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Vakaa liikevaihdon kasvu, tulosparannusohjelma hyvässä vauhdissa 
heikentyneen kannattavuuden korjaamiseksi  
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Loka-joulukuu 2022 lyhyesti 
• Liikevaihto kasvoi 2,2 % vertailukaudesta 334,8 (327,5) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto kasvoi 1,0 %. 

Ruotsi ja muut -segmentin1) liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 27,6 (23,4) miljoonaa euroa. 
• Vastaanottojen tarjonta kasvoi 15 % vertailukaudesta 
• Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 29,1 %  

29,7 (41,9) miljoonaan euroon ja oli 8,9 (12,8) % liikevaihdosta. Koronatestauksen väheneminen, myynnin 
painottuminen lyhyisiin hoitoketjuihin sekä kustannusten kasvu heikensivät kannattavuutta vertailukauteen 
nähden.  

• Oikaistut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) olivat 7,3 (1,0) miljoonaa euroa.  
• Kauden tulos oli 7,6 (25,8) miljoonaa euroa.  
• Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,06 (0,20) euroa. 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 76,5 (86,1) miljoonaa euroa. 
• Vähintään 50 miljoonan euron vuositason (run-rate) EBITA-parannukseen vuoden 2024 loppuun tähtäävä 

tulosparannusohjelma on edennyt suunnitellusti. Vuoden 2022 loppuun mennessä implementoitujen 
toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 11 miljoonalla eurolla. 

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti 
• Liikevaihto kasvoi 9,0 % vertailukaudesta 1 259,1 (1 154,6) miljoonaan euroon.  

Suomen liikevaihto kasvoi 4,3 %. Ruotsi ja muut -segmentin1) liikevaihto oli 92,8 (36,9) miljoonaa euroa.  
• Vastaanottojen tarjonta kasvoi 11 % vertailukaudesta 
• Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 25,4 %  

105,2 (141,0) miljoonaan euroon ja oli 8,4 (12,2) prosenttia liikevaihdosta. 
• Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) olivat 39,5 (4,3) miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät n. 29 

miljoonan euron kertaluontoiset alaskirjaukset liittyen operatiivisten perusjärjestelmien kehittämisen 
osaprojektien keskeyttämiseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

• Tilikauden tulos oli 24,4 (80,4) miljoonaa euroa.  
• Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,19 (0,63) euroa. 
• Nettovelka/oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) oli 3,2 (2,5). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 140,9 (195,2) miljoonaa euroa. 
• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2022 osinkoa jaettavan 28 (28) senttiä osaketta kohden. Osinko 

maksettaisiin kahdessa erässä.  

 
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 
 
1) Muodostuu konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Feelgood (Ruotsi) on yhdistelty 1.7.2021 alkaen. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon 
raportointikaudella ei ole ollut merkittävä. 
2)  Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, 
omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 
tulosparannusohjelmaan liittyvät kulut olivat noin 4,9 miljoonaa euroa.  
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Toimitusjohtaja Ville Iho: Vahva kysyntä jatkui, tulosparannusohjelma etenee 
suunnitellusti  

Terveyspalveluiden kysyntä jatkui erittäin vahvana vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Myynnin jakauma oli edelleen haastava 
ja painottui ydinliiketoiminnassa edelleen vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, mikä painoi sekä liikevaihtoa että 
kannattavuutta koronatestauksen Omikron-huippuun ajoittuneeseen vertailukauteen nähden. COVID testauksesta puhdistetun 
diagnostiikan osuus käynneistä on vahvistunut hieman, mutta on edelleen selvästi vuoden 2019 tason alapuolella. Koko vuoden 
vahvassa vedossa olleet leikkaustoiminta ja digitaaliset palvelut jatkoivat kasvuaan. Kokonaisuudessaan liikevaihto kasvoi vuoden 
viimeisellä neljänneksellä 2,2 % vertailukaudesta 334,8 miljoonaan euroon. Ruotsin osuus kasvusta oli noin puolet.  
 
Inflaatiopaineet ja myyntimixin laimeus jatkuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2022 jatkuneet toimet tarjonnan 
kasvattamiseksi alkoivat kuitenkin tuottamaan tulosta, ja tarjonta vahvistui selvästi myös kivijalassa tapahtuvissa vastaanotoissa. 
Selkeä tasonnosto ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan negatiivisia tulosajureita ja kannattavuus jäi edelleen tavoitteista. 
Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA laski 29,1 % 29,7 miljoonaan euroon ja oli 8,9 % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 
0,06 euroa.   
 
Kerroimme Q3 yhteydessä reagoivamme toimintaympäristön muutokseen kolmella muutoskokonaisuudella: 
tulosparannusohjelmalla, johtamismallin muutoksella sekä portfolioliiketoimintojen itsenäisillä kannattavuusparannustoimilla. 
Olemme edenneet jokaisella osa-alueella. Kaksivuotinen, ydinliiketoimintamme keskittyvä tulosparannusohjelma on lähtenyt 
liikkeelle suunnitellusti, ja uskomme saavuttavamme ohjelman 50 miljoonan euron vuositason EBITA-parannustavoitteen vuoden 
2024 aikana. Arvioimme saavuttavamme suurimman osan tavoitteesta jo vuonna 2023. Vuoden 2022 loppuun mennessä 
toteutettujen toimenpiteiden odotetaan tuottavan 11 miljoonan euron vuositason EBITA-parannuksen vuoden 2023 aikana. 
Uudistettu, ydinliiketoiminnan, portfolioliiketoimintojen ja Ruotsin liiketoiminnan selkeämpään jakoon perustuva 
johtamismalliamme on tuonut selkeyttä tulosajureihin ja nopeutta päätöksentekoon; tulemme uudistamaan raportointiamme 
vuodelta 2023 uuden rakenteen mukaisesti.  
 
Suomen terveyspalveluissa kasvun edellytykset ovat hyvät. Kysyntä on vahvaa ja kokonaiskapasiteetin käyttöaste korkea 
kuluttajaluottamuksen laskusta ja epävarmasta markkinaympäristöstä huolimatta. Julkisen terveydenhuollon heikko hoitoon pääsy 
kasvattaa yksityisesti tuotettujen palveluiden kysyntää erityisesti terveysvakuutusten kautta. Julkisen markkinan tilanne on 
soteuudistuksen jälkeen ennakoidusti hiljainen ja uusia kilpailutuksia on vähän. Odotamme markkinan piristyvän vuoden toisella 
puoliskolla alueiden käynnistysvaiheen jälkeen. 
 
Portfolioliiketoiminnoissa on tehty kullekin liiketoiminnalle oma, itsenäinen suunnitelma kannattavuuden nopeaksi vahvistamiseksi 
ja näitä edistetään päättäväisesti.  
 
Ruotsin liiketoiminta kehittyi vuonna 2022 odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yrityskauppojen ansiosta, 
ja kannattavuus vahvistui vertailukaudesta. Näemme Ruotsissa kasvupotentiaalia ja arvonluonnin mahdollisuuksia keskipitkällä 
aikavälillä.  
 
Taloudelliset tavoitteemme ja strategiamme ovat ennallaan; ydinliiketoiminnassamme tähtäämme alan korkeimpaan 
kannattavuuteen ja haluamme jatkossakin olla asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki. Portfolioliiketoiminnat tähtäävät itsenäiseen 
arvonluontiin, ja Ruotsissa tavoittelemme merkittävää ja kannattavaa kasvua keskipitkällä aikavälillä. Muuttuneen 
toimintaympäristön vuoksi keskitymme ensisijaisesti ydinliiketoimintaamme ja orgaaniseen kasvuun ja olemme selvästi 
valikoivampia yritysjärjestelyissä molemmilla kotimarkkinoillamme, Suomessa ja Ruotsissa. 
 
Taloudellinen asemamme on vahva ja olemme luottavaisia katsoessamme tulevaan. Tavoitteemme on parantaa 
osakkeenomistajien kokonaistuottoa merkittävästi tulevina vuosina. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko säilyy vuoden 
2021 tasolla 0,28 eurossa. 
 
Asiakastyytyväisyytemme on erittäin vahva ja olemme säilyttäneet asemamme alan ammattilaisten suosikkityönantajana. 
Palvelujemme lääketieteellinen laatu on erinomainen, ja työmme hoidon vaikuttavuuden kehittämiseksi näkyy erityisen vahvasti 
panostusalueillamme, kuten mielen hyvinvoinnissa, sekä tuki- ja liikuntaelimistön hoitopolkujen tuloksissa.  Tuki- ja 
liikuntaelimistön ympärille rakennetussa liiketoiminnassa asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden aikana, ja erityisesti 
vakuutusyhtiöiden lähetemäärät ovat lisääntyneet nopean hoitoon pääsyn ja erinomaisten, moniammatillisiin hoitopolkuihin 
pohjautuvien hoitotulosten ansiosta. Mielen hyvinvoinnissa Terveystalo on ollut pitkään edelläkävijä matalan kynnyksen 
palveluiden rakentamisessa yrityksille ja laaja aineistomme näyttää palveluiden vähentävän radikaalisti mielenterveyteen liittyviä 
sairauspoissaoloja. Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta. Haluamme pitää asiakasyrityksemme liikkeessä ja 
satsaamme jatkossakin hoitopolkujen vaikuttavuuteen ja korkeaan laatuun.  
 
Ville Iho 
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Markkinanäkymät  

• Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden 
kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja korkea inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien 
palkkakuluihin. 

• Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana. 
• Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua kysyntään. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 
edelliseen kuuteen kuukauteen. 
 

Taloudelliset tavoitteet 

Terveystalon tavoitteena on:  
• vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla  
• vähintään 12–13 % oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä  
• alle 3,5-kertainen Nettovelka /EBITDA. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi 

yritysostojen yhteydessä. 
• maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon 

Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema. 
 

Avainluvut 

Terveystalo konserni, milj. euroa 10-12/ 
2022 

 

10-12/ 
2021 

 

Muutos, 
% 

2022 2021 Muutos, 
% 

Liikevaihto 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)  48,0 59,1 -18,8 178,0 206,1 -13,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)  14,4 18,1 - 14,1 17,8 - 
Käyttökate (EBITDA) 1)  42,2 58,2 -27,5 168,8 201,8 -16,4 
Käyttökate (EBITDA), % 1)  12,6 17,8 - 13,4 17,5 - 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)  

29,7 41,9 -29,1 105,2 141,0 -25,4 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)  

8,9 12,8 - 8,4 12,2 - 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja 
ja arvonalentumisia (EBITA) 1)  

23,8 40,9 -41,9 95,9 136,7 -29,8 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja 
ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)  

7,1 12,5 - 7,6 11,8 - 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)  20,1 34,8 -42,3 73,4 114,4 -35,8 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)  6,0 10,6 - 5,8 9,9 - 
Liikevoitto/-tappio (EBIT)  12,8 33,9 -62,3 33,9 110,1 -69,2 
Liikevoitto/-tappio (EBIT), %  3,8 10,3 - 2,7 9,5 - 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)  - - - 4,1 13,6 - 
Omavaraisuusaste, % 1)  - - - 40,2 42,2 - 
Osakekohtainen tulos (€) 0,06 0,20 -70,4 0,19 0,63 -69,5 
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen 
lukumäärä, 1000 kpl 

126 548 126 742 - 126 508 127 180 - 

Nettovelka1) - - - 566,6 519,0 9,2 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 95,7 85,2 - 
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Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 
kuukautta) * 1) 

- - - 3,2 2,5 - 

Varat yhteensä - - - 1 479,4 1 448,6 2,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman 
IFRS 16 * 1) 

- - - 122,2 156,9 -22,1 

Nettovelka, ilman IFRS 161) - - - 386,8 340,6 13,6 
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 
kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) 

- - - 3,2 2,2 - 

Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 6 552 5 643 16,1 
Henkilöstö kauden lopussa - - - 10 933 9 805 11,5 
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 928 5 754 3,0 
Vastuullisuus       
Laatuindeksi2)    92,2 94,6 -2,5 
Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot     82,7 83,0 -0,4 
Henkilöstösuositteluindeksi eNPS    29 32 -9,4 
Sekajäteintensiteetti3)    5,81 6,42 -9,6 

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, 
omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat 
merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina. 
2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän 
hoidon osuutta.   
3) Sekajätteen määrä (tonnia) suhteessa liikevaihtoon (100 milj.) 

 
Toimintaympäristö  
 

Kohdemarkkinat 
Terveyspalveluiden kysyntä oli koko vuoden ajan vahvaa kohdemarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Kasvua rajoittivat kuitenkin 
tarjonnan haasteet, joita lisäsivät myös vertailukautta korkeammat henkilöstön sairauspoissaolot.  
Suomessa kysyntä painottui vertailukautta enemmän lyhyisiin hoitoketjuihin. Diagnostiikan ja muiden koronaan liittyvien 
palveluiden kysyntä laski merkittävästi vertailukaudesta vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Ruotsissa työterveyden palveluiden 
ja erityisesti organisaatioiden johtamisen konsultoinnin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluiden kysyntä oli kasvussa. 
Digitaalisten palveluiden ja etävastaanottojen kysynnän kasvu jatkui vahvana. Mielenterveyden palveluiden sekä 
ennaltaehkäisevien ja hyvinvoinnin palveluiden kysyntä kasvoi edelleen.  
 
Kireät työmarkkinat ja korkea inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin. Työllisyystilanne on 
vahva, mutta merkittävät muutokset voivat vaikuttaa myös työterveyspalveluiden kysyntään. Terveystalon kohdemarkkinoiden 
pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat kuitenkin hyvät; pohjakysyntä on vahvaa, ja Terveystalolla on hyvät edellytykset vauhdittaa 
kasvua myös jatkossa vahvan markkina-aseman ja alan ammattilaisten suosituimman työnantajan aseman tukemana.  
 
Inflaation vaikutukset 
Korkea inflaatio näkyy hankinnoissa hintojen nousupaineena kaikissa hankintakategorioissa. Yhtiö on käynyt aktiivisesti 
neuvotteluita keskeisten toimittajien kanssa inflaation vaikutusten minimoimiseksi. Sähkön hinnan nousu vaikuttaa operatiivisiin 
kustannuksiin. Toimitusajat ovat pidentyneet komponenttipulan vuoksi joissakin tuote- ja materiaaliryhmissä, kuten 
terveydenhuollon laitteissa.  
 
Osaajapula, kireät työmarkkinat ja korkea inflaatio lisäävät korotuspaineita myös palkkoihin. Yksityisen terveydenhuollon hoitajien 
työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin maltillinen palkkaratkaisu 1.5.2022-30.4.2024 jaksolle. Ensimmäiset 2,0 % 
palkankorotukset tulivat voimaan 1.10.2022 alkaen. Vuoden 2023 palkankorotukset päätetään verrokkialojen palkankorotusten 
mukaan, ja palkankorotus on vähintään 1,9 %.  
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Kaupallisia aloitteita inflaation vaikutusten lieventämiseksi on tehty ja tullaan tekemään osana Terveystalon 
tulosparannusohjelmaa. Vaikutukset näkyvät vaiheittain vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin. 
 
