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Tämä raportti on tarkoitettu osakkeenomistajille, sijoittajille, 
analyytikoille, medialle, asiakkaille, henkilöstölle ja muille Ter-
veystalosta kiinnostuneille sidosryhmille. Terveystalo-konsernin 
liiketoiminta keskittyy kokonaisvaltaiseen terveydenhuol-
toon. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja 
yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen 
verkostomme kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suo-
mea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympärivuorokautiset 
digitaaliset palvelut. 

Vuosikertomuksessa ja sen sisarjulkaisuissa Vastuulli-
suusraportissa sekä Laatukirjassa raportoidaan yhtiön talou-
dellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä ava-
taan niiden strategista merkitystä yhtiön liiketoiminnassa.

Vuosikertomus sisältää Terveystalon vuoden 2019 koho-
kohdat, toimitusjohtajan katsauksen, toimintaympäristön 
kuvauksen, strategia- ja arvonluontiosion, selvitykset hal-
linto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemispolitiikasta sekä 
hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetie-
toineen.

Kirjanpitolain edellyttämä selvitys muista kuin taloudelli-
sista tiedoista on sisällytetty vuosikertomuksen talousosios-
sa olevaan hallituksen toimintakertomukseen. Terveystalon 
vastuullisuuden johtamisesta ja tuloksista raportoidaan laa-
jemmin yhtiön Vastuullisuusraportissa. Lääketieteellistä laa-
tua käsitellään puolestaan vuoden 2019 Laatukirjassa.

ESIPUHE
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Vuonna 2019 Terveystalossa asioi noin 

1,2 miljoonaa asiakasta. Lääkärikäyntejä oli 

3,7 miljoonaa, mikä vastaa noin 15 prosenttia 

kaikista Suomen lääkärikäynneistä. 

Liikevaihtomme kasvoi 38 prosentilla yli miljardiin 

euroon ja työllistimme suoraan ja välillisesti 

yhteensä yli 13 000 ammattilasta. Panostimme 

tänä vuonna erityisesti ennaltaehkäisevien ja 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palveluiden 

kehitykseen, palvelujen saatavuuden 

parantamiseen, asiakaskokemukseen ja 

digitaalisten palveluiden eteenpäin viemiseen. 

VUOSI 
2019
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Lääkärikeskus-sairaalat 

Kuntaulkoistukset ja 
valinnanvapauskokeilut 

Lääkärikeskukset ja 
hammaslääkärikeskukset 
sekä työterveysasemat

TERVEYSTALO LYHYESTI
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo 
on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. 
Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri 
vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

15 %
Suomen kaikista 
lääkärikäynneistä

3,7

1 030

11,2 %

1,2
miljoonaa lääkärikäyntiä 
vuonna 2019

miljoonaa yksittäistä 
asiakasta vuonna 2019

Noin Noin

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2019, % 
KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA

SUOMEN SUURIN LIIKEVAIHDON  
JA TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄN PERUSTEELLA

AVAINLUVUT

2019

LIIKEVOITTO (OIKAISTU EBITA),   
% LIIKEVAIHDOSTA

2019
LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA

188 000 uutta oma 
suunnitelmaa  

yli 150 000 
etävastaanottoa  
vuonna 2019

yli 4,7 miljoonaa 
henkilöä sähköisessä 
potilastietokannassa

noin 800 000 
käyttäjää oma terveys 
-verkkopalvelussa

1

42 %

29 %

29 %

Yritysasiakkaat, 42 % (54 %)

Yksityisasiakkaat, 29 % (35 %)

Julkisen sektorin asiakkaat, 29 % (11 %)

YHTEENSÄ

1030,7
milj. €

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN 2019, 
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA

TOIMIPAIKKAA, JOISTA 
17 SAIRAALAYKSIKKÖÄ JA 
40 HAMMASLÄÄKÄRIKESKUSTA

TOIMIPAIKASSA 
KUVANTAMISEN 
PALVELUITA

TOIMIPAIKASSA TARJOLLA 
FYSIOTERAPIAPALVELUITA

300

47

170

TERVEYSTALON DIGITAALISTEN PALVELUIDEN 
KÄYTTÄJÄMÄÄRIÄ 31.12.2019

TERVEYSTALO ON SUOMEN SUURIN YKSITYINEN TERVEYSPALVELUIDEN TARJOAJA

PALVELUTARJOAMA

• TYÖTERVEYSPALVELUT

• YLEIS- JA ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUT

• HYVINVOINTIPALVELUT

• KUVANTAMINEN JA LABORATORIO- 
TUTKIMUKSET

• PÄIVÄKIRURGIA

• ULKOISTUSPALVELUT

• HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUT

(745)

(11,8 %)
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VUOSI 2019 
Vuonna 2019 Terveystalo kehitti entistä sujuvampaa asiointia ja paransi palvelujensa 
saatavuutta muun muassa monipuolisilla digitaalisilla palveluilla. Tälle aukeamalle on koottu 
joitakin vuoden 2019 kohokohtia.

TERVEYSTALO OSAKKAAKSI 
TERVEYSPALVELUITA 
KEHITTÄVÄÄN OLO-
APTEEKKIKETJUYHTIÖÖN 

Terveystalo liittyi osakkaaksi 
Olo-apteekkiketjuun, 
jonka tavoitteena on 
kehittää apteekkeja 
terveyden ja hyvinvoinnin 
asiakaslähtöisiksi 
lähipalvelupisteiksi.

UUDISTETTU OMA TERVEYS 

Oma Terveys 
-sovelluksesta löytyy 
esimerkiksi uusi, mielen 
hyvinvointia tukeva 
24/7-chat sekä lääkärin 
videovastaanotto. 
Ympärivuorokautisen 
chatin kautta lääkäriin 
pääsee keskimäärin noin  
7 sekunnissa.

EVALUA OSAKSI 
TERVEYSTALOA

Vuonna 2003 
perustettu Evalua on 
erikoistunut tieteelliseen 
näyttöön perustuviin 
terveyskyselyihin, vaativiin 
henkilöstötutkimuksiin ja 
tulosten tulkintaan. 

TERVEYSTALOLLE   
ISS ESG PRIME -LUOKITUS

Terveystalo sai ISS ESG 
Prime -luokituksen 
osoituksena siitä, että yhtiö 
täyttää ISS ESG:n korkeat 
vastuullisuusvaatimukset 
toimialalla. 

UUSI RAHOITUSSOPIMUS 
KIRITTÄÄ TERVEYSTALON 
VASTUULLISUUSTYÖTÄ 

Terveystalo sopi 410 milj. 
euron lainarahoituksesta, jonka 
korkomarginaali huomioi sen, 
miten Terveystalo saavuttaa 
asetetut vastuullisuustavoitteet. 

TERVEYSTALO PRO 
-SOVELLUS TUKEE 
AMMATTILAISEN TYÖTÄ

Terveydenhuollon 
ammattilaisille suunnatun 
Pro-sovelluksen avulla 
asiantuntija voi pian 
hallita reaaliaikaisesti 
fyysisiä ja digitaalisia 
vastaanottoaikojaan.

ENNÄTYSMÄÄRÄ  
DIGITAALISIA   
VASTAANOTTOJA

Terveystalossa oli heinä-
kuussa ennätyksellisen 
paljon chat- ja videovas-
taanottoja. Määrä ylitti 
Lounais-Suomen alueen 
fyysiset käyntimäärät  
Terveystalossa. Etä- 
vastaanotot parantavat 
palveluidemme saata-
vuutta merkittävästi. 

TERVEYSTALON 
TYÖTERVEYSPALVELUT 
LAAJENIVAT

Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän 
työterveystoiminta, Kanta-
Hämeen Työsyke Oy sekä 
Etelä-Karjalan Työkunto 
Oy siirtyivät osaksi 
Terveystaloa.

VILLE IHO TERVEYSTALON 
TOIMITUSJOHTAJAKSI

Terveystalon pitkäaikainen 
toimitusjohtaja Yrjö 
Närhinen jätti yhtiön, ja 
hallitus nimitti Ville Ihon 
uudeksi toimitusjohtajaksi. 
Iho aloitti tehtävässään 
joulukuussa.

TOUKO-KESÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

HELMIKUU

HEINÄKUU
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: 

TERVEYSTALO NÄYTTÄÄ SUUNTAA    
TOIMIALAN MURROKSEN KESKELLÄ

Teknologian kehittyminen ja sen mukanaan tuomat palveluinnovaatiot 
muokkaavat kaikkia toimialoja ja digitaaliset palvelut yleistyvät myös 
terveydenhuollossa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, 
ja alan megatrendit sekä asiakkaiden muiden toimialojen palveluihin 
tekemä vertailu muokkaavat terveydenhuollonkin asiakasodotuksia. 
Länsimaisen väestön ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta ja kas-
vattaa terveydenhuollon kustannuksia. 

Samaan aikaan terveydenhuollon ammattilaisista on monin pai-
koin pulaa. Paineiden keskellä terveydenhuollon palvelujen laatua 
ja saatavuutta käsitellään usein nollasummapelinä, jossa ajatellaan 
että lopputulokseen voidaan vaikuttaa vain lisäämällä resursseja tai 
siirtämällä samoja resursseja paikasta toiseen. 

Meillä Terveystalossa on alan johtavana yksityisenä yritykse-
nä ainutlaatuinen mahdollisuus ja myös velvollisuus toimia suun-
nannäyttäjänä. Luomme uusia toimintatapoja, jotka auttavat koko 
yhteiskuntaa vastaamaan ikääntymisen, elintasosairauksien sekä 
kasvavien terveysmenojen tuomiin haasteisiin. Nollasummape-
lin sijasta me haastamme itseämme luomaan jatkuvasti uutta ja 
avaamaan hoitoketjujen pullonkauloja. Investoimme uusien palve-
lutapojen ja prosessien kehittämiseen – tavoitteenamme on tukea 
asiakkaidemme kokonaisterveyttä koko ajan tarkemmin ja tehok-
kaammin. 

Ratkaisuistamme hyvänä esimerkkinä toimivat digitaaliset työ-
kalumme, joiden ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tar-
peisiin tehokkaasti – ajasta ja paikasta riippumatta, vuorokauden 
ympäri. Hyödynnämme palveluissamme lisäksi analytiikkaa, joka 
auttaa meitä hoitoketjujen tehostamisessa. Käymme myös asiak-
kaidemme kanssa entistä enemmän vuoropuhelua mikä yhdessä 
hoidosta keräämämme tiedon kanssa auttaa meitä ennalta eh-
käisevien palveluiden rakentamisessa. 

Teknologiakehityksen rinnalla rakennamme alan vahvinta työ-
yhteisöä. Hyödynnämme asiantuntijoitamme mahdollisimman tar-
koituksenmukaisesti ja ohjaamme asiakkaamme kohtaamaan hä-
nelle sopivan asiantuntijan oikeassa palvelussa, oikeaan aikaan ja 
oikeassa kanavassa. 

TALOUDELLISESTI JA TOIMINNALLISESTI ERINOMAINEN VUOSI
Vuosi 2019 on ollut Terveystalolle sekä taloudellisesti että toimin-
nallisesti erinomainen. Alan resurssihaasteista huolimatta olemme 
kyenneet kasvattamaan tarjontaamme ja takaamaan asiakkaillemme 

korkean palvelutason ja nopean hoitoon pääsyn. Kiitos kuuluu uusille 
prosesseille ja digitaalisille ratkaisuille: esimerkiksi Chat-lääkärivas-
taanotollemme pääsee keskimäärin seitsemän sekunnin odotusajalla.

Asiakasmäärän kasvun rinnalla asiakastyytyväisyytemme nousi 
vuoden aikana ennätystasolle. Myös liiketoimintamme kasvu jatkui, 
ja saavutimme ensimmäistä kertaa yli miljardin euron liikevaihdon 
samalla kun kannattavuutemme pysyi toimialan huipulla. Opera-
tiivinen kannattavuutemme parani orgaanisen kasvun tukemana, 
huolimatta Attendon ostetun terveyspalveluliiketoiminnan ma-
talammasta katteesta. Olemme vakuuttuneita, että saavutamme 
kannattavuudelle asetetun keskipitkän aikavälin tavoitteemme. 

Haastamme itseämme entistä enemmän myös vastuullisuuden 
saralla. Esimerkiksi marraskuussa sovimme 410 miljoonan euron 
lainarahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi Terveystalon 
onnistumisen vastuullisuustavoitteissaan.

SYVÄ AMMATTITAITO SIIVITTÄÄ KOHTI YKSILÖKESKEISTÄ, 
ENNALTA EHKÄISEVÄÄ HOITOA
Tuoreena toimitusjohtajana olen todella vaikuttunut yhtiömme 
vahvasta kulttuurista ja kyvykkyyksistä. Terveystalolaisilla on alan 
syvä ammattitaito ja halu tehdä yhteistyötä yli osaamisalueiden. 
Samalla he hakevat uusia, konkreettisia ratkaisuja alan tarpeisiin. 
Asiantuntijamme ovat kunnianhimoisia lääketieteellisessä, toimin-
nallisessa ja kokemuksellisessa laadussa, ja organisaatiossamme on 
syvälle juurtunut datalla johtamisen kulttuuri. Terveystalon missio, 
”taistelemme terveemmän elämän puolesta”, näkyy konkreettisesti 
joka päivä uskomattoman kovana työmoraalina. 

Toimialan murros tarjoaa Terveystalolle uusia mahdollisuuksia 
keskeisten kyvykkyyksiensä hyödyntämiseen. Pyrimme jatkossakin 
ohjaamaan toimialan kehitystä kohti yksilökeskeisempää, ennalta 
ehkäisevää hoitoa ja edistämään läpinäkyvyyttä ja hoidon laadun 
vertailtavuutta. Me rakennamme alan vahvinta työyhteisöä ja pa-
rasta joukkuetta. Haluamme, että asiakkaamme tuntevat saavansa 
parasta huolenpitoa palvelusta tai kanavasta riippumatta. 

Vahvuutemme luovat erinomaisen pohjan tulevien strategisten 
valintojen tekemiselle. 

Ville Iho
toimitusjohtaja
Terveystalo

Teknologia muokkaa terveydenhuoltoa, ja edistyksellisimmät toimijat luovat uusia ratkaisuja muun muassa 
sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoidon pääsyn parantamiseen. Terveystalo on eturintamassa kehittämässä 
tulevaisuuden yksilökeskeistä hoitoa. Ratkaisumme toimivat: vuonna 2019 asiakastyytyväisyytemme nousi 
ennätystasolle ja operatiivinen kannattavuutemme kasvoi. 

CHAT-LÄÄKÄRIIN 
NOIN 7 SEKUNNISSA 
24/7
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA    
MEGATRENDIT 

YLEISET MEGATRENDIT TERVEYDENHUOLLON TRENDIT HEIJASTAVAT GLOBAALEJA MEGATRENDEJÄ

Terveydenhuoltoalan toimintaan vaikuttavat useat globaalit mega- 
trendit, kuten digitaalinen murros, väestön ikääntyminen ja kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin merkityksen kasvu. Kun tunnistamme nämä, 
pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia 
tehokkaasti ja myös vastaamaan trendeihin entistäkin paremmin. 

Megatrendit muuttavat myös terveydenhuollon asiakkaiden 
odotuksia. Länsimaissa väestö ikääntyy, ja nykysenioreiden elä-
mäntyyli on erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla. He kuluttavat 
enemmän ja käyttävät terveydenhuollon palveluita runsaammin. 
Toinen merkittävä demografinen ryhmä on milleniaalit. Heillä on 
tyypillisesti terveet elämäntavat, ja digitalisaatio on osa arkea. 

Väestön ikääntyminen kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia 
ja lisää paineita sääntely-ympäristön uudistuksille. Samaan aikaan 
terveydenhuollon ammattilaisista on monin paikoin pulaa. Digiterveys 
tarjoaa omalta osaltaan työkaluja terveydenhuollon haasteisiin, ja 
digitaalisten palveluiden suosio kasvaa, sillä palveluita voidaan tarjota 
ajasta ja paikasta riippumatta tehokkaasti, vuorokauden ympäri. 
Digitaalisilla palveluilla myös ammattilaisen tavoittaa myös siellä 
missä tekijäpulan vuoksi fyysistä vastaanottoa ei ole mahdollista 
saada tai odotusajat ovat pitkiä.

Automaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat muok-
kaavat kaikkia aloja teollisuudesta tietotyöhön. Digitaaliset palvelut 
yleistyvät myös terveydenhuollossa ja tuovat uusia ratkaisuja muun 
muassa sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon pääsyn parantami-
seen. Esimerkiksi Terveystalon Oma Terveys-sovelluksesta asiakas 
löytää koko terveyshistoriansa ja 24/7 etävastaanotot yhdestä paik-
kaa. Eteenpäin katsovan henkilökohtaisen terveyssuunnitelman, 
Oma Suunnitelman avulla asiakas voi yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa asettaa terveyttä parantavia tavoitteita ja 
saavuttaa ne konkreettisilla askeleilla. 

Myös ennakoivan ja ennaltaehkäisevän hoidon merkitys koros-
tuu ja terveydenhuollon palveluketjut muuttuvat digitaalisuuden 
myötä. Osia hoitoketjusta voidaan jo nyt korvata digitaalisilla pal-
veluilla.

DIGITALISAATIO

• Verkkoasioinnin kasvu

• Asioinnin helppous ja nopeus

• Kohdennettu, asiakastietoon 
perustuva räätälöinti 

 
 
 

MITÄ TEEMME

• Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen 
etävastaanotoilla

• Tarjoamme monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä 
mobiilipalveluita

• Kohdennamme tarjonnan henkilökohtaiseksi

• Tarjoamme yritysasiakkaille monipuoliset 
sähköiset palvelut 

GLOBAALIT TRENDIT MUUTTAVAT TAPAA, JOLLA TERVEYDENHUOLTOA TUOTETAAN JA RAHOITETAAN

Demografiset 
muutokset

Vähenevät
resurssit

Voimaantunut
kuluttaja

Krooniset 
sairaudet

Epäluuloinen
kuluttaja

Digiterveys

• Ikääntyminen → 
terveydenhuollon 
kustannusten 
nousu → regulaa-
tion uudistukset 
väistämättömiä

• Tekoälypohjainen 
(diagnostiikan) 
tuki → lääkärien 
rooli muuttuu

• Kansallisvaltion 
rooli aiheuttaa 
epävarmuutta 
terveydenhuolto-
alalla

• Pulaa ammatti-
laisista

• Hoitajien ja 
muiden ammat-
tilaisten rooli 
kasvaa

• Asiakkaat 
omistavat ene-
nevässä määrin 
terveystietonsa ja 
valitsevat käyttä-
mänsä palvelut

• Asiakaskokemus 
ja digitaalinen 
personointi

• Kasvava tarve 
kustannus-tehok-
kaalle väestön 
terveyden 
johtamiselle

• Kaupalliset mallit 
muuttuvat, esim. 
Fee for Service  
-mallista 
tilauspohjaisiin 
palveluihin

• Uudentyyppiset 
kilpailijat (start- 
up-yrityksistä 
teknologia- 
jättiläisiin)

• Tieto ja laatumit-
tarit kilpailuetuna

• Digitaaliset alus-
tat kilpailuedun 
lähteenä

• Digitaalisten 
kanavien suosimi-
nen kasvaa

• Ennakoivan ja en-
naltaehkäisevän 
hoidon merkitys 
korostuu 

• Vuorovaikutus 
lisääntyy

• Palveluketju 
muuttuu; digitaa-
linen diagnoosi 
& diagnostiikka, 
vasta sitten 
lääkärille

MITÄ TEEMME

• Kehitämme palvelukonsepteja asiakastietoa 
hyödyntämällä

• Räätälöimme palvelutarjontaa paikallisen 
asiakaskysynnän mukaan

ASIAKASKÄYTTÄYTYMISEN JA ODOTUSTEN 
MUUTOS 

• Väestön ikääntyminen

• Elintapojen polarisoituminen

• Kokonaisvaltaisen, räätälöidyn terveyden ja 
hyvinvoinnin kasvava merkitys

• Kasvava datamäärä

12 13TERVEYSTALO VUOSIKERTOMUS 2019

VUOSI 2019 HALLINNOINTI TALOUS

12 13TERVEYSTALO VUOSIKERTOMUS 2019



Terveystalon laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut edistävät suo-
malaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. 
Terveystalon strategian ytimenä on lääketieteellisen, toiminnallisen 
ja kokemuksellisen laadun jatkuva kehittäminen ja kannattava kasvu 
orgaanisen kasvun ja täydentävien yritysostojen kautta. Missionamme 
on: taistelemme terveemmän elämän puolesta.

Tarjoamme monipuolisia terveydenhuollon ja hyvinvoinnin pal-
veluita yritys-, yksityis- ja julkisen sektorin asiakkaille. Kilpailuetu-
jamme ovat laaja ja kattava verkosto, skaalautuva liiketoimintamalli 
ja monipuoliset digitaaliset palvelut, jotka yhdessä kehitysmyöntei-
sen kulttuurimme kanssa houkuttelevat alan parhaita osaajia. 

ylivertainen palvelukokemus
Myönteinen palvelukokemus edistää asiakkaiden sitoutumista ja asia-
kasuskollisuutta. Pyrimme tarjoamaan kaikissa palvelukanavissamme 
ylivertaisen kokemuksen, joka edellyttää asiakkaan yksilöllisten 
odotusten ja tarpeiden aktiivista tunnistamista ja täyttämistä. Palvelua 
tukevat digitaaliset työkalut ovat keskeinen osa asiakaskokemusta. 

vahvimmat asiakassuhteet
Tavoitteenamme on olla kaikille asiakasryhmille ensisijainen ter-
veyspalvelujen tarjoaja. Kehitämme jatkuvasti palvelutarjontaamme 
ja verkostoamme voidaksemme palvella asiakkaidemme yksilöllisiä 
tarpeita entistäkin paremmin.

halutuin työntekopaikka osaajille
Kyky houkutella päteviä ja motivoituneita ammattilaisia on meille 
kriittistä: vain siten voimme saavuttaa toiminnallisen tehokkuuden, 

LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA

ylivertaisen palvelukokemuksen ja lääketieteellisen laadun, jotka 
muodostavat strategiamme ytimen. Tyytyväiset työntekijät ovat 
myös asiakastyytyväisyyden ja laadukkaan hoidon edellytys. 

paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain
Kattava verkostomme ja laaja palveluvalikoimamme muodostavat 
alustan, jolla asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti, yksilöllisesti 
ja paikallisesti. Toimintamme mittakaavaetujen ansiosta voimme 
investoida jatkuvasti digitalisaatioon, palvelukehitykseen ja toimin-
nalliseen tehokkuuteen.

mitattua vaikuttavuutta
Lääketieteellinen laatu syntyy terveydenhuollon ammattilaisten lää-
ketieteellisen asiantuntemuksen, laadukkaiden toimitilojen, jatkuvan 
koulutuksen ja tehokkaiden prosessien kokonaisuudesta. Haluamme 
olla Suomessa alamme edelläkävijä hoidon laadun ja vaikuttavuuden 
mittaamisessa sekä raportoinnissa. 

vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja
Osallistumme aktiivisesti Suomen terveydenhuoltopalvelujen kehit-
tämiseen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 
Pyrimme kehittämään asiakaskeskeisiä yhteistyömalleja yhdessä 
julkisen sektorin kanssa ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun 
terveydenhuollon tulevaisuudesta. Tarjoamme vaikuttavia työkaluja 
kansantaloudellisesti merkittävien elintapasairauksien ennaltaeh-
käisyyn ja täydennämme julkista palvelutuotantoa. 

VAIKUTTAVAT TRENDIT RISKIEN KUVAUS JA VAIKUTUS HALLINTA MAHDOLLISUUS

Kilpailukyvyn jatkuva 
parantaminen

Suhteellisen kilpailukyvyn heikke-
neminen vaikuttaa kannattavuu-
teen ja lisää toimintaympäristöön 
liittyviä riskejä.

Kaupalliset strategiat, jatkuvan 
parantamisen kulttuuri ja vahva kokemus 
tuottavuuden parantamisesta. Palvelui-
den kehittäminen. 

Suhteellisen kilpailukyvyn lisääminen 
parantaa kannattavuutta ja vähentää 
toimintaympäristöön liittyviä riskejä.

Yrityskauppojen valinta ja 
toteutus

Integraatiohaasteet liittyen 
asiakkuuksiin, resursseihin, järjes-
telmiin, prosesseihin ja kulttuuriin. 
Tavoiteltavia hyötyjä ei saavuteta tai 
ne saavutetaan vain osittain. 

Järjestelmällinen kohteiden valinta ja 
valmistelu strategisen yhteensopivuu-
den, oikean arvostuksen ja tehokkaan 
integraation varmistamiseksi. Sidosryh-
mäyhteistyö.

Kasvu, uudet asiakkuudet ja liiketoimin-
not, maantieteellinen laajentuminen, 
osaamisten laajentuminen.

Kyky hankkia ja pitää 
palveluksessa ammattitai-
toista työvoimaa, jolla on 
monipuolista osaamista

Liiketoiminnan suunnittelun 
ja toteutuksen haasteet, jotka 
vaikuttavat kannattavuuteen ja 
arvonluontiin.

Osaamisen kehittäminen, kannustinjär-
jestelmät, työhyvinvoinnin kehittäminen, 
arvopohjainen johtaminen ja eettiset 
toimintatavat. 

Houkuttelevuus työntekopaikkana 
mahdollistaa ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuuden kilpailijoita 
paremmin. Sitoutunut, huippusuori-
tuksiin yltävä henkilöstö mahdollistaa 
strategian toteutuksen ja yhtiön 
menestyksen. 

Innovaatioiden ja uusien 
palvelujen kehittäminen ja 
kaupallistaminen

Menetetty mahdollisuus uusien 
palvelujen kehittämisessä ja 
kaupallistamisessa.

Suunnitelmallinen kehityshanke- 
 portfolio, yhteistyö ja kumppanuudet 
T&K-toiminnassa, liiketoimintamallin 
kehitys.

Nykyisten palvelujen uudistaminen ja 
täydentävät palvelut lisäarvon luomi-
seksi. Uudet palvelut voivat olla yhtiölle 
merkittävä kasvun ja arvon lähde.

VAIKUTTAVAT TRENDIT RISKIEN KUVAUS JA VAIKUTUS HALLINTA MAHDOLLISUUS

Talouden suhdanteet ja 
työllisten määrän kehitys

Suomen talouden kehitys ja työllisten 
määrä vaikuttavat Terveystalon 
palveluiden kysyntään.

Kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja 
muun kilpailukyvyn edistäminen valitun 
strategian mukaisesti.

Terveystalon vahva tase ja keskit-
tyminen kilpailukykyyn vähentävät 
riskejä ja voivat luoda strategisia 
mahdollisuuksia (ml. yrityskaupat). 

Markkinakysynnän ja 
-tarjonnan muutokset

Muutokset kysynnässä tai tarjonnassa 
vaikuttavat yhtiön kasvunäkymiin.

Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen, 
palveluiden jatkuva kehitys.

Laaja verkosto ja jatkuva kilpailuky-
vyn ja laadun kehittäminen edistävät 
asiakasuskollisuutta.

Muutokset sääntelyssä, 
tuissa ja verotuksessa

Päätöksenteko sääntelymuutoksista 
lykkääntyy tai sääntely-ympäristössä 
tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Sääntelymuutosten varhainen tunnistami-
nen, vaatimustenmukaisuus, kilpailukyvyn 
ja laadun jatkuva parantaminen, palvelujen 
tuottamisen tapojen uudelleen organisoi-
minen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Sääntelymuutokset voivat luoda 
uutta kysyntää ja ohjata asiakkaita 
suosimaan laatuun ja kilpailukykyyn 
panostavia palveluntarjoajia. 

Digitalisaatio ja 
 teknologinen kehitys

Digitaalisten palveluiden rooli kasvaa 
ja muokkaa toimialaa. Vaatimukset 
tietosuojalle ja -turvalle kasvavat. 

Jatkuva panostus digitaalisten palvelujen 
ja työkalujen kehittämiseen. Tietosuojan 
ja -turvan varmistaminen osana koko-
naisturvallisuuden johtamista useilla eri 
menetelmillä ja prosesseilla.

Digitalisaation avulla voidaan 
luoda uusia ratkaisuja sairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja parantaa hoitoon 
pääsyä.

Vastuullisuuden kasvava 
merkitys

Vastuullisuuteen liittyvillä puutteilla voi 
olla merkittävä negatiivinen vaikutus 
yhtiön maineeseen ja toimintaan.

Laadun ja vastuullisuuden johtaminen 
ja jatkuva kehittäminen osana yhtiön 
strategiaa.

Vastuullisella toiminnalla ja läpinä-
kyvällä raportoinnilla voidaan luoda 
kilpailuetua.

SUOMEN TERVEYDENHUOLTOMARKKINAT

TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT MAHDOLLISUUDET JA RISKIT

JULKINEN TUOTANTO YKSITYINEN TUOTANTO

YKSITYINEN  
RAHOITUS

JULKINEN  
RAHOITUS

julkisesti rahoitettu ja 
tuotettu

74 %
yht. 10,8 mrd. euroa

julkisesti rahoitettu ja 
yksityisesti tuotettu

7 %
yht. 1,0 mrd. euroa

yksityisesti rahoitettu  
ja tuotettu

19 %
yht. 2,7 mrd. euroa

Vuonna 2017 Nordic Healthcare Groupin arvion mukaan

Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat vuositasolla 
noin 15 miljardia euroa. Julkisesti rahoitettu ja tuotettu terveyden-
huolto kattaa tästä 74 prosenttia. Yksityisellä terveydenhuollolla on 
merkittävä rooli suomalaisessa järjestelmässä. 

Suomessa on kansainvälisestikin ainutlaatuinen työterveysjär-
jestelmä, jonka asiakkaina on 1,9 miljoonaa suomalaista. Tällä on 

vaikutuksia niin kansanterveyteen kuin terveydenhuollon koko-
naiskustannuksiin. Tutkimusten mukaan systemaattisesti työkyvyn 
johtamiseen panostavat yritykset hyötyvät moninkertaisesti. Yksi 
investoitu euro poikii kuusinkertaisen tuoton sijoitetulle pääomalle, 
sillä sairauspoissaolokustannukset ja eläkekustannukset alenevat. 

Suomen  
terveydehuolto- 
markkinoiden  

yhteenlaskettu koko

14,5
mrd. euroa

STRATEGIA
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TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
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NETTOVELKA/OIKAISTU KÄYTTÖKATE

TAVOITE TOTEUMA 2019 TAVOITETASO

38 % 6–8 % vuotuinen kasvu
Pitkällä aikavälillä orgaanisen 
kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan 
osa-alueiden täydentämiseen 
tähtäävien yritysostojen avulla

11,2 % Oikaistu liikevoitto* 12–13 % 
liikevaihdosta
*ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia keskipit-
källä ja pitkällä aikavälillä

2,7 (vertailukelpoinen) Nettovelka / oikaistu käyttökate 
enintään 3,5-kertainen
Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäi-
sesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi 
yritysostojen yhteydessä

Tilikaudelta 2018 
ei jaettu osinkoa. 
Varoja jaettiin sijoitetun 
vapaan oman pääoman 
rahastosta 0,20 
euroa osakkeelta (277 
prosenttia tilikauden 
voitosta).

Vähintään 30 % tilikauden voitosta 
Huomioiden Terveystalon pitkän 
aikavälin kehitystarpeet ja taloudelli-
nen asema

kasvustrategian toteutus etenee johdonmukaisesti
Vuoden 2019 keskeisiä strategisia toimenpiteitä ovat olleet Attendo 
terveyspalvelujen integraatio ja vastaanottoaikojen tarjonnan kas-
vattaminen prosessikehityksen ja digitaalisten työkalujen avulla.

Asiakaskokemusta mittaava NPS* (asiakassuositteluindeksi, 
Net Promoter Score) oli vahva kaikilla mittausalueilla. Terveystalon 
henkilöstön työtyytyväisyys oli erinomaisella tasolla, mutta suo-
sitteluindeksi eNPS jäi keskivertotasolle (9). Henkilöstötutkimuk-
sen pohjalta tunnistetut parannustoimenpiteet on käynnistetty. 

Terveystalon kattava kokonaisterveyden palveluvalikoima moni-
puolistui edelleen, ja toteutuneiden yrityskauppojen synergiahyö-
dyt saavutettiin suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 
yrityskauppojen ja vahvan orgaanisen kasvun myötä, ja oikaistulla 
EBITA:lla mitattu kannattavuus oli vahva, 11,2 prosenttia liikevaih-
dosta. Yritysvastuu on yksi Terveystalon strategisista painopisteistä. 
Yhtiö julkaisi Laatukirjan lisäksi ensimmäisen yritysvastuuraporttin-
sa vuodelta 2019 ja saavutti ISS ESG Prime -luokituksen ensimmäi-
senä suomalaisena terveyspalveluyrityksenä.

TAISTELEMME TERVEEMMÄN ELÄMÄN PUOLESTA 

OSAAMINEN JA VÄLITTÄMINEN

MISSIO: 

ARVOMME:

KASVUMME PERUSTUU KUUTEEN STRATEGISEEN VALINTAAN: 

TERVEYSTALON KASVUSTRATEGIA

YLIVERTAINEN  
PALVELUKOKEMUS  

NPS, 
 vastaanotot

VAHVIMMAT  
ASIAKASSUHTEET 

Kokemuksellinen 
laatu

HALUTUIN  
TYÖNTEKOPAIKKA  

OSAAJALLE
Suositteluindeksi 

eNPS

PAIKALLISESTI 
LAADUKKAIN JA 

VALTAKUNNALLISESTI 
TEHOKKAIN

Operatiivinen  
laatu

MITATTUA  
VAIKUTTAVUUTTA 

Lääketieteellinen 
laatu

VASTUULLINEN 
YHTEISKUNNALLINEN 

UUDISTAJA 

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KASVU
6–8 % vuotuinen kasvu1

KANNATTAVUUS
Oikaistu liikevoitto  

12–13 % liikevaihdosta2

PÄÄOMARAKENNE
Nettovelka/oikaistu  

käyttökate enintään 3,5x3

OSINGONJAKOPOLITIIKKA
vähintään 30 %  

tilikauden voitosta4

VAHVUUTEMME:

LAAJIN  
VERKOSTO

SUURIN  
MÄÄRÄ DATAA

SKAALAUTUVUUS
KEHITYSMYÖNTEINEN  

KULTTUURI

1 Kasvu pitkällä aikavälillä orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla.

2 Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

3 Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

4 Huomioiden Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Liike-
vaihdon 
kasvu

Kannatta-
vuus

Pääoma- 
rakenne

Osingon-
jako
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ARVONLUONTIMALLI
luotu arvo ja vaikutukset:tuotokset:liiketoimintamalli:

laadun johtaminen

ARVONLUONTIMALLI

VAIKUTUKSET JA ARVO ASIAKKAILLE
• Nopea hoitoon pääsy: 24/7 chat vastaanotto noin 

7 sekunnissa, yleis- tai työterveyslääkärille noin 
vuorokaudessa

• Hoidon valtakunnallinen saatavuus: Digitaaliset palvelut 
läpi Suomen 24/7, 75 % suomalaisista asuu 15 minuutin 
ajomatkan päässä Terveystalon yksiköstä

• Korkealaatuinen ja vaikuttava hoito
• Vahva potilasturvallisuus, muistutusten (0,01 %), 

kanteluiden (0,00 %), potilasvahinkoilmoitusten (0,01 %) 
määrä alle toimialan keskiarvon

• Sairauspoissaolojen ja tekemättömän työn kustannusten 
vähentäminen 

• Sairauksien ennaltaehkäisy
• Korkea asiakastyytyväisyys ja suositteluindeksi, NPS
• Kustannussäästöt ja hoitoonpääsyn paraneminen 

julkisrahoitteisissa palveluissa

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
• Verot 149 milj. euroa
• Maksetut pääoman palautukset 26 milj. euroa
• Investoinnit ilman yrityskauppoja 33 milj. euroa
• Ostetut materiaalit ja palvelut yhteensä 473 milj. euroa 

joista yli 90 % kotimaisilta toimittajilta
• Rahoituskulut (netto) 14 milj. euroa

VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖLLE JA AMMATINHARJOITTAJILLE
• Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä 314 milj. euroa
• Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti 3,7 alle kansallisen 

keskiarvon
• Tapaturmataajuus, LTIR 25, selvästi alle alan 

valtakunnallisen keskiarvon
• 92 % on tyytyväisiä Terveystaloon työnantajana
• Keskitettyjä valtakunnallisia koulutuksia järjestettiin 

yhteensä 2 685 tuntia.

IHMISET JA OSAAMINEN
• Työllistimme yli 13 000 henkilöä, joista itsenäisiä ammatinharjoittajia 

on yli 5 000: noin 5 000 lääkäriä noin 30 erikoisalalta, yli 
900 sairaanhoitajaa, 130 leikkaussalisairaanhoitajaa ja yli 
800 työterveyshoitajaa, 350 hammaslääkäriä, 200 psykologia, 
140 psykoterapeuttia, 55 ravitsemusterapeuttia ja noin 600 työ- ja 
fysioterapeuttia.

 
TALOUDELLISET PANOKSET
• Nettovelka 548 milj. euroa
• Oma pääoma 541 milj. euroa 

AINEETTOMAT RESURSSIT
• ISO 9001:2015 -laatusertifiointi
• Asiakastiedon hyödyntäminen lääketieteellisen laadun johtamisessa 

sekä kansanterveyden edistämisessä yhteiskunnallisesti
• Näyttöön perustuvaan lääketieteeseen pohjaavat hoitoketjut ja niiden 

seuranta
• Lääketieteellisen laadun johtamisen työkalut: Etydi, lääketieteellinen 

raportti ja dashboard
• Vahva brändi, kiinnostavin työantaja lääkäreiden ja 

terveydenhuoltoalan opiskelijoiden keskuudessa
• Parhaissa Käsissä -toimintamalli asiakastarpeiden huomioimisessa
• Oma Suunnitelma -toimintamalli ennaltaehkäisevässä 

terveydenhuollossa
• Lääketieteellinen tutkimus: Terveystalo clinical research, biopankki

SOSIAALINEN PÄÄOMA
• Hyvät suhteet erityisesti ammatinharjoittajalääkäreiden ja muiden 

terveydenhuollon ammattilaisten, sijoittajien sekä materiaalien ja 
palvelujen toimittajien kanssa vaikuttavat suoraan kykyymme tarjota 
korkealaatuisia yksilökeskeistä terveyttä edistäviä palveluita

• Tiivis yhteistyö toimialajärjestöjen, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden ja 
sairauskassojen kanssa edistää parhaiden toimintatapojen jakamista ja 
palvelujen vaikuttavuutta

• Hyvät suhteet viranomaisiin ja päättäjiin tukevat toimintaamme ja 
rooliamme osana suomalaista terveydenhuoltoa 

INFRASTRUKTUURI
• Noin 300 toimipaikkaa
• 17 sairaalayksikköä 
• 40 hammaslääkärikeskusta 
• 45 Rela-hierojat -yksikköä
 
LUONNONVARAT
• Energiankulutus 17 170 MWh 

• 3,7 milj. lääkärikäyntiä 
1,2 milj. yksittäiselle 
asiakkaalle eli yli 15 % 
Suomen lääkärikäynneistä

• 6,2 asiakaskäyntiä
• Yli 150 000 etävastaanottoa
• Yli 4,7 milj. henkilöä 

sähköisessä 
potilastietokannassa

• 188 000 uutta 
terveystavoitetta digitaalisiin 
Oma Suunnitelmiin

PÄÄSTÖT JA JÄTTEET  
• Hiilijalanjälki 2 222,5 tonnia, 

CO2 (Scope 1 & 2)
• Jätteet 73 tonnia  

(sekajäte ja vaarallinen jäte)
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 ja muut terveydenhuollon am
m

attilaiset

Valtakunnallinen verkosto ja digitaalise

t p
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TAISTELEMME 
TERVEEMMÄN 

ELÄMÄN 
PUOLESTA

Terveydenhuollon 
henkilöstö-
vuokraus-
palvelut

Työterveys-
palvelut

Yleis- ja 
erikoislääkäri-
palvelut

Hyvinvointi-
palvelut

Kuvantaminen 
ja laboratorio-
tutkimukset

Päiväkirurgia

Lääke-
tieteellinen 
tutkimus

Ulkoistus-
palvelut

KESKEISET OPERATIIVISET JOHTAMISJÄRJESTELMÄT
• Ammattilaisten johtaminen
• Verkoston johtaminen
• Jatkuvan parantamisen malli 
• Kannattavuuden ja kasvun johtaminen

DIGITALISAATIO JA INNOVAATIOT
• Digitaaliset ratkaisut lääketieteellisen, 

operatiivisen ja asiakaskokemuslaadun 
parantamiseksi

• Uudet palvelut ja palvelumuodot 

resurssit ja panokset:

Hyvään hallintotapaan, eettisiin periaatteeisiin, riskienhallintaan ja 
vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen (Compliance) liittyvät 

johtamisrakenteet, politiikat ja kontrollimekanismit.

