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Q2 Pääkohdat 

6.8.2020 

Covid-19-tilanne vaikutti voimakkaasti Terveystalon liiketoimintaan Q2 aikana. Toiminnan sopeuttaminen 
muuttuvaan kysyntätilanteeseen jatkui koko vuosineljänneksen ajan. 

Kysyntä elpyi odotetusti touko-kesäkuussa kun rajoituksia purettiin asteittain.  
Elpyminen jatkui edelleen heinäkuussa. 

Terveystalo onnistui poikkeustilanteessa lääketieteellisesti,  
asiakaspalvelullisesti ja taloudellisesti hyvin. 

Asiakastyytyväisyys (NPS) nousi kuukausi kuukaudelta uusiin ennätyksiin ja  
Terveystalon ammattilaiset pysyivät epidemian etulinjassa terveinä. 

Kysynnän elpymisestä huolimatta olemme varautuneet kaikkiin skenaariohin syksyllä. 
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COVID-19 vaikutukset  liikevaihtoon 
 
 

Ensimmäiset vaikutukset Merkittävät vaikutukset Uusi tasapaino ja palautuminen 

Yritys-
asiakkaat 

• Kiireettömän sairaanhoidon, ja 
ennaltaehkäisevien palveluiden  
kysyntä laski Q1 lopussa. 

• Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä 
kasvoi merkittävästi. 

• Liikevaihto -19,8% y-o-y. Koko toimintaa 
jouduttiin mukauttamaan voimakkaasti 
epidemiatilanteen, rajoitustoimien sekä 
kysynnän mukaan. 

• Etävastaanottojen käyttö moninkertaistui. 
• Rajoitustoimia purettiin asteittain touko-

kesäkuussa ja kysyntä elpyi odotusten 
mukaisesti. 

• Kysynnän elpyminen jatkui 
heinäkuussa,  liikevaihto n. -3 % y-o-y. 

• Elpyminen jatkuu ellei uusiin merkittäviin 
rajoitustoimiin jouduta ja työpaikoilla 
palataan kohti normaalimpaa arkea.  

• Merkittävät muutokset työllisyydessä 
voivat heijastua pohjalla olevaan 
kysyntään. 

Julkisen 
sektorin 
asiakkaat 

• Henkilöstövuokrauspalveluiden 
henkilöstösaatavuus heikentyi 
liikkumisrajoitteiden vuoksi Q1 lopussa. 

• Staffingin liikevaihto -8,7%. 
henkilöstösaatavuudessa haasteita, 
erikoissairaanhoidon ja suunterveyden 
kysyntä laski rajoitusten vuoksi. 

• Palvelumyynti, työterveys ym. 
liikevaihto +0,1% y-o-y.  

• Etävastaanottojen käyttö moninkertaistui. 

• Julkisen sektorin kysynnän ennakoidaan 
normalisoituvan työterveydessä, 
palvelumyynnissä ja 
henkilöstöpalveluissa.  

Yksityis-
asiakkaat 

• Kiireettömän sairaanhoidon 
ja erityisesti suunterveyden  
palveluiden kysyntä laski Q1 lopussa. 

• Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä 
kasvoi merkittävästi. 

• Liikevaihto -24,3% y-o-y. Yleis- ja 
erikoislääkärivastaanottojen sekä 
suunterveyden palveluiden kysyntä laski 
merkittävästi erityisesti huhti-toukokuussa. 

• Etävastaanottojen käyttö moninkertaistui. 
• Rajoitustoimia purettiin asteittain touko-

kesäkuussa ja kysyntä elpyi odotusten 
mukaisesti. 

• Kysynnän elpyminen jatkui 
heinäkuussa,  liikevaihto n. +9 % y-o-y. 

• Elpyminen jatkuu ellei uusiin merkittäviin 
rajoitustoimiin jouduta. 

