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TÄMÄ ON ISTEKKI
Istekki on perustettu 29.9.2009 ja vuoden 2016 lopussa päättynyt tilikausi
oli yhtiön seitsemäs.
Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja
käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit.
Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä sekä
organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja
lääketieteellisen tekniikan palveluja.
Istekki on kasvava ja kehittyvä asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla
Suomea muun muassa vahvana sote-organisaatioiden toimijana. Olemme mukana
kehittämässä kansallisia potilas- ja asiakasjärjestelmiä sekä tuemme kansallisten
palvelujen kehittymistä.
Visiomme on olla suurin ja halutuin julkisomisteinen digitalisoituvan
julkisen sektorin rakentaja ja mahdollistaja koko Suomessa.
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T oimitus j oht a j a n k a ts a us
Muutamat kuntayhtymät ovat yhtiöittäneet

digitalisointi ja kansalaisten osallistaminen ovat keskeisiä mahdollisuuksia, joiden

ICT osaamisen paikallisiksi in-house yrityksiksi.

avulla julkinen sektori parantaa palvelujensa saatavuutta ja tuottavuutta. Käytännös-

Vain harvat yhtiöt toimivat usean maakunnan
alueella tai valtakunnallisesti. Nämä yritykset
ovat vuosien varrella saavuttaneet aseman
kustannustehokkaina ja helposti lähestyttävinä ICT-toimijoina.
Istekki Oy:n visio on olla suurin ja halutuin
julkisomisteinen digitalisoituvan julkisen sektorin ICMT (ICT- ja terveyden ja hyvinvoinnin

Haluamme olla
vahva vaikuttaja
yhteiskuntamme
muutoksissa, mihin
meillä on äärimmäisen
hyvä näköalapaikka.

sä tulosten saavuttaminen edellyttää investointeja osaamiseen ja teknologiaan, mikä
tarkoittaa, että niin sanottu ICMT - kulujen osuus julkisten palvelujen toimintakuluista
tulee kasvamaan.
Tulossa olevat muutokset haastavat julkisen sektorin hyödyntämään myös monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Istekin näkökulmasta digitalisaatio lähtee siitä,
että digitalisoimme sanan varsinaisessa merkityksessä palveluita ja niiden sisällä olevia prosesseja. Muutamme tapaa tehdä ja toimia. Myös omassa organisaatiossamme.
Uudistamme rakenteitamme ja tulemme lähemmäs asiakasta.

teknologiapalvelujen) rakentaja ja mahdollistaja koko Suomessa. Vuosi 2016 oli meille

Istekin tulevaisuuden menestystekijöitä ovat hyvä asiakaskokemus, kumppanuus ja

tästä näkökulmasta erityisen onnistunut.

panostaminen palveluiden tuotteistamiseen. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat
Istekin laadulliseen ja hinnalliseen kilpailukykyyn. Isona ja joustavana toimijana voim-

Sosiaali- ja terveydenhoidon rakennemuutok-

me tarjota palveluita kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä.

sen edistymisen myötä Istekki Oy:n kiinnostavuus maakuntien ICMT -palvelukumppanina

Kehittyvän asiakasyhteistyön panostuskohteita ovat olleet uusien maantieteellisten

lisääntyi huomattavasti vuoden aikana. Liike-

alueiden haltuunotto. Saimme neuvoteltua mm. puitesopimuksen Keski-Suomen

vaihtomme kasvoi 13 % edelliseen vuoteen

sairaanhoitopiirin terveyden ja hyvinvointipalvelujen tarjoamisesta Uusi sairaala

verrattuna. Ulkoisten kustannusten noususta

-hankkeelle, sopimuksen ICMT-laboratoriopalvelujen tarjoamisesta Nordlabille yh-

huolimatta kykenimme pitämään lähes suun-

dessä Fimlabin kanssa että kattavan ICMT-palvelukokonaisuuden liikkeenluovutuksen

nitelman mukaisen myyntikatetason ja omien

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Istekki Oy:lle vuoden 2017 alussa. Liikkeenluovutuk-

palvelujemme hinnat entisellään.

sessa Istekki Oy:n palvelukseen siirtyi 73 työntekijää ja jatkossa yli 30 M€:n liikevaihto.
Yhtiön kasvaessa kilpailukykymme parantaminen vaatii edelleen määrätietoista sisäis-

Yhtiön kasvun taustalla on asiakasomistaji-

tä uudistamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä.

emme tarve siirtää ja keskittää myöhemmin
maakunnille siirtyviä tehtäviä yhtiömme

Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän asioiden kehittämiseen yhdessä

hoitoon. Maakuntarakenteen muodostami-

asiakkaidemme ja omistajiemme kanssa. Vahvistamme palveluintegraattorin rooliam-

nen johtaa huomattavaan yhtenäistämisen

me ja peilaamme kehitystoimet olemassa olevaan ympäristöön. Hyödynnämme

tarpeeseen perustietotekniikan, potilas- ja

kumppaniverkostossamme toimivien yhtiöiden parasta osaamista, ja teemme sen,

asiakasjärjestelmien ja toimintaa tukevien

minkä lupaamme!

järjestelmien osalta. Tulossa oleva sote- ja
maakuntauudistus vaatii uusien asiakas- ja

Olemme saaneet uusien asiakasomistajien myötä kasvuvaihteen päälle. Sama vauhti

toimintajärjestelmien keskitettyä kehittämis-

jatkuu tulevaisuudessakin. Keskustelemme jatkuvasti uusien maakuntien kanssa

tä. Kenelläkään nykyisillä in-house -toimijoilla

omiemme ja kumppaneidemme palveluidemme sopivuudesta maakuntien käyttöön.

ei ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä tähän

Vuoden 2017 liikevaihtotavoite on 80 M€. Haluamme olla vahva vaikuttaja yhteis-

yksin. Yhdistämällä parhaat osaajat isojen

kuntamme muutoksissa, mihin meillä on äärimmäisen hyvä näköalapaikka. Toiminta-

kansallisesti linjattujen kehityshankkeiden to-

alueemme vaikutusalueella on useampi miljoona kansalaista.

teutukseen ja tarjoamalla ratkaisut in-house
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Jukka Markkanen

lopputulos. Palvelujen keskittäminen,

Toimitusjohtaja
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V uo d e n v a rr e lt a