LÄÄKETIETEELLINEN, TOIMINNALLINEN JA KOKEMUKSELLINEN LAATU
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TERVEYSTALO SIJOITUSKOHTEENA
Terveystalo on vuonna 2001 perustettu yritys, joka on kasvanut lähes 200 yrityskaupan myötä Suomen suurimmaksi 
terveydenhuoltopalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Terveystalo on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja erityisesti 
digitalisaatioon, asiakaskokemukseen ja lääketieteelliseen sekä toiminnalliseen laatuun. Terveystalon asiakaskeskeinen 
liiketoimintamalli ja yrityskulttuuri tuottavat ensiluokkaista palvelua kaikille asiakasryhmille. Vahvuuksiensa ansiosta 
Terveystalolla on useita kasvuväyliä.

MEGATRENDIT KIIHDYTTÄVÄT RAKENTEELLISTA MARKKINAKASVUA

• Väestön ikääntyminen ja elintapasairauksien korkea esiintymistiheys kasvattavat 
terveydenhuollon kysyntää ja kustannuksia.

• Terveyteen ja hyvinvointiin satsataan yhä enemmän ja palveluiden käyttö kasvaa..  
 

KILPAILUETUA SKAALASTA

• Terveystalon laaja ja monipuolinen asiakaspohja mahdollistaa ristiinmyynnin ja 
tehokkaan resurssien käytön.

• Mittakaavaedut mahdollistavat kannattavuuden jatkuvan parantamisen: 
Terveystalolla on laaja olemassa oleva verkosto ja skaalautuvat keskitetyt 
toiminnot. 
 

ERI ASIAKASRYHMIEN RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT MAHDOLLISTAVAT KASVUN 
MUUTTUVILLA MARKKINOILLA

• Tavoitteena on olla kaikille asiakasryhmille halutuin terveyspalvelujen tarjoaja 
ja kehittää jatkuvasti palveluita ja verkostoa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden 
palvelemiseksi. 
 

MAHDOLLISUUS KIIHDYTTÄÄ KASVUA YRITYSOSTOILLA

• Terveystalo on tehnyt vuodesta 2001 alkaen lähes 200 yritysostoa.

• Toiminnan mittakaavaetujen ja vahvan yrityskauppoihin liittyvän kokemuksen 
ansiosta Terveystalo on historiallisesti saavuttanut tai ylittänyt ennakoidut 
kustannussynergiat ja luonut näin arvoa yritysostoilla. 

YRITYSKULTTUURI HOUKUTTELEE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIA

• Terveystalo on valittu houkuttelevimmaksi työnantajaksi lääkärien ja 
terveydenhuollon opiskelijoiden keskuudessa kuutena vuotena peräkkäin.

1
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3
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Terveystalon ylintä päätösvaltaa käyttävät 

osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. 

Terveystalon johtamisesta vastaavat yhtiön 

hallitus ja toimitusjohtaja. Terveystalon muu 

johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen 

tehtävässään. Hallituksen tehtävänä on 

varmistaa, että Terveystalossa noudatetaan 

hyviä hallinnointiperiaatteita.

HALLINNOINTI
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SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

I. JOHDANTO
Terveystalo Oyj:n (Terveystalo tai yhtiö) hallinto perustuu soveltu-
viin lakeihin, Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sääntöihin ja 
suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtiö noudattaa 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 
(Hallinnointikoodi), joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayh-
distyksen verkkosivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. Terveystalo 
noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Terveystalon sel-
vitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin 
hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti.

Tämä selvitys on Terveystalon tarkastusvaliokunnan ja hallituk-
sen käsittelemä ja hyväksymä, ja se on laadittu hallituksen toimin-
takertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/
Sijoittajat/Hallinto/.

II. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET
Terveystalo on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Hel-
sinki. Emoyhtiö Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat 
Terveystalo-konsernin. Vastuu Terveystalo-konsernin hallinnoista 
ja toiminnasta on konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n hallintoeli-
millä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous 
valitsee yhtiön hallituksen jäsenet suurimmista osakkeenomistajista 
koostuvan Nimitystoimikunnan esityksestä ja hallitus nimittää yhtiön 
toimitusjohtajan. Hallitustyöskentelyä tehostaa kaksi valiokuntaa, 
joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan. Terveystalo-konser-
nin operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa 
johtoryhmä. Hallituksen ja sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän työskentelyä ohjaavat hallituksen hyväksymät yhtiön 
hallinnointiperiaatteet, jotka sisältävät hallituksen ja sen valiokun-
tien työjärjestykset, päätöksentekoelinten välisen työnjaon sekä 
periaatteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
Yhtiön hallinnointirakenne on kuvattu alla. 

YHTIÖKOKOUS
Terveystalon ylin päättävä toimielin on yhtiökokous. Varsinainen 
yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinainen yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja Terveystalon 
yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat 
asiat sekä mahdolliset muut asiat. Ylimääräinen yhtiökokous kut-
sutaan koolle tarvittaessa. Tarkemmat tiedot yhtiökokouksesta 
löytyvät Terveystalon yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy yhtiön verk-
kosivuilta osoitteesta www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/.
Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019. Kunkin yhtiö-
kokouksen päätökset löytyvät Terveystalon verkkosivuilta osoitteesta 
www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen 
päätöksen mukaisesti vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärää, 
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset 
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta koostuu yhtiön hallituksen puheenjohtajasta 
ja yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Jos 
kuitenkin yhtiön viidenneksi suurimmalla osakkeenomistajalla on 
yli 10 prosentin omistus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, viisi 
suurinta osakkeenomistajaa ovat edustettuina osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnassa. Nimitystoimikunta koostuu neljän (tai viiden) 
suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallituksen puheen-
johtajasta kunkin kalenterivuoden 1.9. omistustilanteen perusteella. 
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu osakkeenomistajien nimitystoi-
mikunnan ensimmäisen kokouksen koolle, ja osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka 
kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet 
sen jäsenistä. Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, joka 
kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät 
sekä kokouskäytännöt. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yh-
tiön verkkosivuilta osoitteesta www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/
Hallinto/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/.

Terveystalon nimitystoimikunnassa on 1.9.2019 omistustilan-
teen mukaan yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ja lisäksi 
hallituksen puheenjohtaja. Edellä esitetyn mukaisesti Terveystalon 
nimitystoimikunnan jäsenet ovat 10.9.2019 lähtien: Risto Murto, 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Matts Rosenberg, Rettig 
Group AB, Peter Therman, Hartwall Capital, Laura Raitio, Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiö sr ja Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n 
hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.9.2019 
puheenjohtajakseen Risto Murron. Nimitystoimikunta toimittaa 
Terveystalon hallitukselle viimeistään 31.1.2020 ehdotuksensa esi-
tettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ko-
koontui vuonna 2019 kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus 
oli 97 prosenttia. 

Nimi  Kokoukset Osallistumisaktiivisuus 
Risto Murto 6/6   100 %
Matts Rosenberg 4/4   100 %
Peter Therman 4/4   100 %
Kari Kauniskangas 4/4   100 %

Nimitystoimikunnan jäseninä 9.9.2019 saakka:   
Ole Johansson 2/2   100 %
Tomas von Rettig  2/2   100 %
Fredrik Cappelen 1/2    50 %

Nimitystoimikunnan jäseninä 4.12.2019 saakka:   
Laura Raitio 4/4   100 %

Nimitystoimikunnan jäsenenä 9.12.2019 alkaen:
Olli Lehtilä 1/1   100 %

YHTIÖKOKOUS

NIMITYSTOIMIKUNTA TILINTARKASTUS

TARKASTUSVALIOKUNTA

Sisäinen valvonta  
ja riskienhallinta

PALKITSEMISVALIOKUNTA

TERVEYSTALON HALLINNOINTIRAKENNE

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ
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HALLITUS
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi 
(5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee 
hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä: 
Dag Andersson, Paul Hartwall, Lasse Heinonen, Olli Holmström, Kari 
Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig. 
Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Kauniskankaan. Kaikki hallituksen 
jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Kari Kauniskangas, Dag Anders-
son, Lasse Heinonen ja Åse Aulie Michelet ovat riippumattomia yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista. Paul Hartwall on Hartwall Capitalin 
hallituksen jäsen, Olli Holmström on Helsingin Diakonissalaitoksen 
säätiö sr:n toimitusjohtaja, Katri Viippola on Varman HR-, viestintä- ja 
vastuullisuusjohtaja ja Tomas von Rettig on Rettig Group Oy AB:n 
hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen jäseninä 4.4.2019 saakka toimivat 2018 yhtiökokouk-
sen päätöksen mukaisesti Fredrik Cappelen (puheenjohtaja), Eeva 
Ahdekivi, Lasse Heinonen, Olli Holmström, Vesa Koskinen, Åse Aulie 
Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJENSÄ OMISTUS 
KONSERNISSA 31.12.2019

Kari Kauniskangas  4 248
Dag Andersson   1 695
Paul Hartwall   1 695
Lasse Heinonen    10 938
Olli Holmström    3 134
Åse Aulie Michelet   25 758
Katri Viippola    3 134
Tomas von Rettig   3 938

Hallituksen jäsenten henkilötiedot on esitelty jäljempänä kohdassa 
Konsernin johto.

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS
Yhtiössä on laadittu hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaat-
teet jotka tulivat voimaan 27.9.2017. Yhtiö pitää monimuotoisuuden 
toteutumista hallituksessa keskeisenä tekijänä, joka tukee yhtiön 
strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallitustyö edellyttää 
ymmärrystä kulttuurien, arvojen ja liiketoiminnan tapojen eroista. 
Monimuotoisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta, mukaan lukien 
ikä, sukupuoli sekä koulutus- ja ammatillinen tausta. Molempien 
sukupuolien tulee olla edustettuna hallituksessa. Hallituksen kokoon-
panoa suunniteltaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi 
hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan 
tarpeiden näkökulmasta ja ottaa huomioon hallituksen monimuo-
toisuuden. Vuonna 2019 yhtiön hallitus täytti sen monimuotoisuutta 
koskevat periaatteet. Yhtiön hallituksen jäsenten ikäjakauma on 
38–66 vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi on naisia ja kuusi miehiä.

KUVAUS HALLITUKSEN TOIMINNASTA
Hallitus on laatinut ja hyväksynyt hallitukselle kirjallisen työjärjes-
tyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja soveltuvien lakien ja 
määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan 
hallituksen kokoonpano sekä johtajien valintaprosessi, hallituksen 
vastuut, kokoontumiskäytännöt, tehtävien jakautuminen hallituksen 
jäsenten kesken ja raportointi hallitukselle. Toimitusjohtaja osallistuu 
hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja ja muut yhtiön johtoryhmän 
jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. 
Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpi-
teisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun yhtiön hallintoelimen 
toimivaltaan lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valvoa, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
Hallitus tekee periaatepäätökset ja päättää asioista, joilla voisi olla 
laaja-alaisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Se päättää yhtiötä kos-
kevista olennaisista suunnitelmista ja transaktioista sekä määrittää 
pääomamenoihin, investointeihin, divestointeihin ja taloudellisiin 
sitoumuksiin sovellettavat rajat. Hallituksen tehtävänä on myös tar-
kistaa ja hyväksyä yhtiön ja sen toimialojen strategiset tavoitteet ja 
suunnitelmat ja seurata niiden täytäntöönpanoa. Hallitus vastaa myös 
yhtiön taloudellisten tavoitteiden tarkistamisesta ja hyväksynnästä. 
Hallituksen tehtävänä on lisäksi seurata ja arvioida yhtiön taloudellista 
raportointia, hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit ja seurata yhtiön 
ulkoista tilintarkastusprosessia. Se myös varmistaa, että yhtiö on 
määrittänyt sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa 
koskevat toimintaperiaatteet ja valvoo kyseisten toimintaperiaat-
teiden noudattamista. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava 
yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun edellyttämällä 
tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, vastaa toimitusjohtajan 
erottamisesta ja tämän toiminnan valvonnasta sekä hyväksyy toi-
mitusjohtajan toimisopimuksen ja palkkion palkitsemisvaliokunnan 
suosituksesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan suosituksesta myös 
toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoryhmän ja hyväksyy näi-
den toimisopimukset ja palkkiot palkitsemisvaliokunnan suositusten 
mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajan on neuvoteltava mahdollisista 
toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten irtisa-
nomisista hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenten 
toimikausien määrää tai hallituksen jäsenten ikää ei ole rajoitettu.

Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan yhtiön hallitus-
ta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, 
määrittää valiokuntien koot ja kokoonpanot sekä hyväksyä valio-
kuntien työjärjestykset.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 16 kertaa. Keskimääräinen osallis-
tumisaste hallituksen kokouksissa oli 97 prosenttia. Kokouksiin osallis-
tuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty omassa taulukossaan koh-
dassa hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokunnan 
kokouksiin vuonna 2019.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Yhtiön hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan 
ja palkitsemisvaliokunnan.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyk-
sen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen talou-
delliseen raportointiprosessiin liittyvien valvontavelvollisuuksien 
täyttämisessä ja seurannassa. Lisäksi tarkastusvaliokunta avustaa 
hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen 
tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa. 
Tarkastusvaliokunta seuraa taloudellisen raportoinnin prosesseja, 
tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä 
sekä yhtiön taloudellista suorituskykyä. Tarkastusvaliokunta seuraa 
myös tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä vuosikertomusten 
ja puolivuotis- ja osavuosikatsausten lakisääteistä tilintarkastusta. 
Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen 
tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja arvioi sisäi-
sen tarkastuksen toimintaa. Tarkastusvaliokunta myös arvioi ulkoisen 
tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta erityisesti tilintar-
kastuksen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle, valmistelee ulkoisen 
tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen sekä valvoo 
lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta valmistelee 
ulkoisen tilintarkastajan palkkiota ja valintaa tai uudelleenvalintaa 
koskevan päätösehdotuksen ja antaa hallitukselle suosituksensa 
ulkoisen tilintarkastajan nimityksestä. Lisäksi tarkastusvaliokun-
nan velvollisuutena on varmistaa, että hallitus on tietoinen kaikista 
seikoista, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön taloudelliseen 
asemaan tai liiketoimintaan.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä, jot-
ka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
jonka hallitus valitsee. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on täytettävä 
riippumattomuutta ja asiantuntemusta koskevat vaatimukset sekä 
muut suomalaisten listayhtiöiden tarkastusvaliokunnan jäseniin so-
vellettavat vaatimukset. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Lasse Heinonen ja 
jäseninä toimivat Paul Hartwall ja Olli Holmström. Tarkastusvalio-
kunta kokoontui tilikaudella 2019 yhteensä viisi kertaa. Valiokunnan 
jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 pro-
senttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on esitetty 
omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallistuminen 
hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2019.

PALKITSEMISVALIOKUNTA
Palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen 
mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan työjärjestys tuli voimaan 1.7.2017. 
Hallituksen palkitsemisvaliokunta identifioi henkilöt, jotka olisivat 
päteviä toimimaan yhtiön toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle 

suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta. Se avustaa hallitusta myös 
mahdollisissa, toimitusjohtajan valmistelun ja ehdotusten perusteella 
toteutettavissa merkittävissä johdon uudelleenorganisoinneissa. 
Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan 
arvioinnissa ja palkitsemisessa, valvoo Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, 
-järjestelmiä ja -suunnitelmia sekä määrittää asianmukaiset seuraa-
jamenettelyt johtoryhmän osalta. 

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen 
keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Valiokunnan jäsenten on 
täytettävä suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemisvaliokuntien 
jäseniin sovellettavat riippumattomuusvaatimukset mukaan lukien 
se, että valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riip-
pumattomia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava palkitse-
misvaliokunnan tehtävien ja vastuiden suorittamiseen vaadittava 
asiantuntemus ja kokemus. Palkitsemisvaliokunnan jäseniltä toivot-
tavaan asiantuntemukseen kuuluvat kokemus liikkeenjohdon, yri-
tyksen hallinnoinnin, henkilöstöhallinnon ja johdon palkitsemisen 
aloilta.

Palkitsemisvaliokunta määrittää itse kokoontumisaikataulunsa 
ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen työjärjestyksen mu-
kaisten velvollisuuksien suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari Kauniskan-
gas ja jäseninä toimivat Dag Andersson, Åse Aulie Michelet ja Katri 
Viippola. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella 10 kertaa. Va-
liokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 
100 prosenttia. Kokouksiin osallistuminen jäsenittäin eriteltynä on 
esitetty omassa taulukossaan kohdassa hallituksen jäsenten osallis-
tuminen hallituksen ja valiokunnan kokouksiin vuonna 2019.
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TOIMITUSJOHTAJA 
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön 
strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteu-
tuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. 
Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla 
järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lainmukainen. Toimitusjohtaja 
varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty 
asianmukaisesti. Ville Iho aloitti Terveystalon toimitusjohtajana 
6.12.2019. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa 
Konsernin johto. 

KONSERNIN JOHTORYHMÄ JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja siihen 
kuuluivat vuonna 2019 johtava ylilääkäri, operatiivisista toiminnoista, 
digitalisaatiosta, taloudesta, henkilöstöstä, lakiasioista, viestinnästä, 
markkinoinnista ja brändistä sekä liiketoiminnasta vastaavat johtajat. 
Alla on esitetty johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhtei-
söidensä osakeomistukset Terveystalossa 31.12.2019.

Ville Iho, toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen 0 
Petri Bono, johtava ylilääkäri   0
Jens Jensen, johtaja, yritysterveys   119 476 
Juha Juosila, johtaja, digitalisaatio  88 495 
Susanna Laine, johtaja, viestintä ja brändi  13 668 
Ilkka Laurila, talousjohtaja   314 923
Julia Ormio, lakiasianjohtaja   0
Laura Räty, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut 9 078
Siina Saksi, liiketoimintajohtaja,  
henkilöasiakkaat ja lääkärikeskukset  50 559
Pia Westman, liiketoimintajohtaja,  
hyvinvointi, diagnostiikka ja digiterveys 23,594

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Kon-
sernin johto.

Johtoryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa 
tai tarpeen mukaan ja avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yh-
tiön strategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, periaatepäätöksiin ja 
muihin merkittäviin asioihin liittyvien asioiden valmistelussa ja 

toteutuksessa. Lisäksi johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tie-
donkulun ja sujuvan sisäisen yhteistyön varmistamisessa. Johto-
ryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkkauksesta päättää yhtiön 
hallitus.

KONSERNIN ORGANISAATIO 

III. KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN 
MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN 
JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

RISKIENHALLINTA 
Riskienhallinta on osa Terveystalon johtamista. Yhtiöllä on hallituksen 
hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on 
varmistaa asiakaslupauksen täyttymistä, potilas- ja työturvallisuutta, 
toiminnan korkeaa laatua, tuloskehitystä, liiketoiminnan jatkuvuutta, 
yrityksen hyvää imagoa ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Riskienhallinta kuuluu olennaisesti Terveystalo-konsernin suun-
nitteluprosesseihin sekä seuranta- ja raportointimenettelyihin. Sitä 
toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kaikilla or-
ganisaation tasoilla ja sen tulee olla johdonmukaista ja yhteismi-
tallista. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä var-
mistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein 
kohdistettuja.

Riskienhallinnan tavoitteita ovat:
• Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
• Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen varmis-

taminen
• Taloudellisten transaktioiden riskienhallinta
• Päätöksenteon tukeminen
• Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen
• Henkilökunnan osaamisen ja työturvallisuuden varmistaminen
• Operatiivisten ja vahinkoriskien välttäminen ja riskin toteutuessa 

vahinkojen minimoiminen
• Organisaation riskitietoisuuden parantaminen
• Riskienoton mahdollisuuksien tunnistaminen, riskiensietokyvyn 

parantaminen
• Toiminnan kehityskohteiden tunnistaminen
• Ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien luottamuksen lunastaminen
 
Terveystalo pyrkii ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallit-
semaan suurimpia riskejä. Riskienhallinta on kiinteä osa johtamista, 
joka edesauttaa strategista kehitystä ja auttaa johtoa tekemään 
tietoisia valintoja, asettaa toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, ottaa 
huomioon mahdollisuuksia ja epävarmuustekijöitä sekä niiden vai-
kutuksia ja erottaa vaihtoehtoiset toimintatavat.

Hallitus vastaa riskienhallinnasta ja sen riittävyydestä ja hyväk-
syy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa konsernin ris-
kienhallinnan organisoinnista. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan 
tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seu-
rannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpi-
teissä.
 
RISKIENHALLINTAPROSESSI
Riskejä arvioidaan kaikilla Terveystalo-konsernin organisaatiotasoilla. 
Riskien tunnistamisessa hyödynnetään mm. liiketoiminnan tunnus-
lukuja, markkinatilastoja, vaikuttavuustietoja, asiakaspalautteita, 
rekisteritietoja, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyyntöjä, 
työturvallisuusriskikartoituksia, vaaratapahtumatietoja, auditointien 
tuloksia ja kilpailijatietoja.

SISÄINEN VALVONTA 
Yhtiö noudattaa toiminnassaan hallituksen hyväksymää riskienhal-
linnan ja sisäisen valvonnan politiikkaa. Taloudelliseen raportoin-
tiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, 
että Terveystalo-konsernin taloudellinen raportointi on luotettavaa, 
että julkistettavat osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset ovat laadittu 
Terveystalon soveltamien laskenta- ja laadintaperiaatteiden mukai-
sesti ja antavat olennaisilta osin oikean kuvan yhtiön taloudesta, 
ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen 
valvonnan perusta on Terveystalon riskienhallintajärjestelmä, liike-
toimintakulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat. Yhtiön arvot, eettiset 
ohjeet (Code of Conduct) sekä konsernin politiikat ja periaatteet, kuten 
esimerkiksi riskienhallintapolitiikka, rahoituspolitiikka, hankintapoli-
tiikka, luottopolitiikka, tiedonantopolitiikka ja hyväksymisvaltuudet 
ohjaavat sisäistä valvontaa. Compliance-ohjelman tarkoituksena 
on varmistaa hallintotapojen noudattaminen koko yhtiössä sekä 
talousraportoinnin oikeellisuus. Ohjelman tavoitteena on muodostaa 
yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen 
valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa.

Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja ja hy-
väksyjä on yleensä talousjohtaja. Sisäistä valvontaa toteuttavat hal-
litus, tarkastusvaliokunta, operatiivinen johto sekä taloushallinnon 
työntekijät taloudellisen raportointiprosessin osalta. Terveystalon 
hallituksella on kokonaisvastuu yhtiön sisäisestä valvonnasta ja 
riskienhallinnasta. Hallitus on delegoinut tehokkaan valvontaym-
päristön ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen liittyvien 
valvontatoimenpiteiden käytännön toteutuksen toimitusjohtajalle. 
Talousjohtaja on vastuussa taloudellisen raportoinnin kontrolliym-
päristöstä ja toimii raportointiriskien omistajana sekä raportoi tar-
kastusvaliokunnalle ja hallitukselle riskienhallinnasta ja sisäisestä 
valvonnasta. Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten taloudellisten 
raporttien tarkastukset, tilien, alakirjanpitojen sekä järjestelmä-
siirtojen täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit ja 
ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit. Keskeinen tekijä on 
kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatio-
tasoilla.

* Osallistuminen on esitetty kunkin jäsenen toimikauden aikaisista kokouksista.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN KOKOUKSIIN 2019

TERVEYSTALO OYJ – KONSERNIN EMOYHTIÖ

TERVEYSTALO HEALTHCARE HOLDING OY – RAHOITUS

TERVEYSTALO HEALTHCARE OY –  
KONSERNIN KESKITETTY HANKINTA

SUOMEN TERVEYSTALO OY JA MUUT OPERATIIVISET 
YHTIÖT – OPERATIIVINEN LIIKETOIMINTA

NIMI OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN* OSALLISTUMINEN TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN* OSALLISTUMINEN PALKITSEMISVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN*

Kari Kauniskangas 14/14 2/4 8/8

Dag Andersson 11/14 8/8

Paul Hartwall 14/14 4/4

Lasse Heinonen 15/16 5/5

Olli Holmström 16/16 5/5

Åse Aulie Michelet 15/16 8/8

Katri Viippola 16/16 8/8

Tomas von Rettig 15/16

Hallituksen jäseninä 4.4.2019 saakka:

Fredrik Cappelen 2/2 2/2

Eeva Ahdekivi 2/2 1/1

Vesa Koskinen 2/2 2/2

Terveystalo Oyj:n hallitus toimii myös konsernin rahoitusyhtiö 
Terveystalo Healthcare Holding Oy:n hallituksena. Muissa tytäryh-
tiöissä hallitusten jäseninä toimivat pääsääntöisesti toimitusjohtaja, 
talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Konsernin tytäryhtiöt toimivat liike-
toiminnallisesti konsernin johtamisjärjestelmän mukaan. Konsernin 
operatiivinen toiminta on Suomen Terveystalo Oy:ssä ja Terveystalo 
Healthcare Oy on konsernin hankintayhtiö.
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IV. MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

SISÄINEN TARKASTUS 
Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea hallitusta, 
muita toimielimiä sekä johtoa sen valvontavastuun toteuttamisessa. 
Yhtiön sisäisen tarkastus on toteutettu ulkopuolisena ostopalveluna 
tilintarkastusyhteisöiltä. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvalio-
kunnalle vuositarkastussuunnitelmansa mukaisista tarkastuksista. 
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa puolueetonta ja riippu-
matonta tietoa hallituksen ja johdon käyttöön. Sisäistä tarkastusta 
painotetaan asioihin, jotka ovat tärkeitä sekä pitkällä että lyhyellä 
aikavälillä strategian liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan näkö-
kulmasta. Tarkastussuunnitelmaa, sisäisen tarkastuksen laajuutta ja 
painopistealueita muodostettaessa arvioidaan tyypillisesti seuraavia 
asioita: liiketoimintalähtöinen sisäinen tarkastus, yrityksen riskeihin ja 
strategian toteuttamiseen liittyvä sisäinen tarkastus sekä Corporate 
Governance ja Compliance -asioita käsittelevä sisäinen tarkastus. Si-
säisen tarkastuksen suunnittelu- ja riskiarvioprosessissa käydään läpi 
myös muiden toisen puolustuslinjan toimijoiden vuosisuunnitelmat 
ja tehdyn työn tulokset. Vuonna 2019 tarkastuksia tehtiin strategi-
seen kehityshankkeeseen, Coreen ja HR-prosesseihin. Vuodelle 2020 
suunniteltujen tarkastusten painopisteet liittyvät IT- ja digikehityspro-
sesseihin. Yhtiön operatiiviseen toimintaan liittyen Terveystalossa on 
käytössä laatusertifiointi (ISO 9001:2015), jonka mukaisten prosessien 
kautta toteutetaan myös sisäiseen tarkastukseen kuuluvia toimintoja. 
Yhtiön sisäinen laatutoiminto varmistaa muun muassa laatustandar-
dien noudattamisen operatiivisessa palvelutuotannossa.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET
Yhtiö on määritellyt lähipiirikseen konserniyritykset, toimitusjoh-
tajan, johtoryhmän sekä hallituksen jäsenet mukaan lukien edellä 
mainittujen läheiset perheenjäsenet, yhteisöt, joissa heillä on mää-
räysvalta, yhteinen määräysvalta tai merkittävä vaikutusvalta. Yhtiön 
taloushallinto seuraa lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja 
raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi tarkastusvaliokunnassa 
lähipiirin liiketoimista. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt olen-
naiset liiketapahtumat esitetään vuosittain konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa.

SISÄPIIRIHALLINNON KESKEISET MENETTELYTAVAT
Terveystalo noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta 
(MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) 
ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa pörssin 
sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää 
sovellettavaa sisäpiirisääntelyä ja tarkentaa yhtiön sisäpiirihallinnon 
toimintatapoja.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisä-
piirihallinnon tehtäville. Yhtiöllä ei ole pysyvää, yrityskohtaista si-
säpiiriluetteloa, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. 
Johtohenkilöikseen yhtiö on määritellyt hallituksen jäsenet sekä 
toimitusjohtajan, talousjohtajan ja lakiasiainjohtajan. Johtohenkilöt 
ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yh-
teisöt ja ilmoittamaan nämä Terveystalolle. Terveystalon johtohen-
kilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Terveystalon 
rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvon-
nalle. Terveystalo julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteella. 

Johtohenkilöt sekä yhtiön taloudellisten katsausten valmisteluun 
osallistuvat henkilöt eli henkilöt, jotka osallistuvat osavuosikatsa-
uksen ja vuositilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai 
julkaisemiseen, eivät saa toteuttaa liiketoimia omaan tai kolmannen 
osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti tai neuvoa toista henkilöä 
toteuttamaan liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäi-
vän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön jokaisen osa-
vuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedote) julkista-
mista ja sen julkistamispäivänä.

TILINTARKASTAJA
Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2019 tilintarkastusyhteisö KPMG 
ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. 
Vuoden 2019 aikana maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 
185,6 tuhatta euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 
25,9 tuhatta euroa.

KONSERNIN JOHTO 
HALLITUS 

KARI KAUNISKANGAS
s. 1962, KTM, Suomen kansalainen
 
Terveystalon hallituksen puheen-
johtaja 2019 alkaen. Riippumaton 
yhtiöstä ja sen suurimmista 
osakkeenomistajista.

Valiokunnat:
Palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
taja, Osakkeenomistajiennimitystoi-
mikunnan jäsen

Päätoimi:
Hallitusammattilainen
 
Keskeinen työkokemus:
2008–2017, Fiskars Oyj, toimitusjoh-
taja 1999–2007, Amer Sports Oyj, 
useita johtotehtäviä, viimeisimpänä 
myynnin ja jakelun johtajana ja 
ulkoiluliiketoimintasegmentin 
johtajana
 
Keskeiset luottamustehtävät:
2019– Ahlström Capital Oyj:n, 2018– 
Luhta Sportswear Company Oy,:n, 
2018– Antti Ahlströmin Perilliset 
Oy:n, 2018– Royal Design Group 
Holding AB:n, 2017– O.Mustad & Son 
A.S.:n, 2013– Veho Oy Ab:n ja 2020– 
CAP Group Oy:n hallituksen jäsen, 
2019 – Veho Oy AB:n hallituksen 
puheenjohtaja

Keskeiset aikaisemmat  
luottamustehtävät:
2018 – 2019 Raisio Oyj, hallituksen 
varapuheenjohtaja, 2008–2010 
Wärtsilä Oyj, hallituksen jäsen

PAUL HARTWALL
s. 1981, KTM, Suomen kansalainen
 
Terveystalon hallituksen jäsen 2019 
alkaen. Riippumaton yhtiöstä.

Päätoimi:
Kusinkapital Ab, toimitusjohtaja
 
Keskeinen työkokemus:
2008- Kusinkapital Ab, toimitus-
johtaja
 
Keskeiset luottamustehtävät:
2010– Hartwall Capital Oy Ab:n ja 
2009– Ultivista Oy:n hallituksen 
jäsen

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
2019–2020 Hoivatilat Oyj:n hallituk-
sen jäsen, 2014–2017 Sponda Oyj, 
hallituksen jäsen

DAG ANDERSSON
s. 1961, KTK, MBA,   
Ruotsin kansalainen
 
Terveystalon hallituksen jäsen 2019 
alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen 
suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat: 
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:
Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
2008–2018 Diaverum AB (entinen 
Gambro Health Care), toimitusjohta-
ja, 1998–2007 Mölnlycke Health Care 
AB, useita johtotehtäviä, viimeisim-
pänä konsernin kirurgise divisioonan 
johtaja
 
Keskeiset luottamustehtävät:
2014– Nolato AB, 2018– GHP AB ja 
2018– XVIVO AB, hallituksen jäsen

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
2018–2019 Diaverum Arabia, halli-
tuksen puheenjohtaja, 2009–2011 
Terveystalo, hallituksen jäsen 

LASSE HEINONEN
s. 1968, KTM
Suomen kansalainen 

Terveystalon hallituksen jäsen 2018 
alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen 
suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Päätoimi:
2018– Ahlström Capital, toimitus-
johtaja 

Keskeinen työkokemus:
2011–2018 Tieto Oyj, Executive Vice 
President, CFO, 2015–2016 Tieto 
Oyj, Head of Telecom, Media and 
Energy. 2004–2011 Johdon rooleissa 
Finnairilla, muun muassa EVP Cargo 
& Aviation Services, varatoimitus-
johtaja ja talousjohtaja. 1992–2004 
Useissa talouden ja logistiikan 
johdon rooleissa lääketeollisuudessa 
Novartis Pharmalla ja Sandozilla 
Suomessa, Turkissa sekä Sveitsissä.
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n, Olvi Oyj:n, 
Enics Ag:n, Destia Oy:n ja Are Oy:n 
hallituksen jäsen
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OLLI HOLMSTRÖM
s. 1960, TM  
Suomen kansalainen
 
Terveystalon hallituksen jäsen 2017 
alkaen.
Riippumaton yhtiöstä. 

Valiokunnat:
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi:
Toimitusjohtaja, Helsingin Diakonis-
salaitoksen säätiö sr.
 
Keskeinen työkokemus:
Nokia Oyj CTO-yksikön henkilös-
töjohtaja, useita johtotehtäviä 
henkilöstöhallinnossa Nokia Oyj:ssä
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Suomen Diakoniaopisto Oy:n, 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n 
ja Hyvinvointialan liiton hallitusten 
jäsen, Helsingin Diakonissalaitoksen 
Hoiva Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
Diacor Terveyspalvelut Oy:n ja Cecilia 
Hoiva Oy:n hallitusten puheenjohta-
ja, Hyvinvointialan liiton puheenjoh-
taja, Elinkeinoelämän keskusliiton 
hallituksen jäsen, Suomalaisen 
työn yhdistyksen toimeenpanevan 
komitean varapuheenjohtaja, 
Medix Laboratoriot Ltd: n ja Joint 
Medix Laboratoriot Ltd:n hallituksen 
jäsen, hallituksen puheenjohtaja, 
Rinnekoti-säätiö sr.

TOMAS VON RETTIG
s. 1980, BBA (Bachelor of Business 
Administration), CEFA (Certified 
European Financial Analyst) 
Suomen kansalainen
 
Terveystalon hallituksen varapu-
heenjohtaja 2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä.

Valiokunnat:
-

Päätoimi:
2019 Rettig Group Oy Ab, hallituksen 
puheenjohtaja.
 
Keskeinen työkokemus:
2016–2019 Rettig Group Oy Ab, 
toimitusjohtaja. 2015–2019 Rettig 
Capital Oy Ab, varatoimitusjohtaja. 
2013–2015 Rettig Group Oy Ab, 
yritysrahoitus- ja kehitysjohtaja. 
2011–2012 Rettig Group Oy Ab, ke-
hitysjohtaja. 2011–2011 Rettig Asset 
Management Oy Ab, vanhempi 
salkunhoitaja. 2008–2010 Rettig 
Asset Management Oy Ab, salkun-
hoitaja. 2006–2008 Skandinaviska 
Enskilda Banken Ab (publ), Middle 
Office-toiminto.
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Useita hallituksen jäsenyyksiä sekä 
hallituksen puheenjohtajuuksia Ret-
tig Group – konsernin omistamissa 
yhtiöissä ja hallituksen puheenjohta-
ja Roof Productions Oy:ssä.

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
Finlayson Oy, hallituksen jäsen. Halli-
tuksen jäsenyyksiä sekä hallituksen 
puheenjohtajuuksia Rettig Group – 
konsernin omistamissa yhtiöissä.

ÅSE AULIE MICHELET
s.1952, Prov.  
Norjan kansalainen
 
Terveystalon hallituksen jäsen 2016 
alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja sen 
suurimmista osakkeenomistajista.

Valiokunnat:
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:
Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
Teres Medical Group AS:n toimi-
tusjohtaja, Marine Harvest ASA:n 
toimitusjohtaja sekä useissa 
johtotehtävissä GE Healthcaressa.
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Inven2 AS:n, Spin Chip Diagnostics 
AS:n ja BI Norwegian Business 
Schoolin hallitusten puheenjohtaja, 
Odfjell SE:n hallituksen jäsen.

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
Photocure ASA:n hallituksen 
puheenjohtaja, Royal Greenland 
AS:n, Cermaq ASA:n, Norske Skog 
ASA:n, Orkla ASA:n ja Yara ASA:n 
hallitusten jäsen

KATRI VIIPPOLA
s. 1976, Executive MBA,  
Master of Arts
Suomen kansalainen 

Terveystalon hallituksen jäsen 2018 
alkaen.
Riippumaton yhtiöstä. 

Valiokunnat:
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi:
2016– Keskinäinen työeläkeyhtiö 
Varma, johtaja, HR, viestintä ja 
vastuullisuus 

Keskeinen työkokemus:
2013–2015 Keva, HR- ja hallinto-
johtaja, HR-johtaja. 2008–2013 Yle, 
henkilöstönkehittämispäällikkö, 
HR-päällikkö, HR-konsultti. 2002–
2008 Yle, Yle Uutiset ja Aamu-tv, 
toimittaja ja uutisankkuri.
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Hall ituksen varapuheenjohtaja, 
Yle, Hallituksen jäsen, Taloudellinen  
tiedostustoimisto TAT

KONSERNIN JOHTO 
JOHTORYHMÄ

JUHA JUOSILA, DIGITALISAATIOSTA 
VASTAAVA JOHTAJA
s. 1972, KTM, Suomen kansalainen 
 
Digitalisaatiosta vastaava johtaja 
vuodesta 2016 alkaen ja johtoryh-
män jäsen vuodesta 2016 alkaen

Keskeinen työkokemus:
Sanoma Pro Oy:n kehitysjohtaja, 
Realia Group Oy:n markkinointi- ja 
ICT-johtaja, useita johtotehtäviä MTV 
Sisällöt Oy:ssä (aputoiminimi MTV3) 
ja Sonera Oyj:ssä.
 
Keskeiset luottamustehtävät:
Etsimo Healthcare Oy:n hallituksen 
jäsen 

Keskeiset aiemmat 
luottamustehtävät:
Realia Isännöinti Oy:n, Huoneisto-
keskus Oy:n, Huoneistomarkkinointi 
Oy:n, Realia Management Oy:n, SKV 
Kiinteistönvälitys Oy:n, Sentraali 
Oy:n ja Jokakoti Oy:n (nykyinen 
Oikotie Asunnot Oy) hallitusten 
jäsen, Oy Suomen Uutisradio Ab:n 
hallituksen varajäsen.

VILLE IHO, TOIMITUSJOHTAJA 
s.1969, DI, Suomen kansalainen 

Toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus:
Nurminen Logistics Oyj:n toimitus-
johtaja, useita johtotehtäviä Finnai-
rilla, viimeisimpinä operatiivisena 
johtajana, varatoimitusjohtajana ja 
vt. toimitusjohtajana.
 

Talousjohtaja Ilkka Laurila toimi 
väliaikaisena toimitusjohtajana 
9.9.2019 alkaen kunnes 8.8.2019 
toimitusjohtajaksi nimitetty ViIle Iho 
aloitti tehtävässään joulukuussa. 
Yrjö Närhinen toimi Terveystalon 
toimitusjohtajana 9.9.2019 saakka.

PETRI BONO, JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
 s. 1970, LT, Dosentti, Suomen 
kansalainen.  