• Työllisyyden tai kuluttajaluottamuksen 
muutokset voivat heijastua pohjalla 
olevaan kysyntään. 

Asiakkuus 

Q1 Q2 H2 

• Vaikutusten kesto ja suuruus riippuu voimakkaasti epidemiatilanteen kehittymisestä ja sen vaikutuksista 
kuluttajakäyttäytymiseen ja työllisyyteen.  

• Monipuolinen asiakaskunta ja palveluvalikoima mahdollistaa skaalaamisen kysynnän mukaan. 
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Kysyntä elpyi Q2 loppua kohti 
 

• Koko toimintaa jouduttiin mukauttamaan 
voimakkaasti epidemiatilanteen, rajoitustoimien 
sekä kysynnän mukaan 

• Hyvinvointipalveluiden liikevaihto laski 9 % 
20,0 miljoonaan euroon  

• Etävastaanottojen määrä moninkertaistui yli  
146 000 käyntiin, lääkäriin 24/7 sekunneissa 

• Vuosineljänneksellä oli 60 työpäivää (60) 
 

 Q2 Liikevaihto asiakkuuksittain, M€ 
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Q2 Liikevaihto laski voimakkaasti koronaan liittyvien 
rajoitustoimien vuoksi 
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COVID-19 vaikutukset  liiketoimintaan 
 

€ -€€ 

Viran-
omais-
toimet 

• Laajat liikkumis- ja kokoontumisrajoitteet  
• Suunterveyden kiireettömän hoidon ja 

kiireettömän KNK-kirurgian rajoitteet 
• Riskiryhmiä koskevat rajoitteet ja 

suositukset  muun kiireettömän hoidon 
lykkäämisestä 

• Liikkumisrajoitteet estävät muiden kuin 
Suomessa vakituisesti asuvien 
työskentelyn terveydenhuollossa. 

• Rajoitustoimet ihmisten liikkumiselle ja kokoontumiselle 
olivat voimassa täysimääräisesti 13.3.-14.5.2020.  

• Valmiuslaki voimassa 17.3. −16.6.2020. 
• Rajoituksia ryhdyttiin purkamaan asteittain touko-

kesäkuussa.  
• Covid-19 testi ja vasta-ainetesti Kela-korvattaviksi. 

• Suositus laajalle etätyölle 
päättyy 1.8.2020. 

• Toistaiseksi ei voimassa 
olevia merkittäviä 
rajoituksia. 

Mitigointi 

• Palvelukykyä etävastaanotoissa ja 
testaamisessa skaalattu voimakkaasti. 

• Kohortoidut yksiköt henkistystieoireisten 
vastaanottoon. 

• YT:t käynnistettiin  22.3. 

• Palveluostot jäädytetty, investointitarpeita arvioitu 
uudelleen, osingonmaksu -> Q3, korvausrekrytoinnit 
jäädytetty ja henkilöstöä lomautettu.  

• Kokoaikaiset lomautukset koskivat 576 hlöä  
(yht. 12 856 kalenteripäivää) ja osa-aikaiset noin  
1 342 hlöä.  

• Toimittajien ja vuokranantajien kanssa neuvoteltu 
uusista maksuehdoista. 

• Yksiköitä suljettu kysyntälähtöisesti. Aukioloaikoja 
supistettu paikallisesti tarvetta vastaaviksi.  

• Likviditeetti hyvä, luoton käyttämätön osuus 48 M€. 
Terveystalo sopi myös 40 M€ lisärahoituksesta. 

• Valmius jatkaa 
sopeutustoimia tarvittaessa 
jos kysynnässä tapahtuu 
uudelleen heikentymistä 
syksyn aikana. 

Riskit 

• Valmiuslaki ja muu poikkeusolojen 
sääntely oikeuttavat julkisen sektorin 
puuttumaan palvelutuotantoon ja 
resurssien käyttöön. 

• Palvelutuotannossa tarvittavien suojainten 
saatavuushaasteet nostivat 
hankintakustannuksia. 