Hoitojonot, sote-uudistus ja regulaatiomuutokset 
Kiireettömän hoidon supistaminen koronarajoitustoimien aikana niin yksityisessä kuin julkisessa terveydenhuollossa aiheutti 
merkittävän hoitovajeen muissa sairauksissa. THL:n mukaan yli 150 000 (135 000 elokuussa 2021) ihmistä odotti pääsyä 
kiireettömään erikoissairaanhoitoon elokuussa 2022. Heistä yli 20 000 (9 500) oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. 
Odotusaika kiireettömään hoitoon oli elokuussa 2022 keskimäärin 65 vuorokautta. Hoitojonot kasvoivat myös Ruotsissa edelleen. 
Lähes 150 000 henkilöä odotti leikkaukseen tai toimenpiteeseen pääsyä marraskuussa 2022 (www.skr.se). 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja 
Helsingin kaupungille. Tammikuussa 2022 vaaleilla valitut aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja 
palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -
suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja ne aloittivat toimikautensa 
1.3.2022. Vuonna 2022 uudet hyvinvointialueet ovat keskittyneet hallinnolliseen organisoitumiseen. Päätöksiä uusista, olennaisista 
palveluhankinnoista yksityiseltä sektorilta odotetaan aikaisintaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. 
 
Sote-uudistuksen seurauksena osa Terveystalon julkisten palveluiden ulkoistuksista pitää neuvotella uudelleen siten, että uudet 
sopimusehdot tulevat voimaan viimeistään vuoden 2026 alusta. Lisäksi ostopalveluina tuotettujen julkisten palveluiden 
alihankintakäytänteisiin tulee rajoituksia. Vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä Terveystalolle. Julkisessa terveydenhuollossa 
ei-kiireellisessä sairaudenhoidossa syntyneiden jonojen ja hoitovajeen purkaminen tulee edellyttämään yksityisen 
palvelutuotannon suurempaa hyödyntämistä.  
 
Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin tehtiin leikkauksia, jotka astuivat voimaan 1.1.2023. Muutoksilla arvioidaan olevan 
vaikutuksia erityisesti yleislääkäreiden ja gynekologien vastaanottojen sekä kuvantamistutkimusten kysyntään. Kuluttajien yleisen 
ostovoiman heikentyessä muutokset voivat vaikuttaa myös muiden palveluiden käyttöön. Kela-korvausten leikkaaminen 
yksityisestä terveydenhuollosta todennäköisesti pidentää julkisen terveydenhuollon jonoja, vaikeuttaa hoitovelan purkua, lisää 
julkisen talouden kustannuksia sekä hankaloittaa entisestään uusien hyvinvointialueiden työtä. 
 

Ukrainan sodan vaikutukset 
Ukrainan sodan välittömien vaikutusten arvioidaan olevan Terveystalolle hyvin vähäisiä. Terveystalolla ei ole liiketoimintaa 
Ukrainassa eikä pakotteiden alaisissa maissa tai näiden maiden kanssa. Epäsuoria taloudellisia vaikutuksia syntyy toimitusketjujen 
häiriöistä, korkeasta inflaatiosta ja mahdollisista rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Epäsuorat talousvaikutukset näkyvät jo 
kuluttajaluottamuksen ja ostovoiman heikentymisenä. Vaikutukset voivat näkyä viiveellä myös työllisyydessä ja heikentää 
Terveystalon palveluiden kysyntää.  
 

Liikevaihto  

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,2 % vertailukaudesta 334,8 (327,5) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto 
kasvoi 1,0 % vertailukaudesta. Yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa noin 5,8 miljoonalla eurolla. Ruotsi ja muut -segmentin 
liikevaihto kasvoi 17,9 % 27,6 (23,4) miljoonaan euroon pääasiassa yrityskauppojen ansiosta.  
 
Yritysasiakkuuksissa liikevaihto kasvoi 3,6 % ennaltaehkäisevien palveluiden kasvun ansiosta. Yksityisasiakkaiden liikevaihto oli 
vertailukauden tasolla ja painottui vertailukautta enemmän lyhyempiin hoitoketjuihin ja vastaanottotoimintaan. 
Vakuutusyhtiömyynti kasvoi merkittävästi. Julkisasiakkuuksien liikevaihto laski 1,7 %. Julkisasiakkaiden palvelumyynnin ja 
työterveyden liikevaihto kasvoi 13,2 %. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto laski 5,3 % lääkäripulan rajoittaessa kasvua ja 
hoitajapalveluiden koronaan liittyvien palveluiden kysynnän vähennyttyä. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laski 10,4 % 
päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi.  
 
Yleislääkärivastaanottojen kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihdon kasvua rajoittaa lääkärien tarjonta. Akuutteihin infektioihin sekä 
korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden käynnit laskivat selvästi 
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vertailukaudesta merkittävästi vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Koronatestejä tehtiin neljännellä vuosineljänneksellä 
yhteensä noin 41 000 (131 000) kappaletta2), mikä oli noin 69 % vertailukautta vähemmän. Koronaan liittymättömien 
laboratoriopalveluiden myynti kasvoi vertailukaudesta. Myydyt palvelut painottuivat vertailukautta voimakkaammin akuuttiin 
sairauden hoitoon ja yleislääkärivastaanottoihin, joihin liittyy vähemmän laboratorio- ja diagnostiikkapalveluja 
erikoislääkärivastaanottoihin verrattuna.  Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta. Kuvantamispalveluiden 
liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana, ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 11 % 
32,6 (29,2) miljoonaan euroon. Digitaalisten vastaanottojen määrä1) kasvoi 18 % noin 351 000 (296 000) käyntiin. Loka-joulukuussa 
oli 63 (64) työpäivää. 
 
Vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 9,0 % vertailukaudesta 1 259,1 (1 154,6) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto kasvoi 4,3 %. 
Yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa noin 18,3 miljoonalla eurolla. Ruotsi ja muut -segmentin liikevaihto oli 92,8 (36,9) miljoonaa 
euroa. Ruotsin liiketoiminta yhdistettiin osaksi Terveystalon raportointia 1.7.2021 alkaen. 
 
Yritysasiakkuuksissa liikevaihto kasvoi 6,2 %. Sekä ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden että akuutteihin infektioihin ja muihin 
sairauksiin liittyvien palveluiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Yksityisasiakkaiden liikevaihto kasvoi 1,9 %. Myynti painottui 
vertailukautta enemmän lyhyempiin hoitoketjuihin ja vastaanottotoimintaan. Vakuutusyhtiömyynti kasvoi merkittävästi. 
Julkisasiakkuuksien liikevaihto kasvoi 4,1 %. Julkisasiakkaiden palvelumyynnin ja työterveyden liikevaihto kasvoi 9,8 % pääasiassa 
yrityskaupoilla ja uusilla sopimuksilla kasvaneen työterveystoiminnan ansiosta. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi 
2,4 % kysynnän ollessa vahvaa, mutta lääkäripulan rajoittaessa kasvua. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,9 % pääasiassa 
lastensuojeluliiketoiminnan kasvun ansiosta.  
 
Yleislääkärivastaanottojen kysyntä oli korkealla koko vuoden ajan, mutta liikevaihdon kasvua rajoitti lääkärien tarjonta. Akuutteihin 
infektioihin sekä korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden 
käynnit laskivat selvästi vertailukaudesta merkittävästi vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Koronatestejä tehtiin vuoden aikana 
yhteensä noin 335 000 (500 000) kappaletta1), mikä oli noin 33 % vertailukautta vähemmän. Myydyt palvelut painottuivat 
vertailukautta voimakkaammin akuuttiin sairauden hoitoon ja yleislääkärivastaanottoihin, joihin liittyy vähemmän laboratorio- ja 
diagnostiikkapalveluja erikoislääkärivastaanottoihin verrattuna. Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta. 
Kuvantamispalveluiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana, ja liikevaihto 
kasvoi edellisvuodesta 9 % 117,1 (107,9) miljoonaan euroon. Digitaalisten vastaanottojen määrä2) kasvoi 29 % noin 1,4 (1,0) 
miljoonaan käyntiin. Vuodessa 2022 oli 253 (253) työpäivää. 
1) Poislukien näytteenottopalvelut 
2)  Ei sisällä Ruotsi ja muut -segmentin digivastaanottoja. 
 
 
 

Milj. euroa 10-12/ 
2022 

10-12/ 
2021 

Muutos, % 2022 2021 Muutos, % 

Yritysasiakkaat 137,5 132,7 3,6 511,7 481,7 6,2 

Yksityisasiakkaat 89,0 89,4 -0,4 339,4 333,2 1,9 

Julkisasiakkaat 80,7 82,1 -1,7 315,2 302,8 4,1 
  Ulkoistukset 29,7 33,2 -10,4 122,2 121,1 0,9 
  Henkilöstövuokrauspalvelut 22,4 23,7 -5,3 89,8 87,6 2,4 
  Palvelumyynti, työterveys ja muut 28,6 25,3 13,2 103,3 94,0 9,8 

Suomi yhteensä 307,2 304,1 1,0 1 166,2 1 117,7 4,3 

Ruotsi ja muut* 27,6 23,4 17,9 92,8 36,9 151,3 

Yhteensä 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 
*Muodostuu konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Feelgood (Ruotsi) on yhdistelty 1.7.2021 alkaen. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon 
raportointikaudella ei ole ollut merkittävä. 
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Liikevaihdon jakauma 

Yritysasiakkaat 
Yritysasiakkaat ovat Terveystalon suurin asiakasryhmä. Terveystalon yritysasiakkaat käsittävät yhtiön työterveysasiakkaat lukuun 
ottamatta kunnallisia työterveysasiakkaita, jotka sisältyvät julkisen sektorin asiakasryhmään. Yhtiö tarjoaa lakisääteisiä 
työterveyspalveluja ja muita työterveys- ja työhyvinvointipalveluja kaiken kokoisille yritysasiakkaille. Terveystalo on Suomen suurin 
työterveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja työterveyshuollon loppukäyttäjien määrän perusteella. Terveystalo tarjoaa 
työterveyden palveluja Suomessa yli 27 000 yritykselle, joissa on noin 670 000 työterveyshuollettavaa.  
 
Yritysasiakkuuksien neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 3,6 % ja oli 137,5 (132,7) miljoonaa euroa.  
Ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden1) liikevaihto kasvoi vertailukaudesta.  Akuutteihin infektioihin ja muihin sairauksiin 
liittyvien palveluiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta 
vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Yritysasiakkaille tehtiin noin 30 000 (94 000) koronatestiä vuosineljänneksen aikana, mikä 
oli 68 % vertailukautta vähemmän. Testien keskihinnat laskivat vertailukaudesta. Leikkaustoiminnan ja kuvantamisen liikevaihto 
kasvoivat vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden2) liikevaihto kasvoi noin 13 % vertailukaudesta. Kasvu oli vahvinta 
mielenhyvinvoinnin palveluissa. Työterveyden digivastaanotot kasvoivat vertailukaudesta 22 % yli 280 000 (230 000) käyntiin. 
Työterveyden loppuasiakkaiden lukumäärä kasvoi vertailukaudesta. 
 
Yritysasiakkuuksien vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 6,2 % ja oli 511,7 (481,7) miljoonaa euroa. Sekä ennaltaehkäisevien 
työterveyspalveluiden1) että akuutteihin infektioihin ja muihin sairauksiin liittyvien palveluiden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. 
Laboratoriopalveluiden liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Yritysasiakkaille tehtiin 
noin 265 000 (350 000) koronatestiä vuoden aikana, mikä oli 25 % vertailukautta vähemmän. Testien keskihinnat laskivat 
vertailukaudesta. Leikkaustoiminnan ja kuvantamisen liikevaihto kasvoivat vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden2) liikevaihto 
kasvoi noin 10 % vertailukaudesta. Kasvu oli vahvinta mielen hyvinvoinnin palveluissa. Työterveyden digivastaanotot kasvoivat 
vertailukaudesta 39 % noin 1 100 000 (793 000) käyntiin. Työterveyden loppuasiakkaiden lukumäärä kasvoi vertailukaudesta. 
 

1) Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. Ennaltaehkäiseviä palveluita ovat muun muassa työpaikkaselvitys, jossa 
selvitetään työpaikan olosuhteet ja työn altisteet, terveystarkastukset, toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työntekijöiden työkyvyn edistämisestä, 
neuvonta ja ohjaus, osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, työssä selviytymisen edistäminen ja tarvittaessa ohjaaminen 
kuntoutukseen, kun työntekijän työkyky on heikentynyt, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus ja työterveyden laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.  
2) Hyvinvointipalveluita ovat muun muassa fysioterapia, mielen hyvinvointipalvelut (psykologit ja psykoterapeutit), ravitsemusterapia, työkykyvalmennus ja 
hierontatoiminta. 
 

Yksityisasiakkaat 
Yksityisasiakkaat ovat Terveystalon toiseksi suurin asiakasryhmä. Yksityisasiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä ja perheitä. Yhtiön 
vahva brändi, vaivaton pääsy palveluihin ilman pitkiä odotusaikoja, laaja yksityishenkilöille, perheille ja eläkeläisille suunnattu 
palvelutarjonta ja henkilökohtaiset digitaaliset palvelut tuovat Terveystalolle kilpailuedun muihin yksityisiin toimijoihin ja julkiseen 
terveydenhuoltoon nähden ja kannustavat asiakkaita investoimaan omaan terveyteensä. Yksityisasiakkaiden palvelut maksaa joko 
asiakas itse tai vakuutusyhtiö. 
 
Yksityisasiakkuuksien neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 89,0 (89,4) miljoonaa euroa.  
Neljännen vuosineljänneksen myynnin jakaumassa korostuivat lyhyet hoitoketjut ja akuutin sairaanhoidon ja yleislääkäreiden 
palvelut. Liikevaihdon kasvua rajoitti tarjonta. Erilaisiin infektioihin sekä korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat 
vertailukaudesta. Myös erikoissairaanhoidon, kuten ortopedian, gynekologian ja ihotautien hoidon, liikevaihto kasvoi 
vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta vähentyneen koronatestauksen vuoksi. 
Yksityisasiakkaille tehtiin noin 1 700 (20 000) koronatestiä vuosineljänneksen aikana, mikä oli 91 % vähemmän kuin 
vertailukaudella. Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta vahvan vakuutusyhtiömyynnin ansiosta. 
Hyvinvointipalveluiden, kuten mielenhyvinvoinnin ja fysioterapian palveluiden, liikevaihto kasvoi 7 %. Myös suunterveyden 
liikevaihto kasvoi vertailukaudesta.  Digitaalisten käyntien määrä laski 22 % noin 20 000 (25 000) käyntiin vertailukauteen nähden.  

 
Yksityisasiakkuuksien vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 1,9 % vertailukaudesta ja oli 339,4 (333,2) miljoonaa euroa. 
Vastaanottojen määrä kasvoi vertailukaudesta. Koko vuoden 2022 ajan myynnin jakaumassa korostuivat lyhyet hoitoketjut ja 
akuutin sairaanhoidon ja yleislääkäreiden palvelut. Liikevaihdon kasvua rajoitti tarjonta. Erilaisiin infektioihin sekä korva-, nenä- ja 
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kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Myös erikoissairaanhoidon, kuten ortopedian, gynekologian ja 
ihotautien hoidon, liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta 
vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Yksityisasiakkaille tehtiin noin 23 000 (86 000) koronatestiä vuoden aikana, mikä oli 73 % 
vähemmän kuin vertailukaudella. Kuvantamisen liikevaihto oli vertailukauden tasolla.  Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi 
vertailukaudesta vahvan vakuutusyhtiömyynnin ansiosta. Hyvinvointipalveluiden, kuten mielenhyvinvoinnin ja fysioterapian 
palveluiden liikevaihto kasvoi 5 %. Suunterveyden kysyntä parani vuoden toisella puoliskolla ja koko vuoden liikevaihto kasvoi 
hieman vertailukaudesta.  Digitaalisten käyntien määrä laski 22 % noin 84 000 (108 000) käyntiin vertailukauteen nähden.  
 
