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� Oralilta optio-ohjelma yritysjärjestelyjen 
myyjäosapuolille (21.12.2007)

� Oralin tulosjulkistuspäivät ja yhtiökokous 2008
(19.11.2007)

� Oral Hammaslääkärit Oyj laajenee Mikkeliin sekä
järjestelee toimintaansa Lahdessa (16.11.2007)

� Oralilta suunnattu osakeanti henkilöstölle ja 
lääkäreille (07.11.2007)

� Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 
1.1.-30.9.2007 (07.11.2007)

� Oral ostaa Hämeen Hammaslääkärikeskuksen 
liiketoiminnan (31.10.2007)

� Veroviraston päätökseen Oralin tappioiden 
vähentämisestä ei muutosta (12.09.2007)

� Ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta
(13.08.2007)

� Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 
1.1.-30.6.2007 (08.08.2007)

� Oralin kauppa Helsingin Hammaslääkärikeskuksen
kanssa vahvistettu (21.06.2007)

� AML 2.luvun 9.pykälän mukainen ilmoitus 
omistusosuuksien muuttumisesta (16.05.2007)

� AML:n 2. luvun 9. pykälän mukainen ilmoitus
omistusosuuksien muuttumisesta: Atinen omistus
yli 1/4 (16.05.2007)

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT LYHYESTI 

Avainluvut 2007 2006 

Hoitokäyntejä 102.000 65.000

Hammasterveyspalveluiden liikevaihto 15,9 milj. euroa 6,9 milj. euroa

Hammasterveyspalveluiden liiketulos -799 tuhatta euroa -1.142 tuhatta euroa

Hammasterveyspalveluiden
osakekohtainen tulos -0,13 euroa -0,26 euroa

Omavaraisuusaste 51 prosenttia 68 prosenttia

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3.033 tuhatta euroa 9.511 tuhatta euroa

Taseen loppusumma vuoden lopussa 13,6 milj. euroa 10,6 milj. euroa

Henkilöstö keskimäärin 209 141Tiedotteet löytyvät Oralin verkkosivuilta osoitteesta 
www.oral.fi > tiedotearkisto

� Oral ostaa Suomen Terveystalon hammas-
lääkäritoiminnan (15.05.2007)

� Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 
1.1.-31.3.2007 (03.05.2007)

� Oral ostaa Helsingin Hammaslääkärikeskuksen ja
nostaa liikevaihtoarviotaan (03.05.2007)

� Yhteisösakkovaatimus hylätty (23.03.2007)

� Anna-Maria Mäkelä Oralin palvelujohtajaksi
(22.03.2007)

� Oralin hallituksen puheenjohtajaksi 
Hannu Mikkonen (20.03.2007)

� Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (20.03.2007)

� Oralin tilinpäätös, vuosikooste ja yhtiökokouksen
materiaali julkaistu (13.03.2007)

� Täydennys ehdotukseen Oralin hallituksen 
jäsenistä (13.03.2007)

� Yhtiökokouskutsu (28.02.2007)

� Oralin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006
(28.02.2007)

� Oralin toimitusjohtaja palannut sairauslomalta
(24.01.2007)

� Oral Hammaslääkärit Oyj:n tytäryhtiöt sulautettu
emoyhtiöön (02.01.2007)

PÖRSSITIEDOTTEIDEN VUOSIKOOSTE 2007

AVAINLUVUT 2007 
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Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja 

tuottava yhtiö. Oralin työyhteisöön kuuluu yli 250 suu- ja hammasterveyden 

ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita seitsemässätoista toimipisteessä Espoossa,

Helsingissä, Hämeenlinnassa, Parolassa ja Turengissa sekä Jyväskylässä, Lahdessa,

Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Vuonna 2007 Oral laajensi toimintaansa yritysjärjestelyin Helsingissä, Hämeenlinnan

seudulla, Lahdessa ja Mikkelissä. Vuoden aikana keskityttiin hammaslääkäriasema-

ketjun rakentamiseen ja ketjun hallintaan.
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Hammasterveyden 
palveluketjulle on sekä tilaa 
että tilaus

Uranuurtaja kohtaa yleensä suurinta muutosvas-
tarintaa. Vielä vuosi sitten pidimme ketjurakenta-
misemme ajoitusta melkoisen haasteellisena. Nyt
tiedämme, että valtakunnalliselle palveluketjulle
on sekä tilaa että tilaus. Ennakoimme suun- ja
hammasterveydenhoidon yksityisille palveluille
samantyyppistä ketjuuntumista kuin mitä viime
vuosina on tapahtunut lääkärikeskus-, sairaala-
ja työterveyspalveluissa.

Alan murrosta vauhdittavat erityisesti seuraavat
tekijät:
• Hajanainen ja pienyritysvaltainen rakenne 

syö toimialan tehokkuutta

• Ryhmävastaanottojen perustajasukupolvi on
eläköitymässä

• Nuoret tekijät haluavat keskittyä ammattiinsa
eikä heitä välttämättä kiehdo pienyrittäjyys 
tai osakkuus 

• Ammatillisen yhteisöllisyyden nousu 

Neuvottelut Oraliin liittymisestä ovat useimmiten
lähteneet liikkeelle myyjien aloitteesta.

Ammattilaiset näkevät 
kasvukipujen yli

Haasteisiinsa suhteutettuna Oral oli kaudelle
2007 lähdettäessä varsin pieni yritys, eikä alan
markkinajohtajaksi tähtäävälle yritykselle ole val-
miita toimintamalleja. Kasvuun ja kasvun hallin-
taa tukeviin järjestelmiin pitää panostaa. Parhait-
ten käytäntöjen tunnistaminen ja lanseeraaminen
eivät tapahdu hetkessä. Voimakkaan etupainot-
teinen resursointi syö rakentamisvaiheen talou-
delliset tulokset. Siinä vaiheessa lyhytnäköisim-
mät alkavat yleensä jo epäillä koko hankkeen
järkevyyttä.

Asteittain järjestelmät alkavat kuitenkin toimia,
parhaat toimintatavat kirkastua ja ketjumainen
toimintamalli tuottaa tulosta. Kaiken tämän nä-

kyminen arjessa ottaa kuitenkin oman aikansa ja
kysyy sidosryhmiltä kärsivällisyyttä. Alkutaipaleel-
la vaikeasti väistettävissä olevista kitkatekijöistä
huolimatta kaikkein rohkaisevinta on ollut todeta
erityisesti hammaslääkäreitten kasvava kiinnostus
olla mukana rakentamassa omaa uraansa juuri
Oralissa. Kauden 2007 kuluessa Oralin palvelutar-
jonta kasvoi ilman yritysostojakin yli 25 prosent-
tia. Asemien käyttöasteet alkavat olla kunnossa.
Lääkärit tarvitsevat tuekseen palvelun laatuun ja
sujuvuuteen sitoutuneita terveydenhoidon ammat-
tilaisia. Heidänkin joukossaan Oral alkaa tarjon-
nasta päätellen olla vetovoimainen nimi.

Vahva tarjonta luo vahvaa 
kysyntää

Hammaslääkäreistä on pulaa. Tekijät hakeutuvat
sinne, missä onnistumisen edellytykset ovat par-
haassa kunnossa. Silloin ei puhuta pelkästään 
tiloista ja laitteista. Niitä saa kaupasta. Vaikeam-
paa on hallita asiakaslähtöiset prosessit ja raken-
taa laatua ja tasapainoista tehokkuutta arvostava
yrityskulttuuri. Hyvä työyhteisö vetää puoleensa
hyviä tekijöitä. Ihmiset arvostavat terveyttään. 
Tekijöistään tunnettua, vahvaa hammaslääkäri-
asemaa on helppo myydä. Riittää, kun tekee 
helpoksi ostaa. Vahvassa kysyntätilanteessa pro-
sessejakin on periaatteessa helpompi hallita. 
Tulee vähemmän kallista tyhjäkäyntiä. 

Menestys ruokkii menestystä. Jatkamme palvelu-
ketjun rakennustyötä arvolatauksella hymyn paik-
ka, taitavat kädet, tekemisen meininki. 

Kiitos taitaville tekijöille hyvästä työstä ja muille
sidosryhmille luottamuksesta.

Antti Kasi
toimitusjohtaja

PS. Kela-korvaukset nousivat vuoden alusta noin
kymmenellä prosenttiyksiköllä. Se parantaa kan-
salaisten mahdollisuuksia hakeutua kokonaisval-
taiseen hoitoon ja rohkaisee alan yrittäjyyttä.

”Ensimmäinen kokonainen toimintavuosi antoi tukea tavoitteellemme saavuttaa yli 10 prosentin markkinaosuus 
yksityisistä hammasterveyspalveluista vuonna 2010”, sanoo Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Antti Kasi. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

HYMYN PAIKKA – TAITAVAT KÄDET – TEKEMISEN MEININKI
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jaavan hoidon tarvitsijoita aiempaa useammin yksi-
tyisten hammaslääkäriasemien asiakkaiksi. 

