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Pihlajalinnan osavuosikatsaus  
1.1.–31.3.2017 (3 kk) 
 

Kannattavuuden paraneminen jatkui, Pihlajalinna valmistautuu  
sote-uudistukseen 
 

Tammi–maaliskuu lyhyesti:  
• Liikevaihto oli 110,0 (100,1) milj. euroa – kasvua 

10 prosenttia 
• Liikevoitto (EBIT) oli 5,4 (4,2) milj. euroa  
• Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (4,2) milj. euroa 

– kasvua 37 prosenttia 
• Käyttökate (EBITDA) oli 8,9 (7,0) milj. euroa 

 
 

 
 

• Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 9,1 (7,0) milj. 
euroa – kasvua 30 prosenttia 

• Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 519 
(4 228) 

• Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,10) euroa 
•   
 
 
 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–3/2017 
3 kk 

1–3/2016 
3 kk 

2016 
12 kk 

TULOSLASKELMA     
Liikevaihto, milj. euroa 110,0 100,1 399,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,1 7,0 28,9 
Oikaistu käyttökate, % 8,3 7,0 7,2 
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,9 7,0 27,9 
Käyttökate, % 8,1 7,0 7,0 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,7 4,2 16,6 
Oikaistu liikevoitto, % 5,2 4,2 4,2 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,4 4,2 15,1 
Liikevoitto, % 4,9 4,2 3,8 
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 5,0 3,8 13,7 
    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,15 0,10 0,39 
Oma pääoma per osake, eur 4,89 4,56 4,74 
    
MUUT TUNNUSLUVUT    
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 10,3 4,8 10,8 
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 11,7 3,5 11,1 
Omavaraisuusaste, % 42,9 43,8 46,5 
Nettovelkaantumisaste, % 27,2 21,5 21,9 
Korolliset nettovelat, milj. euroa 28,2 20,7 22,1 
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 0,9 1,3 0,8 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa* 4,6 10,3 27,4 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,5 14,0 32,3 
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 9,5 3,9 6,8 
Henkilöstö keskimäärin (FTE)** 3 686 3 365 3 503 
Henkilöstö kauden lopussa 4 519 4 228 4 407 

* Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin 
** Pihlajalinna on ryhtynyt 1.1.2017 raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisem-
man Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan. 
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Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan: 
 

Pihlajalinnan vuoden 2017 ensimmäinen neljän-
nes oli hyvä. Liikevaihdon 5,2 prosentin orgaani-
nen kasvu on kohtuullinen, ja kannattavuuden 
paranemiseen voi olla tyytyväinen. 
 
Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -seg-
mentissä (P & S) ensimmäinen vuosineljännes su-
jui suunnitellusti ja kannattavuus parantui odote-
tusti. Erityisen iloinen voi olla segmenttiin kuulu-
vien Tampereen Omapihlaja-terveysasemien si-
joittumiseen kärkeen Tampereen kaupungin te-
kemässä terveysasemavertailussa, jossa kriteerei-
hin kuuluivat laatu ja jonotusaika. Pihlajalinna on 
mukana myös Tampereella järjestettävässä valin-
nanvapauskokeilussa, jossa tiettyjen alueiden 
asukkaat voivat valita sote-palvelujensa tuotta-
jan.  
 
Lääkäriasemat ja erikoissairaanhoito -segmentin 
(L & E) neljännes oli kohtuullinen. Kannattavuu-
den kehitys oli lievä pettymys. Lääkärikeskusten 
ja Suunterveydenhoidon kannattavuus oli hieman 
odotettua heikompi. Työterveyshuollon ja leik-
kaustoiminnan kannattavuus parani ilahdutta-
vasti. Kerromme L & E -segmentissä tästä vuosi-
neljänneksestä eteenpäin julkisen erikoissairaan-
hoidon liikevaihdon ja kannattavuuden erikseen. 
Näin muun liiketoiminnan kannattavuudesta saa 
aiempaa paremman kuvan.  
 
Kehitämme tämän vuoden aikana voimakkaasti 
digitaalisia palvelujamme. Ensimmäisen vuosinel-
jänneksen aikana toimme markkinoille uuden 
etälääkärisovelluksen. Jatkamme panostuksia 
niin, että saavutamme tavoitteemme eli markki-
noiden parhaat digitaaliset palvelut vuoden lop-
puun mennessä. 
 
Helmikuussa julkistamamme valtakunnallinen laa-
jentumissuunnitelma on tarkentunut. Avaamme 
tänä vuonna uudet lääkärikeskukset ainakin Ou-
luun, Turkuun ja Espoon Tapiolaan. Kaikkiaan 
avaamme tämän ja ensi vuoden aikana noin 15 
uutta lääkärikeskusta eri puolilla Suomea. Näihin 
vaadittavat investoinnit jäävät arviomme mukaan 

alle 40 miljoonan euron. Samalla etenemme kohti 
yhtä brändiä eli Pihlajalinnaa.  
 
Sote-uudistukseen liittyvä hallituksen esitys valin-
nanvapauslaiksi esiteltiin tiistaina 9.5. Esityksestä 
puuttuu perusterveydenhuollon tuottajan kustan-
nusvastuu erikoissairaanhoidosta, mikä on mie-
lestämme valitettavaa. Jos perusterveydenhuol-
lon tuottajalla olisi kustannusvastuu, tuottajilla 
olisi vahva kannustin ennaltaehkäisyyn ja nope-
aan, vaikuttavaan hoitoon. Nykytiedon perus-
teella odotamme, että laki hyväksytään syksyllä. 
 
Mahdollisiin uusiin kuntaulkoistuksiin kohdistuu 
voimakas poliittinen paine. Se on hidastanut pää-
töksentekoa monissa kunnissa. Muuten yrityksen 
toimintamarkkina on pysynyt vakaana.  
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Pihlajalinnan näkymät  
vuodelle 2017 ennallaan 
Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 
2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa. 