Johtava ylilääkäri ja johtoryhmän 
jäsen 2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Helsingin yliopistollinen keskus-
sairaala (HYKS), johtava ylilääkäri, 
syöpäbiologian dosentti, Helsingin 
Yliopisto. Useita eri johtotehtäviä 
Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa mukaan lukien HYKSin 
syöpäkeskuksen johtaja.

Keskeiset luottamustehtävät:
TILT therapeutics, Oncorena ja Faron 
Pharmaceuticals tieteellisen neuvos-
ton jäsen, ja Instru-tutkimussäätiön 
hallituksen jäsen
 
Keskeiset aiemmat 
luottamustehtävät:
HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti 
Oy hallituksen jäsen ja Orion 
tutkimussäätiön hallituksen varapu-
heenjohtaja

JENS JENSEN, JOHTAJA, 
YRITYSTERVEYS
s. 1973, KTM, Suomen kansalainen 
 
Johtaja, yritysterveys vuodesta 
2019 alkaen ja johtoryhmän jäsen 
vuodesta 2016 alkaen

Keskeinen työkokemus:
Terveystalon kaupallinen johtaja, 
johtaja Suomen Yritysasiakkaat -lii-
ketoimintaalueella If Vahinkovakuu-
tusyhtiö Oy:ssä, useita johtotehtäviä 
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Keskeiset aiemmat 
luottamustehtävät:
Tapaturmavakuutuskeskuksenhalli-
tuksen jäsen.

KONSERNIN JOHTO 
HALLITUS 
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ILKKA LAURILA
s. 1977, MMM, KTM, Suomen 
kansalainen
 
Talousjohtaja vuodesta 2015 alkaen 
ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 
alkaen.
 
Keskeinen työkokemus:
Terveystalon rahoitus- ja hankin-
tajohtaja, rahoitus- ja vt. hankin-
tajohtaja sekä rahoitusjohtaja ja 
Rahoituksen neuvontapalvelut 
Inspira Oy:n apulaisjohtaja, johtoteh-
täviä Ernst & Young Oy:ssä.

JULIA ORMIO, LAKIASIAINJOHTAJA
s. 1970, LL.B., LL.M.  
Suomen kansalainen
 
Lakiasianjohtaja ja johtoryhmän 
jäsen 1.12.2018–24.1.2020.

Keskeinen työkokemus:
2017–2018 SVP, Legal and 
Compliance, Sumitomo SHI FW Oy, 
2012–2017 Vice President, Legal & 
Compliance, Amec Foster Wheeler 
Energia OY Group and Power Group 
Asia, 2008–2011 Senior Legal 
Counsel Outotec Oyj, 2006–2008, 
Senior Associate, Attorney-at-Law, 
Castrén & Snellman, Attorneys LTD, 
2001–2006 Legal Counsel Elcoteq 
Network Corporation.
 
Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
2015–2019 Port of Helsinki Oy:n 
hallituksen jäsen.
2011–2013 Revenio Group Oyj:n 
hallituksen jäsen

SUSANNA LAINE, VIESTINNÄSTÄ JA 
BRÄNDISTÄ VASTAAVA JOHTAJA
s. 1967, valtiotieteiden maisteri
Suomen kansalainen 

Viestinnästä ja brändistä vastaava 
johtaja vuodesta 2015 alkaen ja 
johtoryhmän jäsen 2010–8.1.2020.
 
Keskeinen työkokemus:
Terveystalon viestinnästä, mark-
kinoinnista, asiakaskokemuksesta 
ja yksityisasiakkuuksista vastaava 
johtaja sekä viestintäjohtaja, useita 
viestintätehtäviä ISS Palvelut Oy:ssä 
(osa ISS-konsernia), Infor Consulting 
Oy:ssä, Oy SRG Finland Ab:ssa 
(aputoiminimi Töölön Matkatoimisto) 
ja Oy AC-tiedotus Ab:ssa.

LAURA RÄTY, JOHTAJA, 
JULKISET PALVELUT
s. 1977, lääketieteen lisensiaatti, 
EMBA, Suomen kansalainen 

Johtaja, vastuualueena julkiset 
palvelut vuodesta 2016 alkaen ja 
johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 
alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Terveystalon liiketoimintajohtaja, 
vastuualueena julkiset palvelut, 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtaja, sosiaali- ja terveysmi-
nisteri, Suomen hallituksen jäsen 
sekä Kansallinen Kokoomus R.P.:n 
puoluevaltuuston puheenjohtaja, 
useita tehtäviä terveydenhuoltoalan 
yhteisöissä.

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät:
Oy Apotti Ab:n ja Kevan hallitusten 
puheenjohtaja, Helsingin Kansallis-
media Oy:n hallituksen jäsen sekä 
Helsingin Osuuskauppa Elannon 
edustajiston jäsen.

SIINA SAKSI, JOHTAJA, 
HENKILÖASIAKKAAT JA 
LÄÄKÄRIKESKUKSET
s. 1966, kauppatieteiden maisteri, 
EMBA, Suomen kansalainen  

Johtaja, vastuualueena henkilöasiak-
kaat ja lääkärikeskukset 2019 alkaen 
ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 
alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Terveystalon liiketoimintajohtaja, 
vastuualueena verkosto, liiketoimin-
tajohtaja vastuualueenaan Länsi- ja 
Keski-Suomi, HR-asiantuntijamyyn-
nin johtaja Pohjola Vakuutus Oy:ssä 
ja Tryg Finlandin maajohtaja Tryg 
Forsikring A/S Suomen sivuliik-
keessä ja Trygin Ruotsi-Suomi 
johtoryhmän jäsen Tryg A/S:ssa 
sekä johtotehtäviä Tryg A/S:ssa, If 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä, Merita 
Pankki Oyj:ssä ja Kansallis-Osa-
ke-Pankissa.

PIA WESTMAN JOHTAJA, 
HYVINVOINTI, DIAGNOSTIIKKA JA 
DIGITERVEYS 
s. 1965, filosofian tohtori, Suomen 
kansalainen 
 
Johtaja, vastuualueena hyvinvointi, 
diagnostiikka ja digiterveys vuodes-
ta 2019 alkaen ja johtoryhmän jäsen 
vuodesta 2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
Useita johtotehtäviä Terveystalossa, 
muun muassa sairaala- ja tervey-
denhuoltopalveluiden palvelujohta-
jana, verkoston liiketoimintajohta-
jana sekä yksikönjohtajana. Useita 
johtoryhmätasoisia tehtäviä Sairaala 
Eira Oy:ssä ja Suomen Punaisen 
Ristin Veripalvelussa..

MINTTU SINISALO, 
HENKILÖSTÖJOHTAJA
s. 1980, KTM, Suomen kansalainen
 Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän 
jäsen 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus: 
Useita henkilöstöjohtamisen 
tehtäviä Finnair-konsernissa, 
viimeisimpänä Finnair Operations 
-liiketoiminnan henkilöstöjohtajana. 
August Associates henkilöstöpäällik-
kö ja liikkeenjohdon konsultti.

Keskeiset aikaisemmat 
luottamustehtävät: 
Finnairin eläkesäätiön hallituksen 
jäsen ja puheenjohtaja.

Terveystalon henkilöstö johtajana 
toimi 30.9. saakka Johanna Karppi.

KONSERNIN JOHTO 
JOHTORYHMÄ
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TERVEYSTALON TOIMIELINTEN 
PALKITSEMISPOLITIIKKA
1. JOHDANTO

Tämä Terveystalo Oyj:n palkitsemispolitiikka on Arvopaperimark-
kinayhdistyksen 1.11.2019 julkaiseman Suomen pörssiyhtiöiden 
hallinnointikoodin raportointivaatimuksissa tarkoitettu politiikka.

Tässä asiakirjassa esitetään Terveystalo-konsernin toimielin-
ten palkitsemisen hallinnointi ja periaatteet. Tämä politiikka on 
Terveystalo Oyj:n hallituksen hyväksymä, ja se esitetään yhtiöko-
koukselle huhtikuussa 2020. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispo-
litiikasta on neuvoa-antava. Politiikkaa noudatetaan vuoden 2020 
yhtiökokouksesta lähtien. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
on osallistunut tämän politiikan laatimiseen ja tarkastanut sen. 

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, 
tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan 
kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, 
että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia 
asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten 
tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja 
Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon ar-
vojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituk-
sesta. 

Yhtiön palkitsemisfilosofia perustuu omistaja-arvon luonnin peri-
aatteeseen. Kannustimet ovat linjassa yhtiön liiketoimintastrategian 
kanssa. Tavoitteena on palkita konkreettisista saavutuksista yrityksen 
strategian toteuttamisessa ja liiketoimintatavoitteiden saavuttami-
sessa. Yhtiön palkitsemisrakenteiden on tarkoitus olla kilpailukykyisiä 
asianomaisilla markkinoilla. Tulospalkkausperiaatteen mukaan kan-
nustinjärjestelmissä painotetaan suoritusta, millä pyritään varmista-
maan, että johto saavuttaa tavoitteensa.

Palkitsemisen tarkoituksena on houkutella ja sitouttaa haluttuja 
osaajia yhtiöön, sekä kannustaa työntekijöitä toteuttamaan yhtiön 
strategiaa ja maksimoida omistaja-arvon luonti. Kannustinjärjestelmi-
en tavoitteet ja palkkiot ovat tasapainossa pitkän aikavälin arvonluon-
nin ja lyhyen aikavälin tavoitteiden tehokkaan saavuttamisen välillä. 

Tässä politiikassa kuvataan Terveystalon hallituksen ja toimitus-
johtajan palkitsemisen periaatteet ja hallinnointi. Mahdolliseen toi-
mitusjohtajan sijaiseen sovelletaan samoja periaatteita.

Hallitus voi tehdä vähäisiä muutoksia palkitsemispolitiikassa ku-
vattuihin toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelyihin viranomaisten 
tai pörssivalvonnan määräysten, verotus- tai hallinnollisten syiden 
tai lakimuutosten vuoksi.

2. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN KUVAUS 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja tarkastaa tässä 
palkitsemispolitiikassa määritellyt hallituksen jäseniä koskevat pal-
kitsemisperiaatteet. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
laatii vuosittain hallituksen jäseniä koskevan palkitsemisehdotuk-
sen. Ehdotuksen tulee perustua tässä politiikassa määriteltyihin 
periaatteisiin. Lopullisen päätöksen hallitusjäsenten palkitsemisesta 
tekee yhtiökokous. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen 
puheenjohtaja on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen, 
koska hänen roolinsa hallituksen työn ja kokoonpanon tuntijana on 
ensiarvoisen tärkeä.

Hallitus tarkastaa ja hyväksyy tässä politiikassa määritellyt toi-
mitusjohtajan palkitsemisperiaatteet hallituksen palkitsemisvalio-
kunnan suorittaman valmistelutyön pohjalta. Hallitus päättää myös 

PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA
Valmistelee päätöksentekoehdotukset hallituksen palkkioista

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta

YHTIÖN HALLITUS
Päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta 
Päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista 
ansaintajakson keskeisten painopisteiden perusteella

PALKITSEMISVALIOKUNTA
Valmistelee palkitsemista 
koskevat ehdotukset 
hallitukselle

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ

toimitusjohtajan palkasta, kannustinohjelmista ja niihin liittyvistä 
tavoitteista hallituksen palkitsemisvaliokunnan suorittaman val-
mistelutyön pohjalta. Hallitus päättää kaikista osakepohjaisista kan-
nustinohjelmista palkitsemisvaliokunnan valmistelutyön pohjalta.

Toimitusjohtaja osallistuu yleensä palkitsemisvaliokunnan ko-
kouksiin, paitsi kun käsitellään toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoi-
hin ja palkitsemiseen liittyviä asioita. 

Yhtiön palkitsemista koskevan päätöksenteon hallintotavat nou-
dattavat periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa eturistirii-
tojen ehkäiseminen ja hallinta. Perusperiaatteena on, että se yhtiön 
elin, joka valitsee tietyn toimielimen, myös päättää kyseisen toimi-
elimen palkitsemisesta. Yhtiö noudattaa omien eettisten periaattei-
densa, osakeyhtiölain ja Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin 
sääntöjä, joissa määrätään eturistiriitoja ehkäisevistä hallintotavois-
ta. Edellä kuvatulla päätöksentekoprosessilla pyritään takaamaan, 
että päätökset ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia.

 

PALKITSEMISEN 
OSATEKIJÄ

TARKOITUS JA 
YHTEYS STRATEGIAAN

KUVAUS

Vuosipalkkio Vuosipalkkion tulee olla riittävä houkut-
telemaan, sitouttamaan ja motivoimaan 
päteviä yksilöitä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittää yhtiökokoukselle hallituksen 
jäseniä koskevan palkitsemisehdotuksen, jonka perusteella yhtiökokous päättää vuosittain 
hallituksen palkitsemisesta. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon vallitseva markkinataso, 
hallituksen jäsenten hallitustyöhön käyttämä aika ja työmäärä sekä jäsenille lankeavat 
lisävelvollisuudet, kuten hallituksen tai sen valiokuntien puheenjohtajuus. Vuosipalkkio 
maksetaan joko osin Terveystalon osakkeina ja osin rahana tai kokonaan rahana.

Kokouspalkkiot Kokouspalkkioiden tarkoituksena on 
suhteuttaa osa palkitsemisesta siihen 
työmäärään ja aikaan, jonka hallituksen 
jäsenet käyttävät kokouksiin.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Matkakulut Matkakulukorvauksen tarkoituksena 
on korvata hallituksen jäsenille heidän 
työhönsä liittyvät kohtuulliset kulut. 

Hallituksen jäsenillä on oikeus saada korvausta työhönsä liittyvistä kohtuullisista 
matkakuluista.

PALKITSEMISEN 
OSATEKIJÄ

TARKOITUS JA 
YHTEYS STRATEGIAAN

KUVAUS

Peruspalkka Peruspalkka tarjoaa 
ydinkorvauksen tehtävästä 
ja houkuttelee, motivoi ja 
sitouttaa päteviä yksilöitä.

Peruspalkan määrää hallitus, joka ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten: 
• yksilön henkilökohtainen suoritustaso ja panos liiketoiminnalle
• yksilön osaaminen ja kokemus 
• sisäiset palkkatasot
• ulkoinen markkinatilanne

Peruspalkkaa tarkistetaan vuosittain.

Etuudet ja 
vakuutukset

Muiden etuuksien 
tarkoituksena on paikallis-
ten markkinakäytäntöjen 
mukaisesti houkutella ja 
sitouttaa päteviä henkilöitä.

Verotettavat etuudet, Terveystalon tavanomaiset henkilöstöedut, ja muut vastaavat etuudet sisältyvät 
peruspalkkaan. 

Vakuutukset sisältävät mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, matkavakuutuksen ja johdon vastuuvakuu-
tuksen. 

Hallituksella on mahdollisuus päättää maksuperusteisesta lisäeläkkeestä paikallisen markkinakäytännön 
mukaisesti. Siinä tapauksessa vuosittainen eläkemaksu saa olla enintään 20 % vuotuisesta peruspalkasta.

3. HALLITUKSEN PALKITSEMISEN KUVAUS

Hallituksen palkitsemisen tarkoituksena on varmistaa, että Terveys-
talolla on hallitus, jonka jäsenet edustavat monipuolista yhdistelmää 
kykyä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen palkitsemisen on oltava 
avointa, kohtuullista ja markkinatasoon verrannollista. Hallituksen 
palkitsemisen tarkoitus on sovittaa yhteen hallituksen ja kaikkien 
osakkeenomistajien edut. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittää 
yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä koskevan palkitsemisehdotuk-
sen. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon vallitseva markkinataso, 
hallituksen jäsenten hallitustyöhön käyttämä aika ja työmäärä sekä 
jäsenille lankeavat lisävelvollisuudet, kuten hallituksen tai sen valio-
kuntien puheenjohtajuus. 

4. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMISEN KUVAUS 

Terveystalon lähtökohta toimitusjohtajan palkitsemiseen on, että 
palkitsemisen tulee edesauttaa toimitusjohtajan etujen ja yhtiön 
osakkeenomistajien etujen yhteneväisyyttä. Terveystalo käyttää eri-
laisia palkitsemisen osatekijöitä houkutellakseen, kannustaakseen ja 
sitouttaakseen osaavia yksilöitä, joilla on oikea asenne ja oikeat taidot 
ja kyvyt. Palkitsemistaso korreloi suoritustason kanssa, mikä edistää 
kestävää tuloksentekoa ja keskittymistä liiketoiminnan tavoitteisiin 

ja strategian toteuttamiseen. Palkitsemisrakenteen ja -tason tulee 
vastata valtakunnallisia ja toimialan vertailuarvoja. Toimitusjohtajaa 
kannustetaan hankkimaan ja omistamaan Terveystalon osakkeita. 

palkitsemisen osat, palkitsemisen muuttuvien osien 
määritysperusteet ja suhteelliset osuudet kokonaispalkkiosta

Toimitusjohtajan palkitseminen on määritelty kilpailukykyiseksi, ja 
merkittävä osa siitä perustuu suoritukseen. 

PALKITSEMISEN KIINTEÄ OSA
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PALKITSEMISEN 
OSATEKIJÄ

TARKOITUS JA 
YHTEYS STRATEGIAAN

KUVAUS

Lyhyen 
aikavälin 
kannustimet

Lyhyen aikavälin kannustimien tavoittee-
na on ohjata lyhyen aikavälin (vuosit-
taista) tulosta kunkin vuoden keskeisiin 
strategisiin painopisteisiin perustuvien 
konsernitason ja yksilöllisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tulosta mitataan yhden vuoden ajanjaksolla, ja mahdolliset palkkiot maksetaan seuraavana 
vuonna. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman ehdot on kuvattu yrityksen verkkosivuilla.

Tuloskriteerit: 
• Hallitus asettaa vuosittain tuloskriteerit tilikauden keskeisten painopisteiden perusteel-

la. Kriteerit voivat sisältää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia kriteerejä. Maksimitason 
ansainnan saavuttaminen edellyttää poikkeuksellista suoritusta.

• Ansaintajakson päätyttyä hallitus vahvistaa kriteerien saavuttamisen ja päättää 
palkkion suuruudesta.

Kannustimien ansaintamahdollisuus: 
• Kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla saa olla enintään 120 % vuotuisesta 

peruspalkasta. 

Pitkän 
aikavälin 
kannustimet

Pitkän aikavälin kannustimien tavoit-
teena on ohjata pitkän aikavälin tulosta 
tiettyjen konsernitavoitteiden suuntaan 
sekä sitouttaa toimitusjohtaja yritykseen 
ja sovittaa yhteen toimitusjohtajan ja 
osakkeenomistajien edut.

Hallitus päättää kunkin pitkän aikavälin kannustinohjelman ehdoista. Voimassa olevien pitkän 
aikavälin kannustinohjelmien ehdot on kuvattu yrityksen verkkosivuilla.

Tuloskriteerit: 
• Hallitus asettaa tuloskriteerit kullekin kannustinohjelmalle ansaintajakson keskeisten 

painopisteiden perusteella. Maksimitason ansainnan saavuttaminen edellyttää poikke-
uksellista suoritusta.

• Ansaintajakson päätyttyä hallitus vahvistaa kriteerien saavuttamisen ja päättää 
palkkion suuruudesta.

• Pitkän aikavälin kannustinohjelmissa ansaintajakson tulee olla pääsääntöisesti vähin-
tään kolme vuotta. Hallitus asettaa kunkin kannustinohjelman tuloskriteerit ansaintajak-
solle asetettujen ja sen sisältämien painopisteiden perusteella.

Harkinta ja takaisinperintä:
• Hallituksella on erityisen painavasta syystä oikeus muuttaa kannustinpalkkion suuruutta 

tai peruuttaa kannustinpalkkio tai lykätä sen maksamista, ja poikkeustapauksissa, 
kuten taloudellisten tunnuslukujen tahallisen vääristelyn tapauksessa, periä takaisin jo 
maksettu palkkio, johon kyseinen väärinkäytös vaikuttaa. 

Kannustimien ansaintamahdollisuus:
Hallitus päättää pitkän aikavälin kannustimista yksilökohtaisesti.

• Kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla saa olla enintään 120 % vuosiperus-
palkasta.

PALKITSEMISEN MUUTTUVAT OSAT
Ajantasaiset kuvaukset käynnissä olevista kannustinjärjestelmistä julkaistaan Terveystalon verkkosivuilla osoitteessa www.terveystalo.com.

PALKITSEMISEN OSATEKIJÖIDEN SUHTEELLISET OSUUDET  
Toimitusjohtajan palkitseminen on määritelty kilpailukykyiseksi, ja 
merkittävä osa siitä perustuu suoritukseen. Lyhyen aikavälin ohjelmissa 
kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla voi olla enintään 
120 prosenttia vuosiperuspalkasta ja pitkän aikavälin ohjelmissa 120 
prosenttia vuosiperuspalkasta.

muut toimisuhteeseen sovellettavat keskeiset ehdot

OSAKEOMISTUSVAATIMUS  
Toimitusjohtajaa halutaan kannustaa Terveystalon osakkeiden omis-
tukseen, minkä vuoksi hänen edellytetään säilyttävän vähintään 50 % 
pitkän aikavälin kannustinohjelman perusteella nettona saamistaan 
osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Terveystalosta vastaa 
vähintään hänen vuosittaista bruttoperuspalkkaansa. 
  
TOIMISUHTEEN IRTISANOMINEN JA ERORAHA  
Mitä tulee toimitusjohtajan toimisuhteen päättämiseen ja erora-
haan, molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kuuden (6) 
kuukauden irtisanomisajalla. Jos yritys irtisanoo sopimuksen, sen 
on maksettava lisäksi erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuukauden 
peruspalkkaa. 

LISÄTIETOJA  
Vertailukohdan saamiseksi toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista 
varten palkitsemisvaliokunta tarkastelee kooltaan Terveystaloa 
vastaavien suomalaisten ja tarvittaessa kansainvälisten terveyden-
huoltoalan yritysten markkinatietoja. Kyseiset viitetiedot ovat suuntaa 
antavia ohjearvoja, eikä palkka määräydy suoraan niiden perusteella. 
Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat henkilön tehtävät ja kokemus, 
henkilökohtainen suoriutuminen ja yrityksen tulos.  

LYKKÄÄMISTÄ JA MAHDOLLISTA TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVAT EHDOT
Sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinohjelmiin sovelletaan takai-
sinperintäehtoja poikkeustapauksissa. Hallituksella on erityisen paina-
vasta syystä oikeus muuttaa kannustinpalkkion suuruutta, peruuttaa 
kannustinpalkkio tai lykätä sen maksamista, ja poikkeustapauksissa, 
kuten taloudellisten tunnuslukujen tahallisen vääristelyn tapauksessa, 
periä takaisin jo maksettu palkkio, johon kyseinen väärinkäytös vaikuttaa. 

AIEMMIN SOVITUT TAI MYÖNNETYT PALKKIOT
Hallitus pidättää oikeuden maksaa palkkio- ja/tai eroraha (mukaan 
lukien hallituksen harkintavallan käyttäminen tällaisten maksujen 
yhteydessä), vaikka ne eivät olisi edellä esitetyn politiikan mukai-
sia, mikäli maksamisen ehdoista on sovittu ennen tämän politiikan 
esittämistä yhtiökokoukselle. 

5. TILAPÄINEN POIKKEAMINEN

Hallitus voi tilapäisesti poiketa kaikista tämän palkitsemispolitiikan 
osista ja sen kaikista sisällöistä täysin oman harkintansa mukaan 
missä tahansa olosuhteissa seuraavilla perusteilla:

• rakenteellinen muutos (muutos yhtiön yritys-, konserni-, liiketoi-
minta- tai organisaatiorakenteessa tai olennainen muutos omis-
tajuusrakenteessa), 

• henkilövaihdos (esimerkiksi muutokset yhtiön hallituksessa tai 
ylimmässä johdossa tai tarve palkata uusi toimitusjohtaja tai toi-
mitusjohtajan sijainen), 

• muu poikkeuksellinen tai odottamaton tapahtuma tai muutos 
tai olennaisesti muuttuneet olosuhteet yhtiössä tai sen liiketoi-
minnassa tai toimintaympäristössä tai olennainen muutos yhtiön 
strategiassa tai liiketoimintasuunnitelmassa,

• olennainen muutos yhtiön taloudellisessa tilanteessa tai näkymissä, 
• lainsäädännölliset tai oikeudelliset muutokset, muutokset hallin-

nollisissa tai viranomaismääräyksissä tai verotuksessa tai vero-
tuskäytännössä, tai 

• muut edellä mainitsemattomat muutokset tai olosuhteet, jos yhtiön 
hallitus katsoo huolellisen harkinnan jälkeen, että poikkeaminen on 
välttämätöntä tai suositeltavaa yhtiön pitkän aikavälin etujen tai 
toiminnan jatkuvuuden kannalta, esimerkiksi johdon jatkuvuuden 
varmistamiseksi.

Poikkeamiseen sovellettava menettely on sama kuin toisaalla tässä 
palkitsemispolitiikassa kuvattu päätöksentekomenettely tämän 
politiikan toteuttamiseksi. Jos poikkeaminen koskee hallituksen pal-
kitsemista, päätöksenteko saattaa tapauksesta riippuen edellyttää 
varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta. Poikkeaminen ja sen pe-
rustelut on kirjattava seuraavaan vuosittaiseen palkitsemisraporttiin 
ja esitettävä seuraavalle yhtiökokoukselle osana raporttia.
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PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
Tämä Terveystalo Oyj:n (”Terveystalo” tai ”Yhtiö”) palkitsemisselvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 
julkaiseman listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys toteutuneesta palkitsemisesta tilikaudella 2019.

Terveystalon toimielinten palkitseminen vuonna 2019 oli linjassa 
yhtiön palkitsemisperiaatteiden kanssa, jotka perustuvat suori-
tukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Palkitseminen tukee 
Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista ja siten yhtiön 
pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Palkitsemisen tarkoituksena 
on strategian toteutuksen ohella maksimoida omistaja-arvon luonti. 
Kannustinjärjestelmien tavoitteet ja palkkiot ovat tasapainossa pitkän 
aikavälin arvonluonnin ja lyhyen aikavälin tavoit teiden tehokkaan 
saavuttamisen välillä. 

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkiois-
ta vuosittain. Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa ja valvoo 
Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja 
muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot. 

Yhtiön 4.4.2019 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päät-
tämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa Yhtiön seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 
30.6.2020 asti.

Terveystalon toimielinten palkitsemisen periaatteet ja päätöksen-
tekoprosessi on kuvattu tarkemmin Yhtiön palkitsemispolitiikassa.

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA 2019 

Terveystalon 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osak-
keenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 
80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa, jäsenelle 39 000 
euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euroa. 

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokous-
palkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomes-
sa asuville jäsenille 600 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 
1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 400 euroa 
kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä vä-
lineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 
600 euroa. 

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan 
mukaan. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja 
rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosent-
tia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö 
korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirto-
veron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille ti-
likauden 2019 aikana maksetut palkkiot:

NIMI 
VUOSIPALKKIO

OSAKKEINA
VUOSIPALKKIO

RAHANA

HALLITUKSEN JA 

VALIOKUNTIEN KOKOUS-

PALKKIOT

MUUT TALOUDELLISET 

ETUUDET

Kari Kauniskangas 31 999 48 001 10 800 512

Dag Andersson 15 595 23 405 10 800 250

Paul Hartwall 15 595 23 405 7 800 250

Lasse Heinonen 19 597 29 403 12 600 314

Olli Holmström 15 595 23 405 13 800 250

Åse Aulie Michelet 15 595 23 405 24 000 250

Katri Viippola 15 595 23 405 14 400 250

Tomas von Rettig 19 597 29 403 12 600 314

Hallituksen jäseninä 4.4.2019 saakka:

Fredrik Cappelen - - 11 400 -

Eeva Ahdekivi - - 6 000 -

Vesa Koskinen - - - -

*Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN 
PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2019

PERUSPALKKA JA ETUUDET
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkkiot muodos-
tuvat kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista. 
Lisäksi vuonna 2019 yksi johtoryhmän jäsen oli oikeutettu etuuspoh-
jaiseen eläkejärjestelyyn. Vuonna 2019 toimitusjohtaja Yrjö Närhisen 
kuukausipalkka (sisältäen etuudet) oli 38 640 euroa ja Ville Ihon  
33 333 euroa.

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän 
lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista. Vuosien 2018 ja 
2019 osalta toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet 
perustuivat yhtiön oikaistuun käyttökatteeseen (ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, EBITA) sekä henkilökoh-
taisiin tulos- ja suoritustavoitteisiin. 

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle tavoitteiden saavuttamisesta 
maksettava enimmäiskannustin vastasi kymmenen kuukauden 
palkkaa. Asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylittämises-
tä maksettava kannustin vastasi enintään 15 kuukauden palkkaa. 
Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta mak-
settava enimmäiskannustin vastasi viiden kuukauden palkkaa, ja 
asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava 
lyhyen aikavälin kannustin vastasi enintään 7,5 kuukauden palkkaa.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Terveystalon voimassa olevassa osakepohjaisessa rullaavassa pitkän 
aikavälinkannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalente-
rivuodet 2018, 2019 ja 2020. Kukin ohjelma koostuu vuoden ansain-

tajaksoista ja kutakin ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden 
vesting-jaksosta. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja 
kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. 
Ansaintajaksolla 2019 osakepohjainen kannustinjärjestelmä tarjosi 
avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liiketoimin-
nallisille tavoitteille ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisesta.
 Osakepalkkiojärjestelmään perustuvat mahdolliset palkkiot makse-
taan osittain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kah-
den vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella 
pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henkilöille 
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistuja päättää 
työ- tai toimisuhteensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei 
pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2019 johdolle ei maksettu pitkän 
aikavälin kannustinpalkkioita.

Ansaintajaksolta 2019 yhtiön liiketoiminnalliset tavoitteet ja 
osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetetut ansaintakriteerit täyt-
tyivät 90 %:sti suhteessa maksimiin jonka mukaan keväällä 2022 
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä noin 600 000 Terveystalo 
Oyj:n osaketta sisältäen osakkeina ja rahana maksettavan osuuden.

TOIMI- JA TYÖSOPIMUKSET SEKÄ EROKORVAUKSET
Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai 
Terveystalo kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoo 
sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuu-
kauden peruspalkkaa. Muun johtoryhmän osalta irtisanomisaika on 
kolme kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava 
erillinen eroraha, joka vastaa 7,5 kuukauden peruspalkkaa.

TILIKAUDEN 2019 AIKANA MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT
Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle tilikaudella 2019 maksetut palkat ja palkkiot:

KIINTEÄ VUOSIPALKKA 
JA ETUUDET

LYHYEN AIKAVÄLIN 
KANNUSTINPALKKIOT

PITKÄN AIKAVÄLIN 

KANNUSTIN-

JÄRJESTELMÄÄN 

PERUSTUVAT PALKKIOT LISÄELÄKE-MAKSUT

MUUT TALOUDELLISET 

ETUUDET 

toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen
Ville Iho

27 273 - - - -

toimitusjohtaja 
1.1.–9.9.2019
Yrjö Närhinen

488 017 384 430 - - 65 322

Muu 
johtoryhmä 
yhteensä*

1 756 153 535 536 - 8 500 -

 

*Ilkka Laurilan Laurilan kokonaispalkka siltä ajalta, jonka hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana (9.9. – 5.12.2019) sisältyy kokonaisuuteen ”Muu johtoryhmä yhteensä”. Laurilalle maksettiin korvaus väliaikaise-

na toimitusjohtajana toimimisesta tammikuussa 2020. Korvauksen suuruus oli 50 000 euroa. Toimitusjohtaja Närhiselle maksettiin keväällä 2019 hallituksen hyväksymä kertakorvaus joka oli suuruudeltaan  

65 322 euroa.
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TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE

YHTIÖKOKOUS
Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 2.4.2020 
kello 15.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 E, 00100 
Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
klo 14.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

YHTIÖKOKOUSKUTSU
Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle jul-
kaistaan pörssitiedotteena ja Terveystalon verkkosivuilla. Kutsussa 
mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle lain nojalla 
kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti 
hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun.

OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
merkitty viimeistään maanantaina 23.3.2020 Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää 
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle maanan-
taina 30.3. klo 10.00 mennessä.
 
Ilmoittautua voi:
• internetissä osoitteessa:  

https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/ 
tai

• puhelimitse numeroon 020 770 6904 arkisin klo 9–16, tai
• kirjeitse osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & 

Compliance, Jaakonkatu 3B, 00100 Helsinki. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluet-
teloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen
ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö 
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osa-
kasluetteloon viimeistään maanantaina 30.3.2020 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai val-
tuuttamansa asiamiehen välityksellä. Valtakirjat pyydetään toi-
mittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 
osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous /Lakiasiat & Compliance, 
Jaakonkatu 3B, 00100 Helsinki.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

23.3.2020 
YHTIÖKOKOUKSEN TÄSMÄYTYSPÄIVÄ

30.3.2020 KLO 10.00  
ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY

2.4.2020 KLO 14.00  
YHTIÖKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUNEIDEN 
VASTAANOTTO ALKAA

2.4.2019 KLO 15.00 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ALKAA

EHDOTUS VAROJENJAOSTA
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 533,7 miljoonaa 
euroa, josta tilikauden voitto oli 41,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahviste-
tun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta ja 
että hallitus valtuutetaan päättämään lisäosingonmaksusta syksyllä 
2020 (yhteensä 26 (20) senttiä osaketta kohden). 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on 
hyvä, eikä ehdotettu varojenjako hallituksen näkemyksen mukaan 
vaaranna yhtiön maksukykyä.

OSAKKEEN PERUSTIEDOT
Listauspaikka: Nasdaq Helsinki Oy
Kaupankayntitunnus: TTALO
ISIN-koodi: FI4000252127
Toimiala: Terveydenhuolto
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2019: 128 036 531

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2019
Terveystalo Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2020 
seuraavasti:
• Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2020 keskiviikkona 6.5.2020
• Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2020 torstaina, 6.8.2020
• Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 torstaina 29.10.2020

Terveystalon taloudelliset raportit laaditaan suomeksi ja englan-
niksi. Tiedotteet voi tilata sähköpostiinsa osoitteessa https://www.
terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Tiedotteet/. 

HILJAINEN JAKSO
Terveystalo pitää 30 päivän hiljaisen jakson ennen osavuosituloksen ja 
vuosituloksen julkistamista. Tänä aikana Terveystalo ei kommentoi liike-
toimintaan liittyviä asioita eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

OSOITTEENMUUTOKSET
Euroclear Finland Oy ylläpitää Terveystalo Oyj:n osake-, osakas- ja 
optioluetteloita. Pyydämme ystävällisesti osakkeenomistajia teke-
mään henkilö- ja osoitetietoja koskevat muutokset suoraan omalle
tilinhoitajayhteisölleen. Terveystalo ei päivitä itse edellä mainittuja 
tietoja.

ARVIOITA TERVEYSTALOSTA SIJOITUSKOHTEENA
Seuraavat analyytikot seuraavat käsityksemme mukaan säännöllisesti 
Terveystalo-konsernia. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Terveystalo 
ei vastaa yhtiöitä seuraavien analyytikoiden kannanotoista.

Carnegie Iiris Theman  
+358 9 618 71 241 iiris.theman@carnegie.fi 

Danske Bank Panu Laitinmäki  
+358 10 2364 867  panu.laitinmaki@danskebank.com 

Inderes Olli Vilppo   
+358 40 761 9380  olli.vilppo@inderes.fi

Jefferies James Vane-Tempest   
+44 207 029 8275 jvane-tempest@jefferies.com 

Morgan Stanley Alex Gibson  
+44 20 7425 5975 alex.gibson@morganstanley.com 

Nordea Sami Sarkamies  
+358 9 5300 5176  sami.sarkamies@nordea.com

OP Anssi Raussi  
+358 10 252 4392  anssi.raussi@op.fi

SEB Jutta Rahikainen  
+358 9 616 28 713 jutta.rahikainen@seb.fi 
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YHTEYSTIEDOT

YHTEYSTIEDOT
Asiakaspalvelu ja ajanvaraus
030 6000
Puhelinvaihde
030 63 311
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)terveystalo.com

MEDIAYHTEYDET
Asiantuntijapyynnöt medialle: Terveystalon mediapäivystys,  
arkipäivisin klo 9–16, p. 050 358 1170

JOHTO JA TERVEYSTALO KONSERNIPALVELUT
Terveystalo Piazza
Jaakonkatu 3 B, 3.krs
00100 Helsinki

SIJOITTAJASUHTEET
Pyydämme ystävällisesti lähettämään liputusilmoitukset  
sähköpostiosoitteeseen: investors@terveystalo.com 

JOHTAJA, SIJOITTAJASUHTEET JA TALOUSVIESTINTÄ 
Kati Kaksonen, puh. +358 10 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com
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Tämä osio sisältää hallituksen 

toimintakertomuksen vuodelta 2019 mukaan 

lukien selvityksen muista kuin taloudellisista 

tiedoista, vuoden 2019 tilinpäätöksen 

liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen.

HALLITUKSEN 
TOIMINTA-
KERTOMUS JA 
TILINPÄÄTÖS
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

AVAINLUVUT

Terveystalo konserni, milj. euroa 2019 2018 Muutos, %

Liikevaihto 1 030,7 744,7 38,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 1) 2) 176,3 108,9 62,0

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 2) 17,1 14,6 -

Käyttökate (EBITDA) 1) 2) 171,2 116,6 46,9

Käyttökate (EBITDA), % 1) 2) 16,6 15,7 -

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 2)

115,1 87,7 31,2

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

11,2 11,8 -

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 2) 86,5 67,7 27,7

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1) 2) 8,4 9,1 -

Liikevoitto (EBIT) 2) 81,4 75,4 7,9

Kauden tulos 2) 3) 54,1 68,7 -21,3

Nettovelka 2) 548,2 413,3 32,7

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) 2) 3,1 3,8 -

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 2) 3) 10,3 14,2 -

Omavaraisuusaste, % 1) 2) 39,9 44,1 -

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 2) 101,3 80,8 -

Osakekohtainen tulos (€) 2) 3) 0,43 0,54 -

Liiketoiminnan rahavirta 2) 173,6 100,6 72,5

Henkilöstö kauden lopussa 8 685 6 018 44,3

Ammatinharjoittajat kauden lopussa 5 068 4 877 3,9

Työpäivien määrä 251 251 -

Ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen), milj. euroa 2019 2018 Muutos, %

Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 1) 136,4 108,9 25,3

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 13,2 14,6 -

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

113,4 87,7 29,3

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

11 11,8 -

Oikaistu nettovelka * 1) 369,5 413,3 -10,6

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA)  
(viimeiset 12 kuukautta) * 1)

2,7 3,8 -

* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja 

-tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 31 ja 32.

2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi. 

IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi tammi-joulukuussa 39,9 miljoonalla eurolla. IFRS 16 vaikutus liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poisto-

ja ja arvonalentumisia (EBITA) ei ollut olennainen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 39,9 miljoonalla eurolla tammi–joulukuussa ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokra sopimuksiin 

liittyvää korollista velkaa 178,7 miljoonalla eurolla.

3) Tammi-joulukuun vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, sekä kertaluonteiset nettomyyntivoitot 

yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

MARKKINAKATSAUS
Terveydenhuoltomarkkinoilla ei tapahtunut olennaisia muutoksia 
raportointikaudella. Terveydenhuollon markkinat ja palvelut jatka-
vat laajenemistaan enenevissä määrin terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Heikentyneestä kulut-
tajaluottamuksesta huolimatta vakaana jatkunut Suomen talouden 
kehitys ja hieman kasvanut työllisten määrä tukivat katsauskau-

della osaltaan Terveystalon palvelujen vahvaa kysyntää yritys- ja 
yksityisasiakkuuksissa.

Markkinan konsolidaatio jatkuu ja ulkomaisen pääomasijoittajan 
omistama terveysalan toimija teki julkisen ostotarjouksen listatus-
ta Suomalaisesta terveydenhuollon toimijasta vuoden 2019 loppu-
puolella. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisen 

vuosineljänneksen loppupuolella tai viimeistään vuoden 2020 kol-
mannen vuosineljänneksen aikana. 

