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Tulosvaroitus: Pihlajalinna tarkentaa vuoden 2022 ohjeistustaan 

Pihlajalinnan liikevaihto on kasvanut odotetusti tarjonnan lisääntyessä suunnitelmien
mukaisesti. Kannattavuutta on kuitenkin rasittanut palveluverkoston ja tarjonnan
kasvattaminen, koronapalveluiden kysynnän heikentyminen viime vuoteen verrattuna sekä
korkeat henkilöstökustannukset mukaan lukien koronapandemian aiheuttamat
sairauspoissaolot. Lisäksi yritysjärjestelyiden synergiahyödyt ovat viivästyneet. Pihlajalinna
päivittää ohjeistustaan koko vuoden oikaistun EBITAn (liikevoitto ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia) osalta.

Pihlajalinna suuntaa tarjonnan kasvattamista erityisesti korkean jalostusarvon
erikoissairaanhoidon palveluihin, kuten leikkaustoimintaan, sekä panostaa edelleen vahvasti
etäpalveluihin. Yhtiö tasapainottaa palveluverkostoaan, tarkistaa palveluiden hinnoittelua,
jatkaa yritysjärjestelyjen synergiahyötyjen toteuttamista sekä toiminnan tehostamista kaikissa
yhtiön toiminnoissa.

Uusi ohjeistus vuodelle 2022

Pihlajalinnan koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi edellisestä vuodesta
(vuonna 2021: 577,8 miljoonaa euroa). Koko vuoden oikaistun EBITAn odotetaan laskevan
edellisen vuoden tasosta (vuonna 2021: 37,3 miljoonaa euroa).

Aiempi ohjeistus julkaistu 18.2.2022 ja toistettu viimeksi 4.11.2022:

Pihlajalinnan koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi, ja koko vuoden oikaistun
liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) odotetaan
pysyvän vuoden 2021 tasolla. Pohjola Sairaalan integraation ja kuntayhtiöiden toiminnan
tehostamisohjelmien vuoksi oikaistu EBITA vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta
tulee kuitenkin jäämään viime vuoden tasosta.

Pohjola Sairaalan hankinta nostaa konsernin liikevaihtoa vähintään 50 miljoonaa euroa
tilikaudella 2022. Koronapalveluiden liikevaihdon odotetaan jäävän vuoden 2021 tasosta.
Pihlajalinna keskittyy vuonna 2022 yhdistämään Pohjola Sairaalan toiminnan kiinteäksi osaksi
Koko Suomen Lääkärikeskus -konseptiaan. Kannattavuuden pitäminen vuoden 2021 tasolla
edellyttää onnistumista tarjonnan kasvattamisessa, yritysjärjestelyiden suunniteltujen
synergiahyötyjen toteutumista sekä onnistumista kuntayhtiöiden toiminnan tehostamisessa.
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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.

http://www.pihlajalinna.fi./