Konsernin liikevaihto ja tulos 
Tammi–maaliskuu 2017 
Pihlajalinnan liikevaihto kuluneelta katsauskaudelta oli 110,0 (100,1 ed. vuonna) miljoonaa euroa, kasvua 
9,9 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 5,3 milj. euroa (53 prosenttia) sisältäen Soinin 
sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon aloituksen 1.1.2017. Yritysjärjestelyiden osuus liikevaihdon 
kasvusta oli 4,7 milj. euroa (47 prosenttia). 

Katsauskauden käyttökate oli 8,9 (7,0) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 miljoonaa euroa eli 27 prosenttia. Kat-
sauskauden oikaistu käyttökate oli 9,1 (7,0) miljoonaa euroa, kasvua 2,1 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia. 
Katsauskauden käyttökatetta rasittaa katsauskaudella realisoitunut sovintosopimus liittyen konsernin toi-
mitilakuluihin, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Kyseinen erä on käsitelty käyttökatteen oikaisueränä, eikä sitä 
ole kohdistettu toimintasegmenteille.  

Yritysjärjestelyjen varainsiirtoverot ja asiantuntijakulut rasittivat katsauskauden käyttökatetta yhteensä 0,2 
(0,3) miljoonalla eurolla. 

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 3,5 (2,9) milj. euroa. Aineettomien hyödykkeiden poistot 
olivat katsauskaudella 1,3 (1,0) milj. euroa, josta yritysjärjestelyiden hankintahetken kauppahinnasta koh-
distettujen aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,0 (0,8) milj. euroa. Aineellisten hyödykkeiden pois-
tot ja arvonalentumiset olivat 2,2 (1,9) milj. euroa.  

Katsauskauden poistoihin ja arvonalentumisiin sisältyy 0,1 miljoonan euron arvonalentumistappio johtuen 
Suunterveydenhoidon toimipisteen sulkemisesta Jyväskylän Ilmarisenkadulla. Kyseinen erä on käsitelty lii-
kevoiton oikaisueränä. 

Pihlajalinnan liikevoitto katsauskaudelta oli 5,4 (4,2) miljoonaa euroa, kasvua 1,2 miljoonaa euroa eli 29 
prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta (liikevoittomarginaali) päättyneellä katsauskaudella oli 4,9 (4,2) 
prosenttia. Oikaistu liikevoitto katsauskaudelta oli 5,7 (4,2) miljoonaa euroa, kasvua 1,5 miljoonaa euroa eli 
37 prosenttia. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,2 (4,2) prosenttia.  

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -0,4 (-0,4) miljoonaa euroa. 

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 5,0 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 1,2 miljoonaa euroa eli 31 prosent-
tia.  

Katsauskauden verot olivat -1,1 (-1,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 3,9 (2,7) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 (0,10) euroa. 

Markkina- ja lainsäädäntökatsaus 
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lakipaketti eteni eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa. Lakipa-
kettiin kuuluu 34 lakia. Hallituksen esityksen mukaan maakunnat perustetaan 1.7.2017, jolloin ne alkavat 
valmistella toimintaansa ja hallintoaan. Maakunnat aloittaisivat varsinaisen toimintansa 1.3.2018 ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon tehtävät siirtyisivät niille 1.1.2019.  
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Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi julkistettiin 9. toukokuuta. Esityksen mukaan sote-keskukset tulevat 
tarjoamaan nykyiseen terveyskeskukseen verrattavissa olevia palveluja ja monipuolisia sosiaalipalveluja. 
Myös suunhoidon yksiköt tarjoavat laajasti peruspalveluja. Suoran valinnan palvelujen lisäksi käyttöön tule-
vat asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. STM:n arvion mukaan valinnanvapausmarkkinan koko tulee 
olemaan vähintään noin 6 miljardia euroa. Ministeriö arvioi, että tämän lisäksi maakunnan vastuulla olevia 
palveluja hankitaan ostopalveluna markkinoilta kuten nykyisinkin. 

Mahdollisiin uusiin kuntaulkoistuksiin kohdistuu voimakas poliittinen paine, mikä on hidastanut päätöksen-
tekoa monissa kunnissa. Forssan hyvinvointikuntayhtymä valitsi helmikuussa Pihlajalinnan mahdolliseksi 
sote-kumppanikseen. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kuntayhtymän yksittäisten kuntien valtuustojen 
hyväksyntää. Seudulla on noin 34 500 asukasta ja kuntayhtymä on arvioinut mahdollisen ulkoistussopimuk-
sen arvoksi noin 37 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kouvola päätti maaliskuun lopussa olla perustamatta yhteisyhtiötä minkään yksityisen palveluntuottajan 
kanssa.  

Monet kunnat ja kaupungit ovat ilmaisseet kiinnostuksensa sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamismah-
dollisuuksiin tai aloittaneet kilpailutuksen. 

L & E -segmentin markkina on vakaa. Vakuutusmarkkinan kysyntä on lisääntynyt, mikä on edesauttanut 
etenkin sairaalatoimintaa. Työterveysmarkkinan kysyntä on pysynyt vakaana. Niin sanotun yksityisen rahan 
kysynnässä on jonkin verran vaihtelua, mikä on näkynyt kysynnän vähenemisenä suunterveydenhoidossa. 

 

Liiketoimintasegmentit 
Tammi–maaliskuu 2017 
Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito (L & E) 
Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentti jakaantuu neljään palvelualueeseen: Lääkärikeskukset, 
Leikkaustoiminta ja julkinen erikoissairaanhoito, Suunterveydenhoito ja Työterveyshuolto. 

L & E -segmentin liikevaihto päättyneellä katsauskaudella oli 62,7 (54,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,6 miljoo-
naa euroa eli 16 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta orgaanisen kasvun osuus oli 4,4 miljoonaa euroa (51 pro-
senttia) ja yritysjärjestelyiden osuus oli 4,2 milj. euroa (49 prosenttia). Liikevaihto kehittyi suotuisasti erityi-
sesti Työterveyshuollon palvelualueella. Lisäksi Leikkaustoiminta ja julkinen erikoissairaanhoito kasvattivat 
merkittävästi liikevaihtoaan edellisvuodesta. 

