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ARVIOINTIKERTOMUS TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
1.1. – 31.12.2021
ISLABIN YHTYMÄKOKOUKSELLE 26.4.2022
ISLABin perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous on kokouksessaan 21.9.2020/22 § hyväksynyt vuoden 2021 keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
seuraavasti:
(Lainaus alkaa)
1. Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä
kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti taloudellisesti kannattavaksi ja kustannusvastaavaksi laboratoriopalvelutuotannon toimintamalliksi, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita (palvelumuotoilu).
Palvelun toteutumista seurataan johtokunnan päättämin soveltuvin määrällisin tai laadullisin
mittarein.
2.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat liikelaitoskuntayhtymän
strategiaa, tuottavuusohjelma ISLAB 2.0:aa sekä yt-menettelyissä hyväksyttyjä toimintasuunnitelmia. Talousarvio ja –suunnitelma sekä toimintasuunnitelmat on laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan,
miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja –suunnitelman toteutumista seurataan johtokunnan päättämin soveltuvin määrällisin tai laadullisin mittarein.

3.

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdaksi otetaan johtokunnan hyväksymä liiketoiminnallinen skenaario, jossa huomioidaan tuottavuuden parantaminen sekä mm. Covid-19 –
pandemiasta johtuvat toiminnan epävarmuudet, mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset sekä hoitokäytäntöjen ja muun toimintaympäristön muutokset.

4.

Liikelaitoskuntayhtymän hinnoittelun on oltava kustannusvastaavaa. Näytteenottomaksu ja
analyysien hinnat määritellään erikseen. Hintoihin voi tarvittaessa tehdä kustannusvastaavuuden periaatteella muutoksia. Erilaisilla tuottavuusohjelman mukaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä kuitenkin on pyrittävä välttämään oman tuotannon hintoihin
tehtäviä korotuksia. Johtokunta päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä hinnoitteluperiaatteista ja toimitusjohtaja määrää hinnat. Alihankintatutkimusten hinnat määräytyvät hankintahinnan mukaan.

5.

Johtokunnan hyväksymä investointisuunnitelma tulee laatia siten, että se tukee tuottavuusohjelma ISLAB 2.0:n tavoitteiden toteutumista, ja toteuttaa liikelaitoskuntayhtymän tehtävää ja
strategiaa. Investointien tavoitteena tulee olla esim. palvelutuotannon määrän ylläpito tai lisäys, palvelukyvyn lisääminen tai tuotannon tehostaminen. Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan perustellusta syystä siirtää vuonna 2021 toteutettaviksi
siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä.

6.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (mittari: liikeylijäämä). Mikäli alijäämän välttäminen ei ole talousarviovuonna mahdollista, taloussuunnitelmassa pitää päättää
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yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan tuottavuusohjelman mukaisena ajanjaksona, eli vuoden 2022 loppuun mennessä.
(Lainaus loppuu)
Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on 8.584.039,79 euroa. Investointivarauksia on purettu
"Kertynyt poistoero"-tilille, ja kertynyttä poistoeroa on vastaavasti vähennetty ao. hankkeista tehtyjä sumu-poistoja vastaavilla summilla. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää
5.592.356,35 euroa. IslabVerkko Oy:n tulos jäi lievästi negatiiviseksi.
Palvelujen hankinnan suuntautuminen osin Islabin ulkopuolelle jäsenyhteisön toimesta on lisännyt
haasteita mm. palvelujen hinnoitteluun ja investointien kohdentamiseen.
Islabin talouden tulos on hyvä haasteellisesta vuodesta huolimatta. Nopea reagointi Covid-tilanteen muutoksissa oli joustavaa ja toimi jäsenkuntien edun mukaisesti. Osa välttämättömistä investoinneista pystyttiin toteuttamaan nopealla aikataululla. Digitalisaatioon liittyvät investoinnit saatiin myös suunnitelmallisesti alulle.
Organisaation sisäinen kehittäminen ja sen rakenne varmentavat yhdessä alkaneen strategian
kanssa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.
Tarkastuslautakunta kiittää erityisesti henkilöstöä kiitettävästä työstä ja joustavuudesta vuoden
aikana. Rekrytointiin alettiin kiinnittää entistä enemmän huomioita ja siihen on kohdennettu lisää
henkilöitä. Toivotaan, että se ja Savonia amk:n kanssa aloitettava bioanalyytikkokoulutus tuottaa
tulosta kuluvana ja tulevina vuosina.
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