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Oriola 1.1.–30.9.2022 
 

Q3 2022: Vakaa kehitys jatkui inflatorisesta ympäristöstä 
huolimatta 
 
Vuoden 2021 raportointi on oikaistu vastaamaan lokakuussa 2021 julkaistua Oriolan toimintamallin muutosta sekä 
helmikuussa 2022 julkaistua puitesopimusta Euroapothecan kanssa, joka toteutuessaan yhdistää yhtiöiden 
apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa. Oikaistu tieto, joka julkistettiin 26.4.2022, sisältää yhtiön uuden 
segmenttirakenteen. Jatkuvissa toiminnoissa on yhdistetty aiemmin raportoidut liiketoiminta-alueet Pharma ja 
Retail uudeksi Oriola Services -segmentiksi ja lopetetut toiminnot sisältää Consumer segmentin eli Ruotsin 
apteekkiliiketoiminnan, joka tullaan yhdistämään Euroapothecan Apoteksgruppenin kanssa.  
 

Heinä–syyskuun 2022 pääkohdat 
 
Jatkuvat toiminnot 

 Laskutus kasvoi 1,4 % 870,6 (858,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 4,1 % ja oli 894,0 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto kasvoi 4,1 % 373,9 (359,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
liikevaihto kasvoi 6,9 % ja oli 384,1 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto oli 6,6 (5,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa. 

 Liikevoitto oli 6,3 (5,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 6,4 
miljoonaa euroa. 

 Heinä–syyskuun tulos oli 5,3 (4,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,02) euroa. 
 
Lopetetut toiminnot 

 Laskutus laski 3,2 % 198,7 (205,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 0,9 % ja oli 207,1 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto laski 3,2 % 193,9 (200,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
liikevaihto kasvoi 0,9 % ja oli 202,1 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 6,9 (5,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto oli 13,2 (5,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu 
liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa.  

 Oikaistu liikevoitto sisältää 6,3 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen pienemmistä poistoista, koska 
myytävänä olevaksi luokitellusta pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta. 

 Liikevoitto oli 12,9 (4,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 13,4 
miljoonaa euroa. 

 Heinä-syyskuun tulos oli 9,3 (2,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,01) euroa. 
 
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 

 Laskutus kasvoi 1,3 % 982,4 (970,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 4,2 % ja oli EUR 1 010,5 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto kasvoi 3,3 % 480,9 (465,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
liikevaihto kasvoi 6,4 % ja oli 495,6 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 13,5 (10,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 13,9 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto oli 19,8 (10,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu 
liikevoitto oli 20,5 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto sisältää 6,3 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen alhaisemmista poistoista, koska 
myytävänä olevaksi luokitellusta pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta.  
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 Liikevoitto oli 19,2 (9,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 19,9 
miljoonaa euroa. 

 Heinä-syyskuun tulos oli 14,6 (6,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,04) euroa. 

 
Tammi–syyskuun 2022 pääkohdat 
 
Jatkuvat toiminnot 

 Laskutus kasvoi 3,8 % 2 661,2 (2 564,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 6,3 % ja oli 2 725,7 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto kasvoi 7,1 % 1 141,3 (1 066,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna liikevaihto kasvoi 9,7 % ja oli 1 169,3 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto oli 16,8 (8,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 17,2 miljoonaa euroa. 

 Liikevoitto oli 16,6 (6,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 17,0 
miljoonaa euroa. 

 Tammi–syyskuun tulos oli 12,9 (4,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,03) euroa. 
 
Lopetetut toiminnot 

 Laskutus laski 1,0 % 616,3 (622,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 2,6 % ja oli 639,0 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto laski 1,0 % 601,3 (607,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
liikevaihto kasvoi 2,6 % ja oli EUR 623,5 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 16,8 (6,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto oli 33,3 (6,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu 
liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto sisältää 16,5 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen pienemmistä poistoista, koska 
myytävänä olevaksi luokitellusta pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta. 

 Liikevoitto oli 32,6 (6,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 33,8 
miljoonaa euroa. 

 Tammi-syyskuun tulos oli 22,6 (1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,01) euroa. 
 
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 

 Laskutus kasvoi 3,6 % 3 002,1 (2 897,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
laskutus kasvoi 6,3 % ja oli EUR 3 079,1 miljoonaa euroa.                                            

 Liikevaihto kasvoi 6,1 % 1 467,1 (1 383,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna liikevaihto kasvoi 9,0 % ja oli 1 507,2 miljoonaa euroa. 

 Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 33,6 (14,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto oli 50,1 (14,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu 
liikevoitto oli 51,8 miljoonaa euroa. 

 Oikaistu liikevoitto sisältää 16,5 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen pienemmistä poistoista, koska 
myytävänä olevaksi luokitellusta pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ei sisällä poistojen positiivista vaikutusta. 

 Liikevoitto oli 49,2 (12,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 50,8 
miljoonaa euroa. 

 Tammi-syyskuun tulos oli 35,5 (6,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,20 (0,03) euroa. 
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Avainluvut 2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021 
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 

Jatkuvat toiminnot        
Laskutus 870,6  858,7  1,4  2 661,2  2 564,5  3,8  3 506,9  
Liikevaihto 373,9  359,3  4,1  1 141,3  1 066,0  7,1  1 452,2  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto1 6,6  5,4  23,4  16,8  8,3  103,0  14,9  

Oikaistu liikevoitto1 6,6  5,4  23,4  16,8  8,3  103,0  14,9  
Liikevoitto 6,3  5,2  21,7  16,6  6,3  163,2  10,7  
Oikaistu liikevoitto %  1,8  1,5   1,5  0,8   1,0  
Liikevoitto % 1,7  1,4   1,5  0,6   0,7  
Tilikauden tulos 5,3  4,3  23,1  12,9  4,8  167,3  8,6  

Osakekohtainen tulos, EUR, 
jatkuvat toiminnot 0,03  0,02  23,1  0,07  0,03  167,2  0,05  

Osakekohtainen tulos, EUR, 
lopetetut toiminnot 0,05  0,01  278,0  0,12  0,01    0,01  

        
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot        
Laskutus 982,4  970,2  1,3  3 002,1  2 897,1  3,6  3 959,1  
Liikevaihto 480,9  465,7  3,3  1 467,1  1 383,4  6,1  1 882,4  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto1, 4 13,5  10,4  30,4  33,6  14,7  128,3  26,3  

Oikaistu liikevoitto1, 2 19,8  10,4  91,4  50,1  14,7  240,8  26,3  

Liikevoitto2 19,2  9,8  95,4  49,2  12,4  297,6  20,5  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto %4 2,8 2,2   2,3 1,1   1,4  

Oikaistu liikevoitto %2 4,1 2,2   3,4 1,1   1,4  

Liikevoitto %2 4,0  2,1   3,4  0,9   1,1  

Liiketoiminnan nettorahavirta 3 -25,8  -16,2  41,8  -2,2   40,0  

         
Nettovelkaantumisaste, % 3    29,8  64,1   46,5  

Omavaraisuusaste, % 3    21,8  19,9   20,1  

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3    15,4  3,7   4,6  
 

 
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 13. Oikaisuerät 
2 Taulukossa esitetyt tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska kun pitkäaikainen omaisuuserä on 
luokiteltu myytävänä olevaksi, siitä ei tehdä poistoja. 
3 Sisältää lopetetut toiminnot. 
4 Sisältää poistot siltä ajalta, kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi. 
 
Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola 
esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman 
ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta 
asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-
tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty 
tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 12. Vaihtoehtoiset tunnusluvut. 

  



OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022        5 (36) 
 
 

 
 
 
 

Näkymät vuodelle 2022  
 

 
Oriola julkisti 3.10.2022 uudet näkymät vuodelle 2022 sen jälkeen kun Oriolan Kronans Apotekin ja 
Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uudeksi yhteisyritykseksi saatiin viimeisteltyä. 
  
Uudet näkymät vuodelle 2022 (päivitetty 3.10.2022) 
 
Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. Uudet näkymät perustuvat 
Oriolan jatkuviin toimintoihin. 
 
COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. 
Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi 
vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. 
 
Jatkuvia liiketoimintoja koskeva vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. 
 
Aiemmat näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 18.2.2022) 
 
Vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. 
 
COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. 
Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi 
vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. 
 
Näkymät perustuvat yhä nykyiseen konsernirakenteeseen, mukaan lukien jatkuvat toiminnot ja lopetetut toiminnot. 
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

 
Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:  
 
”Kulunut vuosineljännes oli meille hyvä, sillä Oriola-konsernin vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto nousi 13,5 
miljoonaan euroon, mikä oli 30 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat 
yhtiömme muutosohjelmaan liittyvät tehostamis- ja kustannussäästötoimet sekä hyvä markkinakysyntä. Lisäksi 
taseemme on vahvistunut vuoden aikana kohentuneen rahavirran ja parantuneen tuloksen seurauksena. 
 
Olen tyytyväinen jatkuvien toimintojen Services-liiketoimintaamme, joka onnistui saavuttamaan kelpo tuloksen 
vallitsevista inflaatiopaineista huolimatta. Jatkuvien toimintojen laskutus nousi 4,1 % vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla laskettuna ja oikaistu liikevoitto parani ja oli 6,6 miljoonaa euroa (+23 %). 
  
Pian katsauskauden päätyttyä viimeistelimme Kronans Apotekin ja Apoteksgruppenin Ruotsin-
apteekkiliiketoimintojen yhdistymisen uuteen yhteisyritykseen. Tämä järjestely, joka on vaatinut 
organisaatioltamme paljon ennakkovalmisteluja, tukee muutosprosessiamme, jonka myötä yhtiö keskittyy rooliinsa 
lääkkeitä ja terveydenhuoltopalveluja toimittavana infrastruktuuriyrityksenä. Lisäksi se vahvistaa Oriolan fokusta 
lääkeyritysten ja apteekkien palveluntarjoajana. 
 
Julkistimme katsauskauden aikana uuden toimintamallin, joka parantaa yhtiömme toiminnan, kaupallisten 
toimintojen ja toimitusketjun laadukkuutta entisestään. Uusi toimintamalli auttaa meitä luomaan synergioita ja 
varmistamaan saumattoman toiminnan kaikilla markkinoilla. Paikallinen läsnäolo on meille vahvuus, ja 
yhdistämällä tietämyksemme ja asiantuntemuksemme voimme tehdä yhtiöstämme entistäkin ketterämmän ja 
tehokkaamman. Toimintamallin optimoimisen ja organisaatiorakenteen yksinkertaistamisen tavoitteena on tuottaa 
mahdollisimman suurta arvoa liiketoiminnoillamme. Lisäksi teimme johtoryhmään joitakin muutoksia, jotka tulivat 
voimaan lokakuun alussa. 
 
Lyhyellä aikavälillä keskitymme yhä määrätietoisiin toimenpiteisiin muutosohjelmamme läpiviemiseksi. Sekä 
jatkuvissa että lopetetuissa toiminnoissa on vuoden 2022 aikana toteutettu kaikki 7 miljoonan euron 
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kustannussäästötavoitteeseemme liittyvät toimenpiteet. Myös toiminnan tehokkuus, tuoteportfolion hallinta ja 
tuotteiden hinnoittelu ovat parantuneet entisestään. Tänä vuonna kiihtyneestä inflaatiosta johtuen tämä on 
ratkaisevaa lyhyen aikavälin menestyksemme kannalta. 
 
Jatkuvan muutosohjelman lisäksi rakennamme jatkossa uutta, markkinoiden ylittäviin vastuisiin perustuvaa 
toimintamallia. Lisäksi jatkamme strategiatyötämme ja julkistamme uuden strategiamme myöhempänä 
ajankohtana.  

