
   
 
 
 

 

TERVEYSTALO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS   
1.1.-30.9.2022 

Kannattavuus heikkeni merkittävästi myynnin jakauman muutosten ja 
kustannusten nousun vuoksi – 50 miljoonan euron vuositason 
tulosparannukseen tähtäävä ohjelma käynnissä 
 

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti 
• Liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto laski 0,4 %. Ruotsi ja muut -

segmentin1) liikevaihto kasvoi 31,6 % ja oli 17,8 (13,5) miljoonaa euroa. 
• Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 60,4 %  

12,5 (31,5) miljoonaan euroon ja oli 4,5 (11,5) % liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät tarjonnan haasteet, 
myyntimixin muutokset, toiminnan painottuminen lyhyisiin hoitoketjuihin sekä vertailukauteen nähden kohonneet 
kustannukset.  

• Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 29,9 (2,3) miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensi 28,9 miljoonan euron 
kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin. 

• Kauden tulos oli -19,6 (14,5) miljoonaa euroa.  
• Osakekohtainen tulos, EPS oli -0,15 (0,11) euroa. 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 (30,7) miljoonaa euroa. 
• Terveystalo on käynnistänyt vähintään 50 miljoonan euron vuositason (run-rate) tulosparannukseen vuoden 2024 loppuun 

mennessä tähtäävän ohjelman. Suurimman osan hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2023. Ohjelman arvioidut 
kustannukset ovat 25–30 miljoonaa euroa ja niitä käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. 

• Terveystalo vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet: vähintään 5 prosentin vuotuinen kasvu ja 12–13 % oikaistu EBITA-
marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

 

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti 
• Liikevaihto kasvoi 11,8 % vertailukaudesta 924,3 (827,1) miljoonaan euroon.  

Suomen liikevaihto kasvoi 5,6 %. Ruotsi ja muut -segmentin1) liikevaihto oli 65,2 (13,5) miljoonaa euroa.  
• Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 23,8 %  

75,5 (99,1) miljoonaan euroon ja oli 8,2 (12,0) prosenttia liikevaihdosta. 
• Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 32,2 (3,3) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi 28,9 miljoonan euron 

kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin. 
• Kauden tulos oli 16,8 (54,6) miljoonaa euroa.  
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• Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,13 (0,43) euroa. 
• Nettovelka/oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) oli 3,1 (2,6). 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 64,4 (109,1) miljoonaa euroa. 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 
1) Muodostuu konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Feelgood (Ruotsi) on yhdistelty 1.7.2021 alkaen. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon 
raportointikaudella ei ole ollut merkittävä. 
2)  Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, 
omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin, sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.  
 

Toimitusjohtaja Ville Iho: Nykyinen kannattavuustaso on kaukana tavoitteista, 
toimintamallin muutos ja käynnissä oleva tulosparannusohjelma tähtäävät nopeaan 
rakenteellisen kannattavuuden parannukseen pitkän aikavälin arvonluonnin tukemiseksi  
Terveyspalveluiden kysyntä jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus jäi todella heikoksi, kun tarjonta 
jäi selvästi tavoitteistamme, kysyntä painottui vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, ja kasvupanostukset nostivat 
kustannustasoamme. Liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon Ruotsin kasvun johdosta, ja 
oikaistu EBITA laski 60,4 % 12,5 (31,5) miljoonaan euroon. 
 
Vastaanottojen määrä kasvoi yli 5 prosenttia vertailukaudesta, mutta tarjonta jäi selvästi alle tavoitteemme. Samaan aikaan 
keskimääräisen hoitopolun hinta ja kate laskivat huomattavasti palveluvalikoiman muutosten, hoitopolkujen lyhenemisen ja 
kanavasiirtymän vuoksi. Tarjonnan sisällä valtaosa kasvusta syntyi digikäynneissä, joissa jatkolähetteitä erikoislääkäreille ja 
diagnostiikkaan tehdään fyysisiä vastaanottoja vähemmän. Myynnin jakauman muutokset olivat negatiivisia myös asiakasryhmien 
välillä, kun korkeamman katteen kuluttaja-asiakkaiden osuus toteutuneista käynneistä laski 2 prosenttiyksikköä 
sopimusasiakkaiden ottaessa suuremman osan tarjonnasta. 
 
Korona on muuttanut kysynnän rakennetta. Syyskuu oli ensimmäinen vertailukelpoinen kuukausi, jonka perusteella voimme 
päätellä pandemian jälkeisten muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä. Skenaario, jossa alla oleva kysyntä palaa läpi hoitoketjun 
pandemiaa edeltävälle tasolle, ei toteutunut, ja teemme välittömiä muutoksia ydinliiketoimintamme kannattavuuden 
korjaamiseksi.   
 
Parannamme nyt nopealla aikataululla liiketoimintamme kannattavuutta kolmea eri reittiä. Ensimmäisenä teemme liiketoiminta-
alueissamme ja johtamismallissamme selkeämmän jaottelun ydinliiketoiminnan, portfolioliiketoimintojen ja Ruotsin 
liiketoimintojen välillä. Ydinliiketoimintamme terveydenhuollon palveluiden rakennetta yksinkertaistetaan, ja sen sisällä aloitetaan 
tulosparannukseen tähtäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattu, vuositason EBITA-
parannus vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2023. Ohjelma 
sisältää suoria kustannussäästöjä, yläriviä vahvistavia ja inflaation vaikutuksia lieventäviä kaupallisia muutoksia ja kapasiteetin 
kasvua kiihdyttäviä toimenpiteitä. Kannattavuutta vahvistavat toimenpiteet parantavat myös hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta, 
kun siirrymme tehokkaisiin ja skaalautuviin toimintamalleihin. Kolmantena tulosparannusalueena kehitämme ja optimoimme 
portfolioliiketoimintoja itsenäisenä kokonaisuutena saavuttaaksemme vaadittavan, taloudellisten tavoitteidemme mukaisen 
kannattavuustason ja edistääksemme pitkäjänteistä arvonluontia.  
 
Jo käynnistetyllä kokonaisvaltaisella tulosparannusohjelmalla vastaamme pandemian jälkeiseen markkinatilanteeseen ja 
varmistamme taloudellisten tavoitteidemme toteutumisen. Myös kasvun edellytykset ovat hyvät; pohjakysyntä on vahvaa ja 
olemme säilyttäneet asemamme alan ammattilaisten suosikkityönantajana. 
 
Operatiivisen toiminnan ulkopuolella kolmannen vuosineljänneksen tulosta heikensi myös 29 miljoonan euron kertaluontoinen 
alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Arvonalentuminen liittyi pitkään jatkuneeseen perustietojärjestelmien 
uudistusprojektiin, joka sisälsi myös potilastietojärjestelmän uusimisen. Potilastietojärjestelmän kehityskokonaisuus on suunniteltu 
uudelleen. Uudistus kyetään toteuttamaan kevyemmillä komponenteilla ja ulkopuolisen toimittajan kehitystyö kokonaan uuden 
järjestelmän rakentamiseksi päätettiin keskeyttää. Keskeytyksellä ei ole vaikutusta Terveystalon sisällä tehtävään digitaalisten 
palveluiden kehitystyöhön ja se vähentää jatkossa perusjärjestelmiin vaadittavia investointeja. 
 
Taloudelliset tavoitteemme ja strategiamme pysyvät ennallaan; ydinliiketoiminnassamme tähtäämme alan korkeimpaan 
kannattavuuteen ja haluamme jatkossakin olla asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki. Portfolioliiketoiminnat tähtäävät itsenäiseen 
arvonluontiin ja Ruotsissa tavoittelemme merkittävää kasvua keskipitkällä aikavälillä.  
 
Olen varma, että tehtävien toimintamallimuutosten ja tulosparannusohjelman vaikutukset näkyvät suorituskyvyssämme nopeasti. 
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Kohti parempaa,  
Ville Iho 
 

Näkymät  
• Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden 

kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan 
lukien palkkakuluihin. 

• Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän kasvavan edelleen. 
• Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 
edelliseen kuuteen kuukauteen. 
 
Terveystalo vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet: Yhtiö tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuinen kasvu ja 12–13 % 
oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
 
Avainluvut 

Terveystalo konserni, milj. euroa 7-9/ 
2022 

 

7-9/ 
2021 

 

Muutos, % 1-9 
/2022 

1-9 
/2021 

Muutos, 
% 

2021 

Liikevaihto 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)  30,9 48,6 -36,3 130,0 146,9 -11,5 206,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)  11,2 17,8 - 14,1 17,8 - 17,8 
Käyttökate (EBITDA) 1)  29,9 46,2 -35,2 126,6 143,6 -11,8 201,8 
Käyttökate (EBITDA), % 1)  10,8 16,9 - 13,7 17,4 - 17,5 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)  12,5 31,5 -60,4 75,5 99,1 -23,8 141,0 
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)  4,5 11,5 - 8,2 12,0 - 12,2 
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) 1)  11,4 29,1 -60,7 72,2 95,8 -24,7 136,7 
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % 1)  4,1 10,7 - 7,8 11,6 - 11,8 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)  5,2 23,6 -77,8 53,3 79,6 -33,0 114,4 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)  1,9 8,6 - 5,8 9,6 - 9,9 
Liikevoitto/-tappio (EBIT)  -24,6 21,2 -216,1 21,1 76,3 -72,3 110,1 
Liikevoitto/-tappio (EBIT), %  -8,9 7,8 - 2,3 9,2 - 9,5 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)  - - - 7,1 13,0 - 13,6 
Omavaraisuusaste, % 1)  - - - 40,2 43,0 - 42,2 
Osakekohtainen tulos (€) -0,15 0,11 >-200,0 0,13 0,43 -69,1 0,63 
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 
1000 kpl 126 548 127 307 - 126 348 127 307 - 127 180 
Nettovelka1) - - - 580,9 529,8 9,6 519,0 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 99,2 86,5 - 85,2 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) - - - 3,1 2,6 - 2,5 
Varat yhteensä - - - 1 459,9 1 424,4 2,5 1 448,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 
* 1) - - - 135,4 155,7 -13,1 156,9 
Nettovelka, ilman IFRS 161) - - - 406,1 355,1 14,3 340,6 
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 
kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) - - - 3,0 2,3 - 2,2 
Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 6 685 5 645 18,4 5 643 
Henkilöstö kauden lopussa - - - 11 027 9 622 14,6 9 805 
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 852 5 710 2,5 5 754 
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*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, 
omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat 
merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina. 

 
Toimintaympäristö  
 

Terveystalon kohdemarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät 
Pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät Terveystalon kohdemarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa; pohjakysyntä on vahvaa, ja meillä 
on hyvät edellytykset vauhdittaa kasvua myös jatkossa vahvan markkina-aseman ja alan ammattilaisten suosituimman työnantajan 
asemamme tukemana. 
 
Markkinaympäristö vuonna 2022 
Terveyspalveluiden kysyntä jatkui vahvana Terveystalon kohdemarkkinoilla. Suomessa kysyntä painottui vertailukautta enemmän 
lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia 
paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin. Työllisyystilanne on vahva, mutta merkittävät muutokset voivat vaikuttaa 
myös työterveyspalveluiden kysyntään.   
 
Inflaation vaikutukset 
Hintojen nousupaine näkyy kaikissa hankintakategorioissa. Yhtiö käy aktiivisesti neuvotteluita keskeisten toimittajien kanssa 
inflaation vaikutusten minimoimiseksi. Toimitusajat ovat pidentyneet komponenttipulan vuoksi joissakin tuote- ja 
materiaaliryhmissä, kuten terveydenhuollon laitteissa.  
 
