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T oimit u sjoht a j a n k a ts a u s
Istekin liiketoiminta on kehittynyt vakaasti

Julkisten palvelujen muutos haastaa Istekin

koko yhtiön olemassaolon ajan. Vuosi 2015 oli

kirkastamaan rooliaan. Haluamme auttaa

meille erityisen onnistunut. Liikevaihtomme

asiakkaitamme palvelemaan nykyaikaisesti,

kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna.

laadukkaasti ja tuottavasti. Meiltä edellytetään

Yhtiön kasvun taustalla on asiakasomistajiem-

kasvavaa kykyä pureutua asiakasomistajiemme

me tarve hyödyntää lisääntyvässä määrin tieto-

palvelumallien kehittämiseen ja niitä edistävien

tekniikan ja teknologiapalvelujen tarjoamia

digitaalisten ratkaisujen kokoamiseen. Osaami-

mahdollisuuksia sekä panostus uusien, toimin-

sen kehittäminen ja saatavuus on niin Istekin

taa tehostavien ratkaisujen käyttöönottoon.

kannalta kuin kansallisestikin se menestystekijä,

Kasvustrategiamme ytimenä
on kehittyminen uuden
sukupolven palveluyhtiöksi.

joka ratkaisee onnistumisen. Tähän ja eri toimiYhteiskuntamme, kuten kansainvälinen

joiden yhteistyöhön meidän kaikkien on nyt

yhteisö laajemminkin, yrittää kirkastaa suun-

panostettava. Emme siis voi jäädä odottamaan!

taansa monien ja osin ennakoimattomien
epävarmuuksien puristuksessa. Kotimaassam-

Kasvustrategiamme ytimenä on kehittyminen

me talouden kasvun palauttaminen aiemmalle

uuden sukupolven palveluyhtiöksi. Päämääräm-

tasolle näyttää olevan hyvin vaikea tehtävä.

me on, että Istekki tunnetaan toimintaa lähellä

Maan hallitus etsii ratkaisuja talouden tasa-

olevana, alansa parhaana palvelukumppanina.

painottamiseksi muun muassa työllisyyttä

Meidän on toimittava niin, että asiakkaan koke-

parantavilla toimenpiteillä sekä julkisen sekto-

mus meistä palvelun järjestäjänä tai tuottajana

rin hallinto- ja palvelurakenneuudistuksilla.

on aina myönteinen. Tämän toteutuminen
edellyttää asiakasomistajien tavoitteiden

Maakuntahallinnon ja sote -palvelujen reformi

kirkasta ymmärtämistä ja oma-aloitteisuutta

on keväällä 2016 vaiheessa, jossa avoimia kysy-

vastataksemme nopeasti muutostarpeisiin.

myksiä on vielä paljon enemmän kuin selkeitä

Yhtiön kasvaessa kilpailukykymme parantami-

päätöksiä. Riskinä onkin, että kentän toimijat

nen vaatii edelleen määrätietoista sisäistä uudis-

pysähtyvät odottamaan ja muutokselle asetet-

tamista ja johtamisjänteen pitämistä matalana.

tujen tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu.
Syksyllä 2009 yhtiön perustamisesta käynnisty-

Digitalisointi ja
kansalaisten
osallistaminen ovat
keskeisiä mahdollisuuksia.

4

i st e k k i

oy

Digitalisointi ja kansalaisten osallistaminen

nyt toimitusjohtajakauteni päättyy 31.5.2016.

ovat keskeisiä mahdollisuuksia, joiden avulla

Luovuttaessani tehtäväni seuraajalleni, Jukka

julkinen sektori parantaa palvelujensa saata-

Markkaselle, olen samalla hyvin kiitollinen

vuutta ja tuottavuutta. Käytännössä tulos-

saatuani johtaa kasvavaa ja eteenpäin menevää

ten saavuttaminen edellyttää investointeja

asiantuntijayhteisöä. Kiitän asiakkaita, henkilös-

osaamiseen ja teknologiaan, mikä tarkoittaa,

töä ja yhteistyökumppaneita yhdessä tekemi-

että niin sanottu ICT- kulujen osuus julkisten

sestä ja lukemattomista onnistumisista, joiden

palvelujen toimintakuluista tulee kasvamaan.

tuloksena olemme menestyneet! Istekillä ja

Kustannusrakenteen kehitys näyttää jatkossa

sen osaavilla ihmisillä on tulevissa muutoksissa

hyvin samansuuntaiselta kuin esimerkiksi

paljon annettavaa, ja tiedän, että hyvällä työllä

rahoitusliiketoiminnassa on jo tapahtunut.

yhtiömme kasvu ja kehitys jatkuvat.

Teknologia itsessään halpenee, mutta vastaavasti sen käyttö sekä tiedon määrä ja sen

Katse eteenpäin! Yhdessä tekemällä onnistumme!

prosessointi kasvavat jyrkästi.

Urpo Karjalainen
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P irk a n m a a n s a ir a a n hoitopiiri ,
kohti l a a je n ev a a yhteisty ö t ä

Teksti Tuomo Mujunen, Marko Kaukonen ja Harri Kumpulainen

Vuoden 2015 aikana Pirkanmaan sairaanhoito-

Konseptissa yhdistämme digitalisaation

piirin ja Istekin yhteistyö kasvoi ja tiivistyi.

ymmärtämisen Istekin vahvaan asiakas- ja

Anestesiatoiminnan ICT
-palveluintegraattori

Vuoden lopussa toteutettiin yhteinen esiselvi-

toimialakohtaiseen ratkaisuosaamiseen. Tällä

Pirkanmaan anestesiatietojärjestelmän osalta

tys strategisen kumppanuuden syventämisestä

luodaan vahva pohja digitaalisten palveluiden

palvelun rakentaminen lähti liikkeelle pää-

ja sovittiin tarkentavan suunnitelman toteutta-

kehittämiselle ja toteuttamiselle.

käyttäjäroolin siirrolla Istekkiin. Pääkäyttäjä

käyntiin mallikkaasti ja Istekin saama kokemus

tai vianselvityksen koordinointi häiriötilanteis-

alihankkijoitaan tietojärjestelmäpalveluiden

tuo lisää etuja kaikille asiakkaillemme.

sa. Istekki on monien asiakkaidensa kanssa

tuottamiseen.

lähtenyt edistämään kokonaispalvelua, jossa
toimimme asiakkaan puolesta vastuullisena

Käymme tiiviisti asiakkaan kanssa läpi palvelui-

kumppanina esimerkiksi tietojärjestelmien

den sisältöä ja laatua varmistaaksemme, että

toimii kuitenkin edelleen fyysisesti Tampereen

Palveluintegraattori
-palvelu

palveluintegraattorina. Asiakkaalla on yksi

asiakas saa tarvittavan hyödyn omaan toimin-

Istekki on ollut mukana tukemassa Pirkanmaan

yliopistollisessa sairaalassa, koska tehtävä vaatii

Istekin palvelusuunnittelu lähtee asiakkaan

kumppani, joka hoitaa yhteydet kaikkiin muihin

taansa Istekin kokoaman palvelun avulla.

