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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli IS-Hankinnalle uusien yhteistyökumppanuuksien  

ja Sote-muutosten värittämä. Yhtiön toimintakenttä laajentui  

kymmenen uuden asiakkaan myötä ja hankintamäärät kasvoivat  

sekä kappaleissa että euroissa tarkasteltuna.

YHTEISTYÖ RUOTSALAISEN Sinfran kanssa käynnistyi energia-alan hankinnoissa ja vuoden 

2016 aikana toteutettiin ensimmäisenä kansainvälisenä yhteistyönä analyysi palveluiden  

hankinta. Vuoden 2017 aikana tulemme toteuttamaan yhdessä yli kymmenen uutta hankintaa,  

ja myös energia-alan asiakkuuksia on tarkoitus laajentaa.

TOTEUTUNEIDEN HANKINTOJEN määrässä tapahtui hienoista kasvua edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2016 julkaisimme 203 (187 vuonna 2015) tarjouspyyntöä. Tilikauden päättyessä voimassa olevia 

hankintoja oli kaikkiaan 494 (453) kappaletta, joista voimassa olevia hankinta sopimuksia yhtiöllä 

oli 1 462 (1 229). Sopimusten euromääräinen arvo oli noin 780 miljoonaa. IS-Hankinnan asiakkaat 

tekivät sopimusostoja 235 (177) miljoonalla eurolla käyttäen yhtiön sopimuksia. Henkilöstömme  

asiantuntijuus ja toimiva yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa näkyy muun muassa 

hankinta oikaisupyyntöjen ja Markkinaoikeuteen menneiden tapausten edelleen vähentymisenä  

aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2016 voimaan tulleen hankintadirektiivin myötä 

käyttöön otettu ESPD-lomake ruuhkautti väliaikaisesti hankintojen suunnittelua, mutta tilanne 

saatiin onnistuneesti tasaantumaan syksyn aikana.

SOTE-KENTTÄ ELÄÄ voimakkaasti, mutta odotusarvona vuodelle 2017 on 

tulevien muutosnäkymien jonkin asteinen vakiintuminen. Uutta valta-

kunnallista hankintayhtiötä ei tulla perustamaan, vaan kumppanuuksia 

pyritään muodostamaan olemassa olevien toimijoiden kesken. 

UUDISTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ edellyttää kaikilta toimijoilta  

aktiivisuutta ja reagointiherkkyyttä. Me IS-Hankinnassa tulemme  

vuonna 2017 tarkastelemaan strategiaamme ja uudistamme sitä 

vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Asiak-

kaat ovat edelleen toimintamme keskiössä ja vuonna 2017 panos-

tamme erityisesti asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen.

HALUAN KIITTÄÄ koko IS-Hankinnan henkilöstöä 

menestyksekkäästä vuodesta 2016.
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Yhdessä onnistuneita 
hankintoja 2016

51 %45 %

3 % 1 %

Hankintasopimusten määrä

Palveluhankinnat

Materiaalihankinnat

Tietojärjestelmähankinnat

Rakennusurakka ja -palveluhankinnat
1 462 kpl

57 %

39 %

3 % 1 %

Sopimuskannan arvo

Materiaalihankinnat

Palveluhankinnat

Rakennusurakka ja -palveluhankinnat

Tietojärjestelmähankinnat

780 milj.
Ostot / palvelut 2016

44 %

18 %

15 %

12 %

6 %

3 % 3 %

61 milj.

Sosiaalipalvelut
Terveydenhoidon palvelut
Logistiikkapalvelut
Tekniset palvelut
Vuokrauspalvelut
Hallinnon palvelut
Ruoka ja ateriapalvelut

Ostot / palvelut 2016

37 %

16 %12 %

10 %

9 %

5 %

4 %
3 %

3 % 2 %

Ostot / materiaalit 2016

Lääkkeet ja lääkevalmisteet
Terveydenhoidon laitteet
Elintarvikkeet
Terveydenhoidon tarvikkeet
Muut
ICT  ja viestintälaitteet
Energia
Tekniset laitteet
Tekniset tarvikkeet
Kalusteet

156 milj.

Ostot / materiaalit 2016

Hankintasopimusten määrä

66 %

26 %

7 %

1 %

Asiakkaiden sopimusostot 2016

Materiaalihankinnat

Palveluhankinnat

Rakennusurakka ja -
palveluhankinnat
Tietojärjestelmähankinnat

235 milj.

Asiakkaiden  
sopimusostot 2016

75 %

24 %

Asiakkaiden sopimusostot 2015

Materiaalihankinnat

Palveluhankinnat

Rakennusurakka ja -
palveluhankinnat

Tietojärjestelmähankinnat

0,4 % 0,6 %

177 milj.

Asiakkaiden  
sopimusostot 2015

Sopimuskannan arvo

IS-Hankinnan toiminnan tähtäimessä on asiakkaiden, käyttäjien, 

toimittajien ja yhtiön omasta näkökulmasta onnistunut hankinta. 

Asiakkaiden ja toimittajien lukumäärä sekä sopimusostojen arvo 

jatkoivat vuonna 2016 kasvuaan. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä 

Soppari auttaa parantamaan asiakkaiden, toimittajien ja 

hankintayhtiön toimintaa sekä keskinäistä yhteistyötä.

IS-HANKINNASTA ON kasvanut  

kuudessa vuodessa yksi Suomen 

suurimmista julkisen sektorin 

hankintayhtiöistä. Asiakaskunta on 

laajentunut voimakkaasti: vuonna 

2012 osakkaina oli 22 julkisyhteisöä, 

kun vuoden 2016 lopussa niitä oli jo 

68. Yhdelle tai useammalle asiakkaalle 

kilpailutettuja hankintasopimuksia 

oli viime vuoden lopussa voimassa  

1 540 kappaletta sisältäen sekä moni-

vuotisia sopimuksia että kertaluon-

teisia hankintoja. Asiakkaat ostivat 

IS-Hankinnan sopimuksilla materi-

aaleja, palveluja, rakennusurakoita 

sekä tietojärjestelmiä yhteensä 

235 miljoonalla eurolla kun vuonna 

2015 vastaava luku oli 177 miljoonaa.

Kasvua hoivapalvelujen  
hankinnoissa

Vuonna 2016 palvelu- ja materiaali-

hankinnat olivat IS-Hankinnan 

keskeiset hankintakategoriat, joiden 

alaiset ostot kasvoivat odotetusti.  

