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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosi 2021 oli Istekin teknologiaturvaajille
onnistunut. Vuoden aikana aloitettiin uusia
projekteja ja jatkettiin asiakasomistajiemme
laadukasta palvelua. Liiketoimintamme laajeni
uusille alueille, ja onnistuneesta vuodestamme
kertoo se, että asiakastyytyväisyytemme parani
edellisestä vuodesta, vaikka toimimme edelleen
haastavassa tilanteessa koronan keskellä.
Kasvun myötä saimme viime vuonna 158 uutta
osaavaa teknologiaturvaajaa töihin Istekille.
Lupauksemme asiakasomistajille on, että Istekiltä
löytyy parhaat osaajat ICMT-tekemiseen, ja tässä
onnistuimme. Olemme pystyneet palvelemaan
nykyisiä asiakkaitamme sekä hyvinvointialueiden
suunnittelua. Meillä on erittäin motivoitunutta
porukkaa töissä, vaikka olemme pääosin
työskennelleet etätoimistolta. Useissa tehtävissä
lähityötä tekevät teknologiaturvaajamme ovat
pystyneet vastaamaan poikkeuksellisiin tarpeisiin.
Hyvinvointialueiden valmistelu alkoi täysimääräisesti
kesän jälkeen, kun hyvinvointialueita
koskevat päätökset oli saatu tehtyä. Istekillä
hyvinvointialueiden valmistelua tehtiin kuitenkin
koko vuosi väliaikaishallintojen kanssa. Suunnittelu
lähti hyvin käyntiin, rahoitushakemukset saatiin
tehtyä ja rahoituspäätösten tultua pääsimme
toteuttamaan hyvinvointialueiden ICTuudistusta. Hyvinvointialueiden suunnittelun
aikana osakeantimme oli suunnattu kaikille
hyvinvointialueille, eli kaikilla hyvinvointialueilla on
mahdollisuus tulla Istekin asiakasomistajaksi.

Kaikkien tavoitteiden osalta pääsimme todella
merkittävästi eteenpäin, josta osoituksena
saavutimme merkittävän roolin yli neljällä
hyvinvointialueella. Digipalveluita tuotamme
sadoille tuhansille kansalaisille esimerkiksi Omakonseptin kautta Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa,
Oulussa ja Keski-Uudellamaalla. Vuodesta
2022 eteenpäin Istekissä siirrytään rullaavaan
strategiaan, eli strategiaa voidaan päivittää
vuosittain.
Joulukuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri teki päätöksen liittyä Istekin
neljänneksi pääomistajaksi, ja tätä kautta PPSHP
siirtää vuoden 2022 aikana liikkeenluovutuksen
myötä palvelutuotantoaan. Asiakasomistajiksemme
liittyivät vuoden mittaan myös Oulun Digi,
Tampereen kaupunki, Puolustusvoimat sekä Esko
Systems Oy.
Liiketoiminnan osalta saavutimme asetetut
tavoitteet. Liikevaihtomme oli 153,1 M€.
Liikevaihdon kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna
oli noin 2 %. Kasvu syntyi suurimmaksi osaksi
palvelujen lisääntyneestä volyymistä ja uusien
asiantuntijapalvelujen kysynnästä. Tuloksen osalta
pääsimme myös tavoitteeseemme.

Hyvään tulokseen vaikutti osaltaan se, että
vuoden aikana panostimme Istekin oman
toiminnan kehittämiseen. Jatkoimme ISO-13 485
valmistajasertifikaattiin tähtäävää kehitystyötä, joka
kertoo lääkinnällisten laitteiden parissa tehtävästä
laadukkaasta ohjelmistotuotannosta. Käynnistimme
Istekin kolmevuotinen strategiakausi tuli
myös ISO 27 001 -sertifikaattiin tähtäävän
päätökseen joulukuussa. Strategiakauden tavoitetta hankkeen, joka on tarkoitus saada valmiiksi
olivat roolin vahvistaminen hyvinvointialueilla,
vuoden 2022 aikana. Tämä sertifikaatti osoittaa,
Istekin toimeenpanokyvyn parantaminen ja
että toimintamme noudattaa tietoturvallisuuden
digipalvelujen tarjonnan kasvattaminen.
ja tietosuojan parhaita käytänteitä. Saavutimme
vuoden aikana myös Ekokompassiympäristösertifikaatin. Ympäristötyö tarkoittaa
Istekissä käytännöllisiä toimenpiteitä ympäristöä
arvostavan liiketoiminnan kautta.

Saimme viime vuonna
158 uutta osaavaa
teknologiaturvaajaa töihin
Istekille.
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Lasse Koskivuori
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Osallistuimme Kansainväliselle
asiakaspalveluviikolle
Lokakuussa viestimme kansainvälistä asiakaspalveluviikkoa. Hoidamme päivittäin yli 600
loppukäyttäjän yhteydenottoa kaikissa eri tukikanavissamme niin puhelimitse, sähköpostitse kuin
erilaisissa sähköisissä tukikanavissa. Apua tarvitaan laajasti eri ongelmiin, aina käyttäjän yksittäiseen
työasemaan, sovelluksiin tai käyttäjätunnuksiin liittyvistä pyynnöistä laajempaa vianselvitystä ja
ongelmanhallintaa vaativiin yhteydenottoihin.
Seuraamme ja kehitämme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti ja yksi keskeisimmistä asiakaspalvelumme
laadun mittareista on jo useamman vuoden ajan ollut nettosuositteluindeksi (NPS).
Asiakaspalveluviikolla lokakuussa kaikkien asiakkuuksiemme asiakaspalvelun NPS oli 81,1. Tulokset
kertoivat sitoutumisestamme erinomaiseen asiakaspalveluun ja kiitos kuuluu meidän loistaville
asiantuntijoillemme!

Mukana myös Digiturvaviikolla
Lokakuussa vietettiin Digi- ja
väestötietoviraston organisoimaa
Digiturvaviikkoa ja me
teknologiaturvaajat olimme mukana.
Digiturvasta huolehtiminen on meidän
kaikkien yhteinen asia, johon on hyvä
perehtyä ja kiinnittää huomiota myös
työn kiireen keskellä.
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Istekki-infoissa siirryttiin livelähetyksiin
Joulukuun virtuaalisessa Istekki-infossa henkilöstölle käytiin läpi vuoden saavutuksia ja
onnistumisia sekä käännettiin katseet tulevaan vuoteen ja hyvinvointialueiden rakentamiseen.
Studiotiimiin kuuluneet Ari Voutilainen, Taina Järvenpää, Satu Lehto, Minna Nykänen sekä
Petteri Hummelin hoitivat esiintymisen yli 800 katsojalle ammattilaisten lailla.
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Pohjois-Pohjanmaa Istekin neljänneksi pääomistajaksi
Joulukuussa 2021 Istekin omistajapohja vahvistui,
kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
(PPSHP) päätti liittyä Istekin neljänneksi
pääomistajaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
(PSHP), Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP)
sekä Kuopion kaupungin lisäksi. PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee päätöksen
myötä siirtämään ICT-palvelutuotantoaan laajasti
Istekille. Arvion mukaan liikkeenluovutuksen myötä
sairaanhoitopiiriltä siirtyy Istekille noin 40 ICT-alan
ammattilaista.
PPSHP liittyy pääomistajien joukkoon
ostamalla osakkeita Kuopion kaupungilta ja samalla
PSHP ostaa osakkeita PSSHP:lta Järjestelyiden
jälkeen pääosakkaiden omistusosuudet yhtiöstä
jakautuvat seuraavasti: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
noin 31 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noin 25
%, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri noin 22 %
ja Kuopion kaupunki noin 15 %.
– Sairaanhoitopiirin ICT-tarpeet
ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina ja
hyvinvointialueen myötä ne kasvavat lisää.
Entistä tiiviimmällä Istekki-yhteistyöllä haluamme
varmistaa resurssien riittävyyden edessä olevissa
muutoksissa ja parantaa nykyisen toimintamme
laatua, PPSHP:n johtaja ja Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen muutosjohtaja Ilkka Luoma totesi
päätöksen myötä.
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Myös muut pääomistajat näkivät muutoksen
positiivisesti.
– Istekki Oy:n kehitys kaupungin atkkeskuksesta valtakunnallisesti arvostetuksi
ICT-osaajaksi on hieno kasvutarina. Palvelujen
pääpainon siirtyessä yhä selvemmin soteen, on
luontevaa vähentää kaupungin omistusta lähemmäs
palvelujen käyttöosuutta, Kuopion kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen kertoi.
Omistajapohjan muutos ja toiminnan
laajeneminen luo vakaata pohjaa historialliselle
hyvinvointialuemuutokselle.
– Omistusjärjestelyiden jälkeen
neljä pääomistajaa tuovat vakautta tulevalle
hyvinvointialueuudistukselle. Lisäksi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaantulo
uudeksi pääosakkaaksi vahvistaa yliopistollisten
sairaanhoitopiirien sitoutumista Istekkiin ICMTpalvelutuottajana myös maantieteellisesti PohjoisSuomessa, Pohjos-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
Jan Tollet totesi.