 

Julkisen sektorin asiakkaat 
Terveystalon julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluu suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita. Terveystalon laaja 
toimipaikkaverkosto, digitaalinen tarjonta, hyvä maine ja tunnettu brändi sekä terveydenhuoltopalvelujen koko hoitoketjun laaja 
tuntemus ja kokemus tekevät Terveystalosta houkuttelevan kumppanin julkiselle sektorille. Julkisen sektorin asiakkaille tarjottavat 
palvelut koostuvat kokonais- ja osaulkoistuksista, terveydenhuollon henkilöstövuokrauspalveluista, erikoissairaanhoidon palveluista, 
muista terveydenhuollon palveluista ja kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien työterveyspalveluista. Työterveyden 
huollettavia on noin 90 000. 
 
Julkisasiakkuuksien neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,7 % vertailukaudesta ja oli 80,7 (82,1) miljoonaa euroa.  
 
Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laski 10,4 % 29,7 (33,2) miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui päättyneistä 
ulkoistussopimuksista.  
 
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto laski 5,3 % ja oli 22,4 (23,7) miljoonaa euroa. Kysyntä jatkui vahvana, mutta liikevaihdon 
kasvua rajoitti lääkärien tarjonta. Hoitajavälityksen liikevaihto laski koronaan liittyvien palveluiden kysynnän vähennyttyä.  
 
Palvelumyynnin, kuntien työterveysliiketoiminnan ja muiden julkisen sektorin asiakkaille tuotettujen palveluiden liikevaihto kasvoi 
13,2 % 28,6 (25,3) miljoonaan euroon pääosin työterveyden sekä kuntoutus- ja tulkkauspalveluiden myynnin kasvun ansiosta. 
Koronaan liittyvien palveluiden myynti laski vertailukaudesta. Julkisasiakkaille tehtiin yhteensä noin 9 200 (18 000) koronatestiä1) 
vuosineljänneksen aikana, mikä oli 49 % vähemmän vertailukauteen nähden. Testauksen lisäksi Terveystalo toimi julkisen sektorin 
kumppanina näytteenotoissa. Digitaaliset vastaanotot kasvoivat 23 % noin 49 000 (40 000) käyntiin. Hyvinvointipalveluiden 
liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta.  
 
Julkisasiakkuuksien vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 4,1 % vertailukaudesta ja oli 315,2 (302,8) miljoonaa euroa. 
Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,9 % 122,2 (121,1) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa 
lastensuojeluliiketoiminnasta.  
 
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi 2,4 % ja oli 89,8 (87,6) miljoonaa euroa. Kysyntä jatkui vahvana, mutta 
liikevaihdon kasvua rajoitti lääkärien tarjonta. Myös hoitajavälityksen kysyntä jatkui vahvana, vaikka koronaan liittyvien palveluiden 
tarve väheni.  
 
Palvelumyynnin, kuntien työterveysliiketoiminnan ja muiden julkisen sektorin asiakkaille tuotettujen palveluiden liikevaihto kasvoi 
9,8 % 103,3 (94,0) miljoonaan euroon pääasiassa yrityskaupoilla ja uusilla sopimuksilla kasvaneen työterveystoiminnan ansiosta. 
Koronaan liittyvien palveluiden myynti laski vertailukaudesta. Julkisasiakkaille tehtiin yhteensä noin 49 000 (66 000) koronatestiä1) 
vuoden aikana, mikä oli 26 % vähemmän vertailukauteen nähden. Testauksen lisäksi Terveystalo toimi julkisen sektorin 
kumppanina näytteenotoissa. Digitaaliset vastaanotot kasvoivat 38 % noin 184 000 (133 000) käyntiin. Hyvinvointipalveluiden 
liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta.  
1) Pois lukien näytteenottopalvelut 

 
 

Ruotsi ja muut 
Terveystalo laajensi vuonna 2021 toimintaansa Ruotsin markkinoille Feelgoodin yritysostolla ja on nyt yksi Ruotsin johtavista 
työterveydenhuollon toimijoista. Terveystalolla on Ruotsissa noin 780 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita sekä digitaalisesti 
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että fyysisesti noin 155 toimipaikassa. Yhtiö tarjoaa työterveyshuollon, johtamisen kehittämisen ja päihteiden väärinkäytön 
ehkäisemisen palveluja sekä digitaalisia yksityisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja. Terveystalo palvelee Ruotsissa noin 8 
300 yritysasiakasta, joilla on yhteensä noin 1,2 miljoonaa työterveyshuollettavaa. Ruotsin lisäksi Terveystalolla on vähäistä 
toimintaa Virossa sekä Hollannissa.    
 
Ruotsin ja muut -segmentin neljännen vuosineljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 27,6 (23,4) miljoonaa euroa. 
Kysyntä jatkui vahvana erityisesti organisaatioiden johtamisen konsultoinnin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluissa. Liikevaihtoa 
kasvattivat erityisesti yrityskaupat.  
 
Ruotsin ja muut -segmentin vuoden 2022 ulkoinen liikevaihto oli 92,8 (36,9) miljoonaa euroa. 
Kysyntä jatkui vahvana erityisesti organisaatioiden johtamisen konsultoinnin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluissa. Liikevaihtoa 
kasvattivat erityisesti yrityskaupat. 

 
Ruotsin liiketoiminta yhdistettiin osaksi Terveystalon raportointia 1.7.2021 alkaen. 
 
 

Taloudellinen tulos  

Konsernin vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) laski 29,1 % 29,7 (41,9) miljoonaan euroon, ollen 8,9 (12,8) % liikevaihdosta. Vähentynyt koronatestaus, 
myynnin painottuminen vastaanottopalveluihin ja lyhyempiin hoitoketjuihin, sekä kustannusten kasvu heikensivät kannattavuutta 
vertailukauteen nähden. Materiaalikulut ja ostetut palvelut kasvoivat vertailukaudesta 3,5 % ja olivat 140,8 (136,0) miljoonaa 
euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat vertailukaudesta 9,6 % ja olivat 120,4 (109,8) miljoonaa euroa.  
Henkilöstökuluja kasvattivat yritysostot, sekä vertailukautta merkittävästi korkeammat sairauspoissaolot, rekrytointi ja 
vastaanottokäyntien kasvu, sekä palkkojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 30,6 % 32,4 (24,8) miljoonaan euroon 
yritysostojen, IT-, yrityskauppa- sekä toimitilakulujen kasvun vuoksi.  
 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 18,8 % 48,0 (59,1) miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 20,1 (34,8) miljoonaa euroa. 
Liikevoitto (EBIT) oli 12,8 (33,9) miljoonaa euroa.   
 
Nettorahoituskulut nousivat 2,9 (2,0) miljoonaan euroon johtuen pääosin nousseesta korkotasosta sekä lainamäärästä, joiden 
vaikutusta korkosuojausten käypien arvojen nousu pienentää. Tulos ennen veroja oli 9,9 (31,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 
2,2 (6,0) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli 7,6 (25,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,06 (0,20) 
euroa.  
 
Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta laski 76,5 (86,1) miljoonaan euroon, mihin vaikutti pääosin heikentynyt tulos. 
Heikentyneentuloksen vaikutusta pienensivät ennakkoverojen palautukset sekä myyntisaamisista vapautunut käyttöpääoma.  
  
Investointien rahavirta oli -24,0 (-27,4) miljoonaa euroa.   
 
Rahoituksen rahavirta oli -40,5 (-59,7) miljoonaa euroa. Ero vertailukauteen muodostui pääosin Feelgoodin hankintaan liittyneen 
lainan uudelleenrahoituksesta sekä vertailukaudella toteutetuista omien osakkeiden hankinnoista.  
 
Ruotsi ja muut -segmentin neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) oli 3,1 (2,4) miljoonaa euroa, ollen 11,2 (10,0) % liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi liikevaihdon 
kasvu, mutta inflaation ja nopean kasvun kasvattamat ammattilaisresursseihin ja muuhun toimintaan liittyvät kustannukset 
heikensivät kannattavuutta.  
 
Konsernin vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 25,4 % 
105,2 (141,0) miljoonaan euroon, ollen 8,4 (12,2) % liikevaihdosta. Vähentynyt koronatestaus, myynnin painottuminen 
vastaanottotoimintoihin sekä kustannusten kasvu heikensivät kannattavuutta vertailukauteen nähden. Materiaalikulut ja ostetut 
palvelut kasvoivat vertailukaudesta 7,5 % ja olivat 525,7 (488,9) miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 
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vertailukaudesta 20,3 % ollen 455,0 (378,2) miljoonaa euroa. Kustannustasoa nostivat yritysostojen (ml. Feelgood) kasvattamat 
henkilöstökulut. Henkilöstökuluja kasvattivat myös vertailukautta merkittävästi korkeammat sairauspoissaolot, rekrytointi ja 
vastaanottokäyntien kasvu, sekä palkkojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 25,9 % 112,3 (89,2) miljoonaan euroon 
yritysostojen (ml. Feelgood), IT-, markkinointi-, yrityskauppa- sekä toimitilakulujen kasvun vuoksi.  
 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 13,6 % 178,0 (206,1) miljoonaan euroon. 
 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 73,4 (114,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 33,9 (110,1) miljoonaa euroa. Muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin kohdistunut noin 29 miljoonan euron arvonalentuminen heikensi merkittävästi liikevoittoa. Terveystalo modernisoi 
vaiheistetusti operatiivisia perusjärjestelmiään. Perusjärjestelmien uudistus sisältää useita eri valmiusvaiheessa olevia 
osaprojekteja, joista osa päätettiin uudistetussa suunnitelmassa keskeyttää. Näiden projektien ei odotettu menevän tuotantoon 
kuten aiemmin oli suunniteltu ja niihin liittyvä arvonalennus katsottiin tarpeelliseksi. Näihin liittyvät taseeseen aktivoidut muut 
aineettomat hyödykkeet on alaskirjattu. Arvonalentumisella ei ole vaikutusta kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon (EBIT).   
 
Nettorahoituskulut laskivat 2,9 (9,0) miljoonaan euroon johtuen pääosin korkosuojausten käypien arvojen noususta. Tulos ennen 
veroja oli 30,9 (100,7) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 6,5 (20,3) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 24,4 (80,4) miljoonaa euroa 
ja osakekohtainen tulos 0,19 (0,63) euroa.  
 
Liiketoiminnan rahavirta laski 140,9 (195,2) miljoonaan euroon. Heikentynyt tulos, osto- ja muiden käyttöpääomaliitännäisten 
velkojen kehitys sekä maksettujen verojen kasvu vaikuttivat negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan, kun taas myynti- ja muiden 
käyttöpääomaliitännäisten saamisten muutos vaikuttivat liiketoiminnan rahavirtaan positiivisesti. 

Investointien rahavirta oli -93,9 (-108,1) miljoonaa euroa. Ero vertailukauteen muodostui pääosin pienemmistä yritysostoista, 
joiden vaikutusta investointien rahavirtaan netottivat vertailukautta suuremmat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin.  
 
Rahoituksen rahavirta oli -44,6 (-126,1) miljoonaa euroa. Erona vertailukauteen olivat pääosin erot pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten 
lainojen nostoissa ja lyhennyksissä, liittyen mm. NIB:ltä nostettuun lainaan, sekä vertailukaudella toteutetut määräysvallattomien 
omistajien osuuksien ja omien osakkeiden hankinnat.  

 
Ruotsi ja muut -segmentin vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 
oli 2,8 (0,8) miljoonaa euroa, ollen 3,0 (2,1) % liikevaihdosta. Kannattavuutta paransi liikevaihdon kasvu, mutta inflaation ja nopean 
kasvun kasvattamat ammattilaisresursseihin ja muuhun toimintaan liittyvät kustannukset heikensivät kannattavuutta. 

 
Taloudellinen asema  
Terveystalon likviditeetti on hyvä. Rahavarat tilikauden lopussa olivat 40,2 (38,1) miljoonaa euroa. Kokonaisvarat olivat 1 479,4 (1 
448,6) miljoonaa euroa.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 592,0 (608,9) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääosin osingonjaosta. Terveystalon 
tilikaudelta 2021 maksamat osingot olivat yhteensä 0,28 euroa osakkeelta (eli noin 35,4 miljoonaa euroa) ja ne maksettiin kahdessa 
samansuuruisessa erässä 20. huhtikuuta 2022 ja 19. lokakuuta 2022.   
 
Nettovelkaantumisaste (sisältäen vuokrasopimusvelat) oli 95,7 (85,2) %, ja nettovelka oli 566,6 (519,0) miljoonaa euroa. 
Terveystalon lainojenkeskimääräinen maturiteetti oli 2,3 (2,0) vuotta ja keskikorko 1,2 (1,0) prosenttia vuoden 2022 lopussa. 
Tilikauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksissaan sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenantti-ehdon.  
 
Yhtiö solmi kolmannen neljänneksen aikana 120 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Sopimuksen mukainen laina 
on nostettu ja yhtiön lyhytaikainen 70 miljoonan euron laina maksettu takaisin vuoden neljännellä neljänneksellä. Lainan 
maturiteetti on kolme vuotta ja se on kertalyhenteinen. 
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Toisella neljänneksellä Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Terveystalo sopivat 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta, 
jolla rahoitetaan yhtiön digikehitystä vuosina 2022–2025. Laina oli nostettu kokonaisuudessaan kolmannen neljänneksen loppuun 
mennessä. 

 
Yhtiö allekirjoitti ensimmäisen neljänneksen aikana sopimuksen 100 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta ja laski 
liikkeelle ensimmäiset yritystodistuksensa sen puitteissa. Toisella neljänneksellä yhtiö laajensi ohjelman 200 miljoonan euron 
monipankkiohjelmaksi, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Yhtiö allekirjoitti 
ensimmäisen neljänneksen aikana rahoitussopimuksen, johon sisältyy 40 miljoonan euron luottofasiliteetti sekä lisäksi 80 miljoonan 
euron sitoumukseton luottofasiliteetti. 
 
Rahoitussopimuksiin perustuvan luoton sekä luotollisten pankkitilien käyttämätön osuus tilikauden lopussa oli 99,6 (55,5) miljoonaa 
euroa.  
 
Tilikauden oman pääoman tuotto oli 4,1 (13,6) %. Omavaraisuusaste oli 40,2 (42,1) %.   

 
Kausivaihtelu ja arkipäivien lukumäärän vaikutus  
 
Terveystalon liikevaihto yritys- ja yksityisasiakasryhmissä on tyypillisesti alhaisempi lomakausina, erityisesti heinäkuussa ja 
elokuussa. Arkipäivien määrä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen, erityisesti vertailtaessa vuosineljänneksien kehitystä. 
Yhtiön nettokäyttöpääomatarpeet vaihtelevat vuoden aikana liiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi. Vaihtelua syntyy muun 
muassa eläkkeisiin ja arvonlisäveroon liittyvien maksujen ajoituksista sekä lomarahavelvoitteista ja työterveyshuoltoon liittyvistä 
palvelumaksuista. 

 
Investoinnit ja yrityskaupat  
 
Tilikauden 1.1. –31.12.2022 nettoinvestoinnit*, sisältäen yrityskaupat, olivat 94,1 (125,4) miljoonaa euroa. Konsernin 
nettoinvestoinnit ilman yrityskauppoja olivat 60,0 (42,6) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat pääosin digitaaliseen sovellus- ja 
palvelukehitykseen ja IT-järjestelmähankkeisiin liittyvistä investoinneista sekä lääketieteellisiin laitteisiin ja verkostoon tehdyistä 
investoinneista. Bruttoinvestoinneista aineettomien investointien suhteellinen osuus laski vertailukauteen verrattuna.  
 
