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”Asiakkaan menestys
on meille tärkeää. Yksi
menestyksen avaintekijöistä
on hyvinvoiva, osaava ja
motivoitunut henkilökunta.
Tartumme sinnikkäästi
haasteisiin ja kehitämme
huippuosaamistamme
jatkuvasti. Meillä on
tavoitteena tehdä tästä
maailman paras Istekki!”
Pia Marjo
henkilöstöjohtaja

TÄMÄ ON ISTEKKI
Istekki Oy on perustettu 29.9.2009 ja vuoden 2017
lopussa päättynyt tilikausi oli yhtiön kahdeksas.
Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina
ovat sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja
omistajien strategiset kumppanit.
Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien
toimintaan liittyviä sekä organisaatioiden välisen
yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja
terveyden- ja hyvinvoinnin teknologian 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 O I M I T U S J O H TA J A N K AT S A U S

Vuosi 2017 oli Istekille vahvan kasvun
vuosi. Istekki nousi vuoden aikana
maamme suurimmaksi julkisomisteiseksi ICMT-palveluita (ICT- ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelujen) tarjoavaksi yhtiöksi. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 95,4 M€ ja
kasvua 111 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yhtiön kannattavuus
koheni huomattavasti. Yhtiön kasvun
taustalla on asiakasomistajiemme
tarve siirtää ja keskittää myöhemmin maakunnille siirtyviä tehtäviä
yhtiömme hoitoon. Maakuntarakenteen muodostaminen johtaa huomattavaan yhtenäistämisen tarpeeseen perustietotekniikan, potilas- ja
asiakasjärjestelmien ja toimintaa
tukevien järjestelmien osalta. Vuoden 2017 kasvu syntyi suurimmaksi
osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
ICMT-palvelujen liikkeenluovutuksesta Istekille 1.1.2017 alkaen. Lisäksi
kasvu syntyi lisääntyneestä palvelujemme volyymistä ja uusien asiantuntijapalveluiden kysynnästä.
Arvolupauksemme on toteuttaa
yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa digitaalinen aluehallinto- ja sote-uudistus. Asiantuntijamme olivat lupauksemme mukaisesti vahvasti mukana sekä seuraavan
sukupolven UNA asiakas- ja potilasjärjestelmän määrittelyissä ja kilpailutuksen valmisteluissa, että useiden
maakuntien maakuntavalmisteluissa
ICMT:n osalta. Lisäksi olimme mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
nimeäminä valmistelijoina valtakunnallisen Vimana Oy:n kilpailutusten
valmistelijoina.
Tulossa oleva sote- ja maakuntauudistus vaatii uusien asiakas- ja
toimintajärjestelmien keskitettyä
kehittämistä. Kenelläkään nykyisillä
in-house -toimijoilla ei ole riittäviä
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Tulemme jatkossa
panostamaan entistä
enemmän asioiden
kehittämiseen yhdessä
asiakkaidemme ja
omistajiemme kanssa.

taloudellisia edellytyksiä tähän yksin. Yhdistämällä parhaat osaajat isojen kansallisesti linjattujen kehityshankkeiden toteutukseen ja tarjoamalla ratkaisut
in-house -mallilla valtakunnallisesti saavutetaan paras lopputulos. Palvelujen
keskittäminen, digitalisointi ja kansalaisten osallistaminen ovat keskeisiä mahdollisuuksia, joiden avulla julkinen sektori parantaa palvelujensa saatavuutta
ja tuottavuutta. Käytännössä 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.
Istekin tulevaisuuden menestystekijöitä ovat hyvä asiakaskokemus, kumppanuus ja panostaminen palveluiden tuotteistamiseen. Kaikki edellä mainitut
asiat vaikuttavat Istekin laadulliseen ja hinnalliseen kilpailukykyyn. Isona ja
joustavana toimijana voimme tarjota palveluita kustannustehokkaasti laadusta
tinkimättä. Kehittyvän asiakasyhteistyön panostuskohteita ovat olleet uusien
maantieteellisten alueiden haltuunotto. Yhteistyöselvitys POP maakunnan,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja LapIT Oy:n kanssa valmistuu alkuvuoden 2018 aikana.
Niin Istekki, kuten useat muutkin in-house -yhtiöt, miettivät tulevaisuuttaan
Vimana Oy:n ja Sotedigi Oy:n palvelujen laajentuessa. Varsinkin edellä mainittujen yhtiöiden palvelujen mahdollinen käyttövelvoite pohdituttaa tulevia
maakuntia ja niiden omistukseen osittain siirtyviä in-house -yhtiöitä. On vielä
epäselvää, mitkä palvelut tulevat käyttövelvoitteen piiriin ja mitä palveluita
maakunnat voivat hankkia omistamiltaan in-house -yhtiöiltä. Nykyään jo useat
in-house -yhtiöt toimivat usean maakunnan alueella tai jopa valtakunnallisesti.
Nämä in-house -yhtiöt ovat vuosien varrella saavuttaneet aseman kustannustehokkaina ja helposti lähestyttävinä ICT-toimijoina, jotka ovat kerryttäneet
osaamistaan haastavista korkean käytettävyyden toimintaympäristöistä jo
vuosikausia. Istekillä on esimerkiksi omassa hallussaan monennettu kattava
tietoliikenneverkko, joka olisi kohtuu helppo ja edullista laajentaa esimerkiksi
Vimana Oy:n tarpeisiin. Istekin visio on olla edelleen suurin ja halutuin julkisomisteinen digitalisoituvan julkisen sektorin ICMT-rakentaja ja mahdollistaja koko Suomessa. Luotamme siihen, että Istekin palveluiden integrointiosaamista
tarvitaan jatkossakin sekä maakunnissa, että kunnissa.
Yhtiön kasvaessa kilpailukykymme parantaminen vaatii edelleen määrätietoista sisäistä uudistamista ja toiminnanohjauksen ja talous- ja HR-järjestelmien
kehittämistä. Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän asioiden kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme ja omistajiemme kanssa. Vahvistamme palveluintegraattorin rooliamme ja peilaamme kehitystoimet olemassa olevaan
ympäristöön.
Jukka Markkanen
toimitusjohtaja
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LIIKETOIMINNAN
KEHITYS
Vuosi 2017 päätettiin keskellä Istekin historian nopeinta kehitystä. Liikevaihtomme kasvoi 111 % edelliseen vuoteen verrattuna,
ylittäen selkeästi asetetut
kasvutavoitteet.

