen 2019. 229 asiakasta/asiakkaan läheistä (78,7 %) oli ollut osallisena hoitoja kuntoutumissuunnitelman laatimiseen/päivittämiseen kaikista arvioiduista 291 asiakkaasta.
3. Kotiin annettavissa palveluissa Kallio -lähtöistä yhteydenpitoa oli 506 omaiseen ja kontakteja näistä kertyi yhteensä 1265. Systemaattista yhteydenpitoa tehostetun palveluasumisen asukkaiden omaisiin toteutettiin vuoden 2020 aikana 3156 kertaa (v. 2019 yht.
1415 kertaa) 280 asiakkaan omaiseen (v. 2019 yht. 271 omaiseen).
4. Kotiin annettavissa palveluissa on käytössä lääkeautomaatit, joita on lisätty kysynnän
mukaan, nyt käytössä 35 kpl. Videovisit – virtuaalikäyntejä otettiin tehokkaampaan käyttöön ja niiden asiakaskuntaa laajennettiin mm. kotikuntoutuksen yhteisasiakkaille ja loppuvuoden aikana myös kotiutustiimiin. Kaikki olemassa olevat Videovisit -laitteet olivat
aktiivisessa käytössä. Digitaalisena yhteydenpitovälineenä asukkaan ja hänen läheisensä
välille tehostetussa palveluasumisessa oli käytössä tablettitietokoneet.
5. Palveluneuvonnassa kolmannen sektorin kontaktien seuranta ei toteunut Korona –
pandemiasta johtuen.
Tavoite 2
Asiakkaan saamat palvelut tuotetaan määräajassa, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.
Mittarit:
1. Hoito- ja hoivapalvelun jonotusaika (< 3 kk).
2. Kotihoitopalveluissa lähihoitajien välitön asiakasaika yhteensä on 60 % ja sairaanhoitajilla
40 %.
3. 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet toteutuvat Kallion alueen ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
4. 75 vuotta täyttäneiden toteutuneet nettokulut verrattuna vuoden 2019 nettokuluihin.
5. Lääkehoitoa ja hoitosuunnitelmaa koskeva lääkärin arviointi on tehty kaikille kotihoidon
ja palveluasumisen asiakkaille vähintään vuosittain.
Toteutuminen:
1. Lain mukainen odotusaika palveluiden piiriin toteutui pääosin, kuukausittaista ja kuntakohtaista eroa on vuoden 2020 aikana ollut. Yli 3 kuukauden määräaika tehostetun palveluasumisen paikan saamiseen ylittyi keskimäärin 4,5 asiakkaalla kuukaudessa.
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2. Kotihoitopalveluissa lähihoitajien välitön asiakasaika oli 54 % ja sairaanhoitajilla 34 %. Lähihoitajien työaikaprosentti pysyi samana, sairaanhoitajilla laski hieman. Sairaanhoitajien työaikaprosenttiin vaikutti välittömän työajan kirjaamisen ja ajanvarauskirjojen käytön tarkentunut ohjeistus.
3. 75 vuotta täyttäneiden palveluiden peittävyydet vuoden 2020 lopulla verrattuna Hyvinvointisuunnitelman (IKIS) tavoitteisiin.
Peittävyys yli 75v, tehostettu palveluasuminen:
• Alavieska: 12,8 %
• Nivala: 10,8 %
• Sievi: 10,3 %
• Ylivieska: 8,9 %
Koko Kallion alueella palvelujen peittävyys tehostetussa palveluasumisessa oli 10,1 %,
laskua 0,3 % verraten vuoteen 2019.
Kotona asuu

89,5 %

Omaishoito
Jatkuva ja säännöllinen kotihoito
Tehostettu palveluasuminen

6,7 %
17,2 %
10,1 %

Suunnitelmatavoite: 92 %
7,0 %
13 – 14,0 %
8,0 %

4. Vuoden 2020 nettokulut / 75 vuotta täyttänyt asukas olivat 14 070 euroa. Vuoden 2019
vastaavat kulut olivat 14 085 euroa.
5. Lääkehoitoa ja hoitosuunnitelmaa koskeva lääkärin arviointi on tehty 64,3 % kotihoidon
asiakkaista, joka on 2 % korkeampi kuin viime vuoden lopussa. Palveluasumisen puolella
tilastomerkintä ei ole ollut käytössä.
Tavoite 3
Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti ja joustavasti eri toimijoiden
yhteistyönä.
− Moniasiakkuus -toimintamallin käyttö ja moniammatillisten verkostojen käyttö vakiintuu
osaksi arjen toimintaa.
− Palveluneuvonnan asiantuntijoiden matalan kynnyksen palvelupisteet ovat ikäihmisten
helposti saavutettavissa Kalliossa kunnittain yhdestä toimipisteestä.
− Kotiin annettavien palveluiden ja vammaispalvelun yhteinen palvelutarpeen arviointiprosessi on mallinnettu ja sen mukaisten yhteisten palvelutarpeen arviointien määrä, ilmoitetaan vuoden lopussa.
− Kotiin annettavien palveluiden ja työikäisten palveluiden yhteistyöprosessi mallinnetaan.
Mittarit:
1. Moniasiakkuuksien kohdalla moniammatillisen verkoston yhteisten asiakassuunnitelmien
ja asiakkaan palvelukontaktien määrän muutos (tilastoinnista).
2. Matalan kynnyksen palvelupisteiden määrä ja asiantuntijoiden vastaanottojen määrät
palvelupisteissä.
3. Kotihoidon ja vammaispalveluasiakkaiden yhteisten asiakassuunnitelmien määrä.
4. Kotiin annettavien palveluiden ja työikäisten palveluiden yhteistyöprosessi mallinnetaan.
Toteutuminen:
1. Tilastoituja yhteisasiakkuuspalavereita kotihoidon ja vuodeosastojen välillä on pidetty 31
kertaa 15 asiakkaalle vuoden 2020 aikana. Yhteistyötahoja on ollut myös aikuissosiaalityö
ja vammaispalvelut.
2. Palveluneuvonnan matalan kynnyksen palvelun kehittäminen alkoi tammikuussa 2020.
Kehittämistyössä ja palveluiden suunnittelussa yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa
edettiin, mutta koronaepidemia keskeytti tämän työn. Matalan kynnyksen palvelun tar16

vitsemia tiloja kartoitettiin kaikista Kallion kunnista ja toimijoiden työnjakoa suunniteltiin.
Tämä kehittämistyö jatkuu vuonna 2021.
3. Vammaispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden yhteistyötä jatkettiin. Prosessit
aukikirjoitettiin ja järjestettiin muutamia yhteisasiakastapaamisia. Yhteistyö asiakkuuksissa oli tiivistä.
4. Työikäisten (aikuissosiaalityön) ja kotiin annettavien palveluiden yhteistyöprosessia päästiin loppuvuodesta työstämään tiiviimmin, kun kotihoidon sosiaaliohjaaja aloitti työnsä.
Suunnitelmakausi
Ikääntyvän väestön päivitetty suunnitelma vuosille 2017-2020 ohjaa toimintaa. Seuraavan
kauden Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma tehdään. Huomioidaan valtakunnallinen soteohjaus toimintaa suunniteltaessa ja ohjatessa ja etsitään uusia tapoja tuottaa palveluita. Otetaan käyttöön uusia digiratkaisuja ja pilotoidaan uusia digitaalisia ratkaisuja yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelmakauden lopussa tehostetun palveluasumisen peittävyys on laskusuuntainen. Suunnitelmakauden loppuun mennessä säännöllisen kotihoidon
keskeytykset ovat laskeneet. Moniasiakkaiden riskitekijöitä on tunnistettu ja luotu toimintamalli ennakoivaan toimintaan.
Mittarit:
1. Ikääntyvän väestön Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2024 on valmistunut.
2. Kallion alueen ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman indikaattorit.
3. Uusia digitalisaatioratkaisuja on käytössä ja lisäksi otettu käyttöön eri toimijoiden kanssa.
4. Palvelujen peittävyydet
5. Kotihoidon keskeytysten määrä ja syyt (NHG:n arviointi)
6. Palveluiden vaikuttavuuden arviointi asiakastasolla (RAI- CHESS ym. mittarit RAI:sta)
Toteutuminen:
1. Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman valmistuminen viivästyi ja valmistuu keväällä 2021. Koronatilanteen takia kansalaisfoorumeja ei ole voitu pitää Ylivieskaa lukuun ottamatta, joten niistä saatava tieto uupuu.
2. Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020 on ohjannut
Kalliossa ikääntyneiden palvelutoimintaa. Indikaattorien toteutumista Kallion toiminnassa arvioidaan palvelujen ja peittävyyksien osalta tilinpäätöksen toiminta- ja talousosassa.
3. Digitaalisia ratkaisuja on jokapäiväisessä käytössä: Videovisit-etähoiva, lääkeautomaatit,
asumisyksiköissä tabletit omaisten kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon, sosiaalisen median käyttöä viestinnässä lisätty (Facebook yms.).
4. Säännöllisen kotihoidon peittävyys oli (yli 75v, sis. virtuaalikäynnit) ka 17,2 %. Palvelujen
peittävyys tehostetussa palveluasumisessa oli 10,1 %.
5. NHG:n raporttien mukaan kotihoidon keskeytyksien määrä on hieman noussut vuoden
2020 aikana; 33,5 kotihoidon asiakasta on ollut joka päivä jostakin syystä keskeytyksessä
palvelusta. Keskeytysten syinä: asiakkaan joutuminen terveyskeskukseen/sairaalaan
(18,4 asiakasta), asiakasta hoitaa tilapäisesti omainen (7,7 asiakasta), asiakkaan oleminen lyhytaikaishoidossa/kuntoutuksessa ja muut syyt (7,4 asiakasta).
Keskeytyksistä on ollut 45 % ns. myönteisiä keskeytyksiä, koska tällöin esim. omainen on
tullut lomalle ja halunnut hoitaa asiakasta tai vuorohoitoon liittyen omaishoitaja on silloin voinut pitää lakisääteisiä vapaapäiviään hoidettavan ollessa vuorohoidossa.
6. Palveluiden vaikuttavuuden arviointia asiakastasolla ei saa suoraan RAI-arvioinneista, selkeää mittaria siihen ei ole. Sopivaa mittaria joudutaan työstämään.

17

4.2

Terveyspalvelut
Terveyspalveluissa toiminta lähti alkuvuonna liikkeelle asetettuja tavoitteita kohti. Maaliskuun alusta alkaen toiminta muuttui lähes täysin ja yksiköissä alkoi perustehtävän lisäksi varautumisen suunnitteleminen mahdollista tulevaa koronaepidemiaa ajatellen. Koronasta
huolimatta toimintoja on saatu kehitettyä tavoitteita kohti ja henkilöstön asennemuutos digiloikkaan on ollut positiivisesti havaittavissa. Uutena toimintona aloitettiin ikäneuvola sekä
Lanu-tiimi. Molemmat toiminnot saatiin hyvin käyntiin. Tämän vuoden tavoitteissa on myös
sellaisia mittareita, jotka arvioidaan nyt tilinpäätöksen yhteydessä. Moniammatillisten prosessien kehittämistä tehtiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa.

4.2.1 Terveyspalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet
Vastaanotto-, vuodeosasto- ja kuntoutuspalvelujen tulosalue
Tavoite 1
Asiakaslähtöisen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittäminen palveluissa sekä digitaalisaation edistäminen. Laajennetaan sähköisiä asiakaskanavia ja ohjataan asiakkaita käyttämään digitaalisia palveluja. Otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Sähköinen asiakaspalaute
ohjaa kehittämistä niin palvelujärjestelmän kuin palvelukokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Mittarit:
− Aukioloaikoja ja sähköistä ajanvarausta on laajennettu vuoden 2019 tasosta
− Sähköinen yhteydenoton (hoidontarpeenarvio) käyttö lisääntyy vuoden 2019 tasosta
− Fysioterapeutin suoravastaanoton käyntien ja asiakkaiden määrä
− Itseilmoittautumisen laajentaminen laboratorioon, röntgeniin ja fysioterapiaan
− Asiakaskokemuksen mittaamislaite (Roidu) NPS yli 60
Toteutuminen :
− Aukioloajat on laajennettu koskemaan ilta- ja viikonloppuaikoja. Lääkärin iltavastaanottoja on toteutettu satunnaisesti. Myös oman erikoissairaanhoidon leikkaustoimintaa on ollut lauantaisin. Neuvolan sähköinen ajanvaraus toimii ja iltavastaanottoajat jatkuivat
suunnitellusti. Sähköistä ajanvarausta on laajennettu laboratorion ja fysioterapian osalta
sekä laajennettu koskemaan mielenterveyspäivystyksen puhelinaikoja.
− Sähköiset yhteydenottokanavan 24/7 (Klinik) kautta ovat yhteydenotot lisääntyneet,
vuoden 2020 aikana tuli 1316 yhteydenottoa (850 vrt 2019) vastaanottopalveluihin.
− Fysioterapeutin suoravastaanotto kokeilu oli Nivalan ja Ylivieskan vastaanotoilla. Fysioterapeutin suoravastaanottokäyntejä oli 445 käyntiä ja 43 ryhmäkäyntiä sekä asiakas määrä oli 263. Fysioterapeutin suoravastaanotto koettiin tarpeelliseksi.
− Itseilmoittautumislaitteita on lisätty vastaanotoille ja aloitettu uutena omaan erikoissairaanhoitoon, laboratorioon, röntgeniin ja fysioterapiaan.
− Asiakaspalautetta vastaanotoille on tullut Roidun kautta yhteensä 5459 kpl. Vuoden 2020
keskiarvo NPS on ollut vastaanottopalveluissa 73 ja arvosana ka 8,98 (asteikko 1-10).
Vuodeosastopalveluiden alueella NPS % vuonna 2020 oli 14. Vastaajat kokivat hyväksi
hyvän ja asiallisen kohtelun ja asiantuntevan henkilöstön, mutta kehittämisen tarvetta he
kokivat potilaan mielipiteen huomioimisessa ja potilaan kohtelussa.
Tavoite 2
Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestyvät asiakaslähtöisesti eri toimijoiden yhteistyönä.
Moniasiakas saa hänelle tarpeellisia ja kohdennettuja palveluja. Palvelut ovat suunnitelmallisia ja niiden koordinointi on tehokasta. Palveluprosesseja tarkastellaan asiakkaan palvelukokonaisuuden näkökulmasta. Tunnistetaan paljon palveluja käyttävät ja nimetään asiakasvas18