Osaajapula, kireät työmarkkinat ja korkea inflaatio lisäävät korotuspaineita myös palkkoihin. Yksityisen terveydenhuollon hoitajien 
työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin maltillinen palkkaratkaisu 1.5.2022-30.4.2024 jaksolle. Vuonna 2022 palkankorotukset 
ovat 2,0 % 1.10.2022 alkaen, ja vuoden 2023 palkankorotukset päätetään verrokkialojen palkankorotusten mukaan; palkankorotus 
on vähintään 1,9 %.  
 
Kaupallisia aloitteita inflaation vaikutusten lieventämiseksi on tehty ja tullaan tekemään osana julkistettua tulosparannusohjelmaa. 
Vaikutukset näkyvät vaiheittain vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin. 
 
Hoitojonot, sote-uudistus ja regulaatiomuutokset 
Kiireettömän hoidon supistaminen koronarajoitustoimien aikana niin yksityisessä kuin julkisessa terveydenhuollossa aiheutti 
merkittävän hoitovajeen muissa sairauksissa. THL:n mukaan yli 150 000 (135 000 elokuussa 2021) ihmistä odotti pääsyä 
kiireettömään erikoissairaanhoitoon elokuussa 2022. Heistä yli 20 000 (9 500) oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. 
Odotusaika kiireettömään hoitoon oli elokuussa 2022 keskimäärin 65 vuorokautta. Hoitojonot kasvoivat myös Ruotsissa edelleen. 
Lähes 154 000 henkilöä odotti leikkaukseen tai toimenpiteeseen pääsyä elokuussa 2022 (www.skr.se). 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja 
Helsingin kaupungille. Tammikuussa 2022 vaaleilla valitut aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja 
palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -
suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja ne aloittivat toimikautensa 
1.3.2022. Vuonna 2022 uudet hyvinvointialueet ovat keskittyneet hallinnolliseen organisoitumiseen. Päätöksiä uusista, olennaisista 
palveluhankinnoista yksityiseltä sektorilta odotetaan aikaisintaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. 
 
Sote-uudistuksen seurauksena osa Terveystalon julkisten palveluiden ulkoistuksista pitää neuvotella uudelleen siten, että uudet 
sopimusehdot tulevat voimaan viimeistään vuoden 2026 alusta. Lisäksi ostopalveluina tuotettujen julkisten palveluiden 
alihankintakäytänteisiin tulee rajoituksia. Vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä Terveystalolle. Julkisessa terveydenhuollossa 
ei-kiireellisessä sairaudenhoidossa syntyneiden jonojen ja hoitovajeen purkaminen tulee edellyttämään yksityisen 
palvelutuotannon suurempaa hyödyntämistä.  
 
Suomen hallitus ehdottaa leikkauksia yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin, jotka toteutuessaan astuisivat voimaan 
1.1.2023. Mahdollisilla muutoksilla arvioidaan olevan vaikutuksia erityisesti yleislääkäreiden ja gynekologien vastaanottojen sekä 
kuvantamistutkimusten kysyntään. Kuluttajien yleisen ostovoiman heikentyessä muutokset voisivat vaikuttaa myös muiden 
palveluiden käyttöön. Kela-korvausten leikkaaminen yksityisestä terveydenhuollosta todennäköisesti pidentäisi julkisen 
terveydenhuollon jonoja, vaikeuttaisi hoitovelan purkua, lisäisi julkisen talouden kustannuksia sekä hankaloittaisi entisestään 
uusien hyvinvointialueiden työtä. 
 



   
 

5 
 

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

Liikevaihto  

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto laski 
0,4 % vertailukaudesta riittämättömän vastaanottojen tarjonnan sekä myynnin palvelu- ja asiakasjakauman muutosten vuoksi. 
Yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa noin 4,9 miljoonalla eurolla. Ruotsi ja muut -segmentin liikevaihto kasvoi 31,6 % 17,8 (13,5) 
miljoonaan euroon pääasiassa yrityskauppojen ansiosta.  
 
Yritysasiakkuuksissa liikevaihto kasvoi 0,7 % ennaltaehkäisevien palveluiden kasvun ansiosta. Yksityisasiakkaiden liikevaihto laski 
2,1 % myynnin painottuessa vertailukautta lyhyempiin hoitoketjuihin ja vastaanottotoimintaan. Vakuutusyhtiömyynti kasvoi 
merkittävästi. Julkisasiakkuuksien liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Julkisasiakkaiden palvelumyynnin ja työterveyden liikevaihto 
laski 4,1 % pääasiassa koronaan liittyvän palvelumyynnin vähentymisen vuoksi. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi 
1,3 % lääkäripulan rajoittaessa kasvua. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,9 % lastensuojeluliiketoiminnan kasvun ansiosta.  
 
Yleislääkärivastaanottojen kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihdon kasvua rajoittaa lääkärien tarjonta. Akuutteihin infektioihin sekä 
korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi 
vertailukaudesta. Kuvantamispalveluiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Laboratoriopalveluiden käynnit laskivat selvästi 
vertailukaudesta merkittävästi vähentyneen koronatestauksen vuoksi. Myydyt palvelut painottuivat vertailukautta voimakkaammin 
akuuttiin sairauden hoitoon ja yleislääkärivastaanottoihin, joihin liittyy vähemmän laboratorio- ja diagnostiikkapalveluja 
erikoislääkärivastaanottoihin verrattuna. Hyvinvointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9 % 
24,5 (22,6) miljoonaan euroon. Digitaalisten vastaanottojen määrä1) kasvoi 19 % noin 315 000 (264 000) käyntiin. Koronatestejä 
tehtiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä noin 40 000 (136 000) kappaletta2) mikä oli noin 70 % vertailukautta vähemmän. 
Heinä-syyskuussa oli 66 (66) työpäivää. 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 11,8 % vertailukaudesta 924,3 (827,1) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto kasvoi 5,6 %. 
Yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa noin 12,5 miljoonalla eurolla. Ruotsi ja muut -segmentin liikevaihto oli 65,2 (13,5) miljoonaa 
euroa. Ruotsin liiketoiminta yhdistettiin osaksi Terveystalon raportointia 1.7.2021 alkaen. 
 
1) Ei sisällä Ruotsi ja muut -segmentin digivastaanottoja. 
2) Poislukien näytteenottopalvelut 
 
 
 

Milj. euroa 7-9/ 
2022 

7-9/ 
2021 

Muutos, 
% 

1-9/ 
2022 

1-9/ 
2021 

Muutos, 
% 

 
2021 

Yritysasiakkaat 108,8 108,1 0,7 374,2 349,0 7,2 481,7 

Yksityisasiakkaat 77,1 78,8 -2,1 250,4 243,8 2,7 333,2 

Julkisasiakkaat 72,7 72,8 -0,1 234,5 220,7 6,2 302,8 
  Ulkoistukset 29,8 29,3 1,9 92,5 88,0 5,1 121,1 
  Henkilöstövuokrauspalvelut 21,2 20,9 1,3 67,4 64,0 5,3 87,6 
  Palvelumyynti, työterveys ja muut 21,7 22,6 -4,1 74,7 68,8 8,6 94,0 

Suomi yhteensä 258,6 259,6 -0,4 859,1 813,6 5,6 1 117,7 

Ruotsi ja muut* 17,8 13,5 31,6 65,2 13,5 >200,0 36,9 

Yhteensä 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
*Muodostuu konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Feelgood (Ruotsi) on yhdistelty 1.7.2021 alkaen. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon 
raportointikaudella ei ole ollut merkittävä. 
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Liikevaihdon jakauma 

Yritysasiakkaat 
Yritysasiakkaat ovat Terveystalon suurin asiakasryhmä. Terveystalon yritysasiakkaat käsittävät yhtiön työterveysasiakkaat lukuun 
ottamatta kunnallisia työterveysasiakkaita, jotka sisältyvät julkisen sektorin asiakasryhmään. Yhtiö tarjoaa lakisääteisiä 
työterveyspalveluja ja muita työterveys- ja työhyvinvointipalveluja kaiken kokoisille yritysasiakkaille. Terveystalo on Suomen suurin 
työterveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja työterveyshuollon loppukäyttäjien määrän perusteella. Terveystalo tarjoaa 
työterveyden palveluja Suomessa yli 25 000 yritykselle, joissa on noin 650 000 työterveyshuollettavaa.  
 
Yritysasiakkuuksien kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 0,7 % ja oli 108,8 (108,1) miljoonaa euroa.  
Ennaltaehkäisevien työterveyspalveluiden1) ja akuutteihin infektioihin ja muihin sairauksiin liittyvien palveluiden liikevaihto kasvoi 
vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden2) liikevaihto kasvoi noin 12 % vertailukaudesta. Kasvu oli edelleen vahvinta 
mielenhyvinvoinnin palveluissa. Yritysasiakkaille tehtiin noin 31 000 (88 000) koronatestiä vuosineljänneksen aikana mikä oli 65 % 
vertailukautta vähemmän. Testien keskihinnat laskivat vertailukaudesta. Työterveyden etäkäynnit kasvoivat vertailukaudesta 25 % 
yli 254 000 (203 000) käyntiin. Työterveyden loppuasiakkaiden lukumäärä kasvoi vertailukaudesta. 
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Yritysasiakkuuksien tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 374,2 (349,0) miljoonaa euroa. 
 

1) Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. Ennaltaehkäiseviä palveluita ovat muun muassa työpaikkaselvitys, jossa 
selvitetään työpaikan olosuhteet ja työn altisteet, terveystarkastukset, toimenpide-ehdotukset työolojen parantamisesta ja työntekijöiden työkyvyn edistämisestä, 
neuvonta ja ohjaus, osallistuminen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, työssä selviytymisen edistäminen ja tarvittaessa ohjaaminen 
kuntoutukseen, kun työntekijän työkyky on heikentynyt, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus ja työterveyden laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.  
2) Hyvinvointipalveluita ovat muun muassa fysioterapia, mielen hyvinvointipalvelut (psykologit ja psykoterapeutit), ravitsemusterapia, työkykyvalmennus ja 
hierontatoiminta. 
 
Yksityisasiakkaat 
Yksityisasiakkaat ovat Terveystalon toiseksi suurin asiakasryhmä. Yksityisasiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä ja perheitä. Yhtiön 
vahva brändi, vaivaton pääsy palveluihin ilman pitkiä odotusaikoja, laaja yksityishenkilöille, perheille ja eläkeläisille suunnattu 
palvelutarjonta ja henkilökohtaiset digitaaliset palvelut tuovat Terveystalolle kilpailuedun muihin yksityisiin toimijoihin ja julkiseen 
terveydenhuoltoon nähden ja kannustavat asiakkaita investoimaan omaan terveyteensä. Yksityisasiakkaiden palvelut maksaa joko 
asiakas itse tai vakuutusyhtiö. 
 
Yksityisasiakkuuksien kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,1 % vertailukaudesta ja oli 77,1 (78,8) miljoonaa euroa.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen myynnin jakaumassa korostuivat lyhyet hoitoketjut ja akuutin sairaanhoidon ja yleislääkäreiden 
palvelut. Liikevaihdon kasvua rajoitti tarjonta. Erilaisiin infektioihin sekä korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät käynnit kasvoivat 
selvästi vertailukaudesta. Myös erikoissairaanhoidon, kuten ortopedian, gynekologian ja ihotautien hoidon, liikevaihto kasvoi 
vertailukaudesta. Laboratoriopalveluiden liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta vähentyneen koronatestauksen vuoksi. 
Yksityisasiakkaille tehtiin noin 2 500 (26 000) koronatestiä vuosineljänneksen aikana, mikä oli 91 % vähemmän kuin 
vertailukaudella. Myös muun diagnostiikan liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Hyvinvointipalveluiden, kuten 
mielenhyvinvoinnin ja fysioterapian palveluiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Leikkaustoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi 
vertailukaudesta vahvan vakuutusyhtiömyynnin ansiosta. Myös suunterveyden liikevaihto kääntyi kasvuun.  Digitaalisten käyntien 
määrä laski 23 % noin 21 000 (27 000) käyntiin vertailukauteen nähden.  
 