Yhden hammaslääkärin 
vastaanotot vähenemässä 

Yksityiset hammaslääkäripalvelut koostuvat suurel-
ta osin yksittäisistä hammaslääkäriasemista ja yksit-
täisten ammatinharjoittajien vastaanotoista. Perintei-
sistä yhden hammaslääkärin asemista ollaan kuiten-
kin siirtymässä yhä enemmän usean hammaslääkä-
rin ryhmävastaanottoihin. Yksityiselle terveydenhoi-
dolle tyypillisiä ryhmävastaanottoja alkoi syntyä
Suomeen 1980-luvulla, mutta yrityksinä hammas-
lääkärikeskukset eivät ole kasvaneet kovin suuriksi. 

Hammaslääkäreiden työskentelytavat ovat ammatti-
kunnan nuorentumisen myötä muuttumassa yhä
selkeämmin ryhmävastaanottoja suosiviksi. Yhden
hammaslääkärin vastaanotolla työskentelevien mää-
rä on pudonnut viimeisen vuoden aikana 40 pro-
sentista 30 prosenttiin. 

Tutkimusten mukaan nuoret hammaslääkärit arvos-
tavat vanhempia ammatinharjoittajia enemmän 
hyvin toimivaa ammatillista tukiverkkoa. Yhden
hengen yrityksessä on vaikea tarjota monipuolisia
erikoistumista edellyttäviä toimenpiteitä ja jousto-
mahdollisuudetkin ovat rajalliset. Kollegat lisäävät
usein myös hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. 
Yrittäjien osuus valmistuneista hammaslääkäreistä
on pienentynyt viime vuosina ja palkansaajien
osuus vastaavasti kasvanut. 

Suun ja hampaiden yksityisten terveyspalveluiden
hajanaisuus on suurta myös verrattuna muun ter-
veydenhuollon markkinaan. Kolmen suurimman
suun ja hampaiden terveyspalveluja tuottavan yh-
tiön yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 10 pro-
senttia. Oral arvioi tästä markkinosuudekseen noin
seitsemän prosenttia. Muussa yksityisessä tervey-
denhuollossa eli lääkäriasema-, sairaala- ja työter-
veysmarkkinoilla kaksi suurinta palveluntarjoajaa
kattavat markkinoista yli puolet. 

Hammaslääkäripula pahin 
syrjäseuduilla

Suomen noin 4400 työssäolevasta hammaslääkäristä
noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa ja

Vaativien hammasterveys-
palveluiden kysyntä kasvaa 

Suomalaiset käyvät vuosittain noin 2,8 miljoo-
naa kertaa hammaslääkärissä. Näistä noin mil-
joona käyntiä tehdään yksityisille hammaslääkä-
riasemille. Yksityisen hammasterveydenhoidon
liikevaihto on Oralin arvioiden mukaan Suo-
messa noin 370 miljoonaa euroa eli noin puolet
koko hammasterveydenhoidosta. Yksityisen
sektorin markkinaosuutta kasvattavat vaativat
erikoisosaamista edellyttävät hoitotoimenpiteet,
joita tehdään yksityisillä hammaslääkäriasemilla
huomattavasti enemmän kuin terveyskeskuksis-
sa. 

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyn-
nän odotetaan kasvavan lähivuosina tasaisesti.
Hammaslääketieteen kehittyminen tuo yhä pa-
rempia menetelmiä erikoishammashoitoon. Tä-
mä yhdistettynä ostovoiman ja kansalaisten vaa-
timusten kasvuun lisää voimakkaimmin sellais-
ten palveluiden kysyntää, joissa ei ole merkittä-
vää julkista tarjontaa. Tällaisia erikoishammas-
hoidon palveluita ovat esimerkiksi protetiikka,
keinojuurihoito ja esteettinen hammashoito.

Kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen
ja laadullisen tarpeen lisäksi myös Kansaneläke-
laitoksen maksamat korvaukset ja kuntien käyt-
tämien ostopalveluiden määrä. Hammashoidon
odotetaan myös yleistyvän osana työterveys-
huoltoa.

Yksityinen sektori on perinteisesti tarjonnut val-
taosan erikoishammashoidon palveluista. Julki-
nen hammashoito ei kuitenkaan ole viime vuo-
sina pystynyt vastaamaan kansalaisten lakisää-
teisenkään perushoidon tarpeisiin. Suurin vaje
julkisen hoidon tarjonnassa syntyi, kun ham-
mashoidon piiriin otettiin 2000-luvun taitteessa
koko väestö. Samalla jouduttiin siirtymään en-
tistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisystä
korjaavaan hoitoon. Korjaava hoito vaatii useita
hoitokäyntejä lyhyen ajan sisällä, mihin terveys-
keskuksissa ei useinkaan pystytä. Noin puoles-
sa terveyskeskuksista potilaalle annettujen hoi-
toaikojen väli on yli seitsemän viikkoa.

Kela-korvausten noston noin 30:stä noin 40
prosenttiin hoitokustannuksista odotetaan oh-

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

puolet yksityishammaslääkäreinä. Erikoisham-
maslääkäreiden jakaantuminen julkisen ja yksi-
tyisen sektorin välillä vaihtelee huomattavasti.
Esimerkiksi iensairauksien hoitoon erikoistu-
neista parodontologeista samoin kuin protetii-
kan erikoishammaslääkäreistä lähes 80 prosent-
tia työskentelee yksityisellä sektorilla. 

Yksityisten hammaslääkärien määrä on viime
vuosina vähentynyt samalla, kun terveyskes-
kuksissa työskentelevien hammaslääkäreiden
määrä on hieman kasvanut. 

Yksityisten hammaslääkäreiden osuutta on vä-
hentänyt muun muassa lääkärikunnan ikära-

Espoon Tapiolan hammaslääkäriasema aloitti Oral-asemana uusituissa tiloissa tammikuussa 2007. Kuvassa vasemmalta oikealle
hammashoitaja Maria Alatalo, vastaava hoitaja Soili Hakala ja hammaslääkäri Minna Flinkman. 

kenne. Eläköityminen on kuitenkin koko
hammasterveyssektorin ongelma. Kaikkien
työssä käyvien hammaslääkärien keski-ikä
vuonna 2005 oli 48 vuotta, ja 22 prosenttia
heistä oli yli 63-vuotiaita. Väestömuutosten
takia työikäisten osuus suhteessa lapsiin ja
eläkeläisiin tulee supistumaan kaikilla aloilla.
Hammaslääkärikunnassa tilannetta vaikeuttaa
hammaslääkärien poikkeuksellisen pienet
koulutusmäärät 1990-luvun lopulla. Suun 
sairauksien hoidon tarve ei vähene yhtä 
nopeassa tahdissa kuin tuolloin arvioitiin.
Esimerkiksi lasten suun ja hampaiden tervey-
dentilan myönteinen kehitys näyttää olevan
päättymässä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Ketjun rakentaminen eteni 
suunnitellusti

Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia
suun- ja hammasterveyspalveluiden tuottajia, joka
tarjosi vuoden 2007 lopussa hammasterveyspalve-
luita 14 toimipisteessä. Vuoden 2008 alussa Oralil-
la oli yhteensä 17 toimipistettä Espoossa, Helsin-
gissä, Hämeenlinnan seudulla, Jyväskylässä, Lah-
dessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Tampereella ja Turussa. Toimipisteissä työskenteli
vuoden lopussa yhteensä 235 henkilöä. 

Oral tarjoaa kaikkia keskeisiä hammasterveyden
palveluita, joita ovat perushammashoito, lasten ja
vanhusten hammashoito, hammashoito nukutuk-
sessa, keinojuurihoidot, oikomishoidot, röntgen-
tutkimukset, suu- ja leukakirurgia, purennan häi-
riöiden korjaus, iensairauksien hoito, esteettinen
hammashoito, suuhygienistien palvelut, työpaik-
kahammashuolto ja ympärivuorokautinen päivys-
tys pääkaupunkiseudulla.

Vuosi 2007 oli Oral Hammaslääkärit Oyj:n ham-
masterveyspalveluiden ensimmäinen kokonainen
toimintavuosi. Vuoden aikana jatkettiin keväällä
2006 aloitettua valtakunnallisen hammaslääkäriase-
maketjun ja sitä tukevan organisaation rakentamista
sekä yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä.

Ketjun rakentamisessa kehitettiin erityisesti palve-
lujen saatavuutta. Katsauskaudella kehitetty keski-
tetty ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön alku-
vuodesta 2008, ja Internet-pohjainen ajanvaraus-
järjestelmä oli vuoden alussa testikäytössä. Keski-
tetyn ajanvarausjärjestelmän ansiosta asiakas voi
varata yhdestä numerosta ajan mille tahansa 
Oralin hammaslääkäriasemalle. Tämä parantaa
palvelua ja tehostaa toimintaa erityisesti pääkau-
punkiseudulla, missä Oralilla on useita toimipis-
teitä. Verkossa ajan voi varata seitsemänä päivänä
viikossa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Vuo-
den 2007 aikana laadituilla palvelukuvauksilla 
helpotetaan asiakkaita määrittelemään palvelutar-
peensa, jotta heille voidaan tarjota mahdollisim-
man oikeanlaista hoitoa heti ensimmäisellä 
käyntikerralla. 

Palvelua kehitettiin myös laitehankinnoilla. Tam-
pereen hammaslääkäriasemalle hankittiin Moritan
Accuitomo Mikro-TT-röntgenlaite, jolla nostetaan

röntgendiagnostiikan tasoa merkittävästi. Kolmi-
ulotteista kuvantamista käytetään erityisesti suu-
kirurgiassa ja keinojuurihoitojen suunnittelussa.
Röntgenkuvauksissa siirrytään kevään 2008 aika-
na kokonaan digitaaliseen kuvantamiseen.