taava, joka koordinoi palveluja. Lääkäriresurssin kohdentaminen ikäihmisten palveluihin.
Vuodeosaston ja kotihoidon yhteistyönä tapahtuvat kotiutukset ovat sujuvat ja toteutuvat
suunniteltuna ajankohtana näin ollen vapautetaan vuodeosastopaikkoja akuuttihoidon käyttöön.
Mittarit:
− Moniasiakas puheeksi –toimintamallin puheeksi ottojen ja asiakastapaamisten määrä yksiköittäin
− Yhteistyömalli neuvolan ja suun terveydenhuollon kanssa on sovittu
− Lapset puheeksi koulutettujen määrä yksiköissä lisääntyy vuoden 2019 tasosta
− Ikäneuvolatoiminta on aloitettu ja tänä vuonna 68-vuotta täyttävien terveystarkastus toteutuu 90 %
− Päivystyskäyntien tarpeen väheneminen ikäihmisten palveluissa olevilla
− Vuodeosastojen ulkopuolisten ostojen määrä. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika
säilyy n. 7 vrk tasolla
Toteutuminen:
− Moniasiakas -puheeksiottojen ja –asiakastapaamisten määrä ei yltänyt tavoitteisiin.
Muutamia yhteisasiakas-tapaamisia on järjestetty, tilastoituna oli vain yksi puheeksiotto
ja yksi tapaaminen. Tilastointiin kiinnitetään jatkossa huomiota.
− Yhteistyömallin juurruttaminen neuvolan, suun terveydenhuollon ja lapsiperheidenpalvelujen on laadittu sekä henkilöstöä on informoitu toimintamallista.
− Lapset puheeksi -koulutuksia ei ole järjestetty koronatilanteen vuoksi.
− Ikäneuvolassa terveystarkastuksia 68-vuotiaille on tehty 78 % koko ikäluokasta (käyntejä
355). Vuoden 2021 puolelle siirtyi 23 terveystarkastuskäyntiä koronasta johtuen. Nämä
huomioiden käyntiprosentti nousee 83 %.
− Ikääntyvien päivystyskäyntien suhteen on tapahtunut edistymistä, mutta toimintamallia
ja – tapoja on edelleen kehitettävä.
− Ostetun ulkopuolisen vuodeosastohoidon määrä vuonna 2020 oli 715 hoitovuorokautta.
Vuoteen 2019 verrattuna nousua ostetun vuodeosastohoidon hoitovuorokausissa oli 141
hoitovuorokautta. Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla säilyi noin 7 vrk:n tasolla.
Tavoite 3
Mielen hyvinvoinnin edistäminen
Mielenterveyden edistäminen perustuu mielen voimavarojen vahvistamiseen ja se tukee hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään sekä parantaa arjen sujuvuutta. Varhainen mielenterveyden edistäminen on kustannusvaikuttavaa.
Mittarit:
− LaNu-tiimi on otettu käyttöön moniammatillisena yhteistyönä
− Depressiohoitajien päivystykselliset hoidon tarpeen arvioiden määrät
− Mielenterveyden EA2 –kurssin käyneiden määrä
Toteutuminen:
− Lanu-tiimi on aloittanut toimintansa ja yhteistyömalleja kehitetään vielä.
− Mielenterveyspäivystys siirrettiin vastaanotolle pilottina. Tässä pilotissa kaikki mielenterveyden uudet asiakkaat tulevat palvelujen piiriin mielenterveyden arviointihoitajan (depressiohoitajat) arvion kautta. Arviointiajat ovat täyttyneet hyvin ja vähentäneet asiakkaiden ohjautumista päivystykseen. Arviointikäyntejä toteutettiin 235 käyntiä / 3kk. Pilottia
arvioidaan alkuvuodesta 2021.
− Mielenterveyden ensiapukurssia ei ole järjestetty, siirretty ensi vuodelle.
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Tavoite 4
Yhteistyön kehittäminen varhaisen tuen mallin luomiseksi raskaana oleville / pienten lasten vanhemmille, joilla on psyykkisiä oireita. Varhaisen tuen mallia kehitetään yhdessä
muiden toimijoiden kanssa (neuvola, perheneuvola, sos.toimi, terapiakeskus).
Mittarit:
− Kehitetään ja kuvataan varhaisen tuen malli ja otetaan käyttöön moniammatilliset prosessit
− Moniasiakas puheeksi – toimintamalli otettu käyttöön ja moniammatillinen yhteistyö on
aloitettu
Toteutuminen:
− Masentuneen äidin hoitoprosessi on päivitetty, prosessin ja yhteistyön kehittämistä jatketaan ensi vuodelle.
− Moniasiakas puheeksi -toimintamallia on kehitetty yhteistyössä neuvola, hammashuolto
ja sosiaalityö. Toimintamalli on kuvattu ja viety henkilöstölle tietoon. Yhteistyö on aloitettu ja kehitetään toimintaa ensi vuodelle.
Erikoissairaanhoito
Tavoite 1
Lasten ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen
Lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön (LaNu-tiimi) käynnistäminen moniammatillisena
yhteistyönä.
Mittarit:
− LaNu-tiimi on aloittanut toiminnan
− Nuorten tukitalon asema lasten ja nuorten psykiatriassa on arvioitu osana Lanu-tiimin
käynnistymistä
− Lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten taso ei nouse edellisen
vuoden tasosta
Toteutuminen:
− LaNu-tiimi on aloittanut toimintansa keväällä 2020 ja toiminta on vakiintunut syksyn
2020 aikana. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.
− Nuorten tukitalosta on neuvoteltu PPSHP:n kanssa lähes koko vuoden 2020 ajan. Ratkaisua tukitalon asemasta ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatu aikaan. Neuvottelut asiasta
ovat kuitenkin edistyneet vuoden lopulla.
− Nuorisopsykiatrian kustannukset laskivat vuoden 2020 aikana niin kuntayhtymän tasolla,
kuin myös joka kunnassa. Lastenpsykiatrian kustannukset laskivat kuntayhtymän tasolla
ja kunnissa Sieviä lukuun ottamatta. Sievissä lastenpsykiatrian kustannukset nousivat
jonkin verran. Kokonaisuutena kustannustavoitteessa tavoite jopa ylitettiin.
Tavoite 2
Reumahoidon yhtenäistäminen alueella
Mittari:
− Yhtenäistämisen suunnitelma on tehty
Toteutuminen:
− Suunnitelma on tehty, mutta sitä ei ole voitu ottaa käyttöön täysimääräisesti. Kuntayhtymässä toimii reumavastuulääkäri – reumahoitaja työpari koko kuntayhtymän alueella.
Reumatautien erikoislääkärin palveluja ei ole kuitenkaan pystytty kuntayhtymään löytämään erikoisalan lääkärien vähäisyyden vuoksi.
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Työterveyshuolto
Tavoite 1
Työterveyshuollon potilaskertomusjärjestelmän muuttuminen
Mittari:
− Työterveyshuollon uusi potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2020 loppuun
mennessä
Toteutuminen:
− Acute-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön joulukuun 2020 alusta.
Suun terveydenhuolto
Tavoite 1
Tuottavuuden lisääminen
Yhteistyötä Kallion muiden sektoreiden kanssa jatketaan, koska ehkäisemällä suun sairauksia
ehkäistään myös yleissairauksia (iensairauksia aiheuttavilla bakteereilla yhteys moniin kansantauteihin). Kehitetään Moniasiakas puheeksi –toimintamallia suun terveydenhuollon asiakkaille.
Mittarit:
− Hammashuollon ja vastaanoton yhteispalaverit on toteutettu 2 - 3 kertaa vuoden aikana
− Ikäihmisten suun terveydenhuollon toimintamallin mukainen käytäntö on aloitettu tehostetussa palveluasumisessa
− Moniasiakas puheeksi –toimintamalliin ohjattujen asiakkaiden määrä
− Lapset puheeksi –menetelmään koulutettujen määrän tavoite 20 %
Toteutuminen:
− Koronatilanteesta johtuen yhteispalavereita vastaanottotoiminnan kanssa ei ole ollut
mahdollista toteuttaa.
− Ikäihmisten toimintamallia vielä hiotaan, eikä toiminta vielä käynnistynyt johtuen koronapandemiasta (vierailujen rajoittaminen ikäihmisten luona)
− Yhteisasiakas-toimintamalli on luotu. Yksi tapaaminen on järjestetty.
− Lapset puheeksi –menetelmän koulutuksia ei ollut vuonna 2020
Tavoite 2
Hoitoon pääsyn paraneminen
Väestön tulee saada suun terveydenhuollon palveluita asiakaslähtöisesti. Kehitetään edelleen työnjakoa suun eri terveydenhuollon ammattiryhmien kesken. Kiireettömään hoitoon
pääsee hoitotakuun rajoissa ja hoitojaksot eivät pitkity. Sekä kehitetään ajanvarauksen toimivuutta (oikea-aikainen hoito) tavoitteena yhtenäinen toiminta-alue.
Mittarit:
− Kolmas vapaa-aika hammaslääkäreille ja suuhygienisteille (T3 aika) 3 kk sisällä
− Suuhygienistien käynnit lisääntyvät vuoden 2019 tasosta
− Vastaamattomien puhelujen määrä alle 20 %.
Toteutuminen:
− T3-aika 3 kk sisällä toteutuu hammaslääkäreille ja suuhygienisteille.
− Suuhygienistien käynnit ovat vähentyneet (hammashuollon kiireetön hoito oli keskeytettynä 2 kk ajan (19.3.–17.5.). Sen jälkeen hoitoajat on määritelty pidemmiksi koronan aiheuttaman tehostuneen hygieniatarpeen ja potilas- ja työturvallisuuden takia.
− Vastaamattomien puhelujen määrä ylittää koko vuoden osalta 20 % (keskimäärin 21,8%).
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Ympäristöterveydenhuolto
Tavoite 1
Suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen
Tavoitteena pitää (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta) tarkastusten suorittamisaste korkeana sekä tarkastusten kohdentaminen asiakasryhmittäin tasapuolisesti. Mahdollinen maksimi on 85 % täysimääräisellä henkilöstöllä toimittaessa.
Mittari:
− Toteumaraportti
Toteutuminen:
− Toteuma on 60 %, joka on vuodelle 2020 asetettua tavoitetta matalampi. Koronaepidemian aikana keskityttiin akuuttivalvontaan, asiakkaiden neuvontaan sekä ohjeistamiseen,
mikä näkyy toteutumassa. Toteutumaan vaikuttivat vaje henkilöresursseissa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Riskikohteisiin ei ole tehty valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia koronapandemian aikana. Lisäksi valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia
ei voitu toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan koronaepidemiasta johtuen.
Tavoite 2
Uusintatarkastusten toteutuminen
Valvonnan loppuunsaattamisen varmistaminen huolehtimalla siitä, että uusintatarkastukset
tehdään pääsääntöisesti annettujen määräaikojen puitteissa.
Mittari:
− Uusintatarkastusten toteutumisprosentti
Toteutuminen:
Kaikki vuoden 2020 uusintatarkastukset tehtiin. Yksi tarkastus siirtyi tammikuun 2021
puolelle kohteen ollessa suljettu joulukuussa 2020.

−

Tavoite 3
Alueellisen ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman uudistaminen yhdessä
Ympäristöpalvelut Helmen, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Kalajoen yhteistoiminta-alueen kanssa.
Mittari:
− Uudistunut ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelma on valmis
Toteutuminen:
− Erityistilannesuunnitelma kutsutaan jatkossa nimellä häiriötilannesuunnitelma. Häiriötilannesuunnitelman laadintaa on jatkettu työryhmissä yhdessä Ympäristöpalvelut Helmen, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Kalajoen yhteistoiminta-alueen kanssa. Työryhmien työskentely on edennyt hyvin ja jatkuu edelleen vuonna 2021. Suunnitelman on
tarkoitus valmistua vuonna 2021.
Psykososiaaliset palvelut
Tavoite 1
Lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön (LaNu-tiimi) käynnistäminen
Mittari:
− Toimintayksikkö on aloittanut toiminnan
− Hoito- ja palveluprosessit on kuvattu
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Toteutuminen:
− Lanu-yksikkö on aloittanut toiminnan.
− Hoito- ja palveluprosessit on kuvattu kirjallisesti.
Tavoite 2
Yhteistyön kehittäminen varhaisen tuen mallin luomiseksi raskaana oleville/pienten lasten
vanhemmille joilla psyykkisiä oireita. Varhaisen tuen mallia kehitetään yhdessä muiden
toimijoiden kanssa (neuvola, perheneuvola, sos.toimi, terapiakeskus).
Mittarit:
− Varhaisen tuen malli on luotu
− Moniammatillinen yhteistyö on aloitettu
Toteutuminen:
− Varhaisen tuen malli, Masentuneen äidin hoitoprosessi on kuvattu.
− Moniammatillista yhteistyötä on aloitettu.
Tavoite 3
Moniasiakkuus-puheeksi toimintamallin kehittäminen ja moniasiakkuuspalavereiden määrän lisääminen
Mittarit:
− 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
− Verkostotapaamiset laskettiin yhteen psykososiaalisten palveluiden osalta. Verkostotapaamiset ovat toteutuneet yhteensä 53 hoitoneuvottelua ja yhteisasiakasneuvottelua.
Tilastoinnin osalta on tehty tarkennuksia jatkoa varten.
4.3

Hallinto- ja tukipalvelut
Yleishallinto
Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin kuntalain (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 hallinnosta ja taloudesta yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Hallinto- ja tukipalvelut
Talousjohtajan alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, joka palvelee kuntayhtymän kaikkia toimielimiä ja tulosalueita. Hallintokeskuksen tehtävänä on tukea muutosta,
jonka tavoitteena on toimialat ylittävän tuotanto-organisaation toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Tarpeellisten muutosten läpiviemisessä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista sekä luotettavan ulkoisen ja sisäisen viestinnän järjestämisestä. Toiminnan kehittämiseksi koordinoidaan, hallinnoidaan ja toteutetaan alueellisia kehittämishankkeita.
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4.3.1 Hallinto- ja tukipalveluiden yhtymäkokoukseen nähden sitovat tavoitteet
Tavoite 1
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on aktiivinen toimija alueellaan valmistauduttaessa
tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin.
Mittarit:
− On arvioitu muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset kuntayhtymän strategisiin linjauksiin ja tuleviin muutoksiin varautuminen on aloitettu.
− Palvelustrategia on päivitetty
Toteutuminen
− Palvelustrategia on päivitetty huomioiden muuttuva toimintaympäristö sekä arvomaailma
− Palvelustrategian linjaukset ohjasivat talouden ja toiminnan suunnittelua vuodelle 20212023 ja samalla palvelustrategiaa jalkautettiin ja esiteltiin niin Kallion sisällä kuin jäsenkunnissakin
− Kansalliseen ja alueelliseen Sote-uudistuksen hanketyöhön (POPSote) on osallistuttu aktiivisesti
Tavoite 2
Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa tukeminen
Vahvistetaan muutosjohtajuutta ja henkilöstön osallisuutta muutokseen sekä toiminnan kehittämiseen henkilöstö- ja palvelustrategian suunnassa. Tuetaan yksiköitä toimintakäytäntöjen parantamisessa, jotta voidaan entistä paremmin vastata Sote -uudistuksen haasteisiin.
Mittarit:
− Henkilöstöstrategian toimeenpanoa tuetaan edelleen työyksikkötasolla
− Kehitetään asiakaspalautejärjestelmien hyödyntämistä
− Tuetaan yksikköjen kehittämishankkeita
Toteutuminen
− Henkilöstöstrategian valmistelua ohjaavat palvelustrategian linjaukset on tunnistettu,
mutta strategian laadinta siirtyy vuodelle 2021, keskitytty henkilöstöhallinnon ohjeistuksien päivityksiin
− Kallion eri yksiköistä on osallistuttu alueellisen Sote-uudistuksen työryhmiin ja pilotointeihin, mutta myös omia kehittämishankkeita on toteutettu
− Korona-pandemian vuoksi jatkuva epävarmuus ja muutokset toiminnoissa ja tiloissa ovat
vaikeuttaneet jopa keskeyttäneet osittain omia kehittämishankkeita
Tavoite 3
Sähköisen palveluiden käyttöönoton koordinointi ja tukeminen
Mittarit:
− Sosiaalipalveluiden Kanta arkiston käyttöönotto Kalliossa on käynnistetty kansallisen aikataulun mukaisesti
− Kallion some-viestintää kehitetään edelleen ja Kallion sähköisten palveluiden käyttöä
edistetään mm. uudistamalla Kallion internet sivustoja
Toteutuminen
− Sosiaalipalveluiden Kanta-arkisto-projekti jatkuu vuodelle 2021
− Kallion sosiaalisen median käyttöä on laajennettu ja Kallion sisäinen some-päivittäjien
verkosto toimii viestintäkoordinaattorin ohjauksessa
− Kallion www-sivusto uudistettiin
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5