Istekki Oulun kaupungin ICT-palvelukumppaniksi
Oulun kaupunginhallitus (7.6.2021) valitsi Istekin ICT-loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluiden
kumppaniksi 1.9.2021 alkaen. Liikkeenluovutuksen
yhteydessä Istekille siirtyi Oulun Digin ICT-loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluiden henkilöstön 26
asiantuntijaa.
Oulu kävi neuvotteluja kahden in-house-yhtiön kanssa. Toimijoita arvioitiin kyvykkyyden, säästöjen saavuttamisen, työntekijöiden aseman sekä
elinvoiman näkökulmasta. Kilpailutuksessa Istekin
eduksi nousivat kustannustehokkaiden ja laadukkaiden ICT-palveluiden lisäksi sen vahva taloudellinen
tilanne, sote-uudistuksen varautumiseen liittyvät
strategiset linjaukset sekä kyky ketterään palvelutoiminnan aloittamiseen vahvoista oululaisista asiakkuuksista johtuen.
Oulussa katsottiin jo kohti tulevia hyvinvointialueita ja
korostettiin yhteistyön merkitystä.

– Pidän tärkeänä, että saimme valittua kriittisiin
ICT-palveluihin saman kumppanin, jota jo muutkin
Oulu-konsernin toimijat käyttävät. Tulevan hyvinvointialuemuutoksen toteutuksessa on keskeistä, että
alueiden yhteistyötä lisätään ICT-alueella Oulun kaupungin, tulevan hyvinvointimaakunnan toimijoiden
ja muun Pohjois-Suomen välillä, Oulun kaupungin
konsernijohtaja Jukka Weisell kertoo.
– Olemme tyytyväisiä, että löysimme luotettavan ja pitkäaikaisen ICT-kumppanin Istekistä. Pääsemme tämän myötä tavoittelemaan ja kehittämään
Oulun kaupunkikonsernin ICT-ympäristöä entistä
tietoturvallisempaan, kestävämpään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Lisäksi näemme hienoja
mahdollisuuksia laajentaa ICT-yhteistyötä Istekin eri
asiakasomistajien ja kumppaneiden kanssa, Oulun
Digi -liikelaitoksen johtaja Tapio Matinmikko jatkaa.

Istekki yhteistyöhön Oulun yliopiston kanssa
Oulun yliopisto ja Istekki Oy solmivat
kumppanuussopimuksen, jonka puitteissa
tiivistetään yhteistyötä tieto-, viestintä- ja
hyvinvointiteknologian osa-alueilla. Yhteistyön
tavoitteena on edistää tutkimus-, kehitys-,
innovaatio- ja osaamisekosysteemien kehittymistä
ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä
sekä rakentaa edellytyksiä tulevaisuuden
teknologiaturvaajille.
ICT-toimialan ja asiakastarpeiden kehitys
on nopeaa, johon vastaaminen edellyttää uusien
teknologioiden soveltamisen tutkimista ja jatkuvaa
osaamisen kehittämistä.
Keskeisiä teemoja tässä kumppanuudessa
ovat digitalisaation edistäminen, sovelluskehitys,
datan hyödyntäminen ja kyberturvallisuus,
joissa Oulun yliopistolla on vankka osaaminen.
Kumppanuussopimus edistää Oulun
yliopiston opiskelijoiden opinnäytetyö-, harjoitteluja työllistymismahdollisuuksia sekä mahdollistaa
jatkuvan oppimisen yhteistyöosapuolten välillä.
Sopimus tiivistää myös yhteistyömahdollisuuksia
digitalisaation edistämisessä ja tutkimushankkeissa,
jotka liittyvät etenkin tietoturvaan ja viestintä- ja
tietoliikennetekniikkaan.
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PSSHP:n älylääkekärryt varmistavat
lääketurvallisuuden ja vapauttavat aikaa potilaille
Jouni Ahonen oli juuri aloittelemassa apteekkarina Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirissä, kun häneltä
pyydettiin näkemystä tapaan toteuttaa lääkehuoltoa modernisoitavassa KYS uudistuu -hankkeen
Uusi Sydän -projektissa. Ahonen
visioi työryhmälle kolme skenaariota: perinteisen, välimallin ja pitkälle
viedyn tulevaisuusvision. Työryhmä
tarttui pitkälle vietyyn malliin, jonka
yhtenä osana olivat älylääkekärryt.
Uuteen sairaalaan tulee
yksi lääkehuone, josta on pitkä
matka viedä lääkkeitä sairaalan
eri siipiin. Askelanalyysi vahvisti,
että potilashuoneiden ja lääkehuoneen väli on muutenkin merkittävä
osa sairaanhoitajien kävelemistä
pitkistä matkoista. Älylääkekärryjen
tarkoituksena on paitsi vapauttaa
hoitajille enemmän aikaa olla potilaan luona, myös varmistaa lääketurvallisuus.
Älylääkekärryssä on omissa, lukituissa lokeroissaan valmiina
jokaisen potilaan käyttämät lääkkeet sekä yleisimmät tarvittavat
lääkkeet esimerkiksi kipuun ja
ruoansulatukseen.
Lisäksi mukana kulkevat
tavallisimmat lääkkeenannossa
tarvittavat välineet. Älylääkekärryillä korvataan perinteiset lääketarjottimet, joissa on inhimillinen riski
lääkkeiden sekoittumisesta.
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Toimikortillaan kirjautunut hoitaja
tunnistaa potilaan rannekkeen
viivakoodista, milloin älylääkekärryn oikea lokero avautuu. Kärryssä
olevalta tietokoneelta löytyvät lääketietolähteet helpottavat potilaan
neuvomista lääkkeen käytössä.

Vaativa pioneerityö hioi
toimintatapoja
Proviisori Maija Koljonen vastasi
oman työnsä ohessa älylääkekärryjen käyttöönotosta. Istekki on ollut
mukana projektissa alusta lähtien.
– Meillä oli muutama
vaatimus ja Istekki lisäsi siihen
muutaman kymmenen vaatimusta,
Ahonen kuvailee.
Erityisesti tietoturvavaatimukset täydentyivät Istekin toimesta. Suunnittelu ja pilotointi tehtiin
vuonna 2019, jolloin mukana oli
vielä useampi kärrytoimittaja.
Kärryjen valmistajaksi
valikoitui hollantilainen Alphatron,
jonka edustus on nykyisin kuopiolaisella NewIconilla. Tekniikka on
uutta myös laitteiden toimittajille, ja
kävi ilmi, ettei esimerkiksi yksittäin
aukeavia lokeroita ollut aiemmin
toteutettu.
Istekki konsultoi apteekkia
laitehankinnoissa tietokoneista
näppäimistöihin sekä viivakoodinja kortinlukijoihin.

Ongelmilta ei säästytty, sillä tietokoneet olivat hetken jumissa Aasiassa koronapandemien alettua.
Palvelimien ja langattomien verkkojen toiminnan varmistaminen on
ollut Istekin vastuulla.
Isona osana Istekin työtä
projektissa on ollut integraatioiden
rakentaminen eri järjestelmiin. Työ
ei ole ollut yksinkertaista, sillä osa
vaatimuksista on käynyt ilmi vasta
kärryjen saavuttua. Oppeja on kertynyt matkan varrella runsaasti. Työ
ei ole ollut yksinkertaista, sillä osa
vaatimuksista on käynyt ilmi vasta
kärryjen saavuttua.
– Oppeja on kertynyt matkan varrella runsaasti. Apteekkilaisten aika ja kompetenssi tällaiseen
projektiin on rajallista. Olisi pitänyt
alusta asti perustaa Istekiltä, Tietohallinnolta ja myöhemmin toimittajalta tiivis projektityöryhmä, joka
olisi aktiivisesti ja oma-aloitteisesti
voinut viedä projektia eteenpäin,
Ahonen pohtii.
Nyt tuotantovaiheessa Istekin roolina on selvittää ongelmia,
tehdä ylläpitoa ja antaa tukea sekä
myös tehdä vastaanottotarkastukset uusille saapuville laitteille.

Sähköisen asioinnin ratkaisulla resursseja potilaiden
hoitoon
Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia sähköisen asioinnin OmaPortaali-ratkaisuja, joita olemme jo tuottaneet Tampereen, Oulun ja Kuopion
yliopistollisille sairaaloille. Sähköinen asiointi
mahdollistaa potilaille ja asiakkaille omien tietojen ylläpitämisen, ajankohtaisten palvelutapahtumien edistymisen seurannan, ajanvarauksien
muutokset tiettyihin yksiköihin ja uusien varausten tekemisen sekä laajalti esitietojen antamisen
avohoitoyksiköihin. OmaPortaali mahdollistaa
myös muistutusten lähettämisen ja lisääntyvässä
määrin erilaisten suostumusten ylläpidon. Portaali on jatkuvasti asiakkaan saatavilla, paikasta ja
ajasta riippumatta.
– Asiakas pystyy sähköisen asioinnin
myötä osallistumaan aktiivisemmin oman terveyden ja hyvinvoinnin suunnitteluun. Asiakkaan
itsensä tuottama hyvinvointitieto myös parantaa
hoidon ja seurannan laatua, sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta, kertoo kehityspäällikkö Hanna
Huuskonen Istekiltä.
Onnistunut sähköisen asioinnin ratkaisu
tarjoaa tietoturvallisen, luotettavan ja helppokäyttöisen palvelukanavan, jossa palvelut ovat selkeästi saatavilla.