Pihlajalinnan tuotantovastuulla olevat sote-ulkoistukset esitetään konsernin segmenttiraportoinnissa seu-
raavasti: P & S -segmentissä esitetään perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelutuotannon osuus ja L & E -
segmentissä esitetään kyseisten ulkoistusten erikoissairaanhoito sekä sairaalaulkoistusten palvelutuotanto. 

L & E -segmentin käyttökate ja oikaistu käyttökate päättyneellä katsauskaudella olivat 5,2 (5,1) miljoonaa 
euroa. Erityisesti Työterveyshuollon palvelualueen toiminnan tehostuminen ja käyttöasteiden nousu paran-
sivat segmentin kannattavuutta. Toisaalta Lääkärikeskukset-palvelualue ja julkinen erikoissairaanhoito hei-
kensivät segmentin kannattavuutta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.  

L & E -segmentin katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 2,5 (2,2) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden 
hankintahetken kauppahinnasta kohdistettujen aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 0,8 (0,7) miljoo-
naa euroa. Muut poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. 
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Katsauskauden poistoihin ja arvonalentumisiin sisältyy 0,1 miljoonan euron arvonalentumistappio johtuen 
Suunterveydenhoidon toimipisteen sulkemisesta Jyväskylän Ilmarisenkadulla. Kyseinen erä on käsitelty lii-
kevoiton oikaisueränä. 

L & E -segmentin liikevoitto päättyneellä katsauskaudella oli 2,7 (2,9) miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto 
oli 2,8 (2,9) miljoonaa euroa.  

L & E -segmentin liikevaihto sisältää 21,9 miljoonaa euroa julkisen erikoissairaanhoidon liikevaihtoa. Julki-
sen erikoissairaanhoidon käyttökate katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,1 miljoonaa 
euroa.  

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut (P & S) 
Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentti jakaantuu kahteen palvelualueeseen: Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ulkoistukset ja Muut liiketoiminnot, joka sisältää terveysasemaulkoistukset, työvoimapalve-
lut ja asumispalvelut (sisältäen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset). 

P & S -segmentin liikevaihto päättyneellä katsauskaudella oli 49,5 (46,8) miljoonaa euroa, kasvua 2,7 mil-
joonaa euroa eli 6 prosenttia. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,2 miljoonaa euroa (81 prosenttia), ja se 
johtui lähinnä työvoimapalveluiden myynnin kasvusta ja Soinin palvelutuotannon aloittamisesta 1.1.2017. 
Yritysjärjestelyiden osuus liikevaihdon kasvusta oli 0,5 miljoonaa euroa (19 prosenttia). 

P & S -segmentin käyttökate ja oikaistu käyttökate päättyneellä katsauskaudella olivat 4,4 (2,3) miljoonaa 
euroa. Erityisesti Parkanon sote-ulkoistus ja Muun liiketoiminnan työvoimapalveluiden volyymien nousu 
paransivat segmentin kannattavuutta. Toisaalta Jämsän sote-ulkoistus heikensi segmentin kannattavuutta 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. 

P & S -segmentin katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 0,9 (0,5) miljoonaa euroa. Yritysjärjeste-
lyiden hankintahetken kauppahinnasta kohdistettujen aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 0,1 (0,0) 
milj. euroa. Muut poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. 

P & S -segmentin liikevoitto ja oikaistu liikevoitto päättyneellä katsauskaudella olivat 3,5 (1,8) miljoonaa 
euroa.  

Segmenttien tuloskehitys 
 L & E P & S 

kvartaali 1-3/2017 1-3/2016 1-3/2017 1-3/2016 
Liikevaihto, milj. euroa 62,7 54,1 49,5 46,8 
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,2 5,1 4,4 2,3 
Käyttökate, % 8,3 9,5 9,0 4,8 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,2 5,1 4,4 2,3 
Oikaistu käyttökate, % 8,3 9,5 9,0 4,8 
Liikevoitto, milj. euroa 2,7 2,9 3,5 1,8 
Liikevoitto, % 4,3 5,4 7,1 3,8 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 2,8 2,9 3,5 1,8 
Oikaistu liikevoitto, % 4,4 5,4 7,1 3,8 

Konsernin rahavirta ja tase 
Pihlajalinna-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 242,9 (219,6) miljoonaa euroa. Kon-
sernin rahavarat olivat yhteensä 37,9 (32,4) miljoonaa euroa.  

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 13,5 (14,0) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpää-
omaa vapautui katsauskaudella 5,2 (7,4) miljoonaa euroa. 
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Investointien nettorahavirta oli -4,0 (-10,1) miljoonaa euroa. Tytäryritysten hankinnat vaikuttivat investoin-
tien nettorahavirtaan katsauskaudella -2,7 (-9,1) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin olivat katsauskaudella -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 
olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.  

Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 9,5 (3,9) miljoonaa euroa.  

Rahoituksen nettorahavirta oli 0,9 (13,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella konserni nosti uutta lainaa limii-
teistään 5,0 (14,5) miljoonaa euroa ja lyhensi rahoitusvelkojaan yhteensä 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Kon-
serni maksoi määräysvallattomille omistajille katsauskaudella osinkoa 2,3 miljoonaa euroa. 

Katsauskauden jälkeen 13.4.2017 Pihlajalinna Oyj maksoi 3,1 miljoonaa euroa osinkoa. 

Konsernin nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 27,2 (21,5) prosenttia. Korolliset nettovelat 
olivat 28,2 (20,7) miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016 konsernin kolmen varsinaissuomalaisen hoivakodin toi-
mitilavuokrasopimukset esitettiin muina vuokrasopimuksina. Konsernin velkaantuneisuutta katsauskaudella 
nostaa kyseisten vuokrasopimusten korvaaminen uusilla 15 vuoden vuokrasopimuksilla, jotka tulkitaan ra-
hoitusleasingsopimuksiksi. Kyseisten rahoitusleasingsopimusten nykyarvo tilikauden alussa oli 12,5 miljoo-
naa euroa. 

Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3 (4,8) prosenttia ja oman pääoman tuotto oli 11,7 (3,5) 
prosenttia. 