Terveystalo teki vuoden 2022 aikana useita liiketoimintaa täydentäviä yrityskauppoja hankkimalla Suomessa Vantaan Työterveys 
Oy:n, Suomen Fysiogeriatria Oy:n tytäryhtiöineen (fysio- ja toimintaterapia), Lapin Liikuntaklinikka Oy:n (fysioterapia), OMT-Klinikka 
Kokkola Oy:n (fysioterapia), Into Terveys Oy:n (fysioterapia), Kunnon Syke Oy:n (fysioterapia) ja FysioProfessionals Oy:n 
liiketoiminnan (fysioterapia), Hammasrastin liiketoiminnan (suun terveys), Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut yhtiön 
osakekannan (kuntoutuspalvelut), Hymyn paikka Oy:n liiketoiminnan (suun terveys), Saimaan Urheilufysioterapia Oy:n 
(fysioterapia) sekä Somia Reality Oy:n (chat- ja videoyhteysratkaisut). Ruotsissa Feelgood hankki Länshälsan Uppsala AB:n 
(työterveys), Nämndemansgården AB:n tytäryhtiöineen (riippuvuushoidot) sekä Jobbhälsan i Norr AB:n (yritysterveys).  

 
*Nettoinvestoinnit eivät sisällä toimitilojen vuokrasopimuksiin liittyviä käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksiä. Nettoinvestoinnit sisältävät määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat. 
 

Kehitysmenot 

Aktivoidut kehittämismenot vuonna 2022 olivat 16,4 (9,7) miljoonaa euroa ja ne sisältyivät muihin aineettomiin hyödykkeisiin. 
 
Henkilöstö 

Terveystalon työsuhteisen henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 10 933 (9 805). Henkilöstömäärää kasvattivat yritysostojen lisäksi 
useiden ammattiryhmien rekrytoinnit. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli keskimäärin 6 552 (5 643). Ammatinharjoittajien 
määrä oli 5 928 (5 754). 
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Henkilöstö 
 

1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 
Henkilöstö keskimäärin HTV 

    

Suomi 
  

5 865 5 338 9,9 

Ruotsi ja muut 
 

687 305 125,2 

Yhteensä 
 

6 552 5 643 16,1 
      

Henkilöstö kauden lopussa 
    

Suomi 
  

10 100 9 131 10,6 

Ruotsi ja muut 
 

833 674 23,6 

Yhteensä 
 

10 933 9 805 11,5 
      

Ammatinharjoittajat kauden lopussa 
    

Suomi 
  

5 822 5 644 3,2 

Ruotsi ja muut 
 

106 110 -3,6 

Yhteensä 
 

5 928 5 754 3,0 

 
Tulosparannusohjelma ja toimintamallin muutos  
 
Terveystalo tiedotti 14.10.2022 vahvistavansa kasvustrategiansa toteutusta käynnistämällä ohjelman, joka nopeuttaa strategisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma sisältää strategisia ja operatiivisia hankkeita, joilla varmistetaan liikevaihdon 
kasvu ja kannattavuuden parantuminen yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Terveystalo taloudelliset tavoitteet ovat 
ennallaan ja yhtiö tavoittelee vähintään 5 prosentin liikevaihdon kasvua ja 12–13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia. 
 
Pitkän aikavälin arvonluonnin, korkean lääketieteellisen laadun ja tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi 
Terveystalo teki muutoksia toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen. Tehdyillä muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, 
vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan 
hoidon toteutumista.  
 
Uusi organisaatio astui kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2023 alussa ja se muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: 
Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä Ruotsin liiketoiminnasta. Terveydenhuollon palveluissa Terveystalo 
tavoittelee korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua. Portfolioliiketoiminnoissa yhtiö tähtää itsenäiseen 
arvonluontiin. Ruotsissa Terveystalo hakee voimakasta ja kannattavaa kasvua keskipitkällä aikavälillä. 
 
Ohjelman sisältö ja tavoitteet 
Ohjelmalla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattua, vuositason (run-rate) EBITA-parannusta vuoden 2024 
loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2023 aikana.  
 
Ohjelmaan liittyvien kustannusten arvioidaan olevan 25–30 miljoonaa euroa. Kustannukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin ja 
neuvonantopalkkioihin. Neuvonantopalkkiot on sidottu ohjelmalla saavutettaviin tuloksiin. Ohjelman kustannukset käsitellään 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. 
 
Vuoden 2022 loppuun mennessä implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 11 
miljoonalla eurolla. Ohjelman vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä käsiteltävät kustannukset olivat 4,9 miljoonaa euroa. 
 

 
Osake, osakkeenomistajat ja hallituksen valtuudet 

Terveystalon markkina-arvo oli vuoden 2022 lopussa 794 (1 516) miljoonaa euroa ja osakkeen päätöskurssi 6,25 (11,84) euroa. 
Vuonna 2022 Terveystalon osakkeen ylin kurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä oli 11,94 (12,56) euroa, alin kurssi 6,06 (10,10) euroa ja 
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keskikurssi 9,41 (11,34) euroa. Osakkeita vaihdettiin 29,5 (32,0) miljoonaa kappaletta vuonna 2022. Terveystalon kaupparekisteriin 
merkitty osakemäärä oli tilikauden lopussa 127 036 531 (128 036 531) osaketta.  
 
Omien osakkeiden mitätöinti 
Terveystalo Oyj mitätöi 1 000 000 yhtiön omaa osaketta Terveystalon hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Osakkeet oli 
hankittu osakkeiden takaisinostoilla. Omien osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 11.7.2022. Terveystalon osakkeiden 
ja niihin liittyvien äänien määrä on mitätöinnin jälkeen yhteensä 127 036 531 kappaletta. Terveystalolla ja sen tytäryhtiöillä on 
hallussaan 488 536 omaa osaketta palkitsemiskäyttöön.   
 
Suurimmat osakkeenomistajat, omistuksen jakautuminen ja omistajaryhmät on esitetty alla olevissa taulukoissa.  
 
Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2022 

Nimi Määrä Määrä, % Äänet Äänet, % 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 22 151 945 17,44 22 151 945 17,44 

Rettig Group Ab 21 153 191 16,65 21 153 191 16,65 

Pohjola Vakuutus Oy 10 530 332 8,29 10 530 332 8,29 

Hartwall Capital 8 231 690 6,48 8 231 690 6,48 

OP-Henkivakuutus Oy 7 136 652 5,62 7 136 652 5,62 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 736 817 4,52 5 736 817 4,52 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 834 734 2,23 2 834 734 2,23 

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2 600 000 2,05 2 600 000 2,05 

Stiftelsen för Åbo Akademi 1 816 242 1,43 1 816 242 1,43 

Valtion Eläkerahasto 1 300 000 1,02 1 300 000 1,02 

10 suurinta yhteensä 83 491 603 65,72 83 491 603 65,72 

 
Euroclearin ylläpitämän osakerekisterin mukainen lista ei sisällä hallintarekisteröityjä omistuksia. 
Lannebo Fonder omistaa oman ja säilytysyhteisönsä ilmoituksen mukaan yhteensä 2,74 (3,34) prosenttia kaikista osakkeista.  
 
Osakeomistuksen jakautuminen 31.12.2022 

Osakemäärä Omistajia kpl Omistajia % Arvo-osuusmäärä kpl Arvo-osuusmäärä % Äänimäärä kpl Äänimäärä % 

1-100 14 173 45,81 660 697 0,52 660 697 0,52 

101- 500 11 739 37,94 2 969 880 2,34 2 969 880 2,34 

501-1 000 2 670 8,63 2 066 923 1,63 2 066 923 1,63 

1 001-5 000 1 909 6,17 3 970 022 3,13 3 970 022 3,13 

5 001-10 000 199 0,64 1 432 937 1,13 1 432 937 1,13 

10 001-50 000 171 0,55 3 793 301 2,99 3 793 301 2,99 

50 001-100 000 25 0,08 1 914 641 1,51 1 914 641 1,51 

100 001-500 000 33 0,11 7 715 245 6,07 7 715 245 6,07 

500 001- 19 0,06 102 512 885 80,70 102 512 885 80,70 

Yhteensä 30 938 100,00 127 036 531 100,00 127 036 531 100,00 

joista hallintarekisteröityjä 12 0,04 13 244 454 10,43 13 244 454 10,43 

Odotusluettelolla yhteensä 0  0 0 0 0 

Yhteistilillä   0 0 0 0 

Erityistileillä yhteensä   0 0 0 0 

Liikkeeseen laskettu määrä   127 036 531 100,00 127 036 531 100,00 
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Osakkeenomistajaryhmät 31.12.2022 
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Osakemäärä % osakkeista 

Kotitaloudet 12 416 744 10,91 

Julkisyhteisöt 32 304 419 28,39 

Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 28 261 793 24,84 

Yritykset 16 328 943 14,35 

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 3 256 792 2,86 

Ulkomaalaisomistus 21 223 386 18,65 

Yhteensä 113 792 077 100,00 

Joista hallintarekisteröityjä  13 244 454 10,43 

 
Johdon omistukset 31.12.2022 

Nimi Asema Osakemäärä %-osuus 
osakkeista 

%-osuus 
äänimäärästä 

Kari Kauniskangas Hallituksen puheenjohtaja 16 532 0,01 % 0,01 % 

Matts Rosenberg Hallituksen jäsen 11 366 0,01 % 0,01 % 

Carola Lemne Hallituksen jäsen 2 627 0,00 % 0,00 % 

Kristian Pullola Hallituksen jäsen 5 075 0,00 % 0,00 % 

Katri Viippola Hallituksen jäsen 8 954 0,01 % 0,01 % 

Ville Iho Toimitusjohtaja 5 000 0,00 % 0,00 % 

Juuso Pajunen Talousjohtaja 12 000 0,01 % 0,01 % 

Petri Bono Johtava ylilääkäri 7 587 0,01 % 0,01 % 

Siina Saksi Operatiivinen johtaja, terveydenhuollon palvelut 60 380 0,05 % 0,05 % 

Marja-Leena Tuomola Kaupallinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut 1 000 0,00 % 0,00 % 

Kati Sulin Digitaalisen liiketoiminnan johtaja 0 0,00 % 0,00 % 

Mikko Tainio Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat 518 0,00 % 0,00 % 

Minttu Sinisalo Henkilöstöjohtaja 0 0,00 % 0,00 % 

Johdon omistukset yhteensä   131 039 0,10 % 0,10 % 

Kaikki osakkeet yhteensä 
 

127 036 531 100 % 100 % 

 
 
Liputusilmoitukset 
Terveystalo Oyj ei vastaanottanut vuoden 2022 aikana yhtään arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta.  

 
Hallituksen valtuutukset 
Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus 
kattaa yhteensä enintään 12 803 653 omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisestä rekisteröidystä 
osakemäärästä.  
 
Lisäksi hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kattaa yhteensä enintään 12 803 653 omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 
prosenttia yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutuksia ei käytetty tilikauden aikana. 
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Osinkopolitiikka ja hallituksen esitys varojenjaosta tilikaudelta 2022 
 
Terveystalon osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön 
kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon osingonjaossa. Vuonna 
2022 osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,63) euroa.  

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 530,8 (542,6) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 23,7 (43,8) miljoonaa euroa. Hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 
0,28 (0,28) euroa osakkeelta eli yhteensä noin 35,4 (35,4) miljoonaa euroa. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:  

Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen 
erän täsmäytyspäivänä 27.3.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, 
että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2023. 

Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän 
täsmäytyspäivänä 2.10.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että 
osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 9.10.2023. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa 
päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai 
Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on 
hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 
 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä  
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja päätti 
kannattaa sille esitettyä muutettua toimielinten palkitsemispolitiikkaa. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella 
jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 35,6 miljoonaa euroa). Osinko maksettiin 
kahdessa erässä seuraavasti. Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat 
osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksettiin 20.4.2022. Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettiin 
osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 10.10.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen erä maksettiin 19.10.2022. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen 
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n 
säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Dag Andersson, Kari 
Kauniskangas, Kristian Pullola ja Katri Viippola sekä uusiksi jäseniksi Carola Lemne ja Matts Rosenberg toimikaudeksi, joka päättyy 
2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik 
Holmbom.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien 
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi hallitus 
valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, 
mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.  Nämä valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
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Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin 
rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien. 
 
Uusi hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Kauniskankaan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Matts Rosenbergin. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kristian Pullola ja jäseniksi Matts Rosenberg ja Katri Viippola. 
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Kauniskangas ja jäseniksi Dag Andersson ja Carola Lemne. 

 
Muutos hallituksessa ja palkitsemisvaliokunnassa 
Terveystalo Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan uudeksi jäseneksi Katri Viippolan Dag Anderssonin tilalle, 
joka menehtyi äkillisesti syyskuussa. Katri Viippola on riippumaton yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari 
Kauniskangas ja toisena jäsenenä Carola Lemne. 

 
Muutos Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksessä ja 
kokoonpanossa  
Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki 13.6.2022 pidetyssä kokouksessaan teknisen muutoksen 
työjärjestykseensä. Jatkossa toimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja on oikeutettu vaihtamaan 
edustajaansa myös sen jälkeen, kun toimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle on tiedotettu. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen 
keskeiset osat ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-
nimitystoimikunta/. Rettig Group ilmoitti nimittävänsä Tomas von Rettigin edustajakseen nimitystoimikuntaan 13.6.2022 alkaen. 
Ennen muutosta Rettig Groupin edustajana toimi Matts Rosenberg. 
 
Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluivat toimikunnan toimikauden vaihdoksen jälkeen 
13.9.2022 alkaen Risto Murto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varmasta, Tomas von Rettig Rettig Groupista, Timo Ritakallio Pohjola 
Vakuutuksesta ja Peter Therman Hartwall Capitalista sekä Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.  

 
Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä ja toimintamallissa 
Terveystalo tiedotti 14.10.2022 suunnittelevansa toimintamallin ja organisaatiorakenteen muuttamista pitkän aikavälin 
arvonluonnin, asiakaslähtöisyyden ja 14.10.2022 julkaistun tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi. Muutoksilla 
selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien 
hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista. Uusi organisaatio astui kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2023 alussa ja se 
muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä Ruotsin liiketoiminnasta.  
 
Muutokset Terveystalon johtoryhmässä 
Toimintamallin ja organisaatiomuutosten myötä johtoryhmän vastuualueet muuttuivat seuraavasti: 

• Siina Saksi, Operatiivinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut 
Organisaatio vastaa Terveydenhuollon palveluiden operatiivisista toiminnoista. 

• Marja-Leena Tuomola, Kaupallinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut 
Organisaatio vastaa Terveydenhuollon palveluiden kaupallisista toiminnoista kaikissa asiakassegmenteissä. 

• Mikko Tainio, Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat 
Portfolioliiketoimintoihin kuuluvat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, julkisen sektorin digitaaliset palvelut, 
suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut ja -koulutus. Muutoksella vahvistetaan näiden 
liiketoimintojen itsenäistä kehitystä ja johtamista.  

 
Terveystalon uuteen johtoryhmään kuuluvat yllä mainittujen johtajien lisäksi johtava ylilääkäri Petri Bono, 28.11.2022 tehtävässään 
aloittanut talousjohtaja Juuso Pajunen, digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kati Sulin sekä henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo.  
Kaikki edellä mainitut raportoivat toimitusjohtaja Ville Iholle. Elina Saviharju jatkaa yhtiön lakiasiainjohtajana.  
 