Istekin Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tuotta-

sairaanhoitopiirin digitalisoitumista Digital

läsnäoloa järjestelmän käyttökohteissa leikkaus-

kanssa käyttäjien toiminnallisista tarpeista ja

toimijoihin. Näin Asiakas voi keskittyä omaan

ma palvelutarjonta kattoi vuoden 2015 lopussa

Office -konseptilla. Sairaanhoitopiirissä digi-

saleissa. Pääkäyttäjän vastuulla on hoitaa

siihen parhaiten soveltuvasta ICMT -kokonai-

toimintaansa tietojärjestelmien ollessa

Sotenet -tietoliikennepalveluiden ja anestesia-

talisaatiota lähestyttiin työpajoissa toiminta-

yhteydenpitoa asiakkaan, sovellustoimittajan

suudesta. Lopputuloksena on asiakkaan

tukemassa tätä toimintaa.

järjestelmän kokonaispalvelun lisäksi kattavan

lähtöisesti kahdeksan strategisesti valitun

(GE Healthcare) ja tietoteknisten tukipalvelui-

tarpeisiin yhdessä rakennettu elinkaarimallin

joukon erilaisia palveluita. Osaa palveluista sairaan-

kärkihankkeen kautta.

den toimittajan (Fujitsu) kesken, pitäen tilanne-

sisältävä palvelukokonaisuus.

misesta alkuvuoden 2016 aikana.

hoitopiirin lisäksi käyttivät myös alueen kunnat.

kuvan koko ajan keskitetysti hallussa.

että Istekki kokoaa asiakkaalle tarvittavan

Pirkanmaan
alueelle Kantaliityntäpistepalvelut
Istekiltä

Palveluintegraattori -palvelu tarkoittaa sitä,

Perinteisesti asiakkaalla voi olla saman tieto-

palvelukokonaisuuden tietyn ICMT -ympäristön

Istekki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat

projektitoimistoa kartoittamaan ja tunnista-

Vuoden 2015 aikana teknisiä sovellushallinnan

järjestelmäpalvelun tuottamiseen useita eri

osalta sen kehittämisestä ylläpitoon eli koko

järjestäneet yhteistyössä Pirkanmaan SOTE

Digital Office
-konsepti toiminnan
kehittämisen tukena

maan käytännönläheisesti kehitysprojektien

vastuita siirrettiin Istekille ja kevään 2016 aika-

palveluntarjoajia. Asiakas huolehtii itse näiden

palvelun elinkaaren ajaksi. Palveluun voi

-toimijoille mahdollisuuden käyttää yhteistä,

digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuk-

na myös palvelinympäristö siirretään Istekin

palveluntarjoajien sekä palveluiden hallinnoin-

sisältyä niin järjestelmän sisällölliset kuin

keskitettyä liityntäpistettä Kanta -palveluihin.

sia, sekä toimme esille keinoja, miten hyödyt

haltuun. Kaikkien muutosten jälkeen käydään

nista. Hallinnointi sisältää esimerkiksi jatkuvan

tekniset tukipalvelut sekä palvelin- ja konesali-

Liityntäpiste mahdollistaa hoitohenkilöstölle

Istekin Digital Office -konsepti on kokonais-

jalkautetaan käytäntöön.

palvelumalli ja eri organisaatioiden vastuut ja

palvelun varmistamista, ongelmatilanteiden ja

palvelut. Tämän lisäksi voi sisältyä myös

Kanta -palveluiden saamisen heidän käyttä-

prosessit läpi, jotta tietojärjestelmien jatkuva

muutosten hallintaa sekä toimittajien hallintaa

asiakkaan vastuulle monesti jäävä toimittaja-

mien potilastietojärjestelmien kautta.

toimivuus turvataan.

ja niihin liittyvää sopimusten hallintaa. Tässä

verkoston hallinta. Istekin on mahdollista

Vuonna 2015 käytössä olivat Sähköinen

Autoimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

valtainen lähestymismalli organisaation digitalisoitumiseen ja muutoksen läpivientiin

Digital Office -konseptin menetelmien tukema-

systemaattisesti organisaation eri tasoilla.

na projektitoimisto pystyy jatkossa suunnittele-

mallissa Asiakas saattaa joutua haasteiden

hoitaa myös sovellustoimittajien hallinta sekä

resepti ja Potilastiedon arkisto. Samana

Asiakaskohtaisesti räätälöitävällä Digital

maan sairaanhoitopiirin toiminnan kehitys-

Istekin laajentuminen Pirkanmaalle on tuonut

eteen esimerkiksi häiriö- tai ongelmatilanteissa

siihen liittyvä palvelunvalvonta ja sopimusten-

vuonna Istekin uusina asiakkaina Kanta

Office -mallilla autamme ymmärtämään mitä

projektien pohjalta asiakaslähtöiset, tarpee-

myös selkeästi esille tehtävät, mitkä voidaan

selvitys- ja ratkaisuvastuiden osalta. Asiakkaan

hallinta. Näin asiakkaalle palvelusta koituvat

-palveluihin liittyivät Mediatri -potilastieto-

kehittämismahdollisuuksia digitalisaatio

seen vastaavat digitaaliset palvelukokonaisuu-

tuottaa etänä ja mitkä palveluista edellyttävät

ydintoimintaa on terveydenhuollon toiminta,

kaikki kustannukset ovat selkeästi ja helposti

järjestelmää käyttävät kunnat.

tarkoittaa toiminnan eri osa-alueilla.

det ja niitä tukevat ICT-ratkaisut.

paikallista läsnäoloa. Palvelu on lähtenyt

ei tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen

raportoitavissa. Istekki voi käyttää myös omia
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T a voittee n a moder n i s a ir a a l a

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kaari- ja
Sädesairaalan suunnittelutyöt käynnistyivät

Sairaaloissa käyttöön
otettuja järjestelmiä

vuonna 2008 ja rakennustyöt aloitettiin vuoden 2012 lopulla. Kaarisairaalan käyttöönotto

Teksti Jaana Luostarinen

verkko sädehoitoyksikköön ja Terveyden- ja
hyvinvointilaitoksen (THL) erillisverkko oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten tiloihin.