Pihlajalinnalla on vuoteen 2020 asti voimassa oleva 60 miljoonan euron sitova valmiusluottosopimus ja tois-
taiseksi voimassa olevat yhteensä 10 miljoonan euron tililimiittisopimukset. Tililimiittisopimusten irtisano-
misaika on yksi kuukausi. Valmiusluottosopimukseen sisältyy nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen pe-
rustuva rahoituskovenantti. Konserni täytti asetetut kovenanttiehdot 31.3.2017.  

Pihlajalinnalla oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä rahoituslimiittejä yhteensä 40,5 miljoonaa euroa 
(31.12.2016 käyttämättömiä limiittejä oli 45,2 miljoonaa euroa). 

Investoinnit ja yritysostot 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit, mukaan lukien yritysostot, olivat 4,6 (10,3) miljoonaa euroa. Konsernin 
bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja kor-
vausinvestoinneista, olivat katsauskaudella 1,8 (1,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit yritysjärjestelyihin 
liittyen olivat yhteensä 2,9 (9,1) miljoonaa euroa. 

Pihlajalinna hankki Itä-Suomen Lääkäritalo Oy:n koko osakekannan 2.1.2017. Itä-Suomen Lääkäritalo tar-
joaa monipuolisia lääkärikeskus- ja sairaalapalveluja kolmessa toimipisteessään (ITE Lasaretti Kuopio, Lää-
kärikeskus ITE Leppävirta ja Lääkärikeskus ITE Suonenjoki). Pihlajalinna osti Itä-Suomen Lääkäritalon vahvis-
taakseen asemaansa ja palveluitaan Kuopion alueella. Itä-Suomen Lääkäritalo on tehnyt Lääkärikeskus ITE -
nimen alla läheistä yhteistyötä Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kanssa, jonka Pihlajalinna osti 1.2.2016.  

Konsernin tavanomaisiin lisä-, korvaus- ja kehitysinvestointeihin liittyvät investointisitoumukset ovat noin 
1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Pihlajalinna on sitoutunut noin 5,0 miljoonan euron toimitilainvestoin-
tiin hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi Hattulaan. Sitoumus liittyy Pihlajalinnan 14.12.2016 voittamaan 
kilpailutukseen Hattulan kunnan perusterveydenhuollon palveluista. Hankintapäätöksestä on valitettu 
markkinaoikeuteen. 

Tiettyjen kriteerien täyttyessä Pihlajalinna on sitoutunut hankkimaan tytäryhtiöidensä Kolmostien Terveys 
Oy:n osakkeista yhteensä 20 prosenttia ja Mäntänvuoren Terveys Oy:n osakkeista yhteensä 30 prosenttia 
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vuoden 2018 loppuun mennessä. Konsernin omistusosuus molemmista yhtiöistä vuonna 2018 tulee kaup-
pojen toteutuessa olemaan 81 prosenttia. Arvio yhteenlasketuista kauppahinnoista on noin 9,0 miljoonaa 
euroa. 

Pihlajalinna tiedotti helmikuussa aikovansa laajentua sote-uudistuksen alkuun eli vuoteen 2019 mennessä yli 
kymmenelle uudelle paikkakunnalle ensisijaisesti avaamalla kokonaan uusia toimipisteitä. Lisäksi yhtiö voi 
nopeuttaa laajentumista tekemällä yritysostoja. Vuonna 2017 uudet lääkärikeskukset avataan ainakin Ou-
luun, Turkuun ja Espoon Tapiolaan. Kaikkiaan tämän ja ensi vuoden aikana avataan noin 15 uutta lääkärikes-
kusta eri puolilla Suomea. Näihin vaadittavat investoinnit jäävät yhtiön arvion mukaan alle 40 miljoonan eu-
ron. 

Henkilöstö 
Katsauskauden lopussa henkilöstön määrä oli 4 519 (4 228), lisäystä 291 henkilöä eli 7 prosenttia. Konser-
nin henkilöstömäärä katsauskaudella oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 3 686 (3 365), 
lisäystä 321 henkilöä eli 10 prosenttia. Konsernin keskimääräisen henkilöstömäärän (FTE) lisäys aiheutui 
useista loppuvuoden 2016 yrityshankinnoista, Soinin sote-palvelutuotannon aloittamisesta 1.1.2017 ja Itä-
Suomen Lääkäritalon hankinnasta tammikuussa 2017. Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 
olivat katsauskaudella 44,1 (42,1) miljoonaa euroa, kasvua 5 prosenttia. 

Muutokset konsernirakenteessa 
Katsauskaudella on toteutettu seuraavat sisaryhtiöfuusiot: Laser Tilkka Oy sulautui Dextra Oy:hyn 1.3.2017 
ja Oikare Oy sulautui Hoitokoti Setälänpiha Oy:hyn 1.3.2017. 

Koskisairaala Oy purettiin 1.1.2017. 

Muutoksia johdossa 
Pihlajalinnan lakiasiainjohtajaksi nimitettiin oikeustieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri Pauliina 
Rannikko. Hän aloitti tehtävässään ja konsernin johtoryhmässä 18.4.2017. 

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin uudeksi liiketoimintajohtajaksi nimitettiin 17.2.2017 
Pihlajalinnan yrityssuunnittelujohtaja Joni Aaltonen. Hän aloitti uudessa tehtävässään ja konsernin johto-
ryhmässä 20.2.2017.  

Johtoryhmä 
Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat viisi (5) jäsentä: toimitusjohtaja Aarne Aktan (myös L & E -seg-
mentin liiketoimintajohtaja), varatoimitusjohtaja ja konserniprojekteista vastaava Juha Rautio, Perustervey-
den- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin liiketoimintajohtaja ja yrityssuunnittelujohtaja Joni Aaltonen, 
talous- ja rahoitusjohtaja Niclas Köhler ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko (18.4.2017 alkaen). 

Johtoryhmän jäsenten lisäksi Pihlajalinnan laajennettuun johtoryhmään kuuluvat seuraavat viisi (5) jäsentä: 
henkilöstöjohtaja Sanna Hildén, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, tietohallintojohtaja Tuomas 
Otala, markkinointijohtaja Pauli Waroma ja lääketieteellinen johtaja Kimmo Saarinen. 