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan yhtiöön ja asiakkaitamme hyvästä 
yhteistyöstä tässä melko haastavassa ympäristössä.” 
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Oriola Oyj:n osavuosikatsaus  
1.1.–30.9.2022 
 

Liiketoimintaympäristö 
 
Kuluttajien luottamusta on heikentänyt erittäin korkea inflaatio ja tämä on heijastunut kulutuskäyttäytymiseen. 
Energian ja polttoaineen hinnat sekä työvoimakustannukset Euroopassa ovat nousseet vuoden 2022 aikana 
johtuen geopoliittisesta tilanteesta.   
 
Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajat valmistautuivat kriisiin hamstraamalla lääkkeitä erityisesti 
Ruotsissa ja yhteiskunnat aloittivat varautumisen lääkkeiden varmuusvarastoilla. Toisen ja kolmannen 
vuosineljänneksen aikana lääkkeiden kysyntä palasi normaalille tasolle. 
 
COVID-19-pandemia jatkuu Suomessa ja Ruotsissa ja voi vaikuttaa edelleen Oriolan liiketoimintaympäristöön. 
Tästä huolimatta markkinoiden elpyminen jatkui kolmannella neljänneksellä ja lääkkeiden sekä terveys- ja 
hyvinvointituotteiden volyymikysyntä oli korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. Lääketuotteissa käytettävien 
raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt kolmannen neljänneksen aikana johtuen Kiinan COVID-19 rajoituksista. 
Tämä on vaikuttanut joidenkin lääkkeiden saatavuuteen Ruotsissa ja Suomessa. 
 

Muutosohjelman pääkohdat  
 

Vuonna 2021 Oriola käynnisti lyhyen aikavälin muutosohjelman kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. 
Vuoden kolmannella neljänneksellä Oriola jatkoi lyhyen aikavälin toimenpiteitä yhtiön onnistuneen tuloskäänteen 
varmistamiseksi. 
 
Tuloskäänteeseen tähtäävä toimintasuunnitelma sisältää neljä pääelementtiä:  

 Kustannussäästöt: yksinkertaisempi toimintamalli, operatiivisten kulujen vähentäminen sekä tiukka 
kustannuskuri. 

 Tehokas käyttöpääoman hallinta: tuoteportfolion optimointi sekä parempi toimitusketjun hallinta. 
 Asiakassuhteiden johtaminen: vahva asiakaskokemus ja yhden luukun asiointiperiaate. 
 Kaupallisen osaamisen kehittäminen: palveluvalikoiman kirkastaminen, hinnoittelumallien ja katehallinnan 

parantaminen.  
 

Näillä toimenpiteillä Oriola virtaviivaistaa prosesseja, kehittää operatiivista tehokkuutta sekä vähentää 
kustannuksia kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Näiden toimien vaikutukset näkyvät vähitellen 
vuoden 2022 aikana. 
 

Vastuullisuus 
 

Yhtiön tarkoituksen ”Health for life” mukaisesti Oriola parantaa terveellisemmän elämän edellytyksiä yhteiskunnan, 
henkilöstön ja ympäristön näkökulmista. Yrityksen tärkein ja yhteiskunnallisesti merkittävin tehtävä on lääkkeiden 
turvallisen käytön ja saatavuuden varmistaminen. Oriola jakelee yli 40 % Suomessa ja Ruotsissa käytetyistä 
lääkkeistä.  
  

Oriola työllistää jatkuvissa toiminnoissaan noin 800 ammattilaista. Heidän osaamisensa ja asiantuntemuksensa 
ovat erinomaisen asiakaskokemuksen, vastuullisen liiketoiminnan sekä lääketeollisuuden korkeiden 
laatuvaatimusten mukaisen toiminnan edellytys.  
 

Ympäristöstä huolehtiminen on oleellinen osa ihmisten terveyttä ja terveellisempää huomista. Siksi Oriolan 
kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius omissa toiminnoissa vuoteen 2025 mennessä ja 
toimitusketjun epäsuorissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä.  
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Oriolan vastuullisuusohjelma on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja osa konsernin strategiaa. 
Oriola seuraa useita avaintunnuslukuja matkalla kohti pitkän tähtäimen tavoitteitaan. Lisätietoja osoitteesta 
https://www.oriola.com/sustainability. 
 
Vastuullisuuden pääkohdat tammi‒syyskuussa 2022 
Tammi-syyskuun aikana Oriola jatkoi määrätietoista työtä jätteen vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. 
Tämän seurauksena Espoon (kierrätysaste 82 %) ja Enköpingin (90 %) jakelukeskuksille asetetut 
vuosikierrätystavoitteet saavutettiin. Oriolalla on yhtiön laajuinen tavoite saavuttaa 85 prosentin kierrätystavoite 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Lisätäkseen tietoisuutta lääkejätteiden oikeasta hävittämisestä Oriola osallistui toimialan laajuiseen Lääkkeetön 
Itämeri -kampanjaan Suomessa osana kestävän kehityksen ohjelmaa. 
 

Konsernin taloudellinen tulos heinä‒syyskuu 2022, jatkuvat 
toiminnot 
 
Laskutus ja liikevaihto 
Jatkuvien toimintojen laskutus kasvoi 1,4 % 870,6 (858,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna laskutus kasvoi 4,1 %. Liikevaihto kasvoi 4,1 % 373,9 (359,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 6,9 % johtuen pääasiassa parantuneesta markkinakysynnästä. 
Laskutus ja liikevaihto sisältävät 86,9 (93,9) miljoonaa euroa myyntiä lopetetuille toiminnoille. 
 
Kannattavuus  
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat 6,6 (5,4) miljoonaan euroon pääasiassa 
liikevaihdon kasvun ja muutostoimien johdosta. Liikevoitto oli 6,3 (5,2) miljoonaa euroa. Liikevoittoon kohdistuvat 
oikaisuerät olivat yhteensä -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa ja ne liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna olivat 6,8 miljoonaa euroa.  
 
Nettorahoitustuotot olivat 0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 5,3 (4,3) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,02) euroa. 

Konsernin taloudellinen tulos tammi–syyskuu 2022, jatkuvat 
toiminnot 
 
Laskutus ja liikevaihto 
Jatkuvien toimintojen laskutus kasvoi 3,8 % 2 661,2 (2 564,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 6,3 %. Liikevaihto kasvoi 7,1 % 1 141,3 (1 066,0) miljoonaan euroon. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 9,7 % johtuen pääasiassa parantuneesta 
markkinakysynnästä. Laskutus ja liikevaihto sisältävät 275,3 (290,0) miljoonaa euroa myyntiä lopetetuille 
toiminnoille. 
 
Kannattavuus  
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat 16,8 (8,3) miljoonaan euroon pääasiassa 
liikevaihdon kasvun ja muutostoimien johdosta. Liikevoitto oli 16,6 (6,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoon kohdistuvat 
oikaisuerät olivat yhteensä -0,2 (-2,0) miljoonaa euroa ja ne liittyivät henkilöstöpalveluyrityksen myyntiin, Kronans 
Apotekin yhdistymiseen Apoteksgruppenin kanssa sekä muihin uudelleenjärjestelykuluihin. Vertailukelpoinen 
oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna olivat 17,2 miljoonaa euroa.  
 
Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 12,9 (4,8) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,03) euroa. 

 



OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022        9 (36) 
 
 

 
 
 
 

Raportoitavat segmentit 
 
Oriola siirtyi vuoden 2022 alusta maakohtaiseen organisaatioon, jossa liiketoiminta-alueet Pharma ja Retail sekä 
Operations-toiminto muutettiin uuteen rakenteeseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta 
lähtien Oriola raportoi nämä toiminnot uutena raportoitavana segmenttinä: Oriola Services. Edelliset kaudet on 
muutettu segmenttiraportoinnissa vastaamaan muutoksia johdon raportoinnissa. 
 
Oriola Services tarjoaa Suomen ja Ruotsin markkinoilla edistyksellisiä jakelu-, asiantuntija- ja konsultointipalveluja 
lääkeyrityksille sekä kattavan terveys- ja hyvinvointituotteiden valikoiman apteekeille, eläinlääkäreille, muille 
terveydenhuollon toimijoille sekä vähittäiskaupan toimijoille. Lisäksi Oriola Services tarjoaa annosjakelupalvelua 
apteekeille ja terveydenhuollon toimijoille. 
 

Jatkuvat toiminnot 
Oriola Services Q3: Kysyntä kasvoi, muutosohjelman toimenpiteet 
kompensoivat kustannuspaineita 
 
Oriola Services tarjoaa Suomen ja Ruotsin markkinoilla edistyksellisiä jakelu-, asiantuntija- ja konsultointipalveluja 
lääkeyrityksille sekä kattavan terveys- ja hyvinvointituotteiden valikoiman apteekeille, eläinlääkäreille, muille 
terveydenhuollon toimijoille sekä vähittäiskaupan toimijoille. Lisäksi Oriola Services tarjoaa annosjakelupalvelua 
apteekeille ja terveydenhuollon toimijoille. 
 

Avainluvut 2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 

Laskutus 870,6 858,7  1,4 2 661,2 2 564,5  3,8 3 506,9  
Liikevaihto 373,9 359,3  4,1 1 141,3 1 066,0  7,1 1 452,2  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto2 8,7 7,7  13,4 23,1 15,0  54,2 23,7  
Oikaistu liikevoitto 8,7 7,7  13,4 23,1 15,0  54,2 23,7  
Liikevoitto 8,7 7,7  12,6 24,6 14,1  74,2 21,2  
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto 
%2 2,3 2,1   2,0 1,4   1,6  
Oikaistu liikevoitto % 2,3 2,1   2,0 1,4   1,6  
Liikevoitto % 2,3 2,1   2,2 1,3   1,5  

Henkilöstö katsauskauden lopussa1 790  1 003  -21,2  790  1 003  -21,2  974  
 
1 Kokoaikaisiksi muutettuna 
2 Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto on sama kuin oikaistu liikevoitto. 
 
Markkinaympäristö tammi‒syyskuussa 
Ruotsin lääkemarkkinan arvo kasvoi tukkuhinnoin tarkasteltuna 7,8 % (2,6 %) Ruotsin kruunuissa tammi‒
syyskuussa ja 6,6 % (6,5 %) kolmannella vuosineljänneksellä (lähde: IQVIA). Suomen lääkemarkkinan arvo kasvoi 
tukkuhinnoin tarkasteltuna 4,6 % (2,5 %) tammi‒kesäkuussa ja kasvoi 4,3 % (5,8 %) kolmannella 
vuosineljänneksellä (lähde: Lääketietokeskus). Oriolan markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 
yhtiön arvion mukaan noin 45 % (46 %) tammi‒syyskuussa sekä kolmannella vuosineljänneksellä. Suomen 
lääkkeiden tukkukaupassa Oriolan markkinaosuus oli yhtiön arvion mukaan noin 44 % (42 %) tammi‒syyskuussa 
sekä kolmannella vuosineljänneksellä.   
 
Ruotsissa terveydenhuollon kuluttajatuotteiden ja reseptivapaiden lääkkeiden markkina kasvoi 9,8 % (4,1 %) 
tammi‒syyskuussa ja 5,5 % (9,3 %) kolmannella vuosineljänneksellä (lähde: Apoteksförening). 
 