• Valmiuslaki ja muu poikkeusolojen sääntely oikeuttavat 
julkisen sektorin puuttumaan palvelutuotantoon ja 
resurssien käyttöön. 

• Palvelutuotannossa tarvittavien suojainten 
saatavuushaasteet nostavat hankintakustannuksia. 

• Henkilöstön sairastuneisuus vaikuttaa palvelutuotantoon.  

• Epidemian kehittymistä 
vaikea ennakoida, tilanteen 
heikentyminen uudelleen 
mahdollista. 

Q1 Q2 H2 



Liikevaihdon lasku ja myynnin 
mixin muutokset heikensivät 
kannattavuutta, voimakas 
kustannussopeutus pehmensi 
vaikutusta 

 

• Oikaistu EBITA -66,0 % 8,8 milj. euroon 
(25,9) 

• Oikaistu EBITA 4,2 % (10,0) liikevaihdosta  
• Kauden tulos -1,5 milj. euroa (10,3)  
• Osakekohtainen tulos, EPS -0,01 euroa 

(0,08). 
• Liiketoiminnan rahavirta 35,9 milj. euroa 

(48,6). 
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Vastasimme uuteen kysyntään 
nopeasti: loimme uusia 
koronastrategiaan liittyviä 
palvelukokonaisuuksia ja tuemme 
yrityksiä työpaikoille 
paluussa 
   

• Riskinarvioinnin, testauksen ja seurannan avulla 
mahdollistamme yritysten mahdollisimman nopean 
paluun normaaliin 

• Yhteensä ~35 000 näytettä analysoitu  
(virustesti ja vasta-ainetesti) 

• Vahvistettujen COVID-19-tapausten osuus 
virustesteissä 2,1% ja vasta-ainetesteissä 5,7%, 
testitulos keskimäärin 1,5 päivässä 

• Positiivisten virusosoitustestinäytteiden osuus pysynyt 
koko kesän hyvin alhaisena, n. 0,3% vaikka testimäärät 
edelleen korkeat 

• Pikatesti valikoimaan syksyllä, epidemian hallinnan 
helpottamiseksi  ihmisten palatessa työpaikoille  

7 
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EVALUA 
Simo Taimela, toimitusjohtaja 



Evalua Sante® Q 

Enhancing employee vitality, health and work ability 
by an online questionnaire 

and guidance by artificial intelligence-based algorithms 
to personalised evidence-informed interventions 

Simo Taimela 
Director, Adjunct Professor 

simo.taimela@evalua.fi 
+358 405 750 757 

Willem van Mechelen 
Director, Professor 

w.vanmechelen@evalua.nl 
+31 655 147 374 



Evalua in nutshell 
Simo Taimela 
Adjunct professor with 25+ years in 
research and health technology industry 

Jaakko Tiekso 
Over 30 years in computing and 
professional software development 

Willem van Mechelen  
Occupational physician and 
epidemiologist, professor with 30+ years 
in science. 

Allard van der Beek  
Epidemiologist, professor with 20+ years 
in science. 

Han Anema  
Occupational physician, professor with 
20+ years in science. 

Ilkka Ruuskanen 
Expert in medical Informatics, 15+ years 
in professional software engineering 

• Part of Terveystalo Group since November 2019 
• Specialised in health risk appraisals and related 

expert advice  
• Services for internationally operating 

corporations (e.g., Nokia, Kone, ABB), health 
service providers, and insurance companies 
since 2003 

• Solid scientific foundation and research network 
• Presence in Finland and The Netherlands 
 



Strategic target of client 
companies 

Tactic to meet strategic 
target 

Operative means 

 
Secure optimal labor 
productivity of workforce 

 
Take good care of 
employees 

Identify individuals with care needs and/or 
work-related problems (work disability risk 
factors) and intervene accordingly 

Identify individuals with lifestyle-related 
issues that hamper vitality and intervene 
accordingly 

Identify work communities where issues 
with lifestyle-related and/or work-related 
problems are common and intervene 
accordingly 

What is the problem? 