Uudessa toimintamallissa kuluttajaliiketoiminnan rooli muuttui, ja Kuluttajaliiketoiminnan johtaja Veera Siivonen päätti jättää 
yhtiön tehtyään menestyksekkään ja tuloksellisen uran yhtiössä. 

https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/
https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/
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Terveystalo muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta uuden johtamismallin mukaisesti ja julkaisee segmenttien 
vertailutiedot vuodelta 2022 ennen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkaisua.  

 
Hallinnointi 
Selvitys Terveystalo Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkaistaan 
osana vuosikertomusta 17.2.2023. 

 
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

 
Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman uudesta ansaintajaksosta  
2023–2025  
Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka 
vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja 
ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon 
kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon strategiaa ja tarjota heille 
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista 
kerrottiin 3.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa. 
 
Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) ansaintajakso 2023–2025 
Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) ansaintajaksolla 2023-2025 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita 
mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys sekä 
suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna).  
Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2023‒2025 
ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä 
edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden 
kokonaismäärä on enintään 640 000 osaketta. Palkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, 
minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. 
Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan korkeintaan noin 70 hallituksen valitsemaa henkilöä, Terveystalon johtoryhmän jäsenet 
mukaan lukien. 
Terveystalo soveltaa johtoryhmän jäseniin osakeomistusvaatimusta. Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään säilyttävän 
vähintään 50 prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelman perusteella nettona saamistaan osakkeista, kunnes hänen 
osakeomistuksensa Terveystalosta vastaa vähintään hänen vuosittaista bruttoperuspalkkaansa. 
 
Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (RSP) ansaintajakso 2023-2025 
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon 
avainhenkilöille erityistilanteissa. 
Osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että kunkin osallistujan työsuhde 
Terveystaloon jatkuu edelleen. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 64 000 osaketta. 
 

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan 
päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon 
hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa.  
 
Alla kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä katsotaan mahdollisesti olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän luettelon ei ole tarkoitus olla 
tyhjentävä. 

• Käynnistetyn tulosparannusohjelman tavoiteltujen taloudellisten vaikutusten saavuttaminen on välttämätöntä korkean 
inflaation vaikutuksen torjumiseksi ja yhtiön asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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• Yhtiön liiketoiminta riippuu sen kyvystä löytää ja houkutella palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuollon 
ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia sekä pitää heidät palveluksessaan. Kasvanut palvelutarjonta ja kiristynyt 
kilpailutilanne vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen erityisesti suurilla paikkakunnilla. 
Avainhenkilöiden vaihtuvuuteen liittyy riski siitä, että mukana häviää tietoa ja osaamista.  

• Suomen talouden heikko yleinen kehitys, korkea inflaatio ja niiden vaikutukset yksityishenkilöiden, työnantajien ja 
julkisyhteisöjen taloudelliseen tilanteeseen voivat vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan 
kannattavuuteen vähentämällä Terveystalon palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa haitallisesti rahoituksen saatavuuteen. 

• Tietojärjestelmähankkeisiin sekä palvelujen, palvelutuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy 
riskejä. Yhtiö luo uusia digitaalisia asiakasratkaisuja, jolloin tietojärjestelmiin liittyvä kokonaisriski kasvaa. Digitaalisten 
järjestelmien kehittämisen epäonnistuminen voi altistaa Terveystalon mahdollisille teknisille vioille ja häiriöille. 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu löytämään sopivia yritysostokohteita tai laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoin ja 
ostokohteiden integraatiot eivät välttämättä toteudu suunnitellusti. 

• Terveystalon laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille liittyy useita riskejä. Epäonnistuminen 
laajentumismahdollisuuksien tunnistamisessa, uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tai arvioitujen hyötyjen 
saavuttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan tulokseen. 

• Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista 
palveluntoimittajista. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai kyberuhat. Pitkäkestoiset 
toimintahäiriöt tietojärjestelmissä tai maksuliikenteessä voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja 
asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.  

• Tietoturvan tai -suojan vaarantuminen voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen 
vaarantumisen. 

• COVID-19-pandemia ja muut mahdolliset pandemiat tai epidemiat ja niihin liittyvät rajoitustoimenpiteet voivat vaikuttaa 
haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan muun muassa vähentämällä joidenkin terveydenhuollon palveluiden kysyntää tai 
aiheuttamalla haasteita toimitusketjussa.  

• Kilpailuympäristön muutoksilla, markkinoille tulevilla uusilla kilpailijoilla ja lisääntyvällä hintakilpailulla voi olla haitallinen 
vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja kasvupotentiaaliin.  

• Terveystalon työterveyshuollon kysyntä on altis väestökehityksen aiheuttamille muutoksille väestön ikääntyessä ja 
työssäkäyvän väestön osuuden vähentyessä. 

• Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) ja sen oikeudelliset tulkinnat voivat vaikuttaa Terveystalon 
liiketoimintaan ja toiminnan kannattavuuteen. 

• Muutokset terveydenhuollon palvelujen korvausjärjestelmässä voivat vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. 

• Toiminnallisten riskien hallinnan, lääketieteellisen laadun ja sisäisen valvonnan prosessien epäonnistumiset tai puutteet 
voivat johtaa laadunvalvonnan, mukaan lukien lääketieteellisen laatu, epäonnistumiseen tai muuten vaikuttaa haitallisesti 
Terveystalon kannattavuuteen ja maineeseen.  

• Terveystalon toiminta saattaa olla altis lakoille tai muille työehtoihin liittyville työtaistelutoimille. 
• Yhtiö on osapuolena ja voi joutua osapuoleksi viranomaisen, potilaan tai kolmannen osapuolen vireille panemassa 

oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä. Yhtiö katsoo, etteivät sen tämänhetkiset vireillä olevat oikeudelliset 
vaatimukset tai oikeudenkäynnit ole luonteeltaan merkittäviä.  

 
Terveystalon riskienhallintaa ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin yhtiön kotisivuilla ja yhtiön 
vuosikertomuksessa. 
 

Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2023 

Terveystalo julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                          
 
Vuosikertomus 2022                              17.2.2023 
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023        28.4.2023 
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023      18.7.2023 
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        27.10.2023 
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Taloudelliset katsaukset julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset laaditaan suomeksi ja englanniksi. 
Terveystalon tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan osana vuosikertomusta vuodelta 2022. 
 
Terveystalo noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.  
 
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2023 Helsingissä.  
 

Pääomamarkkinapäivä 2023 

Terveystalo järjestää Pääomamarkkinapäivän Helsingissä 10.5.2023. 
 

Tiedotustilaisuus 
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin ja puhelinkonferenssin perjantaina 10.2.2023 klo 10.30 Suomen aikaa. 
Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2022-q4-results 
  
Puhelinkonferenssiin pääsee liittymään rekisteröitymällä oheisen linkin kautta. Rekisteröinnin jälkeen saat käyttöösi 
puhelinnumerot ja tunnuskoodin.  
http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010208 

 
Helsingissä 9. helmikuuta 2023 
Terveystalo Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Talousjohtaja Juuso Pajunen 
Puh. 040 584 9722 
 
Viestintä- sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kati Kaksonen 
Puh. 010 345 2034 
kati.kaksonen@terveystalo.com 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.terveystalo.com 
 
 

Terveystalo lyhyesti 

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä 
Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja 
yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja 
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 
toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. 
 
Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista 
noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. 
www.terveystalo.com  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterveystalo.videosync.fi%2F2022-q4-results&data=05%7C01%7CLiisa-Maija.Seppanen%40terveystalo.com%7C74db5addcd284a759c5708daf7a54d32%7C4077cecbacd7488080229ed9f30e6f8f%7C0%7C0%7C638094586580937993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dA8xKPDGPQ0QfxsiOp8kOKPTjHa57tCrMsc10d%2F50nI%3D&reserved=0
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Konsernin laaja tuloslaskelma 
        

Milj. euroa Liite 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 2022 2021 Muutos, % 

Liikevaihto 4 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 
        
Liiketoiminnan muut tuotot  1,0 1,2 -22,2 2,7 3,4 -20,8 
        
Materiaalit ja palvelut 5 -140,8 -136,0 3,5 -525,7 -488,9 7,5 
        
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 -120,4 -109,8 9,6 -455,0 -378,2 20,3 
        
Poistot ja arvonalentumiset 10, 11 -29,4 -24,3 20,9 -134,9 -91,7 47,1 
        
Liiketoiminnan muut kulut  7 -32,4 -24,8 30,6 -112,3 -89,2 25,9 
        
        
Liiketulos  12,8 33,9 -62 33,9 110,1 -69,2 
        
Rahoitustuotot  0,9 0,4 132,2 7,5 0,8 >200,0 
        
Rahoituskulut  -3,8 -2,4 58,2 -10,4 -9,9 4,8 
        
Rahoitustuotot ja -kulut netto  -2,9 -2,0 44,3 -2,9 -9,0 -67,9 
        
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 -0,1 -100,0 -0,1 -0,3 -75,1 
        
Kauden tulos ennen veroja  9,9 31,8 -69,0 30,9 100,7 -69,3 
        
Tuloverot   8 -2,2 -6,0 -62,5 -6,5 -20,3 -68,0 
        
Kauden tulos  7,6 25,8 -70,5 24,4 80,4 -69,7 
        
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille  7,6 25,8 -70,4 24,4 80,5 -69,7 
Määräysvallattomille omistajille  -0,0 0,0 -107,1 -0,0 -0,0 -93,2 

        
        
Muut laajan tuloksen erät       

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteiseksi -1,4 -0,4 >200,0 -5,3 -0,8 >200,0 
        
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi  -0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 
        
Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon 
otettuna -1,5 -0,3 >200,0 -5,1 -0,6 >200,0 

Kauden laaja tulos yhteensä  6,1 25,5 -76,0 19,3 79,8 -75,8 
        
Jakautuminen:       
        
Emoyhtiön omistajille  6,1 25,5 -76,0 19,3 79,8 -75,8 
Määräysvallattomille omistajille  -0,0 0,0 -107,1 -0,0 -0,0 -93,2 
        

Emoyhtiön osakkeenomistajille kauden voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa         
        
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,06 0,20 -70,4 0,19 0,63 -69,5 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,06 0,20 -70,3 0,19 0,63 -69,5 

        

 
        
Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta. 

  



 

 

 

Konsernitase  
     

Milj. euroa Liite 31.12.2022 31.12.2021 

VARAT     
Pitkäaikaiset varat    
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 82,0 72,0 
 Käyttöoikeusomaisuuserät  12 173,9 172,5 
 Liikearvo 11 879,5 848,6 
 Muut aineettomat hyödykkeet 11 145,2 175,2 
 Sijoituskiinteistöt  0,5 0,5 
 Osuudet osakkuusyrityksissä  0,0 0,6 
 Lainasaamiset  0,3 0,1 
 Laskennalliset verosaamiset  7,7 5,4 
 Muut pitkäaikaiset varat  0,8 0,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä  1 289,8 1 275,8 
     
Lyhytaikaiset varat    
 Vaihto-omaisuus  6,6 6,4 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset  142,9 128,3 
 Rahavarat  40,2 38,1 
Lyhytaikaiset varat yhteensä  189,7 172,8 
     
     
VARAT YHTEENSÄ  1 479,4 1 448,6 
     

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
 Osakepääoma  0,1 0,1 
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  492,8 492,8 
 Omat osakkeet  -15,8 -18,0 
 Kertyneet voittovarat  114,9 134,0 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  592,0 608,9 
 Määräysvallattomien omistajien osuus  0,0 0,0 
     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  592,0 608,9 
     
Pitkäaikaiset velat    
 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 13 383,1 257,9 
 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   133,2 131,4 
 Laskennalliset verovelat  29,5 28,5 
 Varaukset  8,3 8,5 
 Muut velat  16,2 15,6 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  570,3 441,9 
     
Lyhytaikaiset velat    
 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 13 44,2 120,9 
 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   46,5 47,1 
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  0,0 13,3 
 Varaukset  3,2 2,5 
 Ostovelat ja muut velat  223,2 214,1 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  317,1 397,9 
     
VELAT YHTEENSÄ  887,4 839,7 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  1 479,4 1 448,6 
     
Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta.  



 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista    
         

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Milj. euroa 
Osakepää-

oma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille 

Määräysval-
lattomien 

omistajien osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2022 0,1 492,8 -18,0 134,0 608,8 0,0 608,9 

Kauden laaja tulos        

 Kauden voitto - - - 24,4 24,4 0,0 24,4 

 Muut laajan tuloksen erät - - - -5,1 -5,1 - -5,1 

Liiketoimet omistajien kanssa        

 Osingonjako - - - -35,4 -35,4 - -35,4 

 Osakeperusteiset maksut - - 2,2 -3,0 -0,8 - -0,8 

Tapahtumat määräysvallattomien omistajien 
kanssa        

 
Liiketoimet määräysvallattomien 
omistajien kanssa - - - - - 0,0 0,0 

Oma pääoma 31.12.2022 0,1 492,8 -15,8 114,9 592,0 0,0 592,0 
         
         

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Milj. euroa 
Osakepää-

oma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille 

Määräysval-
lattomien 

omistajien osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2021 0,1 492,8 -6,7 85,3 571,4 - 571,4 

Kauden laaja tulos        

 Kauden voitto - - - 80,5 80,5 -0,0 80,4 

 Muut laajan tuloksen erät - - - -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Liiketoimet omistajien kanssa        

 Omien osakkeiden hankinta - - -11,3 - -11,3 - -11,3 

 Osakeperusteiset maksut - - - 1,9 1,9 - 1,9 

 Osingonjako - - - -33,1 -33,1 - -33,1 

Tapahtumat määräysvallattomien omistajien 
kanssa        

 
Tytäryritysten hankintaan liittyvä 
määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - 12,8 12,8 

 
Liiketoimet määräysvallattomien 
omistajien kanssa - - - 0,1 0,1 -12,8 -12,7 

Oma pääoma 31.12.2021 0,1 492,8 -18,0 134,0 608,9 0,0 608,9 



 

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma     
     

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 
Liiketoiminnan rahavirta     
Kauden voitto ennen veroja 9,9 31,8 30,9 100,7 
     
Oikaisut     
   Poistot ja arvonalentumiset 29,4 24,3 134,9 91,7 
   Varausten muutos 0,1 1,6 0,5 0,9 
   Muut oikaisut -0,5 0,1 -4,1 1,3 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 
Rahoitustuotot ja -kulut netto 2,9 2,0 2,9 9,0 

     
Käyttöpääoman muutokset     
   Myynti- ja muiden saamisten muutos 4,2 1,3 1,6 -17,0 
   Vaihto-omaisuuden muutos 1,0 0,4 -0,2 0,6 
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 26,7 26,9 0,4 28,4 
Saadut korot 0,1 0,1 0,3 0,3 
Maksetut verot 2,9 -2,4 -26,0 -20,7 
Liiketoiminnan rahavirta 76,5 86,1 140,9 195,2 
     
Investointien rahavirta     
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,7 -11,8 -34,9 -65,3 
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9,4 -6,2 -30,2 -21,0 
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -9,0 -9,7 -29,0 -22,1 
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -0,7 -0,1 
Osakkuusyhtiöiden myynti - - 0,1 - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0,2 0,3 0,7 0,5 
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investointien rahavirta -24,0 -27,4 -93,9 -108,1 
     
Rahoituksen rahavirta     
Omien osakkeiden hankinta - -11,3 - -11,3 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - -1,6 -0,0 -12,7 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 119,6 - 169,5 - 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -25,0 -26,1 -40,0 -41,9 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 16,9 41,0 77,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -100,3 -5,0 -116,7 -46,5 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12,7 -11,8 -49,3 -42,4 
Osamaksuvelkojen takaisinmaksut -1,2 -1,4 -5,3 -5,9 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -3,2 -3,0 -8,4 -9,3 
Maksetut osingot -17,7 -16,5 -35,4 -33,1 
Rahoituksen rahavirta -40,5 -59,7 -44,6 -126,1 
     
Rahavarojen muutos 12,0 -1,0 2,3 -39,0 
Rahavarat katsauskauden alussa 28,3 39,2 38,1 77,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 
Rahavarat katsauskauden lopussa 40,2 38,1 40,2 38,1 

   

Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta.   
 