Annosjakeluliiketoiminnassa Oriola tarjoaa lääkkeitä ja annosjakelupalveluita yksityiselle ja julkiselle 
terveydenhuollolle. Annosjakelun kokonaismarkkina Ruotsissa on noin 260 000 potilasta (245 000) ja Suomessa 
noin 100 000 potilasta (80 000). Oriola palvelee Ruotsissa noin 75 000 ja Suomessa noin 30 000 potilasta. 
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Heinä–syyskuu 2022 
Laskutus kasvoi 1,4 % 870,6 (858,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus 
kasvoi 4,1 %. Liikevaihto kasvoi 4,1 % 373,9 (359,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna liikevaihto kasvoi 6,9 %. Tähän vaikuttivat hyvä markkinatilanne sekä uudet asiakassopimukset 
lääkejakeluliiketoiminnassa.  
 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat 8,7 (7,7) miljoonaan euroon, mikä johtui 
liikevaihdon kasvusta ja muutostoimenpiteistä. Kustannusinflaatio, tuotannolliset haasteet ja alhaisempi 
annosjakelupalveluiden potilasmäärä rajoittivat liikevoiton kasvua. Liikevoitto oli 8,7 (7,7) miljoonaa euroa. 
Liikevoittoon kohdistuvat oikaisuerät olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (-0,0). 
 
Tammi–syyskuu 2022 
Laskutus kasvoi 3,8 % 2 661,2 (2 564,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus 
kasvoi 6,3 %. Liikevaihto kasvoi 7,1 % 1 141,3 (1 066,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna liikevaihto kasvoi 9,7 %. Tähän vaikuttivat hyvä markkinatilanne, uudet asiakassopimukset 
lääkejakeluliiketoiminnassa sekä annosjakeluliiketoiminnan kasvu.  
 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat 23,1 (15,0) miljoonaan euroon, mikä johtui 
liikevaihdon kasvusta ja muutostoimenpiteistä. Liikevoitto oli 24,6 (14,1) miljoonaa euroa. Liikevoittoon kohdistuvat 
oikaisuerät olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (-0.9), ja ne liittyivät henkilöstöpalveluyrityksen myyntiin ja 
uudelleenjärjestelykuluihin. 

Lopetetut toiminnot 
Consumer Q3: Kasvua verkkokaupassa, kustannusten nousua 
kompensoitu  
 
Consumer-liiketoiminta-alue on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi ja varat ja niihin liittyvät velat on esitetty taseessa 
myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi, jotka liittyvät myytävinä oleviin varoihin. Liiketoiminta tullaan yhdistämään 
Euroapothecan Apoteksgruppenin kanssa. Consumer-liiketoiminta-alue tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita 
ja palveluita asiakkaille Kronans Apotekin, Ruotsin kolmanneksi suurimman apteekkiketjun, kautta. 
 

Avainluvut 2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021 
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 

Laskutus 198,7 205,3  -3,2 616,3 622,7  -1,0 839,4  
Liikevaihto 193,9 200,2  -3,2 601,3 607,4  -1,0 817,5  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto2 6,9 5,0  38,0 16,8 6,4  161,0 11,4  
Oikaistu liikevoitto 13,2 5,0  165,0 33,3 6,4  418,4 11,4  
Liikevoitto 12,9 4,7  177,7 32,6 6,1  437,8 9,8  
Vertailukelpoinen oikaistu 
liikevoitto %2 3,5 2,5   2,8 1,1   1,4  
Oikaistu liikevoitto % 6,8 2,5   5,5 1,1   1,4  
Liikevoitto % 6,7 2,3   5,4 1,0   1,2  
Henkilöstö katsauskauden 
lopussa1 1 683  1 814  -7,2  1 683  1 814  -7,2  1 598  

 
1 Kokoaikaisiksi muutettuna 
2 Sisältää poistot siltä ajalta, kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi. 
 
Taulukossa esitetyt tiedot oikaistusta liikevoitosta ja liikevoitosta eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, 
koska myytävänä olevaksi luokitellusta pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Poistojen positiivinen 
vaikutus heinä‒syyskuussa oli 6,3 (-) miljoonaa euroa ja tammi‒syyskuussa 16,5 (-) miljoonaa euroa. 
 
Markkinaympäristö tammi‒syyskuussa 
Ruotsin apteekkimarkkina kasvoi 7,0 % (1,7 %) tammi‒syyskuussa Ruotsin kruunuissa ja kasvoi 5,7 % (4,7 %) 
kolmannella vuosineljänneksellä (lähde: Apoteksförening). Katsauskaudella apteekkien kokonaismäärä laski 
kahdella apteekilla ja Ruotsissa oli katsauskauden lopussa 1 409 apteekkia.  
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Ruotsissa verkkokauppamarkkina kasvoi 8,6 % tammi‒syyskuussa, mutta kasvu oli hitaampaa kuin 
vertailukaudella (24 %). Verkkokauppamarkkina kasvoi 9,0 % kolmannella vuosineljänneksellä (17,5 %). 
Verkkokaupan osuus koko apteekkimarkkinasta oli noin 19 % (19 %) syyskuun 2022 lopussa, 
verkkokauppamarkkinan kasvun tasaantuessa. 
 
Oriolan markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinassa oli 15,7 % (16,3 %) tammi–syyskuussa 2022 ja 15,6 % (16,2 
%) kolmannella vuosineljänneksellä (lähde: Apoteksförening). Reseptivapaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon 
kuluttajatuotteiden osuus Oriolan myynnistä oli 25,7 % (25,6 %) tammi‒syyskuussa ja 25,6 % (25,3 %) 
kolmannella vuosineljänneksellä. Oriolalla oli Ruotsissa katsauskauden lopussa yhteensä 313 (322) apteekkia. 
Oriola sulki katsauskaudella kuusi apteekkia. 
 
Heinä–syyskuu 2022 
Liikevaihto laski 3,2 % 193,9 (200,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto 
kasvoi 0,9 % verkkokaupan ja markkinoiden kasvun johdosta. Oriolan verkkokauppa kasvoi 18,5 % eli yli 
markkinakasvun (+9,0 %). Verkkokaupan osuus Consumerin myynnistä oli 9,1 % (7,7 %). 
 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, joka sisältää poistot pitkäaikaisista omaisuuseristä, jotka on luokiteltu 
myytävänä oleviksi, oli 6,9 (5,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi 13,2 (5,0) miljoonaan euroon. Tähän 
vaikuttivat alhaisemmat poistot ja muutosohjelman toimenpiteet. Lisäksi aiempiin vuosiin liittyvä noin 2 miljoonan 
euron arvonlisäveron palautus nosti tulosta. Liikevoittoon kohdistuvat oikaisuerät olivat yhteensä -0,3 (-0,3) 
miljoonaa euroa, liittyen lähinnä yhdistymiseen Apoteksgruppenin kanssa, ja liikevoitto oli 12,9 (4,7) miljoonaa 
euroa. 
 
Tammi–syyskuu 2022 
Liikevaihto laski 1,0 % 601,3 (607,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto 
kasvoi 2,6 % verkkokaupan ja markkinoiden kasvun johdosta. Lisäksi alkuvuodesta tietyille tuoteryhmille, kuten 
COVID-19-antigeenitesteille, oli suurta kysyntää, joka alkoi tasaantua ensimmäisen vuosineljänneksen loppua 
kohden. Myös Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen alkaminen Ukrainaan näkyi jossain määrin kysynnässä 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Oriolan verkkokauppa kasvoi 10,8 % eli yli markkinakasvun (+8,6 %). 
Verkkokaupan osuus Consumerin myynnistä oli 9,2 % (8,5 %). 
 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 16,8 (6,4) miljoonaa euroa sisältäen poistot pitkäaikaisista omaisuuseristä, 
jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi. Oikaistu liikevoitto nousi 33,3 (6,4) miljoonaan euroon. Tähän vaikuttivat 
alhaisemmat poistot ja muutosohjelman toimenpiteet. Lisäksi aiempiin vuosiin liittyvä noin 2 miljoonan euron 
arvonlisäveron palautus nosti tulosta. Liikevoittoon kohdistuvat oikaisuerät olivat yhteensä -0,8 (-0,4) miljoonaa 
euroa, liittyen lähinnä yhdistymiseen Apoteksgruppenin kanssa, ja liikevoitto oli 32,6 (6,1) miljoonaa euroa. 
 

Tase, rahavirta ja rahoitus 
 
Oriolan taseen loppusumma 30.9.2022 oli 1 081,9 (1 092,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma oli 231,4 (212,2) miljoonaa euroa. Muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan 
katsauskaudella oli -16,2 miljoonaa euroa.  
 
Rahavarat olivat 123,4 (86,0) miljoonaa euroa. Rahavaroista 15,9 miljoonaa euroa on luokiteltu lopetettuihin 
toimintoihin. Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa 2022 oli 41,8 (-2,2) miljoonaa euroa, josta 
käyttöpääoman muutos oli -5,0 (-40,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman voimakas heilahtelu on tunnusomaista 
Oriolan toimialalla. Investointien nettorahavirta oli -3,5 (14,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli -7,5 
(-94,3) miljoonaa euroa.  
 
Oriolan korolliset velat 30.9.2022 olivat 159,2 (221,8) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia korollisia velkoja oli 71,0 
(125,1) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia korollisia velkoja oli 88,2 (96,7) miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset korolliset 
velat koostuvat pääasiassa lainoista rahoituslaitoksilta 59,6 (63,5) miljoonaa euroa ja pitkäaikaisista 
vuokrasopimusveloista 11,4 (61,6) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista vuokrasopimusveloista 36,5 miljoonaa euroa 
on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat pääasiassa liikkeeseen lasketuista 
yritystodistuksista 59,9 (49,6) miljoonaa euroa, suomalaisilta apteekeilta saaduista hankintaennakoista 22,7 (24,9) 
miljoonaa euroa, lainoista rahoituslaitoksilta 2,0 (2,0) miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisista vuokrasopimusveloista 
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3,6 (20,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisista vuokrasopimusveloista 12,5 miljoonaa euroa on luokiteltu lopetettuihin 
toimintoihin. Korolliset nettovelat olivat 35,8 (135,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 15,5 % (64,1 %).  
 
Ruotsissa on käytössä myyntisaamisten myyntiohjelmia. Syyskuun 2022 lopussa myyntisaamisia oli myyty 
yhteensä 169,4 (178,2) miljoonalla eurolla sisältäen lopetetut toiminnot. Keskimääräinen rahoituskorko korollisista 
veloista ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,70 % (1,00 %).  
 
Oriola allekirjoitti kesäkuussa 2021 uuden vakuudettoman kolmivuotisen 140 miljoonan euron sitovan 
valmiusluottolimiittisopimuksen. Helmikuussa 2022, sopimuksen voimassaoloaikaa pidennettiin yhdellä vuodella ja 
valmiusluottolimiitti erääntyy kesäkuussa 2025. Valmiusluoton marginaali on sidottu Oriolan taloudellisiin 
tunnuslukukovenantteihin ja yhtiön vastuullisuustavoitteisiin. Oriolan sitovat 140,0 miljoonan euron pitkäaikainen 
luottolimiitti ja yhteensä 34,9 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit eivät olleet käytössä katsauskauden lopussa.  
 
Katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 21,8 % (19,9 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,4 % (3,7 %) ja oman 
pääoman tuotto 21,6 % (4,2 %). 
 

Investoinnit ja poistot, jatkuvat toiminnot 
 
Tammi–syyskuun 2022 bruttoinvestoinnit olivat 2,1 (7,9) miljoonaa euroa koostuen pääasiassa investoinneista 
logistiikkaan ja tietojärjestelmiin. 
 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat yhteensä 11,2 (12,2) miljoonaa euroa.  
 

Muutokset konsernirakenteessa 
 
Oriola ilmoitti 14.3.2022, että se myy apteekeille suunnatun henkilöstöpalveluliiketoiminnan, Farenta Oy:n, koko 
osakekannan Eezylle. Kauppa saatiin päätökseen 1.4.2022. 
 