Terveystalon markkinaosuus yksityisasiakkuuksissa kehittyi 
suotuisasti katsauskaudella. Asiakkaiden vaatimukset digitaalisille 
työkaluille ja ratkaisuille ovat kasvaneet selvästi ja niiden merkitys 
erityisesti yritysten päätöksenteossa korostuu. Työterveyden julkis-
asiakkuuksissa hintakilpailu voimistuu kun taas toisissa asiakasryh-
missä työterveyspalveluiden kattavuus ja erityisesti hyvinvointipal-
veluiden osuus kasvaa. Vakuutusyhtiöiden monituottajamallit ovat 
viime aikoina yleistyneet. Laajan verkoston ja monipuolisen palve-
lutarjoaman ansiosta kehityssuunta on Terveystalolle suotuisa.

Uuden hallitusohjelman terveydenhuoltoa koskevien linjausten 
myötä julkisen sektorin terveydenhuollon palveluiden kokonaisul-
koistuksia arvioidaan tehtävän aikaisempaa vähemmän, kun taas 
erilaisten osaulkoistusten, työterveyden sekä terveydenhuollon 
henkilöstövuokrauspalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. 
Myös palvelusetelien käytön arvioidaan laajentuvan. 

Yhtiö uskoo suurimman toimipaikka- ja sairaalaverkostonsa, 
kehittyvän kokonaisterveyden palvelutarjoamansa, työterveys-
huollon laajan asiakaskuntansa sekä julkisen sektorin ulkoistus- ja 
terveydenhuollon henkilöstövuokraus -palveluosaamisen ansiosta 
voivansa jatkaa vahvaa kehitystään nykyisellä markkinarakenteella 
ja olevansa houkutteleva kumppani eri asiakasryhmille.

RAPORTOINTIMUUTOKSET
Terveystalo otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskel-
massa aikaisemmat vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mu-
kaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan 
liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni 
vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen 
vuonna 2019. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on 
noin 40 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen ja 
se lisää nettovelkaa ja taseen käyttöomaisuuseriä noin 180 miljoo-
nalla eurolla. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran 
tunnuslukuihin. Katso lisätiedot laatimisperiaatteista sivulta 66.

MARKKINANÄKYMÄT
• Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markki-

naympäristö on edelleen suotuisa. 
• Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana. Joissakin työter-

veyden asiakasryhmissä hintakilpailu voimistuu. Toisaalta 
ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus 
kasvaa, jota Kelakorvauslainsäädännön muutos vuoden 2020 
alussa edelleen vahvistaa. 

• Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vahvana, ja kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin trendi kasvattaa laaja-alaisesti palvelujen 
kysyntää. Tämä näkyy erityisesti muiden kuin lääkärivastaan-
ottopalveluiden kysynnän kasvuna. 

• Julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana eri palve-
lumuodoissa. 

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraa-
van kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen 
 kuukauteen.

TALOUDELLISET TAVOITTEET
Pääomarakennetta koskevaa taloudellista tavoitetta on tarkastettu 
huomioimaan IFRS 16 käyttöönoton laskennalliset vaikutukset. Net-
tovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee jatkossa olla 
enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti 
ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä. 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO 
Koko vuoden liikevaihto kasvoi 38,4 prosenttia vertailukaudes-
ta ja oli 1 030,7 miljoonaa euroa (744,7). Liikevaihtoa kasvattivat 
vuoden 2018 lopussa toteutunut Attendon Terveyspalveluiden 
osto ja Terveystalon palveluiden laaja-alainen kysynnän kasvu. 
Terveystalon kilpailukyky näkyi vakuutusyhtiömyynnin vahvana ke-
hityksenä, korkeina käyttöasteina, sekä ennaltaehkäisevien ja hy-
vinvointipalveluiden selvästi kasvaneena kysyntänä. Tarjonta kas-
voi niin ikään laaja-alaisesti erityisesti vuoden toisella  puoliskolla. 

Milj. euroa 2019 2018 Muutos, %

Yritysasiakkaat 432,5 402,7 7,4

Yksityisasiakkaat 303,1 260,7 16,2

Julkisen sektorin asiakkaat 295,1 81,2 >200

Ilman Attendo  
Terveyspalveluita

91,0 81,2 12,0

Yhteensä 1 030,7 744,7 38,4
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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 
työterveydenhuollon palveluja yli 24 000 yritykselle ja vuonna 2019 
yhtiöllä oli yhteensä noin 700 000 työterveyshuollettavaa.

Yritysasiakkuuksien vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja 
oli 432,5 miljoonaa euroa (402,7). Kasvuun vaikuttivat ennaltaeh-
käisevien, hyvinvointi- ja digitaalisten palveluiden edelleen vahva 
kysyntä, mikä nosti keskimääräistä myyntiä loppuasiakasta kohden. 
Erityisesti mielen hyvinvointipalveluiden ja digitaalisten palveluiden 
kysyntä kasvoi merkittävästi. Sairausvastaanottojen kysyntä oli 
lähes vertailukauden tasolla Työterveyden loppuasiakkaiden luku-
määrä kasvoi hieman vertailukaudesta. 

Attendon terveyspalveluiden työterveyspalvelut integroitiin toi-
sen vuosineljänneksen aikana toimintoja ja yksiköitä yhdistämällä.

*Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. 

Ennaltaehkäiseviä palveluita ovat muun muassa työpaikkaselvitys, jossa selvitetään työpaikan 

olosuhteet ja työn altisteet, terveystarkastukset, toimenpideehdotukset 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. 

**Hyvinvointipalveluita ovat muun muassa fysioterapia, mielen hyvinvointipalvelut (psykologit ja 

psykoterapeutit), ravitsemusterapia, työkykyvalmennus ja Rela-hierojat (Terveystalon tytäryhtiö).

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.

Yksitysasiakkuuksien vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 16,2 pro-
senttia ja oli 303,1 miljoonaa euroa (260,7). Yrityskauppojen lisäksi 
liikevaihdon kasvuun vaikutti tarjonnan laaja-alainen kasvatta-
minen. Erityisesti lääkäri- ja muun vastaaottotoiminnan tarjonta 
kasvoi toisella vuosipuoliskolla. Myös hyvinvointi- ja digitaalisten 
palveluiden kysyntä jatkui vahvana. Lisäksi yksityispalveluita käyt-
tävien työterveysasiakkaiden osuus ja myynti jatkoi vahvaa kasvua 
katsauskaudella. Attendon terveyspalveluiden yksityisasiakkaiden 
palvelut (pääasiassa suunterveyden palveluita) integroitiin toisen 
vuosineljänneksen aikana toimintoja ja yksiköitä yhdistämällä.

JULKISEN SEKTORIN ASIAKKAAT
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. 

Julkisasiakkuuksien vuoden 2019 liikevaihto yli kolmenkertaistui ja 
oli 295,1 miljoonaa euroa (81,2). Liikevaihdon kasvuun katsauskau-
della vaikutti vuoden 2018 lopussa toteutunut Attendo-yrityskauppa 
sekä työterveyspalveluiden liikevaihdon kasvu. Attendon vanhojen 
sopimusten tuoma liikevaihto oli katsauskaudella 204,1 miljoonaa 
euroa. Liikevaihto ilman Attendon Terveyspalveluita kasvoi 12,0 
prosenttia ja oli 91,0 miljoonaa euroa. Attendon työterveysyksiköt 
integroitiin toisen vuosineljänneksen aikana toimintoja ja yksiköitä 
yhdistämällä.

Henkilöstövuokrauspalveluissa oli haasteita henkilöstön saata-
vuudessa eräiden sopimusten osalta, mutta sopimusportfolio koko-
naisuutena kehittyi suotuisasti vuoden toisella puoliskolla.

Terveystalolla oli katsauskauden aikana sairaala- ja muiden 
osaul koistusten lisäksi yhteensä 10 kokonaisulkoistussopimus-
ta, joista Tohmajärven ja Puolangan kokonaisulkoistussopimukset 
päättyivät vuoden 2019 lopussa. Liiketoiminnan odotetaan jatkuvan 
osin pienemmässä laajuudessa eri palvelumuodossa.

TALOUDELLINEN TULOS
Koko vuoden 2019 oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 62,0 pro-
senttia ja oli 176,3 miljoonaa euroa (108,9). Oikaistun käyttökatteen 
kasvu johtui vahvistuneen kannattavuuden lisäksi pääosin IFRS 16 
-standardin käyttöönotosta, jolla oli 39,9 miljoonan euron vaikutus 
käyttökatteeseen sekä Attendo Terveyspalveluiden yrityskaupasta.

Koko vuoden oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödyk-
keiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ja ennen IFRS 16 vai-
kutusta (vertailukelpoinen) kasvoi 29,3 prosenttia 113,4 miljoonaan 
euroon (87,7). Oikaistu EBITA suhteutettuna liikevaihtoon laski 0,8 
prosenttiyksikköä 11,0 prosenttiin. Lasku suhteessa liikevaihtoon 
johtui mixin muutoksesta henkilöstöintensiivisempiin ulkoistuspal-
veluihin Attendo-kaupan kautta ja kasvaneista panostuksista digi-
talisaatioon. IFRS 16 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta 
oikaistuun EBITA-marginaaliin.

Koko vuoden liikevoitto oli 81,4 (75,4) miljoonaa euroa. Netto-
rahoituskulut kasvoivat katsauskaudella 56,7 prosenttia Attendo- 
kaupan velkarahoituksen sekä IFRS16 käyttöönoton vuoksi ja olivat 
-14,4 (-9,2) miljoonaa euroa. Lisäksi toteutettiin uudelleenrahoitus, 
johon liittyi vanhojen lainojen jaksotettujen lainannostokulujen 

alaskirjaus 1,0 miljoonaa euroa. Uudelleenrahoituksen myötä saa-
vutetut alhaisemmat korkomarginaalit tulevat vaikuttamaan posi-
tiivisesti vuoden 2020 rahoituskuluihin. Koko vuoden voitto ennen 
veroja oli 66,8 miljoonaa euroa (68,2). Kauden voitto oli 54,1 mil-
joonaa euroa (68,7) ja osakekohtainen tulos 0,43 (0,54) euroa. Ver-
tailuvuoden tulosta paransi kertavaikutteisesti verotarkastuksen 
päättymisen seurauksena kirjattu vahvistettuihin tappioihin liittyvä 
13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen ja kertaluontei-
set nettomyyntivoitot, yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

Koko vuoden liiketoiminnan rahavirta kasvoi katsauskaudel-
la merkittävästi ja oli 173,6 miljoonaa euroa (100,6). Kasvu johtui 
pääosin toiminnan laajentumisesta Attendo-kaupan myötä, IFRS 16 
käyttöönotosta ja nettokäyttöpääoman positiivisesta kehityksestä. 

Koko vuoden investointien rahavirta oli -46,7 (-224,4) miljoonaa 
euroa. Muutos johtui pääasiassa tytäryritysten hankintojen piene-
nemisestä. Tytäryritysten hankintaan liittyvä rahavirta oli katsaus-
kaudella -12,3 miljoonaa euroa (-229,8). Lisäksi rahavirtaan vaikut-
tivat sekä aineellisiin hyödykkeisiin että aineettomiin hyödykkeisiin 
liittyvien investointien merkittävä kasvu. Katsauskaudella ei ollut 
tytäryritysten myyntiin liittyviä investointien rahavirtoja, joiden 
osuus vertailukaudella oli 24,1 miljoonaa euroa. 

Koko vuoden rahoituksen rahavirta oli -123,1 (127,6) miljoonaa 
euroa. Rahoituksen rahavirtaa laski IFRS 16 käyttöönoton vaikutuk-
sen lisäksi maksetut pääomanpalautukset sekä pitkäaikaisten lai-
nojen takaisinmaksut. Vertailukauden rahoituksen rahavirtaa nosti 
Attendo-kauppaan liittyen nostettu pankkirahoitus. 

KONSERNIN TALOUDELLINEN ASEMA
Terveystalon likviditeetti on hyvä. Rahavarat kauden lopussa olivat 
40,6 miljoonaa euroa (36,9 miljoonaa euroa joulukuussa 2018). Ko-
konaisvarat olivat 1 359,3 miljoonaa euroa (1 162,3 miljoonaa euroa 
joulukuussa 2018). Kasvu johtui pääosin IFRS 16 -standardin käyt-
töönotosta. IFRS 16 -standardin vaikutus käyttöoikeusomaisuuseriin 
oli 176,4 miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 541,2 
(511,7) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin parantuneesta 
kannattavuudesta. 

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 101,3 (80,8) 
prosenttia ja korollinen nettovelka oli 548,2 (413,3) miljoonaa euroa. 
IFRS 16 -standardin vaikutus vuokrasopimuksiin liittyvään korolli-
seen velkaan oli 178,7 miljoonaa euroa. 

Terveystalo on solminut uuden rahoitussopimuksen vuoden 
2019 neljännen vuosineljänneksen aikana. Allekirjoitettu syndikoitu 
rahoitussopimus koostuu viisivuotisesta, yhteensä 410 miljoonan 
euron rahoitussopimuksesta, joka korvaa listautumisannin sekä 
Attendo Terveyspalveluiden yrityskaupan yhteydessä tehdyt sopi-
mukset. Tuoreen rahoitussopimuksen korkomarginaali huomioi sen, 
miten Terveystalo saavuttaa asiakastyytyväisyydelle, henkilöstön 
työtyytyväisyydelle ja hyvinvoinnille sekä sekajätteen vähentämi-
selle asetetut vastuullisuustavoitteet. Rahoitussopimukseen liittyy 
lisäksi tavanomaisia yhtiön vakavaraisuuteen ja velanhoitokykyyn 
liittyviä kovenanttiehtoja. 

Katsauskauden oman pääoman tuotto oli 10,3 (14,2) prosenttia. 
Vertailuvuoden oman pääoman tuottoa paransi kertavaikutteisesti 
kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron las-

kennallinen verosaaminen, sekä 15,8 miljoonan euron kertaluon-
teiset nettomyyntivoitot. Omavaraisuusaste oli 39,9 (44,1) prosent-
tia. IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi tunnusluvut eivät ole 
vertailukelpoisia.

KAUSIVAIHTELU JA ARKIPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN 
VAIKUTUS
Terveystalon liikevaihto yritys- ja yksityisasiakasryhmissä on tyypil-
lisesti alhaisempi lomakausina, erityisesti heinäkuussa ja elokuussa. 
Arkipäivien määrä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen, 
erityisesti vertaillessa vuosineljänneksien kehitystä. Julkisen 
sektorin asiakasryhmässä liikevaihdon jakautuminen on henki-
löstövuokrauspalveluita lukuun ottamatta tasaista. Yhtiön netto-
käyttöpääomatarpeet vaihtelevat vuoden aikana liiketoiminnan 
kausiluonteisuuden vuoksi. Vaihtelua syntyy muun muassa eläkkei-
siin ja arvonlisäveroon liittyvien maksujen ajoituksista sekä lomara-
havelvoitteista ja työterveyshuoltoon liittyvistä palvelumaksuista.

INVESTOINNIT JA YRITYSKAUPAT
Vuoden 2019 nettoinvestoinnit*, sisältäen yrityskaupat, olivat 58,2 
(236,1) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirtaperusteiset nettoin-
vestoinnit ilman yrityskauppoja olivat 33,2 (17,7) miljoonaa euroa ja 
vastaavat investoinnit, joihin ei liittynyt kassavirtaa, olivat 11,2 (9,9) 
miljoonaa euroa. Nämä investoinnit koostuivat pääosin IT-järjestel-
mähankkeisiin (mm. ERP ja CRM), digitaaliseen sovellus- ja palveluke-
hitykseen liittyvistä investoinneista sekä lääketieteellisiin laitteisiin ja 
verkostoon tehdyistä investoinneista. Bruttoinvestoinneista aineet-
tomien investointien suhteellinen osuus kasvoi, kun taas koneisiin ja 
kalustoon liittyvien investointien suhteellinen osuus laski. 

Terveystalo teki vuoden aikana useita liiketoimintaa täydentäviä 
yrityskauppoja. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Terveystalo hankki 
Länsi- Vantaan Hammas lääkärit Oy:n, sekä Kajaanin OMT 
Fysio  terapia Oy:n liiketoiminnat. Lisäksi Terveystalo liittyi osakkaak-
si uuteen perusteilla olevaan Tamron ja apteekkareiden Olo-apteek-
kiketjuyhtiöön josta Terveystalo omistaa noin 20 prosentin osuu-
den. Terveystalo suunnittelee tarjoavansa monipuolisia terveys- ja 
hyvinvointipalveluita ketjun apteekeista tai niiden terveyspisteistä. 
Ketjuyhtiö ei omista apteekkeja vaan toiminta perustuu malliin, jos-
sa apteekkari voi olla myös ketjuyhtiön osakkaana tai jäsenenä.

Vuoden toisella neljänneksellä Terveystalo hankki Etelä-Karjalan 
Työkunto Oy:n. 

Terveystalo teki kolmannella vuosineljänneksellä neljä liiketoi-
mintaa täydentävää yrityskauppaa hankkimalla Työsyke Oy:n, Ham-
maslääkäri Osmo Karinen toiminimen liiketoiminnan, Hardent Oy:n 
(Hymiö) sekä Forssanseudun hyvinvointikuntayhtymän työterveys-
toiminnan.

Neljännellä vuosineljänneksellä Terveystalo hankki Evalua 
International Ltd. Oy:n osakekannan ja Säkylän kunnan työterveys-
liiketoiminnan. Vuonna 2003 perustettu Evalua on erikoistunut tie-
teelliseen näyttöön perustuviin terveyskyselyihin, vaativiin henki-
löstötutkimuksiin ja tulosten tulkintaan.

*Nettoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16 käyttöönoton myötä kirjattuja käyttöoikeusomaisuuserien 

lisäyksiä.
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SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin 
yksityinen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä hyvin-
vointipalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.
Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla 
Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden 
saatavilla olevat digitaaliset palvelut. 

Vuonna 2019 Terveystalo määritteli vastuullisuuden olennaiset 
aiheet yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa ja edisti yritys-

vastuutyötä monella osa-alueella. Yhtiö raportoi vastuullisuudes-
taan viikolla 9 ilmestyvässä Vastuullisuusraportissa. Tämä osio on 
tiivistelmä raportin keskeisistä tuloksista. 

Terveystalon eettiset ohjeet ja arvot osaaminen ja välittäminen 
ohjaavat yleisellä tasolla yhtiön toimintaa. Terveystalo on allekirjoit-
tanut ja sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n Global Compact 
-periaatteita ja yhtiö kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustet-
tuja ihmisoikeuksia. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Terveystalon yritysvastuun 
keskeiset aiheet, tavoitteet ja saavutukset vuodelta 2019.

PYRKIMYS MITATTAVA TAVOITE MITTARI 2018 2019

EETTISET LIIKETOIMINTATAVAT

Compliance-koulutuksen 
suorittaneet henkilöt

100 % työntekijöistämme 
on suorittanut Compliance- 
koulutuksen

Koulutuksen suorittaneiden 
työntekijöiden
%-osuus kaikista 
työntekijöistä

 N/A Päivitetyt eettiset ohjeet 
julkaistiin joulukuussa 2019, 
koulutukset ja seuranta käyn-
nistyvät alkuvuodesta 2020

Vastuullisen hankinnan 
periaatteet hyväksyneet 
toimittajat

100 % toimittajistamme 
on hyväksynyt vastuullisen 
hankinnan periaatteet

Vastuullisen hankinnan 
periaatteet hyväksyneiden 
toimittajien 
%-osuus kaikista toimittajista

Hankinnan eettiset periaat-
teet julkaistiin loppuvuonna 
2018

Toimittajista, jotka muodosta-
vat 80 % kokonaishankinnois-
ta noin 60 % on hyväksynyt 
hankinnan eettiset periaatteet

ASIAKKAIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI

Potilasturvallisuus Potilasturvallisuuden  
kivijalkamittarit:
Muistutuksia suhteessa 
lääkärikäynteihin
Potilasvahinkoilmoituksia 
suhteessa lääkärikäynteihin
Kanteluita suhteessa lääkäri-
käynteihin
Vaaratapahtumailmoitukset 
suhteessa lääkärikäynteihin

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,15 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,14 %

Lääketieteellinen laatu Lääketieteellinen laatu ja vaikuttavuus on meille niin merkittävä kysymys, että käsittelemme aihetta laajemmin omassa 
julkaisussaan, Laatukirjassa vuodelta 2019.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI 

Työturvallisuus Tapaturmataajuus alle alan 
keskiarvon, joka on 39

Tapaturmataajuus 26  25

Hyvinvoiva henkilöstö Yli 90 % työntekijöistä on 
tyytyväisiä Terveystaloon 
työpaikkana

Työtyytyväisyys 92,7 %  88 %

Suositeltavan hyvä työnteko-
paikka

Henkilöstön suositteluindek-
sin, eNPS:n, parantaminen 
31:een (hyvä taso) vuoteen 
2025 mennessä

eNPS N/A 9 (keskitasoa)

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Verojalanjälki Kerromme avoimesti veroja-
lanjälkitietomme vuosittain

Maksetut verot Verojalanjälki 2018 Verojalanjälki 2019 

Liikevaihdon kasvu 6–8 % vuotuinen kasvu 
pitkällä aikavälillä orgaanisen 
kasvun ja verkoston sekä 
liiketoiminnan osa-alueiden 
täydentämiseen tähtäävien 
yritysostojen avulla

Liikevaihdon kasvu, % 8 %  38,4 % (mukaan lukien 
Attendon Terveyspalveluiden 
osuus)

Työllistämämme ihmiset Luomme työtä Suomessa Maksetut palkat ja pakkiot 163,2 Milj. euroa 261,2 Milj. euroa

YMPÄRISTÖVASTUU

Hiilijalanjäljen pienentäminen Hiilijalanjäljen pienentäminen 
40 % vuoteen 2030 mennessä

Suorat (scope 1) ja epäsuorat 
(scope 2) kasvihuone-kaasu-
jen päästöt, tonnia, CO2

 2 460,3  2 222,5

Materiaalitehokkuus ja 
jätteiden kierrätys

Sekajäteintensiteetin vuosit-
tainen pienentäminen

Sekajäteintensiteetti (sekajät-
teen määrä [tonnia] suhteessa 
liike- vaihtoon [100 milj.])

7,79  4,85

 

EETTISET LIIKETOIMINTATAVAT
Terveystalon eettiset ohjeet kuvaavat kattavasti ne toimintaperiaat-
teet, joita jokaisen terveystalolaisen on noudatettava, riippumatta 
liiketoimintayksiköstä tai tehtävästä. Myös Terveystalon yhteistyö-
kumppaneiden odotetaan toimivan eettisten periaatteiden mukai-
sesti. Jokaisen, jota eettiset ohjeet koskevat, on varmistettava, että 
hän ymmärtää, miten ohjeita sovelletaan, ja toimittava aina niiden 
mukaisesti. Päivitetyt eettiset ohjeet julkaistiin joulukuussa 2019. 

Riskejä eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta hallitaan vies-
tinnällä ja kaikille pakollisilla koulutuksilla. Riskit eettisten ohjeiden 
vastaisesta toiminnasta liittyvät esimerkiksi mahdollisiin eturistirii-
toihin tai liikelahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen. Eettisten 
ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on ilmoitet-
tava esimiehelle, esimiehen esimiehelle, Terveystalon Laki & Comp-
liance -osastolle tai Terveystalon whistleblowing-kanavan kautta. 
Päivitettyjen eettisten ohjeiden mukaiset henkilöstön koulutukset 
ja seuranta käynnistyvät alkuvuodesta 2020.

Terveystalon yritysvastuuvaatimukset toimittajille (Supplier 
Code of Conduct) tulivat voimaan syksyllä 2018 ja ovat laajalti käy-
tössä Terveystalo-konsernin standardisopimuksissa. Supplier Code 
of Conductia koskevat sopimuslausekkeet tulee lisätä kaikkiin so-
pimuksiin, joilla Terveystalokonsernin yhtiöt hankkivat tuotteita ja 
palveluita konsernin ulkopuolisilta tahoilta. 

Yhtiön tietoon ei tullut vuonna 2019 yhtään väärinkäytöksiin tai 
eettisten ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvää tapausta. 

ASIAKKAIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI 
Laatu on erottamaton osa Terveystalon vastuullisuutta ja koko 
Terveystalon henkilöstö on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat 
oikeaa, laadukasta ja turvallista hoitoa. Terveystalon laadun johtami-
sessa lääketieteellinen, toiminnallinen ja kokemuksellinen laatu muo-
dostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Laatutyön painopisteistä ja 
tuloksista raportoidaan vuosittain julkaistavassa Laatukirjassa.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta: potilas 
saa tarvitsemansa oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa. Potilasturvallisuus on Terveystalon laadun keskei-
nen, jatkuvasti seurattava ja kehitettävä osa-alue. Terveystalossa 
potilasvahinkojen käynteihin suhteutettu määrä alittaa toimialan 
valtakunnallisen keskiarvon. Muistutuksia suhteessa lääkärikäyntei-
hin oli 0,01 prosenttia, (0,01), potilasvahinkoilmoituksia suhteessa 
lääkärikäynteihin 0,01 prosenttia (0,01), kanteluita suhteessa lää-
kärikäynteihin 0,00 prosenttia (0,0) ja vaaratapahtumailmoituksia 
suhteessa lääkärikäynteihin 0,14 prosenttia (0,15).

Potilasturvallisuutta johdetaan seuraamalla muun muassa toi-
menpide- ja toimipaikkakohtaisia leikkausinfektiolukuja, vaarati-
lanteita, virallisia selvityspyyntöjä ja Potilasvakuutuskeskuksen rat-
kaisuja. Lääkehoitomme turvallisuutta ja tehokkuutta varmistavat 
lääkehoitosuunnitelmat, toimintaohjeet ja peruslääkevalikoima.

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA
Terveydenhuollon digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuk-
sia parantaa hoidon saatavuutta, vaikuttavuutta ja varhaista riskien 
tunnistamista. Terveystalo on investoinut merkittävästi digitaalis-
ten palvelujen ja työkalujen kehittämiseen. 

Samalla kun digitaalisten palveluiden rooli kasvaa ja muokkaa 
toimialaa myös vaatimukset tietosuojalle ja -turvalle kasvavat. 
Terveystalon tietosuoja- ja tietoturvapolitiikoissa määritellään mi-
ten kaikissa konsernin toiminnoissa varmistetaan lain- ja asianmu-
kainen henkilötietojen käsittely, tietojen luottamuksellisuus, eheys 
ja kiistämättömyys sekä käytettävyys. Tietosuojaa ja -turvaa var-
mistetaan osana kokonaisturvallisuuden johtamista useilla eri me-
netelmillä ja prosesseilla. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen salassapitoon sekä siihen, ettei 
asiattomilla ole pääsyä tietoihin ja ettei tietoja käytetä henkilöä 
vahingoittavasti. Toimet tietoturvan toteuttamiseksi suhteutetaan 
suojattavalle kohteelle asetettuun turvatasoon, oletetun riskin suu-
ruuteen, kontrollien vaikuttavuuteen ja tarkoituksenmukaiseen 
kustannustasoon. Potilas- ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvien 
lakien ja asetusten muutoksia seurataan ja niiden vaatimukset huo-
mioidaan ohjeistuksessa ja tietojärjestelmien kehityksessä.

Terveystalo arvioi henkilötietojärjestelmien tietosuojan tasoa 
säännöllisesti sekä aina osana järjestelmien kehitystoimenpiteitä. 
Kukin liiketoiminto tai rekisterinpitäjä arvioi ja valvoo tietosuojan 
toteutumista omissa organisaatioissaan. Terveystalon sisäisessä ja 
ulkoisessa auditoinnissa arvioidaan miten toimipaikassa on nou-
datettu tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia ja miten ja millä syste-
maattisuudella tietosuojan poikkeamia on käsitelty toiminnossa tai 
 yksikössä. 

Tietosuojaa vaarantavaksi toiminnaksi katsotaan kaiken henki-
lötietojen käsittelyä koskevien lakien, tietosuojapolitiikan tai sen 
perusteella annetun ohjeistuksen vastainen toiminta. Terveystalon 
henkilöstöllä on velvollisuus tehdä vaaratapahtumailmoitus kaikis-
ta havaitsemistaan tietosuojan vaarantumisiin liittyvistä tilanteis-
ta. Tietosuojan vaaratapahtumat käsitellään ensiksi toimipaikoissa 
vaaratapahtumavastaavan ja vastaavan lääkärin toimesta. Vaarata-
pahtumavastaavat raportoivat tietoturvaloukkaukset viranomaisil-
le erillisen prosessin mukaisesti.

Tietosuojan vaaratapahtuman vakavuusasteen ja esiintymisti-
heyden perusteella arvioidaan tuleeko tapahtumasta käynnistää 
juurisyyanalyysi. Juurisyyanalyysin tavoitteena on löytää toimen-
piteet, joiden avulla voidaan estää tapahtuman uusiutuminen tai 
vähentää niiden aiheuttamia haittoja.

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että tietosuojaa vaaranta-
va toiminta täyttäisi jonkun rangaistavan teon tunnusmerkistön, 
Terveystalo siirtää asian toimivaltaisen viranomaisen tutkittavaksi. 
Kaikki tietosuojaa vaarantava toiminta arvioidaan työntekijöiden 
osalta myös työoikeudellisesti, mikä voi johtaa jopa työsuhteen tai 
ammatinharjoittajasuhteen välittömään päättämiseen. 
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https://www.terveystalo.com/fi/vastuullisuusraportti-2019/
https://www.terveystalo.com/fi/laatukirja/laatukirja-2019/
https://www.terveystalo.com/Documents/Yhtiö/Terveystalo_Eettiset_ohjeet.pdf
https://www.terveystalo.com/Global/Yhtiö/Terveystalon%20yritysvaatimukset%20toimittajille%20(Supplier%20Code%20Of%20Conduct)%20((v2))_hyväksytty.pdf
https://www.terveystalo.com/Global/Yhtiö/Terveystalon%20yritysvaatimukset%20toimittajille%20(Supplier%20Code%20Of%20Conduct)%20((v2))_hyväksytty.pdf
https://www.terveystalo.com/fi/laatukirja/laatukirja-2019/


HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI
Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on Terveystalon toimin-
nan perusta. Osaavista ammattilaisista on monin paikoin pulaa ja 
henkilöstöön liittyvän toimintalinjan suurimmat riskit liittyvät osaa-
vien ammattilaisten saatavuuteen ja pysyvyyteen. Riskejä hallitak-
seen yhtiö tarjoaa monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet 
monissa erilaisissa tehtävissä ja tukee ammattilaisten hyvinvointia 
ja onnistumista työssä. Tavoitteena on olla alan houkuttelevin työn-
tekopaikka niin lääkäreille kuin muillekin ammattilaisille. Tasa-arvo, 
oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, 
joita Terveystalo on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan.

Terveystalo on merkittävä työllistäjä Suomessa. Terveystalossa 
työskenteli 8 685 työsuhteista henkilöä (2018: 6 018) ja 5 068 itse-
näistä ammatinharjoittajaa (2018: 4 877). 

Työterveydenhuollolla on tärkeä rooli terveyttä uhkaavien ris-
kitekijöiden tunnistamisessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. 
Terveystalon työterveyshuolto ja työturvallisuus on järjestetty 
yhtiö- ja aluekohtaisesti noudattaen Suomen lainsäädäntöä, jon-
ka mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työter-
veyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja 
-haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden tur-
vallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. 
Lakisääteisten vaatimusten lisäksi Terveystalo tarjoaa työntekijöille 
laajasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoin-
nin palveluita. 

Vuonna 2019 Terveystalo pilotoi muun muassa fysioterapi-
an suoravastaanottoa tuki- ja liikuntaelinoireiden hoidon no-
peuttamiseksi sekä mielen hyvinvointia tukevia digipalvelui-
ta Mielen chatia ja Mielen sparria. Mielen chat ja sparri ovat 
matalan kynnyksen palveluja, jotka toteutetaan Terveystalon 
Oma  Terveys-sovelluksen avulla etäpalveluina. Palvelussa voi kes-
kustella mistä tahansa mieltä kuormittavasta asiasta täysin luotta-
muksellisesti. Palvelu tarjoaa myös työkaluja mielen hyvinvoinnin 
tueksi. Myös lyhyt psykoterapia lisättiin osaksi työterveyspalveluita. 
Terveystalo pyrkii tunnistamaan työkykyyn ja -terveyteen liittyviä 
haasteita jo varhaisessa vaiheessa ja hakemaan ratkaisuja näihin 
haasteisiin tekemällä vaikuttavaa yhteistyötä työterveyden kanssa.

Tapaturmataajuutta mittaava LTIR-arvo oli selvästi alle alan val-
takunnallisen keskiarvon (valtakunnallinen LTIR keskiarvo 39) ollen 
25 (26) vuonna 2019. Sairauspoissaolot laskivat hieman viime vuo-
desta ja olivat 3,65 (3,9) prosenttia, selvästi alle yleisen keskiarvon. 

Osaajatutkimuksessa yhtenä keskeisenä työhyvinvointia ja työs-
sä jaksamista kuvaavana mittarina seurataan työntekijäsuositte-
luindeksiä (eNPS) (sisältää myös ammatinharjoittajat), joka kertoo 
kuinka suuri osa henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista suositteli-
si Terveystaloa työntekopaikkana muille. Suositteluindeksi oli vii-
meisimmässä tutkimuksessa yhdeksän, mikä vastaa keskitasoa 
suomalaisessa yrityksessä. Suositteluindeksi laski loppuvuodesta 
työntekijöiden jaksamista venyttäneiden useiden kehitys- ja in-
tegraatiohankkeiden vuoksi. Kuormitusta aiheuttavia tekijöitä on 
tunnistettu ja toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty. 
Tavoitteena on nostaa suositteluindeksiä vastaamaan hyvää tasoa. 
Osaajatutkimuksen muut tulokset heijastavat kuitenkin pitkäjäntei-
sen kehitystyön tuloksia, esimerkiksi 88 prosenttia työntekijöistä on 
tyytyväisiä Terveystaloon työpaikkana. 

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestä-
vää liiketoimintaa. Terveystalo luo arvoa asiakkaille, yhteiskunnalle 
ja osakkeenomistajille kehittämällä jatkuvasti toimintansa lääke-
tieteellistä, kokemuksellista ja toiminnallista laatua, nopeuttamalla 
hoitoon pääsyä, vähentämällä sairauspoissaoloja ja työllistämällä 
suoraan ja välillisesti yhteensä yli 13 000 ihmistä. Terveystalo on 
merkittävä työllistäjä, veronmaksaja sekä terveyspalvelujen tarjo-
aja Suomessa. 

Terveystalon toiminta tuottaa taloudellista lisäarvoa eri sidosryh-
mille. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, 
henkilökunta, Terveystalossa toimivat itsenäiset ammatinharjoit-
tajat, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä yhteiskunta. Tärkeimmät 
rahavirrat muodostuvat tuotoista, jotka syntyvät palvelumyynnistä 
sekä ammatinharjoittajien toiminnasta, ostoista tavaran- ja pal-
veluntoimittajilta, voitonjaosta osakkeenomistajille, henkilöstölle 
maksetuista palkoista sekä veroista ja investoinneista.

Terveystalon liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 
vuonna 2019 yhteensä 1 032,8 miljoonaa euroa (2018: 762,9 miljoo-
naa euroa). Toimittajilta ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut oli-
vat yhteensä 472,9 miljoonaa euroa (2018: 351,3 miljoonaa euroa). 
Työntekijöille maksetut palkat ja palkkiot sekä niihin liittyvät sosiaa-
likulut olivat yhteensä 314,3 miljoonaa euroa (2018: 197,1 miljoonaa 
euroa). Luotonantajille maksetut nettorahoituskulut olivat yhteensä 
14,4 miljoonaa euroa (2018: 9,2 miljoonaa euroa). Omistajille vuo-
den 2019 aikana edellisen tilikauden tuloksen perusteella maksettu 
pääomanpalautus oli yhteensä 25,5 miljoonaa euroa (2018: 7,7 mil-
joonaa euroa). Liiketoiminnan kehittämiseen Terveystalo investoi 
yhteensä 33,2 miljoonaa euroa (2018: 17,7 miljoonaa euroa).

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 149,3 mil-
joonaa euroa (2018: 93,7 miljoonaa euroa). Lisäksi ammatinharjoit-
tajille tilitettiin palkkioita yhteensä 298,8 (2018: 276,3) miljoonaa 
euroa, joista jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse.

YMPÄRISTÖ
Terveystalo on sitoutunut kansainvälisten ilmastokokousten tavoit-
teisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Toiminnasta syntyviä päästöjä 
vähennetään muun muassa käyttämällä yhä enemmän päästö-
vapaata vihreää sähköä ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja. 
Luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä toimitusketjuissa 
edistetään vähentämällä muovin käyttöä, kierrättämällä jätteitä, 
tehostamalla materiaalinhallintaa ja vähentämällä pientilausten 
määrää. Myös lääkehävikkiä yksiköissä vähennetään. Digitaalisilla 
palveluilla voidaan lisäksi yhtä aikaa parantaa palvelujen saata-
vuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä näistä matkoista 
aiheutuvia päästöjä. 

Terveystalon ympäristöpolitiikka ja -ohjelma ohjaa Terveystalo- 
konsernin toimintaa kaikissa yksiköissä ja vastaa ympäristöstandar-
din vaatimuksiin. Terveystalon keskeisten yhteistyökumppaneiden 
edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaat-
teita. 

Hiilijalanjälki on erityisesti sijoittajien tärkeäksi arvioima ympä-
ristönäkökohta Terveystalon toiminnassa. Terveystalon hiilijalan-
jälki muodostuu pääosin kiinteistöjen käyttämän sähköenergian 

Euroclearin ylläpitämän osakerekisterin mukainen lista ei sisällä hallintarekisteröityjä omistuksia.

Lannebo Fonder omistaa oman ja säilytysyhteisönsä ilmoituksen mukaan yhteensä 6 134 919 osaketta mikä vastaa 4,8 prosentin osuutta kaikista osakkeista.

Nimi Määrä Määrä, % Äänet Äänet, %

Varma keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 22 151 945 17,3 22 151 945 17,3

Rettig Group AB 21 153 191 16,5 21 153 191 16,5

OP Osuuskunta 14 922 573 11,7 14 922 573 11,7

Hartwall Capital 14 431 690 11,3 14 431 690 11,3

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 232 951 4,1 5 232 951 4,1

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 073 725 4,0 5 073 725 4,0

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 286 657 2,6 3 286 657 2,6

OP-Suomi sijoitusrahasto 2 743 907 2,1 2 743 907 2,1

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 1 731 999 1,4 1 731 999 1,4

Valtion Eläkerahasto 1 000 000 0,8 1 000 000 0,8

10 Suurinta yhteensä 91 728 638 71,6 91 728 638 71,6
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tuotannossa syntyvistä päästöistä, kuljetuksista ja matkustamises-
ta aiheutuvista päästöistä sekä sairaaloissa ja lääkärikeskuksissa 
syntyvistä jätteistä. 

Toiminnasta aiheutuvat suorat (scope 1) ja epäsuorat (scope 2) 
kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan GHG Protocol -standardin 
mukaisesti.

• Scope 1: kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat 
Terveystalon hallinnoimien kiinteistöjen lämmitykseen ja 
sähköntuotantoon sekä Terveystalon hallinnoimiin kuljetuk-
siin ja matkustamiseen käytetyn polttoaineen kulutuksesta. 

Terveystalo ei pääosin omista tai hallinnoi itse kiinteistöjä, joissa 
se toimii, joten suorat kasvihuonekaasupäästöt koostuvat pääosin 
yhtiön autokannan ja kuvantamiskäytössä olevien rekkojen pääs-
töistä. Terveystalon omien ja suorassa ohjauksessa olevien ajojen 
päästöt laskettiin polttoaineenkulutuksen perusteella. Vuonna 2019 
Scope 1 CO2-päästöt olivat yhteensä 260,2 tonnia (334,9).

• Scope 2: kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat 
Terveystalon hankkiman sähkön ja Terveystalon hallinnoimis-
sa kiinteistöissä kulutetun kaukolämmön tuotannosta.