Sähköisten palveluiden kehittäminen vapauttaa
resursseja potilaiden hoitoon, kun asiakas saa
hoidettua asioita omatoimisesti ja tehokkaasti
OmaPortaalin kautta.
Terveydenhuollon ammattilaisille OmaPortaali mahdollistaa työkalut yhteistyölle, päätöksenteon tuen ja ohjaa työprosessin etenemistä.
Asiakkaan tuottaman hyvinvointitiedon hyödyntäminen nopeuttaa ammattilaisen yksittäistä palvelutapahtumaa ja helpottaa päätöksen tekoa. Kun
asiakas voi jatkuvasti täydentää tietojaan, seurantatietoa asiakkaiden hyvinvoinnista saadaan
pidemmältä ajalta, jolloin voidaan toteuttaa tarkempaa vertailua hyvinvoinnin muutoksen osalta.
– OmaPortaali tarjoaa modernin sähköisen asioinnin palvelukanavan, joka suunnitellaan
asiakkaan tarpeiden mukaan, huomioiden asiakkaan strategia, kansalliset rakenteet ja mahdollinen CE-sertifiointi ja MDR-vaatimukset. Palvelu
sisältää laadukkaat käyttöliittymät ja toimintavarmuus on huippuluokkaa. OmaPortaali-ratkaisuillamme on jo yli 150 000 käyttäjää, Huuskonen
kertoo.
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Olimme mukana Vastuullinen
työnantaja -kampanjassa
Vastuullinen työnantaja -kampanja on Suomen
kattavin työelämän vastuullisuuskampanja,
joka rakentaa yhdessä työnantajien kanssa
vastuullisempaa työelämää Suomeen nyt ja
tulevaisuudessa. Vastuullisuus on vahva arvo,
joka koskettaa kaikkia työntekijöitämme joka
päivä. Vastuullinen työnantaja -kampanja
konkretisoi työelämän vastuullisuuden kuuteen periaatteeseen, joita kehittämällä pystymme rakentamaan vastuullista työyhteisöä.
Kampanjan 6 periaatetta ovat:
1. Syrjimättömyys
2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
3. Esihenkilötyöhön panostaminen
4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
6. Hyvä hakijakokemus

Olemme Yhteiskunnallinen yritys
Meillä on Suomalaisen Työn Liitto – The Association for Finnish Work myöntämä Yhteiskunnallinen
yritys -merkki, ja se kertoo siitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta
suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.
– Toimimme strategiamme mukaisesti asiakasomistajiemme tärkeimmän työn mahdollistajana. Työmme
perustana on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen teknologiaturvaajana toimien. Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoittaa, että toimintamme on tavoitteidemme mukaista”, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori kertoi.
Lisäksi Istekille on myönnetty myös Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu–merkki.

Huolehdimme ympäristöstämme - saimme
Ekokompassi-sertifikaatin
Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön, ja osoituksena siitä meille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti syyskuussa 2021. Huomioimme hyvinvoivan
ympäristön tehdessämme valintoja hankinnoissa, energian kulutuksessa ja henkilöstömme päivittäisessä toiminnassa. Viestimme vastuullisesti ja avoimesti, jotta ympäristön suojelusta tulisi yhteinen
asiamme.
Ympäristölupauksemme on ”Hyvinvoivan ympäristön puolesta”. Huomioimme hyvinvoivan ympäristön tehdessämme valintoja hankinnoissa, energian kulutuksessa ja henkilöstömme päivittäisessä
toiminnassa. Viestimme vastuullisesti ja avoimesti, jotta ympäristön suojelusta tulisi yhteinen asiamme.
Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti. Se kattaa kymmenen kriteeriä, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu ja se pohjautuu ISO 14001 -standardiin.
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Siirryimme vihreään sähköön
Siirryimme 1.5.2021 alkaen käyttämään 100 % vihreää sähköä
niissä kiinteistöissä, joissa ostamme sähkön itse. Vuokranantajamme KPY Novapolis Kuopiossa ja Kielo Office Solutions Jyväskylän Ylistönmäellä ovat ilmoittaneet käyttävänsä 100% vihreää
sähköä ja pyrimme vaikuttamaan myös muiden vuokranantajiemme ratkaisuihin. Osaa toimitiloistamme jäähdytetään myös
ympäristöystävällisellä kaukojäähdytyksellä. Kuopion Viestikatu
7:n kiinteistö on liitetty Kuopion Energian kaukojäähdytykseen, ja
jäähdytys tulee ekologisesti Savilahden syvänteestä. Myös Naulakadun kiinteistö on liittymässä kaukokylmän piiriin.
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NOSTOJA VUODELTA 2021
Strategiassa korostui vahvasti hyvinvointialueisiin valmistautuminen ja yhteistyö
Vuoden 2021 kolme strategista tavoitetta olivat roolin vahvistaminen hyvinvointialueilla, Istekin
toimeenpanokyvyn parantaminen ja digipalvelujen tarjonnan kasvattaminen. Tavoitteiden toteutumista
edistettiin viiden sisäisen strategisen ohjelman avulla, jotka painottuivat strategisen kumppanuuden
kehittämiseen asiakasomistajien kanssa, Istekin kansallisen roolin vahvistamiseen, hyvinvointialueiden
ICMT-kokonaiskonseptien rakentamiseen, data- ja digiratkaisuiden kehittämiseen kumppaniyhteistyötä
hyödyntäen sekä tavoitteita tukevien sisäisten toimintamallien kehittämiseen.
Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Hyvinvointialueiden valmistelu kiihtyi lainsäädännön
valmistuttua. Istekki on vahvassa asemassa neljän hyvinvointialueen ICT-kokonaispalvelutarjoajaksi
ja lisäksi on valmis toimittamaan vakioituja palveluja kaikille hyvinvointialueille, jotka liittyvät Istekin
omistajiksi.

Tukipalveluyhtiöt

Kansallista näkökulmaa vahvistettiin vuoden 2021 aikana
esimerkiksi in-house-yhtiöiden edunvalvontaelin Kustos
ry:llä, jossa Istekki on perustajajäsenenä ja päätoimijana.
Kustos ry (Kunnallishallinnon alueellisten tukipalveluiden
toimijoiden verkosto) on julkisten sidosyksikköjen
yhteinen vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on
turvata sidosyksikköjen liiketoimintamahdollisuudet
myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä
vuonna 2021 olivat Istekki, 2M-IT, LapIt, Monetra, Meita,
Sarastia, Joki ICT, Esko Systems, Islab ja Una Oy:t.

Tukipalveluyhtiöiden liikevaihto ja yhteistyö
kehittyi positiivisesti. Esimerkiksi Servicalle
otettiin käyttöön ensimmäinen Istekin
toimittama asiakkuudenhallintaratkaisu
ja käynnistettiin tuotannonohjauksen
eri moduulien suunnittelu. Lisäksi uusi
mobiilisovellus ruokahävikin seurantaa
ja kehittämistä varten valmistui ja otettiin
käyttöön syksyllä 2021.

Maakuntapalvelut

Kuntapalvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut

Asiakaskohtaisia palveluita korvattiin Istekin vakioiduilla palveluilla.
Istekin omien palvelujen tarjonnan laajentamista edistettiin vuotta
2022 varten. Asiantuntijaresursseja vahvistettiin rekrytoimalla
osaajia asiakkuuksiin, palveluihin ja niiden kehittämiseen sekä
arkkitehtuuriin. Lisäksi yhtiössä vahvistettiin ja rakennettiin
toimittajaverkostoa. Istekin vakioitujen palveluiden laajentaminen
kohdistui erityisesti terveydenhuollon toimijoiden erikoisalakohtaisiin
palveluihin sekä muutamiin erikoisalat ylittäviin palveluihin.

Kuntapalveluissa liikevaihdon kehitys oli maltillista johtuen kuntien
sote-hankkeiden siirroista hyvinvointialueiden valmisteluhankkeiksi.
Kuopion kaupungin kanssa saatettiin loppuun useita pitkäkestoisia
projekteja, kuten kaupunkitasoisen tietoaltaan käyttöönotto useine
tietolähteineen. Koulupuolella suurin muutos oli perusopetuksen
siirtyminen osittain Google-ekosysteemin ympäristöön Chromebookpäätelaitteineen. Istekin ja Kasvun ja oppimisen palvelualueen (KOP)
yhdessä laatima ICT/AV-konsepti sai kiitoksia ja herätti kiinnostusta
muillakin kuntatoimijoilla. Lisäksi verkkokaupan ja -maksamisen
ratkaisuiden käyttöä laajennettiin useisiin kohteisiin kirjasto-, museoja liikuntapuolelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelujen (THT) liikevaihto
kasvoi n. 2 % edellisestä vuodesta. Suurimmista asiakkaista
erityisesti PSHP:n, Kuopion kaupungin, ESSOTE:n ja NordLabin
laskutukset nousivat, mutta liikevaihto PSSHP:n suuntaan laski.
ESSOTE-asiakkuudessa tulevaisuudennäkymät ovat lupaavat, sillä
Mikkelin keskussairaalan lääkintälaitehuolto on tarkoitus siirtää
Istekin toiminnaksi. Transitioprojekti on meneillään ja henkilöstön
on tarkoitus siirtyä 1.3.2022. Tämän jälkeen Istekki vastaa koko
ESSOTE:n alueen lääkintälaitehuollosta.