>	Carescape potilasvalvontajärjestelmä yhdis-

tapahtui toukokuussa 2015 ja Sädesairaalan

tää sairaalan tietoverkon, sähköiset potilas-

Istekin Kaarisairaalaan tehdyt työmäärät ja

muutot aloitettiin elokuussa 2015. Istekin

tiedot, diagnostiset kuvat, laboratoriotulok-

kustannukset olivat yhteensä noin

vastuulle molempien sairaaloiden suunnitte-

set ja kolmannen osapuolen laitetiedot sekä

12.212,4 htt ja 1.123.558,80 €. Sädesairaalan

lu- ja asennustöissä kuuluivat muun muassa

reaaliaikaisen potilasmonitorointitiedot.

osalta Istekin B11/ICT-projektikustannukset

tietoverkkojärjestelmät, turvallisuusjärjestel-

>	KVM-ratkaisussa työasemien keskusyksiköt

olivat 2765,95 htt ja 207.446,25 €.

mät, erityisjärjestelmät (itseilmoittautumis- ja

ovat sijoitettuna erillisiin laitetiloihin, joista

hoitajakutsujärjestelmät), AV- ja kuvansiirto-

toiminnallisuudet tuodaan työpisteille p2p

Kokonaisaikataulullisesti pysyttiin suunnitel-

järjestelmät, telejärjestelmät, työasemat ja

-kaapelointia pitkin KVM-lähettimien ja

lussa aikataulussa. Lopullinen toteutunut

oheislaitteet sekä lääkintälaitteet. Lisäksi

vastaanottimien avulla.

asennustöiden ajankohta Kaarisairaalan osal-

Istekistä osallistuttiin lukuisiin moniamma-

>	Philipsin keskusvalvontajärjestelmä kerää

ta ajoittui välille 6.4.–13.5.2015. Yksiköiden

tillisiin palavereihin, joissa suunniteltiin ja

tietoa potilasvalvontamonitoreista keski-

muutot ajoittuivat puolestaan ajalle 14.5.–

valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä paras

tetysti ja välittää kriittiset hälytykset

25.5.2015. Muuttopäivinä Istekistä oli ICT-työ-

mahdollinen lopputulos potilaan parhaaksi.

Cardiomax-yksikön kautta Myco-puhelimille.

tehtävissä 10 – 40 henkilöä päivässä ja päivän

>	Istekki -palveluna tuotettiin hoitajakutsuRakennustöiden tavoitteena olivat modernit

järjestelmät Schrack- ja Miratel.

pituudet venyivät 12 –16 tuntisiksi. Asennustyöt ja muutot onnistuivat B11/ICT-projektin

sairaalat, jotka hyödyntävät tehokkaasti uutta

>	Stryker Digital Capture järjestelmää käyte-

teknologiaa. B11/ICT -projektin aikana käyttöön-

tään leikkaussalilaitteiston ohjaukseen ja

otettiin useita uusia järjestelmiä tukemaan

leikkaussaleissa tallennettavan kuvamate-

Uuden sairaalan rakennusprojekti onnistui

potilaan hoidon uusia toimintatapoja.

riaalin hallintaan ja se on integroitu sairaalan

yhteistyössä moniammatillisten työryhmien

muuhun tietojärjestelmäympäristöön.

avulla.

>	CGI:n Itseilmoittautumisjärjestelmällä

näkökulmasta erittäin hyvin.

- Haasteellisinta oli saada koottua tilaaja-

potilaat voivat itse ilmoittautua kioskeissa

puolen tarpeet yhteen sekä rakentaa riittä-

vastaanotolle saapuneeksi.

vän tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken.
Tavoitteena oli moderni sairaala, joka hyödyn-

Kaarisairaalassa työasemien elinkaarivaihtoja

tää tehokkaasti uutta teknologiaa. Pohjois-

tehtiin reilut 200 kpl, uusia työasemia asennet-

Savon sairaanhoitopiirin projektin aikana

tiin yli 190 kpl ja uusia tulostimia n. 90 kpl.

yhteistyötä eri toimijoiden välillä rakennettiin

Kaarisairaalan muutossa muutettiin lähemmäs

tiiviillä työpalavereilla, joiden ansiosta suunni-

300 työasemaa ja 186 tulostinta. Sädesairaa-

telmat ja valmistelut varmistivat parhaan

lan osalta laitemäärät olivat huomattavasti

mahdollisen lopputuloksen potilaan parhaaksi.

pienempiä: muuttavia työasemia oli n. 50 kpl

Kokonaisaikataulullisesti pysyttiin suunnitellus-

ja uusia noin 90 kpl. Sädesairaalan erityispiir-

sa aikataulussa, vaikka aikataulu olikin tiukka.

teenä olivat sädelaitteiden vaiheittaiset siirrot

Kaikki ymmärsivät, että olemme toisistamme

ja asennukset, mitkä ajallisesti veivät kultakin

riippuvaisia ja tekivät saumatonta yhteistyötä.

laitteelta noin 6-8 viikkoa. Asennus- ja siirto-

Hankepäällikkö Jaana Luostarinen
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työn suorittivat pääsääntöisesti laitetoimitta-

Lopulta työssämme on kyse asiakaskokemuk-

jat. Toinen erillispiirre oli Sädesairaalan erillis-

sen parantamisesta tekniikan avulla, kertoo

verkot. Sairaanhoitopiirin tietoliikenneverkon

Istekin hankepäällikkö Jaana Luostarinen.

lisäksi Sädesairaalaan rakennettiin ARIA erillis-
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Teksti Juha Rannanheimo ja Sami Konttinen

S osiaali - j a te r ve y de n h u ollo n
j ä rjestelm ä r a tk a is u j a u u distet a a n
l a a j a ll a k a n s a llisell a yhteisty ö ll ä
Istekkiläisten mukanaololla keskeisissä kansallisissa hankkeissa varmistetaan
asiakkaillemme tarvittava tuki toteutettaessa toiminnan tarpeita paremmin
palvelevaa järjestelmäkehitystä sekä järjestelmien merkittävämpää uudistamista.
Kattava asiantuntemuksemme on myös ollut kysyttyä kansallisissa hankkeissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympä-

Kansallista yhteistyötä valmisteltiin alkuvuo-

asiantuntijarooleissa Juha Rannanheimo (mo-

ristö on muutoksessa, tietojärjestelmäratkai-

desta 2015, ja valmisteluun pohjautuen käyn-

dulaarinen järjestelmäarkkitehtuuri) ja Marko

sujen uudistamisella mahdollistetaan osaltaan

nistyi kansallinen UNA-hanke virallisesti elo-

Ruotsala (tietoturva ja tietosuoja).