Vuonna 2019 Terveystalon kiinteistöihin hankittiin yhteensä 
17 839 (17 140) MWh sähköä, mikä vastaa 1 962,3 tonnia (2 125,4) 
CO2-päästöjä ja yli 70 prosenttia yhtiön hiilijalanjäljestä. Vuoden 
2020 alusta alkaen yhtiön sähkösalkku (kiinteistöihin hankittava 
sähkö) on CO2-vapaata vihreää sähköä. Kulutusvuodelle 2020 han-
kittu CO2-vapaata sähköä on 9 060 MWh mikä vastaa noin 50 pro-
senttia yhtiön sähkönkulutuksesta.

Yhtiön toiminnan luonteen vuoksi hiilidioksidipäästöintensiteet-
ti on pieni. Terveystalon päästöintensiteetti (Scope 1 ja 2) vuon-
na 2019 suhteessa liikevaihtoon oli 2g/euro (3g/euro) ja 0,3 tCO2 
(0,4 tCO2) suhteutettuna työsuhteisen henkilöstön määrään.

Vuonna 2019 Terveystalo kilpailutti sähkösalkkunsa vihreään 
sähköön ja päivitti muun muassa hankinta- ja autopolitiikkansa 
huomioimaan paremmin ympäristönäkökohdat. Autopolitiika uu-
distetiiin suosimaan entistä matalapäästöisempiä ajoneuvoja kan-
nustamalla taloudelliseti kaasuautojen ja päästöarvoltaan alle 100 
CO2 autojen valintaan. Lisäksi yhtiö pilotoi muovit kiertoon -projektia 
kolmessa sairaalayksikössä. 

Terveystalon tavoitteena on minimoida sekajätteen synty kai-
kessa toiminnassa ja toimittaa mahdollisimman suuri osa jätteistä 
hyötykäyttöön. Muovit kiertoon -pilottien seurauksena muovijät-
teen määrä väheni keskimäärin 20 prosenttia kyseisissä yksiköissä. 
Terveystalo on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa 
muovijätettä EU:n muovistrategian mukaisesti parantamalla kier-
rätystä ja tarkastelemalla toimittajien pakkausvaihtoehtoja silloin 
kun se on mahdollista. Myös lääkehävikkiä seurataan tarkasti, jota 
pyritään ehkäisemään varastonhallintaa tehostamalla. Vaarallisen 
jätteen kierrätysasteen paranemisen ja muovien kierrätyksen an-
siosta sekajätteen määrä oli 50 (58) tonnia ja sen määrä laski 37,7 
prosenttia vertailukauteen nähden liikevaihtoon suhteutettuna.

Yhtiön arvion mukaan ympäristönäkökohtiin ei yhtiön toiminnan 
luonteen vuoksi liity merkittäviä riskejä. 

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT  
JA HALLITUKSEN VALTUUDET
Terveystalon markkina-arvo oli joulukuun 2019 lopussa 1 431 mil-
joonaa euroa (1 028) ja osakkeen päätöskurssi 11,18 euroa (8,03). 
Vuonna 2019 Terveystalon osakkeen ylin kurssi NASDAQ Helsinki 
Oy:ssä oli 11,18 euroa (11,40), alin kurssi 7,90 euroa (6,98) ja kes-
kikurssi 9,94 euroa (9,61). Osakkeita vaihdettiin 27,8 miljoonaa 
kappaletta (36,8) vuonna 2019. Terveystalon kaupparekisteriin 
merkitty osakemäärä oli katsauskauden lopussa 128 036 531 osa-
ketta. Suurimmat osakkeenomistajat, omistuksen jakautuminen ja 
omistajaryhmät on esitetty alla olevissa taulukoissa. 
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OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT 31.12.2019

Osakkeenomistajat sektorin mukaan Osakemäärä % osakkeista

Kotitaloudet 7 365 072 6,5

Julkisyhteisöt 33 538 215 29,6

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 29 955 147 26,5

Yritykset 19 585 888 17,3

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 468 352 1,3

Ulkomaalaisomistus 21 216 553 18,8

Yhteensä 113 129 227 100,0

Joista hallintarekisteröityjä 12 947 011 10,112

Liputusilmoitukset
Vuonna 2019 Terveystalo vastaanotti 2 liputusilmoitusta.

Ilmoituksen mukaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omis-
tamien Terveystalon osakkeiden ja äänten yhteismäärä laski teh-
tyjen osakekauppojen seurauksena 4.12.2019 0 prosenttiin (0 osa-
ketta) Terveystalon kaikista ulkona olevista osakkeista. Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiön aikaisempi omistusosuus oli yhteensä 
10,5 prosenttia (13 470 705 osaketta).

Pohjola Vakuutus Oy:n ja OP-Henkivakuutus Oy:n omistamien 
Terveystalon osakkeiden ja äänten yhteismäärä nousi yhtiön OP 
Osuuskunnalta saaman ilmoituksen mukaan 4.12.2019 tehtyjen 
osakekauppojen seurauksena 11,65 prosenttiin (14 922 573 osaket-
ta) Terveystalon kaikista ulkona olevista osakkeista. 

Osakassopimukset
Terveystalon tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyt-
töön liittyviä osakassopimuksia. 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät  
ja hallituksen valtuutukset
Yhtiön voimassa olevassa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannus-
tinpalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 
2018, 2019 ja 2020. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja 
kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2019 järjestelmä tarjosi avainhenkilöille mah-
dollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liiketoiminnallisille tavoitteille 
ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetettujen tavoitteiden saavut-
tamisesta.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää omien osak-
keiden 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 osa-
keannista 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. Val-
tuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusase-
man vahvistamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien to-
teuttamiseen, hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen 
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeiden hankkimisesta ja hallinnoimisesta vastaa Evli Awards 
Management Oy (EAM) kannustimiin liittyvän omien osakkeiden 
hankinnan rahoitusta koskevan osakeyhtiölain kohdan säännösten 
mukaisesti. EAM TTALO Holding Oy hankkii Terveystalon rahoit-
tamana sopimuksen mukaisesti osakkeita, joita käytetään osana 
Terveystalon osakepohjaista kannustinjärjestelmää sen ehtojen 
mukaisesti. Katsauskaudella EAM TTALO Holding Oy:n hallussa oli 
730 000 kappaletta Terveystalon osakkeita.

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2019 

Osakemäärä
Omistajia 

kpl
Omistajia 

%
Arvo-osuus-

määrä kpl
Arvo-osuus-

määrä %
Äänimäärä 

kpl
Äänimäärä 

%

1–100 6 281 37,8 365 865 0,3 365 865 0,3

101- 500 7 826 47,1 1 928 351 1,5 1 928 351 1,5

501–1 000 1 322 8,0 1 044 132 0,8 1 044 132 0,8

1 001–5 000 921 5,5 1 937 410 1,5 1 937 410 1,5

5 001–10 000 100 0,6 724 342 0,6 724 342 0,6

10 001–50 000 107 0,6 2 356 346 1,8 2 356 346 1,8

50 001–100 000 23 0,1 1 708 306 1,3 1 708 306 1,3

100 001–500 000 22 0,1 4 665 432 3,6 4 665 432 3,6

500 001- 23 0,1 113 306 347 88,5 113 306 347 88,5

Yhteensä 16 625 100 128 036 531 100,0 128 036 531 100,0

joista hallintarekisteröityjä 9 14 907 304 11,6 14 907 304 11,6

Odotusluettelolla yhteensä 0 0 0 0 0

Yhteistilillä 0 0 0 0

Erityistileillä yhteensä 0 0 0 0

Liikkeeseenlaskettu määrä 128 036 531 100 128 036 531 100

HALLITUKSEN ESITYS VAROJENJAOSTA  
TILIKAUDELTA 2019
Terveystalon osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa suhdan-
nesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta 
tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät 
sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huo-
mioon osingonjaossa. Vuonna 2019 osakekohtainen tulos oli 0,43 
euroa (0,54). 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 533,7 miljoonaa euroa, 
josta tilikauden voitto on 41,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle vuodelta 2019 osinkoa jaettavan 13 (20) senttiä 
osaketta kohden eli yhteensä 16,6 (25,5) miljoonaa euroa. Hallitus 
ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa 
mukaan lisäosingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaet-
tavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeelta. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. El-
lei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteel-
la jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 
ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä 
eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaa-
ranna yhtiön maksukykyä.

MUUTOKSET JOHDOSSA
Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen jätti tehtävänsä 9.9.2019. 8.8.2019 
toimitusjohtajaksi nimitetty ViIle Iho aloitti tehtävässään 6.12.2019. 
Henkilöstöjohtaja Johanna Karppi jätti tehtävänsä 30.9.2019.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 JA HALLITUKSEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019 Hel-
singissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja 
hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tili-
kaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa. 
Yhtiökokous päätti että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta (eli yhteensä 25,5 miljoonaa 
euroa). Pääomanpalautus maksettiin 15.4.2019. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kah-
deksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Heinonen, 
Olli Holmström, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von 
Rettig sekä uusiksi jäseniksi Dag Andersson, Paul Hartwall ja Kari 
 Kauniskangas.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy ja päävastuullisena 
tilintarkastajana jatkoi KHT Jari Härmälä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 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 hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osa-
keyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kattaa yhteensä enin-
tään 12 803 653 omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yh-
tiön nykyisestä rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutusta voidaan 
käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai 
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituk-
sen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin. 

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhteensä enintään 
150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin 
rinnastettaviin tarkoituksiin. 

Kaikki valtuutukset ovat voimassa vuoden 2020 varsinaisen yh-
tiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukaut-
ta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Uusi hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Kauniskankaan ja 
hallituksen varapuheenjohtajaksi Tomas von Rettigin. Tarkastus-
valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Lasse Heinonen ja jäseniksi 
Paul Hartwall ja Olli Holmström. Palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Kari Kauniskangas ja jäseniksi Dag Andersson, Åse 
Aulie Michelet ja Katri Viippola.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
21.10.2019 Terveystalon henkilöstöjohtajaksi nimitetty Minttu 
 Sinisalo s. 1980, KTM, aloitti tehtävässään 1.1.2020. 

Terveystalon viestinnästä ja brändistä vastaava johtaja ja johto-
ryhmän jäsen Susanna Laine jätti tehtävänsä 8.1.2020. Veera Siivo-
nen, s. 1980, DI, on nimitetty Terveystalon markkinointi- ja viestintä-
johtajaksi ja hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.5.2020 alkaen. 

Elina Saviharju, s. 1981, LL.B, LL.M. (Harvard) on nimitetty 
Terveystalon lakiasiainjohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässään vii-
meistään 24.7.2020 alkaen Terveystalon lakiasiainjohtajan ja johto-
ryhmän jäsenen Julia Ormion jätettyä tehtävänsä.

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimit-
tanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokouk-
selle 2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa var-
sinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) 
jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikau-
deksi, joka päättyy 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Lasse Hei-
nonen, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja To-
mas von Rettig sekä uudeksi jäseneksi Niko Mokkila. 

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan 
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig halli-
tuksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen nykyiset jäsenet Paul 
 Hartwall ja Olli Holmström ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käy-
tettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja 
kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mu-
kaan riippumattomia yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, 
Lasse Heinonen ja Åse Aulie Michelet ovat lisäksi riippumattomia 
merkittävistä osakkeenomistajista. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2020 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille makset-
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tavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat: puheenjoh-
tajan vuosipalkkio 85 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 
50 500 euroa, jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa ja tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valio-
kuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muual-
la Euroopassa asuvat jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella 
asuvat jäsenet 2 600 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla 
sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, mak-
setaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset ehdote-
taan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio 
maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, 
että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa ole-
vina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina 
yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa 
transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron 
kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

HALLINNOINTI
Selvitys Terveystalo Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitse-
mispolitiikka sekä palkka- ja palkkio selvitys vuodelta 2019 on jul-
kaistu hallituksen toimintakertomuksesta erilliseinä dokumenttina 
ja osana vuosikertomusta sivuilla 24–42 ja ne ovat lisäksi saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla. 

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 mah-
dollisesti olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 
kuukauden aikana. Tämän luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.

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

• Tietojärjestelmähankkeisiin sekä palvelujen, palvelutuottei-
den ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon liit-
tyy riskejä. Yhtiö uusii vaiheistetusti operatiivisia järjestelmiä 
ja tukijärjestelmiään ja luo uusia digitaalisia asiakasratkaisuja, 
jolloin tietojärjestelmiin liittyvä kokonaisriski kasvaa. Ris-
kienhallinta on olennainen osa järjestelmien integraatio- ja 
käyttöönottoprosesseja.

• Yhtiön liiketoiminta riippuu sen kyvystä löytää ja houkutella 
palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuol-

lon ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia sekä pitää heidät 
palveluksessaan. Kasvanut palvelutarjonta ja kiristynyt kilpai-
lutilanne vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten saata-
vuuteen erityisesti suurilla paikkakunnilla. Avainhenkilöiden 
vaihtuvuuteen liittyy riski siitä että mukana häviää tietoa ja 
osaamista. 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu löytämään sopivia yritysosto-
kohteita tai laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoin ja 
ostokohteiden integraatiot eivät välttämättä toteudu suun-
nitellusti.

• Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvainen toimivista tietojär-
jestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajis-
ta. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet 
tai kyberuhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmis-
sä tai maksuliikenteessä voivat aiheuttaa merkittäviä myyn-
nin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. 

• Tietoturvan tai -suojan vaarantuminen voi aiheuttaa mene-
tyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantu-
misen.

• Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun 
vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeuden-
mukaisen ja tasapuolisen kohtelun, korruption välttämisen 
sekä ympäristönsuojelun merkitys asiakkaille on entistä 
korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuu-
den toteuttamisessa aiheuttaisivat Terveystalolle kielteistä 
julkisuutta ja voivat aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia 
vahinkoja. Terveystalon vastuullisuustyön haasteita ovat mm. 
vastuullisuusperiaatteiden viestintä keskeisille sidosryhmille 
sekä tuotteiden ja palvelujen hankintaketjun vastuullisuuden 
varmistaminen.

• Yhtiö on osapuolena ja voi joutua osapuoleksi viranomaisen, 
potilaan tai kolmannen osapuolen vireille panemassa oikeu-
denkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä. Yhtiö katsoo, 
etteivät sen tämänhetkiset vireillä olevat oikeudelliset vaa-
timukset tai oikeudenkäynnit ole luonteeltaan merkittäviä. 

Terveystalon riskienhallintaa ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä ris-
kejä on kuvattu tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://
www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Riskien-hallinta-ja-ris-
kit/ ja yhtiön vuosikertomuksessa.

YHTIÖKOKOUS 
Terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 2.4.2020 
kello 15.00 Finlandia-talossa, Helsingissä.

Terveystalo Oyj
Hallitus
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KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Liikevaihto 4 1 030,7 744,7

Liiketoiminnan muut tuotot 5 2,1 18,2

Materiaalit ja palvelut 6 -472,9 -351,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -314,3 -197,1

Poistot ja arvonalentumiset 2, 8 -89,8 -41,1

Liiketoiminnan muut kulut 2, 9 -74,4 -97,9

Liikevoitto 81,4 75,4

Rahoitustuotot 10 0,3 0,3

Rahoituskulut 2, 10 -14,7 -9,5

Rahoituskulut - netto -14,4 -9,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 1,9

Voitto ennen veroja 66,8 68,2

Tuloverot 11 -12,7 0,5

Tilikauden voitto 54,1 68,7

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 54,2 68,7

Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroissa 

Laimentamaton 12 0,43 0,54

Laimennettu 12 0,43 0,54

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Tilikauden voitto 54,1 68,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä 54,1 68,7

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 54,2 68,7

Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0

Liitteet ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

KONSERNITASE

milj. euroa Liite 31.12.2019 31.12.2018

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 86,3 83,6

Käyttöoikeusomaisuuserät 13 176,4 -

Liikearvo 14,15 779,2 768,7

Muut aineettomat hyödykkeet 14 161,9 167,7

Sijoituskiinteistöt 16 0,5 0,6

Osuudet osakkuusyrityksissä 17 2,3 2,4

Lainasaamiset 21 0,3 0,0

Laskennalliset verosaamiset 11 3,7 5,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 210,7 1 028,7

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 5,6 5,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 101,6 89,9

Rahavarat 22 40,6 36,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 147,8 132,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 23 0,8 1,1

VARAT YHTEENSÄ 1 359,3 1 162,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 0,1 0,1

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 492,8 518,2

Omat osakkeet -6,7 -6,7

Kertyneet voittovarat 55,1 0,1

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,1

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 541,2 511,8

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 20, 25 360,3 400,4

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 20, 25 143,7 -

Laskennalliset verovelat 11 30,3 34,1

Varaukset 27 7,5 9,1

Muut velat 9,7 7,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä 551,5 451,4

Lyhytaikaiset velat

Varaukset 27 1,6 2,3

Ostovelat ja muut velat 26 165,4 146,9

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 14,8 0,2

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 20, 25 49,8 49,8

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 20, 25 35,0 -

Lyhytaikaiset velat yhteensä 266,6 199,1

VELAT YHTEENSÄ 818,0 650,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 359,3 1 162,3

Liitteet ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja 66,8 68,2

Oikaisut

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

Poistot ja arvonalentumiset 89,8 41,1

Varausten muutos -1,2 -2,1

Muut oikaisut, joihin ei liity maksutapahtumaa -2,4 -2,3

Käyttöomaisuuden ja tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitot/-tappiot 0,0 -15,9

Rahoitustuotot ja -kulut 14,4 9,2

Käyttöpääoman muutokset

Myynti- ja muiden saamisten muutos -7,9 1,9

Vaihto-omaisuuden muutos 0,3 0,3

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 17,7 0,0

Saadut korot 0,3 0,2

Maksetut verot -4,1 0,3

Liiketoiminnan rahavirta 173,6 100,6

Investointien rahavirta

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -12,3 -229,8

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -15,9 -9,4

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -17,7 -10,4

Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla - 24,1

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin -0,6 -1,8

Myytävissä olevien sijoitusten myynti 0,3 1,9

Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,0 -0,9

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksu 0,2 -

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0,1 0,3

Saadut osingot 0,1 1,7

Investointien rahavirta -46,7 -224,4

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankinta - -6,7

Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 370,0 160,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 25 -401,4 -11,4

Lyhytaikaisten lainojen nostot 25 - 10,0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 25 -10,0 -0,8

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut (2018 rahoitusleasing) 25 -37,1 -4,1

Osamaksuvelkojen takaisinmaksut 25 -4,9 -3,3

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -14,2 -8,4

Maksetut pääomanpalautukset -25,5 -7,7

Rahoituksen rahavirta -123,1 127,6

Rahavarojen muutos 3,8 3,9

Rahavarat tilikauden alussa 36,9 33,0

Rahavarat tilikauden lopussa 40,6 36,9

Liitteet ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.  

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto
Omat 

osakkeet
Kertyneet 

voittovarat

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019 0,1 518,2 -6,7 0,1 511,7 0,1 511,8

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto - - - 54,2 54,2 -0,1 54,1

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeperusteiset maksut - - - 0,7 0,7 - 0,7

Maksetut pääomanpalautukset - -25,5 - - -25,5 - -25,5

Muut ei tulosvaikutteiset oikaisut - - - 0,1 0,1 - 0,1

Oma pääoma 31.12.2019 0,1 492,8 -6,7 55,1 541,2 0,0 541,2

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto
Omat 

osakkeet
Kertyneet 

voittovarat

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018 0,1 525,9 - -68,8 457,2 0,1 457,3

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden voitto - - - 68,7 68,7 0,0 68,7

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeperusteiset maksut - - - 0,2 0,2 - 0,2

Maksetut pääomanpalautukset - -7,7 - -7,7 - -7,7

Omien osakkeiden hankinta - - -6,7 - -6,7 - -6,7

Oma pääoma 31.12.2018 0,1 518,2 -6,7 0,1 511,7 0,1 511,8

Liitteet ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.  
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1. KONSERNIN PERUSTIEDOT
Terveystalo Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perus-
tettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Konser-
nin emoyhtiö Terveystalo Oyj on noteerattu Nasdaq Helsingissä. 
Terveystalo-konserni muodostuu emoyhtiöstä ja 19 tytäryhtiöstä. 
Lisätietoja liitetiedossa 30. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 
saatavissa konsernin internet-sivuilta www.terveystalo.com, osoit-
teesta Terveystalo Oyj / Konserniviestintä, Jaakonkatu 3, 00100 
Helsinki tai sähköpostitse osoitteesta investors@terveystalo.com.

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalve-
luiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa yleislääketieteen, työterveyden ja 
erikoissairaanhoidon palveluja, diagnostiikkapalveluja, päiväkirur-
giaa, suunterveyden palveluja ja muita täydentäviä terveyspalveluja 
yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Valta-
kunnalliseen verkostoon kuului vuonna 2019 noin 300 toimipaikkaa 
(joista 18 lääkärikeskus-sairaalaa).

Terveystalo Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
12.2.2020 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyh-
tiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai 
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiöko-
kouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös 
tilinpäätöksen muuttamisesta.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET

2.1 LAATIMISPERUSTA
Terveystalon konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa so-
vellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä 
laadittaessa on noudatettu 31.12.2019 voimassa olevia IAS- ja IFRS 
-standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS säännöksiä täydentävien 
kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina ja ne pe-
rustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa 
ole muuta kerrottu. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksit-
täisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

2.2 UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON 
SOVELTAMINEN

Päättyneellä tilikaudella sovelletut  
uudet ja muutetut standardit
Terveystalo-konserni on noudattanut vuoden 2019 alusta alkaen 
seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja (sovel-
lettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla):

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset. Uusi standardi korvasi IAS 17 standardin 
ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle 
ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmak-

suvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen 
merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia 
enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan 
enintään 5 000 USD olevia hyödykkeitä. 

IFRS 16 -standardin huomattavin vaikutus Terveystalo-konser-
nissa oli, että konserni kirjasi taseeseen uusia varoja ja velkoja, 
jotka olivat pääosin vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja. Li-
säksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne muuttui 
IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöomaisuuserän poistoilla ja 
vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka raportoidaan 
osana rahoituskuluja. IFRS 16 -standardilla on vaikutusta myös kon-
sernin rahavirtalaskelmaan. Liiketoiminnan nettorahavirta kasvaa, 
koska velan takaisinmaksun osuus vuokrista kirjataan esitettäväksi 
rahoituksen rahavirrassa.

Terveystalo on soveltanut yksinkertaistettua lähestymistapaa IFRS 
16 -standardin käyttöönotossa, jolloin vertailukauden tietoja ei oikais-
tu. Avaavan taseen osalta käyttöoikeusomaisuuserä arvostettiin läh-
tökohtaisesti määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka. 
Aiemmin IAS 17 mukaisesti rahoitusleasingsopimuksiksi luokitellut 
vuokrasopimukset on siirtymässä kirjattu IAS 17 mukaisiin arvoihin.

Terveystalo-konsernin suurimmat vuokrasopimukset koostuvat 
toimitilakiinteistöjen vuokrasopimuksista. Vuokrasopimukset koos-
tuvat sekä määräaikaisista sopimuksista että toistaiseksi voimassa 
olevista toimipaikkojen vuokrasopimuksista. Toistaiseksi voimassa 
olevien sopimusten osalta IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhtey-
dessä Terveystalon johto on harkintaansa perustuen arvioinut sopi-
musten odotettavissa olevan vuokra-ajan. Terveystalo sovelsi siir-
tymähetkellä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia koskevaa helpotusta 
pieneen määrään vuokrasopimuksia, koskien pääasiassa autopaik-
kojen ja varastovuokrien vuokrasopimuksia. Niiden osuus kokonai-
suudesta ei ole olennainen. 

Vuokrasopimusvelka on arvostettu nykyarvoon käyttämällä li-
säluoton korkoa. Terveystalon vuokrasopimukset on luokiteltu kol-
meen eri korkoryhmään sopimuskauden pituuden perusteella. Luo-
kittelut ovat 1–3 vuoden sopimukset, 4–10 vuoden sopimukset ja yli 
10 vuoden sopimukset. Jokaiselle luokitteluryhmälle on määritelty 
erillinen lisäluoton korko. Taseeseen 1.1.2019 kirjattujen vuokraso-
pimusvelkojen painotettu keskimääräinen lisäluoton korko oli 1,9 
prosenttia. 

IFRS 16 TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. euroa

Taseen ulkopuoleiset vuokravastuut 31.12.2018 201,7

Painotettu lisäluoton korko % 1.1.2019 1,9

31.12.2018 vuokravastuut diskontattuna 177,9

Lisäykset

IFRS 16 luokitellut kuntaulkoistussopimusvelat 18,3

Yritysjärjestelyssä siirtyneet IFRS 16 vuokrasopimusvelat 4,2

Muut erät 0,2

Vähennykset

Muut erät -0,5

Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 200,2

Standardin vaikutukset Terveystalo konsernin raportointiin rapor-
tointikaudelta ovat seuraavat:

KONSERNITULOSLASKELMA

1–12/2019 1–12/2019 1–12/2019 1–12/2018

milj. euroa Raportoitu
IFRS 16 

vaikutus

Ennen 
IFRS 16 

vaikutusta Raportoitu

Liikevaihto 1 030,7 - 1 030,7 744,7

Käyttökate 171,2 39,9 131,3 116,6

Oikaistu käyttökate 176,3 39,9 136,4 108,9

Poistot -89,8 -38,3 -51,5 -41,1

Oikaistu EBITA 115,1 1,6 113,5 87,7

Rahoituskulut -14,7 -3,5 -11,2 -9,5

Voitto/tappio ennen 
veroja 66,8 -1,9 68,7 68,2

Verot -12,7 0,5 -13,2 0,5

Kauden voitto/
tappio 54,1 -1,4 55,5 68,7

KONSERNITASE

milj. euroa
Käyttöoikeus-
omaisuuserät

Vuokra-
sopimusvelka

Avaava saldo 1.1.2019 199,8 200,2

Muutokset 14,9 14,9

Poistot -38,3 -

Vuokrasopimusvelan lyhennykset - -36,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 176,4 178,7

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa 1–12/2019

Liiketoiminnan rahavirta 39,9

Rahoituksen rahavirta -39,9

IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus 
Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa yhteisön 
verotuksellinen ratkaisu odottaa vielä veroviranomaisen hyväksy-
mistä. Kirjanpitokäsittelyyn vaikuttaa arvio siitä, tuleeko veroviran-
omainen hyväksymään yhteisön valitseman ratkaisun vai ei. Tätä 
harkittaessa oletetaan, että veroviranomaisella on pääsy kaikkeen 
asiaan kuuluvaan tietoon arvioidessaan yhteisön ratkaisua. Stan-
dardimuutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta Terveystalon 
konsernitilinpäätökseen. 

Muutokset IFRS 9:ään — Etukäteen suoritettavaa 
maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy 
negatiivinen korvaus 
Muutokset mahdollistavat joidenkin, ennen eräpäivää tapahtuvan 
maksun mahdollistavien rahoitusvarojen arvostamisen jaksotet-
tuun hankintamenoon. Standardimuutoksella ei ole ollut merkittä-
vää vaikutusta Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

Muutokset IAS 28:aan — Pitkäaikaiset osuudet 
osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
Muutokset selventävät, että IFRS 9 -standardia sovelletaan sellai-
siin pitkäaikaisiin osuuksiin osakkuus- ja yhteisyrityksissä, jotka 
muodostavat osan nettosijoituksesta osakkuus- tai yhteisyrityk-
seen. Standardimuutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

Muutokset IAS 19:ään — Järjestelyn muuttaminen tai 
supistaminen tai velvoitteen täyttäminen 
Muutokset selventävät, että etuuspohjaisen järjestelyn muutok-
sen, supistamisen tai velvoitteen täyttämisen yhteydessä yhteisö 
käyttää päivitettyjä vakuutusmatemaattisia oletuksia määrittääk-
seen kauden työsuoritukseen perustuvan menon ja nettokoron. 
Järjestelystä johtuvan omaisuuserän ylärajan vaikutusta ei oteta 
huomioon velvoitteen täyttämisestä aiheutuvaa voittoa tai tappiota 
laskettaessa, vaan se käsitellään erillisenä, muun laajan tuloksen 
eränä. Standardimuutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin, 
muutoskokoelma 2015–2017 
Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät 
pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi koko-
naisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutoksilla on selven-
netty seuraavia standardeja:

• IFRS 3: kun yhteisö saa määräysvallan liiketoiminnassa, joka 
on yhteinen toiminto, se arvostaa aiemman osuutensa kysei-
sessä liiketoiminnassa uudelleen käypään arvoon (vaiheittai-
nen hankinta).

• IFRS 11: kun yhteisö saa myöhemmin yhteisen määräysvallan 
liiketoiminnassa, joka on yhteinen toiminto, se ei arvosta ai-
empaa osuuttaan kyseisessä liiketoiminnassa uudelleen.

• IAS 12: yhteisön on käsiteltävä osinkojen kaikkia tuloverovai-
kutuksia samalla tavalla riippumatta siitä, kuinka vero syntyy 
(tulosvaikutteisesti, muiden laajan tuloksen erien tai omaan 
pääoman kautta).

• IAS 23: kun ehdot täyttävä omaisuuserä on valmis sille aiottua 
käyttöä varten, yhteisö käsittelee edellä mainitun omaisuu-
serän hankkimista varten otettua jäljellä olevaa lainaa yleis-
ten lainojen osana. 

Vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja 
muutetut standardit
* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 
31.12.2019. 
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• Muutokset IFRS-standardeihin sisältyviin Käsitteellistä 
viitekehystä koskeviin viittauksiin (sovellettava 1.1.2020 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Uudistettu viitekehys kokoaa viime vuosina käyttöön 
otetuissa standardeissa IASB:n käyttämän ajattelun. Käsit-
teellinen viitekehys palvelee pääasiassa IASB:n työkaluna 
standardien kehittämisessä sekä tukee IFRS Interpretations 
Committeeta standardien tulkinnassa. Viitekehys ei kumoa 
yksittäisten IFRS-standardien vaatimuksia. 

• Muutokset IFRS 3:een – Liiketoiminnan määritelmä* 
(sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Muutoksilla supistettiin ja selvennettiin liiketoiminnan 
määritelmää. Ne myös sallivat yksinkertaistetun arvioinnin 
tekemisen siitä, onko hankittu kokonaisuus omaisuuseräryh-
mä vai liiketoiminta. Standardimuutoksella ei oleteta olevan 
merkittävää vaikutusta Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 1:een ja IAS 8:aan – Olennaisen määritelmä 
(sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Muutokset selventävät olennaisuuden määritelmää ja sisältä-
vät ohjeistusta helpottamaan käsitteen johdonmukaista sovelta-
mista kaikissa IFRS-standardeissa. Lisäksi määritelmään liittyviä 
selityksiä on parannettu. Standardimuutoksella ei oleteta olevan 
merkittävää vaikutusta Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

• Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, 
IAS 39 and IFRS 7) (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen al-
kavilla tilikausilla)

Muutoksien taustalla ovat meneillään olevaan viitekor-
kojen vertailuarvoasetuksen (IBOR-reformi) valmisteluun 
ja käyttöönottoon liittyvät epävarmuustekijät. Muutoksilla 
helpotetaan rahoitusinstrumenttien suojauslaskennan edel-
lytyksien täyttämistä IBOR-reformia edeltävällä kaudella. 
Standardimuutoksella ei oleteta olevan merkittävää vaiku-
tusta Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

• IFRS 17 Vakuutussopimukset* (IASB:n ehdotus sovelta-
misajankohdasta: 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Uusi standardi koskee vakuutussopimuksia ja auttaa sijoit-
tajia ja muita tahoja ymmärtämään paremmin vakuuttajien 
altistumista riskeille sekä niiden kannattavuutta ja taloudel-
lista asemaa. Tämä standardi korvaa IFRS 4 -standardin. Stan-
dardimuutoksella ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta 
Terveystalon konsernitilinpäätökseen.

Muilla tulevilla julkaistuilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ei 
ole merkittävää vaikutusta Terveystalon konsernitilinpäätökseen. 

2.3 JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 
LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia 
arvioita ja oletuksia, jotka pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen 

tilinpäätöshetkellä vallitsevista olosuhteista, aikaisempiin kokemuksiin 
ja oletuksiin tulevista tapahtumista liittyen muun muassa konsernin 
taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin 
ja kustannustason kannalta. On kuitenkin mahdollista, että toteumat 
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi 
joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa erityisesti silloin, kun voimassaolevassa IFRS-normis-
tossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- ja esittämistapoja.

Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten toteutumista 
sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti yh-
dessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä sisäi-
siä että ulkoisia, tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten 
muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana ar-
viota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Seuraavassa on esitetty tärkeimmät kohteet, joissa johdon har-
kintaa on käytetty:

Aineettomat hyödykkeet  
yrityshankintojen yhteydessä
IFRS 3 edellyttää hankkijaa kirjaamaan aineettomat hyödykkeet 
erillään liikearvosta tiettyjen kriteerien täyttyessä. Erillään kirjat-
tavien aineettomien hyödykkeiden kirjaaminen käypään arvoon 
edellyttää johdon arviota tulevista kassavirroista. Johto on mah-
dollisuuksien mukaan käyttänyt saatavilla olevia markkinatietoja 
käypien arvojen määrittämiseksi. Jos markkinatietoja ei ole saata-
villa, perustuvat arvostukset historialliseen tuottoon ja sen aiottuun 
käyttöön liiketoiminnassa. Arvostukset perustuvat diskontattuihin 
kassavirtoihin ja arvioituihin luovutus- tai jälleenhankintahintoihin, 
ja arvostaminen edellyttää johdon arviota omaisuuserien tulevasta 
käytöstä ja vaikutuksesta yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutok-
set yhtiön tulevassa liiketoiminnassa saattavat aiheuttaa muutoksia 
arvostukseen.

Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän 
tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa 
käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viit-
teet aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista.

Ehdollisten kauppahintojen arvostaminen
Johto tekee harkintaan perustuvia päätöksiä ja arvioita määrittäes-
sään yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintojen arvos-
tusta. Harkintaa käytetään erityisesti odotettujen maksujen määrää 
arvioitaessa ja ne perustuvat tulevaisuuden tuottoihin liittyviin 
mahdollisiin skenaarioihin, eri skenaarioiden mukaisesti maksetta-
viin määriin ja kunkin skenaarion kannattavuuteen.

Vuokrasopimusten luokittelu rahoitusleasing-  
ja muiksi vuokrasopimuksiksi
Vertailuvuoden 2018 osalta johto on tehnyt harkintaan perustuvia 
päätöksiä ja arvioita määrittäessään, milloin vuokrattujen omai-
suuserien omistamiselle ominaiset merkittävät riskit ja edut ovat 
siirtyneet olennaisilta osin konsernille IAS 17 mukaisesti.

Tilikauden 2019 osalta johdon harkintaa käytetään IFRS 16 -stan-
dardin mukaisesti luokiteltavien vuokrasopimusten osalta sekä luo-
kiteltujen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten päätty-
mispäivän arvioinnissa. 

Arvonalentumistestaus
Konserni testaa liikearvon vähintään vuosittain mahdollista arvon-
alentumista varten. Konsernilla ei ole muita aineettomia hyödykkei-
tä, joilla olisi rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioimi-
nen perustuu käyttöarvoon perustuviin laskelmiin. Näiden laskel-
mien laatiminen vaatii arvioiden käyttämistä. Vaikka johdon näke-
myksen mukaan käytetyt oletukset ovat asianmukaisia, saattavat 
arvioidut kerrytettävissä olevat rahamäärät poiketa tulevaisuudes-
sa toteutuvista rahamääristä. Liitetiedossa 15 Liikearvoa sisältävien 
rahavirtaa tuottavien yksiköiden arvonalentumistestaus on kerrottu 
arvonalentumistestauksesta tarkemmin.

Varaukset
Merkittävimmät varaukset taseessa liittyvät pääosin tappiollisiin 
sopimuksiin sekä joihinkin vuokratiloihin kohdistuviin ennallista-
misvastuisiin. Johdon harkintaa käytetään lähinnä tappiollisten 
sopimusten määrittelyihin. 

2.4 KONSOLIDOINTIPERIAATTEET

Tytäryhtiöt
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Terveystalo Oyj ja 
kaikki sen omistamat tytäryhtiöt, joissa sillä on yli 50 prosenttia 
äänimäärästä tai yhtiöt, joissa sillä muutoin on määräysvalta. Mää-
räysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altis-
tuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan 
tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä 
yhteisöä koskevaa valtaansa.

Hankitut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen hankin-
tahetkestä määräysvallan päättymiseen saakka.

Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintame-
netelmää käyttäen. Tytäryhtiön hankinnasta maksettava vastike 
määritetään luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen 
ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuk-
sien käypänä arvona. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistä-
misessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat sekä ehdolliset 
velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräys-
vallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan han-
kintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa mää-
räysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen 
yksilöitävissä olevien nettovarojen taseeseen merkityistä määristä.

Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman 
pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia 
menoja, kirjataan kuluksi. Luovutettuun vastikkeeseen ei sisällytetä 
hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Ne kirjataan yleensä 
tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on ar-
vostettu käypään arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko ve-
laksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvos-
tetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä 
ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Omaksi 
pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta uudelleen.

Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, hankki-
jaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin ollut omistusosuus ar-
vostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon tulos vaikutteisesti.

Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan mää-
rään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus 
hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettui-
na ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos vastike 
on pienempi kuin hankitun tytäryhtiön nettovarallisuuden käypä 
arvo, negatiivinen erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.

Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, saamiset, velat, rea-
lisoitumattomat voitot sekä konsernin sisäinen voitonjako eliminoi-
daan. Tytäryhtiöiden noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia 
laatimisperiaatteita.

Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, 
jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa 
pääomaa koskevina liiketoimina – toisin sanoen liiketoimina omis-
tajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Makse-
tun vastikkeen käyvän arvon ja tytäryhtiön nettovarallisuudesta 
hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan 
pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräys-
vallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan.

Kun määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta lakkaa, mahdol-
linen jäljelle jäävä osuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä 
erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernilla ei ole sellaisia ty-
täryhtiöitä, joissa olisi Terveystalo-konsernin kannalta olennainen 
määräysvallattomien omistajien osuus.

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava 
vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsääntöisesti 
silloin, kun konserni omistaa yli 20 prosenttia yrityksen äänivallasta 
tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei 
määräysvaltaa.

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pää-
omaosuusmenetelmää käyttäen. Ne arvostetaan alun perin hankin-
tamenoon, joka sisältää hankintaan liittyvät menot. Jos konsernin 
osuus osakkuusyhtiön tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, 
sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylit-
täviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyh-
tiöiden velvoitteiden täyttämiseen.

Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyhtiöiden välillä 
on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. Osakkuusyhti-
ösijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Konsernin 
omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tu-
loksista esitetään omana eränään rahoituserien jälkeen. Osakkuus-
yhtiöiden noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvit-
taessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita.

Jokaisen raportointikauden lopussa arvioidaan, onko objektiivis-
ta näyttöä siitä, että osakkuusyhtiöön tehdyn sijoituksen arvo on 
alentunut. Jos tällaista näyttöä on, arvonalentumistappio määrite-
tään osakkuusyhtiöstä kerrytettävissä olevan rahamäärän ja sen 
kirjanpitoarvon välisenä erotuksena ja kirjataan arvonalentumis-
tappiona tulosvaikutteisesti.

Jos omistusosuus osakkuusyhtiössä vähenee, mutta huomattava 
vaikutusvalta säilyy, vain suhteellinen osuus aiemmin laajan tuloksen 
eriin kirjatuista määristä ja sijoituksen arvosta konsernitilinpäätök-
sessä kirjataan tulosvaikutteisesti osaksi myyntivoittoa tai -tappiota.
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Keskinäiset kiinteistöyhtiöt
Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen tytäryrityksinä hankintamenetelmällä, kun 
konsernilla on yhtiöistä määräysvalta.

Sellaiset keskinäiset kiinteistöyhtiöt, joissa Terveystalo-konser-
nilla ja toisilla osapuolilla on sopimuksen tai yhtiöjärjestyksen pe-
rusteella järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja 
koskevia velvoitteita, yhdistellään yhteisinä toimintoina. Konser-
nitilinpäätös sisältää osuuden Terveystalon yhteisten toimintojen 
tuotoista, kuluista ja muun laajan tuloksen eristä sekä varoista ja 
veloista siitä päivästä lähtien, jona yhteinen määräysvalta on synty-
nyt siihen päivään saakka, kun se päättyy.