Yksityisasiakkuuksien tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,7 % vertailukaudesta ja oli 250,4 (243,8) miljoonaa euroa. 
 
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 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. Työterveyden huollettavia on noin 80 000. 
 
Julkisasiakkuuksien kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla eli 72,7 (72,8) miljoonaa euroa.  
 
Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,9 % 29,8 (29,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa 
lastensuojeluliiketoiminnasta.  
 
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi 1,3 % ja oli 21,2 (20,9) miljoonaa euroa. Kysyntä jatkui vahvana, mutta 
liikevaihdon kasvua rajoitti lääkärien tarjonta. Myös hoitajavälityksen kysyntä jatkui vahvana, vaikka koronaan liittyvien palveluiden 
tarve väheni.  
 
Palvelumyynnin, kuntien työterveysliiketoiminnan ja muiden julkisen sektorin asiakkaille tuotettujen palveluiden liikevaihto laski 
4,1 % 21,7 (22,6) miljoonaan euroon pääosin vähentyneen koronaan liittyvien palveluiden myynnin vuoksi. Julkisasiakkaille tehtiin 
yhteensä noin 7 000 (23 000) koronatestiä1) vuosineljänneksen aikana, mikä oli 71 % vähemmän vertailukauteen nähden. 
Testauksen lisäksi Terveystalo toimi julkisen sektorin kumppanina näytteenotoissa. Digitaaliset vastaanotot kasvoivat 19 % noin 40 
000 (33 500) käyntiin. Hyvinvointipalveluiden liikevaihto kasvoi 13 % vertailukaudesta.  
 
Julkisasiakkuuksien tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 6,2 % vertailukaudesta ja oli 234,5 (220,7) miljoonaa euroa. 
 
1) Pois lukien näytteenottopalvelut 
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Ruotsi ja muut 
Terveystalo laajensi vuonna 2021 toimintaansa Ruotsin markkinoille Feelgoodin yritysostolla ja on nyt yksi Ruotsin johtavista 
työterveydenhuollon toimijoista. Terveystalolla on Ruotsissa noin 700 työntekijää, jotka palvelevat asiakkaita sekä digitaalisesti että 
fyysisesti noin 120 toimipaikassa. Yhtiö tarjoaa työterveyshuollon, johtamisen kehittämisen ja päihteiden väärinkäytön 
ehkäisemisen palveluja sekä digitaalisia yksityisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluja. Terveystalo palvelee Ruotsissa noin 8 
300 yritysasiakasta, joilla puolestaan on yhteensä noin 825 000 työterveyshuollettavaa. Ruotsin lisäksi Terveystalolla on vähäistä 
toimintaa Virossa sekä Hollannissa.    
 
Ruotsin ja muut -segmentin kolmannen vuosineljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 31,6 % ja oli 17,8 (13,5) miljoonaa euroa. 
Kysyntä jatkui vahvana erityisesti organisaatioiden johtamisen konsultoinnin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluissa. Liikevaihtoa 
kasvattivat erityisesti yrityskaupat.  
Ruotsin ja muut -segmentin tammi-syyskuun ulkoinen liikevaihto oli 65,2 (13,5) miljoonaa euroa. 
 
Ruotsin liiketoiminta yhdistettiin osaksi Terveystalon raportointia 1.7.2021 alkaen. 
 
 
Taloudellinen tulos  

Konsernin vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) laski 60,4 % 12,5 (31,5) miljoonaan euroon, ollen 4,5 (11,5) % liikevaihdosta. Myynnin painottuminen 
vastaanottopalveluihin ja lyhyempiin hoitoketjuihin, sekä liikevaihtoa nopeampi kustannusten kasvu heikensivät kannattavuutta 
vertailukauteen nähden. Materiaalikulut ja ostetut palvelut kasvoivat vertailukaudesta 7,3 % ja olivat 120,4 (112,2) miljoonaa 
euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat vertailukaudesta 9,0 % ja olivat 100,5 (92,1) miljoonaa euroa.  
Henkilöstökuluja kasvattivat yritysostot ja uudet liiketoiminta-alueet, sekä vertailukautta merkittävästi korkeammat 
sairauspoissaolot, etupainotteinen rekrytointi ja palkkojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 10,8 % 26,2 (23,7) 
miljoonaan euroon yritysostojen, IT-, markkinointi-, yrityskauppa- sekä hallintokulujen kasvun vuoksi.  
 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 36,3 % vuoden takaisesta 30,9 (48,6) miljoonaan euroon.  
 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,2 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -24.6 (21,2) miljoonaa euroa.  Muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin kohdistuva 28,9 miljoonan euron arvonalentuminen heikensi merkittävästi liikevoittoa. Terveystalo modernisoi 
vaiheistetusti operatiivisia perusjärjestelmiään. Perusjärjestelmien uudistus sisältää useita eri valmiusvaiheessa olevia 
osaprojekteja, joista osa on uudistetussa suunnitelmassa päätetty keskeyttää. Näihin liittyvät taseeseen aktivoidut muut 
aineettomat hyödykkeet on alaskirjattu. Arvonalentumisella ei ole vaikutusta kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon (EBIT).  
Nettorahoituskulut laskivat -0,3 (2,5) miljoonaan euroon johtuen pääosin korkosuojausten käypien arvojen noususta. Tulos ennen 
veroja oli -24,3 (18,7) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 4,7 (-4,2) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -19,6 
(14,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,15 (0,11) euroa.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta laski 4,8 (30,7) miljoonaan euroon, mihin vaikutti pääosin heikentynyt tulos, 
osto- ja muiden käyttöpääomaliitännäisten velkojen vähennys sekä maksettujen verojen kasvu. 
  
Investointien rahavirta oli edellisvuoden tasolla -14,3 (-14,2) miljoonaa euroa.   
 
Rahoituksen rahavirta oli -4,5 (-11,5) miljoonaa euroa. Ero vertailukauteen muodostui pääosin määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnasta vertailukaudella.  
 
Ruotsi ja muut -segmentin kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) oli -1,9 (-1,5) miljoonaa euroa, ollen -10,6 (-11,0) % liikevaihdosta. Inflaation ja nopean kasvun 
kasvattamat ammattilaisresursseihin ja muuhun toimintaan liittyvät kustannukset heikensivät kannattavuutta kausiluonteisesti 
heikoimmalla vuosineljänneksellä.  
 
Tammi-syyskuun 2022 oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 23,8 % 75,5 
(99,1) miljoonaan euroon, ollen 8,2 (12,0) % liikevaihdosta. Myynnin painottuminen vastaanottotoimintoihin sekä liikevaihdon 
kasvua nopeampi kustannusten kasvu heikensivät kannattavuutta vertailukauteen nähden. Materiaalikulut ja ostetut palvelut 
kasvoivat vertailukaudesta 9,1 % ja olivat 384,9 (352,9) miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 
vertailukaudesta 24,7 % ollen 334,6 (268,4) miljoonaa euroa. Kustannustasoa nostivat yritysostojen (ml. Feelgood) ja uusien 
liiketoimintojen kasvattamat henkilöstökulut. Henkilöstökuluja kasvattivat myös vertailukautta merkittävästi korkeammat 
sairauspoissaolot, etupainotteinen rekrytointi sekä palkkojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 24,1 % 79,9 (64,4) 
miljoonaan euroon yritysostojen (ml. Feelgood), IT-, markkinointi-, yrityskauppa- sekä hallintokulujen kasvun vuoksi.  
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Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 11,5 % vuoden takaisesta 130,0 (146,9) miljoonaan euroon. 
 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 53,3 (79,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 21,1 (76,3) miljoonaa euroa. Muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin kohdistuva 28,9 miljoonan euron arvonalentuminen heikensi merkittävästi liikevoittoa. Terveystalo modernisoi 
vaiheistetusti operatiivisia perusjärjestelmiään. Perusjärjestelmien uudistus sisältää useita eri valmiusvaiheessa olevia 
osaprojekteja, joista osa on uudistetussa suunnitelmassa päätetty keskeyttää. Näiden projektien ei odoteta menevän tuotantoon 
kuten aiemmin on suunniteltu ja niihin liittyvä arvonalennus katsotaan tarpeelliseksi. Näihin liittyvät taseeseen aktivoidut muut 
aineettomat hyödykkeet on alaskirjattu. Arvonalentumisella ei ole vaikutusta kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon (EBIT).   
 
Nettorahoituskulut laskivat 0,0 (7,0) miljoonaan euroon johtuen pääosin korkosuojausten käypien arvojen noususta. Tulos ennen 
veroja oli 21,1 (69,0) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -4,3 (-14,3) miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 16,8 (54,6) miljoonaa euroa ja 
osakekohtainen tulos 0,13 (0,43) euroa.  
 
Liiketoiminnan rahavirta laski 64,4 (109,1) miljoonaan euroon. Heikentynyt tulos, osto- ja muiden käyttöpääomaliitännäisten 
velkojen kehitys sekä maksettujen verojen kasvu vaikuttivat negatiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan, kun taas myynti- ja muiden 
käyttöpääomaliitännäisten saamisten muutos vaikuttivat liiketoiminnan rahavirtaan positiivisesti. 

Investointien rahavirta oli -69,9 (-80,7) miljoonaa euroa. Ero vertailukauteen muodostui pääosin pienemmistä yritysostoista, joiden 
vaikutusta investointien rahavirtaan netottivat vertailukautta suuremmat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Rahoituksen rahavirta oli -4,1 (-66,3) miljoonaa euroa. Erona vertailukauteen olivat pääosin 
suuremmat lainojen nostot sekä määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta vertailukaudella.  
 
Ruotsi ja muut -segmentin tammi-syyskuun 2022 oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) oli -0,2 (-1,6) miljoonaa euroa, ollen -0,3 (-11,7) % liikevaihdosta. Inflaation ja nopean kasvun kasvattamat 
ammattilaisresursseihin ja muuhun toimintaan liittyvät kustannukset heikensivät kannattavuutta. 
 
Taloudellinen asema ja osakkeiden määrä  
Terveystalon likviditeetti on hyvä. Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 28,3 (39,2) miljoonaa euroa. Kokonaisvarat olivat 1 459,9 
(1 424,4) miljoonaa euroa.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 585,3 (610,5) miljoonaa euroa.  
 
Nettovelkaantumisaste (sisältäen vuokrasopimusvelat) oli 99,2 (86,5) %, ja nettovelka oli 580,9 (529,8) miljoonaa euroa.  
Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksissaan sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenantti-ehdon.  
 
Yhtiö on solminut kolmannen neljänneksen aikana 120 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Sopimuksen mukainen 
laina on nostettu ja yhtiön lyhytaikainen 70 miljoonan euron laina maksettu takaisin katsauskauden päättymisen jälkeen. Lainan 
maturiteetti on kolme vuotta ja se on kertalyhenteinen. 
 
Toisella neljänneksellä Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Terveystalo sopivat 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta, 
jolla rahoitetaan yhtiön digikehitystä vuosina 2022-2025. Laina on nostettu kokonaisuudessaan katsauskauden loppuun mennessä. 
 
Yhtiö allekirjoitti ensimmäisen neljänneksen aikana sopimuksen 100 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta ja laski 
liikkeelle ensimmäiset yritystodistuksensa sen puitteissa. Toisella neljänneksellä yhtiö laajensi ohjelman 200 miljoonan euron 
monipankkiohjelmaksi, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Yhtiö allekirjoitti 
ensimmäisen neljänneksen aikana rahoitussopimuksen, johon sisältyy 40 miljoonan euron luottofasiliteetti sekä lisäksi 80 miljoonan 
euron sitoumukseton luottofasiliteetti. 
 