Kuntayhtymän henkilöstö
Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuvassa muutoksessa. Kallion tavoite on olla
houkutteleva uuden ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.
Yhdessä tekemisellä voimme tuottaa kuntayhtymän lakisääteiset ja muut strategisesti tärkeät palvelut huomioiden alueen kuntien taloudellinen tilanne.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen covid-19 pandemian takia. Koronatilanne työllisti meitä kaikkia monin eri tavoin. Työyhteisöissä lisääntynyt työkuorma vaikutti työn tekemiseen, työstä
palautumiseen ja siten on haastanut työkykyä. Korona-tilanteen keskellä on ollut erityisen
tärkeää tukea henkilöstöä ja esimiehiä sekä huolehtia heidän terveydestä ja turvallisuudesta.
Psykososiaalisen kuormituksen vähentämisen osalta Kalliossa lisäsimme tiedottamista. Esimiesinfojen lisäksi aloitettiin henkilöstöinfot, joissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä mm. työpsykologi piti luentoja. Työsuojelun edellytysten varmistamiseksi Kallion yksiköissä tehtiin myös erillinen riskien arviointi ”Koronaviruksen huomiointi työpaikan vaarojen
arvioinnissa.”
Koronatilanne laittoi työyksikkömme uuteen tilanteeseen tehtäväjärjestelyiden, työntekopaikan ja työtapojen suhteen. Siirtyminen etätöihin lisääntyi, mutta on myös hyvä huomioida, että useat työyksiköt ovat käyneet töissä lähes normaalisti rajoitusten mukaan. Etätyön
ja digiloikan myötä monet tapaamiset ja kokoukset hoidettiin verkossa.
Meillä Kalliossa oli vuoden 2020 lopussa työssä 1192 henkilöä, joista 898 vakinaisen
viran/toimen haltijaa ja 294 määräaikaisessa palvelusuhteessa olevaa henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jäi 22 työntekijää / viranhaltijaa ja työkyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Kalliossa
eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuonna 2020 oli 61,4 vuotta (sisältää kaikki eläkkeet).
Rekrytoinnissa haasteita tuotti lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja terapeuttien vakinaisiin toimiin rekrytointi sekä lähihoitajien ja sairaanhoitajien määräaikaisiin sijaisuuksiin rekrytointi. Rekrytoinnin haasteisiin pyrittiin vastaamaan resurssipoolin toiminnalla
ja varahenkilöyksikön pilotoinnin valmistelulla.
Toimintaamme kehitetään muutoksilla, joilla on myönteistä vaikutusta sekä asiakkaiden että
henkilöstön hyvinvointiin. Toimialat ylittävä ja kokonaisuuksien johtamiseen liittyvä kehittämistyö organisaatiossamme jatkui edelleen. Henkilöstöhallinnon tehtävä oli valmistella ja tukea henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista.
Henkilöstömme mahdollisuuksia osallistua työvuorojensa suunnitteluun lisättiin Titanian
sähköisenasioinnin ja yhteisöllisen työvuorojen suunnittelu avulla. Kalliossa aloitettiin hyvinvointipalveluissa varahenkilöyksikön toiminta, johon yhdistettiin kotihoidon resurssipooli.
Henkilöstöohjeistusten päivittäminen jatkui virka- ja työehtosopimuksen sopimisen jälkeen.
KEVA:n tilastojen mukaan onnistuimme Kalliossa kuntoutuksessa, vaikka sairauspoissaolojen
osuus henkilötyövuotta kohden ei pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloja oli yhteensä 20594 päivää.
Yhteistyömme työterveyshuollon kanssa oli vaikuttavaa. Työyksikköjen korvaavantyön työtehtävien määrittelyllä ja riittävän ajoissa pidetyillä työterveysneuvotteluilla tuettiin henkilöstön työkykyä ja työhön paluuta. Kaikista työterveyshuollon käynneistä erilaisten terveystarkastusten osuus oli 55,9 %. Kalliossa aloitettiin syksyllä 2020 lyhytterapian pilottimallin suunnittelu. Kallion osaamisen kehittämisessä painotimme verkkokoulutuksia vuoden
2020 aikana. Kallion esimiesten osaamiskartoitus tehtiin joulukuulla 2020. Koulutukseen käytettiin työpäiviä selvästi edellistä vuotta vähemmän.
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Työhyvinvointimme edistäminen työpaikalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä ja on siten monen eri tekijän summa. Työhyvinvointikysely toteutettiin
KEVA:n verkkotyökalun avulla. Kyselyyn vastasi 538 työntekijää ja vastausprosentti oli 48,5 %.
Kalliossa tarjoamme henkilöstölle erilaisia työhyvinvoinnin palveluja. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan ja laaja sairaanhoidon vuosipanostus oli 545 716 euroa. Työhyvinvointi palvelut tukevat omaehtoista ja omana aikana tapahtuvaa työkyvyn ylläpitämistä
tai parantamista. Kallion henkilöstö suunnitteli työyhteisön työhyvinvointisuunnitelma toimintamallin (Tavoitetähti). TYKY- setelit muuttuivat ePassiksi vuonna 2020 sisältäen liikuntaja kulttuuriedun.
Riskien arvioinneissa psykososiaalista kuormitustekijöistä nousivat esille väkivallan uhka, työn
keskeytykset ja yksin työskentely. Työturvallisuus Haiprojen suurimpana ryhmänä olivat
eriasteiset väkivalta tilanteet. Työtapaturmien ja työmatka-tapaturmien osalta Kalliossa oli
44 % vähemmän korvattuja vahinkoja kuin vuonna 2019.
Kuntayhtymän erillinen henkilöstötilinpäätös esitetään tilinpäätösaineiston oheismateriaalina.

6

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Merkittävin epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa on toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset: 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 toimintamallit.
Vuoden 2020 suuri yllätys oli Korona-pandemia, joka vaikutti Kallion toimintaan ja talouteen
ennalta arvaamattomasti. Maaliskuulta alkaen varautuminen pandemiaan sekä koko vuoden
ajan jatkuneet toiminnan muutokset ja henkilöstön siirrot pandemiavastaanotolle, jäljitystyöhön tai eristysyksikköön toivat haasteita työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvointiin.
Henkilöstöön kohdistuva psykososiaalinen paine ja erityisesti pelko omasta tai perheen sairastumisesta tunnistettiin kasvaviksi riskeiksi vuoden aikana. Henkilöstön säännöllistä informointia uusista rajoituksista, muutoksista toiminnassa ja yleisestä Korona-epidemian tilanteesta lisättiin ja mahdollistettiin keskustelua mieltä askarruttavista asioista.
Kansallinen SoTe-uudistuksen valmistelu jatkui Suomen hallituksen hallitusohjelman linjausten mukaisesti ja edellistä valmistelua vahvasti hyödyntäen. POPsote-valmisteluun Kallisota
osallistuttiin aktiivisesti ja riskinä tunnistettiin resurssien siirrot hanketyöhön omien töiden
ohessa. Edelleen riskinä oli, että lainsäädäntöä ei vahvistettu vaikkakin valmisteluun jo kiinnitettiin resursseja.
Huomioiden jäsenkuntien tiukka taloudellinen tilanne ja palveluiden kysynnän samanaikainen kasvu väestön ikääntymisen ja väestön tarpeiden lisääntymisen seurauksena, on
palveluiden saatavuuden turvaaminen käytettävissä olevilla voimavaroilla haasteellista.
Lakisääteisten velvoitteiden täyttämismahdollisuuksiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ajoittain ongelma konkretisoituu asiantuntijuutta ja erityisosaamista vaativien virkojen ja tehtävien täyttöasteena. Rekrytointitoimenpiteistä huolimatta kaikkia asiantuntijatehtäviä ei ole
saatu täytettyä ja myös sijaisten rekrytoinnissa on nähtävillä vaikeutumista käytettävissä olevan osaajien määrän vähentyessä. Erityisen riskin muodostaa tilanne, jos alan koulutus vähenee alueella.
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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 kuntayhtymän organisaatiossa. Toimialajohtajat; talousjohtaja, terveyspalvelujohtaja ja hyvinvointipalvelujohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja vastuiden järjestämisestä omalla toimialallaan.
Esimiehet vastaavat oman yksikkönsä sisäisestä tarkkailusta ja varautumisesta.
Yhtymäkokous vahvisti Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet vuonna 2014. Yhtymähallitus hyväksyi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sisäisen valvonnan ohjeen. Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toimivuudesta koko kuntayhtymän tasolla sekä asettaa sen tavoitteet. Kuntayhtymän johtajalla on riskienhallinnan toteuttamis- ja valvontavastuu. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa riskienhallinnasta.
Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointitoimenpiteistä
Toiminnan seurantaa ja itsearviointia ovat suorittaneet mm. kuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden johtajat, tulosyksiköiden esimiehet, tietohallinnon asiantuntijat ja
työsuojelu/työhyvinvointi organisaatio.
Pääsääntöisesti seuranta- ja arviointityö on tehty osana normaalia esimiestyötä. Lisäksi määräajoin 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 ostopalveluiden valvontasuunnitelma
− asiakaspalaute
− hyvä hallintotapa ja johtamiskäytännöt, kuntayhtymän sääntöjen noudattaminen
Lisäksi johtamiseen sekä talous- ja tietohallintoon sisältyvinä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä 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 valmistelun yhteydessä.
Erikseen voidaan todeta mm. seuraavat toimialoilla tehdyt toimenpiteet:
−
−
−
−
−

Kallion hankintaohje päivitettiin.
Kallion omavalvontasuunnitelma laadittiin
pandemia tilanteeseen liittyvää erillistä riskienarviointia on toteutettu
tulosaluekohtaista riskien arviointia ja raportointia on edelleen kehitetty
toimipisteiden riskien arvioinnin apuvälineenä käytetty RiskiArvi ohjelman käyttöä on
edistetty.
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−
−
−

HaiPro järjestelmän käyttöä niin potilasturvallisuuden kuin työsuojeluun liittyvien poikkeamien, vaaratilanteiden ja läheltä piti tilanteiden seurannassa on vakiintunut osaksi
riskien ja vaarojen tunnistamista
Terveydenhuollon laiteturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia on päivitetty
Lääketurvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia on päivitetty

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattista raportointi on vakiintunut mm. osana
osavuosikatsauksia ja tilinpäätöstä. Tilivelvollisten säännöllisissä kokouksissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumista. Kuntayhtymän vahinko- ja omaisuusvakuuttaminen ajantasaistetaan säännöllisesti vuosittain.
Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit
1. Sars Covid19 pandemiaan liittyvät riskit, nopeat taudin ilmaantuvuuden muutokset, henkilöstöresurssin riittävyys ja jaksaminen, rokotteiden ja tarvikkeiden saatavuus
2. täyttämättömät asiantuntijoiden virat ja toimet
3. SoTe rakenneuudistusten aikataulullinen ja sisällöllinen epävarmuus. Valmistelutyöhön
jatkossa sitoutuvat resurssit.
4. palvelukysynnän muutokset esim. lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden osalta
5. merkittävimpien tietojärjestelmien ja puhe-/datayhteyksien toimintavarmuus esim. sähköhuollon häiriötilanteissa
Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet)
1. Omavalvontakäsikirjan mukaisen toiminnan juurruttaminen osaksi yksiköiden arjen toimintaa.
2. Asiakastarpeiden muutosten tunnistaminen, raportointi ja varautuminen. Paljon palveluita tarvitsevien asiakaslähtöinen palveluprosessien toteutus.
3. Organisaation esimiesten ja henkilöstön osaamisen valmiuksien vahvistaminen
Suunnitellut kehittämistoimet
1. Omavalvontakäsikirjan mukainen toiminta ja yksikkökohtaisten omavalvontasuunnitelmien laadinta ja toimeenpano. Omavalvonnan koulutukset ja omavalvontasuunnitelmien laadinta yksiköissä
2. RiskiArvi ja HaiPro ohjelmiston käytön edelleen laajentaminen ja raportoinnin hyödyntäminen. Sisäisen valvonnan tiedonkeruun ja analysoinnin edelleen tehostaminen.
3. Asiakastarpeiden analysoinnin ja raportoinnin kehittäminen. Moniasiakas/yhteisasiakas
puheeksi toimintamallin käyttöönotto.
4. Osaamisen hallintaan liittyvä koulutus ja viestintä
5. 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 johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.
Yhtymäkokouksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaista
toimintamallia ja raportointia on toteutettu. Toimintamallin kehittämiseen kiinnitetään jatkossa edelleen huomiota.
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Jäsenkuntien välinen kustannustenjako määräytyy kuntakohtaisten Numerus-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 2020:
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Vertailutaso

Kallio

Alavieska

Nivala

Sievi

Ylivieska

eur

eur

eur

eur

eur

Vastaanottopalvelut

13 328 339

1 103 027

4 349 540

2 344 011

5 531 761

Suun terveydenhuolto

3 762 852

299 007

1 151 976

633 810

1 678 060

Erikoissairaanhoito

44 908 780

3 518 982

14 284 682

5 927 221

21 177 894

- josta ostettu erikoissairaanhoito

43 184 000

3 381 000

13 750 000

5 703 000

20 350 000

Psykososiaaliset palvelut

4 788 625

434 434

1 506 126

678 163

2 169 902

35 713 285

3 564 083

12 659 544

5 825 027

13 664 631

Kuntoutuspalvelut

2 044 822

132 011

661 288

302 552

948 971

Perhepalvelut

9 908 930

773 864

3 386 604

1 157 725

4 590 738

11 423 620

808 334

3 726 487

2 513 664

4 375 135

1 129 458

109 630

434 000

194 364

391 463

124 701

9 577

39 965

18 537

56 622

Työikäisten palvelut

1 035 260

57 123

217 513

118 371

642 253

Projektit (Korona)

1 500 000

105 000

480 000

225 000

690 000

129 668 672

10 915 072

42 897 725

19 938 444

55 917 431

Hoito- ja hoivapalvelut

Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto

Kallio
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto

Talousarvio 2020 M
Kulut

Tuotot

16 752 471

-3 424 132

Tilinpäätös 2020
Netto

13 328 339

Kulut

Tuotot

16 299 242

-3 417 651

Netto
12 881 591

5 393 602

-1 630 750

3 762 852

5 067 991

-1 208 807

3 859 185

Erikoissairaanhoito

45 113 880

-205 100

44 908 780

43 696 948

-163 161

43 533 787

- josta ostettu erikoissairaanhoito

43 184 000

43 184 000

42 251 196

Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut

42 251 196

5 170 440

-381 815

4 788 625

4 831 703

-425 699

4 406 004

43 478 578

-7 765 293

35 713 285

42 323 772

-8 548 604

33 775 169

2 095 622

-50 800

2 044 822

2 076 439

-119 299

1 957 140

Perhepalvelut

10 203 330

-294 400

9 908 930

11 085 795

-282 970

10 802 825

Vammaispalvelut

12 143 860

-720 240

11 423 620

12 088 884

-811 744

11 277 141

Ympäristöterveydenhuolto

1 278 658

-149 200

1 129 458

1 193 711

-154 091

1 039 620

Työterveyshuolto

2 354 201

-2 229 500

124 701

2 302 085

-2 023 251

278 834

Työikäisten palvelut

1 218 860

-183 600

1 035 260

895 491

-90 333

805 158

Projektit (Korona)

1 500 000

1 500 000

2 398 905

-88 553

2 310 352

Kallio

146 703 502 -17 034 830 129 668 672 144 260 967 -17 334 162 126 926 805

Numerus-taulukoiden kuluihin sisältyvät sisäisten erien nettomenot.
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8.1

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

2020

2019

Myyntituotot

131 145 172

126 034 172

Maksutuotot

8 902 175

9 370 733

437 779

480 812

1 355 556

1 486 142

141 840 682

137 371 859

-40 350 260

-39 325 886

Eläkekulut

-7 282 500

-7 440 846

Muut henkilösivukulut

-1 580 292

-1 344 755

-71 409 702

-69 874 497

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 559 752

-4 747 952

Avustukset

-7 244 118

-6 797 502

Muut toimintakulut

-7 783 021

-7 228 113

-141 209 645

-136 759 552

631 037

612 307

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Toimintakate
Rahoitustuotot ja –kulut
Korkotuotot

0

Muut rahoitustuotot

14 660

Korkokulut

70 327

-43 327

Muut rahoituskulut

-5 306

-75 643

597 063

606 991

-629 106

-612 230

Tilikauden tulos

-32 043

-5 239

Tilikauden ylijäämä

-32 043

-5 239

Toimintatuotot/ toimintakulut %

100,4 %

100,4 %

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Vuosikate/ poistot %

94,9 %

99,1 %

Vuosikate euroa/asukas

18,01 €

18,22 €

Asukasmäärä

33 155

33 323
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8.2

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

2020

2019

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investointimenot

597 063

606 991

-705 289

-679 588

Toiminnan ja investointien rahavirta

-108 226

-72 597

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

-217 385
-457 819
2 891 693
-892 619

362 158
31 130
-747 405
283 737

Rahoituksen rahavirta

1 323 868

-70 380

Rahavarojen muutos

1 215 643

-142 977

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

9 619 910
8 404 267

8 404 267
8 547 245

1 215 643

-142 977

-243 068
84,66 %
84,66 %
>1

48 059
89,32 %
89,32 %
>1

9 619 910
141 920 241
25 pv
33 155

8 404 267
137 514 783
22 pv
33 323

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassavarat 31.12.
Kassasta maksut
Kassan riittävyys pv
Asukasmäärä
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8.3

Tase
TASE
31.12.2020

31.12.2019

239 231
239 231

165 927
165 927

1 888 893
1 888 893

1 886 015
1 886 015

19 768
19 768

19 768
19 768

2 147 892

2 071 709

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

757 003
757 003

299 184
299 184

II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
Pitkäaik.saamiset yhteensä

234 616
22 829
257 445

288 119
0
288 119

Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yht.
Saamiset yhteensä

4 015 282
1 113 722
1 868 036
6 997 040
7 254 485

5 843 692
997 509
3 016 859
9 858 059
10 146 178

9 619 910

8 404 267

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

17 631 399

18 849 629

VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 779 291

20 921 338

VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yht.
II Aineelliset hyödykkeet
4. Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yht
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yht
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

III Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset yht.
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31.12.2020

31.12.2019

2 712 803
152 027
-32 043
2 832 786

2 712 803
157 266
-5 239
2 864 829

280
401 285
401 565

1 438
617 512
618 950

II Lyhytaikainen
6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras po. yht.
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

5 646 359
967 435
9 931 146
16 544 940
16 544 940

6 688 329
865 725
9 883 505
17 437 559
17 437 559

VASTATTAVAA

19 779 291

20 921 338

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä
Kertynyt ylijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12.