Laajennetun johtoryhmän vastuualueisiin kuuluu toimitusjohtajan ja johtoryhmän tukeminen merkittävim-
missä projekteissa ja konsernin tukitoiminnoissa. 

Yhtiön hallitus 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2017 päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kerrallaan kuusi (6) jä-
sentä. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen 
Jari Eklund, Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén.  
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Pihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.4.2017 puheenjohtajaksi Mikko Wirénin ja 
varapuheenjohtajaksi Leena Niemistön.  

Yhtiökokouksen nimittämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtä-
vänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle. 

Hallituksen nimittämät valiokunnat 
Tarkastusvaliokunta: Seija Turunen (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Leena Niemistö. 

Palkitsemisvaliokunta: Mikko Wirén (puheenjohtaja), Timo Everi ja Jari Sundström. 

Hallituksen jäsenten palkitseminen 
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: puheen-
johtajalle 250 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa sekä muille hallituksen jä-
senille kullekin 24 000 euroa vuodessa. 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja 
sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa ja että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkaku-
lut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Pihlajalinna Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000 euroa ja osak-
keiden lukumäärä oli yhteensä 20 613 146 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa 
yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yh-
tiön varojen jakoon. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 10 025 (6 118) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole 
hallussaan omia osakkeita. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön sijoittajasivuilla inves-
tors.pihlajalinna.fi. 

Osakkeen kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingin päälistalla on PIHLIS ja Pihlajalinna Oyj on luokiteltu mark-
kina-arvoltaan keskisuureksi yhtiöksi toimialana Terveydenhuolto. 

Pihlajalinnan osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 1 093 595 (1 287 517) osaketta (5,3 prosenttia), yhteen-
laskettu vaihtoarvo 19 041 791 (19 977 002) euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 18,42 (18,87) euroa, alin 
kurssi 16,21 (12,90) euroa, keskikurssi 17,41 (15,52) euroa ja päätöskurssi 16,28 (16,83) euroa. Osakekan-
nan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 335,6 (346,9) miljoonaa euroa. 

Tilintarkastus 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2017 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii Lotta Nurminen, KHT. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälät 4 ja 8 kuulumaan seuraavasti:  

4 §: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. 

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ja 



Q1 PIHLAJALINNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 
11.5.2017 KLO 8.00 

9 
 

varapuheenjohtaja eroavat tai muutoin estyvät toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus 
voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle. 

8 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastaja-
naan KHT-tilintarkastaja. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen 
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 061 314 
osakkeen hankkimisesta. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voi-
daan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla 
muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, 
miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutus osakeannista päättämiseen 
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osake-
yhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuu-
tus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2016 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamisesta. Se on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 122 629 osaketta, 
mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden anta-
mista että omien osakkeiden luovuttamista. 

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli 
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppo-
jen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kan-
nustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 
Pihlajalinna kartoitti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kokonaisvaltaisesti riskejään ulkopuolisen  
asiantuntijan kanssa. Konsernin avainhenkilöt osallistuivat kartoitukseen. Konserni otti samalla käyttöön 
uuden riskienhallintatyökalun, jolla voidaan jatkossa hallita ja seurata aktiivisesti riskejä. Päätavoitteena on 
tunnistettujen riskien minimointi ja parempi ennakointi.  

Poliittinen päätöksenteko ja julkisen sektorin rakennemuutokset kohdistuvat myös sosiaali- ja terveyspalve-
luihin ja voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti konsernin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Sote-
uudistuksen tulevat kokonaisvaikutukset sekä mahdolliset muut muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisessä ovat vaikeasti ennustettavissa. Uudistukset saattavat vaikeuttaa konsernin toimintaa joillain 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimialueilla, mutta toisaalta konsernin laaja-alainen toiminta eri toimi-
alueilla saattaa osittain tasata muutosten vaikutuksia. 
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Edellä mainitun lisäksi julkisiin hankintoihin liittyy riski mahdollisista valituksista ja oikeudenkäynneistä. Li-
säksi nykyisten merkittävimpien asiakkuuksien ja sopimusten jatkumiseen liittyy riskejä etenkin pitkällä ai-
kavälillä. 

Konserni seuraa tarkasti poliittisia päätöksentekoprosesseja. Esimerkiksi vastaanottokeskusliiketoiminnan 
ennustaminen on haastavaa johtuen kansainvälisen turvapaikanhakijatilanteen vaikeasti ennakoitavista 
muutoksista. 

Konsernin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistussopimusten vuosittainen kannattavuus voi tar-
kentua viiveellä. Sopimusten todelliset kustannusten toteumat eivät aina ole konsernin tiedossa tilinpää-
töshetkellä tai osavuosikatsausta laadittaessa. 

Lisäksi liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät yritysostojen ja tietojärjestelmähankkei-
den onnistumiseen ja riskeihin, jotka liittyvät verotukseen sekä pätevän johdon sitouttamiseen ja rekrytoin-
teihin.  

Liputusilmoitukset 
Katsauskauden aikana Pihlajalinna ei saanut tietoonsa liputusilmoituksia.  

Voimassa olevat kannustinjärjestelmät 
Toimitusjohtajalla on pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2016–2018. Kannustinjärjestelmässä 
on kolme yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2016, 2017 ja 2018. 
Osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteerit on kytketty yhtiön liiketoiminnan kannattavuuskehitykseen. Toimi-
tusjohtajalle mahdollisesti maksettavan osakepalkkion määrä riippuu ansaintakriteereille asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisesta. 

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio koostuu yhtiön osakkeista ja rahaosuudesta. Toimitusjohtajalle voidaan 
koko järjestelmän perusteella antaa palkkioina yhteensä enintään 37 500 osaketta (bruttomäärä ennen so-
veltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mahdollinen palkkio maksetaan toimitusjohtajalle vuosittain 
kunkin ansaintajakson (yhtiön tilikausi) tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosina 2017, 2018 ja 2019. 
Toimitusjohtajalle ei kertynyt osakepalkkiota tilikaudelta 2016. 