KOHTI MAAKUNTAUUDISTUSTA
Istekki on ollut merkittävä yhteistyökumppani
useiden maakuntien ICT-valmisteluissa. Päätehtävämme on ollut auttaa syntyviä maakuntia
saamaan heidän tarvitsemansa ICT-palvelut sekä luoda tiekarttaa tulevaisuuteen.
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Yhtiön kasvun taustalla oli
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT -palveluiden
siirtyminen Istekki Oy:lle
vuoden 2017 alussa. Lisäksi
kasvu syntyi lisääntyneestä
palvelujen volyymistä ja
uusien asiantuntijapalveluiden kysynnästä.
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työtämme. Vuonna 2017 teimme yhteistyöselvitystä POP-maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ja LapIT Oy:n kanssa ICMTpalveluiden toteuttamisesta. Päätös yhteistyöselvityksestä valmistuu kesän 2018 aikana.

Pohjois-Savon maakunnan sote-uudistuksen
(PoSoTe) ja Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmissä valmisteltiin linjauksia perus-ICT
ja digitalisaatioratkaisuihin, tehtiin nykytilan
kartoitus ja luotiin suuntaviivat tavoitetilan saavuttamiseksi. Lisäksi Istekillä oli vahva tekninen
rooli Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin organisaatiomuutokseen valmistautumisessa ja Uusi
Sydän -hankkeen suunnittelutöissä.
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Uusien maantieteellisten alueiden haltuun otto
on ollut keskeinen osa kehittyvää asiakasyhteis-

ALUEELLINEN TOIMINTA
Pohjois-Savon alueella solmimme Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen
kasvun ja oppimisen palvelualueen
(KOP) ja hyvinvoinnin edistämisen (HEP)
palvelualueiden ICT-ratkaisujen siirrosta
kokonaan Istekin toteuttamaksi kokonaispalveluksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintopalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyi Istekille vuoden
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2017 alussa. Toimimme myös vahvana
ICMT-osaajana, kun vuoden aikana
valmisteltiin Hatanpään sairaalan yhdistymistä Tampereen yliopistolliseen
sairaalaan. Yhdistymisen myötä kaupungin erikoissairaanhoidon yli tuhat
työntekijää siirtyi sairaanhoitopiirin
palvelukseen.

vät Isekin vastuulle 1.3.2017. Lisäksi integraatio- ja tietoliikennepalvelut tulivat
Istekin tuottamiksi palveluiksi. Siirron
myötä Istekille perustettiin oma toimipiste Jyväskylään ja henkilöstö siirtyi
uusiin toimitiloihin syksyllä 2017.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin datakeskus ja työasematukipalvelut siirtyi-
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HENKILÖSTÖN KEHITYS
Istekin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2017 aikana 117
uudella työntekijällä. Tilikauden lopussa istekkiläisiä
oli 475 työntekijää. Henkilöstön kasvu selittyy pitkälti
liiketoimintakaupoilla, mutta myös rekrytointeja tehtiin lähinnä asiantuntijatehtäviin.
Vuonna 2017 henkilöstön osaamisen kehittämisen painopistealueina oli teknisen valmiuden ja ajanhallinnan
tehostaminen. Lisäksi haluttiin varmistaa, että esimiestyö on läpi organisaation hyvää ja tasalaatuista.
Henkilöstömme työtyytyväisyyttä mitattiin Suomen
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parhaat työpaikat -tutkimuksen Trust index -mittauksella. Tulosten mukaan 82 % piti Istekkiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana.
Istekin arvot luotiin ohjaamaan istekkiläisten toimintaa ja päätöksentekoa yhteistyössä henkilöstömme
kanssa. Yhteisen projektin lopputuloksena syntyi arvot: asiakkaan menestys ja lupausten lunastaminen,
yhteistyön avoimuus, oman itsensä johtaminen ja rohkeus tarttua haasteisiin.

ASIAKKAAN MENESTYS

YHTEISTYÖ

JOHTAJUUS

ROHKEUS

Rakennamme menestystä yhdessä.
Kehitämme huippu osaamistamme
jatkuvasti siten, että asiakasomistajamme
saavat aina parasta palvelua.
Lunastamme antamamme lupaukset.

Yhdessä tekemällä saavutamme
enemmän. Istekkiläinen yhteistyö
on avointa, vuorovaikutteista sekä
toisia kunnioittavaa.

Olemme suunnannäyttäjiä,
toimimme johdonmukaisesti ja
kannamme vastuuta. Jokainen istekki
läinen on oman itsensä johtaja.

Rohkeus on meillä rehellisyyttä,
sinnikkyyttä ja haasteisiin tarttumista.
Etsimme uusia ratkaisuja arjen paranta
miseksi. Onnistumisia juhlimme ja epä
onnistumisista opimme.

IS TEK K I OY
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THT -ASIAKKAIDEN LUOTETTAVA KUMPPANI
Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalveluiden liiketoiminta (THT)
laajeni merkittävästi vuoden 2017
alussa, kun Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääketekniikan huoltopalvelut ulkoistettiin Istekille. Kuluneena
tilikautena THT-palveluiden osuus
liikevaihdostamme oli 10 %. Tästä Pirkanmaan osuus oli noin 62 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osuus
noin 32 %.
Vuonna 2017 THT-palveluissa työskenteli 60 työntekijää, joista yli puolet Kuopiossa ja kolmannes Tampereella. Lisäksi Valkeakoskella ja Sastamalassa toimii THT-aluetoimipisteet.
Suurimman osan THT-palveluistamme muodostavat lääkintälaitteiden
kunnossapito ja määräaikaishuollot.
Kuvantamisen ja sädehoidon järjes-

telmien ylläpito on myös merkittävä
osa palveluitamme. Lääkintälaitteiden ja IT-järjestelmien rajapintoihin
liittyvä asiantuntijatyö on kasvussa
erityisesti Kuopiossa, mutta vastaavalle palvelulle on voimakas kysyntä
myös Tampereella.
Vuonna 2017 uutena palveluna
perustimme THT-palvelupisteen
Kuopion toimipaikalle, jonka kautta kanavoimme palvelupyyntöjä ja
aikataulutamme huoltoja. Palvelupisteellä on tärkeä rooli myös laitehallintapalveluiden järjestämisessä.
Avoterveydenhuollon tavallisimpia
laitteita koskevia laitepalvelupilotteja on tehty muun muassa Kysterille
ja ESSOTE:lle. Näitä palvelumuotoja
pyritään tulevaisuudessa tarjoamaan
yhä useammalle Istekin asiakasomistajalle.