Rahoitussopimuksiin perustuvan luoton sekä luotollisten pankkitilien käyttämätön osuus katsauskauden lopussa oli 94,8 (67,5) 
miljoonaa euroa.  
 
Katsauskauden oman pääoman tuotto oli 7,1 (13,0) %. Omavaraisuusaste oli 40,2 (43,1) %.   
 
Omien osakkeiden mitätöinti 
Terveystalo Oyj mitätöi 1 000 000 yhtiön omaa osaketta Terveystalon hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Osakkeet oli 
hankittu osakkeiden takaisinostoilla. Omien osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 11.7.2022. Terveystalon osakkeiden 
ja niihin liittyvien äänien määrä on mitätöinnin jälkeen yhteensä 127 036 531 kappaletta. Terveystalolla ja sen tytäryhtiöillä on 
hallussaan 488 536 omaa osaketta palkitsemiskäyttöön.   
 



   
 

10 
 

 
 
Kausivaihtelu ja arkipäivien lukumäärän vaikutus  
 
Terveystalon liikevaihto yritys- ja yksityisasiakasryhmissä on tyypillisesti alhaisempi lomakausina, erityisesti heinäkuussa ja 
elokuussa. Arkipäivien määrä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen, erityisesti vertailtaessa vuosineljänneksien kehitystä. 
Yhtiön nettokäyttöpääomatarpeet vaihtelevat vuoden aikana liiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi. Vaihtelua syntyy muun 
muassa eläkkeisiin ja arvonlisäveroon liittyvien maksujen ajoituksista sekä lomarahavelvoitteista ja työterveyshuoltoon liittyvistä 
palvelumaksuista. 
 
Investoinnit ja yrityskaupat  
 
Tammi-syyskuun nettoinvestoinnit*, sisältäen yrityskaupat, olivat 68,3 (93,0) miljoonaa euroa. Konsernin nettoinvestoinnit ilman 
yrityskauppoja olivat 38,6 (28,4) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat pääosin digitaaliseen sovellus- ja palvelukehitykseen ja IT-
järjestelmähankkeisiin liittyvistä investoinneista sekä lääketieteellisiin laitteisiin ja verkostoon tehdyistä investoinneista. 
Bruttoinvestoinneista aineettomien investointien suhteellinen osuus laski vertailukauteen verrattuna.  
 
Terveystalo teki tammi-syyskuun aikana useita liiketoimintaa täydentäviä yrityskauppoja hankkimalla Suomessa Vantaan 
Työterveys Oy:n, Suomen Fysiogeriatria Oy:n tytäryhtiöineen (fysio- ja toimintaterapia), Lapin Liikuntaklinikka Oy:n (fysioterapia), 
OMT-Klinikka Kokkola Oy:n (fysioterapia), Into Terveys Oy:n, Kunnon Syke Oy:n (fysioterapia) ja FysioProfessionals Oy:n 
liiketoiminnan (fysioterapia), Hammasrastin liiketoiminnan (suun terveys), Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut yhtiön 
osakekannan (kuntoutuspalvelut), Hymyn paikka Oy:n liiketoiminnan (suun terveys) sekä Saimaan Urheilufysioterapia Oy:n 
(fysioterapia). Ruotsissa Feelgood hankki Länshälsan Uppsala AB:n (työterveys), Nämndemansgården AB:n tytäryhtiöineen 
(riippuvuushoidot) sekä Jobbhälsan i Norr AB:n (yritysterveys).  
 
*Nettoinvestoinnit eivät sisällä toimitilojen vuokrasopimuksiin liittyviä käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksiä. Nettoinvestoinnit sisältävät määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat. 

 
Henkilöstö 

Terveystalon työsuhteisen henkilöstön määrä 30.9.2022 oli 11 027 (9 622). Henkilöstömäärää kasvattivat yritysostojen lisäksi 
useiden ammattiryhmien rekrytoinnit. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli keskimäärin 6 685 (5 645). Ammatinharjoittajien 
määrä oli 5 852 (5 191).  
 

Henkilöstö       1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Henkilöstö keskimäärin HTV               

Suomi         5 988 5 458 9,7 5 338 

Ruotsi ja muut       697 187 >200,0 305 

Yhteensä       6 685 5 645 18,4 5 643 

                  
Henkilöstö kauden lopussa               

Suomi         10 176 8 949 13,7 9 131 

Ruotsi ja muut       851 673 26,4 674 

Yhteensä       11 027 9 622 14,6 9 805 

                  
Ammatinharjoittajat kauden lopussa               

Suomi         5 742 5 600 2,5 5 644 
Ruotsi ja muut       110 110 0 110 

Yhteensä       5 852 5 710 2,5 5 754 
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Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 
Terveystalo on käynnistänyt 50 miljoonan euron vuositason tulosparannukseen tähtäävän ohjelman  
 
Terveystalo tiedotti 14.10.2022 vahvistavansa kasvustrategiansa toteutusta käynnistämällä ohjelman, joka nopeuttaa strategisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma sisältää strategisia ja operatiivisia hankkeita, joilla varmistetaan liikevaihdon 
kasvu ja kannattavuuden parantuminen yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Terveystalo taloudelliset tavoitteet ovat 
ennallaan ja yhtiö tavoittelee vähintään 5 prosentin liikevaihdon kasvua ja 12–13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia. 
 
Pitkän aikavälin arvonluonnin, korkean lääketieteellisen laadun ja tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi 
Terveystalo suunnittelee muutoksia toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen. Suunnitelluilla muutoksilla selkiytetään rooleja ja 
vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja 
laadukkaan hoidon toteutumista.  
Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista, joihin 
kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut, sekä 
Feelgood Ruotsista. Terveydenhuollon palveluissa Terveystalo tavoittelee korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua. 
Portfolioliiketoiminnoissa yhtiö tähtää itsenäiseen arvonluontiin. Ruotsissa Terveystalo hakee voimakasta kasvua keskipitkällä 
aikavälillä. 
 
Ohjelman sisältö ja tavoitteet 
Ohjelmalla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattua, vuositason (run-rate) EBITA-parannusta vuoden 2024 
loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2023 aikana.  
 
Ohjelmaan liittyvien kustannusten arvioidaan olevan 25–30 miljoonaa euroa. Kustannukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin ja 
neuvonantopalkkioihin. Neuvonantopalkkiot on sidottu ohjelmalla saavutettaviin tuloksiin. Ohjelman kustannukset käsitellään 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. 
 
Kannattavuutta vahvistavat toimenpiteet parantavat myös hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta, kun siirrytään tehokkaisiin ja 
skaalautuviin toimintamalleihin. Ohjelma koskee Terveystalon koko Suomen toimintaa.  
Ohjelma tukee kasvua kehittämällä kaupallista toimintaa, vahvistamalla ammattilaisten rekrytointia ja sitouttamista sekä 
optimoimalla resurssisuunnittelua. Tehokkuutta vahvistetaan kehittämällä asiakas- ja hoitopolkuja, optimoimalla fyysistä 
palveluverkostoa ja hankintoja, parantamalla käyttöomaisuuden tuottavuutta sekä yksinkertaistamalla toimintamallia ja 
organisaatiota. 
 
Ohjelman ajoituksella pyritään lisäksi lieventämään makroympäristön heikkenemisen vaikutuksia. Terveyspalveluiden kysyntä 
jatkuu markkinaympäristön muutoksista huolimatta vahvana. Terveystalo viestii ohjelman edistymisestä säännöllisen taloudellisen 
raportointinsa yhteydessä. 
 
Edellä mainitut tavoitteet perustuvat yhtiön johdon alustaviin suunnitelmiin, eikä mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyviä 
tavoitteita tai toimenpiteitä ole päätetty. 
 
 
Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä ja toimintamallissa 
Terveystalo tiedotti 14.10.2022 suunnittelevansa toimintamallin ja organisaatiorakenteen muuttamista pitkän aikavälin 
arvonluonnin, asiakaslähtöisyyden ja 14.10.2022 julkaistun tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi. Suunnitelluilla 
muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä 
vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista.  
Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä 
Feelgood Ruotsista.  
 
 
Muutokset Terveystalon johtoryhmässä 
Toimintamallin ja organisaatiomuutosten myötä johtoryhmän nykyjäsenten vastuualueet muuttuvat seuraavasti: 

• Siina Saksi, Operatiivinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut 
Suunniteltu organisaatio vastaisi Terveydenhuollon palveluiden operatiivisista toiminnoista. 

• Marja-Leena Tuomola, Kaupallinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut 
Suunniteltu organisaatio vastaisi Terveydenhuollon palveluiden kaupallisista toiminnoista kaikissa asiakassegmenteissä. 
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• Mikko Tainio, Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat 
Suunniteltuihin Portfolioliiketoimintoihin kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, julkisen sektorin digitaaliset 
palvelut, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut ja -koulutus. Muutoksella vahvistetaan näiden 
liiketoimintojen itsenäistä kehitystä ja johtamista.  

 
Tainio jatkaa väliaikaisesti talousjohtajana tehtävään nimitetyn Juuso Pajusen aloitukseen saakka. 
Terveystalon johtoryhmään kuuluu jatkossa yllä mainittujen johtajien lisäksi johtava ylilääkäri Petri Bono, marraskuun lopussa 
tehtävässään aloittava talousjohtaja Juuso Pajunen, digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kati Sulin sekä henkilöstöjohtaja Minttu 
Sinisalo.  
Kaikki edellä mainitut raportoivat toimitusjohtaja Ville Iholle. Elina Saviharju jatkaa yhtiön lakiasiainjohtajana.  
 
Uudessa toimintamallissa kuluttajaliiketoiminnan rooli muuttuu, ja Kuluttajaliiketoiminnan johtaja Veera Siivonen on päättänyt 
jättää yhtiön tehtyään menestyksekkään ja tuloksellisen uran yhtiössä. 
 
Johtoryhmän muutokset astuvat voimaan 1.11.2022, ja uuden organisaatio- ja toimintamallin mukaisen raportoinnin arvioidaan 
alkavan vuoden 2023 alusta. Uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä arvioidaan myös sen vaikutuksia vuoden 2023 
segmenttiraportointiin, ja mahdollisista muutoksista viestitään erikseen.  
 
Katri Viippola Terveystalon palkitsemisvaliokunnan jäseneksi  
Terveystalo Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan uudeksi jäseneksi Katri Viippolan Dag Anderssonin 
tilalle, joka menehtyi äkillisesti.  Katri Viippola on riippumaton yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kari 
Kauniskangas ja toisena jäsenenä Carola Lemne. 
 
Uusi pitkäaikainen 120 miljoonan euron rahoitussopimus ja lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu 
Yhtiö solmi kolmannen neljänneksen aikana 120 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Sopimuksen mukainen laina 
on nostettu ja yhtiön lyhytaikainen 70 miljoonan euron laina maksettu takaisin katsauskauden päättymisen jälkeen. Lainan 
maturiteetti on kolme vuotta ja se on kertalyhenteinen. 
 
Osingon toinen erä maksettiin 19.10.2022 
Terveystalo Oyj:n 7.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 
perusteella osinkoa maksettiin yhteensä 0,28 euroa osakkeelta. Osinko on maksettu kahdessa tasasuuruisessa (0,14 euroa/osake) 
erässä, joista ensimmäinen maksettiin 20.4.2022 ja toinen 19.10.2022. Yhteensä osinkoa maksettiin 35,4 miljoonaa euroa.  
 
 
Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan 
päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon 
hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa.  
 
Alla kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä katsotaan mahdollisesti olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän luettelon ei ole tarkoitus olla 
tyhjentävä. 