Evalua services overview 
The EVALUA Sante® Q 
• Relevant contents 
• Evidence-based advice for self-help 
• Action plan guiding towards personalised interventions 

 

Evidence-informed guidance towards interventions 
• Client-specific intervention offering 
 

Benchmark group reports 
• Support for management decisions 
 

Scalable `My Health and Workability´ IT-Platform 
• Efficient delivery of questionnaires in large volumes 



Sante Q predictive ability 
Analysis on +22 000 employees from different industries 
and occupational groups, who had responded to the 
Sante Q; registry data was available of sickness absence 
days and permanent work disability,  
resulting in: 
 

Sickness absence  
• Employees in the `Work Disability Risk´ category had 

almost four-fold number of sickness absence days in 
12 months following the questionnaire 

 

Work disability 
• Employees in the `Work Disability Risk´ category had 

over 10-fold likelihood for permanent work disability 
in six years following the questionnaire 
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Pihlajamäki at al. BMJ Open 2019;9:e02596.  
Pihlajamäki et al. Int Arch Occ Environ Health 2019; doi:10.1007/s00420-019-01497-2 



Sante Q cost savings 
In a randomised controlled trial, where targeted health 
services were offered to those at `Work Disability Risk´,  
there was during 12-month follow-up:  
• 35% less sickness absence days1 

• 180€ saving in healthcare costs per person2 

 

A separate study3 showed that: 
• the results can be transferred from one country to 

another by applying local cost parameters 
• the investment to avoid one day of sick leave was 10€ 

to 54€ 
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1 Taimela S, et al. OEM 2008; 65:236-41 
2 Taimela S, et al. OEM 2008; 65:242-8. 
3 Verbeek J, et al. SJWEH 2010; 36:305-12. 



Strategic target of 
client companies 

Tactic to meet 
strategic target 

Operative means Tools 

 
Secure optimal 
labor productivity 
of workforce 

 
Take good care of 
employees 

Identify individuals with work 
disability risk factors and 
intervene accordingly 

The EVALUA Sante Q + 
Targeted Health Check-up + 
Consultation of the OP + 
Interventions when indicated 

Identify individuals with 
lifestyle-related issues that 
hamper vitality and intervene 
accordingly 

The EVALUA Sante Q + 
Targeted Health Check-up + 
Lifestyle coaching 

Identify work communities 
where issues with lifestyle-
related and/or work-related 
problems are common and 
intervene accordingly 

The EVALUA Sante Q Group 
Reports + Management 
Decisions 

Current solution for the problem 



Future opportunities 

New clients 
New countries 

Additional  
contents 

Surveys for occupational hazards 
 
Surveys for occupational well-being 
 
Design of effective interventions 
 
Etc. 



Summary 
• A pleasant user experience and individualized tips and advice 

on how to take care of one’s own work ability, health, well-
being and vitality. 

• Respondents are guided to different interventions based on 
individual needs and preferences. 

• Seamless coordination with OHS interventions, health 
advisors, and possible other (third-party) interventions like 
eHealth modules. 

• The flexible data platform allows a high degree of 
customization to suit the needs of various clients. 