 

 

 

Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot 

1. Laatimisperiaatteet 
 
Tämän osavuosikatsauksen luvut perustuvat tilintarkastettuihin vuoden 2022 tilinpäätöksen lukuihin, ja se on laadittu IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen, ja sitä tulee lukea yhdessä Konsernin viimeisimmän, vuodelta 2021 laaditun konsernitilinpäätöksen 
kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, 
joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.  
 
2. Olennaiset tilinpäätösarviot ja epävarmuustekijät 

 
Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa johto on tehnyt arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat laatimisperiaatteiden soveltamiseen ja 
raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Todelliset tulokset voivat poiketa näistä arvioista. Johdon käyttämä harkinta 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa sekä arvioihin liittyvät epävarmuustekijät ovat pääosin samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2021 
päättyneellä tilikaudella.  
 
3.  Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 
Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman uudesta ansaintajaksosta 
2023–2025 ja ehdollisen osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksosta 2023–2025. 
 
Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) ansaintajaksolla 2023–2025 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti 
maksetaan, ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI 
benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna). Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 640 000 osaketta. 
Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan 
osallistujille osakkeina.  
 
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon avainhenkilöille 
erityistilanteissa. Osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että kunkin osallistujan työsuhde 
Terveystaloon jatkuu edelleen. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 64 000 osaketta. 
 



 

 

 

4. Liikevaihto ja segmentti-informaatio 
 
Konsernin liikevaihto on jaettu asiakastyyppien perusteella. Konsernilla ei ole asiakkaita, joiden liikevaihto olisi vähintään 10 prosenttia 
Konsernin liikevaihdosta. Terveystalo tarjoaa varsinaisia terveydenhuollon palveluitaan ja avohoidon palveluja kolmelle eri asiakasryhmälle: 
yritysasiakkaille, yksityisasiakkaille ja julkisen sektorin asiakkaille. 
       
Yritysasiakkaat ovat Terveystalon suurin asiakasryhmä. Terveystalon yritysasiakkaat käsittävät yhtiön työterveysasiakkaat lukuun ottamatta 
kunnallisia työterveysasiakkaita. Yhtiö tarjoaa lakisääteisiä työterveyspalveluja ja muita työterveys- ja työhyvinvointipalveluja kaiken kokoisille 
yritysasiakkaille. Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja työterveyshuollon loppukäyttäjien määrän 
perusteella. Terveystalo tarjoaa työterveydenhuollon palveluja yli 27 000 yritykselle.  
 
Yksityisasiakkaat ovat Terveystalon toiseksi suurin asiakasryhmä. Yksityisasiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä ja perheitä. Yhtiön vahva brändi, 
vaivaton pääsy palveluihin ilman pitkiä odotusaikoja, johtava yksityishenkilöille, perheille ja eläkeläisille suunnattu palvelutarjonta ja 
henkilökohtaiset digitaaliset palvelut tuovat Terveystalolle kilpailuedun julkiseen terveydenhuoltoon nähden ja kannustavat asiakkaita 
investoimaan omaan terveyteensä. Yksityisasiakkaiden palvelut maksaa joko asiakas itse tai vakuutusyhtiö. 
 
Terveystalon julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluu suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita, kuten kuntia, kuntayhtymiä, 
sairaanhoitopiirejä sekä kunnallisia työterveysasiakkaita. Terveystalon laaja toimipaikkaverkosto, digitaalinen tarjonta, hyvä maine ja tunnettu 
brändi sekä terveydenhuoltopalvelujen koko hoitoketjun laaja tuntemus ja kokemus tekevät Terveystalosta houkuttelevan kumppanin julkiselle 
sektorille. Julkisen sektorin asiakasryhmässä Terveystalon palvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien 
budjeteista. Julkisen sektorin asiakkaille tarjottavat palvelut koostuvat kokonais- ja osaulkoistuksista, terveydenhuollon 
henkilöstövuokrauspalveluista, erikoissairaanhoidon palveluista, muista terveydenhuollon palveluista ja kuntien, kuntayhtymien ja 
sairaanhoitopiirien työterveyspalveluista. 
        
Liikevaihdon jakautuminen      

        

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Yritysasiakkaat 137,5 132,7 3,6 511,7 481,7 6,2 

Yksityisasiakkaat 89,0 89,4 -0,4 339,4 333,2 1,9 

Julkisen sektorin asiakkaat 80,7 82,1 -1,7 315,2 302,8 4,1 

     Ulkoistukset 29,7 33,2 -10,4 122,2 121,1 0,9 

     Henkilöstövuokrauspalvelut 22,4 23,7 -5,3 89,8 87,6 2,4 

     Palvelumyynti, kuten työterveys ja muut 28,6 25,3 13,2 103,3 94,0 9,8 

Suomi 307,2 304,1 1,0 1 166,2 1 117,7 4,3 

Ruotsi ja muut* 27,6 23,4 17,9 92,8 36,9 151,3 

Yhteensä 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 
        

*Muodostuu Konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon raportointikaudella ei ole ollut merkittävä. 

Suoritevelvoitteiden täyttymisen ajoittuminen      
        

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Yhtenä ajankohtana 305,1 293,5 3,9 1 134,4 1 030,1 10,1 

Ajan kuluessa 29,7 34,0 -12,6 124,6 124,5 0,1 

Yhteensä 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 
 



 

 

 

 
Segmentti-informaatio      

        
Liikevaihto       
Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 
Suomi 307,2 304,2 1,0 1 166,2 1 117,7 4,3 
Ruotsi ja muut 27,6 23,4 18,2 93,0 37,2 150,0 
Sisäiset eliminoinnit -0,1 -0,1 -49,5 -0,2 -0,3 -39,7 
Yhteensä 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 

        

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)        
Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 
Suomi 26,6 39,5 -32,6 102,3 140,2 -27,0 
Ruotsi ja muut 3,1 2,4 27,2 2,8 0,8 255,8 
Yhteensä 29,7 41,9 -29,2 105,2 141,0 -25,4 

        
Poistot aineellisista hyödykkeistä       
Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 
Suomi 16,8 15,9 5,4 66,2 62,3 6,3 
Ruotsi ja muut 1,6 1,4 16,1 6,6 2,8 135,7 
Yhteensä 18,4 17,3 6,3 72,8 65,1 11,9 

        
Oikaistun liikevoiton/-tappion (EBITA) täsmäytys kauden tulokseen on esitetty liitetiedossa 17. 

        
        
       
Henkilöstö    1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 
Henkilöstö keskimäärin HTV       
Suomi     5 865 5 338 9,9 
Ruotsi ja muut    687 305 125,2 
Yhteensä    6 552 5 643 16,1 
        
Henkilöstö kauden lopussa       
Suomi     10 100 9 131 10,6 
Ruotsi ja muut    833 674 23,6 
Yhteensä    10 933 9 805 11,5 
        
Ammatinharjoittajat kauden lopussa       
Suomi     5 822 5 644 3,2 
Ruotsi ja muut    106 110 -3,6 
Yhteensä    5 928 5 754 3,0 
        
        
5. Materiaalit ja palvelut      

        

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Materiaalien ostot -11,7 -10,4 12,6 -44,1 -34,8 26,5 

Varaston muutos -1,0 -0,4 131,2 0,2 -0,6 -136,5 

Ulkopuoliset palvelut -128,1 -125,1 2,4 -481,8 -453,4 6,3 

Yhteensä -140,8 -136,0 3,5 -525,7 -488,9 7,5 

        
6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut       

        

Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Palkat ja palkkiot -100,7 -91,8 9,7 -379,5 -314,1 20,8 

Osakeperusteiset maksut -0,6 -0,5 7,5 -2,0 -1,9 8,5 

Muut työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -19,1 -17,5 9,3 -73,5 -62,3 18,0 

Yhteensä -120,4 -109,8 9,6 -455,0 -378,2 20,3 



 

 

 

 
7. Liiketoiminnan muut kulut       

        

Milj.euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Vuokrat ja toimitilakulut  -6,9 -4,7 46,4 -22,9 -18,1 26,3 

Tieto- ja viestintäteknologiakulut -10,5 -8,7 20,9 -39,7 -31,7 25,2 

Markkinointi- ja viestintäkulut -1,5 -2,3 -36,5 -8,5 -7,3 16,7 

Muut kulut -13,5 -9,0 49,0 -41,1 -32,0 28,6 

Yhteensä -32,4 -24,8 30,6 -112,3 -89,2 25,9 

 
8. Tuloverot       
        
Tuloverot tuloslaskelmassa 

        
Milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -3,1 -6,6 -53,6 -8,3 -23,4 -64,6 

Edellisten tilikausien verot 0,0 0,0 -163,4 0,0 0,1 -62,5 

Laskennallisten verojen muutos 0,8 0,6 32,6 1,8 3,1 -42,2 

Tuloverot yhteensä -2,2 -6,0 -62,5 -6,5 -20,3 -68,0 



 

 

 

9. Osakeperusteiset maksut 

Terveystalo myönsi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana johtoryhmälle sekä muille avainhenkilöille uuden ansaintajakson pitkän 
aikavälin kannustinohjelmaan 2021. Suoriteperusteisen kannustinohjelman ansaintajakso on kolme vuotta, ja ohjelman ansaintaedellytyksenä 
on kolmen vuoden työssäoloehto sekä Terveystalon osakkeen kokonaistuottoon perustuvat ansaintakriteerit. Palkkio myönnetään Terveystalon 
osakkeina sisältäen palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Veroihin varatun osuuden vähentämisen jälkeen 
työntekijälle maksetaan netto-osakkeet. Ohjelman vaikutus tilikauden 2022 tulokseen on ollut 0,6 miljoonaa euroa, ja sen 
kokonaiskustannukseksi arvioidaan 2,3 miljoonaa euroa. Järjestelyn piiriin kuuluu 63 henkilöä.  

Tilikauden 2022 aikana on myönnetty uusi sitouttamisjakso ehdolliseen osakepalkkiojärjestelyyn. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa 
erikseen valituille avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita kiinteän määrän yhtiön osakkeita sitouttamisjakson lopussa. Palkkio myönnetään 
Terveystalon osakkeina sisältäen palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Veroihin varatun osuuden vähentämisen 
jälkeen työntekijälle maksetaan netto-osakkeet. Sitouttamisjaksojen 2021-2023 ja 2022-2024 vaikutus tilikauden 2022 tulokseen on ollut 0,0 
miljoonaa euroa, ja sen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 0,1 miljoonaa euroa. Järjestelyn piiriin kuuluu 3 henkilöä. 

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Terveystalolla on katsauskaudella ollut voimassa suoriteperusteisen kannustinohjelman 2021 ansaintajakso 
2021-2023 ja siirtymävaiheen kannustinohjelma. Näiden ohjelmien kuvaukset sisältyvät tilinpäätökseen 2021.  

 



 

 

 

10. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  
       

2022  Maa- ja 
vesialueet, 

rakennukset ja 
rakennelmat 

Koneet ja kalusto Toimitilojen perus-
parannukset 

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakko-maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa  
Hankintameno 1.1.2022 2,1 144,4 55,0 3,0 204,4 
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,2 0,4 0,5 0,0 1,1 
Lisäykset   - 20,0 4,9 6,1 31,0 
Vähennykset  - -0,4 - - -0,4 
Muuntoerot  -0,0 -0,2 -0,0 -0,0 -0,2 
Siirrot erien välillä - 1,0 4,0 -4,9 0,1 
Hankintameno 31.12.2022 2,3 165,1 64,4 4,2 236,0 
       

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 -1,1 -101,7 -29,6 - -132,4 
Poistot -0,0 -14,6 -5,9 - -20,6 
Arvonalentumiset - -0,8 -0,2 - -1,0 
Muuntoerot 0,0 0,1 0,0 - 0,1 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022 -1,2 -117,1 -35,8 - -154,0 

       Kirjanpitoarvo 1.1.2022 1,0 42,6 25,4 2,9 72,0 
Kirjapitoarvo 31.12.2022 1,2 47,9 28,7 4,2 82,0 

       
       

2021  Maa- ja 
vesialueet, 

rakennukset ja 
rakennelmat 

Koneet ja kalusto Toimitilojen perus-
parannukset 

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakko-maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa  
Hankintameno 1.1.2021 2,1 127,4 49,5 1,8 180,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen - 2,6 0,4 0,0 3,0 
Lisäykset   - 13,5 1,7 5,8 21,1 
Vähennykset  - -0,4 -0,0 - -0,5 
Muuntoerot  - -0,0 -0,0 - -0,0 
Siirrot erien välillä - 1,3 3,4 -4,7 - 
Hankintameno 31.12.2021 2,1 144,4 55,0 3,0 204,4 
       

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -1,1 -88,1 -24,1 - -113,3 

Poistot ja arvonalentumiset -0,0 -13,6 -5,5 - -19,2 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021 -1,1 -101,7 -29,6 - -132,4 

       Kirjanpitoarvo 1.1.2021 1,0 39,3 25,5 1,8 67,6 
Kirjapitoarvo 31.12.2021 1,0 42,6 25,4 2,9 72,0 



 

 

 

11. Aineettomat hyödykkeet      
      
2022 Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit Muut 

aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa 
Hankintameno 1.1.2022 916,6 166,5 88,8 111,0 1 282,9 
Liiketoimintojen yhdistäminen 34,4 2,0 - 4,1 40,4 
Lisäykset - - - 26,1 26,1 
Muuntoerot -3,5 -0,7 -0,1 -0,9 -5,2 
Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä - - - -0,1 -0,1 
Hankintameno 31.12.2022 947,5 167,8 88,7 140,2 1 344,2 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 -68,0 -107,4 -33,7 -50,0 -259,1 
Poistot - -10,2 -4,8 -15,1 -30,1 
Arvonalentumiset* - - - -30,5 -30,5 
Muuntoerot - 0,1 0,0 0,1 0,2 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022 -68,0 -117,5 -38,5 -95,6 -319,6 
      
Kirjanpitoarvo 1.1.2022 848,6 59,1 55,1 61,0 1 023,8 
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 879,5 50,3 50,2 44,6 1 024,7 

      
* Sisältää n. 29 miljoonan euron arvonalentumisen liittyen lopetettuihin osaprojekteihin operatiivisten perusjärjestelmien uudistuksessa.  