Liiketoiminnan
kehitys
Istekin liiketoiminnan kasvu jatkui vuonna
2016 vakaana ja se ylitti asetetun kasvutavoitteen selkeästi. Liikevaihto kasvoi
13 % prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla on asiakasomistajiemme tarve hyödyntää lisääntyvässä
määrin tietotekniikan ja teknologiapalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä halu
uusien, toimintaa tehostavien ratkaisujen
käyttöönottoon.
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Digitalisaatio

Myös kaupunkiorganisaatioiden julkisia
palveluja halutaan uudistaa käyttäjä-
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Alueellinen
toiminta

Istekkiläisiä asiantuntijoita on mukana useissa kansallisissa ja alueellisissa kehittämisprojekteissa, joissa tavoitteena on muodostaa perusta uusille, yhteisille ja myös kansalaisia paremmin palveleville ratkaisuille. Muun muassa edelleen jatkuvissa UNA- sekä
Isaacus -hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeissa työskentelee useita istekkiläisiä.

Pohjois-Savossa alueellisina ratkaisuina toteutimme muun muassa
Nilakka-kuntien virtuaalikuntaprojektin, olimme mukana käynnistämässä
alueellista yhteistyötä asian- ja dokumenttienhallinnanratkaisujen hankkimiseksi sekä toteutimme kotihoidon
turvapalvelun ja prosessityökalujen
käyttöönottoprojektit.

Istekki teki teknisen toteutuksen ja otti tuotantokäyttöön yhteyden kansalliseen palveluväylään 19.12.2016. Liityntämallissa voidaan hyödyntää alueellista ratkaisua, jossa
terveydenhuollon kansallisiin palveluihin sekä kansalliseen palveluväylään liitytään julkisen hallinnon organisaatioiden osalta keskitetysti yhdestä pisteestä. Palveluväylä on
osa kansallisen palveluarkkitehtuurin hanketta, jota kehittää valtionvarainministeriö.

15 000 000

Digitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema joka otetaan huomioon lähes
jokaisessa kansallisessa kärkihankkeessa.
Virtuaalisairaala 2.0 on yksi näistä kärkihankkeista, joissa toimintatapoja ja asiakaslähtöistä uudistamista toteutetaan teknologiaa
hyödyntämällä. Virtuaalisairaalaa kehitetään
yhteistyössä kaikkien yliopistosairaaloiden
kanssa ja kehittämistyössä on mukana myös
istekkiläisiä konsultoimassa teknologia- ja
arkkitehtuurimäärittelytehtävissä.

Kansallinen
yhteistoiminta

lähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Useat
kaupunkiorganisaatiot ovatkin toteuttaneet
digistrategiatyötä istekkiläisten konsulttien
avustamana. Digistrategioissa muodostetut
kehittämis- ja edistämissuunnitelmat luovat
puitteet muutosten jalkauttamiselle ja onnistumiselle jatkossa.
Digitalisaatio haastaa myös sairaanhoitopiirien tietohallinnot kyseenalaistamaan
toimintatapoja ja uudistamaan ne entistä
toimivammiksi ja palvelulähtöisemmiksi.
Istekin konsultit loivat mallin, joka kuvaa ja
jäsentää tietohallinnon toimintaa ja pystyy

tarjoamaan kokonaisvaltaisesti digitaalisia
palveluja. Mallin avulla tietohallinto voi vastata toimintaympäristön muutokseen, jossa
asiakas on palvelukehityksen keskiössä.
Nykyisten asiakkaidemme digitalisoitumista
veimme eteenpäin ICT- palvelujen hallintaan
ja uudenlaiseen järjestämiseen painottuvilla
selvityksillä mutta myös konsultoimalla asiakkaita digitalisaation mahdollisuuksista.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kanssa olimme yhteistyössä valmistelemassa ICT-varautumiseen liittyvää hanketta. Valmistelujen jälkeen
kolmevuotinen hanke käynnistettiin
kesällä 2016 ja sen tavoitteena on
parantaa merkittävästi PSSHP:n määrittelemien kriittisten palveluiden
jatkuvuudenhallintaa. Hankkeessa
kahdennetaan muun muassa yli 30
keskeistä tietojärjestelmää, nostetaan
tietoliikenne- ja konesalipalveluiden
saatavuus korkealle tasolle, lisätään
tieto- ja kyberturvaa ja luodaan pysyvä 24/7 valvomotoiminta PSSHP:n
sekä myös muiden alueellisten Istekin
asiakkaiden käyttöön.
Istekki on ollut mukana PohjoisSavon soten (PoSoTe) valmisteluissa
muun muassa eri ICT-työryhmissä.
Valmistelujen tavoitteena on
varmistaa PoSoTe:n tarvitsemien
ICT-palveluiden yhtenäistäminen
vuoden 2019 alkuun mennessä sekä
jatkaa sen jälkeen tietojärjestelmien
ja kansallisten palveluiden käyttöönottoa Istekki -vetoisesti.

vuosike rto mu s
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Kehittyvä
asiakasyhteistyö
Kehittyvän asiakasyhteistyön kohteena ovat
olleet uudet asiakastarpeet kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden ja
terveyden- ja hyvinvointiteknologian palveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksella
Istekki Oy:n hoidettaviksi sekä NordLabin
ICT-palvelujen kehittäminen yhdessä Fimlabin kanssa. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa solmittiin palvelusopimus,
jolla mahdollistetaan kauaskantoinen yhteistyö, jossa ensimmäinen hyödynnettävä
kohde on Uusi sairaala -hankkeen terveyden
ja hyvinvoinnin ratkaisujen konsultointi.

HENKILÖSTÖN KEHITYS

Uudistunut toimintamalli ja organisoituminen

Istekki Oy:n henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2016 aikana
11 uudella asiantuntijalla. Henkilöstön määrän lisääntyminen
edelliseen vuoteen nähden lisäsi henkilötyövuosia 7 %.