Palveluketjun johtamis- ja ohjausjärjestelmän 
kehittämisessä edettiin täsmentämällä asemien
vastuulääkäreiden ja -hoitajien toimenkuvia sekä
toimintaa ohjaavia tunnuslukuja. Organisaatiota 
ja johtoryhmää vahvistettiin palvelujohtajalla.

Liikevaihto kasvoi 
merkittävästi 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 
1.1.-31.12.2007 oli 15,9 miljoonaa euroa. Vuonna
2006 yhtiön liiketoimintana oli hammasterveys-
palvelut vain 1.4.-31.12., jona aikana liikevaih-
doksi muodostui 6,9 miljoonaa euroa. 

Kysyntä oli koko vuoden 2007 voimakasta ja hy-
vin onnistuneen lääkärirekrytoinnin ansiosta ase-
mien käyttöaste kehittyi vuoden loppua kohden
jo varsin hyvälle tasolle. 

Oral-konsernin liiketulos vuonna 2007 oli –799
tuhatta euroa. Vuonna 2006 hammasterveyspalve-
luiden liiketulos 1.4.-31.12. oli -1.142 tuhatta eu-
roa. Vuodelle 2007 asetettuun positiiviseen tulos-
tavoitteeseen ei päästy. Syynä tähän olivat ham-
maslääkäriketjun rakentamisen ja ketjuhallinnan
kulujen etupainotteisuus ja käyttöasteen saami-
nen tavoitetasolle hieman arvioitua myöhemmin.

Vuoden 2007 aikana Oralin työyhteisö kasvoi 67
hammasterveyden ammattilaisella. Oralin kasvun
ja markkinaosuuden kasvattamisen suurimpia
haasteita on kilpailu alan osaajista sekä yritysjär-
jestelyin että rekrytoinnin kautta. Vuonna 2007
Oral onnistui kasvattamaan tarjontaansa yritys-
ostojen lisäksi noin 25 prosentilla uusia hammas-
lääkäreitä rekrytoimalla. 

Tavoitteena maanlaajuinen 
palveluverkosto ja yli 10 
prosentin markkinaosuus

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on laajen-
taa toimintansa koko Suomen kattavaksi ja saa-

LIIKETOIMINTAKATSAUS 

Työikäisten hammaslääkäreiden määrän on en-
nustettu vähentyvän nykyisestä 4400 noin tuhan-
nella vuoteen 2025 mennessä. Hammaslääkärilii-
ton esittämien arvioiden mukaan tarvittava määrä
hammaslääkäreitä olisi noin 4000. 

Vaikka Suomessa on hammaslääkäreitä runsaasti
väestöön verrattuna, alalle tyypillinen osa-aikai-
suus näkyy paikoitellen jo nyt lääkäripulana.
Myös suuhygienistien määrä, 1300, on korkea.
Hammashoitajia alalla työskentelee noin 6300.
Osa-aikaeläkkeet mukaan lukien hammaslääkä-
reistä noin 22 prosenttia työskentelee osa-aikai-
sena. Osa-aikaisten osuus on kasvamassa sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla.

Hammaslääkärivaje koskettaa erityisesti terveys-
keskuksia. Vaikka vuonna 2006 valmistuneista
hammaslääkäreistä noin 70 prosenttia hakeutui
töihin terveyskeskuksiin, on kunnallisiin virkoi-
hin on yhä vaikeampi saada hammaslääkäreitä.
Suomen Hammaslääkäriliiton tutkimuksen mu-
kaan terveyskeskushammaslääkäreiden vakans-
seista oli lokakuussa 2006 täyttämättä keskimää-
rin 13,2 prosenttia ja 2,6 prosenttia vakansseista
hoidettiin ostopalveluilla. Tilanne vaihtelee alu-
eellisesti. Hammaslääkäriliiton kyselytutkimuksen
mukaan terveyskeskushammaslääkäreiden stres-
sioireilu ja työuupumus ovat lisääntyneet ja syy-
nä tähän on sisällön muuttuminen pitkäjänteises-
tä ennaltaehkäisystä akuuttihoidon suuntaan sekä
työn määrällisen kuormittavuuden lisääntyminen.
Mahdollisuudet oman työn hallintaan ovat tutki-
muksen mukaan vähentyneet. 

Oral pitää esimerkiksi Helsingin kaupungin käyt-
tämiä palveluseteleitä oikean suuntaisena keino-
na lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö-
tä. Ostoseteleiden hintatasoa pitäisi kuitenkin tar-
kistaa, hoitovaltuutusta laventaa ja hallinnollista
prosessia keventää.

Suurin pula sekä yksityisellä että julkisella sekto-
rilla on erikoishammaslääkäreistä. Heikointa pal-
veluiden saatavuus on pienillä paikkakunnilla ja
syrjäseuduilla. Vaikka julkisen hammasterveyden-
huollon potilasjonot ovat pisimmät suurissa asu-
tuskeskittymissä, niiden purkamiseen on käytet-
tävissä yksityisiä hammaslääkäreitä toisin kuin
syrjäseudulla, jossa ei ole yksityisiäkään hammas-
lääkäreitä riittävästi. Hammaslääkäriliiton teettä-

män tutkimuksen mukaan merkittävä osa erityi-
sesti suurissa kaupungeissa työskentelevistä yksi-
tyisistä hammaslääkäreistä voisi hoitaa nykyistä
enemmän potilaita. 

Markkinoiden odotetaan 
muuttuvan

Suun ja hampaiden terveyspalveluiden haasteet
painottuvat tällä hetkellä palveluiden saatavuu-
teen eli oikein kohdennettuun ja resurssoituun
tarjontaan. Kysynnän odotetaan kasvavan maltilli-
sen tasaisesti useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. 

Mikäli suun terveyden markkinoilla tapahtuu sa-
man suuntaista kehitystä kuin muualla tervey-
denhuollossa, odotettavissa on pienten palvelu-
tarjoajien keskittymistä ja kysyntää ketjumuotoi-
selle tarjonnalle. Myös Ruotsissa on meneillään
vastaavanlaisia ketjuuntumishankkeita.

Hammasterveyspalveluita säätelee mm. laki yksi-
tyisestä terveydenhuollosta, laki potilaan asemas-
ta ja oikeuksista, laki terveydenhuollon laitteista
ja tarvikkeista, henkilötietolaki ja potilasvahinko-
laki. Keskeiset toimintaa valvovat erityisviran-
omaiset ovat lääninhallitukset, Stakes, TUKES
(Turvatekniikan keskus) ja STUK (Säteilyturva-
keskus).

Lähteet: Suomen hammaslääkäriliitto; Suominen-Taipale Liisa,
2007: Selvitys hammaslääkärityövoimasta; Oralin omat arviot.

Maarit Bäckström ottaa asiakkaat vastaan 
Helsingin Lauttasaaren hammaslääkäriasemalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Oral Hammaslääkärit Oyj muodostettiin keväällä 
2006, kun Endero Oyj:n pääomistaja Atine Group Oyj 
osti Endero Oyj:n tietotekniikkaliiketoiminnan. Samassa
yhteydessä Endero Oyj:n omistajat hyväksyivät hallituk-
sen esityksen suunnatusta osakeannista vuonna 1982
perustetun Hammassairaala Oral Oy:n omistajille. 
Yhtiön uudeksi toimialaksi muodostettiin hammas-
terveyspalvelut. Hammassairaala Oral Oy fuusioitiin 
vuoden 2006 lopussa emoyhtiö Oral Hammaslääkärit
Oyj:hin. Tämän vuosikertomuksen vertailuluvuissa 
yhtiön toimialana on siis hammasterveyspalvelut 
ainoastaan 1.4.-31.12.2006. 

Lokakuussa Oral sopi Hämeen Hammaslääkäri-
keskus Oy:n kanssa sen hammasterveysliiketoi-
minnan hankinnasta. Keskuksessa oli ostettaes-
sa seitsemän hoitoyksikköä ja toimipisteet Hä-
meenlinnan keskustassa, Parolassa ja Turengis-
sa. Yhtiössä työskenteli 12 hammaslääkäriä ja
yhteensä 17 hammashoitajaa, suuhygienistiä ja
muuta henkilökuntaan kuuluvaa. Hämeen
Hammaslääkärikeskuksen hammasterveyspalve-
luiden liikevaihto vuonna 2006 oli noin 2,1 mil-
joonaa euroa. Toiminta siirtyi osaksi Oral-kon-
sernia 1.1.2008.

Marraskuussa Oral sopi Mikkelissä toimivan
Raatihammas Oy:n omistajahammaslääkärien
kanssa yrityskaupasta, jolla yhtiön osakekanta
siirtyi Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen.
Raatihammas Oy:llä oli kahden hoitoyksikön
hammaslääkäriasema Mikkelin keskustassa ja
sen liikevaihto kesäkuun 2007 lopussa päätty-
neellä tilikaudella oli 0,6 miljoonaa. Yhtiö siirtyi
osaksi Oral-konsernia 1.1.2008. 