konkreettista etenemistä kohti tulevia palvelu-

kuussa 2015. Hankkeeseen on osallistunut 18

malleja ja -rakenteita. Keskeisten operatiivisten

sairaanhoitopiiriä, 7 kaupunkia ja ryhmä muita

UNA-hankkeessa on tehty tavoitteen mukaista

järjestelmien uudistamista tarvitaan tukemaan

sote-sektorin merkittäviä toimijoita, hankkee-

työtä eri työryhmissä useiden kuukausien ajan.

sote-rakennemuutosten tavoitteita, joissa

seen on myös osallistuttu kattavalla työpa-

Järjestelmien uudistamista tukeva määrittely-

korostuu asiakkaan rooli ja yksilölliset palvelu-

noksella Istekki Oy:stä. Hanke tuottaa laajat

hanke päättyy laajojen kommentti- ja audi-

tarpeet asiakaslähtöisissä toimintaprosesseis-

asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja toimittajariip-

tointikierrosten jälkeen toukokuussa 2016.

sa. Lisäksi järjestelmäkokonaisuuden tulee

pumattomat tulevaisuuden hyvinvointijärjes-

Uudistamisen edistäminen etenee vaiheittain

tukea jatkossa eri sote-palveluiden (sosiaali-

telmän määritykset. Määrittelyihin pohjautuen

ja jatkuu parhaillaan niin ikään kansallisella

huolto, perusterveydenhuolto ja erikoissai-

voidaan vaiheittain kilpailuttaa tietojärjestelmä-

hankintamallien ja siihen liittyvän organisoin-

raanhoito) välisen yhteistyön tiivistämistä.

ratkaisuja sekä ohjata nykyisten järjestelmien

nin suunnittelulla. Siinäkin Istekkiläiset ovat

kehittämistyötä.

vuoden 2016 aikana vahvasti mukana.

seksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjes-

UNA-hankkeessa on hyödynnetty Istekin am-

Olemme Istekissä nähneet tärkeänä olla mu-

telmien ja toimintamallien uudistamisessa.

mattitaitoa ja osaamista erilaisissa asiantuntija-

kana kehityksen ja uudistamisen kärjessä, näin

Järjestelmäuudistamista toteuttava Apotti-

ja johtamistehtävissä. Hankkeelle nimettyinä

kasvaa kyky nähdä ja ennakoida etenemistä.

hanke on etenemässä pääkaupunkiseudulla,

resursseina ovat toimineet Sami Konttinen

Ja jatkoa ajatellen oikea-aikaisella yhdessä

ja lähes kaikki muut sairaanhoitopiirit sekä

ICT-määrittelyjen osahankkeen projektipäällik-

tekemisellä käännetään kansallisessa yhteis-

suuret kaupungit ovat omalta osaltaan

könä, Mikko Mäntynen vastuuasiantuntijana

työssä jalostuneet näkemykset asiakkaidem-

organisoituneet yhteistyöhön.

määrittelemässä tärkeää, mutta vaativaa asiak-

me kehittämisen tueksi, ja lopulta tukemaan

kuudenhallinnan ja toiminnan- ja tuotannon-

entistä paremmin suomalaisten terveyttä ja

ohjauksen kokonaisuutta sekä keskeisissä

hyvinvointia.

Laajapohjainen yhteistyö on nähty tarpeelli-
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H a llit u kse n toimi n t a kertom u s tilik a u delt a
1.1.–31.12.2015
Tilikauden toiminta

Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikauden

Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julki-

aikana erityisen myönteisesti. Ulkoisten

ratkaisuja mm. itseilmoittautumisen ja

seen terveydenhuoltoon ja kuntien toi-

kustannusten noususta huolimatta kyke-

lääkeautomaation ratkaisut. Myös

mintaan liittyviä sekä organisaatioiden

nimme pitämään suunnitelman mukaisen

PSSHP:n informaatiohallinnan kehittä-

välisen yhteistyön mahdollistavia infor-

myyntikatetason ja omien palvelujemme

minen (INFOKE) saatiin valmiiksi vuonna

maatioteknologian ja lääketieteellisen

hinnat entisellään. Pidimme liiketoiminnan

2015. Muita merkittäviä asiakasprojekte-

tekniikan palveluja. Yhtiöjärjestyksen

muut kulut hyvin hallinnassa, ja poistojen

ja olivat Kuopion kaupungin Sähköinen

mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole

pienentyessä liikevoitto ylitti tavoite-

ovenavaus- projekti, Kuopion puhelin-

tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen,

tason.

vaihdeuudistus ja Maaningan kuntaliitok-

vaan tarjota näille kustannustehokkaita ja
kilpailukykyisiä palveluja.

yhteydessä otettiin käyttöön useita uusia

sen ICT-palvelut. Tapahtumapalveluna
Istekin asiantuntijat ovat lisänneet panos-

toteutimme Kuopiossa pidetyn WHO:n

taan useissa kansallisissa ja alueellisissa

kansainvälisen konferenssin tietotekniset

Vuoden 2015 lopussa päättynyt tilikausi

kehittämisprojekteissa, joiden tavoitteena

ratkaisut.

oli yhtiön kuudes. Istekin liiketoiminnan

on muodostaa perusta uusille, yhteisille

kasvu jatkui vakaana ja ylitti asetetun

ja myös kansalaisia paremmin palveleville

Kehittyvän asiakasyhteistyön panostus-

kasvutavoitteen selkeästi. Liikevaihtomme

ratkaisuille. Näistä mainittakoon edelleen

kohteita ovat olleet esim. asiakkaidemme

kasvoi 18 % prosenttia edelliseen vuo-

jatkuva UNA- hanke, jossa työskentelee

digitalisoitumista edistävä konsultointi

teen verrattuna. Yhtiön kasvun taustalla

useita istekkiläisiä. Pohjois-Savon alueelli-

sekä ICT- palvelujen hallintaan ja uuden-

on asiakasomistajiemme tarve hyödyntää

sina ratkaisuina toteutettiin mm. Aromin,

laiseen järjestämiseen painottuvat selvi-

lisääntyvässä määrin tietotekniikan ja

EKG:n ja Rondon käyttöönottoprojektit.

tykset. Myös uusien uhkien ehkäisemiseksi

teknologiapalvelujen tarjoamia mahdolli-

Nilakka- kuntien käynnistämä virtuaali-

tarvittaviin tietoturva- ja tietosuoja-

suuksia sekä panostus uusien, toimintaa

kuntaprojekti on hyvä esimerkki rohkeasta

ratkaisuihin panostaminen on merkittä-

tehostavien ratkaisujen käyttöönottoon.

yhteistyöstä, ja se jatkuu edelleen kuluva-

vässä kasvussa.