Istekki Oy:n hallitus hyväksyi lokakuussa
yhtiölle uuden liiketoimintalähtöisen
strategian, jossa määriteltiin uusi visio,
asiakaslähtöinen arvolupaus ja täsmennetyt strategiset tavoitteet. Strategian
mukaisesti Liiketoiminnot -yksikkö kantaa
kokonaisvastuun asiakkaista sekä Istekin
heille tarjoamista informaatio- sekä

Vuoden 2016 aikana yhtenä painopisteenä oli kehittää
henkilöstön sertifioitua osaamista. Tämän johdosta
erityisesti tekniseen sekä palvelunhallintaan liittyvä
sertifioitu osaaminen kehittyi kuluneen vuoden aikana.
Kokonaisuudessaan istekkiläiset ovat varsin tyytyväisiä
työpaikkaansa, vaikka henkilöstön työtyytyväisyys laskikin
hieman edelliseen mittaukseen verrattuna. Yhteistyössä
henkilöstön ja esimiesten kanssa tuleviksi kehittämiskohteiksi valittiin uskottavuuden ja kaksisuuntaisen
viestinnän kehittäminen.
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terveyden ja hyvinvoinnin teknologian
palveluista ja palvelukokonaisuuksista ja
palvelutuotannon moniportainen
hierarkia madallettiin.
Uuden strategian mukaisesti Istekin perustehtävä on auttaa asiakasomistajiamme
aluehallinto- ja sote-uudistuksen toteutuksessa palvelemaan kansalaisia nykyaikaisesti,
laadukkaasti ja vaikuttavasti.

Näin toteutamme perustehtävän
•	Suunnittelemme ja toteutamme palvelut
luotettuna kumppanina yhdessä asiakkaidemme kanssa.
•	Rakennamme asiakkaillemme ja kumppaneillemme lisäarvoa tuottavan yhteisön.
•	Tuemme kansallisten palvelujen kehittymistä. Olemme mukana potilas- ja asiakasjärjestelmien kansallisessa harmonisoimisessa.
• 	Olemme lähellä asiakasta siellä, missä tarvitaan. Varmistamme maakuntien palvelutuotannon jatkuvuuden ja kehittymisen ja
toimitamme alueelliset sote- ja kuntapalvelut paikallisesti paikallisin resurssein.
•	Toimitamme palvelut maantieteellisesti
hajautetusta palveluverkosta siten, että
kriittisten tietojärjestelmien saatavuus on
turvattu.

Kuluneen tilikauden aikana Istekki suuntasi
merkittävästi resursseja tietosuoja- ja tietoturvaratkaisuihin perustamalla Turvallisuuspalvelut -ryhmän. Kaikkia asiakkaitamme
kiinnostavaan tietosuojan ja tietoturvan
kehittämiseen panostetaan myös jatkossa ja
samalla varaudutaan kasvaviin kyberuhkiin
sekä tietosuoja-asioiden merkityksen kasvamiseen.

Strategia painottaa kehittymistä uuden
sukupolven palveluyhtiöksi, jonka keskeisinä
menestystekijöinä on tarjota odotukset ylittävä asiakaskokemus, jatkuva luottamuksen
ja aseman vahvistaminen asiakasomistajakentässä, yhtiön kasvu ja uudistuminen sekä
kyky toimia laadukkaana palveluintegraattorina nopeasti uudistuvilla markkinoilla.
Olemme suurin ja halutuin julkisomisteinen
digitalisoituvan julkisen sektorin rakentaja ja
mahdollistaja koko Suomessa.
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H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S
1.1.–31.12.2016
Tilikauden toiminta

Virtuaalisairaala 2.0 hankkeessa toimin-

tasolle, lisäämällä tieto- ja kyberturvaa ja luomalla pysyvää 24/7 valvomotoimintaa sekä

tatapoja ja asiakaslähtöistä uudistamista

PSSHP:n että muiden Istekin asiakkaiden käyttöön.

Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan

toteutetaan teknologiaa hyödyntämällä.

liittyviä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja

Erikoissairaanhoidon toimintaa ja palvelu-

Istekki on ollut myös mukana Pohjois-Savon soten (PoSoTe) valmisteluissa mm. eri ICT-työ-

lääketieteellisen tekniikan palveluja.

ketjuja uudistetaan niin, että merkittävää

ryhmissä. Tavoitteena näillä valmisteluilla on varmistaa PoSoTe:n tarvitsemien ICT-palvelui-

osaa toiminnoista voidaan käyttää tulevai-

den yhtenäistäminen vuoden 2019 alkuun mennessä ja jatkaa sen jälkeen tietojärjestelmi-

Vuoden 2016 lopussa päättynyt tilikausi oli yhtiön seitsemäs. Istekin liiketoiminnan kasvu

suudessa digitaalisesti. Virtuaalisairaalaa

en ja kansallisten palveluiden käyttöönottoa Istekki -vetoisesti.

jatkui vakaana ja ylitti asetetun kasvutavoitteen selkeästi. Liikevaihtomme kasvoi 13 %

kehitetään yhteistyössä kaikkien yliopisto-

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kasvun taustalla on asiakasomistajiemme

sairaaloiden kanssa.

Kehittyvän asiakasyhteistyön panostuskohteita ovat olleet uusien asiakastarpeiden kuten

tarve hyödyntää lisääntyvässä määrin tietotekniikan ja teknologiapalvelujen tarjoamia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden ja terveyden- ja hyvinvointiteknologian

mahdollisuuksia sekä panostus uusien, toimintaa tehostavien ratkaisujen käyttöönottoon.

Pohjois-Savon alueellisina ratkaisuina

palveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksella Istekki Oy:n hoidettaviksi ja NordLabin

Myyntimme kasvoi tasaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Toimialapohjaisesti tarkasteltuna

toteutettiin mm. Nilakka-kuntien virtuaali-

ICT-palvelujen kehittäminen yhdessä Fimlabin kanssa. Myös olemassa olevien asiakkaidem-

sote -sektorin kysyntä on kasvanut eniten.

kuntaprojekti ja aloitettiin yhteistyö asian-

me digitalisoitumista edistävä konsultointi sekä ICT- palvelujen hallintaan ja uudenlaiseen

ja dokumenttienhallinnanratkaisujen

järjestämiseen painottuvat selvitykset työllistivät yhtiötä viime vuoden aikana. Yhteistyötä

Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikauden aikana myönteisesti. Ulkoisten kustannusten nou-

hankkimiseksi. Lisäksi toteutettiin mm.