• Käynnistetyn tulosparannusohjelman tavoiteltujen taloudellisten vaikutusten saavuttaminen on välttämätöntä korkean 
inflaation vaikutuksen torjumiseksi ja yhtiön asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Yhtiön liiketoiminta riippuu sen kyvystä löytää ja houkutella palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuollon 
ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia sekä pitää heidät palveluksessaan. Kasvanut palvelutarjonta ja kiristynyt 
kilpailutilanne vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen erityisesti suurilla paikkakunnilla. 
Avainhenkilöiden vaihtuvuuteen liittyy riski siitä, että mukana häviää tietoa ja osaamista.  

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

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

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

• Terveystalon laajentumiseen uusille maantieteellisille markkinoille liittyy useita riskejä. Epäonnistuminen 
laajentumismahdollisuuksien tunnistamisessa, uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tai arvioitujen hyötyjen 
saavuttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Terveystalon liiketoimintaan ja toiminnan tulokseen. 
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• Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista 
palveluntoimittajista. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai kyberuhat. Pitkäkestoiset 
toimintahäiriöt tietojärjestelmissä tai maksuliikenteessä voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja 
asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Terveystalon riskienhallintaa ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin yhtiön kotisivuilla ja yhtiön 
vuosikertomuksessa. 
 
Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2023 

Terveystalo julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                          
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022       10.2.2023 
Vuosikertomus 2022                              viikolla 7 
Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023        28.4.2023 
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023      18.7.2023 
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        27.10.2023 
 
Taloudelliset katsaukset julkaistaan noin klo 9.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset laaditaan suomeksi ja englanniksi. 
 
Terveystalo noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.  
 
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.3.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle 
myöhemmin julkistettavalla kutsulla.  
 

Tiedotustilaisuus 
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin ja puhelinkonferenssin torstaina 27.10.2022 klo 10.30 Suomen aikaa. 
Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2022-q3-results 
  

 
Puhelinkonferenssiin pääsee liittymään rekisteröitymällä oheisen linkin kautta. Rekisteröinnin jälkeen saat käyttöösi 
puhelinnumerot ja tunnuskoodin.  
https://call.vsy.io/access-8594 
 

https://terveystalo.videosync.fi/2022-q3-results
https://call.vsy.io/access-8594
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Helsingissä 26. lokakuuta 2022 
Terveystalo Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
vt.Talousjohtaja Mikko Tainio 
Puh. 030 633 0673 
 
Viestintä- sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kati Kaksonen 
Puh. 010 345 2034 
kati.kaksonen@terveystalo.com 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.terveystalo.com 
 
 

Terveystalo lyhyesti 

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä 
Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja 
yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja 
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 
toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. 
 
Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin 
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. 
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com  

 

mailto:kati.kaksonen@terveystalo.com
http://www.terveystalo.com/
http://www.terveystalo.com/


 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma  
         

Milj. euroa Liite 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 

Liikevaihto 4 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
         
Liiketoiminnan muut tuotot  0,6 1,1 -43,6 1,7 2,2 -20,1 3,4 
         
Materiaalit ja palvelut 5 -120,4 -112,2 7,3 -384,9 -352,9 9,1 -488,9 
         
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 -100,5 -92,1 9,0 -334,6 -268,4 24,7 -378,2 
         
Poistot ja arvonalentumiset 10, 11 -54,6 -25,0 118,3 -105,5 -67,3 56,6 -91,7 
         
Liiketoiminnan muut kulut  7 -26,2 -23,7 10,8 -79,9 -64,4 24,1 -89,2 
                  
Liiketulos  -24,6 21,2 >-200,0 21,1 76,3 -72,3 110,1 
         
Rahoitustuotot  2,6 0,1 >200,0 6,6 0,5 >200,0 0,8 
         
Rahoituskulut  -2,2 -2,5 -11,2 -6,6 -7,5 -12,3 -9,9 
         
Rahoitustuotot ja -kulut netto  0,3 -2,5 -113,8 0,0 -7,0 -100,1 -9,0 
         
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 -0,0 -100,0 -0,1 -0,3 -69,4 -0,3 
         
Kauden tulos ennen veroja  -24,3 18,7 >-200,0 21,1 69,0 -69,5 100,7 
         
Tuloverot   8 4,7 -4,2 >-200,0 -4,3 -14,3 -70,2 -20,3 
         
Kauden tulos  -19,6 14,5 >-200,0 16,8 54,6 -69,3 80,4 
         
Jakautuminen:         
Emoyhtiön omistajille  -19,6 14,5 >-200,0 16,8 54,7 -69,3 80,5 
Määräysvallattomille omistajille  0,0 -0,0 -101,1 0,0 -0,0 -107,1 -0,0 
         
         
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää 
tulosvaikutteiseksi -0,9 -0,3 167,1 -3,9 -0,3 >200,0 -0,8 
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi  0,1 - - 0,3 - - 0,1 
         
Kauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus 
huomioon otettuna -0,8 -0,3 >200,0 -3,6 -0,3 >200,0 -0,6 

Kauden laaja tulos yhteensä  -20,4 14,2 >-200,0 13,2 54,3 -75,7 79,8 
         
Jakautuminen:        
         
Emoyhtiön omistajille  -20,4 14,2 >-200,0 13,2 54,3 -75,7 79,8 
Määräysvallattomille omistajille  0,0 -0,0 -101,1 0,0 -0,0 -107,1 -0,0 
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kauden 
voitosta laskettu osakekohtainen tulos, 
euroa          
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,15 0,11 >-200,0 0,13 0,43 -69,0 0,63 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,15 0,11 >-200,0 0,13 0,43 -69,0 0,63 
         

 
         
Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta.  
  



 

 

 

Konsernitase   
      

Milj. euroa Liite 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
VARAT      
Pitkäaikaiset varat     
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 78,4 70,5 72,0 
 Käyttöoikeusomaisuuserät  12 168,8 168,7 172,5 
 Liikearvo 11 875,5 835,5 848,6 
 Muut aineettomat hyödykkeet 11 143,0 167,3 175,2 
 Sijoituskiinteistöt  0,5 0,5 0,5 
 Osuudet osakkuusyrityksissä  0,0 0,7 0,6 
 Lainasaamiset  0,1 0,1 0,1 
 Laskennalliset verosaamiset  5,6 5,1 5,4 
 Muut pitkäaikaiset varat  0,8 0,8 0,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä  1 272,6 1 249,2 1 275,8 
      
Lyhytaikaiset varat     
 Vaihto-omaisuus  7,6 6,7 6,4 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset  151,5 129,3 128,3 
 Rahavarat  28,3 39,2 38,1 
Lyhytaikaiset varat yhteensä  187,4 175,2 172,8 
      
      
VARAT YHTEENSÄ  1 459,9 1 424,4 1 448,6 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
 Osakepääoma  0,1 0,1 0,1 
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  492,8 492,8 492,8 
 Omat osakkeet  -15,8 -6,7 -18,0 
 Kertyneet voittovarat  108,2 124,4 134,0 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  585,3 610,5 608,9 
 Määräysvallattomien omistajien osuus  0,0 1,6 0,0 
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  585,3 612,2 608,9 
      
Pitkäaikaiset velat     
 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 13 288,5 285,0 257,9 
 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   127,4 128,5 131,4 
 Laskennalliset verovelat  27,6 28,2 28,5 
 Varaukset  8,7 7,3 8,5 
 Muut velat  12,5 13,7 15,6 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  464,8 462,8 441,9 
      
Lyhytaikaiset velat     
 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 13 145,9 109,4 120,9 
 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   47,3 46,1 47,1 
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  0,4 9,1 13,3 
 Varaukset  2,7 2,1 2,5 
 Ostovelat ja muut velat  195,7 182,8 214,1 
 Osingonjakovelka  17,7 - - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  409,8 349,5 397,9 
      
VELAT YHTEENSÄ  874,6 812,3 839,7 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  1 459,9 1 424,4 1 448,6 
      
Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta.   



 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista    
         

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Milj. euroa 
Osakepää-

oma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille 

Määräysval-
lattomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

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

Kauden laaja tulos        

 Kauden voitto - - - 16,8 16,8 0,0 16,8 

 Muut laajan tuloksen erät - - - -3,6 -3,6 - -3,6 

Liiketoimet omistajien kanssa        

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

 Osakeperusteiset maksut - - 2,2 -3,6 -1,4 - -1,4 

Tapahtumat määräysvallattomien 
omistajien kanssa        

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

Oma pääoma 30.9.2022 0,1 492,8 -15,8 108,2 585,3 0,0 585,3 
         

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Milj. euroa 
Osakepää-

oma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille 

Määräysval-
lattomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

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

Kauden laaja tulos        

 Kauden voitto - - - 54,7 54,7 -0,0 54,7 

 Muut laajan tuloksen erät    -0,3 -0,3 -0,0 -0,3 

Liiketoimet omistajien kanssa        

 Osakeperusteiset maksut - - - 1,3 1,3 - 1,3 

 Osingonjako - - - -16,5 -16,5 - -16,5 

Tapahtumat määräysvallattomien 
omistajien kanssa        

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

 
Liiketoimet määräysvallattomien 
omistajien kanssa - - - -  -11,1 -11,1 

Oma pääoma 30.9.2021 0,1 492,8 -6,7 124,4 610,5 1,6 612,2 



 

 

 

 
         

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

Milj. euroa 
Osakepää-

oma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 
emoyhtiön 
omistajille 

Määräysval-
lattomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

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

Kauden laaja tulos        

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

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

Liiketoimet omistajien kanssa        

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

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

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

Tapahtumat määräysvallattomien 
omistajien kanssa        

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

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

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



 

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
      

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021 
Liiketoiminnan rahavirta      
Kauden voitto ennen veroja -24,3 18,7 21,1 69,0 100,7 
      
Oikaisut      
   Poistot ja arvonalentumiset 54,6 25,0 105,5 67,3 91,7 
   Varausten muutos 2,0 0,0 0,4 -0,8 0,9 
   Muut oikaisut -0,3 1,3 -3,6 1,2 1,3 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,1 
Rahoitustuotot ja -kulut netto -0,4 2,5 0,0 7,0 9,0 

      
Käyttöpääoman muutokset      
   Myynti- ja muiden saamisten muutos 1,8 -5,8 -2,6 -18,3 -17,0 
   Vaihto-omaisuuden muutos -0,3 0,0 -1,2 0,2 0,6 
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -22,3 -8,4 -26,2 1,6 28,5 
Saadut korot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Maksetut verot -6,0 -2,5 -29,0 -18,3 -20,7 
Liiketoiminnan rahavirta 4,8 30,7 64,4 109,1 195,2 
      
Investointien rahavirta      
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,3 -2,6 -29,1 -53,4 -65,3 
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -7,5 -7,2 -20,8 -14,8 -21,0 
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -5,1 -4,3 -19,9 -12,5 -22,1 
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,7 -0,1 -0,7 -0,1 -0,1 
Osakkuusyhtiöiden myynti 0,1 - 0,1 - - 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0,2 0,0 0,5 0,1 0,5 
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investointien rahavirta -14,3 -14,2 -69,9 -80,7 -108,1 
      
Rahoituksen rahavirta      
Omien osakkeiden hankinta - - - - -11,3 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -0,0 -11,1 -0,0 -11,1 -12,7 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25,0 - 49,9 - - 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -15,0 -15,8 -41,9 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1,5 15,1 41,0 60,1 77,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -16,2 -1,2 -16,4 -41,6 -46,5 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12,2 -11,2 -36,6 -30,6 -42,4 
Osamaksuvelkojen takaisinmaksut -1,3 -1,5 -4,1 -4,5 -5,9 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1,2 -1,6 -5,2 -6,4 -9,3 
Maksetut osingot -0,0 - -17,7 -16,5 -33,1 
Rahoituksen rahavirta -4,5 -11,5 -4,1 -66,3 -126,1 
      
Rahavarojen muutos -14,0 5,0 -9,7 -37,9 -39,0 
Rahavarat katsauskauden alussa 42,3 34,2 38,1 77,1 77,1 
Rahavarat katsauskauden lopussa 28,3 39,2 28,3 39,2 38,1 
    
Liitteet ovat kiinteä osa konsernin osavuosikatsausta.    
 