Asiakkaat tekivät materiaaliostoja  

156 miljoonan euron edestä ja 

palvelu ostoja 61 miljoonalla eurolla.  

Erityisesti hoivan palvelujen han-

kinnat ovat olleet voimakkaassa 

kasvussa.

Soppari syventää yhteistyötä

Yhtiö otti viime vuonna käyttöön  

Soppari-toiminnanohjausjärjestelmän,  

jonka avulla saadaan asiakkaiden  

toteutuneista ostoista entistä tarkem-

paa tietoa hankintojen seuraamisen 

ja kehittämisen tueksi. Kehitettyjen 

ja kehitteillä olevien järjestelmä-

työkalujen avulla kilpailutus prosessin 

onnistumista sekä olemassa olevien 

hankintasopimusten toimivuutta 

pystytään tarkastelemaan aiempaa 

paremmin ja saadut kokemukset  

auttavat tulevien hankintojen  

suunnittelussa. Soppari tarjoaa 

IS-Hankinnalle, sen asiakkaille sekä 

sopimustoimittajille myös uusia  

mahdollisuuksia syventää yhteistyötä.
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KUOPION KAUPUNGIN kuntoutusjohtaja  

Mikko Korhonen antaa tunnustusta IS-Hankinta 

Oy:lle onnistuneesta ikäihmisten asumispalve-

lujen hankinnasta. Vaativa projekti käynnistyi 

syksyllä 2015 ja kesti noin vuoden. Toistaiseksi 

voimassa olevat uudet puite sopimukset asumis-

palvelujen tuottamisesta alkoivat vuoden 2017 

alusta. Ne koskevat noin 350 kuopiolaista 

ikäihmistä, jotka eivät kykene asumaan  

kotonaan edes kotipalvelu avun turvin.

Kuopion kaupunki valitsee asumispalveluihin  

eli käytännössä palvelutaloihin pääsevät 

henkilökohtaisen palvelutarvearvioinnin 

perusteella. Kriteerinä ei ole niinkään ikä 

kuin kykenemättömyys itsenäiseen tai osittain 

tuettuun asumiseen kotona – omaishoito-

mahdollisuuskin huomioon ottaen.

Mikko Korhosen mukaan ikäihmisten  

asumispalvelujen hankinnan kohteina  

olivat tavanomaiset ja tehostetut eli ympäri-

vuorokautiset asumispalvelut nykykäyttä-

jille sekä tulevaisuudessa niitä tarvitseville. 

Samassa yhteydessä kilpailutettiin ja hankit-

tiin muidenkin ryhmien kuten vammaisten, 

kehitysvammaisten sekä päihde- ja mielenter-

veyskuntoutujien asumispalvelut.

-Kuopio järjestää itse noin puolet ikäihmisten 

asumispalveluista. Toisen puolen hoitavat useat 

yksityiset yritykset ja yhteisöt. Varsin monet hankin-

taprojektissa menestyneet ovat olleet aiemminkin 

asumispalvelujen tarjoajia, mikä on hyvä asiak-

kaille. Uudesta sopimuskaudesta ei ole seurannut 

juurikaan muuttoja, kertoo Mikko Korhonen.

Mittava valmistelu taustalla

Hänen mukaansa uutta sopimuskautta alettiin 

pohjustaa syksyllä 2015 IS-Hankinnan kanssa 

huolellisella valmistelulla kuten määrittämällä  

aiempaa tarkempia asumispalvelun laatu-

kriteerejä. -Asia oli valmistelun aikana 

Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnan 

käsittelyssä kaupungin hankinta- ja palvelu-

strategian sekä kilpailutuksen käytännön 

toteutuksen näkökulmista.

-Hankintaa valmisteltiin myös laajapohjaisis-

sa virkamiestyöryhmissä IS-Hankinnan asian-

tuntijoiden kanssa monipuolisen näkemyksen 

saamiseksi. Edelliset sopimuskaudet olivat 

optio vuosien vuoksi varsin pitkiä. Niiden ai-

kana ja vuoden 2017 alusta Kuopioon oli liit-

tynyt uusia kuntia, mikä lisäsi asumispalvelu-

jen tarvetta aiempaa laajemmalta alueelta.

-Yhtenäisillä laatukriteereillä halusimme 

varmistaa kaikille samanlaisen palvelutason. 

Laadun ohella hankinnassa ratkaisi hinta.  

Hankintakokonaisuus jaettiin kahtia niin 

sanottujen kantakaupunkilaisten sekä muualla 

Kuopiossa asuvien ikäihmisten palvelujen kesken. 

Saimme kesällä 2016 tarjouksia riittävästi 

erikokoisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Vaikka 

markkinat näyttävät keskittyvän suuremmille 

yrityksille ja konserneille, kilpailu onneksi  

toimi, korostaa Korhonen.

Tarjousten arviointi eteni hänen mukaansa 

ripeästi IS-Hankinnan kanssa syyskesällä 2016 

huolellisesti laadittujen kilpailutusasiakirjojen 

sekä taustavalmistelun myötä. -Uuden puite-

sopimuskauden alussa ei ole ilmennyt ongelmia. 

Jos reklamoitavaa tulee, annamme asian 

IS-Hankinnan hoidettavaksi palveluntarjoa-

jaan päin, koska IS-Hankinta on sopimus-

osapuoli kaupungin puolesta. Me hoidamme 

palvelujen seurannan.

Kuopion ikäihmisten  
asumispalvelujen hankinta  

onnistui hyvin

Sote-uudistus huomioon hankinnassa

Toistaiseksi voimassaolevat puitesopimukset on Mikko Korhosen 

mielestä niin joustavia, että kun suuri osa kuntien sosiaali-  

ja terveyspalveluista siirtyy vuoden 2019 alusta maakunta-

hallinnolle, ei siitä pitäisi aiheutua ongelmia ikäihmisten  

asumispalveluille.

-Kun IS-Hankinta hoitaa useimpien pohjoissavolaisten kuntien 

hankintoja ja ostosopimuksia asumispalveluissa sekä useissa 

muissakin sote-palveluissa, on siirtymä maakuntahallintoon 

hallitumpi. Lisäksi vältytään samojen asioiden moninkertaiselta 

tekemiseltä, toteaa Korhonen.