TURVALLISUUS- JA RISKIENHALLINTAPALVELUT LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA
Istekin turvallisuus- ja riskienhallintapalvelut aloittivat toimintansa maaliskuussa 2016. Toimintamme on kasvanut nopeasti ja
hallitusti. Kuluneena tilikautena
turvallisuus- ja riskienhallintapalveluiden liikevaihto kasvoi 50%.
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Kokonaisturvallisuudessa on
pääosin kyse asianmukaisesta riskienhallinnasta. Palveluidemme tarkoitus on varmistaa
asiakkaan strategian toteutuminen ja liiketoiminnan jatkuvuus.
Erityisiä vahvuuksiamme ovat

riskienhallinnan, varautumisen,
tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden vahva osaaminen
yhdistettynä asiakkaiden toimialatuntemukseen. Tunnemme asiakkaidemme prosessit,
tietojärjestelmät ja esimerkiksi

terveyden- ja hyvinvointiteknologian ratkaisut.
Istekin turvallisuus ja riskienhallintakokonaisuudesta on muodostunut yksi merkittävimmistä
osaamiskeskuksista Suomessa.

Asiantuntijoillamme on lukuisia tietoturvan ja tietosuojan
kansainvälisiä sertifiointeja,
joita hankitaan koko ajan lisää.
Olemme lähteneet siitä, että turvallisuus- ja riskienhallinta ovat
ydinosaamista, jonka tuotam-

me merkittäviltä osin itse. Näin
voimme toimia asiakkaidemme
luotettavana neuvonantajana.
Kumppaneitten hyödyntäminen
on meille tärkeää muun muassa
teknologian osalta. Erilaiset kansalliset ja kansainväliset yhteis-

työverkostot ja hankkeet ovat
toimintamme ytimessä. Meillä
on valmiudet havaita tietoturvaja tietosuojapoikkeamia 24/7 periaatteella ja omaamme toimintakyvyn poikkeamatilanteissa.

VUOSIKERTOMUS 2017
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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 . – 3 1 .12 . 2 0 17
TILIKAUDEN TOIMINTA

aikana merkittävää edistystä. Istekki sopi Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen
palvelualueen (KOP) ICT-ratkaisujen siirrosta kokonaan Istekin toteuttamaksi kokonaispalveluksi ja valmisteli myös maakuntatasoista yhteistyötä kuntien sivistystoimen johtajien kanssa.

Istekki Oy:n toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja.

Hatanpään sairaala yhdistyi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan 1.1.2018. Yhdistymistä valmisteltiin syksyn 2017 aikana siirtämällä Hatanpään ICMT (Information,
Communications and Medical Technology) -ratkaisut osaksi Istekin tuottamaa palvelukokonaisuutta, rakentamalla sairaalalle uusi tietoliikenneverkko, kouluttamalla tietojärjestelmien käyttäjiä sekä toimittamalla henkilöstölle työasemia ja niiden
päivityksiä. Osa Hatanpään sairaalan henkilöstöstä siirtyi Istekin palvelukseen.

Vuoden 2017 lopussa päättynyt tilikausi oli yhtiön kahdeksas. Istekin liiketoiminnan kasvu jatkui erittäin vahvana ja ylitti asetetun kasvutavoitteen selkeästi. Liikevaihtomme kasvoi 111 % prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kasvun
taustalla on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT -palveluiden siirtyminen Istekki
Oy:lle vuoden 2017 alussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä siirtyi noin 70 ICMT -asiantuntijaa Istekki Oy:n palvelukseen.
Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikauden aikana myönteisesti. Tilikauden aikana
tehostimme ostamista ja kontrolloimme Istekin omien kulujen kehitystä. Yleisen
kustannustason noususta huolimatta pidimme Istekin asiakkaiden asiantuntijatyön tuntihinnat ennallaan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työasema- ja konesalipalvelut siirtyivät Istekin
vastuulle 1.3.2017 ja puheviestintä-, integraatio- ja tietoliikennepalvelut siirtyivät
niin ikään Istekin tuottamiksi palveluiksi loppuvuodesta. Siirron myötä Istekille perustettiin oma toimipiste Jyväskylään, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle.
Jyväskylän henkilöstö siirtyi uusiin toimitiloihin syksyllä 2017.

Istekki on vahvistanut rooliaan kansallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on muodostaa perusta uusille, yhteisille ja kansalaisia paremmin palveleville ratkaisuille. Näistä mainittakoon edelleen jatkuva asiakas- ja
potilastietojärjestelmien uudistamiseen tähtäävä hanke (UNA), Suomen yliopistollisten sairaaloiden digitaalisten palveluiden kehittämishanke (Virtuaalisairaala)
ja Omat digiajan hyvinvointipalvelut -projekti (ODA). Istekki on edellä mainittujen
lisäksi ollut edustamassa valtakunnallisesti Keski-Suomen maakuntaa Vimana Oy:n
palvelutarjooman valmistelutyöryhmissä.

Loppukäyttäjä-, infra- ja kommunikaatiopalveluiden osalta kasvua saavutettiin erityisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikkeenluovutuksen, Hatanpään sairaalan
sekä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab)
palveluiden kehittämisen myötä. Uusien palveluiden kehitys- ja käyttöönottoprojekteista merkittävimpiä olivat vuonna 2018 jatkuvat identiteetinhallintajärjestelmien käyttöönottoprojektit Pohjois-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin varautumishanke oli edelleen merkittävä työllistäjä, joka kehittää laajalti myös Istekin toimintaa ja palveluita.