14,3 %
11,7 %
119 984 €
4€
0€

13,7 %
12,7 %
152 027 €
5€
0€

VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä
V Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
C PAKOLLISET VARAUKSET
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2. Lahjoitusrahastojen pääoma
3. Muut toimeksiantojen pääoma
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen

8.4

Kokonaistulot ja –menot

TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Investoinnit
Rahoitusosuudet inv.menoihin
Rahoitustoiminta
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä

eur

%

141 840 682 99,99
14 660

141 855 342

0,01

100

MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitustoiminta
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä

Kokonaistulojen ja -menojen täsmäytys
Kokonaistulot
Kokonaismenot

eur

%

141 209 645 99,47
43 327 0,03
5 306 0,00
705 289

0,50

141 963 568

100

141 855 342,29
-141 963 567,91
-108 225,62
-1 323 868,48
1 215 642,86
-108 225,62

muut maksuvalmiuden muutokset
rahavarojen muutokset
Täsmäytys

0,00
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8.5

Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 muodostunut
tulos -32 042,71€ vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.
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Talousarvion toteutuminen
Kuntayhtymän yhtymäkokouksen kertomusvuodelle vahvistaman talousarvion
toteutuma muodostui seuraavaksi (Esitetyt talousarvioluvut kaikissa taulukoissa ovat muutetun talousarvion mukaisia lukuja):
TP 2019

TA 2020

TP 2020

Ali/Yli

Tot%

Myyntituotot

-4 000 846

-3 064 025

-4 218 366

-1 154 341

137,7

Maksutuotot

-9 370 733

-9 666 207

-8 902 175

764 032

92,1

-480 812

-497 400

-437 779

59 621

88,0

-1 486 142

-1 334 978

-1 355 556

-20 578

101,5

-15 338 533

-14 562 610

-14 913 877

-351 267

102,4

39 325 886

41 891 732

40 350 260

-1 541 472

96,3

Eläkekulut

7 440 846

7 662 702

7 282 500

-380 202

95,0

Muut henkilösivukulut

1 344 755

1 458 899

1 580 292

121 393

108,3

Henkilöstökulut yhteensä

48 111 488

51 013 333

49 213 052

-1 800 281

96,5

Palvelujen ostot

69 874 497

72 032 984

71 409 702

-623 282

99,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4 747 952

5 458 331

5 559 752

101 421

101,9

Avustukset

6 797 502

7 722 763

7 244 118

-478 645

93,8

Muut toimintakulut

7 228 113

7 382 232

7 783 021

400 789

105,4

Toimintakulut yhteensä

136 759 552

143 609 643

141 209 645

-2 399 998

98,3

Toimintakate

121 421 019

129 047 033

126 295 769

-2 751 264

97,9

1 931

1 931

629 106

7 079

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

Toimintakulut
Palkat ja palkkiot

Rahoitustuotot ja -kulut

76

Suunn. mukaiset poistot

612 230

622 027

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kuntien maksuosuus

-389
122 033 325

129 668 671

101,1

389
126 926 805

-2 741 866

97,9

Verrattuna talousarvion mukaiseen jäsenkuntien maksuosuuteen (129 668 671 euroa)
toteumaprosentiksi saadaan 97,9 %.
Kallion kokonaiskustannukset kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 4,0 %.
Oman toiminnan kustannusten nousu verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen on 4,9 %.
Oman toiminnan kustannuksiin sisältyi välittämiä koronapandemian hoitoon liittyviä kustannuksia yhteensä 2.300.000 euroa. Oman toiminnan kustannusten kasvusta korona selittää
merkittävän osan. Ilman koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia oman toiminnan
kasvu on 2,1 %. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten nousu verrattuna vuoden
2019 tilinpäätökseen on 2,2 %. Ostettu erikoissairaanhoito alittaa vahvistetun talousarvion
932 804 euroa.
34

Oman toiminnan talousarvio alittaa vahvistetun talousarvion 1 809 063 euroa. Kokonaisuutena kuntayhtymän talousarvio alitti vahvistetun talousarvion 2 741 539 euroa.

Toimintatulot 2020

Tuet ja avustukset
0,31 %

Maksutuotot
6,28 %
Muut myyntitulot
2,97 %

Muut toimintatuotot
0,02 %

Vuokratuotot
0,93 %

Jäsenkuntien
osuudet esh:n
ostoihin
29,79 %

Jäsenkuntien
maksuosuudet
59,70 %

Kuva: Toimintatulot

Toimintamenot 2020
Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut
5,27 %
ja tavarat
5,13 %
3,94 %

Muut toimintakulut
0,25 %

Henkilöstökulut
34,85 %
Muiden palvelujen
osto
22,46 %

Erikoissairaanhoidon
palvelut
28,11 %

Kuva: Toimintamenojen jakauma
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Muiden palveluiden ostoihin suurimpina palveluostoryhminä sisältyvät:
tp 2019

tp 2020
milj.€

- asiakaspalveluiden ostot (pois lukien esh)

13,5

13,7

- ruokahuoltopalvelut

2,2

2,2

- sairaankuljetuspalvelut

2,2

2,2

- puhtaanapitopalvelut

2,0

2,1

Kohta Projektit pitää sisällään koronapandemian hoitoon liittyviä välittömiä kustannuksia.
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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 sopimustyöryhmätyöskentely. Sopimustyöryhmään kuuluvat jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtaja ja toimialajohtajat. Talousarvion laadinnan yhteydessä kuntien kanssa
käydyt palvelukuvausneuvottelut ovat myös edesauttaneet toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.
Hallinto- ja talouspalveluiden keskeisenä tehtävä on tukea kuntayhtymän kehittämisprosessien toteuttamista. Keskeisenä tehtävänä on ollut tukea toimialojen välisen yhteistyön syventämistä ja kuntayhtymän strategista suunnittelua.
Hallinto- ja tukipalvelujen toimialan ja tulosalueen talousarvion toteutumisvertailu:
Hallinto- ja tukipalvelut

TP 2019

TA 2020

TP2020

Ali/Yli

Tot%

Toimintatuotot
Myyntituotot

-193 282

-62 050

-187 420

-125 370

302,0

Maksutuotot

-13 205

-12 500

-5 132

7 368

41,1

-293 445

-275 000

-287 331

-12 331

104,5

-63 512

-15 552

-6 352

169,0

-563 444

-9 200
-358 750

-495 434

-136 684

138,1

Henkilöstökulut

1 633 409

1 701 589

1 814 766

113 177

106,7

Palvelujen ostot

1 358 566

1 376 488

1 389 207

12 719

100,9

119 954

135 170

141 518

6 348

104,7

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

0
228 533

272 600

232 757

-39 843

85,4

Toimintakulut yhteensä

3 340 462

3 485 847

3 578 248

92 401

102,7

Toimintakate

2 777 018

3 127 097

3 082 814

-44 283

98,6

0

0

-7

-7

Rahoitustuotot ja -kulut
Suunn. mukaiset poistot
Kuntien maksuosuus

75 423

75 252

79 507

4 255

105,7

2 852 441

3 202 349

3 162 314

-40 035

98,7
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9.2

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluiden talouden ja toiminnan toteutuminen
Vuoden aikana maaliskuussa alkanut Korona –pandemia ja etenkin siihen varautuminen vaikutti monella tavalla toimialueen toiminnan ja talouden toteutumiseen. Pääosin palveluita
pystyttiin järjestämään lähes normaalisti, mutta osassa palveluita etenkin keväällä palvelujen
tuottaminen aikaisemmalla tavalla oli mahdotonta rajoitusten vuoksi, jolloin jouduttiin miettimään uusia palvelutuotantotapoja. Osassa palveluita myös asiakkaat saattoivat vetäytyä
palveluista vedoten pelkoon korona –tartunnan saamisesta. Kokouksissa ja palavereissa käytettiin Teams-yhteyttä. Toimialalta osallistuttiin Kallion pandemia –johtoryhmään. Lisäksi
aluehallintovirasto ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät omat tilaisuudet varautumiseen
liittyen.
Toimialan talouden toteutumisessa oli suuria vaihteluja. Ainoa yksikkö, jossa kustannukset
ylittyivät, oli perhepalvelut, jossa etenkin kodin ulkopuoliset sijoitukset aiheuttivat painetta
kustannusten nousuun. Vammaisten palveluissa ja työikäisten palveluissa määrärahaa jäi
käyttämättä mm. vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun palveluissa
korona –tilanteesta johtuen. Samoin työikäisten palveluissa korona –tilanne ja –rajoitukset
vaikuttivat etenkin kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät toimenpiteet vaikuttivat etenkin hoito- ja hoivapalvelujen talouden toteutumiseen, jossa määrärahaa säästyi n. 1,9 milj.euroa. Sovitut toimenpiteet, mm. varahenkilöstöyksikön perustaminen ja pilotointi, asumispalveluissa palvelusetelin käytön vähentäminen ja palvelun määrärahasidonnaisuuden korostaminen mm. omaishoidon tukea myönnettäessä, vaikuttivat kustannusten säästymiseen. Lisäksi siihen vaikuttivat Valtiokonttorin maksamat ennakoitua suuremmat korvaukset ja asumispalveluissa asiakkaiden palvelutarpeiden
vähentymisestä johtuva ostopalvelujen ja kotikuntakorvausten käytön vähentyminen.
Riskien arviointia toteutettiin hyvinvointipalveluissa arvioimalla henkilöstöön, tiloihin, toimintaan, kustannuksiin ja yksityisiin sosiaalipalveluihin liittyviä riskejä tulosalueittain. Henkilöstön osalta riskeistä erityisesti nousi esille henkilöstön rekrytointi sekä vakinaisiin että määräaikaisiin vakansseihin sekä psykososiaalinen kuormitus. Lisäksi arvioitiin Korona –pandemian
ja siihen varautumisen aiheuttamia sekä toteutuneita riskejä. Havaittuihin riskeihin etsittiin
aktiivisesti ratkaisuja. Sisäistä valvontaa toteutettiin seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumista toimialan ja tulosalueiden johtoryhmissä sekä tulosyksiköissä.
Potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmän toiminta jatkui vuoden aikana ja lääkehoitosuunnitelman päivitys saatiin valmiiksi. Asiakasturvallisuusilmoitukset (Haiprot) käsiteltiin toimialan
ja tulosalueiden johtoryhmissä ja ao. tulosyksiköissä. Johdon potilasturvallisuuskävelyt toimintayksiköissä jouduttiin koronatilanteen vuoksi keskeyttämään. Esimiehet seurasivat viranhaltijapäätöksiä otannalla. Saadut asiakaspalautteet ja muistutukset käsiteltiin asianmukaisesti.

9.2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluu toimeentulotuki ja kuntouttavatyö toiminta, sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastenvalvojapalvelut, perheneuvolapalvelut, lastensuojelun
palvelut, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt,
palveluasuminen, taloudelliset tukitoimet, kehitysvammaisten laitoshoito, palveluasuminen,
päivä- ja työtoiminta, tilapäishoito, omaishoidon tuki, palveluohjaus, perhehoito ja koululaisten iltapäivähoito.
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Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakkaiden määrä laski työikäisten palveluissa ja ennaltaehkäisevissä perhepalveluissa ja nousi lastensuojelussa sekä kehitysvammahuollossa edelliseen
vuoteen verrattuna. Asiakkaiden tilanteet tulivat kuitenkin kaikissa palveluissa yhä haasteellisimmiksi ja monimuotoisimmiksi, joten ostopalveluja jouduttiin hankkimaan aiempaa
enemmän. Uutena ilmiönä tuli esiin se, että aina ei saatu asiakaan tarpeeseen vastaavia palveluja hankittua. Lapsiperheiden palvelussa palvelutarpeen arvioinnissa ja lastensuojelussa
oli ajoittain haastetta lain määräaikojen noudattamisessa. Kesän aikana palveluja järjestettiin
osin supistettuna. Kehitysvammahuollon asumispalveluissa oli kesän aikana haastetta sijaisten rekrytoinnissa lyhyisiin sijaisuuksiin.
Koronaepidemiasta johtuen kuntouttavassa työtoiminnassa, kehitysvammaisten päivä- ja
työtoiminnoissa sekä tilapäishoidossa oli useamman kuukauden keskeytyksiä. Asiakkaiden
ohjautuvuuteen työllisyyspalveluihin vaikutti huomattavasti TE-toimiston etätyö ja Kelan
päätös siitä, että perusosan alennuksia ja ilmoituksia ei tehty vuoden 2020 loppuun saakka.
Työikäisten palveluissa kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllisyyttä tukevissa aktivointitoimenpiteissä oli vähemmän asiakkaita ja toimintapäiviä verrattuna edelliseen vuoteen johtuen koronaviruksesta aiheutuneesta poikkeustilasta ja siitä johtuneita toiminnan
keskeytyksistä.
Lapsiperheiden palveluissa vireille tulleiden lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen
määrässä (1290) oli hieman nousua edelliseen vuoteen verrattuna samoin kuin valmistuneissa ja palvelutarpeen arvioinneissa (332) kappaletta. Lasten palvelutarpeen arvioinnin jälkeen
sosiaalihuollon palvelut käynnistyivät 71 lapsella ja 76 lasta siirtyi lastensuojelun asiakkuuteen. Erityisesti sosiaalihuollon palveluihin siirtyvien asiakkaiden määrä nousi huomattavasti,
mikä kertoo osaltaan lasten ja perheiden haasteiden monimuotoisuudesta.
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasmäärä vähentyi edellisvuoteen verrattuna
muissa kunnissa, paitsi Ylivieskassa hieman lisääntyi. Palvelusetelillä tuotettavassa lapsiperheiden kotipalvelussa oli 155 lasta vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Keväällä osa palveluntuottajista lopetti palvelusetelituotannon, josta syystä perheet
eivät saaneet aina myönnettyä palvelua. Toisaalta äkkilisiin kriisitilanteisiin ja palveluntarpeen aikana jouduttiin ostamaan perheohjausta. Sekä perhetyön että lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärien väheneminen johtuu osittain koronasta, koska keväällä perheet eivät ottaneet palvelua vastaan.