Oral osti marraskuussa myös Hammaslääkäri-
palvelut GeminiDent Oy:ltä Päijät-Hämeen
hammaslääkärikeskuksen liiketoiminnan. Tässä
liiketoimintakaupassa Oraliin siirtyi yksi ham-
maslääkäri. Oralin Lahden hammaslääkäriase-
man toiminta siirrettiin Päijät-Hämeen hammas-
klinikan tiloihin. 

Oralin laajentumisessa yritysjärjestelyin tärkeim-
piä tekijöitä ovat paikkakunnan ostovoima ja
aseman liikepaikka, aseman kasvukyky, toimin-
nan tehokkuus ja laatu sekä lääketieteellisen
tekniikan taso.

Kysyntä kasvaa maltillisesti

Suun ja hampaiden terveyspalvelujen kysynnän
määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina mer-
kittävää muutosta eikä kokonaiskysynnän odo-
teta muuttuvan voimakkaasti lähivuosina. Ky-
synnästä yhä suurempi osa kohdistuu kuitenkin
sellaisiin palveluihin, joiden tarjonta on keskit-
tynyt yksityiselle hammasterveyssektorille. Yksi-
tyisten hammasterveyspalveluiden kysynnän
odotetaankin kasvavan kokonaiskysyntää hie-
man nopeammin, mutta kuitenkin tasaisen mal-
tillisesti. 

vuttaa vuoteen 2010 mennessä yli kymmenen
prosentin liikevaihto yksityisistä hammasterveys-
palveluista Suomessa. Oral arvioi markkinaosuu-
dekseen vuoden 2008 alussa noin seitsemän
prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli noin neljä
prosenttia yksityisistä markkinoista. 

Yksityisen sektorin liikevaihto on noin 370 mil-
joonaa euroa eli noin puolet hammasterveyspal-
veluiden kokonaismarkkinasta. Oral pyrkii mark-
kinaosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella
kasvulla että yritysostoin. 

Tavoitteena on liittää Oral-ketjuun 4-10 uutta toi-
mipistettä vuosittain. Uusi Oral-asema on useim-
miten hammaslääkärikeskus, jolla on jo vakaa
markkina-asema ja lääkärikunta. 

Laajentuminen yritysostoin

Uutena Oral-asemana aloitti vuoden 2007 alussa
Espoon Tapiolan hammaslääkäriasema.

Vuonna 2007 Oral hankki yritys- ja liiketoiminta-
kaupoin viisi uutta hammaslääkäriasemaa.

Toukokuussa Oral sopi ostavansa Helsingin Töö-
lössä toimivan Helsingin Hammaslääkärikeskus
Oy:n liiketoiminnan. Oral Helsinki Sibeliuksenkatu
-nimisenä yksikkönä 1.8.2007 aloittanut asema oli
ostettaessa kuudentoista hammaslääkärin ja kuu-
den hoitoyksikön asema. Hammaslääkärikeskuk-
sessa toimivien hammaslääkäreiden ja hoitohenki-
löstön yhteismäärä oli 22. Yrityksen ja siellä toimi-
vien ammatinharjoittajien yhteenlaskettu liikevaih-
to vuonna 2006 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Oral Hammaslääkärit Oyj ja Suomen Terveystalo
sopivat toukokuussa liiketoimintakaupasta, jossa
Suomen Terveystalo -konserniin kuuluvan Ham-
maslaser Oy:n liiketoiminta siirtyi Oral Hammas-
lääkärit Oyj:lle. Kauppa astui voimaan 1.6.2007, 
ja Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Hammas-
laserin toiminta siirtyi Oralin Lauttasaaren ham-
maslääkäriasemalle. Kaupan mukana ei siirtynyt
henkilöstöä. 

Hammasterveyspalveluiden
kysynnästä yhä suurempi
osa kohdistuu erikoisosaa-
mista vaativiin toimenpitei-
siin, joiden tarjonta on kes-
kittynyt yksityisille ham-
maslääkäriasemille. Kuva
Oralin Tapiolan hammas-
lääkäriasemalta.

Hammaslääkärikunnan ikärakenteesta johtuen
hammaslääkäriasemilla on lähivuosina odotetta-
vissa huomattava määrä sukupolvenvaihdoksia.
Tämän odotetaan lisäävän yritysjärjestelyjä alal-
la. 

Myös hammaslääkäreiden toimintakulttuuri on
muuttumassa siten, että yhä useammat nuoret
hammaslääkärit työskentelevät mieluummin suu-
remmassa työyhteisössä kuin yksinyrittäjinä. Tä-
män uskotaan vähentävän yksittäisten vastaanot-
tojen määrää ja lisäävän monipuolisempia pal-
veluita tarjoavia hammaslääkäriasemia. 

Oral uskookin, että ketjumuotoiselle hammas-
lääkäritoiminnalle on kysyntää sekä asiakaskun-
nassa että työnantajana. Oral tarjoaa hammaslää-
käreille työyhteisön, jossa he voivat jakaa tietoa
muiden alan ammattilaisen kesken. Asiakkaalle
tämä tarkoittaa paitsi monipuolista tarjontaa ja
laajaa kokemusta myös joustavaa ja kokonais-
valtaista palvelua. 

Tavoitteena kasvun jatkuminen
ja positiivinen tulos 
vuonna 2008

Oralin liikevaihtoarvio vuodelle 2008 on noin
24 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tavoitteena
on kasvattaa liikevaihtoa yritys- ja liiketoiminta-
kaupoin. Tuloksen arvioidaan muodostuvan po-
sitiiviseksi. 

LIIKETOIMINTAKATSAUS LIIKETOIMINTAKATSAUS 
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HENKILÖSTÖ

Oralin työyhteisö koostuu pääosin hammas-
lääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienis-
teistä ja toimistohenkilöstöstä. Hallinnossa ja
ketjun tukipalveluissa työskenteli vuonna
2007 toimitusjohtaja mukaan luettuna kuusi
henkilöä.

Oralissa työskenteli vuonna 2007 keskimäärin
209 (141) henkilöä ja vuoden lopussa 235
(168) henkilöä. Vuoden keskimääräisestä
henkilövahvuudesta 130 (91) oli työsuhteessa
Oraliin ja 105 (50) työskenteli sopimussuh-
teessa ammatinharjoittajana. 

Koko henkilövahvuudesta 60,0 (61,5) pro-
senttia työskenteli kokopäiväisenä ja 40,0
(38,5) prosenttia osa-aikaisena. Vuoden lo-
pussa työsopimussuhteessa työskentelevistä
66,4 prosenttia oli vakituisessa työsuhteessa.
Määräaikaisen työsuhteen syy on yleensä
vanhempainvapaan tai vuosiloman sijaisuus.

Oral-ketjun toimipisteissä työskenteli vuoden
lopussa 120 hammaslääkäriä, 23 suuhygienis-
tiä, 65 hammashoitajaa, 16 vastaanotto- tai
toimistohenkilökuntaan kuuluvaa sekä muuta
henkilökuntaa 11. Hammaslääkäreistä 90 oli
yleishammaslääkäreitä ja 30 erikoishammas-
lääkäreitä, mikä vastaa hyvin alan ja kysyn-
nän yleistä jakaumaa. Lisäksi Oralissa työs-
kenteli seitsemän radiologia.

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä
oli 37,0 (38,9) vuotta. Naisia on työsopimus-
suhteisesta henkilöstöstä 89,1 (94,5) prosent-
tia ja miehiä 10,9 (5,5) prosenttia. 

Oral pyrkii pysyviin ja pitkäaikaisiin amma-
tinharjoittaja- ja työsuhteisiin. Se haluaa tarjo-
ta usein yksin toimiville hammaslääkäreille
ammatillisesti kehittävän ja joustavan työyh-
teisön, jossa he voivat jakaa tietoa muiden
alan ammattilaisten kesken. Hoitohenkilö-
kunta on pääsääntöisesti vakituisessa työsuh-
teessa. Tarvittaessa henkilökuntaa täydenne-
tään tuntityöntekijöillä.

Vuoden 2007 aikana Oral-asemilla työskente-
levien määrä kasvoi 67:lla. Heistä noin puo-
let siirtyi Oraliin yritys- tai liiketoimintakau-
pan myötä ja noin puolet aloitti Oralissa

uusina työntekijöinä tai ammatinharjoittajina.
Erityisesti hammashoitajien kiinnostus Oralia
kohtaan on työpaikkahakemusten perusteella
noussut selkeästi.

Työsopimukset yhtenäistettiin 

Oral Hammaslääkärit Oyj järjestäytyi lokakuussa
2007 Elinkeinoelämän keskusliittoon liittymällä
Terveyspalvelualan liiton jäseneksi. Järjestäyty-
neenä työnantajana Oral otti vuoden 2008 alusta
käyttöön alan työehtosopimuksen. Kaikkien va-
kituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden
kanssa käytiin läpi työehtosopimuksen tuomat
muutokset sekä uusittiin ja yhtenäistettiin työso-
pimukset. Aiempaa selkeämmät ja yhtenäisem-
mät työehdot tehostavat esimiestyötä, nopeutta-
vat uusien työsopimusten solmimista ja helpotta-
vat kannustavan palkkauksen ja palkitsemisjär-
jestelmän kehittämistä.