Istekki on ollut mukana useiden maakuntien ICT-valmisteluissa vuoden 2017 aikana.
Keski-Suomen maakunnan ja Pohjois-Savon maakunnan sote-uudistuksen (PoSoTe)
yhteistyöryhmissä valmisteltiin muun muassa perus-ICT- ja digitalisaatioratkaisujen
linjauksia, toteutettiin nykytilan kartoitus ja tavoitetilan luominen. Lisäksi asiakkaiden kanssa valmisteltiin valtiovarainministeriölle suunnattuja rahoitushakemuksia
kevään 2018 aikana tehtävistä toteuttamissuunnitelmista ja edistettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiomuutokseen valmistautumista, Uusi Sydän -uudistamisohjelman suunnittelua sekä tulostuksenhallinnan projektia. PoSoTe-valmistelujen tavoite on varmistaa Pohjois-Savon maakuntien tarvitsemien ICT-palveluiden yhtenäistäminen vuoden 2019 alkuun mennessä ja jatkaa sen jälkeen tietojärjestelmien ja kansallisten palveluiden käyttöönottoa Istekin johdolla.

Tiedolla johtamisen liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua. Liikevaihto kasvoi 50 %
vuoden aikana tammikuusta joulukuuhun. Tiedolla johtamisen ratkaisuille on kova
kysyntä myös kansallisesti, ja ratkaisujen liiketoimintaa tulee kehittää voimakkaasti
nyt ja tulevaisuudessa. Istekin tiedolla johtamisen portfolioon lanseerattiin vuoden
aikana monta merkittävää uutta ratkaisua, kuten esimerkiksi ohjelmistorobotiikka, tietoallasratkaisu sekä uuden sukupolven raportointiratkaisu. Uusia ratkaisuja
ollaan käyttöönottamassa parhaillaan usealle asiakkaalle. Tiedolla johtamisen liiketoiminnan nykyaikaistamista jatketaan erittäin voimakkaasti myös vuonna 2018.

Istekki on ollut vahvasti mukana myös tulevan Pohjois-Savon maakunnan talous- ja
henkilöstöhallintoratkaisu (MAKU TAHE) -hankkeessa selvittämällä Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin käytössä olevien ratkaisujen soveltuvuutta tulevan maakunnan
käyttöön sekä valmistelemalla tähän liittyviä ICT-ympäristön muutoksia yhdessä
asiakkaiden ja palveluntarjoajan (Monetra Oy) kanssa. Yhteistyö palveluntarjoajan
kanssa käynnistettiin ICT-ympäristön esiselvityksen merkeissä, ja yhteisenä tavoitteena on Istekin tuottama yhtenäinen ICT-ympäristö kattaen koko Suomen.
Kuntien sivistystoimen ICT-ympäristöjen kehittämisessä saavutettiin vuoden 2017
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Istekin turvallisuusja riskienhallintakokonaisuudesta on
muodostunut yksi
merkittävimmistä
osaamiskeskuksista
Suomessa.

Turvallisuus- ja riskienhallintapalvelut kasvoivat myös merkittävästi. Liikevaihdon
kasvua tammikuusta joulukuuhun saavutettiin 50 %. Istekin turvallisuus- ja riskienhallintakokonaisuudesta on muodostunut yksi merkittävimmistä osaamiskeskuksista Suomessa. Digitalisoituvassa maailmassa tietoturvan ja tietosuojan merkitys
kasvaa jatkuvasti, joten liiketoiminnan odotetaan jatkavan voimakasta kasvuaan
myös vuonna 2018. Turvallisuus- ja riskienhallinta -liiketoimintaa on rakennettu Istekissä vaiheittain, vuoden 2017 osalta päästiin tavoitteisiin myös siitä näkökulmasta.
Uusia merkittäviä palvelukokonaisuuksia käyttöönotettiin laajalti asiakkaillamme.
Esimerkkinä näistä tietoturvan- ja tietosuojan tilannekuvapalvelut, riskienhallinnan
kokonaisratkaisut sekä tietosuojan konsultointipalvelut ja tietosuojan kehittämistä
tukevat työkalut. Istekki haluaa olla jatkossakin asiakkaidensa luotettava kumppani
tietoturvan, tietosuojan ja riskienhallinnan kasvavien vaatimusten keskellä.
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Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalveluiden liiketoiminta (THT) laajeni merkittävästi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkoistaessa operatiiviset ICMT-palvelut Istekille vuoden 2017 alusta. Uutena THT-palveluna vuonna 2017 lanseerattiin
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion toimipisteellä terveyden ja hyvinvoinnin
teknologiapalveluiden palvelupiste, jonka kautta kanavoidaan palvelupyyntöjä ja
aikataulutetaan huoltoja. Palvelupisteellä on tärkeä rooli myös laitehallintapalveluiden järjestämisessä. Avoterveydenhuollon tavallisimpia laitteita koskevia laitepalvelupilotteja on tehty muun muassa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
palveluja tuottavalle Kysterille sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille. Näitä
palvelumuotoja pyritään tulevaisuudessa tarjoamaan yhä useammalle Istekin asiakasomistajalle.

RAHOITUS

THT-palveluilla on Istekin liikevaihdosta reilun 10 % osuus, joka on kasvussa. Suurimpia THT-palveluiden asiakkaita ovat Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. THT-palveluiden kasvu on näkynyt myös henkilöstömäärässä, Istekillä työskentelee yli 60 henkilöä THT-palveluiden parissa. Lääkintälaitteiden ja IT-järjestelmien rajapintoihin liittyvä asiantuntijatyö on kasvussa erityisesti Kuopiossa, mutta
vastaavalle palvelulle on voimakas kysyntä myös Tampereella.

Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa olivat 11 805 231,61 euroa
(8 365 694,07 euroa vuonna 2016 ja
5 569 289,20 euroa vuonna 2015).
Omavaraisuusaste oli 46,5 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

HENKILÖSTÖ

Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 95 425 409,79 euroa (45 223 564,17
euroa vuonna 2016 ja 40 132 277,96 euroa vuonna 2015). Liikevaihdon kasvu edelliseen
tilikauteen verrattuna oli noin 111 %. Kasvu syntyi suurimmaksi osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICMT -palveluiden liikkeen luovutuksesta Istekki Oy:lle 1.1.2017. Lisäksi
kasvu syntyi lisääntyneestä palvelujen volyymistä ja uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Palvelujen yksikköhintoja emme ole tilikauden aikana korottaneet.

