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Pihlajalinna hankkimassa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakekannan ja Lääkärikeskus Ikioma Oy:n osakeenemmistön
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja Pihlajalinna on ostamassa Etelä-Savon Työterveys Oy:n koko
osakekannan sen nykyisiltä omistajilta Osuuskauppa Suur-Savolta sekä Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymältä ESSOTE:lta. Kaupan kohteeseen sisältyisi myös Etelä-Savon Työterveys
Oy:n omistama osake-enemmistö Lääkärikeskus Ikiomasta, jonka kasvua ja kehitystä Pihlajalinna olisi
jatkossa tukemassa yhdessä Lääkärikeskus Ikioman henkilöosakkaiden kanssa. Lopullinen kauppa ja sen
voimaantulo on tarkoitus toteuttaa huhtikuun alussa heti kaupan teknisten toteuttamistoimien jälkeen.
Pihlajalinna on Suomen johtavia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajia, joka toimii
valtakunnallisesti tarjoten palveluita sekä julkisyhteisöille että yrityksille ja kuluttajille. Pihlajalinna on
kotimainen yhteiskuntavastuullinen toimija, jonka palvelut tunnetaan hyvästä laadusta ja toiminta
asiakaslähtöisistä toimintamalleista. Pihlajalinna tuottaa sekä julkisia että yksityisiä työterveyspalveluita ja
erikoissairaanhoidon palveluita sekä sosiaali- ja hyvinvointipalveluita. Pihlajalinnalla on kattava
valtakunnallinen lääkärikeskus- ja sairaalayksikköjen verkosto, jota tukee monipuoliset ja kehittyvät
digitaaliset palvelukanavat. Osapuolten käymien keskustelujen perusteella ESTT ja Ikioma liittyisivät hyvin
Pihlajalinna-konserniin jakaen yhteisen arvomaailman, jonka keskiössä on laadukas ja vaikuttava
palveluntuotanto sekä erinomainen asiakaskokemus.
Etelä-Savon Työterveys Oy on maineeltaan hyvä ja laadukas alueellinen terveyspalveluita tuottava yhtiö, jolla
on alueellisesti vahva asema ja sen palveluiden piirissä on noin 20 000 työterveyshuollon asiakasta. EteläSavon Työterveys omistaa noin 80 % Mikkelissä toimivan Lääkärikeskus Ikioma Oy:n osakkeista. Ikioma
tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun lääkärikeskuspalveluita sisältäen mm. yleis- ja erikoislääkäreiden
vastaanotot, työterveyshuolto- ja fysioterapiapalvelut sekä päiväkirurgiset toimenpiteet. Yrityskaupalla
Etelä-Savon Työterveys Oy:n seitsemän toimipistettä sekä Lääkärikeskus Ikioman toimipiste Mikkelissä
siirtyisivät osaksi Pihlajalinnan lääkärikeskusketjua. Yrityskaupan kohteina olevissa yhtiöissä on yhteensä noin
85 työntekijää, joiden työsuhteet jatkuvat normaalisti. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12 milj.€.
”Kasvustrategiamme
mukaisesti
tavoittelemme
toimipisteverkoston
ja
erikoissairaanhoidon
palveluvalikoiman laajentamista Etelä-Savon alueella. Pidämme erinomaisena mahdollisuutena saada
konserniin Etelä-Savon Työterveyden ja Lääkärikeskus Ikioman paikallista laadukasta asiantuntemusta ja
osaamista, jota haluamme jatkossa yhdessä vahvistaa. Uskomme, että Etelä-Savon Työterveys Oy:n ja
Lääkärikeskus Ikioma Oy:n toimintaa voidaan jatkossa kehittää entistä paremmin osana alan merkittävää
suomalaista toimijaa.” toteaa Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.
Etelä-Savon Työterveys Oy:n nykyiset omistajat näkevät suunnitellun järjestelyn takaavan parhaat
mahdolliset edellytykset palvelutuotannon jatkumiselle ja kehittymiselle Savossa.
ESSOTE:n toimitusjohtajan Risto Kortelaisen mukaan yhteistyö Suur-Savon Osuuskaupan kanssa oli vuosien
ajan menestyksellistä, mutta muuttunut tilanne on edellyttänyt uusia toimenpiteitä. ”ESSOTE:lle muodostui
väistämätön tarve järjestellä omistustaan hyvinvointialueuudistuksen edetessä ja Pihlajalinnan avulla tähän
löytyi hyvä ratkaisu.” Kortelainen kommentoi.

Suur-Savon Osuuskauppa jakaa näkemykset ESSOTE:n kanssa. Toimitusjohtaja Ari Miettinen toteaa, että
terveydenhuoltopalvelut eivät tällä hetkellä ole Osuuskauppakonsernin strategisessa ytimessä:
”Terveydenhuollon käynnissä olevan murroksen keskellä on tärkeää, että yhtiölle saadaan vahvemmat
hartiat liiketoiminnalle ja mm. digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tietenkin laajan asiakaskunnan
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen jatkossa.”
Molemmat omistajatahot pitävät Pihlajalinnaa suomalaisena terveyspalveluyhtiönä hyvänä lisänä
savolaiseen palvelutarjontaan.
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