Myyntimme kasvoi tasaisesti kaikilla

na vuonna. Asiakaskohtaisten hankkeiden

liiketoiminta-alueilla. Toimialapohjaisesti

osalta eniten palveluja suunnattiin Pohjois-

Yhtiön omien valmiuksien vahvistamiseksi

tarkasteltuna SOTE- sektorin kysyntä on

Savon sairaanhoitopiirin Kaarisairaalan ja

toteutimme vuoden aikana paljon uutta

kasvanut eniten.

Sädesairaalan käyttöönottoihin. Näiden

tavoitteenamme määrätietoisesti paran-

Kasvun taustalla on
asiakasomistajiemme tarve
hyödyntää lisääntyvässä
määrin tietotekniikan
ja teknologiapalvelujen
tarjoamia mahdollisuuksia
sekä panostus uusien,
toimintaa tehostavien
ratkaisujen käyttöönottoon.

keskeiset t u n n u sl u v u t
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		2015

2014

2013

Liikevaihto, tuhat euroa 		

40 132

34 148

31 445		

Liikevaihdon kasvuprosentti		

18

9

7

Liikevoitto, tuhat euroa		

1154

153

656		

Liikevoittoprosentti		2,9

0,5

2,1

Maksuvalmius, Quick ratio		

1,3

1,5		

Omavaraisuusaste		50,4

44,4

42,8

Henkilöstö keskimäärin		

266

230

1,3
297

vuosike rto mu s
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Henkilöstön kehittämisessä panostimme sertifioituun
osaamiseen, asiakkaan kohtaamis- ja asiakaspalvelutaitoihin
sekä osaamisen kehittämistä tukevien välineiden hankintaan.
taa toimitusten laatua ja kustannus-

Yhtiön liikevoitto oli 1 153 706,63 euroa

vuonna 2014 ja 9 944 394,27 euroa vuon-

jäseninä. Istekki Oy:n toimitusjohtajana tili-

omist a j a t

tehokkuutta sekä varautua edelleen

(153 324,44 euroa vuonna 2014 ja

na 2013), mikä on 32 % liikevaihdosta. Sai-

kauden aikana on toiminut DI Urpo Karjalainen.

31.12.2015

liiketoiminnan ja ICT:n käytön jatkuvaan

656 132,04 euroa vuonna 2013). Tulos

rauslomien kokonaismäärä kasvoi edellisen

kasvuun. Saimme uuden konesalimme

ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli

tilikauden 3,4 %:n tasosta 4,2 %:n tasoon.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG

valmiiksi keväällä 2015, ja toteutimme

1 115 062,36 euroa. Tilikauden tuloverot

Henkilöstön kehittämisessä panostimme

Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana

Istekin historian suurimmat palvelin-,

olivat -205 025,96 euroa ja tilikauden

sertifioituun osaamiseen, asiakkaan

KHT Esko Taskinen.

verkko- ja topologiauudistukset. Sertifi-

voitoksi muodostui siten 910 036,40

kohtaamis- ja asiakaspalvelutaitoihin sekä

oiduimme Kelan Kanta- välityspalvelujen

euroa (2 677,47 euroa vuonna 2014 ja

osaamisen kehittämistä tukevien välinei-

Osakeannit

toimittajaksi, ensimmäisenä Suomessa

201 949,47 euroa vuonna 2013).

den hankintaan. Istekkiläisen osaamisen

Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.6.2010

THL:n vuoden 2015 asettamien vaatimus-

	K-sarjan osakkeet

nykytaso tullaan kartoittamaan vuoden

hallitukselle antaman valtuutuksen

ten mukaisesti. Syksyllä 2015 otimme

Rahoitus

2016 aikana. Kartoituksella halutaan taata

(enintään 1000 kpl A-sarjan osakkeita ja

käyttöön uuden palvelujen hallintaa

Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli

jokaiselle istekkiläiselle mahdollisuus itsen-

enintään 1000 kpl K-sarjan osakkeita) no-

parantavan toiminnanohjausjärjestelmän.

4 208 284,32 euroa (4 532 137,42 euroa

sä kehittämiseen ja varmistaa, että osaami-

jalla hallitus päätti 6.10.2015 pitämässään

vuonna 2014 ja 1 974 327,53 euroa vuon-

nen tukee Istekin strategiaa. Henkilöstön

kokouksessa suunnatusta osakeannista

Istekki Oy:n hallitus hyväksyi elokuussa

na 2013). Investointeihin käytettiin kaik-

työtyytyväisyyttä mittasimme Työkyky-

Ylä-Savon ICT-Palvelut Oy:lle tarjoten

osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä

kiaan 2 786 743,15 euroa (3 213 891,80

indeksimittauksella, johon vastasi noin 66 %

merkittäväksi 5 kpl uusia A-sarjan osakkei-

yhtiölle uuden liiketoimintastrategian.

euroa vuonna 2014 ja 1 775 662,77 euroa

henkilöstöstämme. Edelliseen, kaksi vuotta

ta hintaan 1 000 euroa/osake. Ylä-Savon

Siinä on määritelty yhtiölle uusi visio

vuonna 2013). Pitkäaikaisen vieraan pää-

sitten tehtyyn, mittaukseen verrattuna

ICT-Palvelut Oy on rekisteröity yhtiön

ja täsmennetyt strategiset tavoitteet.

oman vähennys oli 1 012 500 euroa ja

kokonaispistemäärä on pysynyt lähes

osakkaaksi 7.12.2015.

Strategia painottaa kehittymistä uuden

osakeantina saatu rahoituksen rahavirta

samana, eli parani 0,1 pistettä. Mittauksen

sukupolven palveluyhtiöksi, jonka keskei-

oli 15 000 euroa.

perusteella suunnittelemme toimenpiteet,

sinä menestystekijöinä on tarjota odo-

Hallitus päätti 8.12.2015 pitämässään

joilla tähtäämme huomattavasti parempaan

kokouksessa suunnatusta osakeannista

(50 ääntä/osake):
Kuopion kaupunki

2.810 kpl

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

2.810 kpl

	A-sarjan osakkeet
(1 ääni/osake):
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

IS-Hankinta Oy

1 kpl

Islab

20 kpl

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä

20 kpl

(Servica)

tukset ylittävä asiakaskokemus, jatkuva

Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat

tulokseen seuraavassa mittauksessa kahden

Leppävirran kunnalle tarjoten merkittäväk-

luottamuksen ja aseman vahvistaminen

5 569 289,20 euroa (5 145 248,03 euroa

vuoden päästä.

si 10 kpl uusia A-sarjan osakkeita hintaan

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

asiakasomistajakentässä, yhtiön kasvu ja

vuonna 2014 ja 4 749 502,41 euroa vuon-

1 000 euroa/osake. Leppävirran kunta on

Keiteleen kunta

uudistuminen sekä kyky toimia laadukkaa-

na 2013). Omavaraisuusaste oli 50,4 %.		