Istekki Oy:n palveluksessa oli vuoden 2017 alussa 317 henkilöä. Tilikauden lopussa henkilöstömäärä
oli 475, joista määräaikaisia oli 32.
Keskimääräinen henkilöstömäärä
vuoden 2017 aikana oli 434. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 38,8 %.
Henkilöstön kasvu selittyy pitkälti
liiketoimintakaupoilla, mutta myös
rekrytointeja on tehty lähinnä asiantuntijatehtäviin. Kokonaisuudessaan
henkilöstökulut olivat 23 775 476,04
euroa. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 19 460 445,30 euroa
(13 453 328,88 euroa vuonna 2016 ja
12 960 854,90 euroa vuonna 2015),
mikä on n. 20 % liikevaihdosta. Sairauslomien kokonaismäärä väheni ja
sairauspoissaoloprosentti oli 3,08 %,
kun laskennassa huomioidaan vain
työpäivät. Osaamisen kehittämisessä panostettiin teknisten valmiuksien lisäksi mm. ajanhallintaan ja
esimiesten johtamistaitojen kehittämiseen.

Yhtiön liikevoitto oli 3 420 499,83 euroa (1 508 072,29 euroa vuonna 2016 ja 1 153 706,63
euroa vuonna 2015). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3 416 395,55 euroa.
Tilikauden tuloverot olivat -658 002,38 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten
2 758 393,17 euroa (1 211 242,19 euroa vuonna 2016 ja 910 036,40 euroa vuonna 2015).

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Liikevaihto, tuhat euroa
Liikevaihdon kasvuprosentti
Liikevoitto, tuhat euroa
Liikevoittoprosentti
Maksuvalmius, Quick ratio
Omavaraisuusaste
Henkilöstö keskimäärin
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2017

2016

2015        

95 425
111
3420
3,6
1,5
46,5
434

45 224
13
1508
3,3
1,8
65,2
315

40 132
18
1154
2,9
1,3
50,4
297

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mittasimme Suomen Parhaat työpaikat tutkimuksen
Trust Index-mittauksella. Kokonaistulos oli noussut vuoden 2016 mittauksesta 4 prosenttiyksikköä. Ensimmäistä kertaa mittauksessa oli mukana myös Istekin muut toimipisteet: Tampere ja Jyväskylä. Panostaminen aktiiviseen tulosten purkamiseen henkilöstön kanssa ja tiimien kehittämiskohteiden määritteleminen näkyi ensimmäistä kertaa huimina parannuksina muutaman ryhmän kokonaistuloksissa. Arvojen mukaisesti
HR ja johto palkitsivat parhaat onnistujat. Mittauksen kysymys: ”kokonaisuudessaan
tämä on todella hyvä työpaikka” sai istekkiläisiltä 82 % tuloksen, nousten 6 %.

Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta
oli 4 933 258,46 euroa (3 344 293,30
euroa vuonna 2016 ja 4 208 284,32
euroa vuonna 2015). Investointeihin
käytettiin kaikkiaan 1 042 870,92 euroa (3 047 888,43 euroa vuonna 2016
ja 2 786 743,15 euroa vuonna 2015.)
Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 506 250 euroa ja osakeantina saatu rahoituksen rahavirta oli
55 400 euroa.

Istekille luotiin yhteiset arvot ohjaamaan toimintaa. Arvoja etsittiin yhteistyössä
koko Istekin henkilöstön kanssa, jotka nostivat esille tärkeitä kulttuurillisia piirteitämme luoden lopulliset arvomme: Asiakkaan menestys, Yhteistyö, Johtajuus ja
Rohkeus. ”Arvoja ei aseteta, ne löydetään”.

HALLINTO
Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2017 ja ylimääräinen yhtiökokous 26.4.2017.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa ja yhtiön osakkaille järjestettiin osakaskokous kaksi kertaa tilikauden aikana. Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet ja yhtiön johto ovat osallistuneet kansallisiin ja alueellisiin seminaareihin ja työryhmiin erityisesti sote -valmisteluun ja julkisen sektorin digitalisaatioon liittyen.
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet: Kari Janhonen puheenjohtajana, Jaakko
Kekoni varapuheenjohtajana, Antti Jokela toisena varapuheenjohtajana, Sirpa Lätti-Hyvönen, Isto Nordback ja Jukka Pelkonen hallituksen jäseninä. Istekki Oy:n toimitusjohtajana toimi KTM Jukka Markkanen. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana
1.6.2016 lähtien.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Snellman.

Lääketieteellisen
tekniikan ja
tietotekniikan
integroitumiseen
liittyvä asiantuntijatyö
on vahvassa kasvussa.
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ISTEKKI OY:N OMISTAJAT 31.12.2017
K-SARJAN OSAKKEET
(50 ääntä/osake) Osakkeita
Kuopion kaupunki 2.810 kpl
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2.810 kpl
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2.810 kpl

A-SARJAN OSAKKEET
(1 ääni/osake)
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
IS-Hankinta Oy
Islab
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica)
Kaavin kunta
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keiteleen kunta
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kiuruveden kaupunki
Kuhilas Oy
KuntaPro Oy
LapIT Oy
Lapinlahden kunta
Leppävirran kunta
Pielaveden kunta
Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Nordlab
Pohjois-Savon Liitto
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Savon koulutuskuntayhtymä
Siilinjärven kunta
Suonenjoen kaupunki
Tervon kunta
Tuusniemen kunta
Vaalijalan kuntayhtymä
Varkauden kaupunki
Vesannon kunta
Ylä-Savon ICT-palvelut Oy
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

20 kpl
20 kpl
1 kpl
20 kpl
20 kpl
20 kpl
5 kpl
20 kpl
5 kpl
20 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
10 kpl
10 kpl
5 kpl
5 kpl
20 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
20 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
5 kpl
20 kpl
5 kpl
5 kpl
20 kpl

Yhtiön hallinnassa olevat omat osakkeet (A-sarja)

20 kpl
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OSAKEANNIT

RISKIT

Ylimääräisen yhtiökokouksen
3.6.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen (enintään 1000 kpl A-sarjan osakkeita ja enintään 1000 kpl
K-sarjan osakkeita) nojalla hallitus
päätti 29.3.2017 ja 22.9.2017 pitämissään kokouksissa suunnatusta osakeannista. Uusille yhtiön osakkaille
tarjottiin merkittäväksi 5 kpl uusia
A-sarjan osakkeita hintaan 1 385 euroa/osake.