Yhtenä kannustusmenetelmänä henkilöstölle
suunnattiin marraskuussa 2007 osakeanti, jossa
tarjottiin merkittäväksi yhteensä 150.000 Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Merkintähinta
oli 3,00 euroa, joka oli kymmenen prosenttia al-
haisempi kuin yhtiön osakkeen kaupankäynnillä
painotettu keskikurssi ajalla 7.8.-7.11.2007. Mer-
kintäoikeus oli kaikilla Oralissa vakituisesti työs-
kentelevillä työntekijöillä ja ammatinharjoittajilla. 

Vuoden aikana laadittiin tasa-arvosuunnitelma,
koko henkilökunnan kattava koulutussuunnitel-
ma ja luotiin perusta työsuojeluorganisaatiolle.
Työsuojeluvaltuutettu toimii myös henkilöstön
edustajana henkilöstöä koskevissa asioissa. 

Esimiestaitoja kehitettiin

Henkilöstön osaamista on kehitetty sekä amma-
tillisen osaamisen että palveluosaamisen alueilla.
Hammaslääkäreille järjestettiin Kliinisen neuvot-
telukunnan kanssa erityisesti kliinisen työn laa-
tua käsittelevää täydennyskoulutusta. Hoitohen-
kilöstön koulutuksessa keskityttiin palvelupro-
sesseihin, toimintatapojen yhtenäistämiseen ja
esimiestaitoihin.  

Paikallista johtamista kehitettiin. Kaikkiin toimi-
paikkoihin nimettiin toimipaikkakohtaiset vas-

taavat lääkärit ja vastaavat hoitajat ja heidän toi-
menkuvansa määriteltiin. Näille yksikkönsä esi-
miehinä toimiville henkilöille luotiin säännölli-
nen koulutusohjelma, joka aloitettiin vuonna
2007 esimiesvalmiuksien kehittämisellä. Koulu-
tuksen tavoitteena on myös Oralin toimintatapo-
jen yhtenäistäminen.  

Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin sisäi-
nen kehitysohjelma hoitotyön tuottavuuden ja
materiaalihallinnon tehostamiseksi. 

Henkilöstöedut kuten hammashoito ja tuettu 
vapaa-ajan liikunta yhtenäistettiin. Lisäksi tehtiin
päätös työterveyshuollon laajentamisesta koske-
maan myös ammatinharjoittajana toimivia ham-
maslääkäreitä. Tiedonkulun ja ohjeistuksen saa-
tavuuden parantamiseksi uusittiin Intranet ja laa-
jennettiin se kaikkien Oralissa työskentelevien
saataville. 

Vuonna 2008 laajennetaan esimiesten ja alaisten
väliset kehityskeskustelut koskemaan koko hen-

kilöstöä sekä tehdään koko organisaatiota kos-
keva työilmapiirikartoitus. Palveluprosessien
kehittämistä jatketaan hyödyntäen ketjuohjausta
ja parhaaksi havaittuja toimintatapoja. Myös
vuoden 2007 lopussa tehty päätös työvuoro-
suunnitteluohjelman hankkimisesta yhtenäistää
työsuunnittelua ja tehostaa henkilöstöresurssien
käyttöä.

Oralin tavoitteena on olla suun- ja hammaster-
veydenalan halutuin työpaikka. 

HENKILÖSTÖ

Oralin hammaslääkäri-
asemilla käytetään digitaa-

lista röntgenkuvausta.
Röntgenkuvien ääressä

hammashoitaja 
Susanna Mäkinen 

ja kuvassa vasemalla vas-
taava hoitaja Katri Hiltunen

Lauttasaaresta. 
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JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtaja Antti Kasi, ekonomi, toimii
johtoryhmän puheenjohtajana. Antti Kasi 
(s. 1950) aloitti Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
toimitusjohtajana 1.11.2006. 

Toimitusjohtaja omisti 31.12.2007 henkilökohtai-
sesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta 22.540 
yhtiön osaketta, joka vastaa 0,4 prosenttia osa-
ke- ja äänimäärästä. Toimitusjohtajalla on lisäksi
2006-sarjan optioita yhteensä 180.000.

Vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta,
hammaslääketieteen lisensiaatti, vastaa hammas-
lääkäreiden ohjauksesta, palveluiden lääketie-
teellisestä ohjauksesta ja toimii toimitusjohtajan
sijaisena. Erkki Virta (s. 1966) on yksi emo-
yhtiöön sulautetun Hammassairaala Oral Oy:n
perustajista. Hän siirtyi Oral-konserniin
24.3.2006.

Erkki Virta omisti 31.12.2007 henkilökohtaisesti
647.000 yhtiön osaketta, mikä vastaa 11,6 
prosenttia osake- ja äänimäärästä.

KLIINISEN HOIDON NEUVOTTELUKUNTA 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliininen neuvottelu-
kunta on yhtiön johdosta riippumaton, pääosin
yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perus-
tuva neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvotte-
lukunta antaa yhtiön hallitukselle ja operatiivisel-
le johdolle suosituksia hoitoon ja sen kehittämi-
seen liittyvistä asioista sekä hoitoon tarvittavista
resursseista. 

Mikko Rantala, EHL
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena protetiikka ja purennan
kuntoutus
Oral Hammaslääkärit Oyj

Kimmo Suomalainen, HLT, EHL, Dos.
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena parodontologia
Hammaslääketieteen koulutuksen koordinaattori
Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämis-
yksikkö
Helsingin yliopisto

Tapio Tammisalo, HLT, EHL, Dos.
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena radiologia
Turun Yliopisto

Olli Teronen, HLT, EHL, Dos.
Suukirurgian erikoishammaslääkäri
Suu- ja leukakirurgia
Hammaslääketieteen laitos
Helsingin Yliopisto

Susanne Tuominen, EHL
Suukirurgian erikoishammaslääkäri
Oral Hammaslääkärit Oyj

Tuomas Waltimo, Prof
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena kariologia
Baselin yliopisto Sveitsi

Kliinisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral
Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava
lääketieteellinen johtaja Erkki Virta.

Talousjohtaja Pekka Raatikainen, kauppa-
tieteiden maisteri, vastaa taloushallinnosta, 
rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä. Pekka
Raatikainen (s. 1969) aloitti Oralin palveluksessa
19.6.2006.

Pekka Raatikaisella oli 31.12.2007 2006-sarjan
optioita 30.000. 

Palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä, terveystie-
teiden maisteri, vastaa konsernin henkilöstöhal-
linnosta, hoito- ja toimistohenkilöstön kehittä-
misestä sekä palveluprosesseista. Anna-Maria
Mäkelä (s. 1968) siirtyi Oraliin Mehiläinen
Oy:stä 15.7.2007.

Anna-Maria Mäkelällä oli 31.12.2007 20.000 
optiota sarjasta 2007.

Oralin johtoryhmä kokoontuu
viikoittain. Kuvassa takarivissä
toimitusjohtaja Antti Kasi ja
johtoryhmän sihteerinä toimi-
va johdon assistentti Minna
Lyra. Istumassa vasemmalta
oikealle palvelujohtaja Anna-
Maria Mäkelä, johtoryhmä-
työskentelyyn osallistuva kehi-
tyspäällikkö Jon Ahllund, ta-
lousjohtaja Pekka Raatikainen
ja etualalla lääketieteellinen
johtaja Erkki Virta.

Vuonna 2007 ylitettiin 100.000 hoitokäynnin raja. 



18 19
ORGANISAATIOMALLI

T i l i n p ä ä t ö s

ASIAKKAAT

ASIAKASPALVELU-
JA HOITOHENKILÖSTÖ

HAMMASLÄÄKÄRIT

TUKI- JA OHJAUSRYHMÄ
JOHTORYHMÄ

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

KLIINISEN HOIDON
NEUVOTTELUKUNTA

Jokaisessa ketjun hammaslääkärikeskuksessa toimii työpari vastaava lääkäri – vastaava hoitaja.

Kaikki hammaslääkärit raportoivat Oralissa suo-
raan yhtiön lääketieteelliselle johtajalle. Asema-
kohtaisesti ohjataan palvelujen saatavuutta,
hammaslääkäripalvelujen tarjontaa ja kapasitee-
tin käyttöä. 

Ketjussa pääosin ammatinharjoittajina toimiville
lääkäreille kehitetään parhaisiin käytäntöihin pe-
rustuvaa, yhteistä tapaa toimia. Tässä kehitys-
työssä Kliinisen hoidon neuvottelukunnalla on
keskeinen rooli. Kunkin aseman vastaava lääkä-

ri osallistuu kehitystyöhön ja toimii paikallisen
lääkäritiimin koordinaattorina ja yhteyshenkilönä. 

Asiakaspalvelu- ja hoitohenkilöstöstä vastaa pal-
velujohtaja. Asemakohtainen vastaava hoitaja on
paikallisen henkilöstön esimies. 

Tuki- ja ohjausryhmään kuuluvat johtoryhmän li-
säksi konsernihallinnossa toimivat ketjun kehittä-
misestä ja taloushallinnon palveluista vastaavat
henkilöt.
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1.3. Tase, rahoitus ja 
investoinnit 

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppu-
summa 31.12.2007 oli 13,561 (10,620) miljoonaa eu-
roa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
olivat 1 019 (675) tuhatta euroa. Lyhytaikaisia velkoja
oli 3 868 (2 141) tuhatta euroa. Konsernin maksuval-
mius eli quick ratio –tunnusluku oli 0,37 (0,52). Liike-
toiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
oli 55 (-632) tuhatta euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen oli-
vat 3 033 (9 511) tuhatta euroa. Investoinnit muodos-

tuivat liiketoimintojen ostosta sekä investoinneista
asemien hoitokalustoon ja toimitiloihin. 

