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Muutoksia Pihlajalinnan johtoryhmässä

Pihlajalinna Oyj vahvistaa johtoryhmän rakennetta vastaamaan yhtiön strategian mukaista
kehitystä ja kasvua. Samalla nimitetään kaksi uutta johtoryhmän jäsentä, ja osa johtoryhmän
vastuista jaetaan uudelleen.    

Pihlajalinnan lääkärikeskus- ja sairaalapalveluiden liiketoimintajohtajaksi on nimetty Timo
Harju (KTM, s. 1976). Hän siirtyy Pihlajalinnaan If Vahinkovakuutuksen Suomen
korvauskeskusten johtajan toimesta. Harju on työskennellyt vakuutusyhtiö If:n palveluksessa
useissa eri johtotehtävissä vuodesta 2001.

Pihlajalinnan uudeksi henkilöstöjohtajaksi on nimitetty Kati Raassina (KTM, s. 1979). Hän on
toiminut Pihlajalinnan väliaikaisena henkilöstöjohtajana maaliskuusta 2022 alkaen. Raassinalla
on laaja-alainen kokemus henkilöstöhallinnon ja yrityskulttuurin kehittämisen tehtävistä, kuten
yrityskulttuuritoimisto Leidenschaftilta, Reddalilta, Sanomalta sekä Accenturelta.

”Pihlajalinna vahvistaa strategian mukaisesti henkilöasiakkaille suunnattuja lääkärikeskus- ja
sairaalapalveluita kaikissa kanavissa. Timo Harjun monipuolinen osaaminen tuo juuri
oikeanlaista kyvykkyyttä tämän kokonaisuuden vauhdittamiseksi. Olemme yhtiönä vahvassa
kasvussa, ja sosiaali- ja terveysalan toimijalle tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän kasvua.
Panostamme vahvasti johtamiseen, työtyytyväisyyteen ja henkilöstön osallisuuteen kestävän
kasvun aikaansaamiseksi. Tämän kokonaisuuden edistämiseksi Kati Raassinalla on
erinomaiset edellytykset ja vahva ammattitaito. Toivotan Timon ja Katin lämpimästi
tervetulleeksi osaksi Pihlajalinnaa ja yhtiön johtoryhmää”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja
Joni Aaltonen.

Pihlajalinnan johtoryhmä 1.11. alkaen:

Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, jatkaa Pihlajalinnan toimitusjohtajana ja johtoryhmän
puheenjohtajana. Aaltonen on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2008 ja yhtiön
toimitusjohtajana vuodesta 2017 alkaen.

Antti-Jussi Aro, tietohallintojohtaja päävastuullaan konsernin tietohallinto ja digitaalinen
kehitys sekä ICT. Aro on ollut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
alkaen.

Timo Harju, liiketoimintajohtaja, lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut vastuualueenaan
Pihlajalinnan lääkärikeskusten, työterveyden, sairaaloiden, diagnostiikan ja suun terveyden
palvelut sekä etäpalvelut. Lisäksi Harju vastaa Uudenmaan aluejohtamisesta.

Sari Nevanlinna, kaupallinen johtaja päävastuullaan Pihlajalinnan kuluttajaliiketoiminta,
asiakaskokemus ja palveluiden kehittäminen sekä viestintä, yritysvastuu, markkinointi,
digitaaliset kanavat, palvelukonseptit ja uudet tuotteet. Nevanlinna on ollut yhtiön
palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 1.3.2022 alkaen.



Kati Raassina, henkilöstöjohtaja vastuualueenaan Pihlajalinnan henkilöstöhallinto,
johtamisen ja kulttuurin kehittäminen sekä yhtiön kyvykkyyksien edistäminen.

Tarja Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja. Rantala on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta
2014 ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen.

Sari Riihijärvi, lääketieteellinen johtaja vastuullaan lääketieteellinen laatu ja regulaatio,
potilastyön vaikuttavuus ja sen kehittäminen sekä lääkäreiden urapolut, osaaminen ja
rekrytointi. Riihijärvi on ollut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Eetu Salunen, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut päävastuualueenaan kuntaulkoistukset,
asumis- ja sosiaalipalvelut sekä julkisiin palveluihin liittyvät vastuulääkäri- ja työvoimapalvelut.
Hän on ollut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 1.8.2022 alkaen.  

Marko Savolainen, lakiasiainjohtaja päävastuullaan laki, kiinteistöt ja IR. Savolainen on
toiminut konsernin lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 alkaen.
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Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista.
Konserni tuottaa muun muassa lääkärinvastaanottopalveluita ja erikoissairaanhoidon,
työterveyden ja suunterveyden palveluita sekä asumis- ja hyvinvointipalveluita. Pihlajalinna
tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyöllä taataan laadukkaat palvelut kansalaisille. Vuonna 2021
Pihlajalinnan liikevaihto oli 580 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä lähes 7 000.
Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.pihlajalinna.fi.

https://www.pihlajalinna.fi./