Tulevan maakuntauudistuksen myötä valtio on perustanut palvelukeskuksia, joista
yksi on Vimana Oy. Se tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja tuleville maakunnille. Hallituksen esityksessä maakunnille on suunniteltu säädettäväksi käyttövelvoite Vimanan palveluille.
Käyttövelvoitteen laajuus ja sisältö on kuitenkin vielä määrittelemättä.

Vuoden 2017 aikana yhtiön osakkaaksi rekisteröityi Pohjois-Savon liitto
5.4.2017, Rautavaaran kunta 12.4.2017,
Suonenjoen kaupunki 18.5.2017, Kaavin kunta 23.5.2017, Rautalammin
kunta 30.5.2017, Kiuruveden kaupunki
31.5.2017, Savon koulutuskuntayhtymä 29.9.2017 ja Vaalijalan kuntayhtymä 6.10.2017.
Hallitus on suunnannut ym. osakeannit yhtiön asiakkaille ja sovitun toimintamallin mukaisesti yhtiön asiakkaat tulevat myös yhtiön osakkaiksi.
Tällä perusteella on katsottu, että
suunnatuille osakeanneille on ollut
osakeyhtiölain 9:4 §:ssä tarkoitettu
painava syy.

Missiomme
mukaisesti autamme
asiakasomistajiamme
sote- ja maakuntauudistuksen
toteutuksessa
palvelemaan
kansalaisia
nykyaikaisesti,
laadukkaasti ja
vaikuttavasti.

Vimana ja käyttövelvoite tulevat väistämättä vaikuttamaan jollain asteella Istekin
toimintaan. Pahimmillaan palvelut pirstoutuvat eikä Istekki enää pysty toimittamaan kokonaispalveluja asiakkailleen. Tällöin haasteeksi muodostuu tuottaa jäljelle jäävät hajanaiset palvelut kustannustehokkaasti. Niin ikään asiakkaalle haasteita
tuottaa se, ettei sillä ole yhtä kokonaisvastuullista toimittajaa, vaan palvelut muodostuvat monen eri toimijan palvelutuotteista.
Nyt käsillä olevassa tilanteessa Istekin vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Valtiovarainministeriö, joka ohjaa Vimanan toimintaa, on kuitenkin yhteistyössä maakuntien valmistelevien toimielinten kanssa ja sillä on kuulemisvelvollisuus etenkin
käyttövelvoitteen määrittelemiseksi. Istekki toivoo, että sen asiakkaat pystyisivät
omissa vaikuttamisen rajoissaan edistämään Istekin etua lakivalmistelun edetessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Missiomme mukaisesti autamme asiakasomistajiamme sote- ja maakunta-uudistuksen toteutuksessa palvelemaan kansalaisia nykyaikaisesti, laadukkaasti ja
vaikuttavasti. Tämä lupaus koskee lähivuosina yhtä lailla sekä kunta- että maakunta-asiakkaitamme.
Olemme olleet vahvasti mukana tukemassa Pohjois-Savon, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien ICMT-valmistelusta vastaavia henkilöitä ja työryhmiä.
Maakuntien saamien VM-rahoituksien tuella olemme laatineet kokonaisarkkitehtuurikuvaukset nykytilasta ja tavoitetilasta sekä auttaneet ko. maakuntia valmistelemaan rahoitushakemuksia varsinaisia toteuttamistöitä varten.
Varsinaiset tulevien maakuntien tarvitsemat ICMT-muutostyöt alkavat toteuttamissuunnitelmien valmistumisen jälkeen 2018 kesällä ja jatkuvat aina vuoteen 2020
asti. Työt tulevat sisältämään mm. maakuntakohtaiset tietoliikenne-, konesali-,
perus-ICT- ja tietojärjestelmäkonsolidaatiot, jotta maakunnat voivat aloittaa tietoturvallisessa toimintaympäristössä 1.1.2020.
Olemme valmistelemassa yhteistyön tiivistämistä Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja LapIT Oy:n kanssa. Lisäksi
olemme valmistelemassa yhteistyötä Monetra Oy:n kanssa. Monetra Oy:n visiona
on ollut laajeta maantieteellisesti samoille alueille, joissa Istekki jo toimii, joten yhteistyö nähdään molemmin puolin erittäin hedelmällisenä symbioosina.
Istekki on ollut myös edistämässä Pohjois-Savossa kuntien tietohallintojen yhteistyötä ja strategiavalmisteluja. Tavoitteena kuntapuolella on luoda tulevaisuuden kunnille Kunta-ICT -konsepti, joka mahdollistaa Istekin nykyisten palveluiden
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muotoilun paremmin kunnille sopivaksi ja samalla yhtenäistää maakunnittain
ja maakuntien välillä mm. keskeiset tietojärjestelmät sekä käynnistää tarpeen
mukaan uusien yhteisten ratkaisujen hankinta, tuottaminen ja kehittäminen. Sivistystoimessa olemme saavuttaneet uutta positiivista yhteistyötä varsin lyhyessä ajassa, joka tullee johtamaan sekä maakunta- että keskuskaupunkitasoiseen
ICT-yhteistyöhön. Kohderyhmänä kuntaliiketoiminnassa ovat samat alueet kuin
maakuntauudistuksessakin. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden kunnille ja maakunnille yhteisiä ratkaisuja niin laajalti kuin mahdollista.
Julkishallinnon säästö- ja tehostamistavoitteet ohjaavat asiakkaitamme pohtimaan uusia tapoja tuottaa palvelunsa ja tässä uudet digitalisaatiota hyödyntävät
ratkaisut ovat avainasemassa. Kansalaiset on saatava mukaan osallistumaan palvelutuotantoketjuun ajasta, paikasta ja välineistä riippumatta. Tämä kehitys antaa
Istekille uusia mahdollisuuksia luoda ennennäkemättömiä oikoteitä julkisen palvelutuotannon ja asiakkaiden välille sekä lisätä kannattavuutta kaikilla osapuolilla.
Digitalisaation edelläkävijän rooli edellyttää Istekiltä luonnollisesti panostusta
uuteen osaamiseen ja uusiin teknologiaratkaisuihin. Taustalla on myös kyettävä
yhtenäistämään asiakkaiden tuotannossa ja toiminnanohjauksessa tarvittava tieto
sekä sen tuottamisvälineet, jotta yhteinen kustannustehokas palveluiden digitalisointi on mahdollista.