Henkilöstö, jatkuvat toiminnot 
 
Oriolan henkilöstön määrä syyskuun 2022 lopussa oli 853 (1 081), josta 790 (1 003) työskenteli Oriola Services -
segmentissä ja 63 (78) konsernipalveluissa. Henkilöstön keskimääräinen määrä tammi–syyskuussa 2022 oli 933 
(1 091). Henkilömäärä on aktiivisessa työsuhteessa oleva, jatkuvien toimintojen henkilöstö kokoaikaisiksi 
muutettuna.  
 

Hallinto 
 
Varsinainen yhtiökokous 
Oriola Oyj:n 15.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 
0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.3.2022 oli merkitty yhtiön 
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 
21.4.2022.  
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juko Hakala, Eva 
Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila sekä uutena jäsenenä Nina Mähönen. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Panu Routila. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen 
varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 36 000 euroa ja muiden 
jäsenten palkkioksi 30 000 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti 
yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon 
kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle 
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suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot 
suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan 
yhtiön matkasäännön mukaisesti. 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
 
Kaikki yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola Oyj:n hallitus valitsi 
varapuheenjohtajakseen Eva Nilsson Bågenholmin. 
 
Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Harri Pärssisen (puheenjohtaja), Nina Mähösen, 
Lena Ridströmin ja Panu Routilan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäseniksi Eva Nilsson Bågenholmin 
(puheenjohtaja), Juko Hakalan ja Panu Routilan. 
 
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu osana hallituksen toimintakertomusta, ja se 
noudattaa vuoden 2020 hallinnointikoodia. Selvitys on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.oriola.com/fi/sijoittajat/hallinnointi. 
 

Valtuutukset 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, 
sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä 
enintään 5 500 000 yhtiön A-osaketta ja 12 500 000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa 
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään B-osakkeiden maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa 
erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää 
yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta 
merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.   
 
Hallitus valtuutettiin edellä esitettyjen valtuutusten lisäksi päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen sekä suunnatusta B-osakkeiden osakeannista Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. Tämän 
valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 250 000 kappaletta, mikä 
edustaa 0,14 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 18 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös 
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa enintään 
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.oriola.com. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 
 
Oriolan suurimmat osakkeenomistajat valitsivat 22.9.2022 seuraavat henkilöt nimitystoimikunnan jäseniksi: 
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 Annika Ekman 
 Peter Immonen 
 Timo Maasilta 
 Pekka Pajamo 
 Into Ylppö 

 
Pekka Pajamo valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. 
 
Oriolan hallituksen puheenjohtaja Panu Routila toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.  
 

Muutokset Oriolan johtoryhmässä 
 
Oriola tiedotti 23.2.2022, että Oriola Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Markula on päättänyt irtisanoutua tehtävästään. 
Oriola tiedotti 15.3.2022, että Katarina Gabrielson on nimitetty Oriolan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Oriola 
nimitti 10.5.2022 Katarina Gabrielsonin Oriolan toimitusjohtajaksi. 
 
Oriola tiedotti 16.5.2022, että Hannes Hasselrot, Oriolan Consumer-liiketoiminnon johtaja ja Kronans Apotekin 
toimitusjohtaja, on nimitetty Oriolan Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajaksi. Hasselrot jatkoi entisessä 
tehtävässään, kunnes apteekkiliiketoimintojen yhdistyminen oli toteutunut. Tästä johtuen Oriolan toimitusjohtaja 
Katarina Gabrielson jatkoi Ruotsin B2B-liiketoimintojen väliaikaisena johtajana, kunnes yhdistyminen oli toteutunut. 
 
Oriola tiedotti 27.5.2022, että Sari Pohjonen, Oriola Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, on irtisanoutunut. Hän jätti 
Oriolan syyskuussa  2022. Oriola tiedotti 19.7.2022, että Timo Leinonen, HTM, on nimitetty Oriola Oyj:n talous- ja 
rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Timo Leinonen aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 
tammikuussa 2023. 
 
Oriola tiedotti 22.6.2022, että Mika Uusitalo, johtaja, toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitys, on irtisanoutunut. Hän 
jätti Oriolan elokuun 2022 lopussa.  
 
Oriola tiedotti 19.9.2022, että diplomi-insinööri Petri Boman on nimitetty Oriolan toimitusketjusta vastaavaksi 
johtajaksi ja Oriolan johtoryhmän jäseneksi. Boman aloitti tehtävässään 3.10.2022. 
 
Anne Kariniemi, Oriola Finland -liiketoimintojen johtaja irtisanoutui ja hän jätti yhtiön 19.9.2022. 
 
Oriola tiedotti 19.9.2022, että Oriola Consumer -liiketoimintojen nykyinen johtaja ja Oriola Sweden -liiketoimintojen 
johtajaksi aiemmin nimitetty Hannes Hasselrot on nimitetty eri markkina-alueista vastaavaksi kaupalliseksi 
johtajaksi. Hasselrot aloitti tehtävässään 3.10.2022. 
 
Oriolan johtoryhmään kuului syyskuun 2022 lopussa neljä jäsentä: Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja ja 
väliaikainen johtaja, Oriola Sweden -liiketoiminnot; Hannes Hasselrot, johtaja, Consumer-liiketoiminta-alue; Elina 
Niemelä, henkilöstöjohtaja; Petter Sandström, lakiasiainjohtaja.  
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Uusi toimintamalli 
 
Oriola ilmoitti 19.9.2022 uudistavansa toimintamalliaan parantaakseen yhtiön toiminnan, kaupallisen toimintojen ja 
toimitusketjun laadukkuutta entisestään. Yhtiö hakee synergioita määrittämällä johtoryhmän jäsenille markkina-
alueiden rajat ylittäviä vastuualueita varmistaen näin saumattoman toiminnan kaikilla markkinoilla. Muutoksen 
seurauksena Oriola pyrkii luomaan mahdollisimman suurta arvoa ydintoiminnoillaan, joita ovat lääkkeiden 
tukkukauppa ja jakelu sekä asiantuntijapalveluiden tarjoaminen lääkeyrityksille. Uusi toimintamalli näkyy myös 
muutoksina Oriolan johtoryhmässä ja sen jäsenten vastuualueissa.  
 
Oriolan johtoryhmän muodostavat Kronans Apotekin ja Apoteksgruppenin yhdistymisen jälkeen: 
 

• Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja 
• Petri Boman, toimitusketjusta vastaava johtaja 
• Hannes Hasselrot, kaupallinen johtaja 
• Timo Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja (19.7.2022 tehdyn julkistuksen mukaisesti Leinonen 

aloittaa tehtävässään viimeistään tammikuussa 2023) 
• Elina Niemelä, henkilöstöjohtaja 
• Petter Sandström, lakiasiainjohtaja 

 
Lisäksi Oriola on käynnistänyt johtoryhmään liittyvän digitalisaatiojohtajan rekrytoinnin. 
 

Oriola Oyj:n osakkeet 
 

   Tammi–syyskuu 2022 Tammi–syyskuu 2021 

Kaupankäynti osakkeilla A-sarja B-sarja A-sarja B-sarja 

Vaihto, milj. kpl 6,1 25,7 2,1 35,6 
Vaihto, milj. euroa 12,2 51,7 4,5 69,6 
Ylin kurssi, euroa 2,30 2,31 2,37 2,20 
Alin kurssi, euroa 1,76 1,72 1,83 1,76 
Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 1,85 1,78 1,85 1,78 

 
Oriola Oyj:n markkina-arvo 30.9.2022 oli 327,1 (326,3) miljoonaa euroa.  
 
Tammi–syyskuussa 2022 Oriola Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 17,5 
% (20,8 %) koko osakemäärästä. 
 
Syyskuun 2022 lopussa osakkeita oli yhteensä 181 486 213 (181 486 213) kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 
53 748 313 (53 748 313) kappaletta ja B-sarjan osakkeita 127 737 900 (127 737 900) kappaletta. Yhtiön hallussa 
oli yhteensä 109 564 (138 201) kappaletta yhtiön omia osakkeita, joista 63 650 (63 650) kappaletta oli A-osakkeita 
ja 45 914 (74 551) kappaletta oli B-osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista 
osakkeista on 0,06 % (0,08 %) ja äänimäärästä 0,11 % (0,11 %). 
 
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 
Tammi–syyskuussa 2022 Oriola Oyj:n A-sarjan osakkeita ei muunnettu B-sarjan osakkeiksi. 
 

Osakepalkkiojärjestelmät 
 
Oriola Oyj:n hallitus päätti 2.6.2022 uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 
yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Samalla hallitus päätti lopettaa yhtiössä 
voimassa olleen pitkänaikavälin kannustinjärjestelmän 2019–2023.  
 
Uusi kannustinjärjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, 
”PSP”) sekä siirtymävaiheen uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kattavasta Bridge Plan -
osakepalkkio-ohjelmasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, 
”RSP”), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi. 
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Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) vuosille 2022–2025 koostuu vuosittain alkavista hallituksen 
erikseen vahvistamista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Jokainen ohjelma käsittää suoritusjakson sekä 
mahdollisen osakepalkkion maksamisen Oriolan listattuina B-osakkeina. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022:en, 
suoritusjakson pituus on neljä kalenterivuotta. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen 
suoritusjakson yhtiön hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti. Ensimmäiseen PSP 2022 -ohjelmaan ovat 
oikeutettuja osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Oriolan toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. 
Ohjelman suoritusmittarit ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä ympäristövastuuseen kytketty mittari (CO2). 
Ensimmäinen ohjelma, PSP 2022, alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat 
osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle 
ovat hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttaminen sekä yksittäisen osallistujan työ- tai 
palvelussuhteen jatkuminen Oriolassa. Mikäli PSP 2022 -ohjelman tavoitteet täyttyvät kokonaisuudessaan, 
maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 2 254 000 B-osaketta (tarkoittaen 
bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys). 
Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma (Bridge Plan) vuosille 2022–2023 kattaa erityiset kannustamis- ja 
sitouttamistarpeet siirtymävaiheessa, jossa yhtiö ottaa käyttöön uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. 
Ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan samat henkilöt kuin PSP 2022 -ohjelmaan. Siirtymävaiheen 
osakepalkkio-ohjelma on kertaluontoinen vuosille 2022–2023. Ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat 
osakepalkkiot maksetaan listattuina B-osakkeina vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana. Ohjelman 
suoritusmittarit ovat Oriolan B-osakkeen kurssikehitys (pois lukien osingot ja muu varojenjako), osakekohtainen 
tulos (EPS) sekä ympäristövastuuseen kytketty mittari (CO2). Ohjelman tavoitteiden täytyttyä kokonaisuudessaan 
maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1 127 000 B-osaketta (tarkoittaen 
bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys). 
 
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2022–2024 koostuu vuosittain alkavista hallituksen erikseen 
päättämistä ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden 
pituisen rajoitusjakson ja jatkuu ohjelman neljännen vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Yhtiö voi kunkin yksittäisen 
ohjelman aikana luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot 
maksetaan osallistujille yhdessä tai useammassa erässä viimeistään rajoitusjakson päättymiseen mennessä. 
Osakepalkkiot maksetaan listattuina B-osakkeina. Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, 
RSP 2022, alkaa vuoden 2022 alusta. Ohjelman osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin  
225 400 B-osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys). 
 