Kilpailun säilyminen tärkeää

Vanhusten asumispalvelujen hankinnan hankintalain mukai-

sesta toteutuksesta vastasi IS-Hankinnan hankintalakimies  

Laura Ylitalo. Hänen mukaansa tarjouksia saatiin riittävästi  

ja valituiksi tuli yhteensä 20 palveluasumisen yksikköä.

”Kuopion kaupungin 
kuntoutus johtaja  
Mikko Korhonen antaa 
varauk setonta tunnustusta  
IS-Hankinta Oy:lle onnistu-
neesta ikäihmisten asumis-
palvelujen hankinnasta.”

Myös suuri sote-uudistus otettiin huomioon

Olemme kilpailuttaneet asumispalveluja kunnille, 
joissa asuu noin 85 % Pohjois-Savon väestöstä.

Kuopio
Siilinjärvi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Suonenjoki

Rautalampi
Varkaus

 -Toivottavasti palvelut eivät tulevaisuudessa keskity liian harvoille tarjoajille aidon kilpailu-

tilanteen säilyttämiseksi. Uusia laadukkaita sekä vastuullisia yrityksiä ja yhteisöjä voisi tulla lisää 

markkinoille. Asumispalvelujen tarve kasvaa ensi vuosikymmenellä, kun suuret ikäluokat tarvitsevat 

niitä yhä enemmän. Kunnilla on kova paine pitää palvelujen kustannustaso kohtuullisena ja  

laatu korkealla. Pyrimme auttamaan tavoitteen saavuttamisessa hankintalain sallimin keinoin, 

tähdentää Laura Ylitalo IS-Hankinnasta.

85 %
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TUUSNIEMEN KUNNAN sivistystoimiston toi-

mistosihteeri Minna Koistinen on tyytyväinen 

saatuaan reilut kolme vuotta sitten IS-Hankin-

nan asiantuntijat avukseen koululaiskuljetus-

ten hankintoihin. Ensi lukuvuoden 2017–2018 

koulutaksikyytien hankintaprojekti käynnistyi 

keväällä alkuvalmistelujen jälkeen. Se toteutuu 

Tuusniemen ja IS-Hankinnan yhteistyönä neljät-

tä kertaa. Hyviä kokemuksia on ehtinyt kertyä.

Uutuutena on Kaavin kunnan koulutaksikyy-

tien hankinta, koska Kaavin ja Tuusniemen 

kunnat ovat sopineet yhteisen perusopetuksen 

järjestämisestä 7.–9. vuosiluokille. Seuraava 

lukuvuosi on ensimmäinen, kun lähes kaikki 

seitsemännelle luokalle Kaavilta tulevat oppi-

laat aloittavat opiskelun Tuusniemellä.

-Ennen yhteistyötä IS-Hankinnan kanssa 

hoidimme itse kunnan järjestämien taksi- ja 

linja-autokyytien kilpailuttamiset ja hankinnat. 

Onnistui se niinkin, mutta yhä mutkikkaam-

maksi tullut hankintaprojekti on ollut nyt paljon 

varmempaa ja aikaa säästävämpää.

Hankinnat ovat monimutkaistuneet

-Laki- ja asetusviidakko on paisunut kuljetus-

ten hankinnoissa. Lisäksi itselläni on paljon 

muitakin töitä kuin henkilökuljetusjärjestelyt. 

Joudun edelleen jonkin verran niiden kanssa 

tekemisiin pitämällä yhteyttä kuljetusyrityksiin 

muun muassa koululaisten aikatauluista ja reit-

timuutoksista sekä hankkimalla puitesopimus-

ten ulkopuolisia palveluja erikoistapauksissa, 

kertoo Koistinen.

Hänen mukaansa tällä kertaa ei hankinnassa 

ole linja-autokuljetuksia, koska niissä puiteso-

pimukset ovat voimassa toistaiseksi kahden 

yrityksen kanssa. -Näitä sopimuksia päivite-

tään tarpeen mukaan neuvotteluin esimerkiksi 

oppilaiden kuljetusreittien muutoksissa.  

IS-Hankinta on päivityksissä mukana. Tuus-

niemi on harvaan asuttu ja alueeltaan laaja 

kunta. Siten koululaiskuljetusten järjestäminen 

on haasteellista, jotta lain määrittämät koulu-

matkojen enimmäisajat eivät ylity.

-Asiat ovat sujuneet jouhevasti niin IS-Hankin-

nan kuin liikennöitsijöidenkin kanssa. Sopimuk-

sia ei ole tarvinnut viime vuosina purkaa kesken 

kauden. Joitakin pulmia on tullut muun muassa 

kuljetuskaluston äkillisten rikkoutumisen 

vuoksi. Onneksi emme ole riippuvaisia yhdes-

tä liikennöitsijästä. Kuljetusyrittäjillä toimii 

keskinäinen yhteistyö hyvin sijaistapauksissa. 

Tehokas yhteydenpito minun, kuljetusyrittäjien 

ja IS-Hankinnan kesken on tärkeää, koska yllät-

tävät tilanteet vaativat nopeaa ratkaisua.

-Hankinnat ovat onnistuneet, sillä laadukkaita 

ja kohtuuhintaisia tarjouksia on tullut riittä-

västi. Vaatimukset ovat kasvaneet liikennöit-

sijöille muun muassa alkolukkojen ja bussien 

turvavöiden osalta, mutta nämä tärkeät 

turvallisuusehdot eivät ole nousseet ongelmiksi. 

Liikennöitsijöiden ajokalusto on sopivaa tarpei-

siimme, kertoo Minna Koistinen.

Puitesopimuksen ohi menevät poikkeus- ja 

erikoiskuljetukset kuten luokkaretkeläisten 

ja jälki-istuntolaisten kyydit ovat hänen 

mukaansa onnistuneet ongelmitta. -Näistä 

erikoiskuljetuksista sovin erikseen yrittäjien 

kanssa. He löytyvät IS-Hankinnan kilpailutuk-

siin osallistuneista.

-Kunnan kolme koulukuljetusbussireittiä toimi-

vat myös asiointiliikenteessä. Sen kyytimaksu 

on viisi euroa suuntaansa. Linja-autovuorot 

ovat harventuneet ja etenkin syrjäkylillä asu-

ville autottomille voi kuntakeskukseen pääsy 

tuottaa pulmia. Etelä-Tuusniemen suunnan 

reitti onkin ollut aktiivisin asiointiliikenteessä, 

kertoo Minna Koistinen.