 

 

 

Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot 

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

 
Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa johto on tehnyt arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat laatimisperiaatteiden 
soveltamiseen ja raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Todelliset tulokset voivat poiketa 
näistä arvioista. Johdon käyttämä harkinta laatimisperiaatteiden soveltamisessa sekä arvioihin liittyvät 
epävarmuustekijät ovat pääosin samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.  
 
3.  Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
 
Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä ja toimintamallissa 
 
Terveystalo tiedotti 14.10.2022 suunnittelevansa toimintamallin ja organisaatiorakenteen muuttamista pitkän aikavälin 
arvonluonnin, asiakaslähtöisyyden ja 14.10.2022 julkaistun tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi. 
Suunnitelluilla muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta 
johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista.  
 
Johtoryhmän muutokset astuvat voimaan 1.11.2022, ja uuden toimintamallin mukaisen raportoinnin on suunniteltu 
alkavan vuoden 2023 alusta. Uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä arvioidaan myös sen vaikutuksia 
segmenttiraportointiin, ja mahdollisista muutoksista viestitään erikseen.  
 
Uusi pitkäaikainen 120 miljoonan euron rahoitussopimus ja lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu  
 
Yhtiö solmi kolmannen neljänneksen aikana 120 miljoonan euron pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Sopimuksen 
mukainen laina on nostettu ja yhtiön lyhytaikainen 70 miljoonan euron laina maksettu takaisin katsauskauden 
päättymisen jälkeen. Lainan maturiteetti on kolme vuotta ja se on kertalyhenteinen.  
 
Osingon toinen erä maksettiin 19.10.2022  
 
Terveystalo Oyj:n 7.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella osinkoa maksettiin yhteensä 0,28 euroa osakkeelta. Osinko on maksettu kahdessa 
tasasuuruisessa (0,14 euroa/osake) erässä, joista ensimmäinen maksettiin 20.4.2022 ja toinen 19.10.2022. Yhteensä 
osinkoa maksettiin 35,4 miljoonaa euroa.   



 

 

 

4. Liikevaihto ja segmentti-informaatio 
 
Konsernin liikevaihto on jaettu asiakastyyppien perusteella. Konsernilla ei ole asiakkaita, joiden liikevaihto olisi 
vähintään 10 prosenttia Konsernin liikevaihdosta. Terveystalo tarjoaa varsinaisia terveydenhuollon palveluitaan ja 
avohoidon palveluja kolmelle eri asiakasryhmälle: yritysasiakkaille, yksityisasiakkaille ja julkisen sektorin asiakkaille. 
       
Yritysasiakkaat ovat Terveystalon suurin asiakasryhmä. Terveystalon yritysasiakkaat käsittävät yhtiön 
työterveysasiakkaat lukuun ottamatta kunnallisia työterveysasiakkaita. Yhtiö tarjoaa lakisääteisiä työterveyspalveluja ja 
muita työterveys- ja työhyvinvointipalveluja kaiken kokoisille yritysasiakkaille. Terveystalo on Suomen suurin 
työterveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja työterveyshuollon loppukäyttäjien määrän perusteella. Terveystalo tarjoaa 
työterveydenhuollon palveluja yli 25 000 yritykselle.  
 
Yksityisasiakkaat ovat Terveystalon toiseksi suurin asiakasryhmä. Yksityisasiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä ja 
perheitä. Yhtiön vahva brändi, vaivaton pääsy palveluihin ilman pitkiä odotusaikoja, johtava yksityishenkilöille, perheille 
ja eläkeläisille suunnattu palvelutarjonta ja henkilökohtaiset digitaaliset palvelut tuovat Terveystalolle kilpailuedun 
julkiseen terveydenhuoltoon nähden ja kannustavat asiakkaita investoimaan omaan terveyteensä. Yksityisasiakkaiden 
palvelut maksaa joko asiakas itse tai vakuutusyhtiö. 
 
Terveystalon julkisen sektorin asiakasryhmään kuuluu suomalaisia julkisen sektorin organisaatioita, kuten kuntia, 
kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä sekä kunnallisia työterveysasiakkaita. Terveystalon laaja toimipaikkaverkosto, 
digitaalinen tarjonta, hyvä maine ja tunnettu brändi sekä terveydenhuoltopalvelujen koko hoitoketjun laaja tuntemus ja 
kokemus tekevät Terveystalosta houkuttelevan kumppanin julkiselle sektorille. Julkisen sektorin asiakasryhmässä 
Terveystalon palvelut rahoitetaan pääasiassa kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien budjeteista. Julkisen 
sektorin asiakkaille tarjottavat palvelut koostuvat kokonais- ja osaulkoistuksista, terveydenhuollon 
henkilöstövuokrauspalveluista, erikoissairaanhoidon palveluista, muista terveydenhuollon palveluista ja kuntien, 
kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien työterveyspalveluista. 
         
Liikevaihdon jakautuminen       
         

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Yritysasiakkaat 108,8 108,1 0,7 374,2 349,0 7,2 481,7 
Yksityisasiakkaat 77,1 78,8 -2,1 250,4 243,8 2,7 333,2 
Julkisen sektorin asiakkaat 72,7 72,8 -0,1 234,5 220,7 6,2 302,8 
     Ulkoistukset 29,8 29,3 1,9 92,5 88,0 5,1 121,1 

     Henkilöstövuokrauspalvelut 21,2 20,9 1,3 67,4 64,0 5,3 87,6 

     Palvelumyynti, kuten työterveys ja muut 21,7 22,6 -4,1 74,7 68,8 8,6 94,0 

Suomi 258,6 259,6 -0,4 859,1 813,6 5,6 1 117,7 
Ruotsi ja muut* 17,8 13,5 31,6 65,2 13,5 >200,0 36,9 
Yhteensä 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
         

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

Suoritevelvoitteiden täyttymisen ajoittuminen       
         

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Yhtenä ajankohtana 244,9 243,0 0,8 829,4 736,6 12,6 1 030,1 
Ajan kuluessa 31,5 30,1 4,5 94,9 90,5 4,9 124,5 
Yhteensä 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
 



 

 

 

 
Segmentti-informaatio       
         
Liikevaihto        
Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Suomi 258,6 259,6 -0,4 859,1 813,5 5,6 1 117,7 
Ruotsi ja muut 17,9 13,6 31,4 65,4 13,7 >200,0 37,2 
Sisäiset eliminoinnit -0,0 -0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 
Yhteensä 276,4 273,2 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
         

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)         
Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Suomi 14,3 33,0 -56,6 75,7 100,7 -24,8 140,2 
Ruotsi ja muut -1,9 -1,5 21,0 -0,2 -1,6 -86,8 0,8 
Yhteensä 12,5 31,5 -60,4 75,5 99,1 -23,8 141,0 
         
Poistot aineellisista hyödykkeistä        
Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Suomi 16,7 15,7 6,1 49,5 46,4 6,6 62,3 
Ruotsi ja muut 1,8 1,4 31,3 5,0 1,4 >200,0 2,8 
Yhteensä 18,5 17,1 8,1 54,4 47,8 13,9 65,1 
         
Oikaistun liikevoiton/-tappion (EBITA) täsmäytys kauden tulokseen on esitetty liitetiedossa 17. 
         
         
        
Henkilöstö    1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Henkilöstö keskimäärin HTV        
Suomi     5 988 5 458 9,7 5 338 
Ruotsi ja muut    697 187 >200,0 305 
Yhteensä    6 685 5 645 18,4 5 643 
         
Henkilöstö kauden lopussa        
Suomi     10 176 8 949 13,7 9 131 
Ruotsi ja muut    851 673 26,4 674 
Yhteensä    11 027 9 622 14,6 9 805 
         
Ammatinharjoittajat kauden lopussa        
Suomi     5 742 5 600 2,5 5 644 
Ruotsi ja muut    110 110 0,0 110 
Yhteensä    5 852 5 710 2,5 5 754 
         



 

 

 

 
5. Materiaalit ja palvelut       
         

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Materiaalien ostot -10,1 -7,3 38,1 -32,3 -24,4 32,4 -34,8 
Varaston muutos 0,3 0,0 >-200,0 1,2 -0,2 >-200,0 -0,6 
Ulkopuoliset palvelut -110,6 -104,9 5,5 -353,8 -328,2 7,8 -453,4 
Yhteensä -120,4 -112,2 7,3 -384,9 -352,9 9,1 -488,9 
         
6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut        
         

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Palkat ja palkkiot -83,3 -76,5 9,0 -278,8 -222,3 25,4 -314,1 
Osakeperusteiset maksut -0,5 -0,5 7,2 -1,5 -1,3 8,9 -1,9 
Muut työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -16,6 -15,2 9,3 -54,4 -44,8 21,4 -62,3 
Yhteensä -100,5 -92,1 9,0 -334,6 -268,4 24,7 -378,2 
 
7. Liiketoiminnan muut kulut        
         

Milj.euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Vuokrat ja toimitilakulut  -6,3 -5,4 15,8 -16,0 -13,4 19,1 -18,1 
Tieto- ja viestintäteknologiakulut -9,7 -7,9 23,2 -29,2 -23,0 26,9 -31,7 
Markkinointi- ja viestintäkulut -2,5 -1,6 60,6 -7,1 -5,0 41,3 -7,3 
Muut kulut -7,8 -8,8 -12,1 -27,7 -23,0 20,6 -32,0 
Yhteensä -26,2 -23,7 10,8 -79,9 -64,4 24,1 -89,2 
 
8. Tuloverot        
         
Tuloverot tuloslaskelmassa  
         
Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 3,9 -5,2 -175,0 -5,2 -16,8 -68,8 -23,4 
Edellisten tilikausien verot 0,0 0,1 -38,2 0,0 0,1 -46,9 0,1 
Laskennallisten verojen muutos 0,7 1,0 -23,6 0,9 2,4 -61,3 3,1 

Tuloverot yhteensä 4,7 -4,2 >-200,0 -4,3 -14,3 -70,2 -20,3 



 

 

 

9. Osakeperusteiset maksut 

Terveystalo myönsi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana johtoryhmälle sekä muille avainhenkilöille uuden 
pitkän aikavälin kannustinohjelman. Suoriteperusteisen kannustinohjelman ansaintajakso on kolme vuotta, ja ohjelman 
ansaintaedellytyksenä on kolmen vuoden työssäoloehto sekä Terveystalon osakkeen kokonaistuottoon perustuvat 
ansaintakriteerit. Palkkio myönnetään ja maksetaan Terveystalon osakkeina, minkä lisäksi Terveystalo maksaa 
palkkioon liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Ohjelman vaikutus 1.1-30.9.2022 tulokseen on ollut 0,4 miljoonaa 
euroa, ja sen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 2,3 miljoonaa euroa. Järjestelyn piiriin kuuluu 69 henkilöä. 

Edellä mainitun ohjelman lisäksi Terveystalolla on katsauskaudella ollut voimassa suoriteperusteinen kannustinohjelma 
2021-2023 ja siirtymävaiheen kannustinohjelma. Näiden ohjelmien kuvaukset sisältyvät tilinpäätökseen 2021.  