Kaikkien kolmen ohjelman osalta, mikäli osallistujan työsuhde Oriolassa päättyy ennen palkkion maksamista, hän 
ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon. Osallistujalle suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osallistujan 
vuosipalkan kertoimeen kytketyllä enimmäismäärällä. Toimitusjohtajalta ja muilta johtoryhmän jäseniltä 
edellytetään jatkuvaa osakeomistusta. Heidän tulee säilyttää 50 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan 
osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa arvoa 
ja muilla johtoryhmän jäsenillä vähintään puolta bruttomääräisen vuosipalkan arvoa. 
 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Oriolan riskienhallinta pyrkii yksilöimään, mittaamaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa konsernin 
operatiiviseen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Oriolan liiketoimintaa sääntelevät lääkkeiden jakelua ja vähittäiskauppaa koskevat säännökset, joita valvovat 
viranomaiset molemmissa toimintamaissa. Oriolan liiketoimintaympäristöön vaikuttavat keskeisimmät megatrendit 
ovat väestön ikääntyminen, kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin, erityislääkkeiden kasvava kulutus, 
vähittäiskaupan ja palveluiden digitalisaatio, vastuullisuus sekä mahdolliset pandemiat. 
 
Lisätietoa Oriolan riskienhallinnasta löytyy yhtiön verkkosivuilta: www.oriola.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/riskit/.   
 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut globaaleihin markkinoihin. Tämä on kiihdyttänyt 
inflaatiota erityisesti energian ja polttoaineen hinnoissa. Lisäksi työvoimakustannusten odotetaan nousevan 
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kohonneista palkoista ja ylikuumentuneesta työmarkkinasta johtuen. Myös riskit liittyen rahoitusmarkkinoiden 
epävakauteen sekä raaka-ainepulasta ja toimitusketjujen epävakaudesta syntyneet tuotteiden saatavuushaasteet 
ovat lisääntyneet. Lisäksi yhteiskunnan kriittisille alueille kohdistuvien verkkohyökkäysten odotetaan lisääntyvän.  
 
Vuodesta 2020 lähtien COVID-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi Oriolan liiketoimintaympäristöön, kun 
yhteiskunnan rajoitukset sekä kuluttajien varovaisuus ovat vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen. Oriolan 
liiketoimintaympäristö pysyy pandemian ja Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen jatkuessa Ukrainaan epävakaana, 
mikä voi edelleen vaikuttaa merkittävästi Oriolan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
 
Lääketuotteissa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt kolmannen neljänneksen aikana johtuen 
Kiinan COVID-19 rajoituksista. Tämä on vaikuttanut joidenkin lääkkeiden saatavuuteen Ruotsissa ja Suomessa. 
Varastojen vähyys voi jatkua myös lähitulevaisuudessa. 
 
Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvän inflaation tai pandemian vakavuutta ja kestoa Oriolan 
toimintaympäristössä on kuitenkin vaikea arvioida. Mahdollisia vaikutuksia Oriolan omaisuuserien arvostukseen on 
arvioitu. Oriolalla ei ole toimintoja eikä vientiä tai tuontia Venäjän kanssa. Tehdyn arvioinnin perusteella sodalla, 
COVID-19 pandemialla tai nousseilla koroilla ei tällä hetkellä ole sellaisia pitkän aikavälin vaikutuksia Oriolan 
taloudelliseen tilanteeseen, joiden perusteella varojen kirjanpitoarvoja tulisi oikaista. 
 
Yhtiö on huomioinut varautumissuunnittelussa erityisesti henkilöstön terveyden ja työvoiman saatavuuden 
turvaamisen, logistiikkakeskusten sekä apteekkien turvallisuuden ja kasvavan lääkevarastoinnin tarpeen. Lisäksi 
Oriola käy aktiivista keskustelua niin asiakkaiden kuin valvovien viranomaisten kanssa nopeastikin muuttuvista 
tarpeista ja niiden hallinnasta. Näiden lisäksi Oriola pyrkii aktiivisesti hallitsemaan kulujen kasvupainetta. 
 
Oriolan strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä, jotka toteutuessaan saattavat vaikuttaa Oriolan 
kannattavuuteen. Oriolalla on muun muassa käynnissä IT-järjestelmähankkeita, joihin yhtiö on määritellyt omat 
riskienhallintasuunnitelmat ja pyrkii varmistamaan käyttöönotot huolellisella valmiussuunnittelulla. 
 
Oriola on ajoittain osapuolena erilaisissa juridisissa prosesseissa, valituksissa ja oikeudenkäynneissä. Mikäli on 
todennäköistä, että Oriola katsottaisiin korvausvelvolliseksi toiselle osapuolelle ja korvauksen määrä on riittävällä 
varmuudella arvioitavissa, yhtiö varautuu velvoitteen täyttämiseen. Tämänhetkisen tiedon nojalla vireillä olevilla 
prosesseilla ei ole materiaalista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 

 
Näkymät vuodelle 2022  
 
Oriola julkisti 3.10.2022 uudet näkymät vuodelle 2022 sen jälkeen, kun Oriolan Kronans Apotekin ja 
Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uudeksi yhteisyritykseksi saatiin viimeisteltyä. 
  
Uudet näkymät vuodelle 2022 (päivitetty 3.10.2022) 
 
Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. Uudet näkymät perustuvat 
Oriolan jatkuviin toimintoihin. 
 
COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. 
Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi 
vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. 
 
Jatkuvia liiketoimintoja koskeva vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. 
 
Aiemmat näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 18.2.2022) 
 
Vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. 
 
COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. 
Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi 
vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. 
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Näkymät perustuvat yhä nykyiseen konsernirakenteeseen, mukaan lukien jatkuvat toiminnot ja lopetetut toiminnot. 
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021. 
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhtiöön viimeistelty 
 
Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhteisyritykseen saatiin 
viimeisteltyä 3.10.2022. Järjestely tukee Oriolan muutosprosessia yhtiön keskittyessä rooliinsa lääkkeitä ja 
terveydenhuoltopalveluja toimittavana infrastruktuuriyrityksenä sekä palvelujen tarjoamiseen lääkeyrityksille ja 
apteekeille. 
 
Oriola ja Euroapotheca omistavat uuden yhtiön 50 prosentin tasaosuuksin. Järjestelyn arvioidaan tuovan noin 25 
miljoonan euron vuotuiset synergiaedut käyttökatetasolla. Synergioiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti 
vuoden 2025 loppuun mennessä. 
 
Järjestelyllä odotetaan olevan noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Oriola-konsernin 
nettotulokseen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mukaan lukien muuntoerot ja järjestelyyn liittyvät kulut. 
Oriola luokitteli Kronans Apotekin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, 
joten siitä ei ole tehty poistoja. Tällä oli 16,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus Oriola-konsernin tammi-
syyskuun 2022 liikevoittoon ja se kompensoi osittain yllä mainittua negatiivista vaikutusta.  
 
Järjestelyn taloudellinen vaikutus toteutuu ja täsmentyy vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja raportoidaan 
Oriolan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa. 
 
Vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä alkaen Oriola raportoi uuden yhteisyrityksen osakkuusyhtiönä, johon 
sovelletaan pääomaosuusmenetelmää, ja esittää osakkuusyhtiön tuloksen osuuden konsernitilinpäätöksessä 
ennen liikevoittoa. 
 

Seuraava taloudellinen katsaus 
 
Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi‒joulukuulta 2022 julkaistaan 16.2.2023. 
 
 
Espoossa 26.10.2022 
Oriola Oyj:n hallitus 
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 
 

    2022 20211 2022 20211 20211 
Milj. eur Liite 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Jatkuvat toiminnot         
Liikevaihto 10, 11 373,9  359,3  1 141,3  1 066,0  1 452,2  

Liiketoiminnan muut tuotot  2,7  0,5  4,7  0,9  4,5  

Materiaalit ja tarvikkeet  -327,5  -313,3  -1 000,0  -929,7  -1,264,9 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -13,1  -15,1  -46,7  -53,4  -71,9 

Liiketoiminnan muut kulut  -25,9  -22,2  -71,5  -65,2  -92,6 

Poistot ja arvonalentumiset 4 -3,8  -3,9  -11,2  -12,2  -16,5  

Liikevoitto  10 6,3  5,2  16,6  6,3  10,7  

Rahoitustuotot ja -kulut  0,4  0,2  0,1  0,1  0,3  

Tulos ennen veroja   6,7  5,4  16,7  6,4  11,0  

Tuloverot   -1,4  -1,1  -3,8  -1,6  -2,3  
Tilikauden tulos jatkuvista 
toiminnoista   5,3  4,3  12,9  4,8  8,6  

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3 9,3  2,5  22,6  1,2  2,7  

Tilikauden tulos   14,6  6,8  35,5  6,0  11,3  

       
Muut laajan tuloksen erät       

       
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:     

Tilikauden aikana laajaan tulokseen 
kirjattu muuntoero  -4,2  -1,4  -16,2  -3,3  -5,4  

Rahavirran suojaus  0,3  0,3  3,0  0,6  0,9  

Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  -0,1  -0,1  -0,6  -0,1  -0,2  

    -4,0  -1,2  -13,8  -2,9  -4,6  
Erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi:       
Käypään arvoon muihin laajan tuloksen 
eriin kirjattavat rahoitusvarat 7 - - - 44,8 44,8  
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot - - - - 1,3  

Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  - - - - -0,3  

    - - - 44,8 45,9  

       
Tilikauden laaja tulos  10,6 5,6 21,7 48,0 52,6  

       
Tilikauden tuloksen jakautuminen       
Emoyhtiön omistajille   14,6 6,8 35,5 6,0 11,3  

       
Tilikauden laajan tuloksen 
jakautuminen       
Emoyhtiön omistajille   10,6 5,6 21,7 48,0 52,6  

 

1 Vertailutiedot on oikaistu lopetetun toiminnan vuoksi. 
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    2022 20211 2022 20211 20211 
Milj. eur Liite 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 
Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos:     
EUR              

Laimentamaton         
   Jatkuvat toiminnot  0,03  0,02 0,07  0,03 0,05  

   Lopetetut toiminnot  0,05  0,01 0,12  0,01 0,01  

Konserni yhteensä 2 0,08  0,04 0,20  0,03 0,06  

         
Laimennusvaikutuksella oikaistu         
   Jatkuvat toiminnot  0,03  0,02 0,07  0,03 0,05  

   Lopetetut toiminnot  0,05  0,01 0,12  0,01 0,01  

Konserni yhteensä 2 0,08  0,04 0,20  0,03 0,06  
 

1 Vertailutiedot on oikaistu lopetetun toiminnan vuoksi. 
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Konsernin tase (IFRS) 
 

Milj. eur Liite 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 

Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 63,7  160,7  155,9  
Liikearvo 4 61,1  275,1  273,5  
Muut aineettomat hyödykkeet 4 28,2  71,3  71,0  
Muut pitkäaikaiset varat 7 38,6  34,6  34,9  
Laskennalliset verosaamiset  2,8  4,4  3,9  

Pitkäaikaiset varat yhteensä   194,4  546,1  539,3  
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus  154,8  232,3  229,2  
Myyntisaamiset  182,9  201,3  194,7  
Tuloverosaamiset  0,1  5,0  2,7  
Muut saamiset  5,9  21,8  18,2  
Rahavarat  123,4  86,0  109,1  

  467,1  546,3  553,9 
Myytävänä olevat varat 3 420,4 - - 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  887,5 546,3 553,9 
Varat yhteensä   1 081,9 1 092,4 1 093,2  