IS-Hankinta löytää synergiaetuja

Tuusniemen henkilökuljetusten hankintoja 

ovat IS-Hankinta Oy:ssä hoitaneet hankin-

ta-asiantuntijat Marianne Punkki ja Jani 

Lamminpää. He yhtyvät Koistisen käsityksiin 

joustavasta ja hyvin toimivasta yhteistyöstä. 

-Se on hioutunut kolmella edellisellä hankin-

takierroksella. Kaavin koululaiskuljetusten 

mukaantulo ensi lukuvuoden kuljetussopimuk-

siin ei tuota pulmia, vaikka kuljetusreittien 

pituudet kasvavat, sanoo Lamminpää. Hänen 

vastuulleen kuuluvat myös Kuopion, Siilinjär-

ven, Suonenjoen, Leppävirran ja Tuusniemen 

henkilökuljetusten hankinnat.

-Henkilö- ja tavaraliikenteen hankinnat tapah-

tuvat erikseen, koska palvelukriteerit ja -tarpeet 

poikkeavat paljon toisistaan. Henkilökuljetukset 

koskevat koululaiskyytejä, sosiaalihuolto- ja 

vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia, 

PALI-asiointiliikennettä, tavanomaista joukko-

liikennettä sekä Pohjois-Savon matkojenyhdis-

telykeskus MYKin kuljetuksia. KELAn korvaamat 

kyydit eivät kuulu meille, selvittää Jani Lamminpää.

Erilaisia henkilökuljetuksia pyritään hänen 

mukaansa säästösyistä yhdistelemään, vaikka 

niillä olisi eri maksajat. -IS-Hankinta pystyy 

näkemään kokonaisuuksia ja koordinoimaan 

henkilökuljetuspalveluja laajasti Pohjois-Savos-

sa, mikä tuo synergiaetuja kaikille.

Marianne Punkki toteaa, että tavarakulje-

tusten yhdistäminen henkilökuljetuksiin ja 

päinvastoin voi olla järkevää etenkin haja-asu-

tusalueilla. -Kyse ei ole pienistä rahoista, sillä 

Itä-Suomen kunnat käyttävät vuosittain noin  

70 miljoonaa euroa henkilökuljetuksiin.

Marianne Punkin ja Jani Lamminpään 

mukaan IS-Hankinnalla on pitkä kokemus 

henkilökuljetuspalvelujen hankinnoista. 

-Suurin osa Pohjois-Savon kunnista teettää ne 

meillä. Teemme hankinnat kuntakohtaisesti. Ne 

jaetaan usein eri kuljetusmuotojen ja -tarpeiden 

mukaisesti, koska palvelukriteereissä ja -vaati-

muksissa on merkittäviä eroja.

IS-Hankinnalla on vankka 
kokemus henkilökuljetusten 

hankinnoista
Tuusniemellä tyytyväisyyttä hankintayhteistyöstä

Ensi lukuvuoden 2017–2018 koulutaksikyytien hankintaprojekti käynnistyi keväällä alkuvalmistelujen jälkeen.  
Se toteutuu Tuusniemen ja IS-Hankinnan yhteistyönä neljättä kertaa.
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Joustavuus ja yhteistyö  
säilytettävä suurissa uudistuksissa

IS-Hankinnan toimitusjohtaja Jarkko Mattila

Hyvää yhteistyötä yli viisi vuotta 
IS-Hankinnan kanssa

Pohjois-Savon MYKin kuljetuspalveluvastaava Päivi Pakarinen

HENKILÖKULJETUSTEN SOPIMUSKAUDET 

ovat yleensä toistaiseksi voimassaolevia, mikä 

tuo joustavuutta uutta maakuntauudistusta 

ajatellen. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelu-

lain mukaisten kuljetusten siirtyessä maa-

kuntien järjestettäviksi, on tärkeää varmistaa 

niiden sujuminen joustavasti ilman palvelu-

katkoksia.

-Sama koskee myös sote- ja maakuntauudistuk-

sia. Niiden tullessa voimaan vuoden 2019 alusta 

on huolehdittava henkilökuljetusten hankinto-

jen sujuvasta yhteistyöstä kuntien ja maakun-

nan kesken, sanoo IS-Hankinnan toimitusjohta-

ja Jarkko Mattila.

Vammaispalvelulain mukaisten henkilökul-

jetusten järjestäminen siirtyy vuoden 2019 

alusta maakunnalle koulukyytien jäädessä 

kuntien hoidettaviksi. - Uusi tilanne ei saa 

estää kuljetuspalvelujen järkevää yhdistämistä 

samoihin hankintasopimuksiin. IS-Hankinta 

tekee tämän yhteistyön mutkattomaksi, koska 

maakunta tulee merkittäväksi omistajaksi yhti-

össä, lupaa Mattila.

Silloin pitää hänen mukaansa vähintäänkin 

opetella uusi toimintamalli henkilökuljetus-

ten hankintoja suunniteltaessa, koska uusi 

maakuntahallinto katsoo asiaa hieman eri 

näkökulmasta. -Toivottavasti henkilökuljet-

tamisen kokonaisuutta arvioidaan kuitenkin 

maakuntauudistuksen yhteydessä laajempana 

kokonaisuutena. IS-Hankinta voi luotettavana 

toimijana olla erinomainen henkilökuljetusten 

palvelutuotannon integraattori useiden järjestä-

misvastuullisten tahojen puolesta.

Kiinteistöjen hallinnan  
merkitys hoivan hankinnoissa
Jarkko Mattilan mielestä kiinteistöjen hallin-

nasta on muodostumassa yksi avaintekijöistä 

kuntien asumispalvelujen hankinnoissa. 

-Kunnat eivät näytä enää juurikaan investoivan 

uusiin palveluasuntoihin tai nykyisten kunnos-

tamiseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä myös 

asumispalvelut ovat siirtymässä vuosikymme-

nen loppupuolella maakuntahallinnolle.

-Etenkin suuret valtakunnalliset hoiva-alan yri-

tykset ovat tehneet Pohjois-Savossa merkittäviä 

kiinteistöinvestointeja. Sinällään myönteisessä 

kehityksessä piilee riippuvuuden riski, Mattila 

huomauttaa.

KUOPION KAUPUNGIN joukkoliikenteen 

palveluyksikköön kuuluva Pohjois-Savon mat-

kojenyhdistelykeskus MYK on tehnyt henkilö-

kuljetusten hankintayhteistyötä IS-Hankinnan 

kanssa yli viisi vuotta. Kuljetuspalveluvastaava 

Päivi Pakarisella on vain hyvää sanottavana 

vuosien mittaan hieman lisääntyneestä ja 

laajentuneesta yhteistyöstä.