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa selkeytettiin solmimalla uusi

susta huolimatta kykenimme pitämään lähes suunnitelman mukaisen myyntikatetason ja

kotihoidon turvapalvelun ja prosessi-

jatkuvien palvelujen sopimus. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa solmittiin palveluso-

omien palvelujemme hinnat entisellään. Pidimme liiketoiminnan muut kulut hyvin hallin-

työkalujen käyttöönottoprojektit.

pimus, jolla mahdollistetaan kauaskantoinen yhteistyö. Ensimmäinen hyödynnettävä kohde
on Uusi sairaala –hankkeen terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisujen konsultointi. Tietosuoja-

nassa ja poistojen pienentyessä liikevoitto ylitti tavoitetason.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa

ja tietoturvaratkaisuihin panostettiin merkittävästi perustamalla Turvallisuuspalvelut -ryhmä.

Istekin asiantuntijat ovat lisänneet panostaan useissa kansallisissa ja alueellisissa kehittä-

valmisteltiin ICT-varautumiseen liittyvää

Turvallisuuden kehittäminen ja Istekin Turvallisuuspalvelut herättivät asiakkaissa suurta

misprojekteissa, joiden tavoitteena on muodostaa perusta uusille, yhteisille ja myös

merkittävää hanketta syksystä 2015

mielenkiintoa. Tietosuojan ja tietoturvan kehittämiseen halutaan panostaa ja samalla

kansalaisia paremmin palveleville ratkaisuille. Näistä mainittakoon edelleen jatkuva UNA-

kevääseen 2016. Kolmevuotinen hanke

varautua kasvaviin kyberuhkiin sekä tietosuoja-asioiden merkityksen kasvamiseen.

sekä Isaacus –hyvinvoinnin palveluoperaattorihankkeet, joissa työskentelee useita istekki-

käynnistettiin kesällä 2016 ja sen tavoit-

läisiä. Asiakkaiden yhteisten ratkaisujen osalta laajennettiin esimerkiksi integraatiopalvelui-

teena on parantaa merkittävästi PSSHP:n

Hallitusohjelmassa on vahva tahtotila uudistaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisi-

den tarjontaa kansalliseen palveluväylään liittymisellä ja sen keskitetyllä tarjoamisella.

määrittelemien kriittisten palveluiden

jaisesti digitaalisiksi. Tähän liittyvään toimintaympäristön sekä asiakastarpeiden muutoksen

jatkuvuudenhallintaa. Tämä tehdään mm.

ymmärtämiseen liittyen Istekin konsultit ovat olleet mukana toteuttamassa kaupunkiorga-

Digitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioidaan lähes jokaisessa

kahdentamalla yli 30 keskeistä tietojärjes-

nisaatioiden digistrategiatyötä. Digistrategiassa muodostetut kehittämis- ja edistämissuun-

kärkihankkeessa. Virtuaalisairaala 2.0 hanke on yksi kärkihanke, jossa Istekin konsultit ovat

telmää, nostamalla tietoliikenne- ja kone-

nitelmat luovat puitteet muutosten jalkauttamiselle ja onnistumiselle.

mukana teknologia- ja arkkitehtuurimäärittelytehtävissä.

salipalveluiden saatavuutta korkealle
Digitalisaatio haastaa myös sairaanhoitopiirien tietohallinnot kyseenalaistamaan toimintatapoja ja uudistamaan ne entistä toimivammiksi ja palvelulähtöisemmiksi. Istekin konsultit
loivat mallin, mikä kuvaa ja jäsentää tietohallinnon toimintaa ja pystyy tarjoamaan koko-

keskeiset tunnusluvut
		 2016

2015

2014

Liikevaihto, tuhat euroa 		

45 224

40 132

34 148

Liikevaihdon kasvuprosentti		

13

18

9

Liikevoitto, tuhat euroa		

1508

1154

153

Liikevoittoprosentti		

3,3

2,9

0,5

Maksuvalmius, Quick ratio		

1,8

1,3

1,3

Omavaraisuusaste		

65,2

50,4

44,4

Henkilöstö keskimäärin		

315

297

266

Digitalisaatio on
hallitusohjelman
läpileikkaava teema,
joka huomioidaan
lähes jokaisessa
kärkihankkeessa.

naisvaltaisesti digitaalisia palveluja. Mallin avulla tietohallinto voi vastata toimintaympäristön muutokseen, jossa asiakas on palvelukehityksen keskiössä.
Yhtiön omien valmiuksien vahvistamiseksi toteutimme vuoden aikana paljon uutta. Tavoitteenamme on määrätietoisesti parantaa toimitusten laatua ja kustannustehokkuutta sekä
varautua edelleen liiketoiminnan ja ICT:n käytön jatkuvaan kasvuun.
Istekki Oy:n hallitus hyväksyi lokakuussa osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä yhtiölle
uuden liiketoimintalähtöisen strategian. Siinä palvelutuotannon moniportainen hierarkia
on madallettu, yhtiölle on määritelty uusi visio, asiakaslähtöinen arvolupaus ja täsmennetyt
strategiset tavoitteet. Strategia painottaa kehittymistä uuden sukupolven palveluyhtiöksi,

10
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jonka keskeisinä menestystekijöinä on tarjota odotukset ylittävä asiakaskokemus, jatkuva

Osakeannit

Panostukset sertifioituun osaamiseen

Istekki Oy:n omistajat 31.12.2016

luottamuksen ja aseman vahvistaminen asiakasomistajakentässä, yhtiön kasvu ja uudistumi-

tuottivat sekä teknisiä, että palvelunhal-

nen sekä kyky toimia laadukkaana palveluintegraattorina nopeasti uudistuvilla markkinoilla.

lintaan liittyviä sertifikaatteja. Henkilöstön

Istekki Oy:n yhtiökokous päätti 18.5.2016

työtyytyväisyyttä mittasimme Trust Index-

K-sarjan maksullisesta suunnatusta osake-

mittauksella. Edelliseen, vuonna 2014

annista Pirkanmaan sairaanhoitopiirille

Liikevaihto ja tulos

tehtyyn mittaukseen verrattuna Trust
Index oli laskenut yhden prosenttiyksikön.

Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 45 223 564,17 euroa (40 132 277,96

Kehittämiskohteet valittiin yhteistyössä

euroa vuonna 2015 ja 34 147 813,98 euroa vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu edelliseen

henkilöstön ja esimiesten kanssa, eniten

tilikauteen verrattuna oli noin 13 %. Kasvu syntyi lisääntyneestä palvelujen volyymistä ja

kehitettävää on uskottavuudessa ja kaksi-

uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Palvelujen yksikköhintoja emme ole tilikauden

suuntaisessa viestinnässä. Kokonaisuudes-

aikana korottaneet.

saan Istekkiläiset ovat varsin tyytyväisiä

K-sarjan osakkeet

tarjoten merkittäväksi uusia K-sarjan
Osakkeita

Kuopion kaupunki

2.810 kpl

yhtiölain mukaisesta osakkeenomistajan

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2.810 kpl

merkintäetuoikeudesta poiketen merkittä-

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2.810 kpl

väksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Osak-

euroa/osake. Osakkeet tarjottiin osake-

keenomistajien osakeyhtiölain mukaisesta

työpaikkaansa, 76 % istekkiläisistä pitää
Yhtiön liikevoitto oli 1 508 072,29 euroa (1 153 706,63 euroa vuonna 2015 ja 153 324,44

Istekkiä hyvänä työpaikkana.

merkintäetuoikeudesta poikettiin, koska

A-sarjan osakkeet

osakeannin tarkoituksena oli laajentaa

(1 ääni/osake):

euroa vuonna 2014). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 485 196,34 euroa.

yhtiön omistuspohjaa. Pirkanmaan sairaan-

Tilikauden tuloverot olivat -273 954,15 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten
1 211 242,19 euroa (910 036,40 euroa vuonna 2015 ja 2 677,47 euroa vuonna 2014).

hoitopiirin tullessa yhtiön merkittäväksi

Hallinto
Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidet-

Rahoitus

tiin 18.5.2016.

	Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

omistajaksi se sitoutui vahvasti yhtiön

	Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

kehittämiseen. Osakeanti toi yhtiölle mer-

1 kpl

kittävän kasvumahdollisuuden ja vahvisti

Islab

20 kpl

yhtiön markkina-asemaa kansallisen sote-

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

20 kpl

yhteistyön näkökulmasta. Osakkeenomis-

20 kpl

tajien etuoikeudesta poikkeamiseen oli

20 kpl

siten olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoi-

5 kpl

tettu painava taloudellinen syy.

IS-Hankinta Oy

Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli 3 344 293,30 euroa (4 208 284,32 euroa vuonna

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi-

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)

2015 ja 4 532 137,42 euroa vuonna 2014). Investointeihin käytettiin kaikkiaan

toista kertaa ja yhtiön osakkaille järjestet-

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

9 187 404,45 euroa (2 786 743,15 euroa vuonna 2015 ja 3 213 891,80 euroa vuonna 2014).

tiin osakaskokous kerran tilikauden aikana.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 1 012 500 euroa ja osakeantina saatu rahoi-

Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet ja

tuksen rahavirta oli 3 532 500 euroa. Yhtiö hankki omia osakkeita 20 000 eurolla. Yhtiön

yhtiön johto ovat osallistuneet kansallisiin

rahavarat tilikauden lopussa olivat 8 365 694,07 euroa (5 569 289,20 euroa vuonna 2014 ja

ja alueellisiin seminaareihin ja työryhmiin

5 145 248,03 euroa vuonna 2014). Omavaraisuusaste oli 65,2 %.

erityisesti sote-valmisteluun ja julkisen
sektorin digitalisaatioon liittyen.

Henkilöstö

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:
Kari Janhonen puheenjohtajana, Jaakko

Istekki Oy:n palveluksessa oli vuoden 2016 alussa 306 henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstö-

Kekoni varapuheenjohtajana, Antti Jokela,

Keiteleen kunta
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

5 kpl

Samassa yhteydessä yhtiökokous päätti

KuntaPro Oy

5 kpl

A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankki-

LapIT Oy

5 kpl

misesta Istekki Oy:lle Pirkanmaan sairaan-

Lapinlahden kunta

10 kpl

hoitopiiriltä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Leppävirran kunta

10 kpl

sitoutui luopumaan 20 kpl A-sarjan osak-

Pielaveden kunta

5 kpl

keistaan ja niihin liittyvistä oikeuksistaan

Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy

5 kpl

K-sarjan maksullisen suunnatun osake-

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen

määrä oli 317, joista määräaikaisia oli 17. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden 2016

Sirpa Lätti-Hyvönen, Isto Nordback ja

aikana oli 315. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 7 %.

Jukka Pelkonen hallituksen jäseninä.

Siilinjärven kunta

Henkilöstön kasvu on kohdistunut edellisten vuosien tapaan lähes kokonaan asiantuntija-

Istekki Oy:n toimitusjohtajana on toiminut

tehtäviin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut olivat 16 755 338,16 euroa. Tilikauden palkat

DI Urpo Karjalainen 31.5.2016 asti ja KTM
Jukka Markkanen 1.6.2016 lähtien.

euroa vuonna 2014), mikä on 30 % liikevaihdosta. Sairauslomien kokonaismäärä kasvoi
edellisen tilikauden 4,2 %:n tasosta 4,5 %:n tasoon.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Henrik Snellman.
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i st e k k i

oy

20 kpl

Kuhilas Oy

liikelaitoskuntayhtymä, NordLab

ja palkkiot olivat 13 453 328,88 euroa (12 960 854,90 euroa vuonna 2015 ja 11 024 470,01

osakkeita yhteensä 2810 kpl hintaan 1250

(50 ääntä/osake):

annin toteutumishetkellä hintaan 1000
20 kpl
20 kpl

Tervon kunta

5 kpl

Tuusniemen kunta

5 kpl

Varkauden kaupunki

euroa/osake.