Lastensuojelun tukea tarvitsevien lasten määrä (450) pysyi edelleen korkeana, vaikka väheni
edellisvuoteen verrattuna. Lastensuojeluasiakkaita koskevia lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 451 kappaletta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehdyt palvelumuutokset vaikuttivat
lastensuojeluun niin, että asiakkaana olivat erityistä suojelua vaativat lapset. Lasten ja perheiden monimuotoistuvat haasteet aiheuttivat painetta palvelutarpeen arviointitiimissä sekä
lastensuojelun sosiaalityössä resurssien riittävyydessä ja lain määräaikojen noudattamisessa.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä (239) oli 21 lasta enemmän kuin
edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista pitkäaikaisesti sijoitettuja oli 129
lasta, joten määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu ja talousarvion ylitys johtui uusista sijoituksista, joihin ei talousarviossa varauduttu (painottuen
Nivalaan ja Ylivieskaan). Sijaishuollossa jo sijoitettujen lasten osalta jouduttiin tekemään sijaishuollon muutoksia tiiviimmän tuen yksiköihin. Muutamalle perheelle järjestettiin kotiin
vietyä tiivistettyä perhekuntoutusta sekä ostopalveluna tehostettua perhetyötä, josta aiheutui kustannuksia avohuollon palveluiden ostossa.
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Vammaispalvelussa kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnot olivat suljettuina kokonaan
koronaepidemiasta johtuen noin kaksi kuukautta ja sen jälkeen niiden toiminta oli koronarajoitusten vuoksi supistetumpaa. Kehitysvammahuollon lyhytaikaisen laitoshoidon käyttö johtui yksittäisten asiakkaiden palvelutarpeesta ja tilapäishoitoa käytettiin myös normaalia vähemmän koronarajoitusten aikaan. Sievissä ja Nivalassa tuli uusia asiakkaita pitkäaikaisen
asumiseen piirin sekä kehitysvammahuollon että vaikea vammaisten palveluihin. Vaikeavammaisten palveluissa kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista apua käytettiin koronan aikana
normaalia vähemmän, joka näkyi tilinpäätöksessä säästönä talousarvioon verrattaessa.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa yksityisten palveluntuottajien valvontaa toteutettiin lähes normaalisti. Alkuvuoden aikana valvontaa toteutettiin Kallion valvontasuunnitelman mukaisesti.
Sen jälkeen valvonta toteutui asiakkaiden tai omaisten yhteydenottojen perusteella joko yksiköissä tai Teams-yhteydellä.
9.2.2 Hoito- ja hoivapalvelut
Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluu omaishoidon tuki, palveluneuvonta ja -ohjaus, palvelutarpeen arviointi, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit, gerontologinen sosiaalityö, kotisairaanhoito, ympärivuorokautinen kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, perhehoito, päiväkeskustoiminta, tilapäishoito ja kotihoidolla tuettu palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen.
Kotihoidon toimintaa kehitettiin ja organisoitiin uudelleen. Aiempi jäsennys kotihoidon arviointi- ja kuntoutusyksikköön sekä säännölliseen kotihoitoon poistui. Nyt kotihoidon ns. perustiimit hoitavat kaikki omilla alueillaan olevat säännölliset ja tilapäiset asiakkaat. Aikaisemmasta henkilöstöstä ns. perustiimien lisäksi muodostettiin kaksi kotiutustiimiä (YlivieskaAlavieska ja Nivala-Sievi), jotka aloittivat toimintansa loppuvuodesta. Kotiutustiimit toimivat
koko Kallion alueella ja ne ottavat vastaan valtaosan kotiutuvista asiakkaita sekä kaikki uudet
asiakkaat. Tavoitteena on, että asiakkaiden kotiuttamiseen ja tarvittaviin palveluihin paneudutaan tehokkaasti heti alussa, jolloin asiakkaat saavat oikeanlaiset ja oikea-aikaiset palvelut. Kotihoidon esimiesten työnkuvat ja vastuualueet myös selkeytyivät näiden muutosten
myötä.
Koronatilanteen edelleen jatkuessa merkittävimpiä muutoksia kotiin annettavissa palveluissa oli päivätoiminnan keskeyttäminen koko loppuvuoden ajaksi ja vuorohoitoyksiköiden profiloituminen yksiköittäin erityyppisille asiakkaille: Pajulaan keskitettiin ns. tasaviikkoiset (samat asiakkaat aloittavat ja lopettavat aina samaan aikaa jaksot), Hopeakotiin keskitettiin
muut vaihtuvat, eri syistä palvelua tarvitsevat asiakkaat (esim. muistisairas löydetään ulkoa
harhailemasta) ja Kotikartano 4 keskitettiin pääsääntöisesti ympärivuorokautista paikkaa
odottavat henkilöt (vuodeosastoilta saatiin näin vapautettua paikkoja akuuttihoitoa varten).
Kotihoidon tukipalveluna tuotettu kauppakassipalvelu päättyi vuoden lopussa ja jatkossa koko Kallion alueelle kauppakassipalvelua kuljetuksineen tuottavat K-Market Mutti (Sievi) ja KSupermarket Nivala. Palvelun saamiseen ei jatkossa liity myöntämisperusteita. Asiakas sopii
palvelusta suoraan valitsemansa palveluntuottajan kanssa. Jos asiakas ei pysty itse hankkimaan palvelua, kotihoidon työntekijät auttavat häntä. Muutoksen tavoitteena on vapauttaa
hoitajien työaikaa entistä vaativampien kotihoidon asiakkaiden hoitotyöhön, koska osassa
kunnista kauppakassipalvelun toteuttaminen on vienyt paljon hoitajien työaikaa.
Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020 linjasi toimintaa.
Kansalaisfoorumeita ei pidetty vuoden 2020 aikana koronasta johtuen. Yhteydenpitoa järjestöihin ja vapaaehtoistoimijoihin jatkettiin mm. Alva-hankkeen kautta ja kokouksiin osallistuttiin etäyhteyksillä. Palveluneuvonnan palveluohjaaja toimi yhtenä yhteistyökoordinaattorina
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vapaaehtoisiin. Vuoden aikana tehtiin hyvinvointikysely joka kunnassa 75-vuotiaille. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit tehtiin 80 vuotta täyttäneille. Perhehoitajien ja
omaishoitajien terveystarkastukset jatkuivat.
Kallion säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kysyntä kasvoi tammi-joulukuun aikana n.
1%:lla. Kotihoidon kysyntä pysyi ennallaan Alavieskassa ja kasvoi Ylivieskassa ja Nivalassa
hieman. Sievissä kysyntä kasvoi eniten (8 asiakkaalla). Kysynnässä oli hieman kuukausittaista
vaihtelua, mutta asiakkaiden palveluntarpeeseen pystyttiin vastaamaan.
Yli 3 kuukauden määräaika tehostetun palveluasumisen paikan saamiseen, ylittyi keskimäärin 4,5 asiakkaalla kuukaudessa. Palvelusetelin käyttäminen paikan järjestämiseksi olisi nykyistä laajempana mahdollista Kallion sisällä ja ulkopuolisissa kunnissa, mutta tähän asiakkaat eivät aina ole olleet halukkaita. Kuukausittain keskimäärin yhdestä kahteen jonottajan
olisi ollut mahdollista saada nopeammin / määräajan puitteissa asumispalvelupaikka tätä
kautta. Jonottajien määrissä oli kuntakohtaista ja kuukausittaista vaihtelua. Asiakasvaihtuvuus tehostetussa palveluasumisessa oli hieman suurempaa kuin edellisenä vuotena. Keskimäärin tehostetussa palveluasumisessa asutaan 3,7 vuotta. Tehostetun palveluasumisen
asiakasrakenteessa tapahtui hieman muutosta verraten vuoteen 2019, jolloin alle 75vuotiaiden määrä tehostetussa palveluasumisessa vähentyi muutamalla asiakkaalla. Vähennys tapahtui pääosin ostopalveluista. Koko Kallion alueella palvelujen peittävyys tehostetussa palveluasumisessa oli 10,1 %, jossa oli laskua 0,3 % verraten vuoteen 2019. Koronapandemian takia Ylivieskan hoivaosaston paikkoja käytettiin 3-4 paikkaa vähemmän, johtuen varautumisesta väistötilojen käyttöön.
Taulukko 1. Yli 75-vuotiaiden hoito- ja hoivapalveluiden peittävyydet (%) 1–12/2020 ja vertailu TP2016–2019.
Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio
Kallio TP
1-12 2020
2019 2018 2017 2016
Omaishoidon tuki
5,7
7,2
6,1
6,7
6,7
7,8
7,1
6,9 7,1
Säännöllinen kotihoito
18,2
16,9 19,4
16,4 17,2 11,0 14,3 12,8 15,9
Tehostettu palvelu12,8
10,8 10,3
8,9 10,1 10,4 10,7 11,0 11,9
asuminen
Palvelu

Toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmien päivitykset toteutettiin pääosin. Viisi tehostetun palveluasumisen palveluesimiestä ja yksi kotihoidon palveluesimiehistä jatkoi yhteisöhoidon koulutustaan. Koulutuksen myötä yksikköjen tavoitteena oli vahvistaa asiakkaiden
yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta omissa yhteisöissään sekä asiakkaan läheisten
osallistumista ja luottamuksen tunnetta. Näissä yksiköissä jatkuivat ns. kotikokoukset, joissa
suunniteltiin asiakkaiden arkea ja yhdessä tekemistä yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Huhtikuussa 2020 uutena yksikkönä aloitti varahenkilöstöyksikkö. Varahenkilöstöyksikön
toimintatarkoituksena on vastata kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vammaispalveluyksiköiden ja vuodeosastojen henkilöstön lyhyisiin ja äkillisiin poissaolon tarpeisiin (1-3 päivää). Varahenkilöstön toiminta-aluetta laajennettiin asteittain ja vuoden loppuun mennessä
varahenkilöstöyksikköä käytettiin koko Kallion alueella. Työajanseurannan järjestelmästä on
ollut mahdollista saada validia tietoa varahenkilöstön käytöstä vasta neljän (4) kuukauden
osalta. Varahenkilöstön resurssia jäi varaamatta noin 12 % (1138 varattavaa vuoroa, varattu
1001 vuoroa, käyttämättä jäänyt 137 vuoroa). Varaamaton työntekijä oli ollut joko perehtymässä uusiin yksikköihin, toiminut kotiyksikössä tai vahvistanut omaa osaamistaan koulutuksilla. Varahenkilöstön perustamisella henkilöstökulut (palkat) olivat noin 100 000 € pienem-
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mät kuin vuonna 2019, vaikka toiminta laajentui asteittain ja henkilöstön perehdyttäminen,
osaamisen sekä potilasturvallisuuden turvaamiseksi, vei varattavissa olevaa henkilöresurssia.
Yksityisten palveluntuottajien valvontaa paikan päälle tehtiin vain välttämätöntä tarkastusta
vaativissa tilanteissa koronatilanteen takia. Yksityisiltä palveluntuottajilta pyydettiin loppuvuonna tarvittavat asiakirjat kirjallisena, joiden perusteella valvontaa suoritettiin. Niiden
pohjalta voidaan valvontaa myös kohdentaa tarpeen mukaan. Yksittäisen Kallion ulkopuolelle sijoitetun asiakkaan asumisyksikön kohdalla tarkastuksena hyödynnettiin yksikön sijaintikunnan tekemää tarkastusta, jos se oli toimitettu Kallioon.

Toimialan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kertoo seuraava taulukko:
Hyvinvointipalvelut

TP 2019

TA 2020

TP2020

Ali/Yli

Tot%

Toimintatuotot
Myyntituotot

-1 099 333

-430 137

-1 337 039

-906 902

310,8

Maksutuotot

-6 050 585

-6 292 407

-6 058 542

233 865

96,3

Tuet ja avustukset

-120 624

-162 400

-80 553

81 847

49,6

Muut toimintatuotot

-1 332 415

-1 325 378

-1 339 229

-13 851

101,0

Toimintatuotot yhteensä

-8 602 956

-8 210 322

-8 815 364

-605 042

107,4

Henkilöstökulut

25 726 710

26 812 131 26 489 198

-322 933

98,8

Palvelujen ostot

18 430 283

18 731 621 18 594 385

-137 236

99,3
107,1

Toimintakulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 286 814

1 201 876

1 287 377

85 501

Avustukset

6 797 502

7 722 763

7 243 764

-478 999

93,8

Muut toimintakulut

3 868 916

4 019 968

4 037 121

17 153

100,4

Toimintakulut yhteensä

56 110 226

58 488 359 57 651 844

-836 515

98,6

Toimintakate

47 507 269

50 278 037 48 836 480

-1 441 557

97,1

Rahoitustuotot ja -kulut

76

0

-27

-27

Suunn. mukaiset poistot

160 794

155 722

174 462

18 740

112,0

50 433 759 49 010 915

-1 422 844

97,2

Kuntien maksuosuus

47 668 140
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9.3

Terveyspalvelut
Terveyspalveluissa toimintaa on viety asetettuja tavoitteita kohti. Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –hanketta on valmisteltu Pohjois-Pohjanmaalla. Koronaviruksen rantautuminen Suomeen alkuvuonna nosti pandemiaan varautumisen toimintojen kehittämisen etusijalle. Varautuminen on leimannut koko osavuosikatsauksen aikaa. Pandemia johtoryhmä ja
pandemia ydinryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kokoontumiset on järjestetty teamsyhteydellä, niin esimies- kuin henkilöstöinfojen osalta. Myös sairaanhoitopiirin ja alueen terveyspalveluiden johtajien säännölliset Teams-kokoontumiset aloitettiin. Terveyspalveluissa
on irrotettu henkilöitä pandemiatyöhön ja näiden henkilöiden osalta heidän oma aiempi tehtävä on tauolla tai hoidetaan muutoin. Myös uusiin mahdollisiin koronasta johtuviin tehtäviin
henkilöstöä on perehdytetty. Tartuntataudeista vastaavalle lääkärille nimettiin sijaiset, jotta
toiminta on sujuvaa ja työtaakkaa voidaan jakaa. Hygieniahoitaja sai työparin kartoitustyöhön sekä ohjaukseen ja neuvontaan.
Koronatilanne on tuonut haasteita henkilöstöjärjestelyjen suhteen, joita on pitänyt toteuttaa
jopa päivän varoajalla. Henkilöstön osalta on suunniteltu mahdollisen koronaepidemian leviämisen suhteen yksiköiden henkilöstötarpeiden lisääntyminen ja toisten yksiköiden toiminnan alasajo ja sen aiheuttamat henkilöstösiirrokset. Siirrettävä henkilöstö on pääosin käynyt
tutustumassa mahdolliseen uuteen yksikköön (2pv). Osa henkilöstöä on jo ollut pitempään
uudessa yksikössä esim. laboratoriossa. Henkilöstö on suhtautunut siirtoihin pääosin positiivisesti ja kokeneet saaneensa uusia asioita ja mielenkiintoa työhön. Henkilöstö on ollut hyvin
joustavaa ja sitoutunutta. Joissakin yksiköissä äkilliset poissaolot lisääntyivät ja toisissa vähenivät. Varsinaiset psyykkiset pelot ja ahdistukset koronan myötä ovat olleet vähäisiä henkilöstön keskuudessa. Suojavarusteiden hankinta oli haastavaa alku keväästä. Saimme rakennettua paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyötä ja meidän tarpeita on yrityksissä otettu huomioon kiitettävästi.
Potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana 8 kertaa. Lääkehoitosuunnitelma on päivitetty ja sen jalkauttamiskierrokset jäi toteuttamatta koronaepidemiasta
johtuen. Laiteturvallisuuden edistämiseksi ja henkilöstön osaamisen varmistamiseksi on siirrytty paperisista laitepasseista digitaalisten laitepassien suorittamiseen kesällä 2020. Käyttöönotto jatkuu vielä vuoden 2021 aikana. Haipro-ilmoituksissa kehitettävää on ilmoitusten
tyyppien monipuolistamisessa, vielä jää tunnistamatta toiminnan riskejä. Koronatilanteeseen
liittyen huomio kiinnittyy siihen, että aseptiikkaan ja hygieniaan liittyviä ilmoituksia on tehty
vähän. Vuoden aikana merkittävä osa hoidon turvallisuutta on ollut infektioiden torjunta.
Pandemiaohjeita on päivitetty tartuntatautilääkärin johdolla valtakunnallitsen ja
sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisiksi ja henkilökunnalle on järjestetty erilaisia harjoituksia
suojavaatteiden pukemisesta ja kerrattu eristysohjeita sekä järjestetty koulutuksia,
tietoiskuja ja osastotunteja aiheesta Kallion omissa yksiköissä ja kuntien koulujen,
päiväkotien ja puhdistuspalveluiden henkilökunnalle. Johdon potilasturvallisuuskävelyt
toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
Terveyspalveluissa sisäistä valvontaa on suoritettu riskien hallinnan näkökulmasta, jossa riskejä on arvioitu henkilöstön, toiminnan, tilojen ja kustannusten osalta. Tänä vuonna näihin lisättiin vielä koronatilanteesta johtuva näkökulma. Henkilöstön osalta haastetta on ollut
kuormittavuuden osalta kuin erityisosaajien rekrytoinnissa. Korona tilanne on lisännyt kuormittavuutta jonkin verran. Pidemmät 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, etenkin suun terveydenhuollon osalta. Koronasta johtuen tiloihin olemme tehneet väliaikaisratkaisuja. Sievin osalta uusi hyvinvointikeskus otettiin käyttöön alkuvuodesta. Talousarvion oman toiminnan osalta näkyy tuloista jäänyt alitus, mitä selittää koronasta johtuvan kiireettömän vastaanottotoiminnan alas ajaminen suun terveydenhuollossa
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ja työterveyshuollossa toimintojen supistumisen. Ylitystä on ostetussa erikoissairaanhoidossa, jonka talousarvion raamissa ei pysytä. Talousarvioon kunnat ottivat kuntakohtaisia riskejä,
mikä näkyy nyt toteumassa talousarvion ylityksenä.
Sisäistä valvontaa on toteutettu myös seuraamalla viranhaltijoiden toimintaa, toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa sekä asiakaspalautteita ja Haiproja toimialan johtoryhmissä sekä tulos- ja vastuuyksikkökohtaisissa kokouksissa.