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamis-
jakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua palkkion maksamisesta. 

Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat muita johtoryhmän jäseniä tai 
hallitusta. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Pihlajalinna tiedotti 5.4.2017, että se tarjoaa hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille mahdollisuuden ryhtyä 
omistajiksi osaan uusista, ympäri Suomea perustettavista lääkärikeskuksista. Uudella toimintamallilla Pihla-
jalinna haluaa palauttaa paikallisuuden yksityiseen terveydenhuoltoon. Kun lääkärikeskuksia pyörittävät 
yritykset rekisteröidään paikkakunnille, joilla ne toimivat, ne maksavat veronsa paikallisesti.  

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Yhtiökokous päätti, että vuo-
delta 2016 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä 3,1 miljoonaa euroa). Osingonmaksun täsmäy-
tyspäivä oli 6.4.2017 ja maksupäivä oli 13.4.2017. Muut varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on kerrottu 
tämän osavuosikatsauksen kohdissa Yhtiön hallitus, Hallituksen jäsenten palkitseminen, Tilintarkastus, Yh-
tiökokouksen nimittämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Yhtiöjärjestyksen muutokset ja Valtuutuk-
set. 
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Pihlajalinnan lääkäriasemat Dextra Koskiklinikka ja Dextra Kangasala osallistuvat 3.4.2017 alkaneeseen  
sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen valinnanvapauskokeiluun Tampe-
reella. Tampereella kokeilu koskee terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta ja kokeilu kestää vuoden 2018 
loppuun saakka. Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun 
valinnanvapauteen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.  

Laatimisperiaatteet 
Tämä osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) on laadittu IFRS-standardien mukaisesti noudattaen samoja laa-
dintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, mutta sen laadinnassa ei ole 
noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) vaatimuksia. Kaikki luvut ovat pyöristettyjä, 
minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. 

Vuoden 2017 alusta konserni on soveltanut uusia standardeja ja tulkintoja, sisältäen IASB:n julkaisemat 
muutokset IAS 12 Tuloverot- ja IAS 7 Rahavirtalaskelmat -standardeihin. Rahavirtalaskelmat-standardin 
muutokset tulevat vaikuttamaan konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin. Tuloverot-standardin muutoksella 
ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä 
vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdol-
lista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.  

Pihlajalinna ottaa 1. tammikuuta 2018 käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin. 
Osana valmistautumista uuden standardin käyttöönottoon, Pihlajalinna käynnisti tuloutusta koskevan sopi-
muskohtaisen IFRS 15 käyttöönottoprojektin syksyllä 2016 kartoittaen segmenteittäin myytävät ja tarjotta-
vat palvelut. Pääasialliset suoritevelvoitteet selvitettiin segmenteittäin ja selvitys kattoi noin 65 prosenttia 
konsernin vuoden 2016 liikevaihdosta. Pihlajalinna arvioi osavuosikatsaushetkellä, ettei standardin käyt-
töönotolla tule olemaan merkittävää vaikutusta Pihlajalinnan nykyisin soveltamiin tuloutuskäytäntöihin.  
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Taulukko-osa ja liitetiedot  
1.1.–31.3.2017  
Konsernin laaja tuloslaskelma   

milj. euroa 1-3/2017 
3 kk 

1-3/2016 
3 kk 

2016 
12 kk 

Liikevaihto 110,0 100,1 399,1 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,5 
Materiaalit ja palvelut -47,2 -42,1 -168,0 
Työsuhde-etuuksista 
 aiheutuvat kulut -44,1 -42,1 -167,2 
Liiketoiminnan muut kulut -10,2 -9,2 -37,7 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tulok-
sesta 0,1 0,1 0,2 
Käyttökate (EBITDA) 8,9 7,0 27,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 9,1 7,0 28,9 
Poistot ja arvonalentumiset -3,5 -2,9 -12,8 
Liikevoitto (EBIT) 5,4 4,2 15,1 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 5,7 4,2 16,6 
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 
Rahoituskulut -0,4 -0,4 -1,5 
Voitto ennen veroja 5,0 3,8 13,7 
Tuloverot -1,1 -1,0 -3,0 
Tilikauden voitto* 3,9 2,7 10,8 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3,9 2,7 10,8 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
    Emoyhtiön omistajille 3,2 2,0 8,0 
    Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,8 2,7 

     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos (euroa)     
    Laimentamaton ja laimennettu 0,15 0,10 0,39 

 
* Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä  
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Konsernin tase 
milj. euroa 03/2017 03/2016 12/2016 
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 56,9 48,3 45,5 
Liikearvo 93,7 82,9 92,3 
Muut aineettomat hyödykkeet  17,2 16,0 16,3 
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,9 3,0 2,8 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 
Muut saamiset 2,9 2,8 2,8 
Laskennalliset verosaamiset 1,9 2,7 1,6 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 175,6 155,8 161,3 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 2,0 2,0 2,0 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26,5 29,1 26,1 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,0 0,3 0,8 
Rahavarat 37,9 32,4 27,5 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,4 63,8 56,4 
     
Varat yhteensä 242,9 219,6 217,7 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87,9 87,9 87,9 
Kertyneet voittovarat 9,7 4,1 1,7 
Katsauskauden tulos 3,2 2,0 8,0 
 100,9 94,1 97,8 
Määräysvallattomien omistajien osuus 3,0 2,1 3,2 
Oma pääoma yhteensä 103,9 96,1 101,0 
     
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 5,7 5,4 5,5 
Rahoitusvelat 64,5 50,5 48,3 
Muut pitkäaikaiset velat 1,8 1,9 1,9 
Varaukset 1,0 0,3 0,8 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 73,0 58,1 56,7 
     
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut velat 59,3 58,5 55,0 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,7 1,7 1,3 
Rahoitusvelat 4,1 5,1 3,7 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 66,1 65,3 60,1 
Velat yhteensä 139,1 123,4 116,7 
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 242,9 219,6 217,7 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

milj. euroa 
Osake-

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman  
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat 