Ratkaisupalvelut

Palvelutuotanto

Kyberturvallisuus

Projektitoiminnan vuosi 2021 oli kasvun aikaa. Projektitoiminnan tulovirrasta merkittävä
osuus tuli suurimmista sairaanhoitopiireistä. Kolme suurinta sairaanhoitopiiriä tuottivat yli
72 % projektilaskutuksesta. Samalla myös projektien läpivientiin liittyvät henkilö- ja muut
resurssit kohdistuivat näihin suurimpiin asiakkuuksiin.

Asiakaspalveluiden automaatioastetta
saatiin kasvatettua. Tunnusautomaation
avulla säästettiin vuonna 2021 noin 1500
työtuntia. Lisäksi asiakaspalveluissa
käynnistettiin kehityshanke, jossa
hyödynnetään tekstintunnistusta ja keinoälyä
palvelupyyntöjen luokittelussa. Myöhemmin
voidaan hyödyntää puheentunnistusta
palvelutapahtuman kirjaamisessa, mikä
vapauttaa tukihenkilön keskittymään
enemmän palvelemaan loppukäyttäjää.

Kybertoimintaympäristön globaali tilanne muuttui vaikeammaksi
vuonna 2021. Uusia haavoittuvuuksia tunnistettiin ja niitä
myös aktiivisesti pyrittiin hyödyntämään. Haittaohjelmat
piinasivat esimerkiksi mobiilikäyttäjiä. Maailmalla tietomurtoja ja
-vuotoja kohdistui esimerkiksi teollisuuden toimijoita kohtaan.
Tietoturvaan ja tietosuojaan panostaminen on strategisesti
erittäin tärkeää. Istekillä on käynnissä ISO 27001 -sertifiointiin
tähtäävä kehityshanke sekä paljon muita tietoturvan hallintaan
sekä tilannekuvan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja
panostuksia.

Vuoden 2021 alussa yhtiössä toimi kaksi projektitoimistoa: Projektitoimisto Kuopio ja
Jyväskylä sekä Projektitoimisto Pirkanmaa. Istekin Oulun toimintojen laajenemisen
yhteydessä perustettiin projektitoimisto myös Ouluun. Projektitoimistojen tehtävänä on
tuottaa projekti- ja hankepäällikköpalveluja sekä PMO- ja salkunhallintapalveluja.
Konsultointipalvelun kysyntä kasvoi erityisesti hyvinvointialueiden suunnittelun edetessä.
Konsultointiryhmä tuotteisti tarjontaansa kolmella osa-alueella: muutosjohtaminen,
tiedonhallinta ja arkkitehtuuri sekä tietoturvakonsultointi.
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Uutta tehoa edunvalvontaan
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Uudistimme brändimme:
Teknologiaturvaaja heijastuu meistä jokaisesta
Istekin brändiä ja työnantajamielikuvaa kirkastettiin vuoden 2021 aikana, koska olemme kasvaneet kovasti
viime vuosien aikana. Projekti lähti liikkeelle laajalla osallistamisella, kun henkilöstö pääsi kyselyn myötä
kertomaan omat ajatukset aiheesta. Tutkimustulosten pohjalta järjestettiin workshopeja, joihin osallistui
mm. avainasiakaspäälliköitä, esimiehiä, kehityspäälliköitä sekä johtoryhmän jäseniä. Yhteistyökumppanina
projektissa toimi Harva Marketing.
Projektin lopputuloksena olemme onnistuneet kiteyttämään istekkiläisyyden ytimen termiin Teknologiaturvaajat. Tätä termiä voi käyttää laajemminkin kuvaamaan esim. eri asiakkaiden toimintaa erilaisten etutarkenteiden kanssa, esimerkiksi arjen/hyvinvointialueiden/yhteiskunnan/sairaaloiden/kuntien teknologiaturvaajat.

Työnantajalupauksemme:
Arjen teknologiaturvaajat
Suunnittelemme, toteutamme, kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia toimintaympäristöjä
yhteiskunnallisille toimijoille, kuten sairaaloille ja kunnille, ihmisten hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Meillä on monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä sekä paljon
kehittymismahdollisuuksia. Olemme vastuullinen vaativien ja kokonaisvaltaisten ICMTpalvelujen kehittäjä ja toteuttaja, joka tekee töitä yhteisen hyvän eteen. Meillä saa olla
aidosti olla ylpeä omasta työstä.
Rakennetaan yhdessä toimivampaa yhteiskuntaa!

Suomen innostavimmat työpaikat
Istekki sai toisena vuonna peräkkäin Suomen
innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Innostavimmat työpaikat -konsepti mittaa sitä, kuinka
sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstö yrityksessä on. Eezy Spiritin tekemän henkilöstötutkimuksen tuloksia verrataan viiteryhmään, johon
kuuluu satoja suomalaisia organisaatioita. Istekki
pääsi parhaan kolmanneksen joukkoon ja sai
Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.
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Kuopion varhaiskasvatukselle
kustannustehokkaampi ja laadukas ICT-ympäristö
Istekki toteutti Kuopion kaupungille projektin, jossa
Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstö ja
toimipisteet siirrettiin käyttämään Kuopion kaupungin
opetustoimen kanssa yhteistä tietoverkkoa sekä
yhteisiä Microsoft-palveluita. Varhaiskasvatuksessa
otettiin myös käyttöön langattoman tietoverkon
ratkaisut ja tehostettiin tietotyöhön liittyviä prosesseja
sekä toimintatapoja.
– Tavoitteenamme tälle projektille oli
lähteä kehittämään päiväkotien ICT-palveluita
optimoimalla henkilöstömme Microsoft-lisenssejä.
Henkilöstöllämme oli hallinnon lisenssit ja käytäntö
oli osoittanut, että lisenssioptimoinnille ja sen kautta
tuleville säästöille oli tarvetta. Tämä mahdollistaisi
myös päiväkotien laitteistojen päivittämisen sekä
langattoman verkon laajentamisen. Tavoitteena
oli myös siirtyä käyttämään opetuspuolen kanssa
yhteistä tietoverkkoa ja lisenssejä. Yhdistämisellä
päästäisiin tehokkaampaan pedagogiseen
yhteistyöhön perusopetuksen kanssa, kertoo Kuopion
kaupungin kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Projekti käynnistyi pilotilla yhdessä
päiväkodissa. Projektin etenemistä seurattiin tarkasti
ja ohjausryhmässä käytiin monipuolista keskustelua
mm. siitä, mitä käytännön haasteita tästä aiheutui
päiväkodin toimintaan. Pilotin myötä pystyttiin
myös laatimaan tarkempi suunnitelma projektin
toteuttamiseksi.
Projektin tärkeimpiä teemoja olivat
tietotyön muutos, kehittäminen ja optimointi, jotka
mahdollistavat kustannustehokkaamman ICTarkkitehtuurin.

18

– Projektissa tehtiin mittava tekninen infrastruktuurin
muutos varhaiskasvatuksen toimipisteisiin, mikä
mahdollisti henkilöstön siirtämisen Istekin ja
Microsoftin EDU-palveluiden piiriin. Projektissa
hyödynnettiin olemassa olevaa Kuopion
opetustoimen EDU-ympäristöä. Tekninen sekä
toiminnallinen muutos mahdollisti huomattavia
säästöjä Kuopion varhaiskasvatuksen ICTkustannuksissa, kertoo Istekin avainasiakaspäällikkö
Tapio Aalto.
Toimintamallien kehittäminen tietotyön
näkökulmasta oli pitkälti asiakkaan organisaation
muutostyötä. Pilottivaiheessa ja varsinaiseen
tuotantoon siirtymiseen aikana Niiralan päiväkodissa
mallinnettiin ja testattiin työtapoja, jotka soveltuisivat
erityisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden
käyttöön. Teams-sovelluksen käyttö mahdollistaa
monipuolisesti toimintayksikön henkilöstön yhteisen
työskentelyn ja työn suunnittelun mm. tiedostojaon,
etäkokousten järjestämisen ja keskusteluviestinnän
avulla. Projektin päätyttyä henkilöstö voi hyödyntää
Teams-sovellusta myös digitaalisen opetuksen
työvälineenä, jolla voidaan jakaa ja esittää
tallennettua opetusmateriaalia AV-välineiden kautta.
– Yhteistyö projektissa sujui oikein hyvin
ja aikataulussa pysyttiin. Projektia käytännössä
eteenpäin vieneet henkilöt onnistuivat viemään
muutosta hyvin läpi päiväkodeissa. Projektin
kustannusarvio piti ja taloudelliset tavoitteet
saavutettiin, mm. tulevien lisenssisäästöjen kautta.
Kulttuurinen muutos on vielä osittain kesken
päiväkodeissa, mutta siihen pyritään vastaamaan
antamalla edelleen tukea yksiköihin muutokseen
liittyvissä yksityiskohdissa. Vielä on myös paljon työtä
edessä, jotta saamme vietyä päiväkotien ja koulujen
toimintamalleja lähemmäs toisiaan, kun puhumme
lasten digitaalisten taitojen kehittämisestä ja tuen
antamisesta, kertoo Parkkisenniemi.