Toimialan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kertoo seuraava taulukko:
Terveyspalvelut

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Ali/Yli

Tot%

Toimintatuotot
Myyntituotot

-2 708 232

-2 571 838

-2 693 908

-122 070

104,7

Maksutuotot

-3 306 943

-3 361 300

-2 838 502

522 798

84,4

Tuet ja avustukset

-66 743

-60 000

-69 895

-9 895

116,5

Muut toimintatuotot

-90 215

-400

-774

-374

193,6

-6 172 133

-5 993 538

-5 603 079

390 459

93,5

Henkilöstökulut

20 751 369

22 499 613 20 909 088

-1 590 525

92,9

Palvelujen ostot, josta

50 085 649

51 924 875 51 426 110

-498 765

99,0

Ostettu erikoissairaanhoito

38 814 983

43 184 000 42 251 196

-932 804

97,8

Muiden palvelujen ostot

11 270 666

8 740 875

9 174 914

434 039

105,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

3 341 184

4 121 285

4 130 857

9 572

100,2

Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut

Avustukset
Muut toimintakulut

355
3 513 143

423 479

113,7

Toimintakulut yhteensä

77 308 865

3 130 663

81 635 437 79 979 553

3 089 664

-1 655 884

98,0

Toimintakate

71 136 732

75 641 899 74 376 474

-1 265 425

98,3

Rahoitustuotot ja -kulut
Suunn. mukaiset poistot
Kuntien maksuosuus

376 012
71 512 744
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0

1 965

1 965

391 053

375 137

-15 916

95,9

76 032 952 74 753 576

-1 279 376

98,3

9.3.1 Vastaanotto-, vuodeosasto ja kuntoutuspalvelut
Tulosalue kattaa avosairaanhoidon, avoterveydenhuollon, laboratorio- ja röntgenpalveluiden, kuntoutuksen ja vuodeosastopalveluiden tulosyksiköt.
Vastaanottopalveluissa kevään ja kesän aikana asiakkaat peruivat vastaanottoaikojaan lääkäreille, hoitajille sekä terapeuteille. Lisäksi päivystyspalvelujen tarve laski keväällä reilusti.
Nämä auttoi siihen, että pystyimme lyhentämään hoitotakuujonoja. Kokonaisuudessa lääkärikäynnit pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, mutta hoitajakäynnit vähenivät.
Tähän vaikutti henkilöstöresurssin siirrot pandemiatyöhön.
Avoterveydenhuollossa keväällä oli sulku koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa koulujen
sulkemisen myötä. Terveydenhoitajat jatkoivat palvelua Wilman kautta sekä tarpeelliset
kontrollit ja käynnit oli mahdollista ottaa neuvolaan. Kalliossa v.2020 syntyi yhteensä 353 lasta, (+18 vrt 2019). Lapset puheeksi –keskusteluja käytiin 381 keskustelua (-7 vrt 2019). Kalliossa oli yhteensä avoterveydenhuollon käyntejä 33841 eli 3523 käyntiä (9,4 %) vähemmän
kuin v. 2019. Kotikäyntejä oli 1011 kpl (+30 vrt 2019). Käyntimäärät ovat vähentyneet kaikissa
kunnissa, johtuen mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon etäopetukseen siirtymisestä keväällä 2020. Etäopetuksen aikana suunniteltuja tarkastuksia ei pystytty toteuttamaan, vaikka
tarkastuksia jatkettiin Juhannukseen saakka. Kausi-influenssa rokotteen ottajia oli noin 30 %
enemmän kuin v. 2019.
Koronan aiheuttama pandemiatilanne on tuonut mukanaan uusia toimintoja vastaanottopalveluihin. Pandemiatyöhön siirrettiin henkilöstöä pääosin vastanottopalveluista. Pandemiakoordinaation tehtäviin siirrettiin kehittämistyöstä sekä vastaanotolta henkilöstöä. Heidän tehtäväkenttä muodostui hyvin moninaiseksi sisäisen tiedottamisen ja ohjauksen asioista, soittoringin koordinaatioon ja suojavarusteiden hintaneuvotteluun saakka. Soittorinki (call
center) eristyksessä ja karanteenissa oleville potilaille on toteutettu muita toimintoja supistamalla. Pandemia neuvonta- ja ajanvarauspuhelin perustettiin koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajien (3) ja kansantautihoitajien (3) avulla. Loppuvuodesta pandemiapuhelimessa oli
pääasiassa kansantautihoitajia (3) ja muista toiminnoista siirrettyjä (3).
Pandemiavastaanotto (poliklinikka) perustettiin keväällä Ylivieskan terveyskeskukseen ja viikon kuluttua toinen piste Nivalan terveyskeskukseen. Nivalan pandemiavastaanotto suljettiin
toistaiseksi vajaan kuukauden jälkeen potilasmäärän ja resurssien optimoinnin vuoksi. Pandemiavastaanotolla toimii lääkäri ja sairaanhoitaja vastaanotolta. Lisäksi on eristyspotilaita
varten tilat päivystyksen yhteydessä. Pandemiavastaanotolla toimii myös tarvittaessa neuvolan toimipiste koronapositiivisille äideille tai lapsille. Pandemiapoliklinikan sairaanhoitajalla
kävi 2000 potilasta, pandemialääkärin vastaanotolla kävi 810 potilasta ja 164 eristyspotilasta
hoidettiin vuoden aikana.
Koronaepäilyn ja koronapotilaan röntgenkuvat otettiin Ylivieskan röntgenissä. Kaikki koronaepäilypotilaat, joiden piti tulla terveyskeskukseen, ohjattiin pandemiapoliklinikalle ja
näytteenotto tapahtui pääasiassa drive in –näytteenottona laboratorion toimesta. Pandemiatilanteen myötä laboratorio siirtyi toimimaan vain ajanvarauksella, jotta vältetään suurten
ihmisryhmien yhtäaikainen saapuminen odotustilaan. Nämä palvelut ja tilat on saatu toimintoja uudelleen järjestämällä. Pandemian aiheuttamien toimien myötä on keskitetty eri toimintoja eri toimipisteisiin, jotta tietyt potilasryhmät voidaan hoitaa turvallisesti, mm. tähystykset ja reuma- ja syöpäpotilaiden hoito on keskitetty Nivalaan. Osastohoito koronapotilaille
ja epäillyille on Ylivieskan terveyskeskuksessa.
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Kuntoutuksen ryhmäterapioiden päättyminen korona-ajaksi lähes puoleksi vuodeksi on vaikuttanut asiakas ja käyntimääriin. Yksilökäyntejä lisättiin 10 käyntikertaan ryhmien puuttuessa. Kesän aikana fysioterapian ei-kiireelliset jonot saatiin lähes purettua. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuntoutujia on hyväksytty enemmän verrattuna edellisvuoteen. Tämä ei lisännyt
kustannuksia, koska ostopalveluiden toteutumat vähentyivät koronan takia. Erityistyöntekijät
oli hajasijoitettuna kevään aikana ja näin ollen toiminnassa jouduttiin keskittymään siihen,
että perusasiakastyö saatiin tehtyä. Asiakasvastaanottoja tarjottiin asiakkaille normaalisti, aikojen peruminen tai vaihtaminen puhelinajoksi tai etäterapiaksi tapahtuivat asiakkaiden toiveesta. Organisaation ulkopuolelta tulevat huolenilmaisut puhe- ja toimintaterapiapalvelujen
riittävyydestä ja saatavuudesta ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Erityistyöntekijöiden vastaanotoilla on hyödynnetty etävastaanottoa.
Koronatilanne on tuonut haasteita henkilöstöjärjestelyjen suhteen, joita on pitänyt toteuttaa
jopa päivän varoajalla. Henkilöstön osalta on suunniteltu mahdollisen koronaepidemian leviämisen suhteen yksiköiden henkilöstötarpeiden lisääntyminen ja toisten yksiköiden toiminnan alasajo ja sen aiheuttamat henkilöstösiirrokset. Siirrettävä henkilöstö on pääosin käynyt
tutustumassa mahdolliseen uuteen yksikköön (2pv). Osa henkilöstöä on jo ollut pitempään
uudessa yksikössä esim. laboratoriossa. Henkilöstö on suhtautunut siirtoihin pääosin positiivisesti ja kokeneet saaneensa uusia asioita ja mielenkiintoa työhön. Henkilöstö on ollut hyvin
joustavaa ja sitoutunutta. Joissakin yksiköissä äkilliset poissaolot lisääntyivät ja toisissa vähenivät. Varsinaiset psyykkiset pelot ja ahdistukset koronan myötä ovat olleet vähäisiä henkilöstön keskuudessa.
Mammografiaseulontojen kuvaukset saatiin tehtyä suunnitelmien mukaan, kutsutuista 88 %
osallistui seulontatutkimukseen. Ylivieskan röntgeniin hankittiin uusi hammaskuvauslaite ja
ultraäänilaite sekä Nivalan röntgeniin uusi natiivikuvauslaite, jonka asennus siirtyi v.2021
puolelle. Pandemiatilanne vaikutti röntgentutkimusmääriin laskevasti. Ainoastaan rintatutkimuksissa oli pientä kasvua. Hammaskuvausten määrässä oli eniten laskua. Tekstinkäsittelyn
työtilat muuttui Smarthouseen toukokuun lopulla. Tekstien kirjoittamisen viive vaihteli vuoden aikana (1-6vkoa) johtuen yllättävistä poissaoloista. Loppuvuodesta saatiin työkokeilun
kautta lisäresurssia.
Korona potilaiden (myös epäilyt) hoitaminen on asettanut haasteita suojavarustuksen saamisen, aseptisen pukeutumisen ja riisumisen suhteen. Tämä vie myös aikaa enemmän kuin ns.
normaalipotilaiden hoitaminen. Korona on tuonut haasteita myös talouspuolelle hoitotarvikkeiden, hygieniatuotteiden ja suojavarusteiden lisähankintojen muodossa. Koronan aiheuttamat toiminnan muutokset ovat toisaalta vaikuttaneet siihen, että esimerkiksi matkakustannukset ovat vähentyneet ja ict-kulut ovat kasvaneet. Lisäksi henkilöstön perehtyminen
toisiin yksikköön on lisännyt kustannuksia.
Vuodeosastojen hoitopäivien kokonaismäärässä oli laskua 3,5 % edellisen tilinpäätökseen
verrattuna. Vuodeosastojen käyttöaste oli 91,2 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 7,5 hoitovuorokautta (v.2019 7,0 hoitovuorokautta). Jonotusvuorokaudet vuodeosastohoidosta jatkohoitopaikkoihin lisääntyivät 30 hoitopäivällä ja pitkäaikaishoitovuorokaudet lisääntyivät 33
hoitopäivällä. Erikoissairaanhoidossa jonotusvuorokausia kertyi 2. Ulkopaikkakunnilla vuodeosastohoidon hoitovuorokausia kertyi 715 (v. 2019 574 hoitovuorokautta). Kallion vuodeosastoilla hoidettujen ulkokuntalaisten hoitovuorokausien määrässä (1003) on nousua 184
hoitovuorokautta verraten vuoteen 2019. Vuodeosastoilla annettavien avohoitojen määrä
on ollut vähäisempää johtuen koronatilanteesta. Osastot tukivat avosairaanhoidon toimintaa
antaen iltaisin ja viikonloppuisin 422 asiakkaalle (v. 2019 683 asiakasta) erilaisia avohoitoja
1562 kertaa (vrt. v. 2019 2680 kertaa). Vuodeosastot ovat osallistuneet vähäisessä määrin
kotisairaalatoimintaan johtuen siitä, että kotisairaanhoidon ja palveluasumisen yksiköt pystyvät toteuttamaan asiakkaittensa suonensisäiset lääkehoidot pääosin omana kotisairaalatoimintana. Kokonaisuudessa kotisairaala hoiti yksikköjen yhteistoimintana 188 potilasta (85
potilasta v. 2019) 833 hoitokerran verran (839 kertaa v. 2019).
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Sisäistä valvontaa tulosalueella on toteutettu. Suurimmat riskit ovat aiheutuneet yhteydensaanti / puhelinjärjestelmän toimimattomuudesta. Työnkuormittavuus on ollut yksi henkilöstöön liittyvä riski. Lisäksi suuri haaste on ollut työvoimaresurssin haavoittuvuus pidempien
poissaolojen osalta ja erityisosaajien rekrytointi. Kuntoutuspalveluissa täydentävää resurssia
on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Työntekijöiden poistumat ovat lisääntyneet liittyen koronaohjeistuksiin ja aiheuttaneet katkoksia työhön.
Vastaanottojen (vastaanotot, välinehuolto, laboratorio, röntgen) nettokulujen toteuma on
96,6 %, vuodeosastojen 99,3 % ja kuntoutuksessa 95,7 % ajankulun mukaiseen talousarvioon
verrattuna.
9.3.2 Erikoissairaanhoito
Kuten kaikkia muitakin toimintoja, myös erikoissairaanhoidon vuotta 2020 leimasi koronaviruspandemia. Keväällä 2020 erikoissairaanhoidon kiireetöntä toimintaa ajettiin voimakkaasti
alas Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tämä näkyi jossain määrin myös ostetun erikoissairaanhoidon laskutuksessa. Pandemian rauhoituttua, kesän laskutus oli jossain määrin
aikaisempaa korkeampaa. Tehohoitoa vahvistettiin OYS:ssa merkittävästi, mutta koronaviruksen takia kuntayhtymän alueen asukkaita ei tehohoitoon joutunut. Syksyn aikana pandemian toisen aallon aikana ei samanlaista kiireettömän toiminnan supistusta tapahtunut.
Omassa erikoissairaanhoidossa on pyritty toimintaa jatkamaan mahdollisimman normaalisti
pandemiasta huolimatta. Tämä on pääsääntöisesti onnistunut hyvin. Infektioiden hoidon Ylivieskaan keskittämisen myötä osa oman erikoissairaanhoidon toiminnoista on kuitenkin toistaiseksi siirretty Nivalan terveyskeskukseen.
Ostetun erikoissairaanhoidon osalta vuosi 2020 on ollut kaksijakoinen. Ylivieskassa ja Nivalassa kustannuksia on kertynyt selvästi edellistä vuotta enemmän, kun taas Sievissä ja etenkin Alavieskassa kustannuksia on kertynyt viime vuotta vähemmän. Talousarvioon verrattaessa tämä näyttäytyy kunnittain riippuen talousarvioon varatuista määrärahoista. Ominaista
etenkin Ylivieskan ja Nivalan osalta ovat olleet vuoden aikana tapahtuneet kalliit hoitotapahtumat, joiden vuoksi myös näiden kuntien osalta kalliiden hoitojen tasausjärjestelmän kautta
palautuneet tasausmaksut ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Erikoisaloista näistä kustannuksia on tullut etenkin lastentauteihin, mutta myös kirurgiaan ja sisätauteihin. Erityisesti
psykiatriassa kustannukset ovat kuntayhtymätasolla laskeneet merkittävästi, samoin syöpätaudeissa. Sairaaloista kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna OYS somaattisessa ja Oulaskankaan sairaalassa. Kustannukset pienenivät OYS psykiatriassa ja Kokkolassa.
Käyttötietoja sairaanhoitopiiristä ei tätä kirjoittaessa ole vielä tiedossa, mutta 11/2020 tietojen mukaan PPSHP:ssa saapuneet lähetteet, hoidetut potilaat, avohoitokäynnit, hoitojaksot
ja hoitopäivät ovat kuntayhtymän tasolla edellistä vuotta pienempiä.
Omassa erikoissairaanhoidossa toiminta on pääosin ollut normaalia. Suurimmat haasteet
ovat liittyneet erikoisosaajien saamisessa. Osa aikaisemmin kuntayhtymässä työskennelleistä
henkilöistä on lopettanut työn mm. eläköitymisen vuoksi ja heidän osaamisensa korvaaminen on ollut ajoin haastavaa. Uusia toimintoja omassa erikoissairaanhoidossa on kuitenkin
pystytty aloittamaan, mainittakoon unipolygrafiat uniapneatutkimuksena sekä Parkinson
hoitaja-lääkäri työpari. Lääkekeskuksen uudisrakennus on valmistunut vuodenvaihteessa ja
lääkekeskus on päässyt muuttamaan uusiin tiloihin. Myös puhdastilat ovat valmistuneet,
mutta tilojen validointia on hidastanut koronavirusrokotuksiin liittyvä runsaasti lisääntynyt
työmäärä. Puhdastilat eivät sen vuoksi ole vielä käytössä.
Erikoissairaanhoidossa nettokulujen toteuma 105,1 % on ajankulun mukaiseen talousarvioon
verrattuna.
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9.3.3 Työterveyshuolto
Työterveyshuolto edistää tuottamillaan asiantuntijapalveluilla työhyvinvointia tukien asiakasyritysten toiminnan tuloksellisuutta. Tehtävänä on edesauttaa terveellisen ja turvallisen
työympäristön sekä hyvin toimivan työyhteisön luomista asiakasyrityksiin sekä tuottaa sairautta ehkäiseviä, terveyttä edistäviä, työkykyä ylläpitäviä ja hoitavia palveluja.
Koronaepidemiasta johtuen ylähengitystieoireiset potilaat on hoidettu pandemiapoliklinikalla eikä työterveyshuollossa. Työterveyshoitajien työpanosta on käytetty pandemiatyöhön
vastaanotolla ja pandemiapuhelimessa. Työterveyshuollon ryhmätoimintoja ei ole pystytty
toteuttamaan suunnitellusti koronaepidemian takia. Työpaikkaselvityksiä on pystytty epidemian aikana tekemään normaalia vähemmän.
Työterveyshuollon toiminta ja talous eivät ole toteutuneet suunnitellusti vuoden 2020 aikana. Yksikön tuloja ovat vähentäneet henkilöstösiirrot pandemiapoliklinikalle sekä potilasryhmien siirto pandemiapoliklinikalle. Lääkärityövoimasta on ollut vajausta. Lääkärityövoiman
vajetta on paikattu hankkimalla ostolääkäreitä yksityiseltä palveluntuottajalta. Ostolääkäreiden käyttö on lisännyt yksikön kustannuksia.
Taloudellista riskiä on hallittu ja taloutta valvottu siten, että koko yksikön talouden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja yksittäisten työntekijöiden laskutettavan työn osuutta on
seurattu.
9.3.4 Suun terveydenhuolto
Palvelun tavoitteena oli ylläpitää ja edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia turvaamalla väestölle mahdollisimman hyvä suun ja hampaiden terveys. Tämä toteutui ohjaamalla
väestöä omatoimiseen suunterveydenhoitoon ja järjestämällä korkealaatuisia suun terveydenhuollon palveluja koko väestölle vaikuttavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Tehokkaan
toiminnan edellytyksiä ovat riittävät henkilöstöresurssit sekä ajanmukaiset ja hyväkuntoiset
hoitokoneyksiköt ja laitteet.
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. Koronaepidemia toi oman haasteensa toimintaan. Kiireetön hoito keskeytettiin maaliskuussa valtakunnallisen linjauksen mukaan, jotta hammashuollon henkilöstön suojaaminen sekä suojavarusteiden riittävyys pystyttiin turvaamaan. Talouden tavoitteiden osalta asiakasmaksutuloja jäi
saamatta ja toiminnalliset tavoitteet käyntimäärien osalta eivät toteutuneet arvioidusti. Riskinä on, että hoidon tarve tulee esille tulevaisuudessa entistä suurempana.
Koronapandemian aiheuttama kiireettömän hoidon keskeytys ja hygieniatason tarkentamisesta aiheutunut potilaskäyntimäärien väheneminen vaikuttivat suun terveydenhuollon toimintaan ja talouteen.
Suun terveydenhuollossa nettokulujen toteuma on 102,6 % ajankulun mukaiseen talousarvioon verrattuna.
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9.3.5 Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta.
Eläinlääkinnän toimitilat sijaitsevat Nivalassa ja Ylivieskassa, valvontatoimen Ylivieskassa.
Koronaepidemiaan varautumisena ympäristöterveydenhuollossa on osittain siirrytty etätyöskentelyyn ja toimintamalleja muutettu, jotta työpisteissä on yhtä aikaisesti mahdollisimman
vähän työntekijöitä kerrallaan. Terveysvalvonnassa ja valvontaeläinlääkärin työssä valvonnan
painopiste on muuttunut suunnitelmallisesta valvonnasta akuuttivalvontaan. Suunnitelmallista valvontaa ei ole voitu toteuttaa myöskään toimipaikkojen sulkeutumisen vuoksi. Ohjaus ja
neuvonta ovat korostuneet ohjeistusten laadinnan myötä, koska toimipaikat ovat tarvinneet
uusia ohjeita toimintamalleihinsa koronaepidemian aikana.
Ympäristöterveydenhuollon riskit liittyvät henkilöstöön. Haavoittuvuus on suuri pienen yksikkökoon vuoksi. Henkilöstön joustavuudesta johtuen toiminnan taso on voitu pitää kohtuullisen hyvänä poissaoloista huolimatta.
Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä, hyvien menettelytapojen mukaista toimintaa. Sisäistä
valvontaa toteutetaan myös seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa. Laskujen tarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä.
Ympäristöterveydenhuollossa nettokulujen toteutuma oli 92 % ajankulun mukaiseen talousarvioon verrattuna.
9.3.6 Psykososiaaliset palvelut
Psykososiaalisissa palveluissa on ollut vuoden vaihteessa organisaatiouudistus. Psykiatrinen
kotikuntoutus siirtyi psykososiaalisiin palveluihin ja Lanu-yksikkö aloitti toimintansa. Tulosalueen nimi muuttui aikuisten psykososiaalisista palveluista psykososiaalisiksi palveluiksi. Tulosalueeseen kuuluu nyt mielenterveysyksikkö (aikuisten mielenterveyspalvelut, toimintakeskus ja tuettu työtoiminta) A-klinikka, Lanu-yksikkö (psyykkarit, Lasten Nuppu ja Nuorten
Nuppu), psykiatrinen kotikuntoutus ja erityisryhmien asumispalvelut.
Mielenterveysyksikön hoitoon on päässyt 3 kuukauden sisällä kiireellisyydestä riippuen. Psykiatrin vastaanotolle on päässyt 1-2 kk:n sisällä, vuoden loppupuolella jopa kuukauden sisällä.
Yhteystyössä depressiohoitajien kanssa pilotoimme lokakuun alusta lähtien uutta arviointihoitaja toimintamallia. Pilotissa kaikki uudet asiakkaat arvioidaan perusterveydenhoidossa.
Mielenterveysyksikön osalta käynnit vähenivät keväällä koronan vuoksi, asiakkaat peruivat
käyntejä ja osa käynneistä toteutettiin etäyhteyksillä. Vaikka käynti- ja asiakasmäärät vähenivät keväällä, kuitenkin koko vuoden käyntimäärät ja asiakasmäärät ovat lähes samoja kuin
edellisenä vuonna.
Terapiakeskusten työntekijät mielenterveysyksiköstä, A-klinikalta ja Lanusta päivystivät
psyykkisen ensiavun puhelinta 6t joka arkipäivä maaliskuusta elokuun alkupuolelle. Mielenterveysyksikössä lisättiin myös muutamia akuuttiaikoja joka viikolle koronaan varautumisen
vuoksi. Koronan vuoksi ryhmätoiminnat ja tuettu työtoiminta olivat tauolla 18.3. - 31.5.2020
ja 30.11 lähtien. Kesän aikana rajoitusten muututtua ryhmiä alettiin jälleen toteuttaa, mutta
pienemmillä ryhmäkooilla. Tuetun työtoiminnan avotöihin ei päässyt koronarajoitusten linjausten mukaisesti. Kesäkuulla osaan työpaikoissa alettiin taas ottamaan avotyöntekijöitä,
mutta osaan ei. Kevään aikana kuntoutusohjaajat ja toiminnanohjaajat tapasivat asiakkaitaan
tukikäynneillä.
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Lanu-yksikkö eli lasten ja nuorten psykiatrinen yksikkö on aloittanut toimintansa. Työntekijöiden rekrytointi on onnistunut. Ainoastaan lasten- ja nuortenpsykiatri- sekä toimintaterapeuttipalvelut piti edelleen loppuvuonna 2020 toteuttaa ostopalveluina. Koulupsyykkarit
aloittivat 1.8.2020 suunnitellusti. Yhteistyötä sivistystoimen kanssa on tiivistetty. Uusia toimintamalleja on kehitetty ja kuvattu.
Psykiatrinen kotikuntoutus ja tehostettu kotikuntoutus ovat tukeneet toiminnallaan ennaltaehkäisevästi terapiakeskuksen ja aikuissosiaalityön kautta ohjautuneita asiakkaita (51 asiakasta). Tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakkaiden siirtyminen raskaimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin palveluihin. Lisäksi kotikuntoutuksen asiakkaina jatkaa 36 erityisryhmien asumispalveluista siirtynyttä asiakasta.
A-klinikalla resurssi kohdentuu edelleen enenevästi moniongelmaisten asiakkaiden hoitamiseen. Usein he ovat huumeidenkäyttäjiä. Asetuksella määritellyssä opioidiriippuvaisten korvaushoidossa on siirrytty pitkävaikutteisen injektiolääkityksen käyttöön lähes kokonaan. Tämä näkyy käyntimäärien laskuna, kun lääkityksen toteuttaminen ei enää edellytä saman asiakkaan tapaamista useaa kertaa viikossa. Tämän myötä vapautunut resurssi mahdollistaa
painotuksen siirtämisen lääkehoidon toteuttamisesta psykososiaaliseen kuntoutukseen. Terveysneuvontapiste KIOSKI on vakiinnuttanut paikkansa. Se tähtää suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveyshaittojen vähentämiseen. Koronatilanteen takia KIOSKI (terveysneuvontapiste) on kuitenkin ollut tauolla samoin kuin A-klinikan ryhmätoiminta 18.3 - 31.5.2020.
Kioski aloitti toimintansa taas juhannuksen jälkeen. A-klinikan ryhmätoiminta on ollut myös
joulukuussa tauolla.
Palveluita kehitetään Popsoten tavoitteiden mukaisesti ja osallistutaan POPSoten hanketyöhön. Terapiakeskuksen läheisimpiä yhteistyökumppaneita olivat Kallion muut toimintayksiköt. Yhteistyötä tehtiin myös mm. koulujen, psykiatristen sairaaloiden, poliisin, seurakunnan
ja kriminaalihuollon, mielenterveysyhdistysten ja palvelukotien kanssa. Ennaltaehkäisevää
työtä on ollut muun muassa kriisityö ja Lapset puheeksi -menetelmän käyttö.
Sisäistä valvontaa toteutettiin seuraamalla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa säännöllisesti. Sisätilaongelmia on Ylivieskan, Alavieskan ja Nivalan yksiköissä.
Tekstikäsittely ruuhkautui alkuvuonna ja hankaloittaa potilasasioiden sujuvaa hoitamista ja
potilasturvallisuutta. Syyskuussa tähän palkattiin lisätyövoimaa ja asia hoitui hyvin.
Psykososiaalisissa palveluissa nettokulujen toteutuma oli 92 % ajankulun mukaiseen talousarvioon verrattuna.
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9.4