     
Milj. eur Liite 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 

Oma pääoma      
Osakepääoma  36,2  36,2 36,2  
Käyvän arvon rahasto 28,8  26,2 26,5  
Käyttörahasto 19,4  19,4 19,4  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 74,8  74,8 74,8  
Muut rahastot  0,1  0,1 0,1  
Muuntoerot  -44,6  -26,4 -28,5  
Kertyneet voittovarat  116,7  81,9 88,3  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 231,4 212,2 216,8  
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat  5,3  13,1 11,8  
Eläkevelvoitteet  17,9  19,0 18,0  
Korolliset velat  71,0  125,1 123,5  
Muut pitkäaikaiset velat  0,5  0,5 0,5  

Pitkäaikaiset velat yhteensä   94,7  157,8 153,8  
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat  535,9  577,4  591,7  
Varaukset 5 - 0,0  - 
Korolliset velat  88,2  96,7  86,4  
Tuloverovelat  2,4  1,3  1,4  
Muut lyhytaikaiset velat  27,5  47,0  43,1  

   654,0  722,5  722,6  
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 3 101,8 - - 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  755,8 722,5 722,6 
Oma pääoma ja velat yhteensä   1 081,9 1 092,4 1 093,2  
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 
 

  Osake-   Muunto- Kertyneet Oma pääoma 

Milj. eur pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2021 36,2  102,0  -23,1 54,5  169,6  
Kauden laaja tulos           
  Tilikauden tulos - - - 6,0  6,0  
  Muut laajan tuloksen erät:      
    Käypään arvoon muihin laajan tuloksen      
    eriin kirjattavat rahoitusvarat:      
         Arvonmuutos - 23,1  - - 23,1  
         Myyntivoitto - - - 21,7  21,7  
         Luovutettujen rahoitusvarojen      
         kertynyt arvonmuutos - -5,1  - 5,1  - 
    Käypään arvoon muihin laajan tuloksen      
    eriin kirjattavat rahoitusvarat yhteensä - 18,0  - 26,8  44,8  
    Rahavirran suojaus - 0,6  - - 0,6  
    Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - -0,1  - - -0,1  
    Muuntoero - - -3,3  - -3,3  
Kauden laaja tulos yhteensä - 18,5  -3,3  32,8  48,0  
Liiketoimet omistajien kanssa       
  Osinko - - - -5,4 -5,4 
  Osakepalkitseminen - - - 0,1 0,1 
  Omien osakkeiden osto - - - -0,1 -0,1 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - -5,4 -5,4 
Oma pääoma 30.9.2021 36,2  120,4 -26,4 81,9 212,2 

      
Oma pääoma 1.1.2022 36,2  120,7 -28,5 88,3 216,8 
Kauden laaja tulos           
  Tilikauden tulos - - - 35,5 35,5 
  Muut laajan tuloksen erät:       
    Rahavirran suojaus - 3,0 - - 3,0 
    Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - -0,6 - - -0,6 
    Muuntoero - - -16,2 - -16,2 
Kauden laaja tulos yhteensä - 2,4 -16,2 35,5 21,7 
Liiketoimet omistajien kanssa       
  Osinko - - - -7,3 -7,3 
  Osakepalkitseminen - - - 0,3 0,3 
  Omien osakkeiden osto - - - -0,1 -0,1 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - -7,1 -7,1 
Oma pääoma 30.9.2022 36,2  123,1 -44,6 116,7 231,4 
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 
 

  2022 2021 2021 

Milj. eur1 1-9 1-9 1-12 

Tilikauden tulos 35,5  6,0  11,3  

Poistot ja arvonalentumiset 14,4  33,5  44,9  
Rahoitustuotot ja -kulut 4,0  4,5  5,8  
Tuloverot 9,7  1,9  3,4  
Muut oikaisut -0,0  -0,2  0,1  
Käyttöpääoman muutos -5,0  -40,7  -17,1  
Rahoituserien ja verojen rahavirta -16,8  -7,1  -8,4  

Liiketoiminnan nettorahavirta 41,8 -2,2  40,0  

    
Investointien nettorahavirta -3,5 14,4  9,6 

    
Rahoituksen nettorahavirta -7,5 -94,3  -108,5 

    
Rahavarojen muutos 30,8 -82,2  -59,0 

    
Rahavarat tilikauden alussa 109,1 168,2  168,2 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 -0,0  -0,0 
Rahavarojen muutos 30,8 -82,2  -59,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 139,3 86,0 109,1 

 
 
1 Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot. 
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Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2022 liitetiedot 
 

1. Pääasialliset laatimisperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34 Osavuosikatsaukset), ja sitä pitäisi lukea 
yhdessä konsernin viimeisimmän vuoden 2021 konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa 
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2021 sekä lisäksi 
IASB:n julkistamia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joita on sovellettava 1.1.2022 alkaen. Näillä 
standardeilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta kuluneeseen katsauskauteen eikä niillä odoteta olevan olennaista 
vaikutusta tuleviin tilikausiin eikä odotettavissa oleviin liiketapahtumiin. Vertailukausien konsernitase sisältää 
lopetettujen toimintojen varat ja velat. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, 
jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvän inflaation tai pandemian vakavuutta ja kestoa Oriolan 
toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Mahdollisia vaikutuksia Oriolan omaisuuserien arvostukseen seurataan 
tarkasti. Arvioinnin perusteella Venäjän sotilaallisella hyökkäyksellä Ukrainaa vastaan tai COVID-19 pandemialla ei 
tällä hetkellä ole sellaisia pitkän aikavälin vaikutuksia Oriolan taloudelliseen tilanteeseen, joiden perusteella 
varojen kirjanpitoarvoja tulisi oikaista. 
 
Lopetetut toiminnot 
Oriola ilmoitti 9.2.2022 allekirjoittaneensa Euroapotheca-konsernin kanssa puitesopimuksen, joka yhdistää 
yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa: Consumer-liiketoiminta-alueen muodostava Kronans Apotek ja 
Euroapothean Apoteksgruppen yhdistyvät uudeksi yhtiöksi. Oriola soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Consumer-liiketoiminta-alueen luokittelussa, 
esittämisessä ja myynnin kirjaamisessa. Oriola raportoi Consumer-liiketoiminta-alueen lopetettuna toimintona 
ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa on esitetty 
lopetettu toiminto erillään jatkuvista toiminnoista ja vertailukautta on oikaistu vastaavasti. Jatkuvien toimintojen ja 
lopetettujen toimintojen välisten liiketoimintojen eliminointi kohdistetaan tavalla, joka kuvastaa näiden liiketoimien 
jatkumista luovutuksen jälkeen. Tasetta ei ole oikaistu aikaisempien tilikausien osalta. 
 
Raportoitavat segmentit 
Oriola siirtyi vuoden 2022 alusta maakohtaiseen organisaatioon, jossa liiketoiminta-alueet Pharma ja Retail sekä 
Operations-toiminto muutettiin uuteen rakenteeseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta 
lähtien Oriola raportoi nämä toiminnot uutena raportoitavana segmenttinä: Oriola Services. Edelliset kaudet on 
muutettu segmenttiraportoinnissa vastaamaan muutoksia johdon raportoinnissa. 
 
Oriola Services tarjoaa Suomen ja Ruotsin markkinoilla edistyksellisiä jakelu-, asiantuntija- ja konsultointipalveluja 
lääkeyrityksille sekä kattavan terveys- ja hyvinvointituotteiden valikoiman apteekeille, eläinlääkäreille, muille 
terveydenhuollon toimijoille sekä vähittäiskaupan toimijoille. Lisäksi Oriola Services tarjoaa annosjakelupalvelua 
apteekeille ja terveydenhuollon toimijoille. 
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2. Osakekohtainen tulos 
 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos        
   Jatkuvat toiminnot 5,3  4,3  12,9  4,8 8,6  

   Lopetetut toiminnot 9,3  2,5  22,6  1,2 2,7  

Konserni yhteensä 14,6  6,8  35,5  6,0 11,3  

        
Osakkeita keskimäärin, tkpl          

Laimentamaton 181 377  181 348  181 369  181 339  181 341  

Laimennusvaikutuksella oikaistu 181 423  181 423  181 423  181 423  181 423  

        
Tulos/osake (EUR)          

Laimentamaton        
   Jatkuvat toiminnot 0,03  0,02  0,07  0,03  0,05  

   Lopetetut toiminnot 0,05  0,01  0,12  0,01  0,01  

Konserni yhteensä 0,08  0,04  0,20  0,03  0,06  

        
Laimennusvaikutuksella oikaistu        
   Jatkuvat toiminnot 0,03  0,02  0,07  0,03  0,05  

   Lopetetut toiminnot 0,05  0,01  0,12  0,01  0,01  

Konserni yhteensä 0,08  0,04  0,20  0,03  0,06  
 

 

3. Myytävänä olevat varat ja lopetetut toiminnot 
 
Helmikuussa 2022 Oriola ilmoitti allekirjoittaneensa Euroapotheca-konsernin kanssa puitesopimuksen, joka 
yhdistää yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa: Consumer-liiketoiminta-alueen muodostava Kronans Apotek ja 
Euroapothean Apoteksgruppen yhdistyvät uudeksi yhtiöksi. Tämän mukaisesti Consumer-liiketoiminta-alue on 
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi ja varat ja niihin liittyvät velat esitetään taseessa myytävänä olevina varoina ja 
myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvinä velkoina 9.2.2022 lähtien. Pitkäaikaisista varoista ei tehdä 
poistoja, kun ne luokitellaan myytävänä oleviksi. Tällä oli 16,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus Oriola-
konsernin tammi-syyskuun 2022 liikevoittoon. 
 
Konsernin laajassa tuloslaskelmassa on esitetty lopetetut toiminnot erillään jatkuvista toiminnoista. Jatkuvien 
toimintojen ja lopetettujen toimintojen välisten liiketoimien eliminointi kohdistetaan tavalla, joka kuvastaa näiden 
liiketoimien jatkumista luovutuksen jälkeen. Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminointi on esitetty liitetiedossa 
10. Segmentti-informaatio. 
 
Oriola tiedotti 3.10.2022, että Oriola ja Euroapotheca olivat saaneet yhdistymisen viimeisteltyä. Järjestelyllä 
odotetaan olevan noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Oriola-konsernin nettotulokseen 
vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mukaan lukien muuntoerot ja järjestelyyn liittyvät kulut. Muihin laajan 
tuloksen eriin kirjatut kumulatiiviset muuntoerot siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan vuoden 2022 
viimeisellä neljänneksellä. Järjestelyyn liittyvät kulut kirjataan toteutumishetkellä. 
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Tulos lopetetuista toiminnoista 2022 2021 2022 2021 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Liikevaihto 193,9 200,2  601,3 607,4  817,5  
Liiketoiminnan muut tuotot 4,4 2,2  10,1 7,7  10,1  
Materiaalit ja tarvikkeet1 -147,8 -150,3  -457,1 -459,9  -618,7  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -24,1 -25,4  -79,1 -83,1  -113,4  
Liiketoiminnan muut kulut -13,4 -14,7  -39,4 -44,8  -57,3  
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -7,2  -3,2 -21,3  -28,3  

Liikevoitto 12,9 4,7  32,6 6,1  9,8  
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -1,5  -4,1 -4,5  -6,1  

Tulos ennen veroja 11,7 3,1  28,5 1,5  3,7  
Tuloverot -2,4 -0,7  -5,9 -0,3  -1,0  

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 9,3  2,5  22,6  1,2  2,7  
 
1 Sisältää konsernin sisäiset ostot, jotka on vastaavasti sisällytetty konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoon. 
Konsernin sisäisten liikevaihdon eliminointi on esitetty liitetiedossa 10. Segmentti-informaatio.  
 