 



 

 

 

10. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  
       

1-9/2022  Maa- ja 
vesialueet, 

rakennukset ja 
rakennelmat 

Koneet ja 
kalusto 

Toimitilojen perus-
parannukset 

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakko-maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa  
Hankintameno 1.1.2022 2,1 144,4 55,0 3,0 204,4 
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,2 0,2 0,5 0,0 1,0 
Lisäykset   - 13,3 2,7 5,4 21,4 
Vähennykset  - -0,3 - - -0,3 
Muuntoerot  -0,0 -0,1 -0,0 - -0,2 
Siirrot erien välillä - 0,8 2,6 -3,4 0,1 
Hankintameno 30.9.2022 2,3 158,3 60,7 5,0 226,3 
       

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 -1,1 -101,7 -29,6 - -132,4 
Poistot ja arvonalentumiset -0,0 -11,0 -4,5 - -15,5 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2022 -1,1 -112,7 -34,1 - -148,0 

       Kirjanpitoarvo 1.1.2022 1,0 42,6 25,4 2,9 72,0 
Kirjapitoarvo 30.9.2022 1,2 45,6 26,6 5,0 78,4 
       

1-9/2021  Maa- ja 
vesialueet, 

rakennukset ja 
rakennelmat 

Koneet ja 
kalusto 

Toimitilojen perus-
parannukset 

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakko-maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa  
Hankintameno 1.1.2021 2,1 127,4 49,5 1,8 180,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen - 2,3 0,3 0,0 2,7 
Lisäykset   - 9,1 1,6 4,1 14,8 
Vähennykset  - -0,3 - - -0,3 
Siirrot erien välillä  - 1,1 2,8 -3,9 - 
Hankintameno 30.9.2021 2,1 139,7 54,2 2,0 198,0 
       

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -1,1 -88,1 -24,1 - -113,3 
Poistot -0,0 -10,2 -4,1 - -14,3 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2021 -1,1 -98,3 -28,2 - -127,6 

       Kirjanpitoarvo 1.1.2021 1,0 39,3 25,5 1,8 67,6 
Kirjanpitoarvo 30.9.2021 1,0 41,4 26,1 2,0 70,5 



 

 

 

 
       
2021  Maa- ja 

vesialueet, 
rakennukset ja 

rakennelmat 

Koneet ja 
kalusto 

Toimitilojen perus-
parannukset 

Muut aineelliset 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

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

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -1,1 -88,1 -24,1 - -113,3 
Poistot ja arvonalentumiset -0,0 -13,6 -5,5 - -19,2 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021 -1,1 -101,7 -29,6 - -132,4 

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



 

 

 

11. Aineettomat hyödykkeet      
      
1-9/2022 Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit Muut 

aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa 
Hankintameno 1.1.2022 916,6 166,5 88,8 111,0 1 282,9 
Liiketoimintojen yhdistäminen 29,5 2,0 - 0,2 31,7 
Lisäykset - - - 17,1 17,1 
Muuntoerot -2,7 -0,5 -0,1 -0,7 -4,0 
Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä - - - -0,1 -0,1 
Hankintameno 30.9.2022 943,5 167,9 88,7 127,6 1 327,7 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 -68,0 -107,4 -33,7 -50,0 -259,1 
Poistot - -7,5 -3,6 -10,2 -21,3 
Arvonalentumiset* - - - -29,0 -29,0 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2022 -68,0 -114,8 -37,3 -89,2 -309,4 
      
Kirjanpitoarvo 1.1.2022 848,6 59,1 55,1 61,0 1 023,8 
Kirjanpitoarvo 30.9.2022 875,5 53,1 51,4 38,4 1 018,4 
      
* Arvonalentumiskirjaus 28,9 miljoonaa euroa liittyen lopetettuihin osaprojekteihin operatiivisen perusjärjestelmän uudistuksessa.  



 

 

 

 
      
      
1-9/2021 Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit Muut 

aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

Milj. euroa 
Hankintameno 1.1.2021 849,8 154,2 82,9 80,9 1 167,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen 54,1 10,4 6,0 4,5 74,9 
Lisäykset - - - 12,5 12,5 
Muuntoerot -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 
Hankintameno 30.9.2021 903,5 164,6 88,8 98,0 1 255,0 
      
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -68,0 -97,3 -29,2 -39,3 -233,9 
Poistot ja arvonalentumiset - -7,4 -3,3 -7,6 -18,3 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2021 -68,0 -104,7 -32,5 -46,9 -252,1 
      
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 781,8 56,9 53,6 41,6 933,9 
Kirjanpitoarvo 30.9.2021 835,5 59,9 56,3 51,1 1 002,8 
      
2021 Liikearvo Asiakkuudet Tavaramerkit Muut 

aineettomat 
hyödykkeet ja 

ennakko-
maksut 

Yhteensä 

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

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

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



 

 

 

12.1. Käyttöoikeusomaisuuserät 
        
        
1-9/2022     

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa     
Hankintameno 1.1.2022    278,7 41,1 319,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen    3,5 - 3,5 
Lisäykset    36,5 0,5 37,0 
Vähennykset     -4,2 -0,3 -4,6 
Muuntoerot     -0,8 0,0 -0,8 
Hankintameno 30.9.2022    313,8 41,2 355,0 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022    -119,0 -28,3 -147,3 
Poistot    -36,3 -2,7 -38,9 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2022    -155,3 -31,0 -186,2 

        Kirjanpitoarvo 1.1.2022    159,7 12,7 172,5 
Kirjapitoarvo 30.9.2022    158,5 10,2 168,8 
        

1-9/2021     

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa     
Hankintameno 1.1.2021    234,9 38,9 273,8 
Liiketoimintojen yhdistäminen    12,8 0,5 13,3 
Lisäykset      17,3 1,3 18,6 
Vähennykset     -2,1 - -2,1 
Hankintameno 30.9.2021    262,8 40,8 303,6 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021    -76,8 -24,6 -101,4 
Poistot    -30,8 -2,7 -33,5 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2021    -107,6 -27,3 -134,9 

        
Kirjanpitoarvo 1.1.2021    158,1 14,3 172,4 
Kirjapitoarvo 30.9.2021    155,3 13,4 168,7 
        

2021     

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

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

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



 

 

 

 
12.2. Vuokrasopimusvelat 
      
30.9.2022   

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa   
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   118,2 9,2 127,4 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   44,1 3,2 47,3 
Vuokrasopimusvelat yhteensä   162,3 12,4 174,8 
      
30.9.2021   

Toimitilat Muut erät Yhteensä Milj. euroa   
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat   116,4 12,1 128,5 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat   42,3 3,7 46,1 
Vuokrasopimusvelat yhteensä   158,7 15,9 174,6 
      
31.12.2021   

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

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

Milj. euroa 30.9.2022 

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja -

velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut 
rahoitusvarat ja                

-velat Kirjanpitoarvo Käypä arvo 
Käyvän arvon 

hierarkia 
Rahoitusvarat      
Pitkäaikaiset      
  Lainasaamiset 0,1 - 0,1 0,1 Taso 2 
  Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,8 - 0,8 0,8 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Myyntisaamiset - 86,5 86,5 86,5  
  Sopimukseen perustuvat varat - 40,4 40,4 40,4  
  Muut saamiset - - - -  
  Rahavarat - 28,3 28,3 28,3  
  Korkojohdannaiset 7,2 - 7,2 7,2 Taso 2 
Rahoitusvarat yhteensä 8,0 155,3 163,3 163,3  
Rahoitusvelat      
Pitkäaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 283,8 283,8 283,8  
  Osamaksuvelat - 4,7 4,7 4,7  
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 2,2 - 2,2 2,2 Taso 3 
Lyhytaikaiset      
  Rahalaitoslainat - 116,3 116,3 116,3  
  Yritystodistukset - 25,0 25,0 25,0  
  Osamaksuvelat - 4,6 4,6 4,6  
  Ostovelat - 43,5 43,5 43,5  
  Ehdolliset lisäkauppahintavelat 7,1 - 7,1 7,1 Taso 3 
  Korkojohdannaiset 1,4 - 1,4 1,4 Taso 2 
Rahoitusvelat yhteensä 10,8 477,9 488,7 488,7  
      



 

 

 

Käyvän arvon hierarkian tasolle 3 luokitellut rahoitusvarat ja -velat muodostuvat noteeraamattomista osakesijoituksista sekä yritys- ja 
liiketoimintakauppojen ehdollisista lisäkauppahintaveloista. Osakesijoitusten arvostus perustuu johdon tapauskohtaiseen arvioon osakkeisiin 
liittyvästä tulevasta kassavirrasta, ja ehdollisten lisäkauppahintavelkojen arvostus perustuu kauppakirjoilla määritettyyn ehdollisen lisäkauppahinnan 
määrään sekä johdon tapauskohtaiseen arvioon lisäkauppahinnan toteutumisesta. Käyvän arvon hierarkian tasolle 3 luokiteltujen rahoitusvarojen ja 
velkojen käypien arvojen muutosten vaikutus kauden tulokseen on ollut -1,2 miljoonaa euroa (2021: 0,3 miljoonaa euroa).  

  

Milj. euroa 31.12.2021 

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja -

velat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut 
rahoitusvarat ja              

-velat 
Kirjanpito-

arvo Käypä arvo 
Käyvän arvon 

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



 

 

 

14. Liiketoimintojen yhdistämiset 
 
Katsauskauden 1.1-30.9.2022 aikana konserni on tehnyt 11 yrityshankintaa ja kolme liiketoimintakauppaa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 
Luovutettu vastike 
    

Milj. euroa 
Kauppahinta, rahana maksettava   31,2 
Ehdollinen vastike   3,8 
Luovutettu vastike yhteensä   35,1 
    
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät 
    
Milj. euroa 
Rahavarat   4,2 
Aineettomat hyödykkeet   2,2 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   1,0 
Käyttöoikeusomaisuuserät   3,5 
Vaihto-omaisuus   0,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   4,7 
Rahoitusvelat   -0,3 
Vuokrasopimusvelat   -3,5 
Ostovelat ja muut velat   -5,7 
Laskennalliset verovelat   -0,4 
Korolliset velat   -0,1 
Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä   5,7 

    
Liikearvo   29,5 
 

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyi alustava 29,5 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu yhtiöiden ja liiketoiminnan 
hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Syntyneestä liikearvosta 1,0 
miljoonaa euroa on vähennyskelpoista verotuksessa. Tilikauden 2022 aikana tehtyjen hankintojen rahavirtavaikutus oli 
27,1 miljoonaa euroa. 
 
Toteutuneissa liiketoimintojen yhdistämisissä Konserni on hankkinut asiakkuuksia. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin 
sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritelty asiakassuhteiden arvioidun 
kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.  
 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oli 4,7 miljoonaa euroa, eikä niihin liity olennaista 
arvonalentumisriskiä. 
 
Konserni on kirjannut näistä hankinnoista yhteensä 1,0 miljoonaa euroa transaktioihin liittyvää kulua varainsiirtoverosta 
sekä palkkioista liittyen neuvonta-, arvonmääritys- tms. palveluihin. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman 
liiketoiminnan muut kulut -erään. 

Edellä kuvattujen liiketoimintojen yhdistämisen myötä katsauskauden 1.1-30.9.2022 aikana kirjattu liikevaihto oli 12,5 
miljoonaa euroa ja tappio 0,1 miljoonaa euroa.  

Johdon arvion mukaan Konsernin liikevaihto katsauskauden 1.1-30.9.2022 aikana olisi ollut 932,4 miljoonaa euroa ja 
kauden voitto 16,9 miljoonaa euroa jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisivat yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen 1.1.2022 alkaen. 
 
 



 

 

 

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

Feelgood Svenska AB -konsernin hankinta  

Terveystalo Healthcare Oy 14.6.2021 hankki 72,14 prosenttia ruotsalaisen Feelgood-konsernin emoyhtiö Feelgood 
Svenska AB (publ):n osakekannasta. Samalla Terveystalo Healthcare julkisti suositellun pakollisen 
käteisostotarjouksen Feelgoodin jäljellä olleiden osakkeiden ostamisesta 5,70 Ruotsin kruunun (noin 0,57 euron) 
osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Ostotarjous päättyi 26.7.2021, ja ostotarjouksen myötä Terveystalo saavutti 
94,72 prosentin omistusosuuden Feelgoodin osakkeista ja äänistä. Elokuussa 2021 Terveystalo käynnisti pakollisen 
lunastusmenettelyn Feelgoodin jäljellä olevista osakkeista ja Feelgoodin osakkeet poistettiin Nasdaq Stockholmin 
listalta 6.8.2021. 