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmällä
laatua asiakaskohtaamisiin
Istekin laajaan ICMT-palvelukokonaisuuteen kuuluvat
kotihoidon toiminnanohjaus- sekä turvapalvelut.
Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu
tukee asiakkaiden kotihoidon palveluiden
järjestämiseen ja tuottamiseen vaadittavia
prosesseja ja toimintoja. Palvelun avulla tuetaan
palveluprosesseja kotihoidossa, kotisairaanhoidossa
ja asumispalveluissa. Toiminnanohjauksen avulla
asiakkaat säästävät aikaa ja kustannuksia päivittäisten
rutiinitehtäviensä hoidosta ja se parantaa myös
kotihoidon laatua.
Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu
mahdollistaa sähköisten asiakas- ja henkilöstötietojen
tietoturvallisemman käsittelyn, työvuorojen
suunnittelun ja optimoinnin sekä nopean reagoinnin
muutoksiin. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta
pystyy hallinnoimaan kalentereja ja ajanvarauksia,
kohdistamaan työtehtäviä eri henkilöille sekä
raportoimaan helposti.
Toiminnanohjauspalveluun kuuluu
helppokäyttöinen ja mobiilissa toimiva työkalu,
joka mahdollistaa kotihoidon palveluiden
kokonaisvaltaisen ohjauksen. Mobiilisovelluksesta
työntekijät näkevät päivän asiakaskäynteihin liittyvät
tiedot suoraan puhelimesta tai tabletista ja he pystyvät
tekemään käynteihin liittyvän dokumentoinnin.

Toiminnanohjausjärjestelmän monipuolisuutta lisäävät
sen integrointimahdollisuudet mm. eri potilastieto-,
hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-,
taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa.
– Kotihoidon toiminnanohjauspalvelun
myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille
järjestelmäkokonaisuuden, jossa jatkuva käyttö
on turvattu ja tekninen ylläpito hoidetaan
ensiluokkaisesti. Kotihoidon toiminnanohjauspalvelu
tukee asiakkaan ympärivuorokautista toimintaa.
Tuotamme myös kotihoidon turvapalvelua, joka
mahdollistaa ikääntyneen kotona asumisen
turvallisuuden ja varmistaa nopean avun, kertovat
palvelupäälliköt Johanna Hakkarainen ja Niina
Nissinen Istekiltä.
Kotihoidon turvapalvelu muodostuu
asiakkaan turvapalvelun tarpeenarvioinnista,
kotiin asennettavista hälytys- ja
turvateknologisista ratkaisuista, sekä hälytysten
ensiarviosta ja turva-auttajakäynneistä
aina jatkuvaan palvelutarpeenarviointiin.
Turvahälytyskeskuspäivystäjä työskentelee
ensisijaisesti hälytyskeskusjärjestelmän kautta.
Tavoitteena on keskitetty ratkaisu, jossa asiakkaan
hälytykset ohjautuvat organisaatioriippumattomasti
sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskuksessa
(SOTE-tike) toimivaan turvahälytyskeskukseen.
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ISTEKIN ASIAKASOMISTAJAT 2021
Esko
Systems Oy

YRITYKSET

KUNNAT

Fimlab
Laboratoriot Oy

Tuomi
Logistiikka Oy

Meidän IT ja
Talous Oy
Monetra Oy

PohjoisPohjanmaan
liitto

Varkauden
kaupunki

Pieksämäen
kaupunki
Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri

Vaalijalan
kuntayhtymä
Pohjois-Suomen
laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä,
Nordlab

Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri

Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymä

Itä-Suomen
yliopisto

Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue

Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri

Puolustusvoimat
Suomen
Keskinäinen
Potilasvakuutusyhtiö

MUUT
ORGANISAATIOT
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Suonenjoen
kaupunki
Tampereen
kaupunki

Kiuruveden
kaupunki

Itä-Suomen
laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä
Islab

Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä

KUNTAYHTYMÄT

Virtain
kaupunki
Oulun
kaupunki

Siun sote

Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen
kuntayhtymä

Rautalammin
kunta
Tervon
kunta

KAUPUNGIT

Järviseudun
Työterveys Oy

Tuusniemen
kunta

Kuopion
kaupunki

Servica Oy

Sarastia Oy

Pirkanmaan
liitto

Pohjois-Savon
liitto

Rautavaaran
kunta
Kaavin
kunta

Sansia Oy

SoTe kuntayhtymä/
Perusturvaliikelaitos
Saarikka

Keiteleen
kunta

UNA Oy

Savon ICTpalvelut Oy

Lapinlahden
kunta

Pielaveden
kunta

Niiralan
Kulma Oy

(Monetra Keski-Suomi,
Monetra Oulu Oy,
Monetra Pohjois-Savo,
Monetra Pirkanmaa Oy)

Vesannon
kunta

Leppävirran
kunta

LapIt Oy

Savon
koulutuskuntayhtymä

Siilinjärven
kunta

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Ita-Savon
sairaanhoitopiiri
(Sosteri)

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

SAIRAANHOITOPIIRIT
JA HYVINVOINTIALUEET
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2021
Tilikauden toiminta
Istekki Oy tuottaa informaatioteknologian sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house -yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.
Tilikaudella tehtyjen eduskunnan päätösten mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle
1.1.2023 alkaen. Vakaiden ja laadukkaiden ICMT-palveluiden ollessa tärkeässä
roolissa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä, Istekki tarjoaa kattavat
palvelut ja asiantuntijuuden tulevien ICMT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen valmisteluun, käyttöönottoon sekä käynnistymisvaiheen jälkeiseen kehittämiseen ja
tukeen. Kaikilla asiakasomistajilla hyödynnettävissä oleva kilpailutettu palvelusalkku on tukenut vahvasti myös hyvinvointialueiden ICMT-palvelukonseptien rakentamista.
Vuosi 2021 oli Istekissä onnistunut, mutta työntäyteinen. Koronan aiheuttama
poikkeustilanne näkyi edelleen sekä Istekin omassa että asiakkaiden ja kumppaniverkoston toiminnassa. Yhtiöllä oli merkittävä rooli hyvinvointialueiden suunnittelu- ja valmistelutyössä sekä asiakasomistajien rahoitushakemusten tekemisessä,
jotta vuonna 2022 tapahtuva haastava transitiovaihe toteutuu sujuvasti. Vuonna
2021 Istekin kasvu oli merkittävintä Pohjois-Suomessa ja Ouluun perustettiin uusi
toimipiste alkuvuodesta. Istekki myös vahvisti kansallisesti rooliaan merkittävänä
ICMT-toimijana.
Vuoden 2021 lopussa päättynyt tilikausi oli yhtiön kahdestoista tilikausi. Yhtiön liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja saavutti sille asetetun kasvutavoitteen. Yhtiölle kertyi tilikaudella liikevaihtoa yhteensä 153,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi
yhteensä 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailtaessa on huomioitavaa, että
vuoden 2020 liikevaihtoa kasvattivat merkittävät kertaluonteiset erät.
Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikauden aikana positiivisesti ja liikevoittoa kertyi
yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuuteen vaikutti edelleen pitkittynyt pandemia, jonka seurauksena yhtiön oman toiminnan kulut jäivät merkittävästi
normaalin toiminnan tasosta. Yhtiö on lisäksi kehittänyt koko ajan toimintaansa ja
pystynyt pitämään Istekin asiakkaiden asiantuntijatyön tuntihinnat ennallaan, vaikka
yleinen kustannustaso onkin noussut myös päättyneellä tilikaudella.

Strategiassa korostuvat vahvasti hyvinvointialueisiin valmistautuminen ja yhteistyö
Vuoden 2021 kolme strategista tavoitetta olivat roolin vahvistaminen hyvinvointialueilla, Istekin toimeenpanokyvyn parantaminen ja digipalvelujen
tarjonnan kasvattaminen. Tavoitteiden toteutumista edistettiin viiden sisäisen strategisen ohjelman avulla, jotka painottuivat strategisen kumppanuuden kehittämiseen asiakasomistajien kanssa, Istekin kansallisen roolin
vahvistamiseen, hyvinvointialueiden ICMT-kokonaiskonseptien rakentamiseen, data- ja digiratkaisuiden kehittämiseen kumppaniyhteistyötä hyödyntäen sekä tavoitteita tukevien sisäisten toimintamallien kehittämiseen.

Strategisissa
tavoitteissa
onnistuttiin
kokonaisuudessan
hyvin vuonna 2021.

Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Hyvinvointialueiden valmistelu kiihtyi lainsäädännön valmistuttua. Istekki on vahvassa asemassa
neljän hyvinvointialueen ICT-kokonaispalvelutarjoajaksi ja lisäksi on valmis toimittamaan vakioituja palveluja kaikille hyvinvointialueille, jotka liittyvät Istekin omistajiksi. Sote-ICMT-palvelukonseptin elementtejä on määritelty ja palveluesitteeseen
koottiin hyvinvointialueiden tietotyömuutoksen tarpeet ja niiden ratkaisut valtioneuvoston alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti.
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Oulun kaupunginhallitus (7.6.2021) valitsi Istekin ICT-loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluiden kumppaniksi 1.9.2021 alkaen. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Istekille siirtyi
Oulun Digin ICT-loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluiden henkilöstön yli 20 asiantuntijaa. Transitioprojektin toteutusvaiheen lyhyestä aikajänteestä (3 kk) huolimatta siirto
onnistui hyvin ja asiakas oli erittäin tyytyväinen Istekin panokseen. Merkittävimpinä
onnistumisen takaajina olivat Oulun Digi -liikelaitokselta Istekkiin siirtyneet alan huippuosaajat, jotka tunsivat siirron kohteena olevat palvelut jo ennestään. Istekki toimii tällä
hetkellä Pohjois-Suomessa olevien asiakasomistajien, kuten Esko Systems Oy:n, LapIT
Oy:n, Monetra Oy:n ja Nordlabin, teknologiaturvaajana. Lisäksi yhtiö käynnisti yhteistyön Oulun yliopiston kanssa ja kuuluu Oulun Kauppakamarin digitalisaatiovaliokuntaan.
Käynnistynyt yhteistyö vahvistaa Istekin Pohjois-Suomea koskevaa strategiaa.
Oulussa tehtiin valmistelutoimenpiteitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP)
liittymiseksi Istekin neljänneksi pääomistajaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP),
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) sekä Kuopion kaupungin lisäksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee siirtämään ICT-palvelutuotantoa laajasti Istekille vuoden
2022 aikana. Arvion mukaan liikkeenluovutuksen myötä sairaanhoitopiiriltä siirtyy Istekille noin 40 ICT-alan ammattilaista.
Kansallista näkökulmaa vahvistettiin vuoden 2021 aikana esimerkiksi in-house-yhtiöiden
edunvalvontaelin Kustos ry:llä, jossa Istekki on perustajajäsenenä ja päätoimijana. Kustos ry (Kunnallishallinnon alueellisten tukipalveluiden toimijoiden verkosto) on julkisten
sidosyksikköjen yhteinen vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on turvata sidosyksikköjen liiketoimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen varsinaisia
jäseniä vuonna 2021 olivat Istekki, 2M-IT, Lapit, Monetra, Meita, Sarastia, Joki ICT, Esko
Systems, Islab ja Una Oy:t.
Valtioneuvosto asetti elokuussa 2021 tavoitteita DigiFinland Oy:n toiminnan kehittämiseksi. Istekki kävi aktiivisesti keskusteluja DigiFinlandin kanssa yhteistyön tiivistämiseksi
ja toimintamallien rakentamiseksi.

Liiketoiminnot
Istekin liiketoiminnot kehittyivät suotuisasti vuonna 2021. Asiakkuustiimien toiminnasta
saatiin hyvää palautetta keskeisiltä asiakkailta ja tämä näkyi myös positiivisena kehityksenä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimuksissa.
Data- ja digipalvelujen liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja Istekki solmi aktiivisesti uusia
yhteistyökumppanuuksia alan toimijoiden kanssa. Toimintamallien kehittämistä tehtiin
sisäisissä projekteissa, mutta osa työstä jatkuu vuonna 2022, erityisesti haastavan
resurssitilanteen johdosta.
Istekki käynnisti projektin, jossa luodaan valmiudet toimia lääkinnällisten sovellusten
valmistajana. Tätä varten tarvitaan toimintajärjestelmän sertifiointi ISO 13485 -standardin
valmistajavaatimusten mukaisesti. Projekti jatkuu vuoden 2022 loppupuolelle asti.
Vuosi 2021 oli hyvä Maakuntapalveluiden asiakkuuksien ja palveluiden näkökulmasta.
Asiakkuuksien kokonaismyynti kasvoi hieman vuoden 2020 ~121,4 miljoonasta eurosta
125,3 miljoonaan euroon (+3 %). Palvelumyynti kasvoi vuoden 2020 35,6 miljoonasta
eurosta 39,4 miljoonaan euroon (+10 %).
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Asiakaskohtaisia palveluita korvattiin Istekin vakioiduilla palveluilla. Istekin omien palvelujen tarjonnan laajentamista edistettiin vuotta 2022 varten. Asiantuntijaresursseja vahvistettiin rekrytoimalla osaajia asiakkuuksiin, palveluihin ja niiden kehittämiseen sekä
arkkitehtuuriin. Lisäksi yhtiössä vahvistettiin ja rakennettiin toimittajaverkostoa. Merkittävimmät uudet asiakassuhteet solmittiin Pohjois-Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Istekin vakioitujen palveluiden laajentaminen kohdistui erityisesti terveydenhuollon toimijoiden erikoisalakohtaisiin palveluihin sekä muutamiin erikoisalat ylittäviin palveluihin.
Kuntapalveluissa liikevaihdon kehitys oli maltillista johtuen kuntien sote-hankkeiden
siirroista hyvinvointialueiden valmisteluhankkeiksi. Kuopion kaupungin kanssa saatettiin
loppuun useita pitkäkestoisia projekteja, kuten kaupunkitasoisen tietoaltaan käyttöönotto useine tietolähteineen. Koulupuolella suurin muutos oli perusopetuksen siirtyminen
osittain Google-ekosysteemin ympäristöön Chromebook-päätelaitteineen. Istekin ja
Kasvun ja oppimisen palvelualueen (KOP) yhdessä laatima ICT/AV-konsepti sai kiitoksia
ja herätti kiinnostusta muillakin kuntatoimijoilla. Lisäksi verkkokaupan ja -maksamisen
ratkaisujen käyttöä laajennettiin useisiin kohteisiin kirjasto-, museo- ja liikuntapuolelle.
Tukipalveluyhtiöiden liikevaihto ja yhteistyö kehittyi positiivisesti. Esimerkiksi Servicalle
otettiin käyttöön ensimmäinen Istekin toimittama asiakkuudenhallintaratkaisu ja käynnistettiin tuotannonohjauksen eri moduulien suunnittelu. Lisäksi uusi mobiilisovellus
ruokahävikin seurantaa ja kehittämistä varten valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä
2021.
Informaationhallintapalveluiden osalta Istekin palvelusalkkuun kilpailutettiin mm. modulaarinen asianhallinta, sähköinen arkisto sekä Valo-tuoteperheen intranet-ratkaisu.
Hyvinvointialueille valmisteltiin mm. internet-, intranet- ja sähköisen asioinnin ratkaisuja.
Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelujen (THT) liikevaihto kasvoi n. 2 % edellisestä vuodesta. Suurimmista asiakkaista erityisesti PSHP:n, Kuopion kaupungin, ESSOTE:n ja NordLabin laskutukset nousivat, mutta liikevaihto PSSHP:n suuntaan laski.
ESSOTE-asiakkuudessa tulevaisuudennäkymät ovat lupaavat, sillä Mikkelin keskussairaalan lääkintälaitehuolto on tarkoitus siirtää Istekin toiminnaksi. Transitioprojekti on
meneillään ja henkilöstön on tarkoitus siirtyä 1.3.2022. Tämän jälkeen Istekki vastaa
koko ESSOTE:n alueen lääkintälaitehuollosta.

Palvelutuotanto
Asiakaspalveluiden automaatioastetta saatiin kasvatettua. Tunnusautomaation avulla
säästettiin vuonna 2021 noin 1500 työtuntia. Lisäksi asiakaspalveluissa käynnistettiin
kehityshanke, jossa hyödynnetään tekstintunnistusta ja keinoälyä palvelupyyntöjen
luokittelussa. Myöhemmin voidaan hyödyntää puheentunnistusta palvelutapahtuman
kirjaamisessa, mikä vapauttaa tukihenkilön keskittymään enemmän palvelemaan loppukäyttäjää.
Pirkanmaalla Istekillä on käynnissä hanke, jossa järjestellään uudelleen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikkapalveluita. Työ jatkuu vuonna 2022. Vuoden 2021 aikana
käyttöönotettiin Istekin vakioidut tietoliikennepalvelut sekä käyttö- ja lähitukipalvelut.
Lisäksi kilpailutettiin osa järjestelmäpalveluista. Uudelleenjärjestelyllä saavutetaan kustannussäästöjä ja selkiytetään palveluketjuja sekä -ohjausta.
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Kybertoimintaympäristön globaali tilanne muuttui vaikeammaksi vuonna 2021. Uusia
haavoittuvuuksia tunnistettiin ja niitä myös aktiivisesti pyrittiin hyödyntämään. Haittaohjelmat piinasivat esimerkiksi mobiilikäyttäjiä. Suuri määrä tavallisia kansalaisia joutui
kärsimään tekstiviestihuijauksista ja erityyppisestä tunnusten kalastelusta. Maailmalla
tietomurtoja ja -vuotoja kohdistui esimerkiksi teollisuuden toimijoita kohtaan. Suomi ei
ole tietoturvamaailmassa erityisessä suojassa, joten tietoturvaan ja tietosuojaan panostaminen on strategisesti erittäin tärkeää. Istekillä on käynnissä ISO 27001 -sertifiointiin
tähtäävä kehityshanke sekä paljon muita tietoturvan hallintaan sekä tilannekuvan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja panostuksia.

Ratkaisupalvelut
Projektitoiminnan vuosi 2021 oli kasvun aikaa. Projektitoiminnan tulovirrasta merkittävä
osuus tuli suurimmista sairaanhoitopiireistä. Kolme suurinta sairaanhoitopiiriä tuottivat yli
72 % projektilaskutuksesta. Samalla myös projektien läpivientiin liittyvät henkilö- ja muut
resurssit kohdistuivat näihin suurimpiin asiakkuuksiin.
Vuoden 2021 alussa yhtiössä toimi kaksi projektitoimistoa: Projektitoimisto Kuopio ja
Jyväskylä sekä Projektitoimisto Pirkanmaa. Istekin Oulun toimintojen laajenemisen
yhteydessä perustettiin projektitoimisto myös Ouluun. Projektitoimistojen tehtävänä
on tuottaa projekti- ja hankepäällikköpalveluja sekä PMO- ja salkunhallintapalveluja.
Toiminnan kausivaihtelun vuoksi projektitoimistoissa hyödynnettiin myös kumppaniverkoston osaamista.
Konsultointipalvelun kysyntä kasvoi erityisesti hyvinvointialueiden suunnittelun edetessä. Konsultointiryhmä tuotteisti tarjontaansa kolmella osa-alueella: muutosjohtaminen,
tiedonhallinta ja arkkitehtuuri sekä tietoturvakonsultointi. Myös konsultointitoimeksiannoissa hyödynnettiin kumppaniverkoston osaajia.