-Olen tosi tyytyväinen, kun IS-Hankinta hoitaa 

liikennöitsijöiden kilpailutukset sekä rekla-

maatiot heille sopimusaikana. Se helpottaa 

tuntuvasti omaa työtäni etenkin, kun jatkuvasti 

muuttuvasta lainsäädännöstä ja hankintakri-

teereistä on työlästä pysyä selvillä. Myös pape-

risavotta olisi melkoinen ilman IS-Hankintaa, 

koska toisistaan poikkeavia kuntakohtaisia 

kuljetuspalvelujen kilpailutuksia voi tulla useita 

vuodessa. Yhteistyö IS-Hankinnan kokeneiden 

hankinta-asiantuntijoiden kanssa on toimivaa, 

helppoa ja vuorovaikutteista, koska he ovat 

perehtyneet hyvin kuljetusalaan.

-Suuren sote- ja maakuntauudistuksen myö-

tä kilpailutukset todennäköisesti yhdentyvät 

jatkossa isommiksi kokonaisuuksiksi. Se 

vähentää työtä, parantaa synergiaa ja tehostaa 

kuljetusten järjestämistä yli kuntarajojen. Tästä 

voi koitua kustannussäästöjä, kun hankinnat 

tehdään yhtä aikaa suuremmalle alueelle. Myös 

palvelujen laatu saattaa yhdenmukaistua, arve-

lee Pakarinen.

Joustavuutta toistaiseksi  
voimassaolevilla sopimuksilla

Hänen mukaansa liikennöitsijäsopimusten 

muuttuminen toistaiseksi voimassaoleviksi 

määräaikaisten kolme vuotta ja optio -kausien 

sijaan tuo joustavuutta. -Irtisanomisaika on 

jatkossa puoli vuotta molemmin puolin. Aiempi 

käytäntö oli varsin jäykkä ja sopimuksen purka-

minen hankalaa, jos esimerkiksi syntyi toistuvia 

reklamaatioita eivätkä parannuskehotukset 

tuoneet tulosta. Harvoin onneksi sellaista on 

sattunut, huomauttaa Päivi Pakarinen.

IS-Hankinta voi luotettavana toimijana olla erinomainen 
henkilökuljetusten palvelutuotannon integraattori  
useiden järjestämisvastuullisten tahojen puolesta.

MYKistä voivat tilata vammais palvelu- 
ja sosiaalihuoltolain mukaisia taksi-

matkoja laeissa määritetyt kyytien tar-
vitsijat, heidän läheisensä, hoitajansa 

tai esimerkiksi palvelutalon henkilöstö.  
Kuljetuksia pyritään yhdistelemään 

mahdollisimman tehokkaasti.
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sopimusehdot IS-Hankinnan ja Sinfran 

asiakkaina oleville energiayhtiöille. Vuoden 

2017 aikana tullaan toteuttamaan 10–15 

yhteishankintaa. Hankintojen volyymien 

odotetaan kasvavan kymmeniin miljooniin 

euroihin. Tavaroiden ja palvelujen toimit-

tajille yhteistyö tarjoaa luontevan väylän 

kansainvälisille markkinoille.

–Johtoajatuksena on, että yhteistyötä 

tehdään silloin, kun nähdään asiakkaiden 

hyötyvän siitä ”lahden molemmilla puolilla”. 

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että 

jompikumpi organisaatioista ottaa veto-

vastuun kustakin hankinnasta ja edustaa 

prosessin aikana molempia toimijoita. Sekä 

me että Sinfra teemme tapauskohtaiset 

päätökset siitä, mihin rajat ylittävään yhteis-

hankintaan kulloinkin osallistumme, kertoo 

Jarkko Mattila.

IS-Hankinta ja ruotsalainen Sinfra kehittävät:

Pohjoismaista hankinta- 
yhteistyötä energiasektorin  

hankinnoissa

IS-HANKINTA OY ja ruotsalainen Sinfra 

(aiemmin VÄRMEK) toteuttivat viime vuonna 

yhdessä Pohjoismaiden ensimmäisen kan-

sainvälisen julkisen hankinnan. Hankinnan 

kohteena olivat energiayhtiöiden tarvitsemat 

analyysipalvelut kuten erilaisten näytteiden 

ottaminen ja analysointi maaperästä, nesteistä 

ja kaasuista.

Historiallinen yhteishankinta perustuu IS-Han-

kinnan ja Sinfran keväällä 2016 solmimaan 

yhteistyösopimukseen, jonka tavoitteena on 

kehittää energia-alan pohjoismaista hankin-

tayhteistyötä. Valtioiden rajat ylittävää yhteis-

työtä julkisissa hankinnoissa tehdään Euroo-

passa vähän, ja Pohjoismaissa kansainvälisiä 

yhteishankintoja ei ole toteutettu lainkaan.

Loppuvuodesta käynnistyi myös mittamuun-

tajia koskeva hankinta, joka saatiin maaliin 

vuoden vaihteen jälkeen. Keväällä 2017 työn 

alla ovat voimakaapelien puistomuuntamoi-

den, erilaisten pumppujen, jakelumuuntajien, 

aurinkoenergiatuotteiden ja palveluiden, 

pienjännitejakokaappien sekä varokytkimien 

hankinnat.

–Yhteishankinnan myötä voimme tarjota toi-

mittajille suuremman markkinan ja näin ollen 

edistää kilpailua sekä teknisten ratkaisujen 

liikkumista eri osa-alueilla. Uskomme, että poh-

joismainen yhteistyö parantaa muun muassa 

jäsentemme sopimusehtoja, kertoo ensimmäi-

sestä hankintaprojektista vastannut hankkija ja 

liiketoiminnan kehittäjä Ville Gruner Sinfrasta.

Suomen puolella hankintoja toteuttaa IS-Han-

kinnan hankinta-asiantuntija Matias Epelä.

–Tähän mennessä tehdyt hankinnat ovat onnis-

tuneet kokonaisuudessaan hyvin ja lopputulok-

sena meillä on sopimuksia, joiden toimittajat 

ovat sekä Ruotsista että Suomesta.

IS-Hankinnan ja Sinfran yhteishankinnat 

avaavatkin energia-alan yrityksille uuden 

väylän kansainvälistymiseen: –Yhteistyö luo 

erinomaisia mahdollisuuksia niille suomalaisil-

le energia-alan toimittajille, jotka eivät ole vielä 

ruotsin markkinoilla olleet, sanoo IS-Hankinta 

Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Mattila.