Määräys- 
vallatto-

mien omis-
tajien 
osuus 

Oma 
pääoma  

Yh-
teensä 

Oma pääoma 1.1.2016 0,1 87,9 4,1 1,3 93,5 
Tilikauden tulos     2,0 0,8 2,7 
Tilikauden laaja tulos yh-
teensä     2,0 0,8 2,7 
Määräysvallattomien omista-
jien osuuksien hankinnat, jotka 
eivät johtaneet muutokseen 
määräysvallassa      -0,1 -0,1 
Tytäryhtiöomistusosuuksien 
muutokset yhteensä    -0,1 -0,1 
Oma pääoma 31.3.2016 0,1 87,9 6,1 2,1 96,1 
  
Oma pääoma 1.1.2017 0,1 87,9 9,7 3,2 101,0 
Tilikauden tulos     3,2 0,7 3,9 
Tilikauden laaja tulos yh-
teensä     3,2 0,7 3,9 
Osingonjako     -0,1 -1,0 -1,1 
Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä     -0,1 -1,0 -1,1 
Oma pääoma 31.3.2017 0,1 87,9 12,9 3,0 103,9 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

milj. euroa 1-3/2017 
3 kk 

1-3/2016 
3 kk 

2016 
12 kk 

Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 108,6 98,4 400,5 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 
maksut 0,0 0,3 1,4 
Maksut liiketoiminnan kuluista -94,8 -84,4 -367,3 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoi-
tuseriä ja veroja 13,9 14,2 34,6 
Saadut korot 0,0 0,0 0,1 
Maksetut verot -0,4 -0,3 -2,4 
Liiketoiminnan nettorahavirta 13,5 14,0 32,3 
       
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -1,4 -1,0 -4,9 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkei-
den luovutustulot ja ennakkomaksut 0,1 0,0 0,3 
Muiden sijoitusten muutos 0,0 0,0 0,0 
Lainasaamisten muutos   0,0 0,0 
Saadut osingot 0,0   0,3 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -2,7 -9,1 -21,1 
Investointien nettorahavirta -4,0 -10,1 -25,5 
       
Rahoituksen rahavirta       
Osakeannista saadut maksut   0,0 0,0 
Määräysvallattomien omistajien osuuk-
sien muutokset     -1,1 
Lainojen nostot 5,0 14,5 14,9 
Lainojen takaisinmaksut -0,5 -0,4 -3,6 
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,8 -0,6 -2,4 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoi-
minnan rahoituskuluista -0,5 -0,3 -1,4 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2,3 0,0 -1,0 
Rahoituksen nettorahavirta 0,9 13,2 5,4 
       
Rahavarojen muutos 10,4 17,1 12,2 
Rahavarat kauden alussa 27,5 15,3 15,3 
Rahavarat kauden lopussa 37,9 32,4 27,5 
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Toimintasegmentit 
milj. euroa 1-3/2017 

3 kk 
1-3/2016 

3 kk 
2016 
12 kk 

Liikevaihto     
L & E 62,7 54,1 215,6 
P & S 49,5 46,8 189,8 
Kohdistamattomat 0,0 0,1 0,4 
Eliminoinnit -2,2 -1,0 -6,7 
Konsernin liikevaihto 110,0 100,1 399,1 
      
Oikaistu käyttökate     
L & E 5,2 5,1 17,3 
P & S 4,4 2,3 13,0 
Kohdistamattomat -0,5 -0,4 -1,4 
Konsernin oikaistu käyttökate 9,1 7,0 28,9 
Oikaisuerät -0,2 0,0 -1,0 
Konsernin käyttökate 8,9 7,0 27,9 
      
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta     
L & E 8,3 % 9,5 % 8,0 % 
P & S 9,0 % 4,8 % 6,9 % 
Konsernin oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 8,3 % 7,0 % 7,2 % 
Konsernin käyttökate, % liikevaihdosta 8,1 % 7,0 % 7,0 % 
      
Oikaistu liikevoitto     
L & E 2,8 2,9 7,5 
P & S 3,5 1,8 11,0 
Kohdistamattomat -0,6 -0,5 -1,9 
Konsernin oikaistu liikevoitto 5,7 4,2 16,6 
Oikaisuerät -0,3 0,0 -1,5 
Konsernin liikevoitto 5,4 4,2 15,1 
      
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta     
L & E 4,4 % 5,4 % 3,5 % 
P & S 7,1 % 3,8 % 5,8 % 
Konsernin oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 5,2 % 4,2 % 4,2 % 
Konsernin liikevoitto, % liikevaihdosta 4,9 % 4,2 % 3,8 % 
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Oikaistu käyttökate ja liikevoitto 

milj. euroa 1-3/2017 
3 kk 

1-3/2016 
3 kk 

2016 
12 kk 

Käyttökate (EBITDA) 8,9 7,0 27,9 
Oikaisut käyttökatteeseen    
Suunterveydenhoidon toimipisteen sulkeminen, Jy-
väskylä 0,0   

Sovintosopimus liittyen konsernin toimitilakuluihin 0,2   
Hoivapalveluiden integroimisesta aiheutuneet kulut   0,1 
Leikkaustoiminnan aikaisemmalla tilikaudella päät-
tyneen tuotantosopimuksen hyvite   0,9 
Oikaisut käyttökatteeseen yhteensä 0,2 0,0 1,0 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 9,1 7,0 28,9 
Poistot ja arvonalentumiset -3,5 -2,9 -12,8 
Oikaisut poistoihin ja arvonalentumisiin    
Suunterveydenhoidon toimipisteen sulkeminen, Jy-
väskylä 0,1   
Suunterveydenhoidon toimipisteen sulkeminen, Muu-
rame   0,4 
Leikkaustoiminnan toimipisteen sulkeminen, Tam-
pere   0,1 
Oikaisut poistoihin ja arvonalentumisiin yh-
teensä 0,1 0,0 0,5 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 5,7 4,2 16,6 
Liikevoitto (EBIT) 5,4 4,2 15,1 

 

Konsernin vastuut 
milj. euroa 03/2017 03/2016 12/2016 
    
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 1,1 1,1 1,1 
Takaukset 0,3 0,3 0,3 
    
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 3,4 3,9 3,4 
    
Muut vastuut    
Leasing- ja vuokravastuut 28,9 33,2 30,6 

 

Konsernin lainasopimuksen määritelmän mukaiset materiaaliset tytäryhtiöt ovat antaneet omavelkaisen takauksen 
emoyhtiön lainajärjestelyssä. Katsaushetkellä lainan saldo oli 29,5 miljoonaa euroa. 