20 kpl

Vesannon kunta

5 kpl

Ylä-Savon ICT-palvelut Oy

5 kpl

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

20 kpl

Yhtiön hallinnassa olevat omat osakkeet:A-sarja

20 kpl

vuosike rto mu s
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Tulevaisuuden näkymät
Asiakasomistajiemme toimintaympäristön muutokset, varsinkin sote- ja maakuntauudistus,
vaativat uusia toimintamalleja ja palveluiden uudistamista. Muutos haastaa julkisen sektorin hyödyntämään monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Kansalaisten oman
vastuunoton ja osallistumisen lisääntyminen tarkoittaa, että uusien sähköisten ja paikasta
riippumattomien palveluiden käyttö kasvaa lähivuosina merkittävästi. Digitalisoituminen
tarjoaa Istekille uusia ja nopeasti muuttuvia markkinoita, joilla onnistuminen johtaa liike-

Jukka Markkanen
Toimitusjohtaja
Istekki Oy

toiminnan selkeään kasvuun.
Yhtiö on tästä syystä käynnistänyt alue- ja sote -uudistuksen mahdollistavien perus-ICTpalveluiden yhtenäistämisen perustamalla kunta- ja maakuntaliiketoimintayksikön. Yksikön
tarkoituksena on nykyisten ja uusien kunta- ja maakunta-asiakkaiden ICT-palveluiden
uudelleenjärjestäminen suurempiin kokonaisuuksiin sekä uuden maakunta-tasoisen ja

Kari Janhonen
hallituksen puheenjohtaja

maakuntien välisen yhteistyön mahdollistaminen mm. laajentamalla nykyisiä ja hankkimalla uusia yhteisiä ratkaisuja.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT-palveluiden siirtyminen Istekille, NordLabin ICT-palveluiden haltuunotto ja Keski-Suomen sekä muiden tulevien maakuntien tarpeiden lisääntyminen kasvattavat liikevaihtoa huomattavasti vuodesta 2016. Istekki arvioi, että kasvu

Jukka Pelkonen
hallituksen jäsen

tulee olemaan kokonaisuutena yli 80 %. Orgaaninen kasvu tulee olemaan vuonna 2017
vähintään yli 10 %.
Kasvu edellyttää Istekiltä panostusta uuteen osaamiseen ja uusiin teknologiaratkaisuihin.
Yhteiset ratkaisut, palveluintegraattorirooli ja kumppaniyhteistyön merkitys korostuvat kehittyvässä Istekin liiketoimintamallissa ja asiakkaan kustannustehokkuuden parantamisessa.

Jaakko Kekoni
hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen esitys voitonjaosta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, 1 211 242,19 euroa,
jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Sirpa Lätti-Hyvönen
hallituksen jäsen

Kuopiossa 10.2.2017
Istekki Oy
Hallitus
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Antti Jokela
hallituksen jäsen
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tilint a rk a stusk e rtomus

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Muut raportointivelvoitteet

Lausunto

koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilin-

//	

Muu informaatio

Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n

tää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja

tarkastukseen kuuluu, että käytämme am-

Teemme johtopäätöksen siitä, onko halli-

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaa-

(y-tunnus 2292633-0) tilinpäätöksen tili-

toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta

matillista harkintaa ja säilytämme amma-

tuksen ja toimitusjohtajan ollut asian-

tio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun

kaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös

sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat

tillisen skeptisyyden koko tilintarkastuk-

mukaista laatia tilinpäätös perustuen

informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen.

sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoitus-

tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpää-

sen ajan. Lisäksi:

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja

Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkas-

laskelman ja liitetiedot.

töksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai

teemme hankkimamme tilintarkastus-

tuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen
käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpää-

virheestä johtuvaa olennaista virheelli-

//

evidenssin perusteella johtopäätöksen

syyttä.

Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-

siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai

sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen

olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-

tös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpää-

olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-

muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta

asemasta Suomessa voimassa olevien

töstä laatiessaan velvollisia arvioimaan

telemme ja suoritamme näihin riskeihin

epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen

tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel-

vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja

Jos johtopäätöksemme on, että olennais-

tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu infor-

nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset

tuvissa tapauksissa esittämään seikat,

hankimme lausuntomme perustaksi

ta epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy

maatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankki-

vaatimukset.

jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja

tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-

kiinnittää tilintarkastuskertomuksessam-

mamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti

siihen, että tilinpäätös on laadittu toimin-

tuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä,

me lukijan huomiota epävarmuutta koske-

virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioi-

Lausunnon perustelut

nan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös

että väärinkäytöksestä johtuva olennai-

viin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin

da, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen

laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perus-

nen virheellisyys jää havaitsematta, on

tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot ei-

mukaisesti.

Suomessa noudatettavan hyvän tilin-

tuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai

suurempi kuin riski siitä, että virheestä

vät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.

tarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-

sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta

johtuva olennainen virheellisyys jää havait-

Johtopäätöksemme perustuvat tilintar-

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot

kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme

realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

sematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä

kastuskertomuksen antamispäivään men-

ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen

yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen

nessä hankittuun tilintarkastusevidens-

laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

tahallista esittämättä jättämistä tai

siin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet

virheellisten tietojen esittämistä taikka

voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö

Jos teemme toimintakertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamam-

sisäisen valvonnan sivuuttamista.

pysty jatkamaan toimintaansa.

me työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka

Tilintarkastajan
velvollisuudet
tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa

koskevat suorittamaamme tilintarkas-

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen

//

//

tusta ja olemme täyttäneet muut näiden

varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä koko-

Muodostamme käsityksen tilintarkas-

Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpää-

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-

naisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-

tuksen kannalta relevantista sisäisestä

töksessä esitettävät tiedot mukaan luki-

temme. Käsityksemme mukaan olemme

tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä,

valvonnasta pystyäksemme suunnittele-

en, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja

hankkineet lausuntomme perustaksi tar-

sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka

maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset

sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen

peellisen määrän tarkoitukseen soveltu-

sisältää lausuntomme. Kohtuullinen var-

tilintarkastustoimenpiteet mutta emme

perustana olevia liiketoimia ja tapahtu-

vaa tilintarkastusevidenssiä.

muus on korkea varmuustaso, mutta se ei

siinä tarkoituksessa, että pystyisimme

mia siten, että se antaa oikean ja riittävän

ole tae siitä, että olennainen virheellisyys

antamaan lausunnon yhtiön sisäisen val-

kuvan.