• Scientific proof of predictive value, effectiveness and cost-
effectiveness of the proposed model of operation 

• Improved vitality, well-being, health, and work ability of employees 
• Improved labour productivity of workforce 
• Sustainable competitive advantage for the client company 
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TALOUDELLINEN KEHITYS 
Ilkka Laurila, talousjohtaja 
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Liikevaihto M€, oikaistu käyttökate* **, % 
 

Oikaistu EBITA* **, M€ ja % 
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Liikevaihdon lasku ja myynnin mixin muutokset  
heikensivät kannattavuutta 
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* Vaihtoehtoinen tunnusluku 
** Luvut sisältävät IFRS 16:n vaikutuksen vuodesta 2019 alkaen 



M€ 4-6/2020 4-6/2019 Muutos, % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos, % 2019 

Liikevaihto 209,2 258,6 -19,1 466,5 526,4 -11,4 1 030,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,4 36,3 1,4 0,7 91,5 2,1 

Materiaalien ostot -9,3 -7,7 20,0 -18,5 -16,2 14,1 -32,0 

Varaston muutos 2,1 -0,2 >-200 2,5 0,1 >-200,0 -0,3 

Ulkopuoliset palvelut -89,4 -111,3 -19,6 -200,5 -226,6 -11,5 -440,6 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -72,3 -81,4 -11,1 -155,1 -161,7 -4,1 -314,3 

Vuokrat ja toimitilakulut  -4,7 -4,0 16,9 -8,7 -7,8 12,4 -16,0 
IT-kulut -6,0 -5,2 16,4 -12,3 -9,7 26,7 -21,1 
Muut kulut -6,8 -10,4 -35,3 -16,2 -19,2 -15,5 -37,3 
Käyttökate, EBITDA 23,2 38,7 -40,2 59,1 85,8 -31,2 171,2 
Oikaisut * 0,8 2,2 3,1 2,9   5,1 
Oikaistu käyttökate, EBITDA 24,0 40,9 -41,4 62,2 88,7 -29,9 176,3 

Liikevoitto (EBIT) 0,5 16,7 -97,1 13,5 41,6 -67,5 81,4 

Panostukset palvelukehitykseen ja digitalisaatioon kasvattivat 
henkilöstö- ja IT-kuluja, suojainhankinnat kasvattavat 
materiaalikuluja 

Group P&L  
 

* 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. 

Muuttuvat kustannukset   Kiinteät, konsernitason skaalautuvat 
 kustannukset 

Osittain kiinteät, yksikkötason 
skaalautuvat kustannukset 



  m€ 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

VARAT     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 69,3 68,8 69,5 
Käyttöoikeusomaisuuserät 180,1 198,4 193,2 
Liikearvo 779,7 775,0 779,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 155,4 162,1 161,9 
Muut varat 98,9 114,4 114,9 

Rahavarat 90,2 42,6 40,6 
VARAT YHTEENSÄ 1 373,6 1 361,3 1 359,3 
      

OMA PÄÄOMA JA VELAT     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 532,5 514,4 541,2 
Korolliset velat 413,9 413,1 390,8 
Vuokrasopimusvelat 185,7 202,5 198,0 
Muut velat 241,5 231,4 229,2 
VELAT YHTEENSÄ 841,1 846,9 818,0 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 373,6 1 361,3 1 359,3 

Likviditeetti hyvällä tasolla 

 

• Rahavarat 90,2 milj. euroa (42,6). Lisäksi 
rahoitussopimuksen mukaisen luoton käyttämätön osuus 
40 miljoonaa euroa.  

• Terveystalo sopi vuosineljänneksen aikana  
40 miljoonan euron lisärahoituksesta. 

• Kokonaisvarat 1 373,6 milj. euroa (1 361,3).  

• Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 532,5 
(514,3) milj. euroa. Kasvu johtui kertyneiden voittovarojen 
kasvusta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on kirjattu 
katsauskaudelle osingonjakovelaksi ja maksettu 
katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa.  