 

Osakemäärät  
 kpl 03/2017 03/2016 2016 
Määrä kauden lopussa 20 613 146 20 613 146 20 613 146 
Määrä kaudella keskimäärin 20 613 146 20 613 146 20 613 146 

  



Q1 PIHLAJALINNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 
11.5.2017 KLO 8.00 

18 
 

Kvartaalitiedot 
milj. euroa Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 

TULOSLASKELMA         
Liikevaihto 110,0 103,7 93,9 101,4 100,1 62,6 50,9 51,9 
Käyttökate (EBITDA) 8,9 7,1 6,8 7,0 7,0 3,4 3,1 2,1 
Oikaistu käyttökate 
(EBITDA) 9,1 7,1 7,8 7,0 7,0 3,4 2,9 3,0 
Oikaistu käyttökate 
(EBITDA), % 8,3 6,8 8,3 6,9 7,0 5,5 5,8 5,8 
Poistot -3,5 -3,2 -3,2 -3,5 -2,9 -2,1 -2,1 -2,0 
Liikevoitto (EBIT) 5,4 3,9 3,6 3,5 4,2 1,4 1,0 0,1 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 5,7 3,9 4,7 3,9 4,2 1,4 0,9 1,0 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), 
% 5,2 3,7 5,0 3,9 4,2 2,2 1,7 1,9 
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Rahoituskulut -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,8 
Voitto ennen veroja 5,0 3,5 3,3 3,1 3,8 1,0 0,4 -0,7 
Tuloverot -1,1 -0,5 -0,9 -0,5 -1,0 -0,3 0,1 0,1 
Tilikauden tulos 3,9 3,0 2,4 2,6 2,7 0,7 0,5 -0,6 
         
Henkilöstö kauden lo-
pussa 4 519 4 407 4 470 4 589 4 228 3 047 2 905 2 525 
Henkilöstön muutos kvar-
taalilla 112 -63 -119 361 1 181 142 380 264 

 

milj. euroa Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 

L & E -segmentti         
Liikevaihto 62,7 56,8 48,6 56,1 54,1 32,0 26,8 30,8 
Käyttökate (EBITDA) 5,2 4,2 2,5 4,6 5,1 2,6 1,6 1,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 5,2 4,2 3,4 4,6 5,1 2,6 1,6 1,9 
Liikevoitto (EBIT) 2,7 1,7 -0,2 1,7 2,9 1,0 -0,1 0,4 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 2,8 1,7 0,8 2,1 2,9 1,0 -0,1 0,4 
         
P & S -segmentti         
Liikevaihto 49,5 49,1 46,9 47,0 46,8 31,4 24,8 22,0 
Käyttökate (EBITDA) 4,4 3,1 4,9 2,6 2,3 1,1 1,3 1,3 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 4,4 3,1 5,1 2,6 2,3 1,1 1,3 1,3 
Liikevoitto (EBIT) 3,5 2,5 4,4 2,1 1,8 0,7 0,8 0,9 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 3,5 2,5 4,6 2,1 1,8 0,7 0,8 0,9 
         
Kohdistamattomat         
Liikevaihto 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Käyttökate (EBITDA) -0,7 -0,2 -0,6 -0,3 -0,4 -0,3 0,2 -1,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA) -0,5 -0,2 -0,6 -0,3 -0,4 -0,3 0,1 -0,2 
Liikevoitto (EBIT) -0,8 -0,3 -0,7 -0,3 -0,5 -0,3 0,3 -1,2 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) -0,6 -0,3 -0,7 -0,3 -0,5 -0,3 0,2 -0,2 
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Talousraportoinnin aikataulu 2017 
Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu: torstaina 17.8.2017 

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: torstaina 9.11.2017 

Julkistamistilaisuus  
Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle torstaina 11.5.2017 klo 
9.30 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. 

 

Helsingissä 10.5.2017 

Pihlajalinna Oyj:n hallitus 

 

Lisätiedot 
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440 
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420  
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi  

 

Jakelu 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
investors.pihlajalinna.fi 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

  

Oman pääoman tuotto, % (ROE) Tilikauden tulos (rullaava 12 kk) x 100  
Oma pääoma (keskiarvo) 

  

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) Tulos ennen veroja (rullaava 12 kk) + korko- ja muut rahoituskulut (rullaava 12 kk) x 100  
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo) 

  

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma yhteensä 

  

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100   
Taseen loppusumma – saadut ennakot 

  

Tulos / osake, euro (EPS) Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella 

  

Oma pääoma / osake, euro Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 

  

Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 

mailto:siri.markula@pihlajalinna.fi
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Käyttökate, % Käyttökate x 100 
 liikevaihto 
  

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, rul-
laava 12 kk 

Korolliset nettovelat 

 Oikaistu käyttökate (rullaava 12 kuukautta) 
  

Rahavirta investointien jälkeen Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta 

  

Oikaistu käyttökate (EBITDA)* Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset + oikaisuerät 

  

Oikaistu liikevoitto (EBIT)* Liikevoitto + oikaisuerät 

  

Oikaistu liikevoittomarginaali* Oikaistu liikevoitto (EBIT) x 100 
 Liikevaihto 

Bruttoinvestoinnit 
 

Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman rahoitusleasingsopimuksia 

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien oikaisuerien laskentaperiaatteet on esitetty Pihlajalinnan vuoden 2016 vuosikertomuksessa. 

 

 

Pihlajalinna lyhyesti 
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin 
lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brän-
din alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon 
palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoi-
don palvelut. Pihlajalinna-brändin alla yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, 
joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen tervey-
denhuollon asiakkaille. 
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