Istekki sitoutunut ympäristötyöhön ja vastuullisuuteen
Istekki sertifioi vuoden 2021 aikana toimintansa Ekokompassi-ympäristösertifikaatilla.
Ympäristötyö tarkoittaa Istekissä käytännöllisiä toimenpiteitä ympäristöä arvostavan
liiketoiminnan kautta. Ympäristötyön painopisteinä vuonna 2021 olivat lämpö ja sähkö,
henkilöstön liikkuminen, viestintä ja hankinnat. Yhtiö on sitoutunut ympäristötyöhön ja
jatkaa vuoden 2022 osalta uuden ympäristösuunnitelman pohjalta.
Istekki liittyi vuonna 2021 Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaan, jonka kuuden
periaatteen mukaisesti yhtiössä sitouduttiin seuraaviin periaatteisiin: syrjimättömyys,
työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja
työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.
Näitä kaikkia periaatteita edistettiin muun muassa eettisten periaatteiden noudattamisella, kirkastamalla brändiä, päiviä huokoistavilla palaverikäytännöillä sekä uuden
rekrytointijärjestelmän hankinnalla.
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Liikevaihto ja tulos
Istekki Oy:n liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 153 074 368,82 euroa (150 507 286,55
euroa vuonna 2020 ja 129 807 793,18 euroa vuonna 2019). Liikevaihdon kasvu edelliseen
tilikauteen verrattuna oli noin 2 %. Kasvu syntyi suurimmaksi osaksi palvelujen lisääntyneestä
volyymistä ja uusien asiantuntijapalvelujen kysynnästä.
Yhtiön liikevoitto oli 2 470 716,53 euroa (6 292 816,18 euroa vuonna 2020 ja 2 766 041,28
euroa vuonna 2019). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2 453 193,62 euroa. Tilikauden tuloverot olivat –421 094,11 euroa ja tilikauden voitoksi muodostui siten
2 032 099,51 euroa (5 109 288,43 euroa vuonna 2020 ja 2 164 024,38 euroa vuonna 2019).

Rahoitus
Istekki Oy:n liiketoiminnan rahavirta oli –48 836,11 euroa (10 438 502,59 euroa vuonna 2020
ja 6 837 106,25 euroa vuonna 2019). Investointeihin käytettiin kaikkiaan 503 068,36 euroa
(445 480,58 euroa vuonna 2020 ja 551 232,97 euroa vuonna 2019). Rahoituksen rahavirta
oli yhteensä –1 755 428,26 euroa. Osakeanteina saatu rahoituksen rahavirta oli yhteensä
140 310 euroa ja maksetut osingot –1 895 738,26 euroa. Yhtiön rahavarat tilikauden lopussa
olivat 21 032 687,08 euroa (23 340 019,81 euroa vuonna 2020 ja 13 277 747,80 euroa vuonna 2019). Omavaraisuusaste oli 46,1 %.

KESKEISET TUNNUSLUVUT
Liikevaihto, tuhat euroa
Liikevaihdon kasvuprosentti
Liikevoitto, tuhat euroa
Liikevoittoprosentti
Maksuvalmius, quick ratio
Omavaraisuusaste
Henkilöstö keskimäärin

2021

2020

2019

153 074
2
2471
1,6
1,8
46,1
738

150 507
16
6293
4,2
1,7
44,6
649

129 808
15
2766
2,1
1,6
43,8
591

Poikkeusolot koronapandemian osalta jatkuivat vuonna 2021 ja tämä näkyi Istekissä
vahvana etätyösuosituksena pitkälle loppusyksyyn saakka. Noin 70 % henkilöstöstä oli
vahvan etätyösuosituksen piirissä. Tämä poikkeusolojen tuoma lisääntynyt etätyö näkyi
PeoplePowerin tuloksissa sekä työhyvinvointia lisäävänä tekijänä, mutta myös kehityskohteena etätyön johtamisen haasteiden, sekä tiimien yhteisöllisyyden tunteen vähenemisen osalta. Koronapandemian lisäämä etätyö on tullut yhtiössä osaksi normaalia
arkea ja vuoden 2021 lopulla aloitettiin hybridityön toimintamallin suunnittelu, mikä tulee
mahdollistamaan henkilöstön työskentelyn jatkossa entistä joustavammin toimistolla,
etätyössä tai molempia yhdistellen.
Työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden johtaminen nähdään yhtiössä entistä suurempana
kilpailutekijänä ja yhtenä työvoiman saatavuuden turvaamisen keinoista. Kesällä 2021
käynnistyi Työterveyslaitoksen hanke Mielenterveyden tuki työpaikalla -geneerisen
mallin luonti työterveysyhteistyöhön ja Istekki on yksi hankkeeseen valituista työnantajista. Hanke liittyy Suomen hallituksen laatimaan kansalliseen mielenterveysstrategiaan
ja sen tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä
ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä. Hanke päättyy vuonna 2022.
Oikeanlaisen osaamisen löytäminen ja pitäminen yrityksessä on erityisesti työvoiman
saatavuudesta kärsivällä ICT-alalla jatkuva haaste. Hyvällä johtamis- ja yrityskulttuurilla, työn merkityksellisyydellä ja työnantajan tarjoamilla kehittymismahdollisuuksilla on
todettu olevan merkittävä vaikutus niin henkilöstön sitoutumiseen, työssä viihtymiseen
kuin tuottavuuteenkin. Yhtenäisen johtamiskulttuurin ja tasalaatuisen henkilöstökokemuksen kehittämiseksi Istekissä käynnistettiin syksyllä 2021 laaja johtamisen potentiaalikartoitus, jonka pohjalta arvioidaan tulevia kehitystarpeita sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja panostetaan erityisesti organisaation muutoskyvykkyyden kehittämiseen.
Johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta kehitettiin
mm. sisäisen viestinnän kehittämishankkeella, jonka pohjalta tarkennettiin Istekin
sisäisen viestinnän mallia. Tämän lisäksi panostettiin HR-prosessien yleiseen sujuvoittamiseen ja automatisointiin ja tämä työ jatkuu mm. HR-järjestelmiin liittyvien kehityshankkeiden myötä seuraavanakin vuonna.

Hallinto
Henkilöstö
Vuonna 2021 Istekki Oy:n henkilöstömäärä jatkoi voimakasta kasvuaan uusien rekrytointien kautta, jonka lisäksi liiketoimintakaupalla Istekille siirtyi Oulun kaupungin /
Oulun Digi -liikelaitokselta 24 työntekijää. Istekin palveluksessa oli vuoden 2021 alussa 696 henkilöä (v. 2020: 594 henkilöä). Tilikauden lopussa henkilöstömäärä oli 833
henkilöä (v. 2020: 675 henkilöä), joista määräaikaisia oli 22 (v. 2020: 26 henkilöä).
Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden 2021 aikana oli 749 henkilöä (v. 2020: 649
henkilöä). Kokonaisuudessaan henkilöstökulut vuonna 2021 olivat 44 911 825,83 euroa.
Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 37 225 790,47 euroa (31 148 483,80 euroa vuonna
2020 ja 28 398 414,53 euroa vuonna 2019), mikä on n. 29 % liikevaihdosta. Sairauslomien kokonaismäärä nousi hieman edellisvuodesta ja sairauspoissaoloprosentti oli
vuonna 2021 3,03 %.
Yhtiössä toteutettiin loppuvuoden 2021 aikana kolmannen kerran PeoplePower-henkilöstötutkimus, joka mittaa kerran vuodessa organisaation sitoutumista, johtamista,
suorituskykyä ja omistautuneisuutta. Ensimmäistä kertaa kyselyssä mitattiin myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden tilaa. PeoplePower®-indeksi oli 69,1 (v. 2020
indeksi 71,4) eli laskua 2,3 yksikköä.
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Istekki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2021. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, päätettiin peruuttaa hallitukselle 10.6.2010 annettu valtuutus suunnattuihin osakeanteihin, päätettiin
myöntää hallitukselle valtuutus enintään 200 uuden osakkeen antamiseen suunnatulla
osakeannilla, päätettiin myöntää hallitukselle valtuutus luovuttaa suunnatulla osakeannilla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 20 kappaletta, päätettiin osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa sekä vahvistettiin yhtiön osakkeen käypä arvo
pienosakeanteja varten. Lisäksi järjestettiin 27.10.2021 ylimääräinen yhtiökokous, jossa
päätettiin myöntää hallitukselle valtuutus hankkia omia osakkeita suunnatusti enintään
115 kappaletta niiltä tahoilta, jotka osallistuvat hyvinvointialueille suunnattuun osakeantiin, kuitenkin kultakin enintään mainitussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden enimmäismäärä.
Yhtiön osakkaille järjestettiin tilikauden aikana kaksi osakaskokousta 12.5.2021 ja
27.10.2021. Osakaskokouksissa käsiteltiin muun ohessa yhtiön strategiaan liittyviä kysymyksiä.
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Yhtiön hallitus kokoontui tilikauden aikana 14 kertaa ja hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Yhtiön omistajat 31.12.2021:

HALLITUKSEN JÄSENET
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

23.4.2021 saakka

23.4.2021 alkaen

Jaakko Kekoni
Jarmo Puputti
Kari Janhonen
Jaana Kuuva
Kari Laihanen
Vesa Lötjönen
Jukka Pelkonen

Jarmo Puputti
Kari Janhonen
Jaakko Kekoni
Satu Keskitalo-Makkonen
Kari Laihanen
Vesa Lötjönen
Jukka Pelkonen

Hallituksen sihteerinä on toiminut 23.4.2021 alkaen Pekka Luosujärvi, HHJ. Yhtiön
tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Henrik
Snellman, KHT.