      
      
      
2021 Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit Muut 

aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa 
Hankintameno 1.1.2021 849,8 154,2 82,9 80,9 1 167,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen 67,3 12,3 6,0 5,1 90,6 
Lisäykset - - - 25,1 25,1 
Vähennykset - - - -0,0 -0,0 
Muuntoerot -0,4 -0,1 -0,1 -0,0 -0,5 
Hankintameno 31.12.2021 916,6 166,5 88,8 111,0 1 282,9 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -68,0 -97,3 -29,2 -39,3 -233,9 
Poistot ja arvonalentumiset - -10,0 -4,5 -10,8 -25,3 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021 -68,0 -107,4 -33,7 -50,0 -259,1 
      
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 781,8 56,9 53,6 41,6 933,9 
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 848,6 59,1 55,1 61,0 1 023,8 

      
 



 

 

 

12. Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat 
        
12.1. Käyttöoikeusomaisuuserät 

        
        
2022     

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa     
Hankintameno 1.1.2022    278,7 41,1 319,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen    4,4 - 4,4 
Lisäykset    54,5 0,8 55,3 
Vähennykset     -4,7 -0,3 -5,0 
Muuntoerot     -1,3 - -1,3 
Hankintameno 31.12.2022    331,7 41,5 373,1 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022    -119,0 -28,3 -147,3 
Poistot    -48,8 -3,5 -52,3 
Muuntoerot    0,3 0,0 0,3 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022    -167,5 -31,8 -199,3 

        Kirjanpitoarvo 1.1.2022    159,7 12,7 172,5 
Kirjapitoarvo 31.12.2022    164,2 9,7 173,9 

        

2021     

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa     
Hankintameno 1.1.2021    234,9 38,9 273,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen     17,3 0,6 17,9 
Lisäykset     29,7 1,8 31,5 
Vähennykset    -3,0 -0,2 -3,2 
Muuntoerot    -0,1 -0,0 -0,1 
Hankintameno 31.12.2021    278,7 41,1 319,8 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021    -76,8 -24,6 -101,4 
Poistot    -42,2 -3,7 -45,9 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021    -119,0 -28,3 -147,3 

        Kirjanpitoarvo 1.1.2021    158,1 14,3 172,4 
Kirjapitoarvo 31.12.2021    159,7 12,7 172,5 

        

  
12.2. Vuokrasopimusvelat 

      
31.12.2022   

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa   
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   124,2 9,0 133,2 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   43,7 2,8 46,5 
Vuokrasopimusvelat yhteensä   167,9 11,8 179,8 

      
31.12.2021   

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa   
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   120,0 11,4 131,4 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   43,4 3,7 47,1 
Vuokrasopimusvelat yhteensä   163,3 15,1 178,5 



 

 

 

 
13. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot arvostusryhmittäin sekä käyvän arvon hierarkia 
      

Milj. euroa 31.12.2022 

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-sesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat ja -

velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut rahoitusvarat 
ja                -velat Kirjanpitoarvo Käypä arvo 

Käyvän arvon 
hierarkia 

Rahoitusvarat      
Pitkäaikaiset      
  Lainasaamiset 0,3 - 0,3 0,3 Taso 2 
  Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,8 - 0,8 0,8 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Myyntisaamiset - 106,9 106,9 106,9  
  Sopimukseen perustuvat varat - 12,8 12,8 12,8  
  Rahavarat - 40,2 40,2 40,2  
  Korkojohdannaiset 9,9 - 9,9 9,9 Taso 2 
Rahoitusvarat yhteensä 11,0 159,9 170,9 170,9  
Rahoitusvelat      
Pitkäaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 379,2 379,2 379,2  
  Osamaksuvelat - 3,9 3,9 3,9  
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 5,6 - 5,6 5,6 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 40,0 40,0 40,0  
  Osamaksuvelat - 4,2 4,2 4,2  
  Ostovelat - 49,0 49,0 49,0  
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 5,0 - 5,0 5,0 Taso 3 
  Korkojohdannaiset 3,4 - 3,4 3,4 Taso 2 
Rahoitusvelat yhteensä 14,0 476,2 490,2 490,2  

      
Käyvän arvon hierarkian tasolle 3 luokitellut rahoitusvarat ja -velat muodostuvat noteeraamattomista osakesijoituksista sekä yritys- ja 
liiketoimintakauppojen ehdollisista lisäkauppahintaveloista. Osakesijoitusten arvostus perustuu johdon tapauskohtaiseen arvioon osakkeisiin 
liittyvästä tulevasta kassavirrasta, ja ehdollisten lisäkauppahintavelkojen arvostus perustuu kauppakirjoilla määritettyyn ehdollisen 
lisäkauppahinnan määrään sekä johdon tapauskohtaiseen arvioon lisäkauppahinnan toteutumisesta. Käyvän arvon hierarkian tasolle 3 
luokiteltujen rahoitusvarojen ja velkojen käypien arvojen muutosten vaikutus kauden tulokseen on ollut -2,4 miljoonaa euroa (2021: 0,5 
miljoonaa euroa).  

  



 

 

 

 

Milj. euroa 31.12.2021 

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-sesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat ja -

velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut rahoitusvarat ja              
-velat 

Kirjanpito-
arvo Käypä arvo 

Käyvän arvon 
hierarkia 

Rahoitusvarat      
Pitkäaikaiset      
  Lainasaamiset 0,1 - 0,1 0,1 Taso 2 
  Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,8 - 0,8 0,8 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Myyntisaamiset - 103,4 103,4 103,4  
  Sopimukseen perustuvat varat - 15,0 15,0 15,0  
  Rahavarat - 38,1 38,1 38,1  
  Korkojohdannaiset 0,6 - 0,6 0,6 Taso 2 
Rahoitusvarat yhteensä 1,6 156,5 158,1 158,1  
Rahoitusvelat      
Pitkäaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 249,8 249,8 249,8  
  Osamaksuvelat - 8,1 8,1 8,1 Taso 2 
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 5,4 - 5,4 5,4 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 115,6 115,6 115,6  
  Osamaksuvelat - 5,3 5,3 5,3  
  Ostovelat - 57,1 57,1 57,1  
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 2,8 - 2,8 2,8 Taso 3 
  Korkojohdannaiset 1,2 - 1,2 1,2 Taso 2 
Rahoitusvelat yhteensä 9,4 435,8 445,2 445,2  

      



 

 

 

14. Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Tilikauden 2022 aikana konserni on tehnyt 12 yrityshankintaa ja kolme liiketoimintakauppaa.  

1.2.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia työterveyspalveluita tarjoavan Vantaan Työterveys Oy:n osakekannasta.  

1.2.2022 Feelgood Företagshälsovård AB hankki 100 prosenttia ruotsalaisen työterveyspalveluita tarjoavan Länshälsan Uppsala AB:n 
osakekannasta.  

31.3.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysioterapiapalveluita tarjoavan Lapin Liikuntaklinikka Oy:n osakekannasta.  

31.3.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysioterapiapalveluita tarjoavan OMT Klinikka Kokkola Oy:n osakekannasta. 

31.3.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysio- ja toimintaterapiapalveluita tarjoavan Suomen Fysiogeriatria Oy:n 
osakekannasta sekä välillisen 100 prosentin omistuksen sen tytäryhtiöissä Aktiivi-Fysioterapia Tampere Oy, Mimmin Terapia Oy sekä toi.minna 
Oy. 

1.5.2022 Feelgood Företagshälsovård AB hankki 100 prosenttia ruotsalaisen työterveyspalveluita tarjoavan Jobbhälsan i Norr AB:n 
osakekannasta.  

1.5.2022 Feelgood Svenska AB hankki 100 prosenttia ruotsalaisen riippuvuushoitopalveluita tarjoavan Nämndemansgården AB:n ja 
tytäryhtiöiden osakekannasta.  

31.5.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysioterapiapalveluita tarjoavan Into Terveys Oy:n osakekannasta. 

30.6.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysioterapiapalveluita tarjoavan Kunnon Syke Oy:n osakekannasta. 

31.8.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia kuntoutuspalveluita tarjoavan Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut 
osakekannasta. 

31.8.2022 Suomen Terveystalo Oy hankki Hammasrasti toiminimellä harjoitetut hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluihin sekä muuhun 
suunterveydenhuoltoon liittyvät liiketoiminnat.  

31.8.2022 Suomen Terveystalo Oy hankki FysioProfessionals Oy:n fysioterapiaan, kuntoutukseen, hierontaan, urheiluhierontaan, osteopatiaan, 
alaraaja-analyysiin sekä kuntouttavaan liikuntaan liittyvät liiketoiminnat. 

30.9.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia fysioterapiapalveluita tarjoavan Saimaan Urheilufysioterapia Oy:n osakekannasta. 

30.9.2022 Suomen Terveystalo Oy hankki Hammaslääkäripalvelu Hymyn Paikka Oy:n hammaslääkäripalveluihin sekä terveydenhuoltoon 
liittyvien aineiden ja tarvikkeiden myyntiin liittyvät liiketoiminnat. 

31.10.2022 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia chat- ja videoyhteysratkaisuita tarjoavan Somia Reality Oy:n osakekannasta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luovutetun vastikkeen sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen 
velkojen käyvistä arvoista. Hankittujen yhtiöiden taseet on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Terveystalon laskentaperiaatteiden mukaisesti. 
Laskelmat on laadittu osittain alustavina, ja hankinnat on esitetty yhdistettynä, koska ne eivät ole yksittäin tarkasteltuna olennaisia. 



 

 

 

 
Luovutettu vastike 

    

Milj. euroa 

Kauppahinta, rahana maksettava   37,8 

Ehdollinen vastike   5,1 

Luovutettu vastike yhteensä   42,9 

    
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät 

    

Milj. euroa 

Rahavarat   4,4 

Aineettomat hyödykkeet   6,0 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   1,1 

Käyttöoikeusomaisuuserät   4,4 

Laskennalliset verosaamiset   0,2 

Vaihto-omaisuus   0,2 

Myyntisaamiset ja muut saamiset   5,2 

Rahoitusvelat   -0,5 

Vuokrasopimusvelat   -4,4 

Ostovelat ja muut velat   -6,2 

Laskennalliset verovelat   -1,1 

Korolliset velat   -0,1 

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä   8,9 

    
Liikearvo   34,0 

 

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyi alustava 34,0 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu yhtiöiden ja liiketoiminnan hankinnasta 
odotettavissa oleviin synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Syntyneestä liikearvosta 1,0 miljoonaa euroa on vähennyskelpoista 
verotuksessa. Tilikauden 2022 aikana tehtyjen hankintojen rahavirtavaikutus oli 32,9 miljoonaa euroa. 
 
Toteutuneissa liiketoimintojen yhdistämisissä Konserni on hankkinut asiakkuuksia ja teknologiaan perustuvia aineettomia hyödykkeitä. Muihin 
aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritelty asiakassuhteiden 
arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Teknologian käypä arvo on 
määritelty käyttäen arvioitua jälleenhankintakustannusta. 
 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oli 5,2 miljoonaa euroa, eikä niihin liity olennaista arvonalentumisriskiä. 
 
Konserni on kirjannut näistä hankinnoista yhteensä 1,3 miljoonaa euroa transaktioihin liittyvää kulua varainsiirtoverosta sekä palkkioista liittyen 
neuvonta-, arvonmääritys- tms. palveluihin. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman liiketoiminnan muut kulut -erään. 

Edellä kuvattujen liiketoimintojen yhdistämisen myötä tilikauden 2022 aikana kirjattu liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio 
1,0 miljoonaa euroa.  

Johdon arvion mukaan Konsernin liikevaihto tilikauden 2022 aikana olisi ollut 1 268,0 miljoonaa euroa ja kauden voitto 23,3 miljoonaa euroa jos 
tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisivat yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2022 alkaen. 
 
 



 

 

 

Liiketoimintojen yhdistämiset 2021 
 
Tilikauden 2021 aikana Konserni teki kymmenen yrityshankintaa ja yhden liiketoimintakaupan. Feelgood Svenska AB -konsernin hankinta on 
esitetty erillään, ja muut pienemmät hankinnat on esitetty yhdessä. 

Feelgood Svenska AB -konsernin hankinta  

Terveystalo Healthcare Oy 14.6.2021 hankki 72,14 prosenttia ruotsalaisen Feelgood-konsernin emoyhtiö Feelgood Svenska AB (publ):n 
osakekannasta. Samalla Terveystalo Healthcare julkisti suositellun pakollisen käteisostotarjouksen Feelgoodin jäljellä olleiden osakkeiden 
ostamisesta 5,70 Ruotsin kruunun (noin 0,57 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Ostotarjous päättyi 26.7.2021, ja ostotarjouksen 
myötä Terveystalo saavutti 97,42 prosentin omistusosuuden Feelgoodin osakkeista ja äänistä. Elokuussa 2021 Terveystalo käynnisti pakollisen 
lunastusmenettelyn Feelgoodin jäljellä olevista osakkeista ja Feelgoodin osakkeet poistettiin Nasdaq Stockholmin listalta 6.8.2021. 

Feelgood on yksi Ruotsin johtavista terveydenhuollon yrityksistä. Feelgood työllistää noin 700 työntekijää, jotka palvelevat asiakkaita sekä 
digitaalisesti että fyysisesti 120 toimipaikassa Ruotsissa. Feelgood tarjoaa työterveyshuollon, johtamisen kehittämisen ja päihteiden 
väärinkäytön ehkäisemisen palveluja sekä digitaalisia yksityisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja. Feelgood oli listattu Nasdaq 
Stockholmissa. Hankinta on Terveystalon ensimmäinen askel palveluiden ja verkoston laajentamisessa Ruotsin markkinoille. Kauppa yhdistää 
kaksi alan johtavaa palvelualustaa, jotka täydentävät toisiaan osaamisen, palvelutarjonnan sekä maantieteellisen verkoston suhteen ja tarjoavat 
merkittäviä mahdollisuuksia arvon luomiseen. 

Välittömästi ennen määräysvallan saavuttamista Terveystalo Healthcaren omistus Feelgoodissa oli 2,8 prosenttia. Aikaisemman omistuksen 
kirjanpitoarvo vastasi sen käypää arvoa hankinta-ajankohtana, ja vaiheittaisesta hankinnasta ei aiheutunut tulosvaikutusta. Feelgood on 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen kesäkuun lopusta 2021 lähtien.  

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto maksetusta vastikkeesta, hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen 
velkojen käyvästä arvosta, määräysvallattomien omistajien osuudesta sekä hankinnan rahavirtavaikutuksesta. 



 

 

 

 
Luovutettu vastike 

    

Milj. euroa 

Kauppahinta, rahana maksettava   47,2 

Luovutettu vastike yhteensä   47,2 

    
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät, määräysvallattomien omistajien osuus sekä liikearvo 

    

Milj. euroa 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   2,0 

Käyttöoikeusomaisuuserät    10,7 

Muut aineettomat hyödykkeet   18,1 

Laskennalliset verosaamiset   0,1 

Muut pitkäaikaiset varat   0,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset   16,6 

Rahavarat   2,7 

Rahoitusvelat   -3,9 

Vuokrasopimusvelat   -9,9 

Laskennalliset verovelat   -3,7 

Muut pitkäaikaiset velat (eläkevelvoitteet)   -1,9 

Ostovelat ja muut velat   -12,2 

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä   18,6 

Määräysvallattomien omistajien osuus   12,8 

Liikearvo   41,4 

    

Hankinnan rahavirtavaikutus 
    

Milj. euroa 

Maksettu käteisvaroina   47,2 

Vähennetään: hankitut rahavarat   -2,7 

Hankinnan rahavirtavaikutus hankinta-ajankohtana   44,5 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta   12,7 

Hankinnan kokonaisrahavirtavaikutus   57,2 

 

Hankinnasta syntynyt määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu käypään arvoon. Määräysvallattomien omistajien osuuden käypä 
arvo on määritelty perustuen Terveystalo Healthcaren käteisostotarjouksessa tarjoamaan osakekohtaiseen 5,70 Ruotsin kruunun 
käteisvastikkeeseen sekä vähemmistön omistamien osakkeiden määrään hankinta-ajankohtana. Hankinta-ajankohdan jälkeen Terveystalo on 
hankkinut jäljellä olevat määräysvallattomien omistajien osuudet ja saavuttanut 100 prosentin omistuksen Feelgoodissa joulukuussa 2021. 