Jukka Markkanen
toimitusjohtaja
Istekki Oy

Kari Janhonen
hallituksen puheenjohtaja

Jukka Pelkonen
hallituksen jäsen

Yhteiset ratkaisut ja osaava kumppaniverkosto korostuvat jatkossa kovaa vauhtia
muuttuvassa yhteiskunnassa ja kansallisten säästötalkoiden toteuttamisessa.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta, joka kokonaisuudessaan on 2 758 393,17 euroa, jaetaan miljoona euroa (1 000 000,00 €) osinkona OYL 13: §:n mukaan ja loput 1 758 393,17 € jätetään yhtiön omaan pääomaan.
Yhtiö ei ole maksukyvytön eikä varojen jakaminen aiheuta yhtiön maksukyvyttömyyttä.
Kuopiossa 23.2.2018

Jaakko Kekoni
hallituksen varapuheenjohtaja

Sirpa Lätti-Hyvönen
hallituksen jäsen

Istekki Oy
Hallitus

Antti Jokela
hallituksen toinen
varapuheenjohtaja

Isto Nordback
hallituksen jäsen
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T I L I N TA R K A S T U S K E R T O M U S

Muut raportointivelvoitteet

Tilinpäätöksen tilintarkastus

LAUSUNTO
Olemme tilintarkastaneet Istekki
Oy:n (y-tunnus 2292633-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä
niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet
muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

TILINPÄÄTÖSTÄ
KOSKEVAT HALLITUKSEN
JA TOIMITUSJOHTAJAN
VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
tilinpäätöksen laatimisesta siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suo-
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messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia
arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan
purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai
ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN
VELVOLLISUUDET
TILINPÄÄTÖKSEN
TILINTARKASTUKSESSA
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä,
että olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos
niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudelli-

siin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen
tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden
koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
//
Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
//
Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme
antamaan lausunnon yhtiön sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.
//
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

//
Teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ja toimitusjohtajan ollut
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin
liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on,
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty
jatkamaan toimintaansa.
//
Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän
kuvan.

MUU INFORMAATIO
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio,
jonka olemme saaneet käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, on toimintakertomus.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Kuopiossa 26. helmikuuta 2018
KPMG OY AB

Henrik Snellman
KHT

Kommunikoimme hallintoelinten
kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (–) tai vähennys (+)
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

TA S E

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

95 425 409,79
24 987,39

-6 900 408,76
-50 002,38
-52 453 822,62
-19 460 445,30

-13 453 328,88

-3 387 655,02
-927 375,72

-2 392 359,15
-909 650,13

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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-59 404 233,76

-5 043 726,36
17 062,46
-14 978 001,12

5 507,55
-9 611,83

-23 775 476,04

VASTAAVAA

31.12.2017

31.12.2016

45 223 564,17
30 873,31

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 873 450,85
2 708 394,77
11 671,19
5 593 516,81

2 818 610,59
3 948 576,27
11 671,19
6 778 858,05

-20 004 665,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

108 383,43

158 385,81

-16 755 338,16

-2 222 852,29
-6 627 335,26

-2 271 657,03
-4 714 704,98

3 420 499,83

1 508 072,29

-4 104,28

560,34
-23 436,29

-22 875,95

3 416 395,55

1 485 196,34

-658 002,38

-273 954,15

2 758 393,17

1 211 242,19

11 614 122,98
5,90
2 957 036,14

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 498 900,00

14 571 165,02

2 715 121,34
5,97
545 356,09

3 260 483,40

11 805 231,61
26 484 780,06

8 365 694,07
11 784 563,28

32 078 296,87

18 563 421,33

31.12.2017

31.12.2016

9 498 900,00
2 666 119,41
2 758 393,17
14 923 412,58

9 443 500,00

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

0,00
2 695,88
10 253 741,40
2 239 269,21
4 659 177,80
17 154 884,29

506 250,00
31 371,69
1 192 980,58
1 823 623,06
2 899 576,59

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 078 296,87

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

6 453 801,92
6 453 801,92
18 563 421,33
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R AHOITUSL A SKELMA

T I L I N P Ä ÄT Ö K S E N L A AT I M I S TA K O S K E V AT
LIITE TIEDOT
1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  
Voitto / Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut osingot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot (–)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Osakeanti
Omien osakkeiden hankkiminen (–)
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

3 416 395,55

1 485 196,34

2 222 852,29

2 271 657,03

5 360,07
4 104,28
-0,20
5 648 711,99

22 875,95
0,00
3 779 729,32

-11 310 681,62
50 002,38
11 207 332,37
5 595 365,12

-321 231,02
-17 062,46
199 687,56
3 641 123,40

-9 611,83

-23 436,29

5 507,55
-658 002,38
4 933 258,46

560,34
-273 954,15
3 344 293,30

-1 042 870,92
-1 042 870,92

-3 047 888,43
-3 047 888,43

55 400,00
0,00
-506 250,00
-450 850,00

3 532 500,00
-20 000,00
-1 012 500,00
2 500 000,00

3 439 537,54

2 796 404,87

8 365 694,07
11 805 231,61

5 569 289,20
8 365 694,07

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla.
Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti muuttuvien menojen mukaan arvostetun hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan
määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon ei ole sisällytetty kiinteitä menoja.
Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

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
	
Vuokrahuoneiston perusparannusmenot	
Työasemalaitteet	
Palvelimet	
Tietoliikenne aktiivilaitteet	
Infuusiolaitteet	
Kuopion kaupungilta siirtynyt kalusto	
Sairaanhoitopiiriltä siirtynyt kalusto	
Konesali	
Ammattiautot	
Koneet ja kalusto	
Liikearvo	

tasapoisto 3 v
tasapoisto 3 v
tasapoisto 3 v tai 5 v
tasapoisto 4 v
tasapoisto 5 v
tasapoisto 4 v
tasapoisto 4 v
laitekohtainen tasapoisto
tasapoisto 3 v tai 8 v
tasapoisto 5 v
tasapoisto 5 v
tasapoisto 5 v