Hallinto

na palveluintegraattorina nopeasti uudis-

					

Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous

tuvilla markkinoilla.

Henkilöstö

pidettiin 31.3.2015. Hallitus kokoontui tili-

Hallitus päätti 8.12.2015 pitämässään

Istekki Oy:n palveluksessa oli vuoden

kauden aikana kymmenen kertaa ja yhtiön

kokouksessa suunnatusta osakeannista

rekisteröity yhtiön osakkaaksi 21.12.2015.

Osakkeita

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl
5 kpl
20 kpl

Kuhilas Oy

5 kpl

KuntaPro Oy

5 kpl

LapIT Oy

5 kpl

Liikevaihto
ja tulos

2015 alussa 288 henkilöä. Tilikauden

osakkaille järjestettiin osakaskokous

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen

Lapinlahden kunta

lopun henkilöstömäärä oli 306, joista

kahdesti tilikauden aikana. Kokousten

liikelaitoskuntayhtymälle, Nordlabille,

Leppävirran kunta

10 kpl

Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä

määräaikaisia oli 28. Keskimääräinen

lisäksi hallituksen jäsenet ja yhtiön johto

tarjoten merkittäväksi 20 kpl uusia A-sarjan

Pielaveden kunta

5 kpl

tilikaudella oli 40 132 277,96 euroa

henkilöstömäärä vuoden 2015 aikana

ovat osallistuneet kansallisiin ja alueelli-

osakkeita hintaan 1 000 euroa/osake.

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy

(34 147 813,98 euroa vuonna 2014 ja

oli 297. Henkilötyövuosissa mitattuna

siin seminaareihin ja työryhmiin erityisesti

31 444 870,87 euroa vuonna 2013).

kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli

SOTE-valmisteluun ja julkisen sektorin

Hallitus on suunnannut ym. osakeannit

Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen

11 %. Henkilöstön kasvu on kohdistunut

digitalisaatioon liittyen.

yhtiön asiakkaille ja sovitun toiminta-

verrattuna oli noin 18 %. Kasvu syntyi

edellisten vuosien tapaan lähes kokonaan

mallin mukaisesti yhtiön asiakkaat tulevat

lisääntyneestä palvelujen volyymistä ja

asiantuntijatehtäviin. Kokonaisuudessaan

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

myös yhtiön osakkaiksi. Tällä perusteella

uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä.

henkilöstökulut olivat 15 970 672,86 euroa.

Kari Janhonen puheenjohtajana, Jaakko

on katsottu, että suunnatuille osake-

Palvelujen yksikköhintoja emme ole tili-

Tilikauden palkat ja palkkiot olivat

Kekoni varapuheenjohtajana, Sirpa Lätti-

anneille on ollut osakeyhtiölain 9:4 §:ssä

kauden aikana korottaneet.

12 960 854,90 euroa (11 024 470,01 euroa

Hyvönen ja Jukka Pelkonen hallituksen

tarkoitettu painava syy.
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Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Siilinjärven kunta

10 kpl

20 kpl
5 kpl
20 kpl

Tervon kunta

5 kpl

Tuusniemen kunta

5 kpl

Varkauden kaupunki

20 kpl

Vesannon kunta

5 kpl

Ylä-Savon ICT-palvelut Oy

5 kpl

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

vuosike rto mu s

20 kpl

2 0 1 5
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tili n t a rk a st u skertom u s

Tulevaisuuden näkymät

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä

Asiakasomistajiemme toimintaympäristön muutos, siihen vastaaminen

Istekki Oy:n
yhtiökokoukselle

toimintamalleja ja palveluja uudistamalla, haastaa julkisen sektorin hyödyn-

Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n kirjan-

tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

Lausunto
tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta

tämään laaja-alaisesti ja lisääntyvässä määrin digitalisaation mahdollisuuksia

pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuk-

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä

Lausuntonamme esitämme, että tilin-

sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta

päätös ja toimintakertomus antavat

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman,

perustuu tilintarkastajan harkintaan, jo-

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen

rahoituslaskelman ja liitetiedot.

hon kuuluu väärinkäytöksestä tai virhees-

ja toimintakertomuksen laatimista koske-

tä johtuvan olennaisen virheellisyyden

vien säännösten mukaisesti oikeat ja riittä-

riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioi-

vät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja

kasvavia markkinoita, joilla menestyminen mahdollistaa edelleen selkeän

Hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuu

dessaan tilintarkastaja ottaa huomioon

taloudellisesta asemasta. Toimintakerto-

liiketoiminnan kasvun.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-

sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä

muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat risti-

päätöksen ja toimintakertomuksen laati-

merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot

riidattomia.

misesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja

antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-

riittävät tiedot Suomessa voimassa

muksen laatimisen kannalta. Tilintarkas-

olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-

taja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen

siin liittyvä osaamisen puute voi myös jossain määrin rajoittaa tavoitteiden

muksen laatimista koskevien säännösten

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden

mukaista yleistä kehitystä.

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja

asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet

varainhoidon valvonnan asianmukaisesta

mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän

järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä,

antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvon-

että kirjanpito on lainmukainen ja varain-

nan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen

hoito luotettavalla tavalla järjestetty.

kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen

Esko Taskinen

laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,

KHT

sekä niiden hyödyntämiseksi tarvittavia palveluja. Tavoiteltava ja nähtävissä
oleva kansalaisten oman vastuunoton ja osallistumisen lisääntyminen tarkoittaa myös sitä, että uusien sähköisten ja paikkariippumattomasti jousta-

Urpo Karjalainen
toimitusjohtaja
Istekki Oy

van käytön mahdollistavien ratkaisujen määrä tulee lähivuosina kasvamaan
merkittävästi. Tämä tarkoittaa Istekin kannalta nopeasti muuttuvia ja

Itsehallinto- ja SOTE- alueiden järjestämiseen liittyvät periaateratkaisut ja
niiden mahdollinen viivästyminen voivat osaltaan hidastaa edellä kuvattua
julkisten palvelujen uusiutumista. Laajasti katsottuna uusiin mahdollisuuk-