Osakehuoneistot, joita ei käytetä omassa toiminnassa, on lähtö-
kohtaisesti käsitelty sijoituskiinteistöinä.

Terveystalo konsernissa ei ole ollut keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä 
tilikaudella 2019.

2.5 ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on emoyhtiön toimin-
ta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat 
kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä 
vallitsevaa kurssia. Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista 
ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot 
merkitään tuloslaskelmaan rahoitustuotoksi tai -kuluksi. 

Konsernilla ei ole ollut tilikauden aikana merkittäviä ulkomaanrahan 
määräisiä liiketoimia eikä konsernissa ole tilinpäätöspäivänä olennaisia 
ulkomaanrahan määräisiä monetaarisia tai ei-monetaarisia tase-eriä.

2.6 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankin-
tamenoon. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
Magneettikuvauslaitteet 10 vuotta
Rakennukset 10–40 vuotta
Koneet ja kalusto 2–7 vuotta
Toimitilojen perusparannusmenot 2–10 vuotta

Toimitilakiinteistöt poistetaan tasapoistoina 40 vuoden poistoajalla. 
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyy myös taideteoksia, 
joista ei kirjata poistoja.

Käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16) poistetaan hyödykkeen talo-
udellisen vaikutusajan kuluessa tai vuokra-ajan kuluessa riippuen sii-
tä, kumpi näistä on lyhyempi. Jos sopimuksessa olevan osto-option 
käyttö on kohtuullisen varmaa, käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan 
taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Mikäli osto-optio on huomioitu 
vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserän määrässä, sovel-
letaan käyttöoikeusomaisuuserään yllä olevia taloudellisia vaikutus-
aikoja. Toimitilasopimusten poistoajat ovat 1–16 vuotta.

Aiemmin IAS 17 mukaisesti yhtiön rahoitusleasingsopimuksilla 
hankkimat koneet, laitteet ja muut aineelliset hyödykkeet on akti-
voitu taseeseen ja poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan tai 
sitä lyhemmän vuokra–ajan kuluessa. Poistoajat ovat 2–6 vuotta.

Aiemmin IAS 17 mukaisesti myynti- ja takaisinvuokraussopimuk-
silla vuokratut toimitilat sekä muut rahoitusleasingeiksi luokitellut 
toimitilavuokrasopimukset on aktivoitu taseeseen vähimmäis-
vuokrien nykyarvolla ja poistetaan sopimuksen voimassaoloaikana. 
Poistoajat ovat 8–15 vuotta. Nämä arvostetaan ja kirjataan 1.1.2019 
lähtien IFRS 16 laatimisperiaatteiden mukaisesti. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistami-
sesta ja luovutuksesta syntyvät myyntivoitot tai -tappiot sisältyvät 
joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Hyödykkeiden huoltomenoja ei sisällytetä aineellisten käyttöomai-
suushyödykkeiden kirjanpitoarvoon. Magneettikuvauslaitteiden osia 
joudutaan korvaamaan uusilla ja konserni sisällyttää tällaiset osan uu-
distamisesta aiheutuvat kustannukset erillisenä aktivoitavaan erään. 

Hyödykkeiden jäännösarvoa ja taloudellista vaikutusaikaa arvi-
oidaan jokaisen tilikauden lopussa.

2.7 SIJOITUSKIINTEISTÖT
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan 
hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sijoitus-
kiinteistöt arvostetaan alun perin hankintamenoon ja ne poistetaan 
tasapoistoin käyttäen 40 vuoden poistoaikaa.

2.8 LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liikearvo
Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysval-
lattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omis-
tettu osuus yhteenlaskettuina ylittävät konsernin osuuden hankitun 
nettovarallisuuden käyvästä arvosta.

Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan se testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo 
on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuot-
tavien yksiköiden ryhmälle. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Liikearvosta 
kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta.

Luovutusten yhteydessä luovutusvoittoon tai -tappioon sisältyy 
luovutettavaan yksikköön liittynyt liikearvon kirjanpitoarvo.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät hankittuja ohjelmistoja ja 
lisenssejä sekä hankittujen yhtiöiden asiakassuhteita, tavaramerk-
kejä tai muita aineettomia hyödykkeitä. Aineeton hyödyke merki-
tään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, 
että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennä-
köistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen 
hyöty koituu konsernin hyväksi.

Yrityskaupoissa hankitut aineettomat hyödykkeet aktivoidaan 
hankinta-ajankohtana erillään liikearvosta, jos hyödykkeet täyttä-
vät varojen määritelmän, ovat erotettavissa tai pohjautuvat sopi-
mukseen tai muihin laillisiin oikeuksiin.

Muut aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon ja 
kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai 
arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Konsernissa ei ole taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamatto-
mia aineettomia hyödykkeitä.

Muiden aineettomien hyödykkeiden taloudelliset vaikutusajat ovat 
seuraavat:

Aineettomat oikeudet 3–10 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 3–5 vuotta
Tietokoneohjelmistot 5 vuotta
Asiakassopimukset ja niihin 
liittyvät asiakassuhteet 2–12 vuotta
Tavaramerkit 20 vuotta tai lyhyempi  

 taloudellinen vaikutusaika

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämisme-
not, jotka täyttävät aktivointikriteerit kirjataan taseeseen kehittä-
mismenoihin. Menot, jotka eivät täytä aktivointikriteereitä, kirjataan 
kuluksi. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika 
on 3–5 vuotta.

2.9 ARVONALENTUMISET

Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että 
jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioi-
daan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Ker-
rytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta 
sekä keskeneräisistä aineettomista hyödykkeistä riippumatta siitä, 
onko arvonalentumisesta viitteitä. Arvonalentumistarvetta tarkastel-
laan yhteisiä resursseja käyttävien maantieteellisten alueiden tasolla, 
eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä 
riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo 
vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sitä korkeampi 
käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuseräs-
tä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 
vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Dis-
konttauskorkona käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka 
kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuu-
serään liittyvistä erityisriskeistä.

Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti, mikäli omai-
suuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuotta-
vaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuot-
tavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään 
muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion 
kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena oleva omaisuuserän talou-
dellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä 
kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio perutaan siinä tapauk-
sessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty 
määrittäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Ar-
vonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mikä hyö-
dykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 
Liikearvosta kirjattua arvonalennusta ei peruuteta missään tilanteessa.

Rahoitusvarat
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko viitteitä rahoitusva-
roihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. 

Konserni kirjaa myyntisaamisista odotetun luottotappion yksin-
kertaistetulla menettelyllä. Varauksessa käytetyt prosentit perustu-
vat historiatietoon toteutuneista luottotappioista ja siinä on otettu 
huomioon tarkasteluhetken taloudelliset olosuhteet sekä konser-
nin näkemys taloudellisista olosuhteista, jotka tulevat vaikuttamaan 
myyntisaamisten odotettavissa olevaan voimassaoloaikaan.

Tuloslaskelmaan kirjattavan odotetun luottotappion suuruus 
määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen vastaisten ra-
havirtojen erotuksena. 

2.10 VUOKRASOPIMUKSET 

Konserni vuokralle ottajana (IFRS 16)
Konserni arvioi sopimuksen syntymisajankohtana, onko sopimus 
vuokrasopimus tai sisältyykö siihen vuokrasopimus. Sopimus on 
vuokrasopimus tai siihen sisältyy vuokrasopimus, jos sopimus antaa 
oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysval-
taan tietyksi ajanjaksoksi vastiketta vastaan. Vuokralle ottaja kirjaa 
sopimuksen alkamisajankohtana käyttöoikeusomaisuuserän ja 
vuokrasopimusvelan taseeseen.

Vuokrasopimuksen vuokra-ajaksi määritetään ajanjakso, jonka 
aikana sopimus ei ole peruutettavissa. Vuokra-aikaan lisätään mah-
dollisen jatko- tai päättämisoption sisältämä ajanjakso, mikäli on 
kohtuullisen varmaa, että konserni käyttää jatko-option tai ei käytä 
päättämisoptiota. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta 
käytetään johdon harkintaa arvioitaessa todellista päättymispäivää.

Vuokra-ajaltaan enintään 12 kuukauden pituisia sopimuksia sekä 
sopimuksia, joiden kohteena olevan omaisuuserän arvo on vähäi-
nen, ei ole pakko kirjata taseeseen. Näiden sopimusten osalta vuok-
rat  voidaan kirjata tuloslaskelmaan kuluksi tasaerinä. 

Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan alun perin hankintame-
noon, joka sisältää vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen 
mukaisen määrän, sopimuksen alkamisajankohtaan mennessä 
maksetut vuokrat vähennettyinä mahdollisilla saaduilla vuokra-
sopimukseen liittyvillä kannustimilla, mahdolliset konsernille syn-
tyneet alkuvaiheen välittömät menot sekä arvion mahdollisista 
alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevista menoista, joita kon-
sernille syntyy. Mikäli vuokrasopimuksiin sisältyy useita vuokraso-
pimuskomponentteja, käsitellään ne erikseen.

Myöhemmin käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintame-
noon ja sitä oikaistaan mahdollisella vuokrasopimusvelan uudelleen 
määrittämisestä johtuvalla erällä. Käyttöoikeusomaisuuserät poiste-
taan hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa tai vuokra-ajan 
kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Jos sopimuksessa 
olevan osto-option käyttö on kohtuullisen varmaa, käyttöoikeus-
omaisuuserä poistetaan taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 

Käyttöoikeusomaisuuserän jäännösarvoa ja taloudellista vaiku-
tusaikaa tarkastellaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain, 
ja mahdollinen arvonalentuminen kirjataan, mikäli taloudellisen 
hyödyn odotuksissa tapahtuu muutoksia. 

Vuokrasopimusvelka arvostetaan alun perin niiden vuokra- 
aikana maksettavien vuokramaksujen nykyarvoon, joita ei ole 
maksettu sopimuksen alkamisajankohtana. Vuokrasopimusvelan 
arvoon sisältyvät kiinteät maksut, mukaan lukien tosiasiallises-
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ti kiinteät maksut; muuttuvat vuokrat, jotka riippuvat indeksistä 
tai hintatasosta ja jotka alun perin määritetään sopimuksen alka-
misajankohdan indeksin tai hintatason perusteella; määrät, jotka 
vuokralle ottajan odotetaan maksavan jäännösarvotakuiden perus-
teella; ja osto-option toteutushinta, jos on kohtuullisen varmaa, että 
Terveystalo käyttää kyseisen option. 

Myöhemmin vuokrasopimusvelka arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Vuok-
rasopimusvelka määritetään uudelleen, kun vastaisissa vuokra-
maksuissa on tapahtunut muutos indeksin tai hintatason muutok-
sen takia, mikäli Terveystalo arvio jäännösarvotakuun perusteella 
maksettavaksi odotettavien määrien muuttuvan, tai jos konserni 
muuttaa arvioitaan siitä, aikooko se käyttää osto-, jatko- tai päät-
tämisoptiota. Kun vuokrasopimusvelka määritetään uudelleen tällä 
tavalla, käyttöoikeusomaisuuserän kirjanpitoarvoon tehdään vas-
taava oikaisu, tai se kirjataan tulosvaikutteisesti, jos käyttöoikeus-
omaisuuserän kirjanpitoarvo on vähennetty nollaan.

Konserni vuokralle ottajana (IAS 17)
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimuk-
set, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista 
riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoi-
tusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen 
vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään 
arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoi-
tusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot 
hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhemmän vuokra- 
ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon 
ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäl-
jellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. 
Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin rahoitusvelkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut 
jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. 
Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirja-
taan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Vuokrasopimuksen luokittelu tehdään sopimuksen synty-
misajankohtana, ja se arvioidaan uudelleen vain, jos tapahtuu vuok-
rasopimuksen muutos.

2.11 RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT 

Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 
-standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, käypään arvoon muiden laa-
jan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat tai jaksotettuun 
hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu ra-
hoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 
alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan 
alun perin käypään arvoon. Käypä arvo määritetään toimivilla markki-
noilla julkisten hintanoteerausten pohjalta. Käyvän arvon muutoksista 
johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot 
kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat koostu-
vat myyntisaamisista ja muista saamisista. Niiden arvostusperuste 
on jaksotettu hankintameno ja ne sisältyvät taseessa luonteensa 
mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin; viimeksi mainit-
tuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 
rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Käypä arvo mää-
ritetään toimivilla markkinoilla julkisten hintanoteerausten pohjalta. 
Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että 
realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien 
kautta sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Terveystalo-konser-
nilla ei ollut käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattavia rahoitusvaroja tilikaudella 2018 ja 2019.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen 
rahavirtoihin ovat lakanneet tai ne on siirretty toiselle osapuolelle ja 
konserni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta 
osin toiselle osapuolelle.

Rahavarat 
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa 
olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin lik-
videistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään 
kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan joko käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin tai jaksotettuun hankinta-
menoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat sisäl-
tävät korkojohdannaiset. Johdannaisten käypien arvojen muutoksista 
johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin si-
sältyvät rahoituslaitoslainat sekä osamaksu- ja rahoitusleasingvelat. 
Ne merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen käypään 
arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäi-
seen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efek-
tiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.

Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne 
voivat olla korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan ly-
hytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan 
maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä.

Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korol-
lisiin velkoihin ja ne on esitetty netotettuna, sillä konsernilla on so-
pimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin 
eliminoida velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi.

Konsernin rahoitusvelkojen jaottelun osalta katso liitetieto 25 
 Rahoitusvelat.

2.12 VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan to-
dennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FI-
FO-menetelmällä (first in, first out). Nettorealisointiarvo on tarvikkeiden 
hankintameno vähennettynä mahdollisella arvonalentumistappiolla.

2.13 TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi. Kon-
sernin henkilökunnan eläkevakuutusyhtiöissä oleva TyEL-eläkeva-
kuutus on käsitelty kokonaan maksupohjaisena järjestelynä. Mak-
supohjaisessa eläkejärjestelyssä yritys maksaa kiinteitä maksuja 
järjestelyyn. Yrityksellä ei ole laillista eikä tosiasiallista velvoitetta 
lisämaksuihin, mikäli vakuutusyhtiöllä ei ole riittävästi varoja mak-
saa työntekijöiden nykyisiltä tai aikaisemmilta kausilta ansaitsemia 
etuuksia. Maksupohjaisiin järjestelyihin maksetut suoritukset kirja-
taan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee.

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset palkkiojärjestelmät arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi oikeuden synty-
misajanjaksolle. Vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan tai 
velkoihin siltä osin kun kyseessä on rahana maksettava etuus.

Myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu konsernin arvioon 
siitä osakepalkkioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus 
oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Arviota tarkistetaan jokaisen 
raportointikauden lopussa ja alkuperäisiin arvioihin tehtävien tar-
kistusten mahdollinen vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan ja omaan 
pääomaan tai velkoihin tehdään vastaava oikaisu. Osakemerkintö-
jen perusteella saadut rahasuoritukset mahdollisilla transaktioku-
luilla oikaistuna kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Henkilöstöanti
Terveystalo Oyj:n listautumisannin yhteydessä henkilöstölle tarjot-
tiin mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita aiemmin 10 prosenttia 
yleisö- ja instituutioannin merkintähintaa alhaisemmalla hinnalla. 
Henkilöstöanti on käsitelty IFRS 2:n mukaisena järjestelynä. Merkit-
sijöiden maksama merkintähinta on kirjattu sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon, ja yhtiön merkitsijöille myöntämä alennus on 
jaksotettu 180 päivän myynti- ja luovutusrajoitusajalle kuluksi ja 
kertyneisiin voittovaroihin. Henkilöstöannista kerrotaan tarkemmin 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 18 Osakeperusteiset maksut.

2.14 VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seu-
rauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen 
toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen määrä voidaan arvi-
oida luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi 
vaadittavien menojen nykyarvoon. Jos osasta velvoitetta on mah-
dollista saada korvaus joltain kolmannelta osapuolelta, korvaus kir-
jataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun 
korvauksen saaminen on käytännössä varmaa.

Varaus kirjataan sopimuksista silloin, kun sopimuksen mukais-
ten velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa väistämättä menoja, jotka 
ylittävät sopimuksesta odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn.

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syn-
tynyt ehdollinen velvoite, joka varmistuu, kun konsernin määräys-
vallan ulkopuolella oleva epävarma tapahtuma realisoituu. Ehdol-
liseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, 
joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai 

jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdolliset velat esi-
tetään liitetiedoissa.

2.15 TULOUTUSPERIAATTEET
Liikevaihto tavaroiden ja palveluiden myynnistä kirjataan, kun omista-
miseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet 
ostajalle. Terveystalo-konsernin liikevaihto koostuu pääasiallisesti työ-
terveyspalvelujen tuottamisesta, lääkäriasema- ja sairaalatoiminnois-
ta, suunterveyspalveluista sekä diagnostiikkapalvelujen myynnistä. 
Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Pitkäai-
kaisten asiakassopimusten osalta myyntituotot tuloutetaan lähtökoh-
taisesti ajan kuluessa sopimuskauden aikana, jolloin asiakas saman-
aikaisesti saa ja kuluttaa palvelusta saamaansa hyötyä Terveystalon 
tuottaessa palvelua. Myyntituotot kirjataan siihen määrään asti, johon 
Terveystalo-konserni odottaa olevansa oikeutettu huomioiden asiakas-
sopimusten ehdot ja liiketoimintakäytännöt. Yksityisten ammatinhar-
joittajien osalta Terveystalo toimii päämiehenä ja kirjaa suoriteperus-
teiset myyntituotot bruttoperusteisesti liikevaihtoon sekä palveluiden 
hankinnasta aiheutuneet kulut materiaalit ja palvelut -erään.

Kirjattavat myyntituotot vastaavat tarkasteluhetkeen men-
nessä Terveystalon tuottaman palvelun arvoa asiakkaalle. 
Terveystalo-konsernille ei ole syntynyt asiakassopimusten saami-
sesta aiheutuneita menoja, jotka aktivoitaisiin omaisuuseriksi. Asia-
kassopimukset eivät sisällä merkittäviä rahoituskomponentteja.

2.16 SEGMENTTI-INFORMAATIO
Terveystalo-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen, 
jotka ovat konsernin toimintasegmenttejä: Pääkaupunkiseutu, Kes-
kusyksiköt ja Alueyksiköt. Aluerakenteen lisäksi konsernifunktioi-
hin kuuluvat talous ja hallinto, henkilöstöjohtaminen ja lakiasiat, IT, 
viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, liiketoiminnan kehitys ja 
digitalisaatio, sekä lääketieteellinen laatu ja palvelujohto. Kannatta-
vuuden seuranta perustuu ensisijaisesti maantieteellisiin alueisiin, 
ja Terveystalo esittää konsernin toimintasegmentit yhtenä raportoi-
tavana segmenttinä IFRS 8 -standardin yhdistämiskriteerien perus-
teella, sillä kaikilla alueilla tarjotaan samoja palveluita, asiakastyy-
pit ovat samankaltaisia kaikilla alueilla, palveluiden tarjoamiseen 
käytettävät menetelmät ovat samankaltaisia ja sääntely-ympäristö 
sekä liiketoimintaan liittyvät riskit ovat samat kaikilla alueilla. 
Terveystalon ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. 
Terveystalo toimii pääosin Suomessa eikä sillä ole IFRS 8:n määritel-
män mukaisia merkittäviä asiakkaita. 

2.17 JULKISET AVUSTUKSET
Julkiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa, mikäli 
ne ovat muita kuin omaisuuseriin liittyviä avustuksia. Avustukset 
kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että avustukset tullaan saa-
maan ja niihin liittyvät ehdot täyttyvät.

2.18 LIIKEVOITTO
IAS 1 (Tilinpäätöksen esittäminen) ei määrittele liikevoiton käsi-
tettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto saadaan 
lisäämällä liikevaihtoon muut liiketoiminnan tuotot, vähentämällä 
siitä materiaalit ja palvelut, työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut, pois-
tot ja mahdolliset arvonalentumiset sekä muut liiketoiminnan kulut. 
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2.19 OSAKEKOHTAINEN TULOS
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyh-
tiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Yh-
tiöllä on oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai järjestelyjä, joilla 
on osakekohtaisen tuloksen laskentaan liittyvää laimennusvaikutus. 

2.20 TULOVEROT
Tuloverot sisältävät pääasiassa tilikauden verotettavaan tuloon pe-
rustuvan veron ja laskennalliset verot. Suoraan omaan pääomaan 
tai muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin eriin liittyvä verovaikutus 
kirjataan vastaavasti omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen 
eriin. Tilikauden verosaamiset ja -velat kirjataan määrään, joka odo-
tetaan saatavan tai suoritettavan veronsaajalle, käyttäen niitä ve-
rokantoja ja lakeja, joista on säädetty tilinpäätöspäivään mennessä. 
Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoar-
von ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa ei kui-
tenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä 
omaisuuserä tai velka, eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistämi-
nen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kir-
janpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutu-
misajankohtana. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta 
ei kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista 
voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei to-
dennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 
Laskennalliset verot liittyvät pääosin verotuksessa vahvistettuihin 
tappioihin sekä aktivoitujen asiakassuhteiden ja tavaramerkkien 
kirjanpitoarvon ja verotusarvon välisiin eroihin sekä varauksiin, jot-
ka on tehty pääasiassa tappiollisiin sopimuksiin liittyen.

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kun 
on olemassa vakuuttavaa näyttöä, että tulevaisuudessa syntyy ve-
rotettavaa tuloa, jota vastaan vahvistetut tappiot voidaan hyödyn-
tää ja tappioiden käyttämistä pidetään todennäköisenä. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään 
mennessä vahvistettuja verokantoja.

3. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN
Tilikauden 2019 aikana konserni on tehnyt kuusi yrityshankintaa ja 
kolme liiketoimintakauppaa.

31.1.2019 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Län-
si-Vantaan Hammaslääkärit Oy:n osakekannasta. Hankittu tytä-
ryhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta 
lähtien. Toteutunut osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahin-
taosuuden, joka on hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankinta-
menoa ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä oli 0,5 
miljoonaa euroa. Ehdollinen kauppahinta on sidottu luovutuspäiväs-
tä lukien seuraavan 36 kuukauden toteutuvaan myyntiin.

29.3.2019 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Ka-
jaanin OMT-Fysioterapia Oy:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö on 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien. 
Toteutunut osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahintaosuu-
den, joka on hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankintamenoa 
ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä oli 0,1 miljoo-

naa euroa. Ehdollinen kauppahinta on sidottu luovutuspäivästä lu-
kien seuraavan 36 kuukauden toteutuvaan myyntiin.

28.6.2019 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Ete-
lä-Karjalan Työkunto Oy:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö on 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien.

30.8.2019 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Työ-
Syke Oy:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö on yhdistelty konser-
nitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien.

30.8.2019 Terveystalo hankki Hammaslääkäri Osmo Karinen Toi-
minimen liiketoiminnan. 

30.9.2019 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia 
Hardent Oy:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien. Toteutunut 
osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahintaosuuden, joka on 
hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankintamenoa ja kirjattu 
velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä oli 0,4 miljoonaa euroa. 
Ehdollinen kauppahinta on sidottu luovutuspäivästä lukien seuraa-
van 36 kuukauden toteutuvaan myyntiin.

30.9.2019 Terveystalo hankki Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän liiketoiminnan.

28.10.2019 Terveystalo hankki sata prosenttia Evalua Interna-
tional Ltd:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö on yhdistelty kon-
sernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien. Toteutunut 
osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahintaosuuden, joka on 
hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankintamenoa ja kirjattu 
velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä oli 0,4 miljoonaa euroa.

31.12.2019 Terveystalo hankki Säkylän kunnan työterveyspalve-
luiden liiketoiminnan.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastik-
keesta ja hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastattaviksi 
otettujen velkojen käypä arvo. Hankittujen yhtiöiden taseet on laadittu 
olennaisilta osin IFRS:n ja Terveystalo-konsernin laskentaperiaatteiden 
mukaisesti. Laskelmat on laadittu osittain alustavina ja hankinnat on esi-
tetty yhdistettynä, koska ne eivät ole yksittäin tarkasteltuna olennaisia. 

LUOVUTETTU VASTIKE

milj. euroa

Käteisvarat 14,0

Ehdollinen vastike 1,4

Luovutettu vastike yhteensä 15,4

HANKITUISTA VAROISTA JA VASTATTAVAKSI  
OTETUISTA VELOISTA KIRJATUT MÄÄRÄT

  
milj. euroa

Rahavarat 1,6

Aineettomat hyödykkeet 4,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3

Vaihto-omaisuus 0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,2

Ostovelat ja muut velat -1,8

Laskennalliset verovelat -0,9

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä 5,2

Liikearvo 10,2

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineelli-
set hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon vastaavien hyödykkei-
den markkinahintojen perusteella. Toteutuneissa liiketoimintojen 
yhdistämisissä konserni on hankkinut asiakkuuksia ja muita aineet-
tomia hyödykkeitä. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien 
asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo 
määritellään asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa ole-
vista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen pe-
rusteella. Asiakassuhteiden ja muiden aineettomien hyödykkeiden 
käyvät arvot ovat alustavia. 

Näiden yhtiöiden hankinnoista syntyi alustava 10,2 miljoonan 
euron liikearvo, joka perustuu yhtiöiden hankinnasta odotettavissa 
oleviin synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Kirjattu lii-
kearvo on verotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin, kun se liittyy 
liiketoimintakauppoihin. 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten arvo oli 1,2 miljoonaa eu-
roa, eikä siihen liity olennaista arvonalentumisriskiä.

Konserni on kirjannut näistä hankinnoista yhteensä 1,6 miljoonaa eu-
roa transaktioihin liittyvästä varainsiirtoverosta aiheutuvaa kulua sekä 
palkkioita liittyen neuvonta-, arvonmääritys- tms. palveluihin. Palkkiot 
sisältyvät konsernituloslaskelman liiketoiminnan muut kulut -erään.

Edellä kuvattujen liiketoimintojen hankintojen myötä tilikaudelle 2019 
kirjattu liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa.

Johdon arvion mukaan konsernin liikevaihto olisi kaudella 2019 
ollut 1 038,7 miljoona euroa ja tulos 53,8 miljoonaa euroa, jos tili-
kauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistel-
ty konsernitilinpäätökseen 1.1.2019 alkaen.

TILIKAUSI 1.1.–31.12.2018
Tilikauden 2018 aikana konserni on tehnyt useita yrityshankintoja. 
Suurin hankinta on esitetty erillään ja muut pienemmät hankinnat 
on esitetty yhdessä.

Attendo Terveyspalvelut Oy -konsernin hankinta
28.12.2018 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Atten-
do Terveyspalvelut Oy:n osakekannasta. Osana hankintaa konserni 
sai määräysvallan seuraavissa yhtiöissä, jotka ovat Attendo Terveys-
palvelut Oy:n tytäryhtiöitä: Attendo Kuntaturva Oy, Attendo Ålands 
Tandläkarna Oy, Attendo Estonia OÜ, Attendo Hammaslääkärikes-
kukset Oy, Attendo Työterveyspalvelut Oy, Attendo Hammaslääkä-
ripalvelut Oy, Attendo Aaria Oy ja Attendo Hammaslääkäriasemat 
Oy. Hankinta vahvistaa Terveystalon kilpailukykyä ja kasvumah-
dollisuuksia etenkin julkisille asiakkaille tuotetuissa palveluissa. 
Hankittujen yhtiöiden tilinpäätökset on yhdistelty Terveystalon 
konsernitilinpäätökseen joulukuun lopusta 2018 lähtien.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastik-
keesta ja hankinta ajankohtana hankittujen varojen ja vastattavik-
si otettujen velkojen käypä arvo. Tase on laadittu olennaisilta osin 
IFRS:n ja Terveystalo-konsernin laskentaperiaatteiden  mukaisesti. 

LUOVUTETTU VASTIKE

milj. euroa

Käteisvarat 250,5

Luovutettu vastike yhteensä 250,5

HANKITUISTA VAROISTA JA VASTATTAVAKSI  
OTETUISTA VELOISTA KIRJATUT MÄÄRÄT

  
milj. euroa

Rahavarat 25,7

Aineettomat hyödykkeet 67,6

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3,4

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,0

Laskennalliset verosaamiset 1,1

Sijoitukset 0,0

Vaihto-omaisuus 0,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset 21,0

Ostovelat ja muut velat -28,6

Varaukset -5,5

Laskennalliset verovelat -13,3

Korolliset velat -0,8

Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 71,7

Liikearvo 178,7

Edellä kuvatussa liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut aineelliset 
hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Toteutuneessa liiketoimin-
tojen yhdistämisessä konserni on hankkinut asiakkuuksia. Muihin 
aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin 
liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritelty asiakassuhteiden 
kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattu-
jen nettorahavirtojen perusteella. Hankinnasta syntyi 178,7 miljoonan 
euron liikearvo, joka perustuu yhtiöiden hankinnasta odotettavissa 
oleviin synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Kirjattu liikearvo 
ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten yhteenlaskettu käypä 
arvo oli 21,0 miljoonaa euroa eikä siihen liity olennaista arvonalen-
tumisriskiä.

Konserni on kirjannut yhteensä 6,2 miljoonan euron edestä 
transaktioon liittyvästä varainsiirtoverosta aiheutuvaa kulua sekä 
palkkioita liittyen neuvonta-, arvonmääritys- tms. palveluihin. Palk-
kiot sisältyvät konsernituloslaskelmaan liiketoiminnan muut kulut 
-erään.

Johdon arvion mukaan konsernin liikevaihto olisi vuonna 2018 
ollut 976,4 miljoonaa euroa ja tulos 72,4 miljoonaa euroa, jos tili-
kauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen 1.1.2018 alkaen.

Muut liiketoimintojen yhdistämiset
31.1.2018 Suomen Terveystalo Oy hankki Hammas Jaarli Oy:n lii-
ketoiminnan. Toteutunut liiketoimintakauppa sisältää ehdollisen 
lisäkauppahintaosuuden.

28.2.2018 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia 
Naantalin Yksityislääkärit Oy:n osakekannasta. Hankittu tytäryhtiö 
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta lähtien.

29.3.2018 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Juha 
Uusimäki Oy:n (Lääkärikeskus Ilo) osakekannasta. Hankittu tytä-
ryhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta 
lähtien. Toteutunut osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahin-
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taosuuden, mikä on hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankin-
tamenoa ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä oli 0,1 
miljoonaa euroa. Ehdollinen kauppahinta on sidottu luovutuspäiväs-
tä lukien seuraavan 36 kuukauden toteutuvaan myyntiin.

28.9.2018 Suomen Terveystalo Oy hankki Jämsän Fysikaalinen 
Hoitolaitos Oy:n liiketoiminnan. 

28.9.2018 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia Fy-
siatrinen osaamiskeskus Prima Oy:n osakekannasta. Hankittu tytä-
ryhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuukaudesta 
lähtien. Toteutunut osakekauppa sisältää ehdollisen lisäkauppahin-
taosuuden, mikä on hankinnan yhteydessä käsitelty osana hankin-
tamenoa ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo hankintahetkellä on 
0,3 miljoonaa euroa. Ehdollinen kauppahinta on sidottu luovutuspäi-
västä lukien seuraavan 36 kuukauden toteutuvaan myyntiin.

1.10.2018 Terveystalo Healthcare Oy hankki sata prosenttia 
 Rela-Hierojat Oy:n, Hierojakoulu Relaxi Oy:n ja Rela-Group Oy:n osa-
kekannasta. Hankitut yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
hankintakuukaudesta lähtien. Toteutuneet osakekaupat sisältävät 
ehdollisen lisäkauppahintaosuuden, mikä on hankinnan yhteydessä 
käsitelty osana hankintamenoa ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo 
hankintahetkellä on 1,1 miljoonaa euroa. Ehdollinen kauppahinta on 
sidottu luovutuspäivästä lukien seuraavan 36 kuukauden toteutu-
vaan käyttökatteeseen. 

25.10.2018 allekirjoitetulla sopimuksella Suomen Terveystalo Oy 
on sopinut Porvoossa toimivan ONNI hammas-hammaslääkäriklini-
kan liiketoiminnan hankkimisesta. 

31.10.2018 allekirjoitetulla sopimuksella Terveystalo Healthca-
re Oy hankki sata prosenttia Puistosairaalan Silmälääkärit Oy:n ja 
Jyväskylän Silmätutkimuslaboratorio Oy:n osakekannasta. Hanki-
tut tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintakuu-
kaudesta lähtien. Toteutuneet osakekaupat sisältävät ehdollisen 
lisäkauppahintaosuuden, mikä on hankinnan yhteydessä käsitelty 
osana hankintamenoa ja kirjattu velaksi, jonka käypä arvo hankin-
tahetkellä on 0,2 miljoonaa euroa. Ehdollinen kauppahinta on si-
dottu luovutuspäivästä lukien seuraavan 12 kuukauden toteutuvaan 
myyntiin.

14.12.2018 allekirjoitetulla sopimuksella Terveystalo Healthcare 
Oy hankki sata prosenttia Kuntoutumisasema OTE Oy:n osakekan-
nasta. Hankittu tytäryhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
hankintakuukaudesta lähtien. Toteutunut osakekauppa sisältää eh-
dollisen lisäkauppahintaosuuden.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta 
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana hankittujen varojen ja vastat-
taviksi otettujen velkojen käypä arvo. Hankittujen yhtiöiden taseet 
on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Terveystalo-konsernin lasken-
taperiaatteiden mukaisesti. Liiketoimintakauppojen osalta nettova-
rat on oikaistu olennaisilta osin vastaamaan Terveystalo-konsernin 
laskentaperiaatteita. 

LUOVUTETTU VASTIKE

milj. euroa

Käteisvarat 7,7

Ehdollinen vastike 1,7

Luovutettu vastike yhteensä 9,4

HANKITUISTA VAROISTA JA VASTATTAVAKSI  
OTETUISTA VELOISTA KIRJATUT MÄÄRÄT

  
milj. euroa

Rahavarat 1,9

Aineettomat hyödykkeet 0,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,9

Ostovelat ja muut velat -0,7

Laskennalliset verovelat -0,1

Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 2,7

Liikearvo 6,7

Näiden yhtiöiden hankinnoista syntyi 6,7 miljoonan euron liikearvo, 
joka perustuu yhtiöiden hankinnasta odotettavissa oleviin synergiae-
tuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Kirjattu liikearvo on verotukses-
sa vähennyskelpoinen siltä osin kun se liittyy liiketoimintakauppoihin.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten arvo oli 0,9 miljoonaa eu-
roa, eikä siihen liity olennaista arvonalentumisriskiä.

Konserni on kirjannut näistä hankinnoista yhteensä 0,3 miljoo-
nan euron edestä transaktioon liittyvästä varainsiirtoverosta aiheu-
tuvaa kulua sekä palkkioita liittyen neuvonta-, arvonmääritys- tms. 
palveluihin. Palkkiot sisältyvät konsernituloslaskelman liiketoimin-
nan muut kulut -erään.

Edellä kuvattujen liiketoimintojen hankintojen myötä tilikaudel-
le 2018 kirjattu liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa ja tulos 0,2 mil-
joonaa euroa.

Johdon arvion mukaan konsernin liikevaihto olisi vuonna 2018 
ollut 752,6 miljoona euroa ja tulos 70,0 miljoonaa euroa, jos tilikau-
den aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen 1.1.2018 alkaen.

4. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Konsernin liikevaihto on jaettu asiakastyyppien perusteella. Konser-
nilla ei ole asiakkaita, joiden liikevaihto olisi vähintään 10 prosenttia 
konsernin liikevaihdosta. Terveystalo tarjoaa varsinaisia terveyden-
huollon palveluitaan ja avohoidon palveluja kolmelle eri asiakas-
ryhmälle: 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 työhyvin-
vointipalveluja kaiken kokoisille yritysasiakkaille. Terveystalo on 
Suomen suurin työterveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja työter-
veyshuollon loppukäyttäjien määrän perusteella. Terveystalo tar-
joaa työterveydenhuollon palveluja yli 24 000 yritykselle. 

Yksityisasiakkaat ovat Terveystalon toiseksi suurin asiakas-
ryhmä. Yksityisasiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä ja perheitä. 
Yhtiön vahva brändi, vaivaton pääsy palveluihin ilman pitkiä odo-
tusaikoja, johtava yksityishenkilöille, perheille ja eläkeläisille suun-
nattu palvelutarjonta ja henkilökohtaiset digitaaliset palvelut tuovat 
Terveystalolle kilpailuedun julkiseen terveydenhuoltoon nähden ja 

kannustavat asiakkaita investoimaan omaan terveyteensä. Yksityi-
sasiakkaiden palvelut maksaa joko asiakas itse tai vakuutusyhtiö.

Terveystalon julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluu suomalaisia 
julkisen sektorin organisaatioita, kuten kuntia, kuntayhtymiä, sairaan-
hoitopiirejä sekä kunnallisia työterveysasiakkaita. Terveystalon laaja 

toimipaikkaverkosto, digitaalinen tarjonta, hyvä maine ja tunnettu 
brändi sekä terveydenhuoltopalvelujen koko hoitoketjun laaja tun-
temus ja kokemus tekevät Terveystalosta houkuttelevan kumppanin 
julkiselle sektorille. Julkisen sektorin asiakasryhmässä Terveystalon 
palvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien ja valtion budjeteista. 

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Yritysasiakkaat 432,5 402,7

Yksityisasiakkaat 303,1 260,7

Julkisen sektorin asiakkaat 295,1 81,2

Julkiset ilman Attendo Suomen Terveyspalvelut -yrityskaupan vaikutusta 91,0 81,2

Yhteensä 1 030,7 744,7

TASE-ERÄT

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Saamiset, sisältäen myynti- ja muut saamiset 90,1 80,5

Sopimukseen perustuvat velat 1,5 1,8

5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Vuokratuotot 1,2 0,5

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitto 0,3 1,5

Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto -0,5 14,6

Muut erät 1,1 1,6

Yhteensä 2,1 18,2

6. MATERIAALIT JA PALVELUT

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Materiaalien ostot -32,0 -28,4

Varaston muutos -0,3 -0,2

Ulkopuoliset palvelut -440,6 -322,7

Yhteensä -472,9 -351,3

7. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Palkat ja palkkiot -261,2 -163,2

Osakeperusteiset maksut -0,7 -0,2

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -44,1 -27,9

Muut henkilösivukulut -8,4 -5,9

Yhteensä -314,3 -197,1

Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 8 685 6 018
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8. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

Tavaramerkit -4,1 -4,1

Asiakkuudet -17,4 -10,8

Muut aineettomat hyödykkeet -6,6 -5,0

Yhteensä -28,1 -19,9

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset -2,3 -2,5

Käyttöoikeusomaisuuserät -38,3 -

Koneet ja kalusto -15,1 -13,4

Toimitilojen perusparannukset -4,8 -4,7

Muut aineelliset hyödykkeet -0,8 -0,6

Yhteensä -61,2 -21,1

Sijoituskiinteistöt -0,0 -0,0

Poistot yhteensä -89,4 -41,0

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

Muut aineettomat hyödykkeet -0,3 -

Maa- ja vesialueet - -0,0

Rakennukset - -0,1

Muut aineelliset hyödykkeet -0,0 -0,0

Toimitilojen perusparannukset -0,0 -

Arvonalentumiset yhteensä -0,4 -0,1

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -89,8 -41,1

9. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

LIIKETOIMINNAN MUIDEN KULUJEN ERITTELY

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Hankitut ulkopuoliset palvelut -2,5 -3,8

Toimitilojen ja kaluston käyttö- ja huoltokulut -16,5 -14,9

Tieto- ja viestintäteknologiakulut -22,8 -16,2

Vapaaehtoiset henkilöstökulut -4,8 -3,9

Vuokrat* -3,7 -34,3

Matkakulut -4,9 -3,5

Markkinointi ja viestintä -7,2 -7,1

Yrityshankintakulut -0,4 -6,5

Muut kulut -11,5 -7,7

Yhteensä -74,4 -97,9

* Esitetty luku ei ole vertailukelpoinen, koska IFRS 16 käyttöönotto on pienentänyt vuokrakuluja 1–12/2019 osalta 39,9 miljoonaa euroa.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Tilintarkastus ja tilintarkastajan lausunnot

Tilintarkastus, KPMG -147,2 -159,4

Tilintarkastajan lausunnot, KPMG -38,4 -17,7

Yhteensä -185,6 -177,1

Muut kuin tilintarkastuspalvelut

Varmennuspalvelut, KPMG -5,5 -1,6

Veropalvelut, KPMG -4,4 -32,8

Muut palvelut, KPMG -16,0 -213,9

Yhteensä -25,9 -248,3

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä -211,5 -425,4

10. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 0,3 0,3

Osinkotuotot 0,0 0,0

Rahoitustuotot yhteensä 0,3 0,3

Korkokulut pankkilainoista -7,9 -6,5

Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista -1,0 -1,2

Korkokulut vuokrasopimusveloista -3,5 -

Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos, ei suojauslaskennassa -0,5 -0,9

Muut rahoituskulut -1,7 -0,9

Rahoituskulut yhteensä -14,7 -9,5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -14,4 -9,2

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin ei sisälly olennaisia valuuttakurssivoittoja tai -tappioita, eikä konsernin tuloslaskelmassa ole muita valuuttakurssieriä.