KONSERNIIN KUULUVAA YHTIÖTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Istekki Oy kuuluu Kuopio-konserniin ja sen emoyhtiö on Kuopion kaupunki, kotipaikka Kuopio.
Emoyhtiön osuus tilikauden päättyessä on 32,00 %.
Konsernitilinpäätös on saatavissa Kuopion kaupungin taloudenohjausyksiköstä.
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T ULOSL A SK EL M A N L II T E T IEDOT

TA S E E N L I I T E T I E D O T

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
LIIKEVAIHTO
Jakauma asiakkaittain
Omistaja-asiakkaat
Muut asiakkaat

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Saadut koulutustuet
Muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot

PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY
93,8 M €
1,6 M €
95,4 M €

43,2 M €
2,0 M €
45,2 M €

680,00
24 307,39
24 987,39

0,00
30 873,31
30 873,31

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana
Johto
Asiantuntijat

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut
palkat ja palkkiot
Tilintarkastajille maksetut palkkiot
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Toimitilakulut
Atk-laite- ja ohjelmakulut
Kone- ja kalustokulut
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä
TULOVEROT
Laskennalliset verosaamiset
Hyllypoistoista

40
394
434

34
281
315

147 874,73
25 725,00

238 567,30
17 186,00

2 351 777,87
1 542 021,07
298 796,22
2 434 740,10
6 627 335,26

1 543 226,78
1 053 668,18
195 690,93
1 922 119,09
4 714 704,98

377 889,87

405 702,25

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.

2 818 610,59
869 750,04
0,00
0,00
3 688 360,63

3 948 576,27
178 481,15
0,00
0,00
4 127 057,42

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

-244 877,45
0,00

-502 500,00
0,00

-40 550,70
-26 981,63

-787 928,15
-26 981,63

-1 412 639,51
-6 023,14

-1 412 639,51
-6 023,14

0,00
0,00

0,00
0,00

-244 877,45

-502 500,00

-67 532,33

-814 909,78

-1 418 662,65

-1 418 662,65

0,00

0,00

IS TEK K I OY

Liikearvo
2 345 000,00
0,00
0,00
0,00
2 345 000,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

Yhteensä

SIJOITUKSET
Muut osakket
ja osuudet
11 671,19
0,00
0,00
0,00
11 671,19

Muut aineettomat menot
74 228,36
122 827,84
0,00
0,00
197 056,20

Yhteensä
11 671,19
0,00
0,00
0,00
11 671,19
0,00

0,00
Kirjanpitoarvo
31.12.2017
Kirjanpitoarvo
31.12.2016

901 426,98

1 842 500,00

129 523,87

2 873 450,85

2 708 394,77

2 708 394,77

11 671,19

11 671,19

399 382,23

2 345 000,00

74 228,36

2 818 610,59

5 404 451,41

5 404 451,41

11 671,19

11 671,19

SAAMISTEN ERITTELY
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä

31.12.2017

31.12.2016

2 088 100,93
2 088 100,93

13 073,54
13 073,54

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä

7 352 484,80
7 352 484,80

2 505 012,61
2 505 012,61

Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

2 173 537,25
5,90
2 957 036,14
5 130 579,29

197 035,19
5,97
545 356,09
742 397,25

14 571 165,02

3 260 483,40

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
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AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja
kalusto
3 948 576,27
178 481,15
0,00
0,00
4 127 057,42

Aineettomat
oikeudet
399 382,23
746 922,20
0,00
0,00
1 146 304,43
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31.12.2017

31.12.2016

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla
Osakepääoma 31.12.
Osakeanti 1.1.
Uusmerkintä tilikauden aikana
Osakeanti 31.12.
Sidottu oma pääoma yhteensä

9 443 500,00
0,00
9 443 500,00
0,00
55 400,00
55 400,00
9 498 900,00

5 896 000,00
3 547 500,00
9 443 500,00
15 000,00
0,00
0,00
9 443 500,00

Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Omien osakkeiden lunastus/ hankinta
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
Vapaa oma pääoma yhteensä

2 666 119,41
0,00
2 666 119,41
2 758 393,17
5 424 512,58

1 474 877,22
-20 000,00
1 454 877,22
1 211 242,19
2 666 119,41

14 923 412,58

12 109 619,41

Jakokelpoinen oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden voitto

2 666 119,41
2 758 393,17

1 454 877,22
1 211 242,19

JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA

5 424 512,58

2 666 119,41

VIERAS PÄÄOMA
Velat saman konsernin yrityksiltä
Lyhytaikaiset
Ostovelat

Siirtovelat
Palkkamenot
Lomapalkkavelat
Tilikauden verojaksotusvelka
Siirtovelat muille

31.12.2016

6 283 608,84
6 850 852,18
13 134 461,02

5 861 829,69
5 455 497,83
11 317 327,52

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

OMA PÄÄOMA

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

31.12.2017

Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia lunastusehtoja. Summat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Yhtiöllä on pitkäaikaisia vuokravastuita konesali- ja liiketiloihin liittyen.
OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ
Kuhilas Oy 50 kpl
Is-Hankinta Oy 1 kpl
Kuntien Tiera 1 kpl
KuntaPro Oy 25 kpl
LapIT Oy 1 kpl
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 1 kpl

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
Istekki Oy kuuluu Kuopio-konserniin ja sen emoyhtiö on Kuopion kaupunki, kotipaikka Kuopio.
Emoyhtiön osuus tilikauden päättyessä on 32,00 %.
Konsernitilinpäätös on saatavissa Kuopion kaupungin taloudenohjausyksiköstä.
LÄHIPIIRILIIKETOIMET

45 339,76
45 339,76

36 947,76
36 947,76

707,11
3 466 358,10
451 628,91
340 483,77
4 259 177,89

23 020,68
2 326 632,34
172 065,86
377 857,71
2 899 576,59

Myynnit konserniyrityksille:
Kuopion kaupunkikonserni
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri
Muut asiakasomistajat
Ostot konserneilta:
Kuopion kaupunkikonserni
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Muut asiakasomistajat

16 212 580,26
25 084 902,99
44 742 837,86
7 906 426,73
Ostot 2017 Tilavuokran osuus
217 260,37
5 085,60
747 127,05
551 978,12
1 165 403,28
979 819,06
145 907,10
54 000,00

Lähipiiriliiketoimet on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.
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