Kari Janhonen
hallituksen puheenjohtaja
talousjohtaja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Julkisen sektorin palvelujen yhtenäistämistarve ja kustannustehokkuuden
parantamistavoitteet ohjaavat kehitystä niin, että asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi yhtiön kysyntä painottuu jatkossa nykyistä enemmän yhteisten
ratkaisujen ja uusien ekosysteemien toteuttamiseen, niin alueellisesti kuin

Jaakko Kekoni
hallituksen varapuheenjohtaja
hallitusammattilainen

tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi

Tilintarkastajan
velvollisuudet

toimivan johdon tekemien kirjanpidollis-

Istekki arvioi, että sen orgaaninen kasvu vuonna 2016 tulee olemaan vähin-

Velvollisuutenamme on antaa suoritta-

päätöksen ja toimintakertomuksen ylei-

tään yli 10 %. Kasvu edellyttää Istekiltä panostusta uuteen osaamiseen

mamme tilintarkastuksen perusteella

sen esittämistavan arvioiminen.

samalla uusia ja aiempaa toimintalähtöisempiä teknologiaratkaisuja hyödyn-

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintaker-

kansallisestikin.

täen. Palveluintegraattorirooli ja kumppaniyhteistyön merkitys korostuvat
kehittyvässä liiketoimintamallissa.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Jukka Pelkonen
hallituksen jäsen
professori
Itä-Suomen yliopisto

Käsityksemme mukaan olemme hankki-

että noudatamme ammattieettisiä peri-

neet lausuntomme perustaksi tarpeelli-

aatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-

sen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tuksen Suomessa noudatettavan hyvän

tilintarkastusevidenssiä.

tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin-

jätetään yhtiön omaan pääomaan.

tarkastustapa edellyttää, että suunnitte-

KPMG Oy Ab

ten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilin-

tomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää,

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, 910 036,40 euroa,

Kuopiossa, 24. helmikuuta 2016

lemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden

Kuopiossa 24.2.2016

Sirpa Lätti-Hyvönen
hallituksen jäsen

Istekki Oy
Hallitus

strategiajohtaja
Kuopion kaupunki

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan,
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
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t a se

				

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

40 132 277,96

34 147 813,98

	LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot 		

41 279,74 		

79 326,53

Materiaalit ja palvelut				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
		 Ostot tilikauden aikana
		 Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+)
	Ulkopuoliset palvelut

-4 218 675,50 		

-2 469 485,55

-17 210,21 		

-101 910,10

-11 811 518,52

-16 047 404,23

-10 589 732,27

-13 161 127,92

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot

-12 960 854,90 		

-11 024 470,01

Henkilösivukulut				
		 Eläkekulut
		 Muut henkilösivukulut

-2 235 490,62 		
-774 327,34

-15 970 672,86

-1 947 570,99
-657 319,01

-13 629 360,01

Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot 		

-2 628 717,07 		

-3 189 349,91

Liiketoiminnan muut kulut 		

-4 373 056,91 		

-4 093 978,23

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 		

1 153 706,63 		

153 324,44

Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

1 064,04 		
-39 708,31

-38 644,27

6 463,72
-56 899,06

-50 435,34

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 		

1 115 062,36 		

102 889,10

Tuloverot 		

-205 025,96 		

-100 211,63

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

910 036,40

2 677,47

Vastaavaa		

31.12.2015		

31.12.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet 		
586 504,05 		
Aineelliset hyödykkeet 		
5 404 451,41 		
Sijoitukset 		
11 671,19 		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 		
6 002 626,65 		

465 684,01
5 367 413,56
11 503,00
5 844 600,57

	VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus 		
141 323,35 		
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset
1 974 741,42 		
2 089 691,57
Muut saamiset
0,00 		
499,34
Siirtosaamiset
964 510,96
2 939 252,38
1 328 431,11
Rahat ja pankkisaamiset 		
5 569 289,20 		
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 		
8 649 864,93 		

i st e k k i

oy

3 418 622,02
5 145 248,03
8 722 403,61

	Vastaavaa yhteensä

14 652 491,58

14 567 004,18

Vastattavaa 		

31.12.2015		

31.12.2014

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma				
Osakepääoma
5 896 000,00 		
5 886 000,00
Osakepääoman korotus
15 000,00
5 911 000,00
10 000,00
5 896 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 		
564 840,82 		
562 163,35
Tilikauden voitto (tappio) 		
910 036,40 		
2 677,47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 		
7 385 877,22 		
6 460 840,82
	VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 		
506 250,00 		
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
1 012 500,00 		
1 012 500,00
Saadut ennakot
15 567,31 		
12 749,07
Ostovelat
1 044 367,05 		
2 149 872,33
Muut velat
1 605 880,75 		
1 108 209,35
Siirtovelat
3 082 049,25
6 760 364,36
2 304 082,61
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 		
7 266 614,36 		
	Vastattavaa yhteensä
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158 533,56

14 652 491,58

1 518 750,00

6 587 413,36
8 106 163,36
14 567 004,18

vuosike rto mu s

2 0 1 5
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T I L I N P ÄÄ T Ö K S E N L AA T I M I S T A K O S K E V A T
LIITETIEDOT
1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

	Liiketoiminnan rahavirta 		
Voitto ennen satunnaisia eriä 		 1 115 062,36 102 889,10

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman

Oikaisut liikevoittoon (+/–):

mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut

2 628 717,07

3 189 349,91

38 644,27

50 435,34

3 782 423,70

3 342 674,35

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun
hankintamenon tai sitä alemman jälleen hankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

	Käyttöpääoman muutos		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys

Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.
Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

479 369,64

624 989,40

17 210,21

101 910,10

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

172 951,00

613 210,54

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

4 451 954,55

4 682 784,39

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -39 708,31

-56 899,06

Saadut korot liiketoiminnasta

1 064,04

6 463,72

Maksetut välittömät verot (–)

-205 025,96

-100 211,63

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

4 208 284,32

4 532 137,42

Liiketoiminnan rahavirta (A)

4 208 284,32

4 532 137,42

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu hankintamenoista arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja poistomenetelmät ovat seuraavat:
Sovellukset ja varusohjelmat tasapoisto
Vuokrahuoneiston perusparannusmenot tasapoisto
Työasemalaitteet tasapoisto

	Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Investoinnit muihin sijoituksiin (–)
Investointien rahavirta (B)

-2 786 574,96

-3 211 891,80

-168,19

-2 000,00

-2 786 743,15

-3 213 891,80

Osakeanti

15 000,00

90 000,00

-1 012 500,00

-1 012 500,00

Rahoituksen rahavirta (C)

-997 500,00

-922 500,00

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)