• Nettovelka 509,5 milj. euroa (572,9).  
• Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 3,4 (4,1).  
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Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) 
(viimeiset 12 kuukautta) * 

Operatiivinen tehokkuus näkyy negatiivisena 
nettokäyttöpääomana 
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Velkaantuminen alle tavoitetason 
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* Luvut sisältävät IFRS 16:n vaikutuksen vuodesta 2019 alkaen. Q2/2020 vuokrasopimusvastuista 167,3 
miljoonaa euroa on IFRS 16 käyttöönoton vaikutusta. 
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Bruttoinvestoinnit, M€ ja %-liikevaihdosta Nettoinvestoinnit, M€ ja %-liikevaihdosta 
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Aineettomien investointien osuuden kasvu jatkuu (ilman 
M&A:ta) 
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PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ  
2. SYYSKUUTA 

https://terveystalo.videosync.fi/2020
-09-02-cmd  

https://terveystalo.videosync.fi/2020-09-02-cmd
https://terveystalo.videosync.fi/2020-09-02-cmd
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Näkymät 

• Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma 
koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, 
ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Kysynnän 
elpyminen normaalille tasolle vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla 
edellyttäisi, ettei uusiin merkittäviin rajoitustoimiin jouduta ja 
kuluttajakäyttäytyminen normalisoituu. Heinäkuussa 2020 
yritysasiakkuuksien liikevaihto laski vain noin 3 prosenttia ja 
yksityisasiakkuuksien liikevaihto kasvoi jo noin 9 prosenttia vertailukaudesta.  

• Yritysasiakkuuksissa kysynnän elpyminen normaalille tasolle edellyttäisi, 
ettei uusiin merkittäviin liikkumista koskeviin rajoitustoimiin jouduta ja 
työpaikoilla palataan kohti normaalimpaa arkea. Akuutin ja ei-kiireellisen 
sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on epävarmaa mutta 
ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysyntä 
normalisoituu. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. 
Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan 
kysyntään. 

• Yksityisasiakkaissa kriisin aikana patoutuneen kysynnän arvioidaan 
vähitellen purkautuvan ja kokonaiskysynnän normalisoituvan, mikäli uusilta, 
erityisesti merkittävästi liikkumista koskevilta rajoitustoimilta vältytään. 
Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautumiseen liittyy 
kuitenkin vielä epävarmuutta. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa 
merkittävästi. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat 
heijastua pohjalla olevaan kysyntään. 

• Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja 
henkilöstöpalveluissa ennakoidaan normalisoituvan.  
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*) 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. 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)Vertailukausi sisältää vain 6kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta. 

Terveystalo konserni, milj. euroa 
4-6/ 
2020 

4-6/ 
2019 

Muutos, 
% 

1-6/ 
2020 

1-6/ 
2019 

Muutos, % 2019 

Liikevaihto 209,2 258,6 -19,1 466,5 526,4 -11,4 1 030,7 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)  24,0 40,9 -41,4 62,2 88,7 -29,9 176,3 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %  * 1)  11,5 15,8 - 13,3 16,9 - 17,1 
Käyttökate (EBITDA) 1)  23,2 38,7 -40,2 59,1 85,8 -31,2 171,2 
Käyttökate (EBITDA), % 1)  11,1 15,0 - 12,7 16,3 - 16,6 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) * 1)  

8,8 25,9 -66,0 31,7 58,3 -45,6 115,1 

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

4,2 10,0 - 6,8 11,1 - 11,2 

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

8,0 23,7 -66,2 28,6 55,4 -48,4 110,0 

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

3,8 9,2 - 6,1 10,5 - 10,7 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)  1,3 18,8 -93,2 16,6 44,5 -62,6 86,5 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), %  * 1)  0,6 7,3 - 3,6 8,4 - 8,4 
Liikevoitto/-tappio (EBIT)  0,5 16,7 -97,1 13,5 41,6 -67,5 81,4 
Liikevoitto/-tappio (EBIT), %  0,2 6,4 - 2,9 7,9 - 7,9 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)  - - - 6,3 10,5 - 10,3 
Omavaraisuusaste, % 1)  - - - 38,8 37,8 - 39,9 
Osakekohtainen tulos (€) -0,01 0,08 - 0,06 0,22 - 0,43 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 95,7 111,4 - 101,3 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1)2) - - - 3,4 4,1 - 3,1 
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