Kuntayhtymän tuloslaskelman toteumavertailu
Määräraha

Toteuma

2020

Tot %

Toteuma

2020

2019

Myyntituotot

132 732 696

131 145 171,79

98,8

126 034 172,43

Maksutuotot

9 666 207

8 902 175,26

92,1

9 370 733,11

497 400

437 779,42

88,0

480 811,90

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot

1 334 978

1 355 555,50 101,5

1 486 141,78

144 231 281

141 840 681,97

98,3

137 371 859,22

-41 891 732

-40 350 260,11

96,3

-39 325 886,00

Eläkekulut

-7 662 702

-7 282 500,28

95,0

-7 440 846,36

Muut henkilösivukulut

-1 458 899

-1 580 291,79 108,3

-1 344 755,45

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut

-51 013 333

-49 213 052,18

96,5

-48 111 487,81

Palvelujen ostot

-72 032 984

-71 409 702,19

99,1

-69 874 497,25

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 458 331

-5 559 751,64 101,9

-4 747 952,13

Avustukset

-7 722 763

-7 244 118,34

93,8

-6 797 502,31

Muut toimintakulut

-7 382 232

-7 783 020,70 105,4

-7 228 112,60

Toimintakulut
Toimintakate

-143 609 643 -141 209 645,05
621 638

98,3 -136 759 552,10

631 036,92 101,5

612 307,12

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

75 000

14 660,32

0

-43 327,35

-75 000

-5 306,40

0

-33 973,43

621 638

597 063,49

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Suunnitelman muk. poistot

-622 027

19,5

70 326,78

7,1

-75 642,99
-5 316,21

96,0

606 990,91

-629 106,20 101,1

-612 230,06

Kertaluonteiset poistot
poistot käyttöomaisuudesta
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tilikauden alijäämä/ ylijäämä
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate/poistot %

-389,00

-32 042,71

-5 239,15

100,4

100,4

100,4

99,9

94,9

99,1
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9.5

Investointien toteuma
INVESTOINNIT 2020
Käyttöomaisuus 2020
Määräraha

Toteutuma

Ali/Yli

Tot. %

200 000

186 339,99

13 660

93,2 %

Muut koneet ja kalusto

733 000

534 928,00

198 072

73,0 %

Keskeneräiset hankinnat

67 000

-15 978,88

82 979

-23,8 %

1 000 000

705 289,11

294 711

70,5 %

Aineeton käyttöomaisuus
Tietokoneohjelmistot
Aineellinen käyttöomaisuus
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kuljetusvälineet

Atk-laitteet
Muut osakkeet ja osuudet
Investoinnit yhteensä

9.6

Rahoitusosan toteutuminen
2020
TA

TOT

Ali/Yli

Tot %

RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
Toiminnan ja investointien rahavirta

621 638

597 063,49

24 575

96,0 %

-1 000 000

-705 289,11

-294 711

70,5 %

0
-378 362

-108 225,62

270 136

0
0
0
0

-217 385,18
-457 819,49
2 891 692,60
-892 619,45

-217 385
-457 819
2 891 693
-892 619

1 323 868,48

1 323 868

1 215 642,86
1 215 642,86

1 594 005

28,6 %

Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen muutokset
Vaihto-omaisuuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos (tase)

-378 362
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-321,3 %

10 Tilinpäätöslaskelmat
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

2020

2019

Toimintatuotot
Myyntituotot

131 145 171,79

126 034 172,43

Maksutuotot

8 902 175,26

9 370 733,11

437 779,42

480 811,90

1 355 555,50

1 486 141,78

141 840 681,97

137 371 859,22

-40 350 260,11

-39 325 886,00

Eläkekulut

-7 282 500,28

-7 440 846,36

Muut henkilösivukulut

-1 580 291,79

-1 344 755,45

-71 409 702,19

-69 874 497,25

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 559 751,64

-4 747 952,13

Avustukset

-7 244 118,34

-6 797 502,31

Muut toimintakulut

-7 783 020,70

-7 228 112,60

-141 209 645,05

-136 759 552,10

631 036,92

612 307,12

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Toimintakate
Rahoitustuotot ja –kulut
Korkotuotot

0,00

Muut rahoitustuotot

14 660,32

Korkokulut

70 326,78

-43 327,35

Muut rahoituskulut

-5 306,40

-75 642,99

597 063,49

606 990,91

-629 106,20

-612 230,06

Tilikauden tulos

-32 042,71

-5 239,15

Tilikauden ylijäämä

-32 042,71

-5 239,15

100,4 %

100,4 %

94,9 %

99,1 %

18,01

18,22

33 155

33 323

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Toimintatuotot/ toimintakulut %
Vuosikate/ poistot %
Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä
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RAHOITUSLASKELMA

2020

2019

597 063,49

606 990,91

Investointien rahavirta
Investointimenot

-705 289,11

-679 588,25

Toiminnan ja investointien rahavirta

-108 225,62

-72 597,34

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

-217 385,18
-457 819,49
2 891 692,60
-892 619,45

362 158,37
31 129,65
-747 405,33
283 737,40

Rahoituksen rahavirta

1 323 868,48

-70 379,91

Rahavarojen muutos

1 215 642,86

-142 977,25

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

9 619 910,30
8 404 267,44

8 404 267,44
8 547 244,69

1 215 642,86

-142 977,25

-243 067,50
84,66 %
84,66 %
>1

48 059,49
89,32 %
89,32 %
>1

9 619 910,30
141 920 240,56
25
33 155

8 404 267,44
137 514 783,34
22
33 323

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Toiminnan rahavirta
Vuosikate

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassavarat 31.12.
Kassasta maksut
Kassan riittävyys pv
Asukasmäärä
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TASE
31.12.2020

31.12.2019

1. Aineettomat oikeudet

239 231,02

165 926,54

Aineettomat hyödykkeet yht.

239 231,02

165 926,54

4. Koneet ja kalusto

1 888 893,17

1 886 014,74

Aineelliset hyödykkeet yht

1 888 893,17

1 886 014,74

1. Osakkeet ja osuudet

19 768,20

19 768,20

Sijoitukset yht

19 768,20

19 768,20

2 147 892,39

2 071 709,48

1. Aineet ja tarvikkeet

757 003,32

299 183,83

Vaihto-omaisuus yhteensä

757 003,32

299 183,83

3. Muut saamiset

234 616,46

288 118,71

4. Siirtosaamiset

22 828,50

0,00

257 444,96

288 118,71

1. Myyntisaamiset

4 015 282,45

5 843 691,62

3. Muut saamiset

1 113 721,59

997 508,74

4. Siirtosaamiset

1 868 036,00

3 016 858,53

Lyhytaikaiset saamiset yht.

6 997 040,04

9 858 058,89

Saamiset yhteensä

7 254 485,00

10 146 177,60

9 619 910,30

8 404 267,44

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

17 631 398,62

18 849 628,87

VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 779 291,01

20 921 338,35

VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet

II Aineelliset hyödykkeet

III Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus

II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaik.saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset

III Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset yht.
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31.12.2020

31.12.2019

2 712 802,54
152 026,51
-32 042,71
2 832 786,34

2 712 802,54
157 265,66
-5 239,15
2 864 829,05

279,66
401 285,17
401 564,83

1 437,66
617 512,35
618 950,01

II Lyhytaikainen
2. Lainat rahoitus- ja vak.lai
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras po. yht.
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

0,00
0,00
5 646 359,44
967 434,70
9 931 145,70
16 544 939,84
16 544 939,84

0,00
0,00
6 688 328,98
865 725,23
9 883 505,08
17 437 559,29
17 437 559,29

VASTATTAVAA

19 779 291,01

20 921 338,35

14,3 %
11,7 %
119 984 €
4€
0€
33 155

13,7 %
12,7 %
152 027 €
5€
0€
33 323

VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä
V Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
PAKOLLISET VARAUKSET
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2. Lahjoitusrahastojen pääoma
3. Muut toimeksiantojen pääoma
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä
Kertynyt ylijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12.
asukasmäärä
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11 Tilinpäätöksen liitetiedot
11.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1)

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 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 Numerus-työkalun avulla. Numerus-taulukoiden kokoomataulut sisältyvät tilinpäätösasiakirjaan allekirjoitusten ja merkintöjen jälkeisenä liitetietojen lisäselvityksenä.
Kuntayhtymän toimintatuottoihin sisältyvät jäsenkuntien myyntituotot muodostuvat jäsenkunnittain seuraavasti:
(tuoteryhmäkohtaiset toimintatuottojen erittelyt liitteessä Numerus-taulukoiden kokoomataulut, liitetietotosite 1)
TP 2020

TP 2019

Muutos €

Muutos %
TP 2019

TP 2020

TP 2019

€/asukas €/asukas

Myyntitulot jäsenkunnilta
Kuntayhtymän oma toiminta

84 675 609

80 699 165

3 976 444

4,9 %

2 554

2 422

Erikoissairaanhoidon ostot

42 251 196

41 334 162

917 034

2,2 %

1 274

1 240

126 926 805

122 033 327

4 893 478

4,0 %

3 828

3 662

Alavieska

10 130 937

9 565 248

565 689

5,9 %

4 023

3 797

Nivala

42 492 573

41 039 112

1 453 461

3,5 %

4 047

3 857

Sievi

19 030 055

18 772 663

257 392

1,4 %

3 940

3 823

Ylivieska

55 273 241

52 656 303

2 616 938

5,0 %

3 611

3 452

Yhteensä

126 926 805

122 033 327

4 893 479

4,0 %

3 828

3 662

Yhteensä
Jakauma jäsenkunnittain

Oman toiminnan kustannuksiin sisältyy välittömiä koronapandemian hoitoon liittyviä kustannuksia 2,3 milj. €