Käypien arvojen määrityksessä tunnistettiin asiakassuhteisiin, tuotemerkkeihin ja teknologiaan perustuvia aineettomia hyödykkeitä, joiden 
alustavaksi yhteenlasketuksi käyväksi arvoksi määriteltiin 18,0 miljoonaa euroa. Edellä mainittuihin liittyen tunnistettiin 3,7 miljoonan euron 
laskennallinen verovelka. Asiakassuhteiden ja tuotemerkkien käypä arvo on määritelty käyttäen tuottoihin perustuvaa lähestymistapaa, joka 
edellyttää arviota tai ennustetta odotettavissa olevista vastaisista rahavirroista. Teknologian käypä arvo on määritelty käyttäen arvioitua 
jälleenhankintakustannusta. Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyi 41,4 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu odotettavissa oleviin 
synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Syntynyt liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten yhteenlaskettu käypä arvo oli 16,6 miljoonaa euroa, joka vastaa olennaisesti niiden kirjanpitoarvoa, eikä 
saamisiin liity olennaista arvonalentumisriskiä.  



 

 

 

Konserni on kirjannut hankinnasta yhteensä 1,5 miljoonaa euroa kuluja liittyen neuvonta- ja arvonmäärityspalveluihin. Kulut sisältyvät 
konsernituloslaskelmaan liiketoiminnan muut kulut -erään. 

Edellä kuvatun liiketoimintojen yhdistämisen myötä tilikaudella 2021 kirjattu liikevaihto oli 36,9 miljoonaa euroa, ja vaikutus tilikauden 
tulokseen on ollut -0,7 miljoonaa euroa. 

Johdon arvion mukaan Konsernin liikevaihto tilikaudella 2021 olisi ollut 1 194,1 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 80,7 miljoonaa euroa, jos 
hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2021 alkaen. 

  

Muut yrityshankinnat 

28.2.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia terapiapalveluita tarjoavan Attentio Oy:n osakekannasta.  

28.2.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia Espoon Keskuksen Hammaslääkärit Oy:n osakekannasta.  

31.3.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia vaativan lastensuojelun palveluita tarjoavan Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy:n 
osakekannasta. 

30.4.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia lääkärikeskus Helsinki Hospital Oy:n osakekannasta.  

31.8.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia puheterapia - ja tulkkauspalveluita tarjoavan Sivupersoona Oy:n osakekannasta. 

31.8.2021 Suomen Terveystalo Oy hankki fysioterapiapalveluita tarjoavan Fysiopiste Mervi Nivukosken liiketoiminnan. 

1.9.2021 Feelgood Företagshälsovård AB hankki 100 prosenttia ruotsalaisen työterveyspalveluita tarjoavan Dalarnas Företagshälsa AB:n 
osakekannasta.  

1.10.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia vaativan lastensuojelun palveluita tarjoavan Jyväskylän Hoitokoti Ankkuri Oy:n 
osakekannasta sekä välillisen 100 prosentin omistuksen yhtiöistä Ankkurin Huoltamo Oy, Jyväskylän Lastensuojelupalvelut Oy, Terapiatelakka 
Oy ja Lastensuojelupalvelut Väylä Oy. 

29.10.2021 Suomen Terveystalo Oy hankki 94 prosenttia lääkärikeskus Medimar Scandinavia Ab:n osakekannasta. Hankinnasta syntyi 15 
tuhannen euron määräysvallattomien omistajien osuus, jonka arvostus perustuu suhteelliseen osuuteen hankittujen yksilöitävissä olevien 
nettovarojen määrästä. 

30.11.2021 Terveystalo Healthcare Oy hankki 100 prosenttia hierontapalveluita tarjoavan Suomen Hierojakoulut Oy:n osakekannasta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luovutetun vastikkeen sekä hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen 
velkojen käyvistä arvoista. Hankittujen yhtiöiden taseet on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Terveystalon laskentaperiaatteiden mukaisesti. 
Hankinnat on esitetty yhdistettynä, koska ne eivät ole yksittäin tarkasteltuna olennaisia. 

 



 

 

 

 
Luovutettu vastike yhteensä   

   

Milj. euroa   

Kauppahinta, rahana maksettava  24,0 

Ehdollinen vastike  7,3 

Luovutettu vastike yhteensä  31,4 

   
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät 

   

Milj. euroa   

Rahavarat  3,6 

Aineettomat hyödykkeet  5,5 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  0,9 

Käyttöoikeusomaisuuserät  7,2 

Vaihto-omaisuus  0,2 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  3,5 

Rahoitusvelat  -0,8 

Vuokrasopimusvelat  -7,2 

Ostovelat ja muut velat  -6,6 

Laskennalliset verovelat  -1,0 

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä  5,4 

   

Liikearvo  26,0 

 

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyi 26,0 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu yhtiöiden ja liiketoiminnan hankinnasta odotettavissa 
oleviin synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Syntyneestä liikearvosta 0,4 miljoonaa euroa on vähennyskelpoista verotuksessa. 
Hankintojen rahavirtavaikutus oli 20,3 miljoonaa euroa. 
 
Toteutuneissa liiketoimintojen yhdistämisissä Konserni on hankkinut asiakkuuksia. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien 
asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritelty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista 
asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.  
 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oli 3,5 miljoonaa euroa, eikä niihin liity olennaista arvonalentumisriskiä. 
 
Konserni on kirjannut näistä hankinnoista yhteensä 0,9 miljoonaa euroa transaktioihin liittyvää kulua varainsiirtoverosta sekä palkkioista liittyen 
neuvonta-, arvonmääritys- tms. palveluihin. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman liiketoiminnan muut kulut -erään. 

Edellä kuvattujen liiketoimintojen yhdistämisen myötä tilikauden 2021 aikana kirjattu liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa ja vaikutus tilikauden 
tulokseen oli 0,7 miljoonaa euroa.  

Johdon arvion mukaan Konsernin liikevaihto tilikauden 2021 aikana olisi ollut 1 176,6 miljoonaa euroa ja kauden voitto 79,2 miljoonaa euroa, 
jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisivat yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2021 alkaen. 



 

 

 

15. Vakuudet, ehdolliset velat ja vastuusitoumukset   
   

Milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021 

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 11,4 11,4 

Yhteensä 11,4 11,4 
   

Muut omasta puolesta annetut vakuudet   

Talletukset 0,5 0,2 

Muut takaukset 0,4 0,9 

Yhteensä 0,9 1,1 



 

 

 

16. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
       

Milj. euroa, ellei toisin mainittu 10-12/2022 10-12/2021 Muutos, % 1-12/2022 1-12/2021 Muutos, % 

Liikevaihto 334,8 327,5 2,2 1 259,1 1 154,6 9,0 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)  48,0 59,1 -18,8 178,0 206,1 -13,6 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)  14,4 18,1 - 14,1 17,8 - 

Käyttökate (EBITDA) 1)  42,2 58,2 -27,5 168,8 201,8 -16,4 

Käyttökate (EBITDA), % 1)  12,6 17,8 - 13,4 17,5 - 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) * 1)  29,7 41,9 -29,1 105,2 141,0 -25,4 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % * 1)  8,9 12,8 - 8,4 12,2 - 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) 1)  23,8 40,9 -41,9 95,9 136,7 -29,8 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % 1)  7,1 12,5 - 7,6 11,8 - 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)  20,1 34,8 -42,3 73,4 114,4 -35,8 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)  6,0 10,6 - 5,8 9,9 - 

Liikevoitto/-tappio (EBIT)  12,8 33,9 -62,3 33,9 110,1 -69,2 

Liikevoitto/-tappio (EBIT), %  3,8 10,3 - 2,7 9,5 - 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)  - - - 4,1 13,6 - 

Omavaraisuusaste, % 1)  - - - 40,2 42,2 - 

Osakekohtainen tulos (€) 0,06 0,20 -70,4 0,19 0,63 -69,5 

Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 126 548 126 742 - 126 508 127 180 - 

Nettovelka 1)  - - - 566,6 519,0 9,2 

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 95,7 85,2 - 

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) - - - 3,2 2,5 - 

Varat yhteensä - - - 1 479,4 1 448,6 2,1 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) - - - 122,2 156,9 -22,1 

Nettovelka, ilman IFRS 16 1)  - - - 386,8 340,6 13,6 

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), 
ilman IFRS 16 * 1) - - - 3,2 2,2 - 

Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 6 552 5 643 16,1 

Henkilöstö kauden lopussa - - - 10 933 9 805 11,5 

Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 928 5 754 3,0 

       
*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja - tappioihin, arvonalentumisiin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaviin eriin. 

       
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat 
merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.  

 



 

 

 

17. Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat 

    
Tunnusluvut  

    

Osakekohtainen tulos, (euroa) = 
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden tulos  

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä  
    
Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä 
koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.  

Taseen vaihtoehtoiset tunnusluvut  
    
Yhtiö esittää seuraavat taseen vaihtoehtoiset tunnusluvut, koska ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita yhtiön kyvystä saada rahoitusta ja 
maksaa velkaansa. 

    

Oman pääoman tuotto (ROE), % = 
Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta) 

x 100 % 
Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin) 

    

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) 

x 100 % 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

    

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % = 
Korolliset velat - korolliset saamiset ja rahavarat 

x 100 % 
Oma pääoma 

    

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 
12 kuukautta) * = 

Korolliset velat - korolliset saamiset ja rahavarat  

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)  

    

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) 
(viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * = 

Korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja - korolliset saamiset ja rahavarat  

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16  
    
    
Tuloslaskelman vaihtoehtoiset tunnusluvut  

    
Yhtiö esittää seuraavat tuloslaskelman vaihtoehtoiset tunnusluvut, koska yhtiön näkemyksen mukaan ne lisäävät ymmärrystä yhtiön liiketoiminnan tuloksesta. 
Lisäksi oikaistut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat usein analyytikkojen ja muiden osapuolten käyttämiä ja helpottavat vertailtavuutta kausien välillä. 

    
Oikaistu käyttökate (EBITDA) * = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset + oikaisut  

    

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * = 
Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset + oikaisut 

x 100 % 
Liikevaihto 

    
Oikaistu liikevoitto / -tappio ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 
* 

= 
Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset + oikaisut  

 

    

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % * 

= 

Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset + oikaisut 

x 100 % 
Liikevaihto 

    



 

 

 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * = 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta + oikaisut 

 

    

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * = 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta +oikaisut 

x 100 % 
Liikevaihto 

    
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset  

    

Käyttökate (EBITDA), % = 
Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset 

x 100 % 
Liikevaihto 

    
    

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 

 

 

    
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % 

= Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset x 100 % 

Liikevaihto 

    
Liikevoitto/-tappio (EBIT) = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta  

    

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % = 
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta 

x 100 % 
Liikevaihto 

    
Oikaistu käyttökate (EBITDA), ilman IFRS 16 * = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset + oikaisut - IFRS 16 vuokrakuluoikaisu  

   
    
    
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaviin eriin. 



 

 

 

18. Täsmäytyslaskelma vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin 
     

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Poistot ja arvonalentumiset 29,4 24,3 134,9 91,7 

Oikaisut * 5,9 1,0 9,2 4,3 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 48,0 59,1 178,0 206,1 

     

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 48,0 59,1 178,0 206,1 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 14,4 18,1 14,1 17,8 

     

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Poistot ja arvonalentumiset 29,4 24,3 134,9 91,7 

Käyttökate (EBITDA) 42,2 58,2 168,8 201,8 

     

Käyttökate (EBITDA), % 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Käyttökate (EBITDA) 42,2 58,2 168,8 201,8 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Käyttökate (EBITDA), % 12,6 17,8 13,4 17,5 

     

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), 
milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 11,0 7,0 62,0 26,6 

Oikaisut * 5,9 1,0 9,2 4,3 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 29,7 41,9 105,2 141,0 

     

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), 
% 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 29,7 41,9 105,2 141,0 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), 
% 8,9 12,8 8,4 12,2 



 

 

 

 
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), milj. 
euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 11,0 7,0 62,0 26,6 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 23,8 40,9 95,9 136,7 

     

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 23,8 40,9 95,9 136,7 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 7,1 12,5 7,6 11,8 

     

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Oikaisut * 7,3 1,0 39,5 4,3 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 20,1 34,8 73,4 114,4 

     

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 20,1 34,8 73,4 114,4 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 6,0 10,6 5,8 9,9 

     

Liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Kauden tulos 7,6 25,8 24,4 80,4 

Tuloverot 2,2 6,0 6,5 20,3 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,1 0,1 0,3 

Nettorahoituskulut 2,9 2,0 2,9 9,0 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) 12,8 33,9 33,9 110,1 

     

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Liikevoitto/-tappio (EBIT) 12,8 33,9 33,9 110,1 

Liikevaihto 334,8 327,5 1 259,1 1 154,6 

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 3,8 10,3 2,7 9,5 

     

Oman pääoman tuotto (ROE), %   31.12.2022 31.12.2021 

Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta)   24,4 80,4 

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin)   600,4 590,1 

Oman pääoman tuotto (ROE), %   4,1 13,6 

     



 

 

 

     

     

Omavaraisuusaste, %   31.12.2022 31.12.2021 

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden)   592,0 608,9 

Taseen loppusumma   1 479,4 1 448,6 

Saadut ennakot   7,1 6,1 

Omavaraisuusaste, %   40,2 42,2 

     

Nettovelkaantumisaste (gearing), %   31.12.2022 31.12.2021 

Korolliset velat   607,0 557,2 

Korolliset saamiset ja rahavarat   40,4 38,2 

Oma pääoma   592,0 608,9 

Nettovelkaantumisaste (gearing), %   95,7 85,2 

     

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   31.12.2022 31.12.2021 

Korolliset velat   607,0 557,2 

Korolliset saamiset ja rahavarat   40,4 38,2 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   178,0 206,1 

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   3,2 2,5 

     

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   31.12.2022 31.12.2021 

Kauden tulos   23,3 80,4 

Tuloverot   7,6 20,3 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,1 0,3 

Nettorahoituskulut   2,9 9,0 

Poistot ja arvonalentumiset   134,9 91,7 

Oikaisut *   9,2 4,3 

IFRS 16 vuokrakuluoikaisu   -55,8 -49,2 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   122,2 156,9 

     

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   31.12.2022 31.12.2021 

Korolliset velat   427,2 378,8 

Korolliset saamiset ja rahavarat   40,4 38,2 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   122,2 156,9 

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   3,2 2,2 

     

Oikaisut *, milj. euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Yrityshankintoihin liittyvät kulut (1   0,7 0,7 2,8 3,1 

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut (2 0,8 0,1 1,5 0,3 

Arvonalentumiset 1,4 - 30,3 - 

Strategiset projektit ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 4,3 0,2 5,0 0,8 

Oikaisut * 7,3 1,0 39,5 4,3 

     
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 

1) Sisältäen hankittujen liiketoimintojen transaktiokustannukset ja integraatiokulut.  

2) Sisältäen verkoston ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt. 
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