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 51 (68) 
prosenttia. 

1.4. Keskeiset tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty emoyhtiön
tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 7.7. Tunnusluku-
jen vertailukelpoisuutta vuosien välillä heikentää se,
että tilikausien 2004-2005 tunnusluvut ovat konsernin
tuolloin harjoittamaan tietotekniikkaliiketoimintaan
liittyviä.

1.1. Markkinoiden ja 
liiketoiminnan kehitys

Suun- ja hammasterveyden palvelujen kysyntä jatkui
vuonna 2007 vahvana. Oral kasvatti hammaslääkäri-
asemaverkostoaan neljällä uudella toimipisteellä ja on-
nistui lisäämään tarjontaansa noin 25 prosentilla myös
uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla. Palveluiden
käyttöaste kehittyi vuoden loppua kohden varsin hy-
väksi. Oral tarjosi vuoden 2008 alussa suun- ja ham-
masterveyden palveluja 14 hammaslääkäriasemalla yh-
teensä 17 toimipisteessä.

Oralin tavoitteena on laajentaa toimintansa koko Suo-
men kattavaksi ja saavuttaa vuoteen 2010 mennessä
yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä hammas-
terveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin liike-
vaihto on noin 370 miljoonaa euroa eli noin puolet
hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta.
Asiakasmäärältään julkinen hammasterveysmarkkina
on yksityistä suurempi, mutta yksityisellä sektorilla
tehdään enemmän vaativia, erityisosaamista edellyttä-
viä toimenpiteitä. Oral arvioi, että sillä oli vuoden
2008 alussa noin seitsemän prosentin markkinaosuus,
kun osuus vuotta aiemmin oli noin neljä prosenttia.

Oralin liikevaihto kasvoi katsauskaudella tavoitteiden
mukaisesti, mutta positiiviseen tulostavoitteeseen ei
vielä päästy. Syynä tähän ovat hammaslääkäriketjun
rakentamisen ja ketjuhallinnan kulujen etupainottei-
suus ja käyttöasteen saaminen tavoitetasolle arvioitua
myöhemmin. Ketjuohjauksen kuluhallinnan tavoitteita
ei vielä saavutettu. Loppukauden lisärasitteeksi kirjau-
tui myös kumulatiivisen järjestelmävirheen oikaisu.

Vuonna 2007 Oral teki viisi yritys- ja liiketoiminta-
kauppaa. Lisäksi 1.1.2007 uutena Oral-asemana aloitti
Espoon Tapiolan hammaslääkäriasema.

Lokakuussa Oral osti Hämeen Hammaslääkärikeskus
Oy:n hammasterveysliiketoiminnan. Keskuksessa oli
ostettaessa seitsemän hoitoyksikköä ja toimipisteet
Hämeenlinnan keskustassa, Parolassa ja Turengissa.
Yhtiössä työskenteli 12 hammaslääkäriä ja yhteensä
17 hammashoitajaa, suuhygienistiä ja muuta henkilö-
kuntaan kuuluvaa. Hämeen Hammaslääkärikeskuksen
hammasterveyspalveluiden liikevaihto vuonna 2006
oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta siirtyi
osaksi Oral-konsernia 1.1.2008.

Marraskuussa Oral sopi Mikkelissä toimivan Raatiham-
mas Oy:n yrityskaupasta, jolla yhtiön osakekanta siir-
tyi Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen. Raati-
hammas Oy:llä oli kahden hoitoyksikön hammaslää-
käriasema Mikkelin keskustassa ja sen liikevaihto ke-
säkuun 2007 lopussa päättyneellä tilikaudella 0,6 mil-

joonaa euroa. Yhtiö siirtyi osaksi Oral-konsernia
1.12.2007. 

Oral osti marraskuussa myös Hammaslääkäripalvelut
GeminiDent Oy:ltä Päijät-Hämeen hammaslääkärikes-
kuksen liiketoiminnan. Tässä liiketoimintakaupassa
Oraliin siirtyi yksi hammaslääkäri. Oralin Lahden ham-
maslääkäriaseman toiminta siirrettiin Päijät-Hämeen
hammasklinikan tiloihin. 

Toukokuussa Oral osti Helsingin Töölössä toimivan
Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoiminnan.
Yrityksen ja siellä toimivien ammatinharjoittajien liike-
vaihto vuonna 2006 oli 1,5 miljoonaa euroa. Oral Hel-
sinki Sibeliuksenkatu -nimisenä yksikkönä 1.8.2007
aloittanut asema oli ostettaessa kuudentoista hammas-
lääkärin ja kuuden hoitoyksikön asema.  

Oral Hammaslääkärit Oyj ja Suomen Terveystalo sopi-
vat toukokuussa liiketoimintakaupasta, jossa Suomen
Terveystalo -konserniin kuuluvan Hammaslaser Oy:n
liiketoiminta siirtyi Oral Hammaslääkärit Oyj:lle. 

1.2. Liikevaihto ja tulos

Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen eli
hammasterveyspalveluiden liikevaihto 1.1.-31.12.2007
oli 15,9 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa). Vertailu-
vuonna 2006 yhtiön toimialana oli hammasterveyspal-
velut vain 1.4. alkaen, ja 1.1.-31.3.2006 toimialana oli
tietotekniikka. Lopetetun tietotekniikkatoiminnan liike-
vaihto ei sisälly vuoden 2006 vertailulukuun. Liike-
vaihto kehittyi edelleen odotusten mukaan suotuisasti.
Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentaminen yri-
tysostoin ja uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla sekä
palvelujen hyvä kysyntä.  

Jatkuvien toimintojen liiketulos 1.1.-31.12.2007 oli -799
(-1 142) tuhatta euroa. Liiketulos jäi sille asetetusta ta-
voitteesta johtuen pääasiassa siitä, että ketjuhallinnasta
aiheutuvien kustannusten osuus liiketoiminnasta tilin-
päätöshetkellä oli vielä tavoitteita suurempi. Näin ol-
len ketjumuotoisella toiminnalla tavoiteltavia kustan-
nuksiin ja tuottavuuteen liittyviä etuja ei kaikilta osin
vielä saavutettu. Ketjun rakentaminen vaatii voimak-
kaita panostuksia myös tulevilla tilikausilla.

Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan tulos oli kat-
sauskaudella -48 tuhatta euroa. Jatkuvan toiminnan tu-
lokseen on kirjattu vuonna 2005 tehdyn yhteisösakko-
varauksen peruuntuminen ja vuoden 2006 valmistu-
neen verotuksen vaikutus, mikä poikkesi yhtiön vuo-
den 2006 tilinpäätökseen kirjatusta verokulusta.

Tilikauden jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos
oli -0,13 (-0,26) euroa. 
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2007 2006 2005 2004
IFRS IFRS IFRS IFRS

Osakekohtaisia tunnuslukuja
- osakekohtainen tulos -0,14 0,05 -0,27 0,24
- laimentamaton osakekohtainen tulos, 

jatkuvat toiminnot -0,13 -0,26 -0,15 -
- laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot * * * *
- laimentamaton osakekohtainen tulos, 

lopetetut toiminnot -0,01 0,33 -0,12 -
- laimennusvaikutuksella oikaistu osake-

kohtainen tulos, lopetetut toiminnot * * * -
Oma pääoma/osake, euro* 1,23 1,29 0,65 0,65
Osinko/osake, euro 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko/tulos, % 0,00 0,00 0,00 0,00
Hinta/voitto, P/E-luku -22,0 43,1 -5,11 7,89
Osakkeiden osakeantioikaistun 
lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana 5 589 880 4 341 106 2 304 127 2 203 192
Osakkeiden osakeantioikaistun luku-
määrän painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana, optioiden ja vaihtovelkakirja-
lainojen laimennusvaikutus huomioiden 5 749 230 4 348 028 2 304 127 2 311 935
Osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä tilikauden lopussa 5 592 702 5 588 702 3 073 472 2 311 935
Osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä tilikauden lopussa, optioiden ja 
vaihtovelkakirjalainojen 
laimennusvaikutus huomioiden 5 752 052 5 595 624 3 073 472 2 311 935

Ylin kurssi, euro 4,08 4,58 2,15 2,08
Alin kurssi, euro 2,84 1,26 1,21 1,51
Osakkeen kaupankäynnillä 
painotettu keskikurssi, euro 3,37 2,49 1,59 1,83
Vuoden lopun kurssi, euro 3,07 3,02 1,37 1,92
Osakekannan markkina-arvo 31.12, euro 17 169 595 16 875 977 4 210 657 4 230 129
Osakkeiden kokonaisvaihto, kpl 1 751 438 9 202 078 1 470 474 1 189 145
Kokonaisvaihdon osuus kaikista 
osakkeista, % 31 164 64 54
*) osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
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Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lo-
pussa oli 37,0 (38,9) vuotta. Naisia on henkilöstöstä
89,1 (94,5) prosenttia ja miehiä 10,9 (5,5) prosenttia. 

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten
työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli 60 (61,5) 
prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikaisten vastaavasti 
40 (38,5) prosenttia.