Osakeannit
Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.6.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla
hallitus on päättänyt 1.1.–22.4.2021 välisenä aikana suunnatusta osakeannista uusina
liikkeeseenlaskettavina osakkeina Niiralan Kulma Oy:lle (5 osaketta), joka on merkinnyt
tarjotut osakkeet täysimääräisesti. Osakeannin osakekohtainen merkintähinta on ollut
1 385,00 euroa. Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.6.2010 hallitukselle antama valtuutus
päättää uusien osakkeiden antamisesta on peruutettu varsinaisessa yhtiökokouksessa
23.4.2021.
Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla
hallitus on päättänyt 23.4.–31.12.2021 välisenä aikana seitsemästä suunnatusta osakeannista uusina liikkeeseenlaskettavina osakkeina. Suunnatuissa osakeanneissa
yhtiön osakkeita on tarjottu merkittäväksi Esko Systems Oy:lle (5 osaketta), Tampereen
kaupungille (20 osaketta), Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymälle (5 osaketta), Oulun
kaupungille (5 osaketta), kaikille hyvinvointialueille (väliaikaishallinto, VATE) ml. Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (115 osaketta, 23 x 5 osaketta), Joki-ICT Oy:lle (5 osaketta) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymälle (5 osaketta). Kaikkien osakeantien osakekohtainen merkintähinta on
ollut 1 905,50 euroa.
Tilikauden 1.1.–31.12.2021 päättyessä tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana käynnistettyjen
suunnattujen osakeantien perusteella on merkitty 75 yhtiön osaketta. Merkintäaika on
tilikauden 1.1.–31.12.2021 päättyessä kesken kahden suunnatun osakeannin osalta. Meneillään olevien suunnattujen osakeantien nojalla voidaan edelleen merkitä enintään
90 uutta osaketta.
Suunnatuissa osakeanneissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinti on tilikauden 1.1.–
31.12.2021 päättyessä kesken kahdessa suunnatussa osakeannissa merkittyjen, yhteensä 25 osakkeen osalta.
Hallitus on suunnannut yllä mainitut osakeannit yhtiön asiakkaille ja yhtiöjärjestyksen
sekä hankintalain mukaisen sidosyksikkötoimintamallin mukaisesti näin turvataan yhtiön
toimintaa perustamisajatuksen mukaisesti. Tällä perusteella on katsottu, että suunnatuille osakeanneille on ollut osakeyhtiölain 9:4 §:ssä tarkoitettu painava syy.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuopion kaupunki
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä
Fimlab Laboratoriot Oy
Istekki Oy (yhtiön omia osakkeita)
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Sosteri
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä, Islab
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä, Nordlab
Puolustusvoimat
Servica Oy
Siilinjärven kunta
Tampereen kaupunki
Varkauden kaupunki
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Lapinlahden kunta
Leppävirran kunta
Esko Systems Oy
Itä-Suomen yliopisto
Järviseudun Työterveys Oy
Kaavin kunta
Keiteleen kunta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kiuruveden kaupunki
LapIT Oy
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Meidän IT ja Talous Oy

2910
2810
2710
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Monetra Keski-Suomi Oy
Monetra Oulu Oy
Monetra Oy
Monetra Pirkanmaa Oy
Monetra Pohjois-Savo Oy
Niiralan Kulma Oy
Oulun kaupunki
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pirkanmaan liitto
Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Sarastia Oy
Savon ICT-palvelut Oy
Savon koulutuskuntayhtymä
Siun sote (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä)
SoTe kuntayhtymä/Perusturvaliikelaitos
Saarikka
Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö
Suonenjoen kaupunki
Tervon kunta
Tuomi Logistiikka Oy
Tuusniemen kunta
UNA Oy
Vaalijalan kuntayhtymä
Vesannon kunta
Virtain kaupunki
Sansia Oy

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

Osakemerkintä tilikaudella 1.1.–31.12.2021, mutta osakeannin rekisteröinti kesken 31.12.2021:
Etelä-Savon hyvinvointialue
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Joki ICT Oy
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue

5
5
5
5
5
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Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
Yhtiöllä ei ole varsinaista tutkimus- ja kehitystoimintaa (T&K), vaikka jatkuvan parantamisen toimintamalli on yhtiössä vahva ja siitä vastaa yhtiön laatupäällikkö. Liiketoiminnoissa ja tuotannossa työskentelee kuitenkin useita kehityspäälliköitä kehittämässä palveluja ja prosesseja.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Tilikauden päättymispäivän jälkeen yhtiöllä ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Riskit
Riskienhallinnalla tuettiin yhtiön strategian uudistamista ja toimeenpanon suunnittelua.
Operatiivisten riskien osalta keskityttiin erityisesti tietoturvaan ja -suojaan liittyvään riskienhallintaan ja tukitoimintojen riskienhallinnan parantamiseen. Lisäksi riskienhallinnan
kehittämisessä huomioitiin ISO 27001 - ja ISO 13485 -standardien asettamat vaatimukset. Yhtiössä jatkettiin myös riskienhallintakeinojen ja sisäisen valvonnan kontrollikartan
yhtenäistä kehittämistä.

Hallituksen esitys voitonjaosta
Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, joka kokonaisuudessaan
on 2 032 099,51 euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan.
Kuopiossa 23.2.2022

Istekki Oy
Hallitus

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Istekki Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Istekki Oy:n (y-tunnus 2292633-0) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2021. 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 Suomessa 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 taloudellisiin päätöksiin, joita
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
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Muut raportointivelvoitteet
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.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomuksen. 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. 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 suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että
toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 15. maaliskuuta 2022
KPMG OY AB
Henrik Snellman KHT

— 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.
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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TULOSLASKELMA

34

TASE
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RAHOITUSLASKELMA

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
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.

Konserniin kuuluvaa yhtiötä koskevat liitetiedot
Istekki Oy on Kuopion kaupungin osakkuusyhtiö ja se yhdistellään kirjanpidollisesti
Kuopio-konserniin. Kuopion kaupungin omistuosuus tilikauden päättyessä on 31,39 %.
Konsernitilinpäätös on saatavissa Kuopion kaupungin taloudenohjausyksiköstä.

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:
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ERIYTETTY TULOSLASKELMA
Kirjanpidon eriyttämisperiaatteet, kilpailulaki 30 d§
Markkinaehtoinen myynti eriytetään seurannassa in-house -myynnistä omalla asiakasryhmällä. Istekki Oy:n kirjanpidossa liiketapahtumat kirjataan ulkoisen laskennan tileille ja
kohdistetaan palveluille, projekteille tai kustannuspaikoille.
Välittömät kulut muodostuvat ei-asiakasomistajien käyttämille palveluille kirjatuista tunneista ja ostoista. Tuntikirjaukset voidaan kohdistaa joko palvelulle ja asiakkaalle tai vain
palvelulle (kaikille asiakkaille yhteisesti), jos palvelua käyttää laaja joukko asiakkaita tai kulu
kohdistuu koko palvelulle.
Ostot kohdistetaan niiden aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko asiakkaalle ja
palvelulle tai pelkästään palvelulle. Yhteisten kulujen asiakaskohtaiset allokaatiot tehdään
palvelun myynnin suhteessa palvelua käyttäville asiakkaille. Lisäksi asiakkuudenhallinnan
ja palvelunhallinnan kustannukset kohdistetaan yhtiön kaikille palveluille palveluiden volyymien ja sovittujen jakoperusteiden kautta.
Välilliset kulut kattavat Istekin kiinteät kulut lukuun ottamatta henkilöstökuluja. Välilliset
kulut jaetaan kirjattujen työtuntien mukaisesti asiakkaalle suhteessa kaikkiin kirjattuihin
tunteihin.
Poistot ja rahoituskulut
Asiakasliiketoimintaan liittyvä käyttöomaisuus on hankittu leasingrahoituksella, joten markkinaehtoiseen myyntiin ei kohdistu poistoja. Rahoituskulut kohdistuvat Istekin in-house
-toimintaan.
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TASEEN LIITETIEDOT
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OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ

KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Yhtiön lähipiirin muodostavat osakkeenomistajat, yhtiön hallitus ja yhtiön johtoryhmä.
Lähipiirin liiketoimet on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia lunastusehtoja. Summat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Leasingsopimusten pääasialliset ehdot:
Yhtiöllä on pitkäaikaisia vuokravastuita konesali- ja liiketiloihin liittyen yhteensä 16 342 016 euroa.
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA
TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Tasekirja (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 §) ja tilikauden
tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10 2 §), ellei
kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n 4. momentin säännöksestä muuta johdu.
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