Kansainvälisen hankintayhteistyön myötä 

hankinnat muodostuvat suuremmiksi koko-

naisuuksiksi, mikä mahdollistaa paremmat 

IS-Hankinta
Vuonna 2011 toimintansa aloittanut julkisyhtei-
söjen omistama IS-Hankinta Oy on yksi Suomen 
suurimmista julkisen sektorin yhteishankintayk-
siköistä. Yhtiö on rakentanut reilun vuoden ajan 
asiakkuuksia energiasektorille. Tähtäimessä 
ovat kaukolämpö- ja energiayhtiöiden asiakkuu-
det koko maan laajuisesti. 

www.is-hankinta.fi

Sinfra –  
Svensk Inköpscentral  
för infrastruktur
Ruotsalainen Sinfra (aimmin VÄRMEK) on talous-
yhdistys, joka toimii hankintakeskuksena 155 
energiasektorin yritykselle. Sinfra kilpailuttaa 
jäsentensä puolesta puitesopimuksia. 

www.sinfra.se

Valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä julkisissa  
hankinnoissa tehdään Euroopassa vähän, ja  

Pohjoismaissa kansainvälisiä yhteishankintoja  
ei ole toteutettu lainkaan.
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2016 tilinpäätös Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

LIIKEVAIHTO 2 090 165,81 2 108 120,53

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 4 180,00 6 204,32

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -957 976,65 -892 118,41

Eläkekulut -169 790,93 -157 775,65

Muut  henkilösivukulut -38 664,86 -38 980,67

HENKILÖSTÖKULUT -1 166 432,44 -1 088 874,73

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -92 292,42 -6 660,87

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -508 060,43 -503 403,02

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 327 560,52 515 386,23

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muut korko- ja rahoitustuotot 1 268,85 1 315,41

Korkokulut ja muut rahoituskulut -832,72 -1 972,34

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 436,13 -656,93

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 327 996,65 514 729,30

TULOVEROT -65 940,74 -103 336,14

TILIKAUDEN VOITTO 262 055,91 411 393,16

Tase
VASTAAVAA

31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet 260 280,27 6 440,00

 Ennakkomaksut 0,00 223 826,00

Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto 4 636,96 6 182,62

 Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 6 000,00 6 000,00

PYSYVÄT VASTAAVAT 270 917,23 242 448,62

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset 1 594 211,38 1 351 142,56

Muut saamiset 8,14 8,14

Siirtosaamiset 137 460,97 59 200,72

Rahoitusarvopaperit 350 000,00 198 848,50

Rahat ja pankkisaamiset 87 581,76 262 482,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 169 262,25 1 871 682,79

VASTAAVAA 2 440 179,48 2 114 131,41

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 276 000,00 250 000,00

Osakeanti 0,00 4 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 228 156,09 816 762,93

Tilikauden voitto (tappio) 262 055,91 411 393,16

OMA PÄÄOMA 1 766 212,00 1 482 156,09

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 56 563,11 72 554,87

Muut velat 316 427,36 294 358,95

Siirtovelat 300 977,01 265 061,50

VIERAS PÄÄOMA 673 967,48 631 975,32

VASTATTAVAA 2 440 179,48 2 114 131,41
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Allekirjoitukset ja  
tilinpäätösmerkintä

OLEMME TILINTARKASTANEET IS-Hankinta Oy:n (y-tunnus 2364760-8) tilinpäätöksen tilikau-

delta 1.1.–31.12.2016. 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 mu-

kaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yh-

tiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-

tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 

velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeelli-

sen 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 mu-

kaisesti 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. Tilinpää-

tös 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 tilintarkastuskerto-

mus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae 

siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritetta-

vassa 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. 

Tilintarkastuskertomus 

Y-tunnus  2364760-8 | 31.12.2016Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus  
  
Kuopio, 2.3.2017  
  
  
  
  
Jarkko Mattila  Janne Niemeläinen
toimitusjohtaja  hallituksen puheenjohtaja
  
  
  
  
Pekka Kaartinen  Leena Kaulamo
hallituksen varsinainen jäsen  hallituksen varsinainen jäsen
  
  
  
  
Ari Paanala  Anna-Mari Lappalainen
hallituksen varsinainen jäsen  hallituksen varsinainen jäsen
  
  
  
  
Hannu Tsupari  
hallituksen varsinainen jäsen  
  
  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ  
  
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  
  
  
Kuopio, 12.3.2017  
  
BDO Audiator Oy
  
  
  
  
Lilja Koskelo, tilintarkastaja JHT, HT  

IS-Hankinta Oy:n yhtiökokoukselle
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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 lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärin-
käytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tieto-
jen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

 › muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

 › arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidol-
listen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

 › teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen 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, raken-
netta 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 ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimin-

takertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 

informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilin-

päätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen 

sisältyvä 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 sovel-

lettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukai-

sia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sään-

nösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toiminta-

kertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava 

tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kuopiossa 12. maaliskuuta 2017

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Lilja Koskelo, JHT, HT

Hallituksen toimintakertomus 

IS-HANKINTA OY ON PÄÄOSIN Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän omistama yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hankintapalveluja. 31.12.2016 rekisteröity-

jen omistajien lukumäärä oli 68. Omistajat on listattu kohdassa Yhtiön osakkeet ja omistus. Yhtiö 

toimii suhteessa asiakkaisiin nähden in house–periaatteella; yhtiön omistavat sen asiakkaat ja 

yhtiö tekee pääsääntöisesti palveluja omistajilleen. Yhtiö on hankintalain tarkoittama yhteishan-

kintayksikkö, jolle yhtiön asiakkaat ovat luovuttaneet toimivallan hankintapäätösten ja hankin-

tasopimusten tekemisessä puitesopimuksissa sovitulla tavalla. 

Toiminta ja taloudellinen asema

Päättyneellä tilikaudella julkaistiin 203 (vuonna 2015 187) tarjouspyyntöä. Yhtiöllä oli tilikauden 

päättyessä 1 462 voimassa olevaa sopimusta. Sopimuskanta kasvoi 233 sopimuksella. Sopi-

muskannan arvioitu arvo oli noin 780 milj. euroa. Tilikauden aikana yhtiön tekemistä hankin-

tapäätöksistä tehtiin 21 (28) hankintaoikaisuvaatimusta. Näistä 5:stä (8) tehtiin myös valitus 

markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudessa yhtiön kanta voitti kahdesti ja hävisi kerran. Kahden 

valituksen käsittely on edelleen kesken. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen eteni yksi valitus, jonka 

käsittely on kesken.  