Henkilöstön osaamista kehitettiin sekä ammatillisen
osaamisen että palveluosaamisen alueilla. Hammaslää-
käreille järjestettiin erityisesti työn laatua käsittelevää
täydennyskoulutusta. Hoitohenkilöstön koulutuksessa
keskityttiin palveluprosesseihin, toimintatapojen yhte-
näistämiseen ja esimiestaitoihin.  

Toimipaikkoihin nimetyille vastaaville lääkäreille ja
vastaaville hoitajille luotiin säännöllinen koulutusohjel-
ma, joka aloitettiin vuonna 2007 esimiesvalmiuksien
kehittämisellä. 

Henkilöstöedut kuten hammashoito ja tuettu vapaa-
ajan liikunta yhtenäistettiin. Lisäksi tehtiin päätös työ-
terveyshuollon laajentamisesta koskemaan myös am-
matinharjoittajana toimivia hammaslääkäreitä.

1.8. Hallinto ja johto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimii
Antti Kasi. Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitus-
johtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki
Virta, joka toimii myös toimitusjohtajan sijaisena sekä
talousjohtaja Pekka Raatikainen ja palvelujohtaja Anna-
Maria Mäkelä. Palvelujohtaja, joka vastaa myös henki-
löstöhallinnosta, aloitti yhtiössä heinäkuussa 2007. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksessa ovat toimineet
21.3.2007 lähtien eMBA Hannu Mikkonen (puheenjoh-
taja), OTL Juhani Erma, KTT Mikael Ingberg, KTM Ju-
ha Korhonen, KTM Kirsti Piponius ja HLT Tuomas
Waltimo. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodosta-
vat Hannu Mikkonen ja Juha Korhonen. Tarkastusva-
liokunnan muodostavat Hannu Mikkonen, Juhani Erma
ja Juha Korhonen. Hallituksen jäsenistä Ingberg ja Pi-
ponius ovat yhtiöstä ja suurimmista omistajista (sekä
Erma 18.10.2007 alkaen) riippumattomia. Yhtiöstä riip-
pumattomia ovat lisäksi Mikkonen, Erma ja Korhonen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksessa toimivat
20.3.2007 saakka Alexander Ehrnrooth (puheenjohtaja),
Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Kirsti Pi-
ponius ja Erkki Virta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokun-
nan muodostivat Alexander Ehrnrooth ja Juha Korho-
nen. Hallituksen jäsenistä Ingberg ja Piponius olivat
yhtiöstä ja suurimmista omistajista riippumattomia. Yh-

tiöstä riippumattomia ovat lisäksi Ehrnrooth, Erma ja
Korhonen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Pricewaterhouse-
Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi
20.3.2007 asti KHT Heikki Lassila ja sen jälkeen 
KHT Johan Kronberg.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliininen neuvottelukunta
on esitelty sivulla 17.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijai-
sen henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä
kautta omistamien osakkeiden lukumäärä 31.12.2007
oli 1 234 240, joka edustaa 22,1 prosenttia yhtiön ko-
ko osake- ja äänimäärästä. 

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja toimitusjoh-
tajan sijaisella oli 31.12.2007 yhteensä 180.000 kpl
Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-oikeuksia, jotka oi-
keuttavat merkitsemään yhteensä 180.000 osaketta. 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut
palkkiot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouk-
sen 20.3.2007 päätöksen mukaisesti hallituksen pu-
heenjohtajan palkkio on 1200 euroa kuukaudessa.
Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 1000 eu-
roa ja hallituksen jäsenen palkkio 850 euroa kuukau-
dessa. Kokouspalkkio hallituksen valiokuntien ko-
kouksista on 100 euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana 
palkkaa yhteensä 141.423,50 euroa.

1.9. Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2007
oli 555.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä
5.592.072. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista
vasta-arvoa. Optio-ohjelman 2004A optio-oikeuksilla
merkittiin tilikaudella yhteensä 4.000 uutta Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n osaketta. Osakemäärän lisäys mer-
kittiin kaupparekisteriin 20.7.2007.

1.10. Osakkeenomistajat ja 
muutokset omistajarakenteessa

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä oli vuoden 2007 lopussa
2.355 (2.565) osakkeenomistajaa. 

1.5. Toiminnan kehittäminen 

Oral laajensi toimintaansa tarkasteluvuonna hankki-
malla yritys- ja liiketoimintakaupoin viisi uutta ham-
maslääkärisemaa. Lisäksi uutena Oral-asemana aloitti
vuoden 2007 alussa Espoon Tapiolan hammaslääkäri-
asema. 

Palveluketjun rakentamisessa kehitettiin palvelujen
saatavuutta muun muassa keskitetyllä ajanvarausjär-
jestelmällä. Johtamis- ja ohjausjärjestelmän kehittämi-
sessä edettiin täsmentämällä asemien vastuulääkärei-
den ja -hoitajien toimenkuvia sekä toimintaa ohjaavia
tunnuslukuja. Organisaatiota ja johtoryhmää vahvistet-
tiin palvelujohtajalla.

1.6. Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiönä tilikaudella toimi Oral Ham-
maslääkärit Oyj, jolla on kaksi tytäryhtiötä. Oral Ham-
maslääkärit Sibeliuksenkatu Oy -niminen yhtiö on yh-
distelty konserniin 1.8.2007 lähtien. Yhtiö harjoittaa

hammasterveyspalveluliiketoimintaa Helsingin Töölössä.
Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy -niminen yhtiö on yh-
distelty konserniin 1.12.2007 lähtien, ja se harjoittaa
hammasterveyspalveluliiketoimintaa Mikkelissä. Kaikki
konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

1.7. Henkilöstö 

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimi-
vista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienis-
teistä ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ket-
jun tukitehtävissä työskentelee toimitusjohtaja mukaan
lukien kuusi henkilöä.

Oral Hammaslääkärit -konsernissa työskenteli vuonna
2007 keskimäärin 209 (141) koko- ja osa-aikaista henki-
löä ja vuoden lopussa 235 (168) henkilöä. Vuoden lopun
henkilöstövahvuudesta 130 oli työsuhteessa Oraliin ja
105 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. 

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä tilikaudella 
oli 3 692 tuhatta euroa.

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA

2007 2006 2005*) 2004*)
IFRS IFRS IFRS

Liikevaihto, 1000 euroa 15 871 6 912 5 257 5 559
Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa -799 -1 143 -706 389
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -5,0 -16,6 -13,4 7,0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja, 1000 euroa -880 501 -616 296
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja, % liikevaihdosta -5,5 7,2 -11,7 5,3
Oman pääoma tuotto-%, ROE -11 6 -36 46
Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI -9 11 -27 9
Omavaraisuusaste, % 51 68 61 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
1000 euroa 3 033 9 511 288 153
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
% liikevaihdosta 19 137 5,5 2,8
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa 0 0 0 158
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0 0 3
Henkilömäärä (keskimääräinen) 209 141 61 59

* Sisältää lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan luvut
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Oral Hammaslääkärit Oyj sai 13.8.2007 ilmoituksen,
että Sari Korhosen äänimäärä ja osuus yhtiön osake-
pääomasta on laskenut alle yhden kahdeskymmenes-
osan. Sari Korhosen osuus Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeista ja äänistä oli tuolloin 4,97 prosenttia
eli 278.000 osaketta. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin omistaja Atine
Group Oy ilmoitti 16.5.2007, että sen osuus Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimääräs-
tä on ylittänyt 1/4. Atine Groupin uusi osuus osake-

pääomasta ja äänimäärästä oli tuolloin 28,16 prosent-
tia ja se omisti 1.573.555 Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osaketta. 

Osakeyhtiö A & E Lähteenmäki ilmoitti 16.5.2007, että
sen osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomas-
ta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20 yhtiön myy-
tyä kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeensa. 

10 suurinta omistajaa 31.12.2007

Omistaja Omistusosuus, %

Atine Group Oy 28,43
Virta Erkki 11,57
Lahikainen Kimmo 9,31
Ranki Kari 9,00
Korhonen Juha 7,74
Korhonen Sari 4,97
Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarinen 4,08
Kuhavuori Capital Oy 2,22
Antila Kari 1,00
Nissilä Juha 0,90
10 suurinta yhteensä 79,21
Muut 20,79
Yhteensä 100,0 

Omistuksen jakaantuminen suuruusluokittain 31.12.2007

Määrä Omistajia Omistajia Osake- ja ääni- Osake- ja ääni
kpl % määrä kpl määrä %

1-500 1988 84,42 190 468 3,41
501-1000 174 7,39 148 898 2,66
1001-10 000 163 6,92 431 823 7,72
10 001-100 000 22 0,93 497 481 8,90
100 001-250 000 2 0,09 352 260 6,30
250 001-500 000 2 0,09 710 640 12,71
500 001-1 000 000 3 0,13 1 670 290 29,87
1 000 001-5 000 000 1 0,04 1 590 212 28,43

Kaikki yhteensä 2 355 100,00 5 592 072 100,00
joista hallintarekisteröityjä 4 7 145

Liikkeeseenlaskettu määrä 5 592 072 100,00

Omistuksen jakaantuminen sektoreittain 31.12.2007

Sektorin nimi Omistajia Omistajia Arvo-os. Arvo-os. Hallinta- Hallinta
kpl % määrä  kpl määrä % rek. kpl rek. %

Yritykset 113 4,80 1 880149 33,62 0 0,000
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 0,13 7 144 0,13 7 144 0,13
Kotitaloudet 2 220 94,29 3 442 130 61,55 0 0,000
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 0,17 1 569 0,03 0 0,000
Ulkomaat 14 0,59 33 079 0,59 1 0,00
Kaikki yhteensä 2 565 100,000 5 592 072 100,000 7 145 0,014

joista hallintarekisteröityjä 4 7 145 0,014
Liikkeeseenlaskettu määrä 5 592 072

1.11. Hallituksen voimassaolevat
valtuudet ja valtuutusten käyttö

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 valtuutti hallituk-
sen päättämään enintään 900.000 osakkeen antami-
sesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 lu-
vun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oi-
keuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä. 