11. VEROT

11.1 TULOVEROT

TULOVEROT TULOSLASKELMASSA

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -15,6 -0,1

Edellisten tilikausien verot 0,0 -0,0

Laskennalliset verot 2,8 0,7

Tuloverot yhteensä -12,7 0,5

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista käyttäen 20 % verokantaa.
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KONSERNIN VEROKANNAN TÄSMÄYTYS SUOMEN VEROKANTAAN

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Tulos ennen veroja 66,8 68,2

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -13,4 -13,6

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 0,0 0,1

Verovapaat tulot 0,1 1,9

Vähennyskelvottomat kulut -0,1 -0,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,4

Verotarkastuksen valmistumisen johdosta vahvistetuista tappioista kirjattujen laskennallisten verosaamisten käyttö - 11,9

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 0,3 -

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -0,2 -

Verot aikaisemmilta tilikausilta 0,0 -0,0

Muut 0,6 -0,1

Verot tuloslaskelmassa -12,7 0,5

11.2 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

Vuoden 2019 aikana

LASKENNALLISET VEROSAAMISET

milj. euroa 1.1.2019
Kirjattu  

tulos laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan
Liiketoimintojen 

yhdistäminen 31.12.2019

Varaukset 1,6 -0,3 -0,1 - 1,2

Vahvistetut tappiot 2,3 -2,3 - - -

Vuokrasopimukset 0,5 0,5 - - 1,0

Korkojohdannaiset 0,2 0,1 - - 0,3

Muut väliaikaiset erot 1,2 0,1 - - 1,3

Yhteensä 5,8 -1,9 -0,1 - 3,7

LASKENNALLISET VEROVELAT

milj. euroa 1.1.2019
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan
Liiketoimintojen 

yhdistäminen 31.12.2019

Liikearvopoistojen peruutus 2,3 0,2 - - 2,6

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
arvostaminen käypään arvoon hankinnassa 31,1 -4,9 - 0,9 27,1

Kertyneet poistoerot 0,2 0,0 - - 0,2

Lainannostokulujen jaksottaminen 0,3 0,0 - - 0,2

Muut väliaikaiset erot 0,2 0,0 - - 0,2

Yhteensä 34,1 -4,8 - 0,9 30,3

Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia siihen määrään asti kuin verohyödyn saaminen vero-
tettavan tulon perusteella on todennäköistä. Käyttämättömien tappioiden määrä oli konsernissa yhteensä 11,4 miljoonaa euroa tilikauden 
2019 alussa. Vahvistetut tappiot on käytetty tilikauden 2019 aikana loppuun.

Vuoden 2018 aikana

LASKENNALLISET VEROSAAMISET

milj. euroa 1.1.2018
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Liiketoimintojen 

yhdistäminen 31.12.2018

Varaukset 0,9 -0,3 1,1 1,6

Vahvistetut tappiot 4,8 -2,5 - 2,3

Rahoitusleasingsopimukset 0,5 -0,0 - 0,5

Korkojohdannaiset - 0,2 - 0,2

Muut väliaikaiset erot 1,2 -0,0 0,0 1,2

Yhteensä 7,4 -2,7 1,1 5,8

LASKENNALLISET VEROVELAT

milj. euroa 1.1.2018
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Liiketoimintojen 

yhdistäminen 31.12.2018

Liikearvopoistojen peruutus 2,2 0,2 - 2,3

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään 
arvoon hankinnassa 21,1 -3,4 13,4 31,1

Kertyneet poistoerot 0,3 -0,1 - 0,2

Lainannostokulujen jaksottaminen 0,3 -0,1 - 0,3

Muut väliaikaiset erot 0,2 0,0 - 0,2

Yhteensä 24,1 -3,4 13,4 34,1

Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjattiin laskennallisia verosaamisia siihen määrään asti kuin verohyödyn saaminen verotet-
tavan tulon perusteella oli todennäköistä. Käyttämättömien tappioiden määrä oli konsernissa yhteensä 11,4 (89,0) miljoonaa euroa. Las-
kennalliset verosaamiset on kirjattu täysimääräisesti käyttämättömistä tappioista verotarkastuksen valmistumisen johdosta. Vuonna 2017 
laskennallista verosaamista ei oltu kirjattu vahvistetuista tappioista 65,1 miljoonan euron osalta. Tappiosta 3,1 miljoonaa euroa vanhenee 
vuonna 2021, 0,9 miljoonaa euroa vanhenee vuonna 2022, 2,3 miljoonaa euroa vanhenee vuonna 2023, 0,1 miljoonaa euroa vanhenee 
vuonna 2024, 2,4 miljoonaa euroa vanhenee vuonna 2025, 2,4 miljoonaa euroa vanhenee vuonna 2026 ja 0,2 miljoonaa euroa vanhenee 
vuonna 2027. Konsernin verorasitus saattaa kasvaa verolainsäädännön tai sen soveltamista koskevien muutosten taikka tulevien verotar-
kastusten seurauksena, eivätkä konsernin yhtiöt välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia verotuksellisia tappioitaan.

12. OSAKEKOHTAINEN TULOS

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 54,2 68,7

Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 127 307 127 769

Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 127 307 127 769

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,43 0,54

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,43 0,54
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13. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

13.1 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN KIRJANPITOARVOT

2019 
milj. euroa Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat Koneet ja kalusto

Toimitilojen 
perusparannukset

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2019 0,1 33,2 100,8 38,0 3,7 175,8

IFRS 16 käyttöönotto - 199,8 - - - 199,8

Liiketoimintojen yhdistä-
minen - - 0,3 - - 0,3

Lisäykset - 0,1 18,8 6,1 2,0 27,1

IFRS 16 muutokset - 14,9 - - - 14,9

Vähennykset - - -1,5 - - -1,5

Hankintameno 31.12.2019 0,1 248,0 118,4 44,1 5,8 416,2

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2019 0,0 -15,2 -61,3 -13,9 -1,6 -92,1

Poistot - -2,4 -15,1 -4,8 -0,8 -23,0

IFRS 16 poistot - -38,3 - - - -38,3

Arvonalentumiset - - - -0,3 -0,0 -0,3

Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset 31.12.2019 0,0 -55,9 -76,4 -19,0 -2,4 -153,8

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 0,0 18,0 39,5 24,1 2,1 83,6

Kirjapitoarvo 31.12.2019 0,0 192,1 42,0 25,1 3,3 262,6

2018 
milj. euroa Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat Koneet ja kalusto

Toimitilojen 
perusparannukset

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 1,9 39,8 83,5 33,4 4,4 163,0

Liiketoimintojen yhdistä-
minen - 0,1 3,1 0,6 0,0 3,8

Lisäykset - 1,1 14,7 3,0 0,7 19,5

Vähennykset -1,9 -7,8 -0,7 -0,1 - -10,5

Uudelleenluokittelut ja siirrot 
erien välillä - - 0,3 1,1 -1,4 -

Hankintameno 31.12.2018 0,1 33,2 100,8 38,0 3,7 175,8

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2018 - -12,6 -48,0 -9,2 -1,1 -70,9

Poistot - -2,5 -13,4 -4,7 -0,6 -21,1

Arvonalentumiset -0,0 -0,1 - - -0,0 -0,1

Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset 31.12.2018 - -15,2 -61,3 -13,9 -1,6 92,1

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 1,9 27,1 35,5 24,2 3,3 92,1

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,0 18,0 39,5 24,1 2,1 83,6

13.2 RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSET JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy vuokrasopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:

milj. euroa
Rakennukset ja 

 rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

 hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2019 29,9 18,3 2,8 51,0

IFRS 16 käyttöönotto 199,8 - - 199,8

Liiketoimintojen yhdistäminen - - - -

Lisäykset - 0,3 1,0 1,3

IFRS 16 muutokset 14,9 - - 14,9

Vähennykset - -0,2 - -0,2

Uudelleenluokittelut - - - -

Hankintameno 31.12.2019 244,6 18,4 3,8 266,8

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 -12,9 -16,7 -1,6 -31,3

Poistot -2,2 -1,0 -0,8 -4,0

IFRS 16 poistot -38,3 - - -38,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -53,5 -17,7 -2,4 -73,6

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 17,0 1,6 1,2 19,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 191,2 0,7 1,4 193,2

Konsernilla on vuokrasopimuksina käsiteltäviä sopimuksia usean eri tahon kanssa, koskien pääasiassa toimipaikkojen vuokrasopimuksia 
sekä aikaisempia IAS 17 mukaisesti luokiteltuja sopimuksia. 

Rahoitusleasingsopimukset (IAS 17)

milj. euroa
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 28,7 17,8 2,1 48,6

Liiketoimintojen yhdistäminen 0,1 0,5 - 0,6

Lisäykset 1,1 0,1 0,7 1,9

Uudelleenluokittelut - -0,1 - -0,1

Hankintameno 31.12.2018 29,9 18,3 2,8 51,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -10,6 -15,6 -1,0 -27,3

Poistot -2,3 -1,1 -0,6 -4,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -12,9 -16,7 -1,6 -31,3

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 18,1 2,2 1,1 21,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 17,0 1,6 1,2 19,7

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksina käsiteltäviä sopimuksia usean eri tahon kanssa. Vuokramaksut määräytyvät pääsääntöisesti 
sopimushetken korkotason mukaan. Osaan sopimuksista liittyy osto-optio. Vuokrausjärjestelyihin ei liity osinkoihin, lisävelanottoon tai 
uusiin vuokrasopimuksiin liittyviä rajoituksia.
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14. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

14.1 AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN KIRJANPITOARVOT

2019  
milj. euroa Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit

Muut aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2019 836,7 149,5 82,9 42,7 1 111,7

Liiketoimintojen yhdistäminen 10,6 4,2 - 0,6 15,4

Lisäykset - - - 17,7 17,7

Vähennykset - - - - -

Hankintameno 31.12.2019 847,2 153,7 82,9 61,0 1 144,8

Kertyneet poistot ja  
arvonalentumiset 1.1.2019 -68,0 -62,1 -21,0 -24,4 -175,4

Poistot - -17,4 -4,1 -6,5 -28,0

Arvonalentumiset - - - -0,3 -0,3

Kertyneet poistot ja  
arvonalentumiset 31.12.2019 -68,0 -79,5 -25,1 -31,1 -203,7

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 768,7 87,4 61,9 18,4 936,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 779,2 74,2 57,8 29,9 941,2

2018  
milj. euroa Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit

Muut aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 651,3 83,8 82,9 30,0 848,0

Liiketoimintojen yhdistäminen 185,4 65,7 - 2,3 253,4

Lisäykset - - - 10,3 10,3

Uudelleenluokittelut ja siirrot erien välillä - - - -0,0 -0,0

Hankintameno 31.12.2018 836,7 149,5 82,9 42,7 1 111,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2018 -68,0 -51,3 -16,9 -19,3 -155,5

Poistot - -10,8 -4,1 -5,0 -19,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2018 -68,0 -62,1 -21,0 -24,4 -175,4

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 583,3 32,5 66,0 10,7 692,5

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 768,7 87,4 61,9 18,4 936,4

14.2 KEHITTÄMISMENOT

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy kehittämismenoja seuraavasti:

milj. euroa

Hankintameno 1.1.2019 2,6

Lisäykset 1,0

Vähennykset -

Hankintameno 31.12.2019 3,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019 -1,3

Poistot -0,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -1,9

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 1,7

milj. euroa

Hankintameno 1.1.2018 1,4

Lisäykset 1,2

Vähennykset -

Hankintameno 31.12.2018 2,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -1,1

Poistot -0,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -1,3

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 0,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1,3

15. LIIKEARVOA SISÄLTÄVIEN RAHAVIRTAA TUOTTAVIEN YKSIKÖIDEN ARVONALENTUMISTESTAUS

Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan se testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa.
Yrityshankinnoista syntynyt liikearvo on kohdistettu alla olevan taulukon mukaisille rahavirtaa tuottaville yksiköille. Alueet muodostuvat 

yksiköistä, joilla on oma budjetti ja tulosseuranta, mutta ne käyttävät yhteisiä resursseja ja ovat keskitetysti johdettuja.

milj. euroa
31.12.2019 

Liikearvo % milj. euroa
31.12.2018 

Liikearvo %

Alueyksiköt 368,4 47,3 % Attendo 178,7 23,3 %

Pääkaupunkiseutu 229,2 29,4 % Helsingin keskusta 97,5 12,7 %

Keskusyksiköt 181,8 23,3 % Itä-Suomi 76,2 9,9 %

Keski-Suomi 97,2 12,6 %

Länsi-Suomi 122,6 15,9 %

Pohjois-Suomi 69,2 9,0 %

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa 127,3 16,6 %

Yhteensä 779,5 100,0 % Yhteensä 768,7 100,0 %
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Testattavia alueita oli vuonna 2019 yhteensä kolme, kun niitä tili-
kaudella 2018 oli kuusi. Uuden aluejaon myötä vanhojen alueiden 
liikearvot kohdistettiin uusille alueille maantietieteellisen jaon sekä 
alueiden toteutuneen myynnin perusteella.

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat raha-
määrät perustuvat käyttöarvolaskelmiin, jotka on laadittu käyttäen 
diskontattuja rahavirtaennusteita. Laskelmissa käytetyt keskeiset 
oletukset ovat diskonttokorko, kannattavuuden kasvu sekä kasvu 
loppujaksolla. Ennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin taloudel-
lisiin suunnitelmiin vuosille 2020–2024 sisältäen loppujakson kasvun.

LIIKEARVON TESTAUKSESSA  
KÄYTETYT KESKEISIMMÄT OLETUKSET:

Testattavan jakson pituus 5 vuotta
Kannattavuuden kasvu testattavan jakson aikana 8,30 %
Kasvu loppujaksolla 2,00 %
Diskonttokorko (Pre-tax WACC) 7,45 %
Diskonttokorko (Post-tax WACC) 6,63 %

Vuoden 2019 testauksessa kannattavuuden kasvun on oletettu 
olevan 8,3 prosenttia (2018: 10,18 prosenttia). Oletus perustuu 
oletettuun orgaaniseen kasvuun normaalissa markkinatilanteessa, 
yleiseen terveyspalveluiden markkinoiden kehitykseen sekä kon-
sernijohdon laatimaan pitkän aikavälin suunnitelmaan.

Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä 
tasaista 2,0 prosentin (2018: 2,0 prosentin) kasvutekijää, mikä vas-
taa Euroopan Keskuspankin tavoiteinflaatiotasoa.

Diskonttauskorkona laskelmissa on käytetty pääoman keski-
määräistä kustannusta (Pre tax WACC), jonka osatekijät ovat riskitön 
korko, riskipreemiot, toimialakohtainen beta, lainakustannus sekä 
toimialakohtainen oman ja vieraan pääoman suhde. Diskonttokorko 
(Pre-tax WACC) on vuoden 2019 testauksessa ollut 7,45 prosenttia 
(2018: 8,01 prosenttia). 

Laadittujen testauslaskelmien perusteella liikearvoon ei kohdistu 
alaskirjaustarvetta. Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden ker-
rytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden kirjanpitoarvot.

Herkkyysanalyysi
Konserni on arvioinut liikearvon arvonalentumislaskelman herk-
kyyttä laskelmassa käytettyjen kriittisimpien olettamien muutos-
ten vaikutuksen osalta. Konserni on testannut arvonalentumistestin 
herkkyyttä diskonttokoron, kannattavuuden kasvun sekä loppujak-
son kasvun osalta. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava 
muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi 
kirjanpitoarvon. 

Muutos

Diskonttauskorko (Pre-tax WACC)

Alueyksiköt Kasvu yli 4,3 prosenttiyksikköä

Pääkaupunkiseutu Kasvu yli 9,5 prosenttiyksikköä

Keskusyksiköt Kasvu yli 12,3 prosenttiyksikköä

Kannattavuuden kasvu

Alueyksiköt Lasku yli 5,7 prosenttiyksikköä

Pääkaupunkiseutu Lasku yli 9,7 prosenttiyksikköä

Keskusyksiköt Lasku yli 9,5 prosenttiyksikköä

Kasvu loppujaksolla

Alueyksiköt Lasku yli 4,8 prosenttiyksikköä

Pääkaupunkiseutu Lasku yli 13,1 prosenttiyksikköä

Keskusyksiköt Lasku yli 18.8 prosenttiyksikköä

Arvioitaessa kassavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää, edellä esitetty huomioiden, johdon arvion mukaan minkään 
käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos ei johtaisi 
tilanteeseen, jossa yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat 
niiden kirjanpitoarvon.

16. SIJOITUSKIINTEISTÖT

SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KIRJANPITOARVO

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0,6 0,6

Vähennykset - -

Tilikauden poisto -0,0 -0,0

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0,6 0,6

TUOTOT JA KULUT SIJOITUSKIINTEISTÖISTÄ

milj. euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 0,1 0,1

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut -0,0 -0,0

Yhteensä 0,1 0,1

Sijoituskiinteistöjen tuotot on ilmoitettu konsernin omistusosuuden 
mukaisina. Sijoituskiinteistöihin ei liity muita sopimukseen perustu-
via velvoitteita.

SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄT ARVOT

Sijoituskiinteistöosake m2
Arvo per m2, 

tuhatta euroa
Arvo yhteensä, 

tuhatta euroa

Koy Jyväskylän Väinönkatu 30 1 348 0,4–0,5 556–679

Kiinteistö Oy Jyväskylän Väinönkadun arvo on laskettu konsernin 
omistusosuuden (16,81 %) mukaisesti.

17. OSUUDET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Terveystalolla on seuraavat osakkuusyhtiöt, jotka käsitellään pää-
omaosuusmenetelmällä:

Osakkuusyhtiöt Kotimaa Omistusosuus Äänivalta

Medix Laboratoriot Oy Suomi 25,0 % 25,0 %

Etsimo Healthcare Oy Suomi 21,7 % 21,7 %

Olo-apteekki Oy Suomi 20,0 % 20,0 %

YHDISTETYT TALOUDELLISET TIEDOT OSAKKUUSYHTIÖISTÄ

Milj. euroa 2019 2018

Kirjanpitoarvo 2,3 2,4

Konsernin osuus 
laajasta tuloksesta -0,2 1,9

18. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Terveystalolla on osakepohjaisen kannustinjärjestelmä konsernin 
avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien 
ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä 
aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpai-
lukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva 
palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenteri-
vuodet 2018, 2019 ja 2020. Kukin ohjelma koostuu vuoden ansain-
tajaksoista ja kutakin ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden 
pitojaksosta. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kul-
lekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. 

Ansaintajaksolla 2019 osakepohjainen kannustinjärjestelmä tar-
josi avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liike-
toiminnallisille tavoitteille ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Osakepalkkiojärjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osit-
tain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kahden 
vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella 
pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henki-
löille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistuja 
päättää työ- tai toimisuhteensa ennen palkkion maksamista, palk-
kiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2019 johdolle ei maksettu 
pitkän aikavälin kannustinpalkkioita.

Ansaintajaksolta 2019 yhtiön liiketoiminnalliset tavoitteet ja 
osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetetut ansaintakriteerit täyttyi-
vät 90%:sti suhteessa maksimiin jonka mukaan keväällä 2022 mak-
settavat palkkiot vastaavat yhteensä n. 600 000 Terveystalo Oyj:n 
osaketta sisältäen osakkeina ja rahana maksettavan osuuden.

Hallitus päätti 2018 Terveystalo Oyj:n osakkeiden hankkimises-
ta ja hallinnoimisesta Evli Awards Management Oy:n (EAM) kans-
sa kannustimiin liittyvien omien osakkeiden hankinnan rahoitusta 
koskevan osakeyhtiölain kohdan säännösten mukaisesti. Järjeste-

lyssä EAM perusti EAM TTALO Holding Oy:n (Holding-yhtiö), joka 
hankkii Terveystalon rahoittamana sopimuksen mukaisesti osak-
keita. Osakkeita käytetään osana Terveystalon osakepohjaista kan-
nustinjärjestelmää sen ehtojen mukaisesti. Tilikaudella EAM TTALO 
Holding Oy hankki Terveystalon osakkeita 730 000 kappaletta 6,7 
miljoonan euron arvosta.

Järjestely 2019

Myöntämispäivä 27.3.2019

Kauden lopussa ulkona olevat osakkeet, kpl 712 000

Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä 7,92

Voimassaoloaika 31.12.2019

Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso 3 vuotta

Ansaintakriteerit
Osakkeen kokonaistuotto ja 

yhtiön kannattavuus

Toteutus Osakkeina ja rahana

Henkilöstöanti
Terveystalo Oyj:n listautumisannin yhteydessä henkilöstölle tarjot-
tiin mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita kymmenen prosenttia 
yleisö- ja instituutioannin merkintähintaa alhaisemmalla hinnalla. 
Yhtiön hallitus hyväksyi henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset täy-
simääräisinä ja laski liikkeeseen 355 656 uutta osaketta yhtiön tai 
sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Suomessa vakituisessa 
työsuhteessa merkintäaikana olleille työntekijöille ja yhtiön halli-
tuksen jäsenille.

Osakkeen merkintähinta henkilöstöannissa oli 8,79 euroa. Mer-
kitsijöiden maksama merkintähinta on kirjattu sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon ja merkitsijöille myönnetty alennus on jakso-
tettu kuluksi merkintäehtojen mukaiselle 180 päivän myynti- ja luo-
vutusrajoitusajalle IFRS 2 mukaisesti. Työsuhde-etuuksista aiheutu-
viin kuluihin ja kertyneisiin voittovaroihin kirjattu määrä tilikaudella 
2019 oli 707,3 tuhatta euroa (2018: 187,8 tuhatta euroa). 
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19. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA  
KÄYVÄT ARVOT ARVOSTUSRYHMITTÄIN SEKÄ KÄYVÄN ARVON HIERARKIA

milj. euroa 31.12.2019 Liite

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat rahoi-
tusvarat ja -velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostetut rahoi-
tusvarat ja -velat Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Käyvän arvon 
hierarkia

Rahoitusvarat

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 22 0,3 - 0,3 0,3 Taso 2

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 22 - 90,1 90,1 90,1 Taso 2

Rahavarat 23 - 40,6 40,6 40,6 Taso 2

Rahoitusvarat yhteensä 0,3 130,7 131,0 131,0

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset

Rahalaitoslainat 25 - 331,6 331,6 331,6 Taso 2

Osamaksuvelat 25 - 12,5 12,5 12,5 Taso 2

Rahoitusleasingvelat 25 - 16,2 16,2 16,2 Taso 2

Lisäkauppahintavelat 1,2 1,2 1,2 Taso 3

Vuokrasopimusvelat 25 - 143,7 143,7 143,7 Taso 2

Lyhytaikaiset

Rahalaitoslainat 25 - 41,5 41,5 41,5 Taso 2

Osamaksuvelat 25 - 5,2 5,2 5,2 Taso 2

Rahoitusleasingvelat 25 - 3,1 3,1 3,1 Taso 2

Ostovelat 26 - 38,5 38,5 38,5 Taso 2

Lisäkauppahintavelat - 1,2 1,2 1,2 Taso 3

Vuokrasopimusvelat 25 - 35,0 35,0 35,0 Taso 2

Korkojohdannaiset 26 1,4 - 1,4 1,4 Taso 2

Rahoitusvelat yhteensä 1,4 629,7 631,2 631,2

milj. euroa 31.12.2018 Liite

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat rahoi-
tusvarat ja -velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostetut rahoi-
tusvarat ja -velat Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Käyvän arvon 
hierarkia

Rahoitusvarat

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 22 - 0,0 0,0 0,0 Taso 2

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 22 - 80,5 80,5 80,5 Taso 2

Rahavarat 23 - 36,9 36,9 36,9 Taso 2

Rahoitusvarat yhteensä - 117,4 117,4 117,4

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset

Rahalaitoslainat 25 - 372,8 372,8 372,8 Taso 2

Osamaksuvelat 25 - 9,2 9,2 9,2 Taso 2

Rahoitusleasingvelat 25 - 18,3 18,3 18,3 Taso 2

Lisäkauppahintavelat - 1,1 1,1 1,1 Taso 3

Lyhytaikaiset

Rahalaitoslainat 25 - 41,5 41,5 41,5 Taso 2

Osamaksuvelat 25 - 4,4 4,4 4,4 Taso 2

Rahoitusleasingvelat 25 - 3,9 3,9 3,9 Taso 2

Ostovelat 26 - 33,2 33,2 33,2 Taso 2

Lisäkauppahintavelat - 0,9 0,9 0,9 Taso 3

Korkojohdannaiset 26 0,9 - 0,9 0,9 Taso 2

Rahoitusvelat yhteensä 0,9 485,3 486,2 486,2

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

LISÄKAUPPAHINTAVELAT

Milj. euroa 2019 2018

Kirjanpitoarvo 1.1. 2,0 0,8

Lisäykset 1,4 1,7

Vähennykset -0,9 -0,1

Tulosvaikutteisiksi siirretyt voitot ja tappiot -0,1 -0,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 2,4 2,0

20. RAHOITUSRISKIT

20.1 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoi-
tusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida 
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin 
tulokseen sekä arvostukseen. Konsernin pääasialliset rahoitusriskit 
ovat korkoriski, luottoriski ja maksuvalmiusriski. Konsernin riskien-
hallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön 
toteuttamisesta vastaa konsernin taloushallinto. Konsernin talous-
hallinto tunnistaa ja arvioi riskit ja hankkii tarvittavat instrumentit 
riskeiltä suojautumiseen. 

20.2 KORKORISKI
Konsernin korkoriski aiheutuu sen rahalaitoslainoista, jotka ovat 
vaihtuvakorkoisia. Keskimääräinen markkinakorko rahalaitoslai-
noille konsernissa tilikaudella 2019 on ollut 1,5 prosenttia (2018: 2,1 
prosenttia). Keskimääräisen korkoprosentin nousu yhdellä prosent-
tiyksiköllä olisi kasvattanut konsernin korkokuluja tilikaudella 2019 
yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2018: 1,9 miljoonaa euroa).

Konserni ei sovella IFRS 9 mukaista suojauslaskentaa. Tilinpää-
töshetkellä konsernin tytäryhtiöllä on avoinna euromääräisiä kor-
kojohdannaisia seuraavasti

• Koronvaihtosopimuksia, joiden perusteella konserni maksaa 
kiinteää 0,19, 0,21, 0,49 ja 0,51 prosentin korkoa sekä saa 
vaihtuvaa korkoa yhteensä 50,0, 25,0 ja 30,0 miljoonan euron 
lainapääomille

• Korkolattiasopimuksia, joilla on asetettu korkolattia 0,00 pro-
senttiin 50,0, 25,0 ja 30,0 miljoonan euron lainapääomille

20.3 LUOTTORISKI
Konsernin rahavirrasta suuri osa tulee erilaisten vakiintuneiden 
instituutioiden, julkisen sektorin ja yritysten maksuina, joilla on 
asianmukainen luottohistoria. Yrityksen myyntisaamisiin sisältyy 
kuitenkin luottoriski. Luottoriskiä hallinnoidaan pääasiallisesti tar-
kistamalla ja seuraamalla asiakkaan luottohistoriaa säännöllisesti 
sekä tekemällä yhteistyötä perintäyritysten kanssa. Lisäksi merkit-
tävä osa konsernin asiakkaista on yksityishenkilöitä, joiden maksu 
tapahtuu pääasiassa samanaikaisesti palvelua luovutettaessa.

Konsernilla ei ole merkittäviä asiakaskohtaisia myyntisaamis-
keskittymiä, vaan luottoriski on hajaantunut. Luottoriskiä seurataan 
myyntisaamisten määrän, ikäjakauman ja kiertonopeuden kehityk-
sellä. Luottoriskiä seurataan myös asiakkaittain.

Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen 
kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma on 
esitetty liitetiedossa 21 Myyntisaamiset ja muut saamiset.

20.4 MAKSUVALMIUSRISKI
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liike-
toiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi 
tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi, erääntyvien 
lainojen takaisinmaksuun sekä kasvustrategian mukaisten in-
vestointien ja yritysostojen toteuttamiseksi. Konsernin rahavarat 
koostuvat pankkitileillä olevista varoista, käteiskassoista, pankki- ja 
luottokorttisaamisista sekä raportointihetkellä matkalla olevista 
käteismaksusuorituksista.

Konserni hallinnoi maksuvalmiusriskiä seuraamalla käyttämät-
tömien varojen määrää sekä ennustamalla kassavirtoja eteenpäin.

Konsernilla on käytössään luottolimiitti, josta tilinpäätöshetkellä 
31.12.2019 oli nostamatta 48,0 miljoonaa euroa (2018: 38,0 miljoo-
naa euroa).

Alla oleva taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteet-
tianalyysiä. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä 
koron että pääoman takaisinmaksut. Vuokrasopimusvelvoitteiden 
(2018 rahoitusleasingvelvoitteiden) diskonttaamattomat rahavirrat 
eroavat taseeseen merkityistä määristä, koska taseeseen on mer-
kitty diskontattu arvo. Vaihtuvien korkojen osalta analyysi on laadit-
tu käyttäen tilinpäätöshetken korkotasoa.
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MAKSUVALMIUSRISKIN MATURITEETTIANALYYSI

31.12.2019 
milj. euroa Kirjanpitoarvo Rahavirta 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta

Rahalaitoslainat 373,1 388,4 45,1 44,7 298,6 -

Vuokrasopimusvelat 178,7 192,0 38,1 34,4 73,9 45,6

Rahoitusleasingvelat 19,4 23,0 4,2 3,5 8,1 7,2

Osamaksuvelat 17,7 18,0 5,5 4,8 7,8 -

Ostovelat 38,5 38,5 38,5  -  -  -

Korkojohdannaiset 1,4 1,7 0,5 0,5 0,6 -

Yhteensä 628,8 661,7 131,9 88,0 389,0 52,8

31.12.2018 
milj. euroa Kirjanpitoarvo Rahavirta 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta

Rahalaitoslainat 414,3 439,5 48,4 47,7 343,5 -

Rahoitusleasingvelat 22,3 26,3 4,9 3,6 8,2 9,5

Osamaksuvelat 13,6 14,1 4,3 3,4 5,3 1,1

Ostovelat 33,2 33,2 33,2  -  -  -

Korkojohdannaiset 0,9 1,5 0,4 0,4 0,8 -

Yhteensä 484,3 514,7 91,2 55,1 357,7 10,6

20.5 PÄÄOMAN HALLINTA
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pää-
omarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla kilpailuky-
kyiset toimintaedellytykset ja mahdollistaa strategian toteuttaminen.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan operatiivisen kassavirran li-
säksi mm. osakeantien kautta, velkarahoituksen lisäämisellä tai 
takaisinmaksulla, mahdollisilla pääomaerien välisillä konversioilla 
sekä myös operatiivisilla päätöksillä investoinneista ja kasvusta sekä 
mahdollisista omaisuuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan mm. nettove-
lan muutoksella, nettovelan ja käyttökatteen suhteella sekä kassa-
virran ja velanhoidon suhdeluvulla.

Konsernin nettovelkaantumisaste (gearing) oli 31.12.2019 101,3 
prosenttia (2018: 80,8 prosenttia). Nettovelkaantumisastetta las-
kettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. 
Nettovelkoihin sisältyvät korolliset velat vähennettynä korollisilla 
saamisilla ja rahavaroilla. Konsernin korolliset velat olivat vuoden 
2019 lopussa 588,8 miljoonaa euroa (2018: 450,1 miljoonaa euroa). 
Merkittävä osa korollisista veloista on rahalaitoslainoja. 

21. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET

MYYNTISAAMISTEN JA MUIDEN SAAMISTEN KIRJANPITOARVOT

milj. euroa 2019 2018

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 0,3 0,0

Yhteensä 0,3 0,0

Lyhytaikaiset 

Myyntisaamiset 90,1 80,5

Muut saamiset 2,7 1,8

Siirtosaamiset 8,8 7,3

Yhteensä 101,6 89,6

ERITTELY SIIRTOSAAMISISTA

milj. euroa 2019 2018

Henkilöstöön liittyvät 
siirtyvät erät 0,1 0,3

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuvat verosaamiset 3,7 0,5

Muut siirtosaamiset 5,0 6,4

Yhteensä 8,8 7,3

Konserni on kirjannut arvonalentumistappioita ja odotettuja luotto-
tappioita myyntisaamisista yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (2018: 0,8 
miljoonaa euroa). Odotettujen luottotappioiden laskenta perustuu 
yksinkertaistettuun menettelyyn. Laskennassa käytetyt prosentit 
perustuvat historiatietoon toteutuneista luottotappioista ja siinä 
on otettu huomioon tarkasteluhetken taloudelliset olosuhteet 
sekä konsernin näkemys taloudellisista olosuhteista, jotka tulevat 

vaikuttumaan myyntisaamisten odotettavissa olevaan voimassa-
oloaikaan.

Konsernin näkemyksen mukaan myyntisaamisten tasearvo vas-
taa parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä 
siinä tapauksessa, että sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään 
myyntisaamisiin liittyviä velvoitteitaan.

Muiden saamisten ja siirtosaamisten käypä arvo on tasearvo.

MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA JA ARVONALENTUMISTAPPIOINA KIRJATUT ERÄT

2019 
milj. euroa Myyntisaamiset yhteensä

Arvioitu osuus  odotettavissa 
olevista luottotappioista

Kirjatut odotettavissa 
olevat luottotappiot Kirjanpitoarvo

Erääntymättömät 79,0 0,1 % -0,1 79,3

Erääntyneet

Alle 30 päivää 6,7 0,5 % 0,0 6,7

31–90 päivää 2,8 2,0 % -0,1 2,8

91–180 päivää 0,7 10,0 % -0,1 0,6

Yli 180 päivää 1,8 53,8 % -0,6 0,8

Yhteensä 91,0 -0,9 90,1

Myyntisaamiset ovat euromääräisiä. Myyntisaamisiin liittyvistä luottoriskeistä kerrotaan tarkemmin luottoriskeistä kertovassa liitetiedossa 
20 Rahoitusriskit.

MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA JA ARVONALENTUMISTAPPIOINA KIRJATUT ERÄT

2018 
milj. euroa Myyntisaamiset yhteensä

Arvioitu osuus  odotettavissa 
olevista luottotappioista

Kirjatut odotettavissa 
olevat luottotappiot Kirjanpitoarvo

Erääntymättömät 69,1 0,1 % -0,1 69,0

Erääntyneet

Alle 30 päivää 8,6 0,5 % -0,0 8,6

31–90 päivää 2,0 2,0 % -0,0 1,9

91–180 päivää 0,6 10,0 % -0,1 0,5

Yli 180 päivää 1,0 53,8 % -0,5 0,5

Yhteensä 81,3 -0,8 80,5

Myyntisaamiset ovat euromääräisiä. Myyntisaamisiin liittyvistä luottoriskeistä kerrotaan tarkemmin luottoriskeistä kertovassa liitetiedossa 
20 Rahoitusriskit.

22. RAHAVARAT JA MUUT RAHOITUSVARAT

Konsernin rahavarat 31.12.2019, yhteensä 40,6 miljoonaa euroa 
(2018: 36,9 miljoonaa euroa), koostuvat pankkitileillä olevista va-
roista, käteiskassoista, pankki- ja luottokorttisaamisista sekä mat-
kalla olevista käteismaksusuorituksista.

Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoris-
kin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että sopimusosapuolet eivät 
pysty täyttämään rahoitusvaroihin liittyviä velvoitteitaan. Rahava-
roihin ei kuitenkaan liity merkittäviä vastapuoliriskejä. Rahavarojen 
käypä arvo vastaa niiden tasearvoa.

23. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT  
PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT

milj. euroa 31.12.2019 31.12.2018

Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,8 1,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ovat 31.12.2019 
yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (2018: 1,1 miljoonaa euroa). Myy-
tävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät sisältävät kiinteistö- ja 
 huoneisto-osakkeita sekä muita osakkeita. Näiden omaisuuserien 
osalta kirjanpitoarvoa vastaavan määrän odotetaan kertyvän pää-
asiassa omaisuuserän myynnistä.
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24. OSAKEPÄÄOMA JA SIJOITETUN VAPAAN PÄÄOMAN RAHASTO

milj. euroa

Ulkona olevien 
osakkeiden 
lukumäärä, 

1000 kpl
Omat osak-

keet, 1000 kpl

Osakkeet 
yhteensä, 

1000 kpl Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Omat osakkeet Yhteensä

1.1.2018 128 037 - 128 037 0,1 525,9 526,0

Maksetut pääomanpalautukset - - - -7,7 - -7,7

Omien osakkeiden hankinta -730 730 - - - -6,7 -6,7

31.12.2018 127 307 730 128 037 0,1 518,2 -6,7 511,6

1.1.2019 127 307 730 128 037 0,1 518,2 -6,7 511,6

Maksetut pääomanpalautukset - - - - -25,5 - -25,5

31.12.2019 127 307 730 128 037 0,1 492,8 -6,7 486,1

Osakkeet ja osakepääoma
Terveystalo Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 31.12.2019 128 036 531, 
joista ulkona olevia osakkeita oli 127 306 531 ja yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita oli 730 000. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei 
ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu 
täysimääräisesti. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokoukses-
sa ja yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun varojenjakoon.

Terveystalo Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kau-
pankäyntitunnus on TTALO. Terveystalo Oyj:n osakkeet kuuluvat 
 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman 
pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan 
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä 
osakepääomaan. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan uusien 
osakkeiden merkintähinta kirjataan osakepääomaan, ellei sitä ole 
osakeantipäätöksen perusteella kokonaan tai osittain kirjattu sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Jakokelpoiset varat
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 533,7 miljoonaa euroa, josta tili-
kauden voitto on 41,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää vuoden 2019 
yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

• Osinkoa jaettaisiin 13 (20) senttiä osaketta kohden eli yh-
teensä 16,6 (25,5) miljoonaa euroa ja loput tilikauden voitosta 
kirjattaisiin omaan pääomaan.

• Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan 
lisäosingonmaksusta siten, että valtuutuksen perusteella 
maksettavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeel-
ta ja yhteensä enintään 16,6 miljoonaa euroa. 

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa varojenjakoa ei vähennetä 
jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen päätöstä. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on 
hyvä eikä ehdotettu varojenjako hallituksen näkemyksen mukaan 
vaaranna yhtiön maksukykyä.

25. RAHOITUSVELAT

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETUT RAHOITUSVELAT

milj. euroa 2019 2018

Pitkäaikaiset 

Rahoituslaitoslainat 331,6 372,8

Osamaksuvelat 12,5 9,2

Rahoitusleasingvelat 16,2 18,3

Vuokrasopimusvelat 143,7 -

Yhteensä 504,0 400,4

milj. euroa 2019 2018

Lyhytaikaiset

Rahoituslaitoslainat 41,5 41,5

Osamaksuvelat 5,2 4,4

Rahoitusleasingvelat 3,1 3,9

Vuokrasopimusvelat 35,0 -

Yhteensä 84,8 49,8

Rahoitusvelat yhteensä 588,8 450,1

Konsernin lainasopimuksessa on kovenanttiehto, jonka raja arvon ylittyessä lainanantajat voivat vaatia lainojen välitöntä takaisinmaksua. Ko-
venanttiehto liittyy käyttökatteen ja nettovelan suhteeseen. Konserni on tilikauden aikana täyttänyt rahoitukseen liittyvän kovenanttiehdon.