Tilinpäätöstä
koskevat hallituksen
ja toimitusjohtajan
velvollisuudet

aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan

vonnan tehokkuudesta.

kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia
yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien

on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole

mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuk-

KHT

//

muun muassa tilintarkastuksen suunni-

Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen

tellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-

taan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai

laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta

merkittävistä tilintarkastushavainnoista,

päätöksen laatimisesta siten, että se

yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikut-

sekä johdon tekemien kirjanpidollisten

mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-

antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa

tavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyt-

arvioiden ja niistä esitettävien tietojen

vonnan merkittävät puutteellisuudet, jot-

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista

täjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

kohtuullisuutta.

ka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

oy

KPMG Oy Ab

Henrik Snellman

käytöksestä tai virheestä, ja niiden katso-
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Kommunikoimme hallintoelinten kanssa

sessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärin-
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tulosl a sk e lm a

ta s e

					
1.1.–31.12.2016 		
1.1.–31.12.2015
LIIKEVAIHTO

45 223 564,17

Liiketoiminnan muut tuotot		

40 132 277,96

PYSYVÄT VASTAAVAT					

41 279,74

Aineettomat hyödykkeet		

2 818 610,59		

586 504,05

Materiaalit ja palvelut					

Aineelliset hyödykkeet		

3 948 576,27		

5 404 451,41

	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Sijoitukset			

11 671,19		

11 671,19

		

Ostot tilikauden aikana

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		

6 778 858,05		

6 002 626,65

		

Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+)

Ulkopuoliset palvelut

30 873,31		

Vastaavaa		 31.12.2016		31.12.2015

-5 043 726,36		

-4 218 675,50		

17 062,46		

-17 210,21		

-14 978 001,12

-20 004 665,02 -11 811 518,52

-16 047 404,23

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot

-13 453 328,88		 -12 960 854,90		

Henkilösivukulut					
		

Eläkekulut

		

Muut henkilösivukulut

-2 392 359,15		
-909 650,13

-16 755 338,16

-2 235 490,62
-774 327,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus		
Myyntisaamiset
Muut saamiset

-15 970 672,86

158 385,81		

141 323,35

Lyhytaikaiset saamiset					
1 974 741,42		

5,97		

0,00		
964 510,96

2 939 252,38

Poistot ja arvonalentumiset					

Rahat ja pankkisaamiset		

8 365 694,07		

5 569 289,20

Suunnitelman mukaiset poistot		

-2 271 657,03		

-2 628 717,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		

11 784 563,28		

8 649 864,93

Liiketoiminnan muut kulut		

-4 714 704,98		

-4 373 056,91
Vastaavaa yhteensä

18 563 421,33

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		

1 508 072,29		

1 153 706,63

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

560,34		
-23 436,29

-22 875,95

Siirtosaamiset

2 715 121,34		
545 356,09

3 260 483,40

14 652 491,58

VastaTTAVAA		 31.12.2016		31.12.2015

1 064,04		
-39 708,31

-38 644,27

OMA PÄÄOMA					
Osakepääoma					

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 		

1 485 196,34		

1 115 062,36

Tuloverot			

-273 954,15		

-205 025,96

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1 211 242,19

910 036,40

Osakepääoma

9 443 500,00		

Osakepääoman korotus
0,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
Tilikauden voitto (tappio)		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		

5 896 000,00

9 443 500,00
15 000,00
1 454 877,22		
1 211 242,19		
12 109 619,41		

5 911 000,00
564 840,82
910 036,40
7 385 877,22

VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
Lainat rahoituslaitoksilta		
0,00		
506 250,00
Lyhytaikainen					
Lainat rahoituslaitoksilta
506 250,00		
1 012 500,00
Saadut ennakot
31 371,69		
15 567,31
Ostovelat
1 192 980,58		
1 044 367,05
Muut velat
1 823 623,06		
1 605 880,75
Siirtovelat
2 899 576,59
6 453 801,92
3 082 049,25
6 760 364,36
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		
6 453 801,92		
7 266 614,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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18 563 421,33

14 652 491,58
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T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L AA T I M I S T A K O S K E V A T
L I I T E T I ED O T
1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Liiketoiminnan rahavirta 			
Voitto / Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

1 485 196,34

1 115 062,36

Oikaisut liikevoittoon (+/–):			
Suunnitelman mukaiset poistot

2 271 657,03

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla.

2 628 717,07

22 875,95

38 644,27

3 779 729,32

3 782 423,70

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun hankintamenon tai sitä alemman jälleen hankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.

Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys -321 231,02
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys

-17 062,46

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

479 369,64

199 687,56

172 951,00

3 641 123,40

4 451 954,55

-23 436,29

-39 708,31

Saadut korot liiketoiminnasta

560,34

1 064,04

Maksetut välittömät verot (–)

-273 954,15

-205 025,96

3 344 293,30

4 208 284,32

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

17 210,21

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:		
		

Investointien rahavirta 		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)

Sovellukset ja varusohjelmat

-3 047 888,43

-2 786 574,96

Investoinnit muihin sijoituksiin (–)

0,00

-168,19

Investointien rahavirta (B)

-3 047 888,43

-2 786 743,15

Rahoituksen rahavirta 		
Osakeanti		
Omien osakkeiden hankkiminen (–)

20

i st e k k i

3 532 500,00

15 000,00

-20 000,00

0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)

-1 012 500,00

-1 012 500,00

Rahoituksen rahavirta (C)

2 500 000,00

-997 500,00

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

2 796 404,87

424 041,17

Rahavarat tilikauden alussa	

5 569 289,20

5 145 248,03

Rahavarat tilikauden lopussa	

8 365 694,07

5 569 289,20

oy

Vuokrahuoneiston perusparannusmenot
Työasemalaitteet

tasapoisto 3 v
tasapoisto 3 v
tasapoisto 3 v tai 5 v

Palvelimet

tasapoisto 4 v

Tietoliikenne aktiivilaitteet

tasapoisto 5 v

Infuusiolaitteet

tasapoisto 4 v

Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto

tasapoisto 4 v

Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto
Konesali

laitekohtainen tasapoisto
tasapoisto 3 v tai 8 v

Ammattiautot

tasapoisto 5 v

Koneet ja kalusto

tasapoisto 5 v

Liikearvo

tasapoisto 5 v

vuosike rto mu s

2 0 1 6
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T a s e e n liit e ti e d ot
			