Tilikauden liikevaihto oli 2 090 165,81 euroa ollen edellisvuoden tasoa. Liikevaihto muodostuu 

valtaosaltaan toimittajien yhtiölle maksamista palvelumaksuista. Asiakkaiden vuosimaksuista 

luovuttiin suunnitellusti ja niiden väheneminen korvaantui lähes kokonaan palvelumaksujen 

kasvulla. Palvelumaksut kasvoivat edellistilikaudesta 305 444,60 euroa. Vuosimaksujen tuotto 

vuonna 2015 oli 381 471,13 euroa. Yhtiön juoksevat kulut pysyivät likipitäen edellisen vuoden 

tasossa. Poistojen määrä kasvoi kahden investoinnin valmistuttua tilikauden aikana ja niistä 

tehtiin ensimmäiset poistokirjaukset vuodelle 2016. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena yhtiön 

tilikauden voitoksi muodostui 262 055,91 euroa.

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui edelliseen tilikauteen nähden. Huomattavaa on, että yhtiön liike-

vaihdon pääpainon siirtyessä vuosimaksuista palvelumaksuihin aiheutuu siitä tulos- ja kassavirtapai-

netta yhtiön talouteen, koska palvelumaksuista yli puolet laskutetaan tilikauden päättymisen jälkeen. 

Yhtiön tase on vahvistunut tilikauden aikana. Tämä johtuu positiivisesta tilikauden tuloksesta. 

Yhtiön on sijoittanut korkorahastoihin 350 000 euroa ja tilikauden päättyessä sijoituksen arvo oli 

358 387 euroa. Vapaan oman pääoman määrä oli 1 766 212,00 euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista 

velkaa. Tilikauden aikana saatiin kaksi investointia tuotantokäyttöön; materiaalijärjestelmään 

liittyvä katalogi-investointi sekä sopimushallintajärjestelmän investointi. Yhtiön tasetta tulee 

vahvistaa tulevina vuosina johtuen siirtymisestä palvelumaksuvetoiseen liikevaihtoon ja toisaal-

ta yhtiön riskienhallintakyvyn parantamiseksi.

1.1.–31.12.2016
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Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön avainasiakasalueet, kunnat ja kuntayhtymät, ovat voimakkaassa rakenteellisessa murroksessa. 

Tämä vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön merkittävästi. Toisaalta julkisten hankintojen tarve 

ei asiakkaiden rakennemuutosten seurauksena muutu olennaisesti, mutta lainsäädäntöteitse 

saatetaan sote-hankintojen operatiivista tuottamista muuttaa nykyisestään. Muutos voi olla 

yhtiön aseman kannalta joko negatiivinen tai positiivinen. Tilinpäätöstä laadittaessa tulevien 

maakuntien toimintatavoista ei ole tarkkaa tietoa. Yhtiö pyrkii joka tapauksessa myös sote-sektorin 

ulkopuoliseen uusasiakashankintaan ja samanaikaisesti vahvistamaan nykyisiä sote-asiakkuuksia.

Yhtiön osakkeet ja omistus

Yhtiön osakepääoma oli 31.12.2016 276 000,00 euroa. Osakesarjoja ei ole ja yhden osakkeen  

nimellisarvo on 2 000,00 euroa. Yhtiö omistuksen jakautuminen 31.12.2016 oli seuraava:  

Yhtiöllä on 31.12.2017 asti voimassaolevan osakeantipäätös, jonka perusteella voidaan yhtiöön 

ottaa uusia osakkaita. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä 200 kappaletta uusia osakkeita 

nimellisarvolla. Osakkeen nimellisarvo on 2 000 €. Osakeantipäätöksen mukaan toimitusjohtaja 

voi tarjota merkittäväksi yhtä osaketta ja yhtiön hallitus useampaa. 

Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Tilikauden aikana yhtiön osakkaiden määrä on kasvanut 13:sta uudella asiakkaalla. Henkilömäärä  

on lisääntynyt yhdellä, ollen keskimäärin 20. 

Yhtiö järjestää Pohjois-Savon alueella Hankinta-asiamiespalveluja. Hankinta-asiamies on yhtiön 

työntekijä. Toiminnan rahoittaa yhtiön Pohjois-Savon alueen asiakkaat ja Pohjois-Savon Yrittäjät.

Tilikauden aikana yhtiö on edelleen asiakkaidensa puolesta koordinoinut Telia Sonera Finland Oyj:n 

kanssa olevaa oikeusriitaa. Yhtiö ei ole riidan osapuoli. Tilikaudella 2016 riidasta aiheutuneet 

kustannukset on kohdistettu riidan osapuolena olevien asiakkaiden maksettavaksi erillisillä las-

kuilla. Tällöin asiakkaat, jotka eivät ole riidan osapuolena eivät ole osallistuneet riidasta aiheutu-

vien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen. Riita-asia on ratkennut lopullisesti helmikuussa 2017.

Yhtiön tavoitteena on edelleen kasvaa. 

Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat

Tilikauden ajan yhtiön hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Janne Niemeläinen 

(pj), Pekka Kaartinen, Leena Kaulamo, Hannu Tsupari, Ari Paanala ja Anne-Mari Lappalainen. 