VUOKRASOPIMUSVELKOJEN BRUTTOMÄÄRÄ - VÄHIMMÄISVUOKRAT ERÄÄNTYMISAJANKOHDITTAIN

milj. euroa 2019 2018

Yhden vuoden kuluessa 42,3 4,9

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 119,9 11,6

Yli viiden vuoden kuluttua 52,8 9,5

Yhteensä 214,9 26,1

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -16,9 -3,8

Vuokrasopimusvelkojen nykyarvo 198,1 22,3

Esitetyt numerot eivät ole vertailukelpoisia keskenään IFRS 16 käyttöönoton vuoksi

VUOKRASOPIMUSVELKOJEN NYKYARVON ERÄÄNTYMINEN

milj. euroa 2019 2018

Yhden vuoden kuluessa 38,1 3,9

Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 127,4 9,7

Yli viiden vuoden kuluttua 32,6 8,7

Yhteensä 198,1 22,3

Esitetyt numerot eivät ole vertailukelpoisia keskenään IFRS 16 käyttöönoton vuoksi

RAHOITUKSESTA JOHTUVAT VELAT

Ei rahavirtavaikutteiset muutokset

milj. euroa 1.1.2019 Rahavirta Muutokset

Liike-
toimintojen  

yhdistäminen Muut
Siirrot erien 

välillä 31.12.2019

Pitkäaikaiset

Rahalaitoslainat 372,8 -31,4 - - 0,2 -10,0 331,6

Osamaksuvelat 9,2 -4,0 7,2 - - - 12,5

Rahoitusleasingvelat 18,3 -2,9 0,8 - - - 16,2

Vuokrasopimusvelat 165,2 -36,4 14,9 - - - 143,7

Yhteensä 565,6 -74,8 22,8 0,0 0,2 -10,0 504,0

Lyhytaikaiset

Rahalaitoslainat 41,5 -10,0 - - - 10,0 41,5

Osamaksuvelat 4,4 -0,9 1,8 - - - 5,2

Rahoitusleasingvelat 3,9 -1,1 0,3 - - - 3,1

Vuokrasopimusvelat 35,0 - - - - - 35,0

Yhteensä 84,8 -12,1 2,1 0,0 0,0 10,0 84,8
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26. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

OSTOVELKOJEN JA MUIDEN VELKOJEN KIRJANPITOARVOT

milj. euroa 2019 2018

Ostovelat 38,5 33,2

Muut velat 66,2 58,5

Saadut ennakot 1,5 1,8

Korkojohdannaiset 1,4 0,9

Siirtovelat 57,7 52,5

Yhteensä 165,4 146,9

ERITTELY MUISTA VELOISTA

milj. euroa 2019 2018

Lääkärinpalkkiovelat 41,1 34,6

Alv-velat 17,0 15,7

Muut 8,1 8,1

Yhteensä 66,2 58,5

ERITTELY SIIRTOVELOISTA

milj. euroa 2019 2018

Henkilöstöön liittyvät siirtyvät erät 55,1 45,6

Korkovelat 0,4 1,1

Muut 2,2 5,9

Yhteensä 57,7 52,5

27. VARAUKSET

VARAUSTEN TASEARVOT

milj. euroa 2019 2018

Pitkäaikaiset varaukset 7,5 9,1

Lyhytaikaiset varaukset 1,6 2,3

Yhteensä 9,1 11,4

milj. euroa 2019 2018

Tappiolliset sopimukset 5,0 7,0

Muut varaukset 4,1 4,4

Yhteensä 9,1 11,4

VARAUSTEN MUUTOKSET VUODEN 2019 AIKANA

milj. euroa
Tappiolliset 
sopimukset Muut varaukset Yhteensä

1.1.2019 7,0 4,4 11,4

Varausten lisäykset 0,5 0,8 1,3

Käytetyt varaukset -2,5 -1,1 -3,6

31.12.2019 5,0 4,1 9,1

VARAUSTEN MUUTOKSET VUODEN 2018 AIKANA

milj. euroa
Tappiolliset 
sopimukset Muut varaukset Yhteensä

1.1.2018 3,9 4,1 8,0

Varausten lisäykset 5,2 0,6 5,8

Käytetyt varaukset -2,1 -0,3 -2,4

31.12.2018 7,0 4,4 11,4

Tappiolliset sopimukset ja muut varaukset
Merkittävimmät varaukset taseessa liittyvät tappiollisiin sopimuk-
siin sekä joihinkin vuokratiloihin kohdistuviin ennallistamisvastuisiin. 

28. VAKUUDET, EHDOLLISET VELAT JA 
VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa 31.12.2019 31.12.2018

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 0,6 0,5

Yhteensä 0,6 0,5

Muut omasta puolesta 
 annetut  vakuudet

Talletukset 0,2 0,1

Muut takaukset 0,9 0,8

Yhteensä 1,0 0,9

Muut vuokravastuut*

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät - 37,4

1–5 vuoden sisällä erääntyvät - 107,5

Myöhemmin erääntyvät - 56,7

Yhteensä - 201,7

* Muihin vuokravastuisiin on kuulunut vastuut vuokratuista toimitiloista, jotka IFRS 16 voimaantulon 

myötä on kirjattu taseelle eikä taseen ulkopuolisina vastuina. 

29. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

KONSERNIN LÄHIPIIRI 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä konserniin kuuluvat 
tytär- ja osakkuusyhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja sekä heidän 
läheiset perheenjäsenet ja yhteisöt, joissa heillä on määräysvalta, 
yhteinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on esitetty liitetiedossa 30 
Konserniyritykset. 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Liiketoimet lähipiiriyhteisöjen 
 kanssa sekä lähipiirisaamiset ja 
-velat, tuhatta euroa 2019 2018

Myynnit 64,6 8,6

Ostot - 18,4

Saamiset 2,9 1,5

Velat - 15,7

YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajien palkat ja palkkiot, 
tuhatta euroa 2019 2018

Kiinteä palkka, Yrjö Närhinen 464,0 445,3

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet,  
Yrjö Närhinen 24,0 19,9

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot,  
Yrjö Närhinen  - 384,4

Muut edut, Yrjö Närhinen 65,3  -

Lakisääteinen eläke 95,7 151,4

Kiinteä palkka, Ville Iho 6.12.2019 alkaen 27,3 -

Lakisääteinen eläke 4,7  -

Yhteensä 681,0 1 001,0

Toimitusjohtajien palkat on esitetty suoriteperusteisesti tilikausien 2019 ja 2018 osalta.

Toimitusjohtajan sopimus päättyy automaattisesti ilman etukäteistä 
ilmoitusta, kun toimitusjohtaja täyttää 60 vuotta.

Johtoryhmän jäsenten palkat ja 
palkkiot, tuhatta euroa 2019 2018

Kiinteä palkka 1 724,1 1 388,3

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 82,0 61,6

Lyhyen aikavälin  kannustinpalkkiot 693,9 535,5

Pitkän aikavälin kannustimet 
( osakepalkkiot) 179,8  -

Läkisääteinen eläke 432,3 353,7

Lisäeläke 8,5  -

Yhteensä 3 120,7 2 339,1

Johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot on esitetty suoriteperusteisesti tilikausien 2019 ja 2018 osalta.

BONUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiöllä on käytössään bonusjärjestelmä, jonka sisällöstä päättää 
yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella. 
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat myös osallistua 
bonusjärjestelmään yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Vuosibo-
nusten maksun edellytyksenä on, että yhtiölle asetetut keskeiset 
tulostavoitteet saavutetaan. Vuoden 2019 osalta toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet perustuvat yhtiön oikaistuun 
käyttökatteeseen sekä henkilökohtaisiin tulos- ja suoritustavoittei-
siin. Henkilökohtaisten tulos- ja suoritustavoitteiden asettamisesta 
vastaa bonusjärjestelmään osallistuvan henkilön esimies.

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen kannus-
tinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Kannus-
tinjärjestelmästä kerrotaan tarkemmin liitetiedossa 18 Osakeperus-
teiset maksut. 
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JOHDON OMISTUKSET

Nimi Asema 2019

Kari Kauniskangas Hallituksen puheenjohtaja 4 248

Dag Andersson Hallituksen jäsen 1 695

Paul Hartwall Hallituksen jäsen 1 695

Lasse Heinonen Hallituksen jäsen 10 938

Olli Holmström Hallituksen jäsen 3 134

Åse Aulie Michelet Hallituksen jäsen 25 758

Katri Viippola Hallituksen jäsen 3 134

Tomas von Rettig Hallituksen jäsen 3 938

Ville Iho 1 Toimitusjohtaja 0

Petri Bono Johtava ylilääkäri 0

Jens Jensen Johtaja, yritysterveys 119 476

Juha Juosila Digitalisaatiosta vastaava johtaja 88 495

Susanna Laine Johtaja, viestintä ja brändi 13 668

Ilkka Laurila Talousjohtaja 314 923

Julia Ormio Lakiasiainjohtaja 0

Laura Räty 2 Johtaja, julkiset palvelut 9 078

Siina Saksi
Johtaja, henkilöasiakkaat ja 
 lääkärikeskukset 50 559

Pia Westman
Johtaja, hyvinvointi,  
diagnostiikka ja digiterveys 23 594

1) 6.12.2019 alkaen.
2) Laura Rädyn osakkeet omistaa hänen määräysvallassaan oleva Groundhog Oy.

30. KONSERNIYRITYKSET

Konsernin emoyritys on Terveystalo Oyj, jonka kotimaa on Suomi.

TYTÄRYHTIÖT 31.12.2019

Yhtiön nimi Kotimaa
Konsernin 

omistus
Konsernin 
äänivalta

EAM TTALO Holding Oy Suomi 0,0 % 100,0 %

Etelä-Karjalan Työkunto Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Evalua International Ltd. Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Evalua Nederland B.V. Alankomaat 100,0 % 100,0 %

Examinatio Magnetica Fennica Oy Suomi 60,0 % 60,0 %

Fertility Clinic Holding Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Hardent Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Hierojakoulu Relaxi Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Rela-group Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Rela-hierojat Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Suomen Terveystalo Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Estonia OÜ Viro 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Healthcare Holding Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Healthcare Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Julkiset palvelut Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Kuntaturva Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Terveystalo Tactus Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

TT Ålands Tandläkarna Ab Suomi 100,0 % 100,0 %

TyöSyke Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

2019 2018

Hallituksen jäsenten palkkiot, 
tuhatta euroa Vuosipalkkio Kokous palkkiot Muut etuudet* Vuosipalkkio Kokous palkkiot Muut etuudet*

Kari Kauniskangas **  
(hallituksen puheenjohtaja) 80,0 14,4 0,5 - - -

Dag Andersson ** 39,0 16,2 0,2 - - -

Paul Hartwall ** 39,0 10,8 0,2 - - -

Lasse Heinonen 49,0 12,0 0,3 49,0 9,6 0,3

Olli Holmström 39,0 12,6 0,2 39,0 13,8 0,2

Åse Aulie Michelet 39,0 22,8 0,2 39,0 18,6 0,2

Katri Viippola 39,0 16,2 0,2 39,0 7,2 0,2

Tomas von Rettig 49,0 12,6 0,3 49,0 7,8 0,3

Hallituksen jäseninä 4.4.2019 saakka:

Fredrik Cappelen - 4,8 - 80,0 12,6 0,5

Eeva Ahdekivi - 1,8 - 39,0 10,2 0,2

Vesa Koskinen - - - - - -

Yhteensä 373,0 124,2 2,4 334,0 79,8 2,1

Hallituksen vuosipalkkiosta osa maksetaan rahana ja osa osakkeina

* Muut etuudet sisältävät osakepalkkion varainsiirtoveron osuuden

** Hallituksen jäsen 2019 lähtien.

30.1 KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Tilikausi 2019
Seuraavat fuusiot toteutettiin tilikauden 2019 aikana:

• 28.2.2019 Fysiatrinen osaamiskeskus Prima Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 28.2.2019 Jyväskylän Silmätutkimuslaboratorio Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 28.2.2019 Puistosairaalan Silmälääkärit Oy fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

• 30.4.2019 Attendo Aaria Oy fuusioitui Attendo Hammaslää-
käripalvelut Oy:öön.

• 30.4.2019 Attendo Hammaslääkäriasemat fuusioitui Oy 
Attendo Hammaslääkäripalvelut Oy:öön.

• 30.4.2019 Attendo Hammaslääkärikeskukset Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 30.4.2019 Attendo Hammaslääkäripalvelut Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 30.4.2019 Attendo Työterveyspalvelut Oy fuusioitui 
Terveystalo Julkiset palvelut Oy:öön.

• 30.4.2019 Terveystalo Julkiset palvelut Oy osittaisjakautui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 31.5.2019 Kuntoutumisasema OTE Oy fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

• 30.6.2019 Länsi-Vantaan Hammaslääkärit Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 30.9.2019 Kajaanin OMT - Fysioterapia Oy fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

Tilikausi 2018
Seuraavat fuusiot toteutettiin tilikauden 2018 aikana:

• 28.2.2018 Liikekeskuksen Hammaslääkärit Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 31.3.2018 Bitewell Oy fuusioitui Suomen Terveystalo 
Oy:öön.

• 31.3.2018 Forssan Erikoishammaslääkärit Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 30.4.2018 Läkkitorin Hammaslääkäriasema Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 30.4.2018 Tampereen Hammaslääkäriasema Oy fuusioitui 
Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 31.5.2018 Kymppihammas Oy fuusioitui Suomen Terveystalo 
Oy:öön.

• 30.6.2018 Naantalin Yksityislääkärit Oy fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

• 31.7.2018 Koy Seinäjoen Lakeudentie fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

• 31.7.2018 Star Healthcare Oy fuusioitui Terveystalo 
 Healthcare Holding Oy:öön.

• 31.8.2018 Juha Uusimäki Oy fuusioitui Suomen Terveystalo 
Oy:öön.

• 30.9.2018 Porin Hammaslääkäripalvelu Oy fuusioitui 
 Suomen Terveystalo Oy:öön.

• 31.10.2018 Turun Teknohammas Oy fuusioitui Suomen 
Terveystalo Oy:öön.

Seuraavat konserniyhtiöiden myynnit  
toteutettiin tilikauden 2018 aikana:

• 16.4.2018 Koy Porin Linnankulma myytiin.

• 31.7.2018 AVA Clinic SIA myytiin.
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31. KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Terveystalo-konserni, milj. euroa 2019 2018 2017

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 2) 176,3 108,9 92,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 2) 17,1 14,6 13,4

Käyttökate (EBITDA) 1) 2) 171,2 116,6 68,2

Käyttökate (EBITDA), % 1) 2) 16,6 15,7 9,9

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja  
ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 2) 115,1 87,7 73,0

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja  
ja arvonalentumisia (EBITA), % *1) 2) 11,2 11,8 10,6

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 2) 110,0 95,5 48,8

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 2) 10,7 12,8 7,1

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 2) 86,5 67,7 52,3

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1) 2) 8,4 9,1 7,6

Liikevoitto/-tappio (EBIT) 2) 81,4 75,4 28,2

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 2) 7,9 10,1 4,1

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 2) 3) 10,3 14,2 2,1

Omavaraisuusaste, % 1) 2) 39,9 44,1 50,7

Osakekohtainen tulos (€) 2) 3) 0,43 0,54 0,06

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 2) 101,3 80,8 56,1

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1) 2) 3,1 3,8 2,8

Varat yhteensä 2) 1 359,3 1 162,3 902,3

Henkilöstö keskimäärin HTV 4 943 3 498 3 180

Henkilöstö kauden lopussa 8 685 6 018 4 265

Ammatinharjoittajat kauden lopussa 5 068 4 877 4 431

   
Ennen IFRS 16:n vaikutusta, milj. euroa 2019 2018 2017

Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 1) 136,4 108,9 92,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 13,2 14,6 13,4

Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA) * 1) 113,4 87,7 73,0

Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % * 1) 11,0 11,8 10,6

Nettovelka 369,5 413,3 256,4

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) 2,7 3,8 2,8

*  Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja 

-tappioihin, strategisiin projekteihin listautumisanti mukaan lukien 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)   Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi.

3)   Tammi–joulukuun vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen.

32. 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)

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

*  Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden 

myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin listautumisanti mukaan lukien, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
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33. TÄSMÄYTYSLASKELMA VAIHTOEHTOISIIN TUNNUSLUKUIHIN

Oman pääoman tuotto (ROE), % 2019 2018 2017

Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta) 54,1 68,7 7,2

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin) 526,5 484,5 344,8

Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,3 14,2 2,1

Omavaraisuusaste, % 2019 2018 2017

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) 541,2 511,8 457,3

Taseen loppusumma 1 359,3 1 162,3 902,3

Saadut ennakot 1,5 1,8 1,2

Omavaraisuusaste, % 39,9 44,1 50,7

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 2019 2018 2017

Korolliset velat 588,8 450,1 289,4

Korolliset saamiset ja rahavarat 40,6 36,9 33,0

Oma pääoma 541,2 511,8 457,3

Nettovelkaatumisaste (gearing), % 101,3 80,8 56,1

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 2019 2018 2017

Korolliset velat 588,8 450,1 289,4

Korolliset saamiset ja rahavarat 40,6 36,9 33,0

Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) 176,3 108,9 92,4

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 3,1 3,8 2,8

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Poistot ja arvonalentumiset 89,8 41,1 40,0

Oikaisut * 5,1 -7,7 24,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 176,3 108,9 92,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 2019 2018 2017

Oikaistu käyttökate 176,3 108,9 92,4

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 17,1 14,6 13,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 28,6 20,0 20,6

Oikaisut* 5,1 -7,7 24,1

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja  
ja arvonalentumisia (EBITA) 115,1 87,7 73,0

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 2019 2018 2017

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 115,1 87,7 73,0

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 11,2 11,8 10,6

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Oikaisut* 5,1 -7,7 24,1

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 86,5 67,7 52,3

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 2019 2018 2017

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 86,5 67,7 52,3

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 8,4 9,1 7,6

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Poistot ja arvonalentumiset 89,8 41,1 40,0

Käyttökate (EBITDA) 171,2 116,6 68,2

Käyttökate (EBITDA), % 2019 2018 2017

Käyttökate (EBITDA) 171,2 116,6 68,2

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Käyttökate (EBITDA), % 16,6 15,7 9,9

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 28,6 20,0 20,6

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 110,0 95,5 48,8

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % 2019 2018 2017

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 110,0 95,5 48,8

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 10,7 12,8 7,1
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Liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Liikevoitto/-tappio (EBIT) 81,4 75,4 28,2

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 2019 2018 2017

Liikevoitto/-tappio (EBIT) 81,4 75,4 28,2

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 7,9 10,1 4,1

Oikaisut aiheryhmittäin*, milj. euroa 2019 2018 2017

Yrityshankintoihin liittyvät kulut (1 3,3 6,6 17,7

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut (2 0,7 1,4 5,8

Omaisuuden myyntivoitto 0,3 -15,8 -0,2

Strategiset projektit, uudet liiketoiminnot ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,8 0,1 0,8

Oikaisut 5,1 -7,7 24,1

Oikaisut tiliryhmittäin*, milj. euroa 2019 2018 2017

Liiketoiminnan muut tuotot -0,3 -16,8 -0,2

Materiaalit ja palvelut - 0,4 0,1

Henkilöstökulut 0,4 0,0 4,0

Liiketoiminnan muut kulut 5,0 8,7 20,3

Oikaisut 5,1 -7,7 24,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA,) ennen IFRS 16:n vaikutusta 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Poistot ja arvonalentumiset 89,8 41,1 40,0

Oikaisut* 5,1 -7,7 24,1

IFRS 16 vuokrakuluoikaisu -39,9 - -

Oikaistu käyttökate (EBITDA) ilman IFRS 16:n vaikutusta 136,4 108,9 92,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % ennen IFRS 16:n vaikutusta 2019 2018 2017

Oikaistu käyttökate (EBITDA) ilman IFRS 16:n vaikutusta 136,4 108,9 92,4

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu käyttökate (EBITDA) ilman IFRS 16:n vaikutusta, % 13,2 14,6 13,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
 arvonalentumisia (EBITA) ennen IFRS 16:n vaikutusta 2019 2018 2017

Kauden tulos 54,1 68,7 7,2

Tuloverot 12,7 -0,5 -3,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 -1,9 0,2

Nettorahoituskulut 14,4 9,2 24,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 28,6 20,0 20,6

Oikaisut* 5,1 -7,7 24,1

IFRS 16 vuokrakuluoikaisu -39,9 - -

IFRS 16 poisto 38,3 - -

Oikaistu käyttökate (EBITA) ilman IFRS 16:n vaikutusta 113,4 87,7 73,0

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
 arvonalentumisia (EBITA), % ennen IFRS 16:n vaikutusta 2019 2018 2017

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), ilman IFRS 16:n vaikutusta 113,4 87,7 73,0

Liikevaihto 1 030,7 744,7 689,5

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), %, ilman IFRS 16:n vaikutusta 11,0 11,8 10,6

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)  
ilman IFRS 16:n vaikutusta 2019 2018 2017

Korolliset velat 410,1 450,1 289,4

Korolliset saamiset ja rahavarat 40,6 36,9 33,0

Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) 136,4 108,9 92,4

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 2,7 3,8 2,8

 

* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, 

strategisiin projekteihin, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.   

1) sisältäen hankittujen liiketoimintojen transaktiokustannukset ja integraatiokulut sekä listautumiseen liittyvät kulut   

2) sisältäen verkoston ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt, toiminnan käynnistämiseen liittyvät tappiot, tappiollisista sopimuksista tehdyt varaukset (vuokra- ja muut sopimukset)

34. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT

Minttu Sinisalo s. 1980, KTM, on nimitetty Terveystalon henkilöstö-
johtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.1.2020. 

Terveystalon viestinnästä ja brändistä vastaava johtaja ja johto-
ryhmän jäsen Susanna Laine jätti tehtävänsä 8.1.2020. Veera Siivo-
nen, s. 1980, DI on nimitetty Terveystalon markkinointi- ja viestintä-
johtajaksi viimeistään 1.5.2020 alkaen. 

Terveystalon lakiasiainjohtajan ja johtoryhmän jäsenen Julia 
Ormio on jättänyt tehtävänsä. Elina Saviharju, s. 1981, LL.B, LL.M. 
(Harvard) on nimitetty Terveystalon lakiasiainjohtajaksi viimeistään 
24.7.2020 alkaen 

Terveystalo on 16.1.2020 allekirjoittanut sopimuksen Varkauden 
Fysiokeskus Oy:n fysioterapialiiketoiminnan hankinnasta. 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

euroa Liite 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Liikevaihto 1.1 742 672 495 915

Liiketoiminnan muut tuotot 146 000 -

Materiaalit ja palvelut -955 -

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 819 857 -1 527 033

Henkilösivukulut

Eläkekulut -237 965 -221 457

Muut henkilösivukulut -11 449 -15 270

Poistot ja arvonalentumiset 1.2 -15 131 -14 874

Liiketoiminnan muut kulut 1.4 -1 429 164 -1 530 175

Liikevoitto/-tappio -2 625 850 -2 812 894

Rahoitustuotot ja -kulut 1.5

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä - -

Muilta 392 1 183

Muut korko- ja rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -48 553 -15 261

Muille -2 596 -2 251

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 676 606 -2 829 223

Tilinpäätössiirrot 1.6

Poistoeron muutos 4 297 -216

Konserniavustukset 54 000 000 12 000 000

Tuloverot -10 224 640 -1 415

Tilikauden voitto/tappio 41 103 051 9 169 147

EMOYHTIÖN TASE

euroa Liite 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet 2.1

Koneet ja kalusto 44 379 60 188

Sijoitukset 2.2

Tytäryhtiöosakkeet 506 685 344 506 685 344

Pysyvät vastaavat yhteensä 506 729 723 506 745 532

Vaihtuvat vastaavat

Myyntisaamiset - 8 465

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2.3 71 811 351 29 492 208

Siirtosaamiset 2.4 204 252 183 859

Rahat ja pankkisaamiset 690 96 644

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 72 016 293 29 781 175

VASTAAVAA YHTEENSÄ 578 746 016 536 526 707

euroa Liite 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

Oma pääoma 2.5

Osakepääoma 80 000 80 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 493 503 962 519 111 269

Edellisten tilikausien voitto/tappio -900 845 -10 069 991

Tilikauden voitto/tappio 41 103 051 9 169 147

Oma pääoma yhteensä 533 786 168 518 290 424

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 10 621 14 918

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 10 621 14 918

Vieras pääoma 2.6

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta - 35 598

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 37 365 21 207

Ostovelat 176 642 238 100

Velat saman konsernin yrityksille 34 054 995 16 993 771

Muut velat 144 331 88 437

Siirtovelat 10 535 893 844 252

Vieras pääoma yhteensä 44 949 227 18 221 365

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 578 746 016 536 526 707
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

euroa 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio 41 103 051 9 169 147

Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 15 131 14 874

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -54 004 297 -11 999 784

Rahoitustuotot ja -kulut 51 149 17 512

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 830 -

Muut oikaisut 10 380 880 1 415

Käyttöpääoman muutokset

Myynti- ja muiden saamisten muutos -331 073 98 683

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -727 065 -7 464 756

Verot - -1 415

Liiketoiminnan rahavirta -3 511 394 -10 164 325

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -152 -2 216

Investointien rahavirta -152 -2 216

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten saamisten muutos - -6 708 591

Konsernitilin muutos 17 093 486 20 194 595

Osamaksuvelkojen takaisinmaksut -19 440 -21 207

Saadut konserniavustukset 12 000 000 2 000 000

Maksetut pääoman palautukset -25 607 306 -7 682 192

Maksetut korot -51 149 -17 512

Rahoituksen rahavirta 3 415 592 7 765 094

Rahavarojen muutos -95 954 -2 401 448

Rahavarat tilikauden alussa 96 644 2 498 091

Rahavarat tilikauden lopussa 690 96 644

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Terveystalo Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 
säännösten ja muiden Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laadintaa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

ARVOSTUSPERIAATTEET JA JAKSOTUSMENETELMÄT

Tytäryhtiöosakkeet
Tytäryhtiöosakkeiden tasearvo muodostuu välittömästä hankinta-
menosta vähennettynä arvonalennuksilla. Jos pysyviin vastaaviin 
kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen kerryttämän tulevan kassavir-
ran oletetaan olevan pysyvästi pienempi kuin kirjanpitoarvo, ero-
tus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi. Jos arvonalennuksen 
perusteet eivät enää ole perusteltavissa tilinpäätöshetkellä, arvon-
alennus on peruutettava.

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA POISTOT
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvo muodostuu 
välittömästä hankintamenosta vähennyttynä kertyneillä suunni-
telman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla. Ku-
luvista aineellisista hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset 
poistot, jotka perustuvat hyödykkeiden odotettavissa olevaan ta-
loudelliseen pitoaikaan.

Poistot perustuvat seuraaviin taloudellisiin vaikutusaikoihin:

Koneet ja kalusto: 5 vuotta 
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1.1 LIIKEVAIHTO

euroa 2019 2018

Suomi 742 672 495 915

Yhteensä 742 672 495 915

1.2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

euroa 2019 2018

Poistot aineellisista hyödykkeistä -15 131 -14 874

Yhteensä -15 131 -14 874

1.3 HENKILÖSTÖ

2019 2018

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 6 5

1.4 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

euroa 2019 2018

Hankitut ulkopuoliset palvelut -187 285 -200 232

Tieto- ja viestintäteknologiakulut -21 799 -9 678

Vapaaehtoiset henkilöstökulut -294 403 -220 594

Vuokrat -51 318 -6 709

Matkakulut -43 950 -91 390

Markkinointi ja viestintä -105 119 -354 449

Muut kulut -725 289 -647 124

Yhteensä -1 429 164 -1 530 175

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

euroa 2019 2018

Tilintarkastus ja tilintarkastajan lausunnot

Tilintarkastus, KPMG -79 900 -63 195

Tilintarkastajan lausunnot, KPMG -19 300 -13 500

Yhteensä -99 200 -76 695

Muut kuin tilintarkastuspalvelut

Varmennuspalvelut, KPMG - -6 448

Veropalvelut, KPMG -3 000 -41 352

Muut palvelut, KPMG -16 000 -

Yhteensä -19 000 -47 800

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä -118 200 -124 495

1.5 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

euroa 2019 2018

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 392 1 183

Yhteensä 392 1 183

Muut korko- ja rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -48 553 -15 261

Muille -2 596 -2 251

Yhteensä -51 149 -17 512

1.6 TILINPÄÄTÖSSIIRROT

euroa 2019 2018

Poistoeron muutos 4 297 -216

Saadut konserniavustukset 54 000 000 12 000 000

Tilinpäätössiirrot yhteensä 54 004 297 11 999 784

TASEEN LIITETIEDOT

2.1 AINEELLISET HYÖDYKKEET

KONEET JA KALUSTO

euroa 2019 2018

Hankintameno 1.1 79 830 77 614

Lisäykset 152 2 216

Vähennykset -830

Hankintameno 31.12 79 152 79 830

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1 -19 642 -4 768

Poistot -15 131 -14 874

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12 -34 773 -19 642

Kirjanpitoarvo 1.1 60 188 72 845

Kirjanpitoarvo 31.12 44 379 60 188

2.2 SIJOITUKSET

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

euroa 2019 2018

Hankintameno 1.1 506 685 344 506 685 344

Hankintameno 31.12 506 685 344 506 685 344

Kirjanpitoarvo 1.1 506 685 344 506 685 344

Kirjanpitoarvo 31.12 506 685 344 506 685 344
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EMOYHTIÖN OMISTUSOSUUDET

Konserniyritykset 2019 2018

Terveystalo Healthcare Holding Oy 100 % 100 %

2.3 SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ

euroa 2019 2018

Lainasaamiset 10 132 900 10 132 900

Myyntisaamiset 969 860 650 717

Siirtosaamiset 54 000 000 12 000 000

Yhteensä 65 102 760 22 783 617

2.4 SIIRTOSAAMISET

euroa 2019 2018

Siirtosaamiset 204 252 183 859

Yhteensä 204 252 183 859

2.5 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Sidottu oma pääoma

OSAKEPÄÄOMA

euroa 2019 2018

Tilikauden alussa 80 000 80 000

Tilikauden lopussa 80 000 80 000

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 000 80 000

Vapaa oma pääoma

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO

euroa 2019 2018

Tilikauden alussa 519 111 269 526 793 461

Maksetut pääomanpalautukset -25 607 306 -7 682 192

Tilikauden lopussa 493 503 962 519 111 269

KERTYNEET VOITTOVARAT

euroa 2019 2018

Kertyneet voittovarat tilikauden alussa -900 845 -10 069 991

Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa -900 845 -10 069 991

Tilikauden voitto/tappio 41 103 051 9 169 147

Vapaa oma pääoma yhteensä 533 706 168 518 210 424

Oma pääoma yhteensä 533 786 168 518 290 424

LASKELMA JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA

euroa 2019 2018

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 493 503 962 519 111 269

Kertyneet voittovarat -900 845 -10 069 991

Tilikauden voitto/tappio 41 103 051 9 169 147

Yhteensä 533 706 168 518 210 424

Osakkeet ja osakepääoma
Terveystalo Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 31.12.2019 128 036 531. 
Osakkeista 730 000 kappaletta on Terveystalo Oyj:n määräysval-
lassa olevan EAM TTALO Holding Oy:n hallussa. Yhtiöllä on yksi 
osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut 
osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Jokaisella osakkeella on yk-
si ääni yhtiökokouksessa ja yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun 
varojenjakoon.

Terveystalo Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kau-
pankäyntitunnus on TTALO. Terveystalo Oyj:n osakkeet kuuluvat 
 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman 
pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan 
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä 
osakepääomaan. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan uusien 
osakkeiden merkintähinta kirjataan osakepääomaan, ellei sitä ole 
osakeantipäätöksen perusteella kokonaan tai osittain kirjattu sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon.
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2.6 VIERAS PÄÄOMA

2.6.1 Pitkäaikainen vieras pääoma

euroa 2019 2018

Lainat rahoituslaitoksilta - 35 598

Yhteensä - 35 598

2.6.2 Lyhytaikainen vieras pääoma

euroa 2019 2018

Lainat rahoituslaitoksilta 37 365 21 207

Ostovelat 176 642 238 100

Velat saman konsernin yrityksille 34 054 995 16 993 771

Muut velat 144 331 88 437

Siirtovelat 10 535 893 844 252

Yhteensä 44 949 227 18 185 767

2.6.3 Velat saman konsernin yrityksille

euroa 2019 2018

Ostovelat 2 285 190 786

Konsernipankkitilivelat 33 896 471 16 802 984

Yhteensä 33 898 755 16 993 771

2.6.4 Siirtovelat

euroa 2019 2018

Henkilöstöön liittyvät siirtyvät erät 311 253 832 083

Muut - 12 170

Verovelat 10 224 640 -

Yhteensä 10 535 893 844 252

MUUT LIITETIEDOT

3.1 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

euroa 2019 2018

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet

Omavelkainen takaus 374 200 000 415 600 000

Muut takaukset 400 734 446 312

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2020

Kari Kauniskangas    Dag Andersson
Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen

Paul Hartwall    Lasse Heinonen 
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Olli Holmström    Åse Aulie Michelet
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Katri Viippola    Tomas von Rettig
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen
 

Ville Iho
Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Helsingissä päivänä helmikuuta 2020

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Jari Härmälä
KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

LAUSUNTO
Olemme tilintarkastaneet Terveystalo Oyj:n (y-tunnus 2575979-3) 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää kon-
sernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman 
oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, 
mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laati-
misperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoitus-
laskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin 
taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, 

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimas-
sa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisä-
raportin kanssa.

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä nii-
den Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttä-
neet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin 
tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme 
mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koske-
vien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 
537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. 
Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedossa 9.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä.

OLENNAISUUS
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olen-
naisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkin-
taamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja 
laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vai-
kutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. 
Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyk-
sien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa 
olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin 
päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyy-
det, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennai-
sia tilinpäätöksen käyttäjille.

TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka am-
matillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkas-
tuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat 
on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa 
tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausun-
toa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 
537/2014 10 artiklan 2c-kohdan mukaiset merkittävät olennaisen 
virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen 
kannalta keskeisiin seikkoihin.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, 
että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, 
onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumi-
sesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen vir-
heellisyyden riski.

TERVEYSTALO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

TILINTARKASTUKSEN  
KANNALTA KESKEISET SEIKAT

KUINKA KYSEISIÄ SEIKKOJA  
KÄSITELTIIN TILINTARKASTUKSESSA

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvostaminen  
(konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet sekä liitetiedot 14 ja 15)

• Tilinpäätöksessä 31.12.2019 konsernitaseen liikearvon määrä, 779,2 
milj. euroa, oli yhteensä 57 % taseen loppusummasta ja 144 % 
omasta pääomasta.

• Liikearvo testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vähintään 
vuosittain. Arvonalentuminen kirjataan, kun omaisuuserän tasearvo 
ylittää omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän.

• Arvonalentumistestauksessa Terveystalo määrittää kerrytettävissä 
olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen. Arvonalentumistestaus-
ten taustalla olevien rahavirtaennusteiden laatiminen edellyttää joh-
don harkintaa liittyen kannattavuuteen, pitkän aikavälin kasvutekijään 
ja diskonttauskorkoon.

• Terveystalon yrityshankintoihin liittyvät asiakassuhteet ja tavaramer-
kit ovat konsernitaseen 31.12.2019 mukaan 132,0 milj. euroa. Nämä 
hyödykkeet ovat taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisia ja poistoajat 
on tarkistettava vuosittain.

• Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liittyvistä johdon ratkaisuista ja 
tasearvojen merkittävyydestä johtuen liikearvon ja aineettomien hyö-
dykkeiden arvostaminen ovat tilintarkastuksessa keskeisiä seikkoja.

• Olemme arvioineet keskeisiä laskelmissa käytettyjä oletuksia, kuten 
kannattavuutta, diskonttauskorkoa ja pitkän aikavälin kasvutekijää. 
Ennusteisiin perehtyessämme olemme käyttäneet ammatillista harkintaa 
keskeisten oletusten testaamisessa ja arvioidessamme keskeisten oletus-
ten vaikutuksia herkkyysanalyysiin.

• Tarkastukseen on osallistunut KPMG:n arvonmäärityksen asiantuntijoita, 
jotka ovat arvioineet käytettyjen oletusten asianmukaisuutta ja laskel-
mien teknistä oikeellisuutta. Tähän on sisältynyt vertailu taloudellisiin ja 
toimialan ennusteisiin. 

• Olemme arvioineet yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkei-
den arvostamisen asianmukaisuutta perehtymällä laadittuihin laskelmiin ja 
niiden taustaoletuksiin.

• Lisäksi olemme arvioineet liikearvosta ja arvonalentumistestauksesta 
sekä yrityshankintoihin liittyvistä aineettomista hyödykkeistä esitettyjen 
konsernitilinpäätöksen liitetietojen asianmukaisuutta.

Myyntituottojen kirjaaminen (konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet sekä liitetieto 4)

• Konsernin liikevaihto, 1 030,7 milj. euroa, koostuu lukuisissa 
toimipisteissä, eri asiakasryhmille sekä maksajakunnille suoritetuista 
monen tyyppisistä yksittäisistä palveluista. Tietojärjestelmien kautta 
käsiteltävien myyntitapahtumien lukumäärä on suuri ja konsernissa 
on käytössä useita hinnoittelu- ja sopimusmalleja. 

• Myyntitapahtumien monikirjoisuuden ja suuren lukumäärän johdosta 
myyntituottojen kirjaaminen on tilintarkastuksen kannalta keskeinen 
seikka.

• Tarkastustoimenpiteisiimme on sisältynyt myyntiprosesseihin liittyvän 
sisäisen valvontaympäristön arviointia sekä keskeisimpien kontrollien 
tehokkuuden testausta. Olemme lisäksi suorittaneet aineistotarkastustoi-
menpiteitä.

• Olemme arvioineet myynnin kannalta relevantteja tietojärjestelmiä ja 
niihin liittyvien yleisten tietojärjestelmäkontrollien toimivuutta. 

• Olemme testanneet myyntitapahtumien rekisteröintiä, kirjaus- sekä lasku-
tus- ja hinnoitteluprosessien toimivuutta sekä arvioineet myyntituottojen 
oikeellisuutta testaamalla myynnin jaksottumista tilikausien välillä.

• Olemme myös testanneet kontrolleja ja täsmäytysrutiineja liittyen 
käteissuorituksiin. 

• Lisäksi olemme arvioineet myyntituottoja koskevien konsernin tilinpäätös-
tietojen asianmukaisuutta.
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TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta si-
ten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, 
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvolli-
sia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toimin-
nan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuu-
teen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN 
TILINTARKASTUKSESSA
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpää-
töksessä kokonaisuutena väärin-käytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuk-
sessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastus-evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin-
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 
sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta re-
levantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas-
tustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten ar-
vioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen ole-
tukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. 
Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomukses-
samme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpää-
töksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johto-
päätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen anta-
mispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimin-
taansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittä-
vän kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pys-
tyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvon-
nasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnos-
ta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvon-
nan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen 
aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olem-
me noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä 

vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista 
ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riip-
pumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä 
varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista sei-
koista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilin-
tarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskei-
siä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi 
jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun 
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä 
seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvi-
en epäedullisten vaikutusten voisi kohtuudella odottaa olevan suu-
remmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

TILINTARKASTUSTOIMEKSIANTOA KOSKEVAT TIEDOT
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 
yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta. Terveystalo Oyj:stä tuli yleisen 
edun mukainen yhteisö 13.10.2017.

MUU INFORMAATIO
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen 
sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä 
koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toiminta-
kertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyt-
töömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme 
ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpää-
töksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioi-
da, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännös-
ten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää 
käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme 
työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaa-
tiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä sei-
kasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 12. helmikuuta 2020
KPMG OY AB

Jari Härmälä
KHT
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