9)

Palvelujen ostojen erittely (liitetietotosite 2)
Palvelujen ostojen erittely

11)

2020

2019

Asiakaspalveluiden ostot

56 099 692

54 848 194

Muiden palveluiden ostot

15 310 010

15 026 304

Palvelujen ostot yhteensä

71 409 702

69 874 497

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINTIEN POISTOSUUNNITELMA
Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen
hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet
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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
vastaavien hyödykkeen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon.
Poistoajat ja menetelmät
1. Aineettomat hyödykkeet
− Aineettomat oikeudet

tasapoisto

5v

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

4v
4v
4v
3v

2. Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
−
Kuljetusvälineet
−
Sairaala- terveydenhuolto yms. laitteet
−
Atk-laitteet
−
Muut laitteet ja kalusteet
−
Muut aineelliset hyödykkeet
−
Keskeneräiset hankinnat

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
ei poistoa
ei poistoa

5v
10 v
4v
5v

3. Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
−
Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

Muut pitkävaikutteiset menot
−
Perustamis- ja järjestelymenot
−
Tutkimus ja kehittämismenot
−
Atk-ohjelmistot
−
Muut

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

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.2020

Aineettomat
hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet

Aineelliset
hyödykkeet
Koneet ja
kalusto

165 926,54
186 339,99

1 803 251,49
534 928,00

-113 035,51
239 231,02
239 231,02

-516 070,69
1 822 108,80
1 822 108,80
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Keskeneräiset
hankinnat

Sijoitukset

82 763,25
88 629,01
-104 607,89

19 768,20

66 784,37
66 784,37

19 768,20
19 768,20

Yhteensä

2 071 709,48
809 897,00
-104 607,89
-629 106,20
2 147 892,39
2 147 892,39

24)

Saamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetietotosite 4):
TP 2020
Pitkäaikaiset saamiset
Jäsenkunnat/Itsenäistymisvarat
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

TP 2019

234 616,50
22 828,50
257 445,00

0,00
288 118,71
288 118,71

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

4 015 282,45

5 843 691,62

Palautuskelpoinen ALV
Palkkaennakot
Muut saamiset yhteensä

1 113 474,00
247,59
1 113 721,59

997 508,74
0,00
997 508,74

Muut siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

1 868 036,00
6 997 040,04

3 016 858,53
9 858 058,89

Saamiset yhteensä

7 254 485,04 10 146 177,60

Luottotappioihin on kirjattu vuoden 2018 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
2020
Jäsenkuntien osuudet
%
Alavieska
8,60
Nivala
33,61
Sievi
16,07
Ylivieska
41,72
Yhteensä
100,00

eur
233 335,63
911 785,37
435 986,84
1 131 694,70
2 712 802,54

Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

2019
2 712 802,54
2 712 802,54
153 994,84
157 265,66
-5 239,15
2 864 829,05

2020
2 712 802,54
2 712 802,54
157 265,66
152 026,51
-32 042,71
2 832 786,34
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33)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (liitetietotosite 4):
TP 2020
Jäsenmaksuvelat
Lomapalkkajaksotus
Muut jaksotetut palkat
Työntekijän eläkemaksut
KuEL-maksut
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksut
Nettopalkat
Taloud. tuen maksuosuus Keva
TyEL-vakuutusmaksut
Työttöm.vak. vammaispalv.
Ulosotot
Maksamattomat palkat
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä

TP 2019

0,00
7 147 299,79
464 508,63
0,00
896 007,08
164 472,78
120 935,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1 562,94
0,00
0,00
1 136 358,61
9 931 145,70

2,63
7 084 131,21
726 967,08
237 808,75
663 963,61
197 774,73
140 600,44
0,00
1 832,90
12 034,79
12,88
124,37
0,00
0,00
818 251,69
9 883 505,08

11.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38)

Vuokravastuut, olennaiset (liitetietotosite 5):

Leasingvuokravastuut
2020
2019
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
479 720
360 937
myöhemmin maksettavat
708 609
727 373
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolla ei ole pitkäaikaisia vuokravastuita.
11.5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot
42)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020 (liitetietotosite 6)

Toimiala

Hallinto- ja tukipalvelut

45)

Vakinaiset
Määräaikaiset
Työllistämistuella
viran-/toimenviran-/toimenYhteensä
palkatut
haltijat
haltijat
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

2019

29

27

5

7

1

1

35

35

Hyvinvointipalvelut

539

501

190

220

0

3

729

724

Terveyspalvelut

365

347

89

103

0

0

454

450

Yhteensä

933

875

284

330

1

4

1218

1209

Tilintarkastajan palkkiot (liitetietotosite 7)
Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Yhteensä
Palkkiot yhteensä

2020
2019
2018
BDO
KPMG Oy
BDO
BDO
Audiator Oy
Audiator Oy Audiator Oy
6 968
5 300
9 506
12 095
1 386
439
2 654
1 961
116
8 794
5 300
14 094
12 276
14 056
60

Luettelot ja selvitykset
Käytetyt tositelajit ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Nro
1
5
9
10
12
15
16
17
18
20
21
22
30
32
33
34
35
36
40
86
87
90
96
97
98
99
LTT

Tositelaji
Pankkitositteet
Effica-Sos tositteet
Palkkatositteet
KP Laskennalliset
SL Laskennalliset
Luottotappiot
Keskusvarasto
Lääkehuolto Ylivieska
Hammashuolto
Ostolaskujen maksut
Ostolaskut WF
Ostolaskut PSOP
Myyntireskontran suoritukset
Yleislaskutus Kallio
Terveydenhuollon asiakasmaksut
Työterveyshuollon maksut
Vanhus- ja vammaispalv. maksut
Hammashuollon asiakasmaksut
Ympäristöterv.huollon laskut
Hyvitysten kohdistaminen
Korkolaskut
Muistiot
Kirjanpidon tulos
Kirjanpidon tulos laskennall.
Sisäisen laskennan tulos
Sisäisen laskennan tulos lask.
Liitetietotositteet

Säilytystapa
paperitositteina
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperitositteina
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina
paperitositteina

62

1

2,2 %
4,9 %

917 035
3 976 444
-2,16 %
-2,09 %
-932 804
-1 809 063
42 251 196
84 675 609

0
-17 334 162

eur
-446 748
96 333
-1 374 993
-932 804
-382 621
-1 938 116
-87 682
893 895
-146 479
-89 837
154 133
-230 102
810 352
-2 741 867

43 184 000 42 251 196
86 484 672 102 009 771

TP 2020 / TP 2020 / Muutos TP 2020 /
TP 2019
TA 2020 M TP 2019
eur
%
%
178 218
1,4 %
-3,4 %
-61 470
-1,6 %
2,6 %
786 535
1,8 %
-3,1 %
917 035
2,2 %
-2,2 %
41 213
0,9 %
-8,0 %
93 278
0,3 %
-5,4 %
-5 244
-0,3 %
-4,3 %
1 306 549
13,8 %
9,0 %
92 805
0,8 %
-1,3 %
-32 108
-3,0 %
-8,0 %
168 351
152,4 %
123,6 %
19 465
2,5 %
-22,2 %
2 305 886
54,0 %
4 893 479
4,0 %
-2,1 %
Ali/Yli

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio
Tilinpäätös 2020
2020 M
2020
2019
Netto
Tuotot
Kulut
Netto
Netto
Netto
-3 417 651 12 881 591
12 703 373 13 328 339 13 328 339 16 299 242
3 859 185
-1 208 807
5 067 991
3 762 852
3 762 852
3 920 654
-163 161 43 533 787
42 747 252 41 408 780 44 908 780 43 696 948
42 251 196
41 334 162 39 684 000 43 184 000 42 251 196
4 406 004
-425 699
4 831 703
4 788 625
4 788 625
4 364 791
-8 548 604 33 775 169
33 681 890 35 713 285 35 713 285 42 323 772
1 957 140
-119 299
2 076 439
2 044 822
2 044 822
1 962 385
-282 970 10 802 825
9 908 930 11 085 795
9 408 930
9 496 276
-811 744 11 277 141
11 184 336 11 423 620 11 423 620 12 088 884
1 039 620
-154 091
1 193 711
1 129 458
1 129 458
1 071 728
278 834
-2 023 251
2 302 085
124 701
124 701
110 483
805 158
-90 333
895 491
1 035 260
1 035 260
785 693
2 310 352
-88 553
2 398 905
1 500 000
4 466
122 033 327 124 168 671 129 668 672 144 260 967 -17 334 162 126 926 805

41 334 162 39 684 000
Ostettu ESH
80 699 165 84 484 671
Oma toiminta
Numerus-taulukoiden kuluihin sisältyvät sisäisten erien nettomenot.

Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- josta ostettu erikoissairaanhoito
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Työikäisten palvelut
Projektit (Korona)
Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Numerus-taulukoiden kokoomataulut

LIITE

LIITE

Numerus-taulukoiden kokoomataulut

Kunta: Alavieska
Toimiala:
Tilinpäätös
2019

Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- josta ostettu erikoissairaanhoito
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Työikäisten palvelut
Projektit (Korona)
Yhteensä
Ostettu ESH
Oma toiminta

Netto

Talousarvio Tilinpäätös
2020 M
2020
Netto

Netto

Ali/Yli
eur

Muutos
TP 2020 / TP 2020 / TP
TP 2020 / TP
TA 2020 M
2019
2019
%
%
eur

1 008 777
317 971
3 031 408
2 982 826
304 123
3 194 151
172 797
578 395
811 246
105 821
8 354
31 868
338
9 565 248

1 103 027
299 007
3 518 982
3 381 000
434 434
3 564 083
132 011
773 864
808 334
109 630
9 577
57 123
105 000
10 915 072

1 020 466
329 452
3 220 586
3 135 012
431 066
3 274 591
152 245
536 948
822 936
116 283
21 078
30 550
174 736
10 130 937

-82 561
30 445
-298 397
-245 988
-3 368
-289 492
20 234
-236 916
14 602
6 653
11 501
-26 573
69 736
-784 135

-7,5 %
10,2 %
-8,5 %
-7,3 %
-0,8 %
-8,1 %
15,3 %
-30,6 %
1,8 %
6,1 %
120,1 %
-46,5 %
66,4 %
-7,2 %

1,16 %
3,61 %
6,24 %
5,10 %
41,74 %
2,52 %
-11,89 %
-7,17 %
1,44 %
9,89 %
152,30 %
-4,14 %
5,91 %

11 689
11 481
189 178
152 186
126 944
80 440
-20 552
-41 447
11 690
10 463
12 724
-1 318
174 399
565 689

2 982 826
6 582 421

3 381 000
7 534 072

3 135 012
6 995 925

-245 988
-538 148

-7,3 %
-7,1 %

5,10 %
6,28 %

152 186
413 504

Kunta: Nivala
Toimiala:
Tilinpäätös
2019

Talousarvio Tilinpäätös
2020 M
2020

Ali/Yli

Muutos
TP 2020 / TP 2020 / TP
TP 2020 / TP
TA 2020 M
2029
2019
%
%
eur

Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- josta ostettu erikoissairaanhoito
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Työikäisten palvelut
Projektit (Korona)
Yhteensä

Netto

Netto

Netto

eur

4 194 672
1 151 114
13 950 526
13 388 818
1 311 048
12 150 563
540 101
3 369 294
3 757 499
411 662
35 271
165 937
1 426
41 039 112

4 349 540
1 151 976
14 284 682
13 750 000
1 506 126
12 659 544
661 288
3 386 604
3 726 487
434 000
39 965
217 513
480 000
42 897 725

4 311 750
1 130 444
13 609 844
13 146 905
1 332 171
12 369 534
593 274
3 813 568
3 906 959
406 535
89 023
192 365
737 106
42 492 573

-37 790
-21 532
-674 838
-603 095
-173 955
-290 011
-68 014
426 964
180 472
-27 465
49 058
-25 148
257 106
-405 153

-0,9 %
-1,9 %
-4,7 %
-4,4 %
-11,5 %
-2,3 %
-10,3 %
12,6 %
4,8 %
-6,3 %
122,8 %
-11,6 %
53,6 %
-0,9 %

2,79 %
-1,80 %
-2,44 %
-1,81 %
1,61 %
1,80 %
9,84 %
13,19 %
3,98 %
-1,25 %
152,40 %
15,93 %
3,54 %

117 078
-20 670
-340 682
-241 913
21 123
218 970
53 173
444 274
149 460
-5 127
53 752
26 428
735 680
1 453 460

Ostettu ESH
Oma toiminta

13 388 818
27 650 294

13 750 000
29 147 725

13 146 905
29 345 668

-603 095
197 943

-4,4 %
0,7 %

-1,81 %
6,13 %

-241 913
1 695 373

2

LIITE

Numerus-taulukoiden kokoomataulut

Kunta: Sievi
Toimiala:
Tilinpäätös
2019

Talousarvio Tilinpäätös
2020 M
2020

Netto

Netto

Netto

Ali/Yli
%

Muutos
TP 2020 / TP 2020 / TP
TP 2020 / TP
TA 2020 M
2019
2019
%
%
eur

Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- josta ostettu erikoissairaanhoito
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Työikäisten palvelut
Projektit (Korona)
Yhteensä

2 095 571
662 643
6 126 243
6 017 800
687 872
5 476 101
263 535
916 109
2 249 649
180 076
16 274
97 930
658
18 772 663

2 344 011
633 810
5 927 221
5 703 000
678 163
5 825 027
302 552
1 157 725
2 513 664
194 364
18 537
118 371
225 000
19 938 445

2 235 304
662 517
5 890 870
5 719 986
586 243
5 427 125
238 696
1 147 271
2 189 605
167 640
41 085
103 156
340 542
19 030 055

-108 707
28 707
-36 351
16 986
-91 920
-397 902
-63 856
-10 454
-324 060
-26 724
22 548
-15 215
115 542
-908 390

-4,6 %
4,5 %
-0,6 %
0,3 %
-13,6 %
-6,8 %
-21,1 %
-0,9 %
-12,9 %
-13,7 %
121,6 %
-12,9 %
51,4 %
-4,6 %

6,67 %
-0,02 %
-3,84 %
-4,95 %
-14,77 %
-0,89 %
-9,43 %
25,23 %
-2,67 %
-6,91 %
152,45 %
5,34 %
1,37 %

139 733
-126
-235 373
-297 815
-101 629
-48 976
-24 839
231 162
-60 044
-12 436
24 811
5 226
339 884
257 392

Ostettu ESH
Oma toiminta

6 017 800
12 754 863

5 703 000
14 235 445

5 719 986
13 310 069

16 986
-925 376

0,3 %
-6,5 %

-4,95 %
4,35 %

-297 815
555 206

Kunta: Ylivieska
Toimiala:
Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2020 M

Tilinpäätös
2020

Ali/Yli

Muutos
TP 2020 / TP 2020 / TP
TP 2020 / TP
TA 2020 M
2019
2019
%
%
eur

Vertailutaso
Vastaanottopalvelut
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
- josta ostettu erikoissairaanhoito
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja hoivapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Työikäisten palvelut
Projektit (Korona)
Yhteensä

Netto

Netto

Netto

eur

5 404 353
1 788 926
19 639 075
18 944 717
2 061 748
12 861 075
985 951
4 632 478
4 365 942
374 170
50 584
489 958
2 045
52 656 303

5 531 761
1 678 060
21 177 894
20 350 000
2 169 902
13 664 631
948 971
4 590 738
4 375 135
391 463
56 622
642 253
690 000
55 917 430

5 314 071
1 736 771
20 812 487
20 249 294
2 056 523
12 703 919
972 925
5 305 038
4 357 642
349 162
127 648
479 087
1 057 968
55 273 241

-217 690
58 712
-365 407
-100 706
-113 379
-960 712
23 954
714 300
-17 493
-42 302
71 026
-163 166
367 968
-644 189

-3,9 %
3,5 %
-1,7 %
-0,5 %
-5,2 %
-7,0 %
2,5 %
15,6 %
-0,4 %
-10,8 %
125,4 %
-25,4 %
53,3 %
-1,2 %

98 %
97 %
106 %
107 %
100 %
99 %
99 %
115 %
100 %
93 %
252 %
98 %
105 %

-90 282
-52 155
1 173 412
1 304 577
-5 224
-157 156
-13 027
672 561
-8 300
-25 008
77 064
-10 871
1 055 923
2 616 938

Ostettu ESH
Oma toiminta

18 944 717
33 711 587

20 350 000
35 567 430

20 249 294
35 023 948

-100 706
-543 483

-0,5 %
-1,5 %

6,89 %
3,89 %

1 304 577
1 312 361
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