Taulukossa esitetyt tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska myytävänä olevaksi luokitellusta 
pitkäaikaisesta omaisuuserästä ei tehdä poistoja. Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman poistoista aiheutunutta 
positiivista vaikutusta heinä-syyskuussa oli 6,6 (4,7) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 16,0 (6,1) miljoonaa 
euroa. Poistojen vaikutus heinä-syyskuussa oli 6,3 (-) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 16,5 (-) miljoonaa 
euroa. 
 

Lopetettujen toimintojen rahavarat 2022 2021 2021 

Milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Liiketoiminnan rahavirta 4,7 26,5  36,4  
Investointien rahavirta 22,6 -14,0  -19,5  
Rahoituksen rahavirta -12,1 -12,8  -17,2  
Rahavirrat yhteensä 15,3 -0,2  -0,2  

 
Seuraavat varat ja velat on luokiteltu 30.9.2022 myytävänä oleviksi: 
 

Myytävänä olevat varat  
Milj. eur 30.9.2022 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 81,4  
Liikearvo 198,4  
Muut aineettomat hyödykkeet 39,8  
Muut pitkäaikaiset varat 0,0  
Laskennalliset verosaamiset -2,3  
Vaihto-omaisuus 59,5  
Tuloverosaamiset 1,0  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26,6  
Rahavarat 15,9  

Myytävänä olevat varat yhteensä 420,4  
 

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat  
Milj. eur 30.9.2022 

Laskennalliset verovelat 5,9 
Pitkäaikaiset korolliset velat 36,5 
Lyhytaikaiset korolliset velat 12,5 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 46,9 

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 
yhteensä 101,8 
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4. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 
 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2022 2021 2021 
Milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 76,6 81,0 81,0  
Lisäykset 2,4  8,6  10,4  
Vähennykset -0,1  -0,1  -0,2  
Siirrot tase-erien välillä 0,4  -0,2  -0,2  
Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin -21,2  - - 
Poistot, jatkuvat toiminnot -4,9  -5,2  -6,9  
Poistot, lopetetut toiminnot -0,5  -4,1  -5,3  
Arvonalentumiset - -0,4  -0,9  
Kurssierot -3,6  -0,9  -1,3  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 49,1  78,6  76,6  

   
 

Käyttöoikeusomaisuuserien muutokset 2022 2021 2021 
Milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 79,4 81,2 81,2  
Lisäykset 4,5 17,1 20,1  
Vähennykset -0,3 -0,1 -0,1  
Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin    
omaisuuseriin -60,2 - - 
Poistot, jatkuvat toiminnot -2,8  -2,8  -3,8  
Poistot, lopetetut toiminnot -1,8  -12,3  -16,5  
Arvonalentumiset - -0,0  -0,0  
Kurssierot -4,2  -1,0  -1,5  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14,6  82,1  79,4  

    
 

Liikearvon muutokset 2022 2021 2021 
Milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 273,5 278,7 278,7  
Liiketoimintojen myynti -2,0 - - 
Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin -198,4 - - 
Arvonalentumiset - -0,9 -0,9  
Kurssierot -12,0 -2,7 -4,4  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 61,1 275,1 273,5  

   
 

Muiden aineettomien hyödykkeiden muutokset 2022 2021 2021 

Milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,0 69,8 69,8  
Lisäykset 4,8  9,6 12,4  
Vähennykset -0,8  -0,1 -0,0  
Siirrot tase-erien välillä -0,4  0,2 0,2  
Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin -39,8  - - 
Poistot, jatkuvat toiminnot -3,5  -3,4  -4,5  
Poistot, lopetetut toiminnot -0,8  -4,4  -6,0  
Kurssierot -2,4  -0,5 -0,8  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 28,2  71,3 71,0  

 
 

5. Varaukset 

Tilikauden lopussa konsernilla ei ollut varauksia taseessa (0,0 miljoonaa euroa). 
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6. Johdannaissopimukset 

 

30.9.2022 Positiivinen  Negatiivinen  Sopimusten 
Milj. eur käypä arvo käypä arvo  nimellisarvot 

Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset       
Koronvaihtosopimukset 3,5 - 55,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
Johdannaissopimukset    
Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,2 0,1 131,4 

    
30.9.2021 Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten 
Milj. eur  käypä arvo käypä arvo  nimellisarvot 

Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset    
Koronvaihtosopimukset 0,3 0,1 70,8 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
Johdannaissopimukset    
Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,0 0,1 84,4 

 
Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset liittyvät lähinnä konsernin sisäisten 
transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin 
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event -tapahtumiin eivätkä mahdollista 
netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta. 
 

7. Käyvän arvon hierarkia 
 

30.9.2022         
Milj. eur Taso 1 Taso 2 Taso 3  Yhteensä 

Käypään arvoon arvostetut varat         
Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa - 3,5  - 3,5  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,9  - 0,9  
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta kirjattavat muut sijoitukset - - 34,2  34,2  
Myytävänä olevat myyntisaamiset - 12,5  - 12,5  
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,1  - 0,1  

     

30.9.2021         

Milj. eur Taso 1 Taso 2 Taso 3  Yhteensä 

Käypään arvoon arvostetut varat     
Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa - 0,3 - 0,3 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,0 - 0,0 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta kirjattavat muut sijoitukset - - 34,2 34,2 
Myytävänä olevat myyntisaamiset - 15,5 - 15,5 
Käypään arvoon arvostetut velat     
Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa - 0,1 - 0,1 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,1 - 0,1 

 
Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla 
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on 
todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna) 
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Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon 
(ei todettavissa olevat syöttötiedot) 
 
Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista 
 

  2022 2021 2021 
Tason 3 rahoitusvarat, milj. eur 1-9 1-9 1-12 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 34,2 22,2 22,2  
Osakkeiden myynti - -11,1 -11,1  
Käyvän arvon muutos - 23,1 23,1  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 34,2 34,2 34,2  

 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat (taso 3) koostuvat sijoituksesta 
ruotsalaiseen Doktor.se-online-lääkäriasemaan. Doktor.se:n arvostusmenetelmä perustuu toteutuneisiin 
kauppoihin. 
 

8. Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 

Milj. eur 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 

Annetut vakuudet      
Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta 6,7  7,2 7,1  
Annetut yrityskiinnitykset 1,9  2,1 2,0  
Muut takaukset ja vastuut 5,8  8,0 8,0  
Yhteensä 14,5  17,3 17,2  

    
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 1,2  1,0 0,9 

 
Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin tukkukauppayhtiön ostovelkojen 
vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola Oyj on antanut lisäksi 0,4 (0,3) miljoonaa euroa 
emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden vuokrasopimusvelkojen vakuudeksi. 
 
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut koostuvat arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten sekä lyhytaikaisten 
vuokrasopimusten vähimmäisvuokravastuista, joihin konserni on päättänyt soveltaa IFRS 16 standardin sallimia 
poikkeuksia. 
 
Oriola Consumer, lopetetut toiminnot, investoi uuteen verkkokaupan varastoon Enköpingissä, Ruotsissa. Uusi 
varasto kattaa noin 15 000 neliömetriä. Oriola Consumer vuokraa kiinteistön ja varaston rakennustyöt alkoivat 
syksyllä 2021, ja se valmistuu vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana. Vuokrasopimus on tehty kymmeneksi 
vuodeksi. 
 
 

9. Lähipiiritapahtumat 

Lähipiiriin Oriola-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriolan 
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden 
määräysvaltayhteisöt, konserniyhtiöt ja yhteisyritykset. Konsernilla on tavanomaisia liiketoimia konserniyhtiöiden 
välillä. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia muun lähipiirin kanssa. 
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10. Segmentti-informaatio 
 
Oriolan jatkuvat toiminnot sisältävät yhden raportoitavan segmentin: Oriola Services.  
 

1-9/2022 Oriola Konserni- 
Jatkuvat 

toiminnot Lopetetut     

Milj. eur Services erät yhteensä toiminnot Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen laskutus 2 385,9  - 2 385,9  616,2  - 3 002,1  
Sisäinen laskutus 275,3  - 275,3  0,1  -275,4  - 

Laskutus 2 661,2  - 2 661,2  616,3  -275,4  3 002,1  

             

Ulkoinen liikevaihto  866,0  - 866,0  601,1  - 1 467,1  

Sisäinen liikevaihto 275,3  - 275,3  0,1  -275,4  - 

Liikevaihto  1 141,3  - 1 141,3  601,3  -275,4  1 467,1  

             

Liikevoitto 24,6  -8,0  16,6  32,6  - 49,2  

Oikaistu liikevoitto 23,1  -6,3  16,8  33,3  - 50,1  

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1 23,1  -6,3  16,8  16,8  - 33,6  

Varat 479,7  181,8  661,5  420,4  - 1 081,9  

Velat 598,2  150,5  748,7  101,8  - 850,5  
Investoinnit 2,1  - 2,1  5,1  - 7,2  
Poistot ja arvonalentumiset 11,1  0,1  11,2  3,2  - 14,4  
Henkilömäärä keskimäärin 
kokoaikaisiksi muutettuna 864  70  933  1 692  - 2 626  

 
1 Sisältää poistot siltä ajalta, kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi. 
 

1-9/2021 Oriola Konserni- 
Jatkuvat 

toiminnot Lopetetut     

Milj. eur Services erät yhteensä toiminnot Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen laskutus 2 274,5  -  2 274,5  622,6  - 2 897,1  

Sisäinen laskutus 290,0  - 290,0  0,0  -290,0  - 

Laskutus 2 564,5  -  2 564,5  622,7  -290,0  2 897,1  

       
Ulkoinen liikevaihto  776,0  - 776,0  607,4  - 1 383,4  

Sisäinen liikevaihto 290,0  - 290,0  0,0  -290,0  - 

Liikevaihto  1 066,0  - 1 066,0  607,4  -290,0  1 383,4  

       
Liikevoitto 14,1  -7,8  6,3  6,1  - 12,4  

Oikaistu liikevoitto 15,0  -6,7  8,3  6,4  - 14,7  

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1 15,0  -6,7  8,3  6,4  - 14,7  

Varat 511,0  147,0  658,0  434,4  - 1 092,4  

Velat 616,4  143,1  759,5  120,7  - 880,3  

Investoinnit 7,7  0,2  7,9  10,3  - 18,2  

Poistot ja arvonalentumiset 12,0  0,3  12,2  21,3  - 33,5  
Henkilömäärä keskimäärin 
kokoaikaisiksi muutettuna 1 012  79  1 091  1 707  - 2 798  

 
1 Vuonna 2021 vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto on sama kuin oikaistu liikevoitto. 
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Segmentit vuosineljänneksittäin 
 

Jatkuvat toiminnot 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 

Milj. eur 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 

Laskutus 870,6 903,9 886,7 942,4 858,7 871,6 834,1 

Liikevaihto 373,9 394,6 372,7 386,2 359,3 360,3 346,4 

        
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto Oriola 
Services 8,7 7,5 6,9 8,7 7,7 4,2 3,1 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto 
konsernierät -2,1 -2,0 -2,2 -2,1 -2,3 -2,2 -2,2 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto 
yhteensä1 6,6 5,5 4,7 6,6 5,4 2,0 0,9 

        
Oikaistu liikevoitto Oriola Services 8,7 7,5 6,9 8,7 7,7 4,2 3,1 

Oikaistu liikevoitto konsernierät -2,1 -2,0 -2,2 -2,1 -2,3 -2,2 -2,2 

Oikaistu liikevoitto yhteensä 6,6 5,5 4,7 6,6 5,4 2,0 0,9 

        
Liikevoitto Oriola Services 8,7 9,1 6,9 7,1 7,7 3,3 3,1 

Liikevoitto konsernierät -2,3 -2,0 -3,6 -2,7 -2,5 -2,2 -3,1 

Liikevoitto yhteensä 6,3 7,0 3,3 4,4 5,2 1,2 -0,0  

        
Henkilöstö katsauskauden lopussa Oriola 
Services 790 824 959 974 1 003 1 010 1 037 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 
konsernierät 63 68 72 72 78 81 82 

Henkilöstö katsauskauden lopussa 
yhteensä kokoaikaisiksi muutettuna 853 892 1 031 1 046 1 081 1 091 1 119 

 
1 Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto on sama kuin oikaistu liikevoitto. 
 