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

	Pysyvien vastaavien erittely		

Liikevaihto			

Aineettomat hyödykkeet

Jakauma asiakkaittain			
Omistaja-asiakkaat
Muut asiakkaat
			

43,2 M €

38 M €

2,0 M €

2,1 M €

45,2 M €

40,1 M €

Aineettomat
oikeudet
Hankintameno 1.1.2016
Lisäykset
Vähennykset

Liiketoiminnan muut tuotot			
Saadut koulutustuet
Muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot

			

Liikearvo

Muut aineettomat menot

Yhteensä

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

Muut osakkeet ja osuudet

Yhteensä

1 803 625,52

0,00

65 651,67

1 869 277,19

21 984 565,79

21 984 565,79

11 671,19

11 671,19

95 027,39

2 512 500,00

38 101,58

2 645 628,97

402 259,46

402 259,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2016

1 898 652,91

2 512 500,00

103 753,25

4 514 906,16

22 386 825,25

22 386 825,25

11 671,19

11 671,19

30 873,31

29 022,00

0,00

0,00

-1 282 773,14

-16 580 114,38

-16 580 114,38

0,00

0,00

41 279,74

Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2016

-1 282 773,14

30 873,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden poisto

-216 497,54

-167 500,00

-29 524,89

-413 522,43

-1 858 134,60

-1 858 134,60

0,00

0,00

Arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 499 270,68

-167 500,00

-29 524,89

-1 696 295,57

-18 438 248,98

-18 438 248,98

0,00

0,00

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana			
	Asiantuntijat

Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot

Kertyneet poistot ja
arvonal. 31.12.2016

34

32

281

265

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

399 382,23

2 345 000,00

74 228,36

2 818 610,59

3 948 576,27

3 948 576,27

11 671,19

11 671,19

297

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

520 852,38

0,00

65 651,67

586 504,05

5 404 451,41

5 404 451,41

11 671,19

11 671,19

315

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut			

saamisten erittely

palkat ja palkkiot

Lyhytaikaiset saamiset			

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

238 567,30

141 056,10

17 186,00

8 950,00

Toimitilakulut

1 543 226,78

1 483 682,27

Atk-laite- ja ohjelmakulut

1 053 668,18

1 235 025,27

195 690,93

156 810,14

Muut liiketoiminnan kulut

1 922 119,09

1 497 539,23

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

4 714 704,98

4 373 056,91

31.12.2016

31.12.2015

Saamiset saman konsernin yrityksiltä			
Myyntisaamiset

Liiketoiminnan muut kulut			

Kone- ja kalustokulut

Sijoitukset

12 257,74

0,00

Henkilöstöä koskevat liitetiedot			

	Johto

Siirrot erien välillä

Aineelliset hyödykkeet

Lainasaamiset

13 073,54

1 405 474,84

0,00

0,00

Muut saamiset			
Siirtosaamiset
Yhteensä

0,00

136 504,75

13 073,54

1 541 979,59

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä			
2 505 012,61

0,00

Tuloverot			

Myyntisaamiset
Lainasaamiset

0,00

0,00

Laskennalliset verosaamiset			

Muut saamiset

0,00

0,00

Siirtosaamiset

0,00

0,00

2 505 012,61

0,00

Hyllypoistoista

405 702,25

432 547,83

Yhteensä

Saamiset muilta			
Myyntisaamiset

197 035,19

538 365,06

Lainasaamiset

0,00

0,00

Muut saamiset

5,97

0,00

Osakeantisaamiset

0,00

0,00

Siirtosaamiset

545 356,09

858 907,73

Yhteensä

742 397,25

1 397 272,79

3 260 483,40

2 939 252,38

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
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31.12.2016

31.12.2015

			

31.12.2016

OMA pääoma			

	VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET		

Osakepääoma 1.1.

5 896 000,00

5 886 000,00

Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla

3 547 500,00

10 000,00

Osakepääoma 31.12.

9 443 500,00

5 896 000,00

Leasingsopimuksista maksettavat määrät		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
5 861 829,69
Myöhemmin maksettavat
5 455 497,83
				
11 317 327,52

Osakeanti 1.1.
Osakeanti 31.12.
Sidottu oma pääoma yhteensä

15 000,00

10 000,00

0,00

15 000,00

9 443 500,00

5 911 000,00

Vapaa oma pääoma			
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Omien osakkeiden lunastus/ hankinta

1 474 877,22

564 840,82

-20 000,00

0,00
564 840,82

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

1 454 877,22

Tilikauden voitto

1 211 242,19

910 036,40

Vapaa oma pääoma yhteensä

2 666 119,41

1 474 877,22

12 109 619,41

7 385 877,22

Oma pääoma yhteensä	

Jakokelpoinen oma pääoma			

31.12.2015

4 264 581,13
3 703 168,62
7 967 749,75

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia lunastusehtoja.		
	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
168,19
11 671,19

KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT		

Edellisten tilikausien tulos

1 454 877,22

564 840,82

Istekki Oy kuuluu Kuopio-konserniin ja sen emoyhtiö on Kuopion kaupunki, kotipaikka Kuopio.

Tilikauden voitto

1 211 242,19

910 036,40

Emoyhtiön osuus tilikauden päättyessä on 32,15 %.		

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	

2 666 119,41

1 474 877,22

Konsernitilinpäätös on saatavissa Kuopion kaupungin taloudenohjausyksiköstä.

Vieras pääoma			
Velat saman konsernin yrityksiltä			
Lyhytaikaiset			
Ostovelat

36 947,76

11 979,29

Rahoitusvekselit0,00		0,00
Muut velat

0,00

0,00

Siirtovelat

0,00

0,00

36 947,76

11 979,29

			

Siirtovelat			
Palkkamenot
Lomapalkkavelat
Tilikauden verojaksotusvelka
Siirtovelat saman konsernin yrityksille
Siirtovelat muille
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23 020,68

365 000,00

2 326 632,34

2 259 440,22

172 065,86

48 101,32

0,00

0,00

377 857,71

409 507,71

2 899 576,59

3 082 049,25

vuosike rto mu s

2 0 1 6
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