424 041,17

395 745,62

Rahavarat tilikauden alussa

5 145 248,03

4 749 502,41

Rahavarat tilikauden lopussa

5 569 289,20

5 145 248,03

Pitkäaikaisten lainojen nostot

20

i st e k k i

oy

3v
3 v tai 5 v

Palvelimet tasapoisto

4v

Tietoliikenne aktiivilaitteet tasapoisto

5v

Infuusiolaitteet tasapoisto

4v

Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto tasapoisto

4v

Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto
Konesali tasapoisto

	Rahoituksen rahavirta:		

3v

laitekohtainen tasapoisto
3 v tai 8 v

Ammattiautot tasapoisto

5v

Koneet ja kalusto tasapoisto

5v

vuosike rto mu s

2 0 1 5
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T a see n liitetiedot

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

	Liikevaihto 		
Omistaja-asiakkaat

38 M €

31,8 M €

Ei omistaja -asiakkaat

2,1 M €

2,3 M €

40,1 M €

34,1 M €

	Liiketoiminnan muut tuotot		
Saadut koulutustuet
Muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot

12 257,74

31.12.2015

66 423,30

29 022,00

12 903,23

41 279,74

79 326,53

			
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat hyödykkeet
1 540 288,55
1 085 674,94
328 988,64
454 613,61
0,00
0,00
1 869 277,19
1 540 288,55

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

	Henkilöstöä koskevat liitetiedot		
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana		
Johto

32

15

Asiantuntijat

265

273

			

297

288

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut		
palkat ja palkkiot
Tilintarkastajille maksetut palkkiot

141 056,10

119 768,00

8 950,00

17 607,00

	Liiketoiminnan muut kulut		
Toimitilakulut

1 483 682,27

1 035 695,49

Atk-laite- ja ohjelmakulut

1 235 025,27

1 242 838,68

156 810,14

132 552,92

Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

1 497 539,23

1 687 638,87

4 373 056,91

4 098 725,96

	Tuloverot		
Laskennalliset verosaamiset		
Hyllypoistoista

432 547,83

452 917,51

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.

i st e k k i

oy

-803 657,23
-270 947,31
-1 074 604,54

586 504,05

465 684,01

-14 159 565,91
-2 420 548,47
-16 580 114,38

-11 241 163,31
-2 918 402,60
-14 159 565,91

5 404 451,41

5 367 413,56

	Saamisten erittely		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
Myyntisaamiset
1 405 474,84
469 585,14
Siirtosaamiset
136 504,75
0,00
Yhteensä
1 541 979,59
469 585,14
Saamiset muilta		
Myyntisaamiset
538 365,06
1 620 106,43
Muut saamiset
0,00
499,34
Siirtosaamiset
858 907,73
1 328 431,11
Yhteensä
1 397 272,79
2 949 036,88
	Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

22

-1 074 604,54
-208 168,60
-1 282 773,14

			Koneet ja kalusto	Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
19 526 979,47
16 769 701,28
Lisäykset
2 457 586,32
2 757 278,19
Vähennykset
0,00
0,00
Hankintameno 31.12.
21 984 565,79
19 526 979,47

Kirjanpitoarvo 31.12.

Kone- ja kalustokulut

31.12.2014

	Pysyvien vastaavien erittely		

Jakauma asiakkaittain		

			

			

2 939 252,38

3 418 622,02

vuosike rto mu s

2 0 1 5
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T a see n liitetiedot

			

31.12.2015

31.12.2014

	Oma pääoma		
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla
Osakepääoma 31.12.
Osakeanti 31.12.
Sidottu oma pääoma yhteensä

5 886 000,00
10 000,00
5 896 000,00
15 000,00
5 911 000,00

			

31.12.2015

31.12.2014

	VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET		
5 786 000,00
100 000,00
5 886 000,00
10 000,00
5 896 000,00

Leasingsopimuksista maksettavat määrät		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
4 264 581,13
Myöhemmin maksettavat
3 703 168,62
				
7 967 749,75

1 676 477,57
2 059 777,65
3 736 255,22

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia lunastusehtoja.		
Vapaa oma pääoma			
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
564 840,82
562 163,35
Tilikauden voitto
910 036,40
2 677,47
Vapaa oma pääoma yhteensä
1 474 877,22
564 840,82
Oma pääoma yhteensä

7 385 877,22

6 460 840,82

Jakokelpoinen oma pääoma			
Edellisten tilikausien tulos
564 840,82
562 163,35
Tilikauden voitto
910 036,40
2677,47
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

1 474 877,22

	OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ	
Kuhilas Oy 50 kpl
IS-Hankinta Oy 1 kpl
Kuntien Tiera 1 kpl
KuntaPro Oy 25 kpl
LapIT Oy1 kpl
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy
				

5 000,00
2 000,00
3,00
2 500,00
2 000,00
168,19
11 671,19

5 000,00
2 000,00
3,00
2 500,00
2 000,00
0,00
11 503,00

564 840,82
	KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT		

	Vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksiltä		
Lyhytaikaiset		
Ostovelat
11 979,29
17 761,37
Siirtovelat
0,00
55 341,88
			
11 979,29
73 103,25

Istekki Oy kuuluu Kuopio-konserniin ja sen emoyhtiö on Kuopion kaupunki, kotipaikka Kuopio.
Emoyhtiön osuus tilikauden päättyessä on 47,54 %.
Konsernitilinpäätös on saatavissa Kuopion kaupungin taloudenohjausyksiköstä.

Siirtovelat		
Palkkamenot
365 000,00
65 000,00
Lomapalkkavelat
2 259 440,22
2 066 920,14
Tilikauden verojaksotusvelka
48 101,32
97 171,89
Siirtovelat saman konsernin yrityksille
0,00
55 341,88
Siirtovelat muille
409 507,71
19 648,70
			
3 082 049,25
2 304 082,61
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i st e k k i

oy

vuosike rto mu s

2 0 1 5

Vuosikertomuksen kopiointi ilman Istekki Oy:n lupaa on kielletty.
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Istekki Oy lyhyesti
Yritys on perustettu 29.9.2009.
Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon
ja kuntien toimintaan liittyviä tieto- ja
viestintäteknologian sekä lääketieteellisen
tekniikan (ICMT) palveluja.
Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö,
jossa omistajina voivat olla sen palveluja
käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja
omistajien strategiset kumppanit.
Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 300
työntekijän ICT- ja lääketieteellisen
tekniikan asiantuntijaorganisaatio,
joka toimii eri puolilla Suomea muun
muassa vahvana SOTE-organisaatioiden
toimijana. Visiomme on olla halutuin
ja uusiutumiskykyisin digitalisoituvan
julkisen sektorin rakentaja ja
mahdollistaja Suomessa.

www.istekki.fi
Ulkoasu Mainostoimisto Dynastia Oy
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