Lopetetut toiminnot 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 
Milj. eur 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 

Laskutus 198,7 208,0 209,6 216,7 205,3 213,1 204,3 
Liikevaihto 193,9 202,3 205,1 210,0 200,2 207,5 199,7 
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1 6,9 3,1 6,8 5,0 5,0 2,0 -0,6 
Oikaistu liikevoitto 13,2 9,8 10,3 5,0 5,0 2,0 -0,6 
Liikevoitto 12,9 9,7 10,0 3,7 4,7 1,9 -0,5 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 
kokoaikaisiksi muutettuna 1 683 1 639 1 564 1 598 1 814 1 677 1 603 

 
1 Sisältää poistot siltä ajalta, kun pitkäaikainen omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi. 
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Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot, jatkuvat toiminnot 
 

1-9/2022         

Milj. eur Ruotsi Suomi Muut maat Yhteensä 

Liikevaihto 680,0  372,6  88,6  1 141,3  

Varat 1 709,2  372,7  - 1 081,9  

Investoinnit  0,8  1,2  - 2,1  

Henkilömäärä keskimäärin 472  461  - 933  

     
1-9/2021         

Milj. eur Ruotsi Suomi Muut maat Yhteensä 

Liikevaihto 672,8  304,2  89,0  1 066,0  

Varat 1 758,9  333,5  - 1 092,4  

Investoinnit  5,2  2,6  - 7,9  

Henkilömäärä keskimäärin 508  582  - 1 091  
 
1 Sisältää lopetetut toiminnot 
 
 

11. Liikevaihdon jaottelu 
 
Jatkuvien toimintojen liikevaihto on jaoteltu alla olevassa taulukossa konsernin pääasiallisiin  
tulovirtoihin. Luvut sisältävät konsernin sisäistä liikevaihtoa 275,3 (290,0) miljoonaa euroa. Konsernin sisäisen 
liikevaihdon eliminointi on esitetty liitetiedossa 10. Segmentti-informaatio. 
 

Oriola Services 2022 2021 

Milj. eur 1-9 1-9 

Tukkukauppa 965,7  905,2  

Muut1 175,6  160,8  

Liikevaihto yhteensä 1 141,3  1 066,0  
 
 
1 Muut pitää sisällään logistiikkapalvelun, annosjakelun, henkilöstöpalvelun ja muut palvelut. 
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12. Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 

Avainluvut 2022 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12 

Laskutus 870,6 858,7  1,4 2 661,2 2 564,5  3,8 3 506,9  

Liikevaihto 373,9 359,3  4,1 1 141,3 1 066,0  7,1 1 452,2  

Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto1 6,6 5,4  23,4 16,8 8,3  103,0 14,9 

Oikaistu liikevoitto1 6,6 5,4  23,4 16,8 8,3  103,0 14,9  

Liikevoitto 6,3 5,2  21,7 16,6 6,3  163,2 10,7  

Oikaistu liikevoitto %  1,8 1,5   1,5 0,8   1,0  

Liikevoitto % 1,7  1,4   1,5  0,6   0,7  

Tilikauden tulos 5,3 4,3  23,1 12,9 4,8  167,3 8,6  

Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,02  23,1 0,07  0,03  167,2 0,05  

Liiketoiminnan nettorahavirta2 -25,8 -16,2  41,8 -2,2  40,0 

Bruttoinvestoinnit    2,1 7,9   9,3  

        
Korolliset nettovelat3    35,8 135,9   100,8  

Nettovelkaantumisaste, %3    15,5 64,1   46,5  

        
Oma pääoma/osake, EUR2    1,28 1,17   1,20  

Omavaraisuusaste, %2    21,8 19,9   20,1  

Oman pääoman tuotto, %2    21,6 4,2   5,9  

Sijoitetun pääoman tuotto, %2    15,4 3,7   4,6  

Osakkeita keskimäärin, tkpl4    181 369 181 339   181 341  

      
Henkilömäärä keskimäärin5    933 1 091   1 077  

Henkilömäärä kauden lopussa5    853 1 081   1 046  

        
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 13. Oikaisuerät.      
2 Sisältää lopetetut toiminnot.        
3 Vuosi 2021 sisältää lopetetut toiminnot.      
4 Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.      
5 Kokoaikaisiksi muutettuna.        
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys, jatkuvat toiminnot 

 

Laskutus 2022 2021 2022 2021 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Liikevaihto 373,9  359,3  1 141,3  1 066,0  1 452,2  

+ Kaupintavaraston hankintameno  496,6  499,5  1 519,8  1 498,6  2 054,9  

+ Annetut kassa-alennukset 0,0  -0,0  0,0  0,0  0,0  

+ Myynnin kurssierot 0,0  -0,1  0,0  -0,1  -0,2  

Laskutus 870,6  858,7  2 661,2  2 564,5  3 506,9  

      
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto ja 
oikaistu liikevoitto 2022 2021 2022 2021 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Liikevoitto 6,3  5,2  16,6  6,3 10,7  

- Liikevoittoa oikaisevat erät 0,3  0,2  0,2  2,0 4,2  

Oikaistu liikevoitto 6,6  5,4  16,8  8,3 14,9  

        
Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketut 
tunnusluvut 2022 2021 2022 2021 2021 

Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Laskutus 870,6  858,7  2 661,2  2 564,5  3 506,9  

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus 23,4  -8,9  64,5  -66,9  -76,2  
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu 
laskutus 894,0  849,8  2 725,7  2 497,5  3 430,7  

Liikevaihto 373,9  359,3  1 141,3  1 066,0  1 452,2  

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus 10,2  -3,8  28,1  -29,0  -32,7  

Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu 
liikevaihto 384,1  355,4  1 169,3  1 037,0  1 419,5  

Oikaistu liikevoitto 6,6  5,4  16,8  8,3  14,9  

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus 0,1  -0,1  0,4  -0,4  -0,3  

Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu 
oikaistu liikevoitto 6,8  5,3  17,2  7,9  14,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022        35 (36) 
 
 

 
 
 
 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet 

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku   Määritelmä 

Laskutus = 
Liikevaihto + kaupintavaraston hankintameno + annetut kassa-
alennukset + myynnin kurssierot 

Liikevoitto = 

Liikevaihto - materiaaliostot, myynnin ja ostojen kurssierot, työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut ja liiketoiminnan muut kulut sekä poistot ja 
arvonalentumiset + liiketoiminnan muut tuotot + osuus yhteisyrityksen 
tuloksesta 

Oikaistu liikevoitto =  Liikevoitto ilman oikaisueriä       

Oikaisuerät = 

Oikaisuerät sisältävät liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai 
lopetuksista aiheutuneet voitot ja tappiot, toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut tai tuotot, liikearvon ja muiden 
pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot ja muut harvoin 
tapahtuvan asian seurauksena syntyneet kulut tai tuotot sekä 
arvionmuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen 
toteutumisesta. 

Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettu laskutus = 

Laskutus laskettuna vertailuvuoden vastaavan ajankohdan 
keskikurssilla 

Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettu liikevaihto = 

Liikevaihto laskettuna vertailuvuoden vastaavan ajankohdan 
keskikurssilla 

Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettu oikaistu liikevoitto = 

Oikaistu liikevoitto laskettuna vertailuvuoden vastaavan ajankohdan 
keskikurssilla 

Korolliset nettovelat =  Korollinen vieras pääoma - rahavarat     

Investoinnit = 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä aineettomiin 
hyödykkeisiin ml. liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt liikearvo 
sekä sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin ja muihin osakkeisiin ja 
osuuksiin 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), 
%  = 

Liikevoitto       
x 100 Taseen loppusumma – korottomat velat (vuoden alun ja 

lopun keskiarvo) 

Oman pääoman tuotto (ROE), %  = 
Tilikauden tulos       

x 100 
Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Nettovelkaantumisaste, %  = 
Korolliset nettovelat       

x 100 
Oma pääoma yhteensä     

Omavaraisuusaste, %  = 
Oma pääoma yhteensä     

x 100 
Taseen loppusumma – saadut ennakot   
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13. Oikaisuerät 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvia voittoja tai 
tappioita, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia voittoja tai tappioita, liikearvon ja muiden pitkäaikaisten 
varojen arvonalentumistappioita tai muita, harvoin tapahtuvan asian seurauksena syntyviä tuottoja tai kuluja. 
Lisäksi yhtiö esittää arviomuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen toteutumisesta oikaisuerinä. 
 

Liikevoittoa oikaisevat erät 2022 2021 2022 2021 2021 
Milj. eur 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 

Uudelleenjärjestelykulut -0,3  -0,0 -0,3  -0,9 -2,3  

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset - - - -0,9 -1,2  
Muut erät - -0,2 0,1  -0,2 -0,8  

Oikaisuerät jatkuvista toiminnoista -0,3  -0,2 -0,2  -2,0 -4,2  

        
Oikaisuerät lopetetut toiminnot -0,3  -0,3 -0,8  -0,4 -1,6  

Oikaisuerät yhteensä -0,6  -0,5 -0,9  -2,3 -5,9  
 
 
Oikaisuerät vuonna 2022 liittyvät yhdistymiseen Apoteksgruppenin kanssa, henkilöstöpalveluyrityksen myyntiin 
sekä toimintamallin uudelleenjärjestelykuluihin. Oikaisuerät vuonna 2021 koostuvat pääasiassa organisaation 
uudelleenjärjestelykuluista, liikearvon arvonalentumisesta liittyen palvelukeskuksen sulkemiseen Ruotsissa ja 
varaston arvonalentumisesta liittyen lopetettuun tuotekategoriaan.   
 
 

14. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhtiöön viimeistelty 
 
Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhteisyritykseen saatiin 
viimeisteltyä 3.10.2022. Järjestely tukee Oriolan muutosprosessia yhtiön keskittyessä rooliinsa lääkkeitä ja 
terveydenhuoltopalveluja toimittavana infrastruktuuriyrityksenä sekä palvelujen tarjoamiseen lääkeyrityksille ja 
apteekeille. 
 
Oriola ja Euroapotheca omistavat uuden yhtiön 50 prosentin tasaosuuksin. Järjestelyn arvioidaan tuovan noin 25 
miljoonan euron vuotuiset synergiaedut käyttökatetasolla. Synergioiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti 
vuoden 2025 loppuun mennessä. 
 
Järjestelyllä odotetaan olevan noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus Oriola-konsernin 
nettotulokseen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mukaan lukien muuntoerot ja järjestelyyn liittyvät kulut. 
Oriola luokitteli Kronans Apotekin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, 
joten siitä ei ole tehty poistoja. Tällä oli 16,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus Oriola-konsernin tammi-
syyskuun 2022 liikevoittoon ja se kompensoi osittain yllä mainittua negatiivista vaikutusta. 
 
Järjestelyn taloudellinen vaikutus toteutuu ja täsmentyy vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja raportoidaan 
Oriolan vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteessa. 
 
Vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä alkaen Oriola raportoi uuden yhteisyrityksen osakkuusyhtiönä, johon 
sovelletaan pääomaosuusmenetelmää, ja esittää osakkuusyhtiön tuloksen osuuden konsernitilinpäätöksessä 
ennen liikevoittoa. 
 
 