Tilikauden 2016 aikana yhtiön hallitus on pitänyt yhteensä 9 kokousta. 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jarkko Mattila. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut 

hankintajohtaja Juha Luukkonen. Yhtiön tilintarkastaja on BDO Audiator Oy ja vastuunalainen 

tilintarkastaja JHTT, HTM Lilja Koskelo.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 262 055,91 euroa siirretään 

taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

72,4 %

3,2

104 508 €

20,2 %

2 090 166 €

327 561 €

15,7 %

262 056 €

69,9 %

3,0

110 954 €

40,8 %

2 108 121 €

515 386 €
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411 393 €

66,0 %

2,9

116 300 €

104,7 %

2 209 706 €

761 272 €

34,5 %

618 003 €

50,3 %
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89 069 €

94,8 %

1 781 377 €

272 207 €

15,3 %
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Omavaraisuusaste
Quick ratio
Liikevaihto / henkilö
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto liikevaihdosta
Nettotulos

2016 2015 2014 2013

Yleisiä talouden tunnuslukuja kuvaamaan  
yhtiön viimeisten tilikausien kehitystä:
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OSAKASLUETTELO Osakkeiden  
numerot KPL

Osakkaan  
järjestys- 
numero

Omistus- 
osuus %

Osuus  
osake- 

pääomasta

Kuopion kaupunki 1-35, 77-78  37    1   26,8 %  74 000   
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 35-70  35    2   25,4 %  70 000   
Siilinjärven kunta 71  1    3   0,7 %  2 000   
Savon koulutuskuntayhtymä 72  1    4   0,7 %  2 000   
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 73  1    5   0,7 %  2 000   
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) 74  1    6   0,7 %  2 000   
Jätekukko Oy 75  1    7   0,7 %  2 000   
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö 76  1    8   0,7 %  2 000   
Pielaveden kunta 79  1    9   0,7 %  2 000   
Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä 80  1    10   0,7 %  2 000   
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 81  1    11   0,7 %  2 000   
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä 82  1    12   0,7 %  2 000   
Suonenjoen kaupunki 83  1    13   0,7 %  2 000   
Tervon kunta 84  1    14   0,7 %  2 000   
Tuusniemen kunta    85  1    15   0,7 %  2 000   
Vesannon kunta 86  1    16   0,7 %  2 000   
Sakupe Oy 87  1    17   0,7 %  2 000   
Istekki Oy 88  1    18   0,7 %  2 000   
Kuhilas Oy 89  1    19   0,7 %  2 000   
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (SERVICA) 90  1    20   0,7 %  2 000
Varkauden kaupunki 91  1    21   0,7 %  2 000   
Niiralan kulma Oy 92  1    22   0,7 %  2 000   
Kuopion opiskelija-asunnot Oy 93  1    23   0,7 %  2 000   
Pieksämäen kaupunki 94  1    24   0,7 %  2 000   
Rautalammin kunta 95  1    25   0,7 %  2 000   
Kiinteistö Oy Suonenjoen vuokratalot 96  1    26   0,7 %  2 000   
Leppävirran kunta 97  1    27   0,7 %  2 000   
Vaalijalan kuntayhtymä 98  1    28   0,7 %  2 000   
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 99  1    29   0,7 %  2 000   
Pieksämäen palveluasunnot ry 100  1    30   0,7 %  2 000   
Kiuruveden kaupunki 101  1    31   0,7 %  2 000   
Vieremän kunta 102  1    32   0,7 %  2 000   
Kaavin kunta 103  1    33   0,7 %  2 000   
Juankosken kaupunki 104  1    34   0,7 %  2 000   
Kiinteistö-Kys Oy 105  1    35   0,7 %  2 000   
Lapinlahden kunta 106  1    36   0,7 %  2 000   
Leppävirran seurakunta 107  1    37   0,7 %  2 000   
Keski-Savon Vesi Oy 108  1    38   0,7 %  2 000   
Keiteleen kunta 109  1    39   0,7 %  2 000   
Kirkkopalvelut ry 110  1    40   0,7 %  2 000   
Sonkajärven kunta 111  1    41   0,7 %  2 000   
Rautavaaran kunta 112  1    42   0,7 %  2 000   
Iisalmen kaupunki 113  1    43   0,7 %  2 000   
Ilvola-Säätiö 114  1    44   0,7 %  2 000   
S. ja A. Bovalliuksen säätiö 115  1    45   0,7 %  2 000   
Puhdaspalvelu FI Oy 116  1    46   0,7 %  2 000   
Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 117  1    47   0,7 %  2 000   
Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 118  1    48   0,7 %  2 000   
Kuopion Energia Oy 119  1    49   0,7 %  2 000   
Ylä-Savon ICT-palvelut Oy 120  1    50   0,7 %  2 000   
Puumalan kunta 121  1    51   0,7 %  2 000   
Joroisten kunta 122  1    52   0,7 %  2 000   
Mäntyharjun kunta 123  1    53   0,7 %  2 000   
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 124  1    54   0,7 %  2 000   
Pyhännän kunta 125  1    55   0,7 %  2 000   
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 126  1    56   0,7 %  2 000   
Leppävirran Kiinteistö Oy 127  1    57   0,7 %  2 000   
Jyväskylän Energia Oy 128  1    58   0,7 %  2 000   
Kuopion pysäköinti Oy 129  1    59   0,7 %  2 000   
Hengitysliitto ry 130  1    60   0,7 %  2 000   
Kaavin Vuokratalot Oy 131  1    61   0,7 %  2 000   
Kuopion Sähköverkko Oy 132  1    62   0,7 %  2 000   
Lapinlahden Vesi Oy 133  1    63   0,7 %  2 000   
Ylä-Savon Vesi Oy 134  1    64   0,7 %  2 000   
Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö sr 135  1    65   0,7 %  2 000   
Toholammin Energia Oy 136  1    66   0,7 %  2 000   
Kiinteistö Oy Petterinkulma 137  1    67   0,7 %  2 000   
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma 138  1    68   0,7 %  2 000   

OSAKKEET YHTEENSÄ  138   100,0 %  276 000   

IS-Hankinta Oy:n yhtiöjärjestyksen 11§:ssä määrätään yhtiön osakkeen lunastamisesta.

Hallitus

JANNE NIEMELÄINEN
Hallituksen puheenjohtaja

HANNU TSUPARI
Hallituksen varsinainen jäsen

PEKKA KAARTINEN
Hallituksen varapuheenjohtaja

LEENA KAULAMO
Hallituksen varsinainen jäsen

ARI PAANALA
Hallituksen varsinainen jäsen

ANNE-MARI LAPPALAINEN
Hallituksen varsinainen jäsen
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Viestikatu 3, 70600 Kuopio | Puh. 017 218 900 | info@is-hankinta.fi

TA
IT

TA
JA

 P
ro

je
ct

ic
o 

O
y 

| 
VA

LO
KU

VA
US

 A
lia

s S
tu

di
ot

 O
y /

 M
ar

ku
s A

sp
eg

re
n 

& 
Ku

va
tu

ul
os

 |
 P

AI
NO

 O
ffs

et
pa

in
o 

L.
 T

uo
vi

ne
n 

| 
KI

RJ
O

IT
TA

JA
T 

Ilp
o 

Lo
m

m
i,  

M
in

na
 H

ei
kk

a