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

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

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



 

 

 

Luovutettu vastike 

Milj. euroa   

Kauppahinta, rahana maksettava 47,2 

Luovutettu vastike yhteensä 47,2 
 

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

Milj. euroa   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2,0 

Käyttöoikeusomaisuuserät  10,7 

Muut aineettomat hyödykkeet 18,1 

Laskennalliset verosaamiset 0,1 

Muut pitkäaikaiset varat 0,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,6 

Rahavarat 2,7 

Rahoitusvelat -3,9 

Vuokrasopimusvelat -9,9 

Laskennalliset verovelat -3,7 

Muut pitkäaikaiset velat (eläkevelvoitteet) -1,9 

Ostovelat ja muut velat -12,2 

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä  18,6 

Määräysvallattomien omistajien osuus 12,8 

Liikearvo 41,4 
 

Hankinnan rahavirtavaikutus 
 
Milj. euroa 

Maksettu käteisvaroina 47,2 

Vähennetään: hankitut rahavarat -2,7 

Hankinnan rahavirtavaikutus hankinta-ajankohtana 44,5 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 12,7 

Hankinnan kokonaisrahavirtavaikutus 57,2 
 
 

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

Käypien arvojen määrityksessä tunnistettiin asiakassuhteisiin, tuotemerkkeihin ja teknologiaan perustuvia aineettomia 
hyödykkeitä, joiden alustavaksi yhteenlasketuksi käyväksi arvoksi määriteltiin 18,0 miljoonaa euroa. Edellä mainittuihin 
liittyen tunnistettiin 3,7 miljoonan euron laskennallinen verovelka. Asiakassuhteiden ja tuotemerkkien käypä arvo on 
määritelty käyttäen tuottoihin perustuvaa lähestymistapaa, joka edellyttää arviota tai ennustetta odotettavissa olevista 



 

 

 

vastaisista rahavirroista. Teknologian käypä arvo on määritelty käyttäen arvioitua jälleenhankintakustannusta. 
Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyi 41,4 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu odotettavissa oleviin 
synergiaetuihin ja henkilökunnan osaamiseen. Syntynyt liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. 

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

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

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

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

  

Muut yrityshankinnat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

Luovutettu vastike yhteensä   
   
Milj. euroa   
Kauppahinta, rahana maksettava  24,0 
Ehdollinen vastike  7,3 
Luovutettu vastike yhteensä  31,4 
   
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät 
   
Milj. euroa   
Rahavarat  3,6 
Aineettomat hyödykkeet  5,5 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  0,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät  7,2 
Vaihto-omaisuus  0,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  3,5 
Rahoitusvelat  -0,8 
Vuokrasopimusvelat  -7,2 
Ostovelat ja muut velat  -6,6 
Laskennalliset verovelat  -1,0 
Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä  5,4 
   
Liikearvo  26,0 
 

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

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

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



 

 

 

15. Vakuudet, ehdolliset velat ja vastuusitoumukset    
    

Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 11,4 12,1 11,4 
Yhteensä 11,4 12,1 11,4 
    
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Talletukset 0,2 0,2 0,2 
Muut takaukset 0,5 0,8 0,9 
Yhteensä 0,7 1,0 1,1 



 

 

 

16. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
        

Milj. euroa, ellei toisin mainittu 7-9/2022 7-9/2021 Muutos, % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos, % 2021 
Liikevaihto 276,4 273,1 1,2 924,3 827,1 11,8 1 154,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)  30,9 48,6 -36,3 130,0 146,9 -11,5 206,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)  11,2 17,8 - 14,1 17,8 - 17,8 
Käyttökate (EBITDA) 1)  29,9 46,2 -35,2 126,6 143,6 -11,8 201,8 
Käyttökate (EBITDA), % 1)  10,8 16,9 - 13,7 17,4 - 17,5 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)  12,5 31,5 -60,4 75,5 99,1 -23,8 141,0 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)  4,5 11,5 - 8,2 12,0 - 12,2 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) 1)  11,4 29,1 -60,7 72,2 95,8 -24,7 136,7 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % 1)  4,1 10,7 - 7,8 11,6 - 11,8 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)  5,2 23,6 -77,8 53,3 79,6 -33,0 114,4 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)  1,9 8,6 - 5,8 9,6 - 9,9 
Liikevoitto/-tappio (EBIT)  -24,6 21,2 >-200,0 21,1 76,3 -72,3 110,1 
Liikevoitto/-tappio (EBIT), %  -8,9 7,8 - 2,3 9,2 - 9,5 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)  - - - 7,1 13,0 - 13,6 
Omavaraisuusaste, % 1)  - - - 40,2 43,0 - 42,2 
Osakekohtainen tulos (€) -0,15 0,11 >-200,0 0,13 0,43 -69,1 0,63 

Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 
1000 kpl 126 548 127 307 - 126 348 127 307 - 127 180 
Nettovelka 1)  - - - 580,9 529,8 9,6 519,0 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 99,2 86,5 - 85,2 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 
* 1) - - - 3,1 2,6 - 2,5 
Varat yhteensä - - - 1 459,9 1 424,4 2,5 1 448,6 

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 
16 * 1) - - - 135,4 155,7 -13,1 156,9 
Nettovelka, ilman IFRS 16 1)  - - - 406,1 355,1 14,3 340,6 

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 
kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) - - - 3,0 2,3 - 2,2 
Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 6 685 5 645 18,4 5 643 
Henkilöstö kauden lopussa - - - 11 027 9 622 14,6 9 805 
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 852 5 710 2,5 5 754 
        
*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja - tappioihin, arvonalentumisiin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaviin eriin. 
        
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka 
antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.  

  



 

 

 

17. Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat 
    
Tunnusluvut  
    

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

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

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

    

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

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

    

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

x 100 % 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

    

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

x 100 % 
Oma pääoma 

    

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

Korolliset velat - korolliset saamiset ja rahavarat  

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)  

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

= 
Korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja - korolliset saamiset ja rahavarat  

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16  
    
    
Tuloslaskelman vaihtoehtoiset tunnusluvut  
    
Yhtiö esittää seuraavat tuloslaskelman vaihtoehtoiset tunnusluvut, koska yhtiön näkemyksen mukaan ne lisäävät ymmärrystä yhtiön liiketoiminnan 
tuloksesta. Lisäksi oikaistut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat usein analyytikkojen ja muiden osapuolten käyttämiä ja helpottavat vertailtavuutta 
kausien välillä. 

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

    

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

x 100 % 
Liikevaihto 

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

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

oikaisut 
 

 

    

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

= 

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

Liikevaihto 

    



 

 

 

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

oikaisut  

    

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

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
+oikaisut x 100 % 

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

    

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

x 100 % 
Liikevaihto 

    
    

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

= Liikevoitto/-tappio + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 
 

 

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

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

Liikevaihto 

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

    

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

x 100 % 
Liikevaihto 

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

vuokrakuluoikaisu 
 

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



 

 

 

18. Täsmäytyslaskelma vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin 
      

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 

Poistot ja arvonalentumiset 54,6 25,0 105,5 67,3 91,7 
Oikaisut * 1,0 2,3 3,4 3,3 4,3 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 30,9 48,6 130,0 146,9 206,1 
      

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 30,9 48,6 130,0 146,9 206,1 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 11,2 17,8 14,1 17,8 17,8 
      

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 
Poistot ja arvonalentumiset 54,6 25,0 105,5 67,3 91,7 
Käyttökate (EBITDA) 29,9 46,2 126,6 143,6 201,8 
      

Käyttökate (EBITDA), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Käyttökate (EBITDA) 29,9 46,2 126,6 143,6 201,8 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 
Käyttökate (EBITDA), % 10,8 16,9 13,7 17,4 17,5 
      

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 

Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 36,1 7,9 51,0 19,6 26,6 
Oikaisut * 1,0 2,3 3,4 3,3 4,3 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA) 12,5 31,5 75,5 99,1 141,0 
      

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA) 12,5 31,5 75,5 99,1 141 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA), % 4,5 11,5 8,2 12,0 12,2 



 

 

 

 
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 36,1 7,9 51,0 19,6 26,6 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA) 11,4 29,1 72,2 95,8 136,7 
      

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 11,4 29,1 72,2 95,8 136,7 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
(EBITA), % 4,1 10,7 7,8 11,6 11,8 
      

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 
Oikaisut * 29,9 2,3 32,2 3,3 4,3 

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 5,2 23,6 53,3 79,6 114,4 
      

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) 5,2 23,6 53,3 79,6 114,4 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % 1,9 8,6 5,8 9,6 9,9 
      

Liikevoitto/-tappio (EBIT), milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 

Kauden tulos -19,6 14,5 16,8 54,6 80,4 
Tuloverot -4,7 4,2 4,3 14,3 20,3 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut -0,3 2,5 0,0 7,0 9,0 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) -24,6 21,2 21,1 76,3 110,1 

      

Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Liikevoitto/-tappio (EBIT) -24,6 21,2 21,1 76,3 110,1 
Liikevaihto 276,4 273,1 924,3 827,1 1 154,6 
Liikevoitto/-tappio (EBIT), % -8,9 7,8 2,3 9,2 9,5 
      

Oman pääoman tuotto (ROE), %   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta)   42,6 77,1 80,4 

Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden) (keskimäärin)   597,1 591,8 590,1 
Oman pääoman tuotto (ROE), %   7,1 13,0 13,6 
      



 

 

 

      
      

Omavaraisuusaste, %   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Oma pääoma (sisältäen määräysvallattomien omistajien osuuden)   585,3 612,2 608,9 
Taseen loppusumma   1 459,9 1 424,4 1 448,6 
Saadut ennakot   4,0 2,0 6,1 
Omavaraisuusaste, %   40,2 43,0 42,2 
      

Nettovelkaantumisaste (gearing), %   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Korolliset velat   609,2 569,0 557,2 
Korolliset saamiset ja rahavarat   28,4 39,3 38,2 
Oma pääoma   585,3 612,2 608,9 
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   99,2 86,5 85,2 
      

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Korolliset velat   609,2 569,0 557,2 
Korolliset saamiset ja rahavarat   28,4 39,3 38,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   189,1 201,5 206,1 
Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   3,1 2,6 2,5 
      

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Kauden tulos   42,6 77,1 80,4 
Tuloverot   10,2 19,8 20,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,1 0,3 0,3 
Nettorahoituskulut   2,0 9,9 9,0 

Poistot ja arvonalentumiset   129,8 90,3 91,7 
Oikaisut *   4,3 4,1 4,3 
IFRS 16 vuokrakuluoikaisu   -53,7 -45,8 -49,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   135,4 155,7 156,9 
      

Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 

Korolliset velat   434,4 394,4 378,8 
Korolliset saamiset ja rahavarat   28,4 39,3 38,2 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)   135,4 155,7 156,9 
Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16   3,0 2,3 2,2 
      

Oikaisut *, milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut (1   0,5 2,0 2,1 2,5 3,1 
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut (2 0,1 0,1 0,6 0,3 0,3 
Omaisuuden myyntivoitto / -tappio, netto - - - - - 
Arvonalentumiset 28,9 - 28,9 - - 
Strategiset projektit ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,4 0,2 0,7 0,6 0,8 
Oikaisut * 29,9 2,3 32,2 3,3 4,3 
      
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 

1) Sisältäen hankittujen liiketoimintojen transaktiokustannukset ja integraatiokulut.  
2) Sisältäen verkoston ja liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt. 
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