Hallitus käytti valtuuttaan tilikauden aikana kahdesti.
Oral-konsernin henkilökunnalle ja ammatinharjoittajil-
le suunnattiin osakeanti, jossa tarjottiin merkittäväksi
150.000 uutta osaketta. Tarjottu osakemäärä vastasi
2,68 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuot-
tamasta äänimäärästä ennen antia. Osakkeiden mer-
kintähinta oli 3,00 euroa, mikä oli kymmenen pro-
senttia alhaisempi kuin osakkeen kaupankäynnillä
painotettu keskikurssi ajalla 7.8.-7.11.2007. Osakkei-
den merkintäaika alkoi 26.11.2007 ja päättyi
15.1.2008. Annissa merkittiin yhteensä 57.700 osaket-
ta. Hallitus hyväksyi osakemerkinnät 24.1.2008, ja
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008.

Hallitus päätti antaa yhteensä 256.639 uutta optio-oi-
keutta kolmen Oralin vuonna 2007 toteuttaman yritys-
järjestelyn myyjäosapuolille. Ne oikeuttavat merkitse-
mään yhteensä 256.639 yhtiön uutta osaketta. Optioil-
la on merkitty 28.2.2008 mennessä 139.000 uutta osa-
ketta. Hallitus hyväksyi osakemerkinnät 24.1.2008, ja
osakkeet merkittin kaupparekisteriin 13.2.2008. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallussa ei ole yhtiön
omia osakkeita. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa
olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen tai
luovuttamiseen.

1.12. Voimassaolevat 
optio-ohjelmat

Yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avain-
henkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeutta, jot-
ka oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön
osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika op-
tio-oikeuksilla alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011.
Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä
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ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määräl-
lä. Vuoden 2007 aikana optio-ohjelmasta jaettiin
20.000 optio-oikeutta.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 21.12.2007
antaa yhteensä 256.639 uutta optio-oikeutta kolmen
Oralin vuonna 2007 toteuttaman yritysjärjestelyn myy-
jäosapuolille. Optiot ovat osa aiemmin sovittua kaup-
pahintaa, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
256.639 yhtiön uutta osaketta. Annettavat optio-oi-
keudet jakautuvat seitsemään eri sarjaan osakkeiden
merkintäajan ja merkintähinnan perusteella. Optio-oi-
keuksilla on merkitty yhteensä 139.000 uutta osaket-
ta. 

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle enin-
tään 400.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkit-
semään yhteensä enintään 400.000 yhtiön osaketta.
Optiotodistukset merkitään tunnuksella 2006A. Optio-
oikeudet annettiin 1.4.-31.12.2006 maksutta osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yh-
tiön toimitusjohtajalle sekä konsernin muulle avain-
henkilöstölle. Yhtiön toimitusjohtajalla ja konsernin
muulla avainhenkilöstöllä on 210.000 2006A-sarjan
optiota, minkä lisäksi yhtiön entisellä toimitusjohtajal-
la on 120.000 2006A-sarjan optiota. Osakkeiden mer-
kintäaika optiotodistuksilla on 30.6.2007-30.3.2009 ja
merkintähinta 1,80 euroa/osake. Yhtiökokous
20.3.2007 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat jaka-
mattomat 70.000 optio-oikeutta. 

Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2005 päätti tarjota
Oral Hammaslääkärit Oyj:n (silloin Endero Oyj) halli-
tuksen puheenjohtajan merkittäväksi vastikkeetta yh-
teensä 60.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkit-
semään yhteensä enintään 60.000 yhtiön osaketta.
Osakkeiden merkintäaika on optiotodistuksilla 2005D
1.1.2007-31.12.2009 ja optiotodistuksilla 2005E
1.1.2008-31.12.2009. Osakkeiden merkintähinta on
2,00 euroa/osake. 

Vuoden 2004 optio-ohjelmassa päätettiin laskea liik-
keelle enintään 100.000 optio-oikeutta, jotka oikeutta-
vat merkitsemään yhteensä enintään 100.000 yhtiön
osaketta. Sarjan 2004A optioiden perusteella merkittä-
vien osakkeiden hinta oli osakkeen kaupankäynnillä
painotettu keskikurssi ajalla 1.5.-31.5.2004 (1,68 eu-
roa) ja osakkeiden merkintäaika 1.6.2005-31.5.2007.
Sarjan 2004B optioiden perusteella merkittävien osak-
keiden hinta määräytyi ajalla 1.5.-31.5.2005 (1,56 eu-
roa) ja merkintäaika on 1.6.2006-31.5.2008. Sarjan
2004C optioilla merkittävien osakkeiden hinta mää-
räytyi ajalla 1.5.-31.5.2006 (1,96) ja merkintäaika on
1.6.2007-31.5.2009. 2004A-optioiden merkintäaika
päättyi 31.5.2007 ja niillä merkittiin 4.000 uutta osa-
ketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 20.7.2007.

1.13. Corporate Governance 
-suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnis-
saan voimassa olevaa Helsingin Pörssin, Keskus-
kauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton listayhtiöille antamaa Corporate Go-
vernance –suositusta.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella
2007 yhteensä 17 kokousta, ja hallitusten jäsenten
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 86. Nimi-
tys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä ja
tarkastusvaliokunta kolme kertaa. 

1.14. Arvio toiminnan 
merkittävistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä

Yhtiön riskienhallinnassa pyritään tunnistamaan
mahdollisimman kattavasti yhtiön menestykseen ja
tulevaisuuteen vaikuttavat riskit ja luomaan kun-
kin riskin varalle sen laajuuteen ja todennäköisyy-
teen suhteutettu hallintamenettely. Riskit voidaan
luokitella liiketoimintariskeihin, organisaatioriskei-
hin, toimintaympäristöriskeihin sekä rahoitusris-
keihin.

Yhtiön hallitus vastaa toiminnan valvonnasta. Toi-
mitusjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa sii-
tä, että yhtiön toiminnassa noudatetaan voimassa
olevaa lainsäädäntöä ja hallituksen linjauksia. Yh-
tiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimin-
toa, vaan sisäisen tarkastuksen ja -valvonnan jär-
jestäminen kuuluu taloushallinnon vastuualueelle.

Yhtiön menestymisen kannalta keskeinen tekijä
on yksityisten hammasterveyspalvelujen kysyntä
osana yleistä kulutuskysyntää. Mahdolliset kysyn-
nän muutokset muodostavat yhtiölle liiketoiminta-
riskin. Yksityisten hammasterveyspalvelujen ky-
syntään voivat vaikuttaa myös ne julkisen sektorin
toimenpiteet, joilla on vaikutusta kysynnän jakau-
tumiseen yksityisen ja julkisen terveydenhuollon
välillä.

Alan kilpailutilanne voi muuttua alalle tulevan kil-
pailun tai muiden vastaavien järjestelyjen johdos-
ta. Tällä voi olla vaikutusta kysyntätilanteeseen ja
hammaslääkäriresurssien saatavuuteen.

Yhtiön strategia perustuu merkittäviltä osin toi-
minnan laajentamiseen liiketoiminta- ja yrityskau-

poin. Kauppojen onnistuminen sekä operatiivisen hal-
tuunoton osalta että taloudellisesti on keskeistä yhtiön
taloudellisen menestymisen kannalta.

Yhtiön organisaatioriskejä ovat henkilöstön saatavuus-
riskit sekä jatkuvuusriskit yritys- ja liiketoimintakaup-
patilanteissa. Hammaslääkäreiden saatavuus Suomessa
vaihtelee alueellisesti. Jatkuvuusriski voi realisoitua esi-
merkiksi yrityskauppatilanteeseen liittyvän hammaslää-
kärivaihtuvuuden muodossa. Avainhenkilöriskiä voi
liittyä myös yhtiön muihin strategisiin tehtäväalueisiin.

Yhtiön toimintaan liittyy tavanomaisia materiaalisten
vahinkojen riskejä. Hammasterveyspalveluiden tuotta-
misessa käytettävä hoitolaitteisto on taloudelliselta ar-
voltaan merkittävää ja osin toimitilasidonnaista lyhyellä
aikavälillä. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yh-
tiöllä on normaalit esine- ja keskeytysvakuutukset.

Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimitusjohta-
ja yhdessä talousjohtajan kanssa. Hallitus määrittelee
yhtiön rahoituksen päälinjaukset ja rahoitusriskien ylei-
set hallintaperiaatteet sekä antaa tarvittaessa toiminta-
ohjeet koskien mahdollisia erityisalueita kuten likvidi-
teettiriskiä, korkoriskiä, luottoriskiä sekä ylimääräisten
likvidien varojen sijoittamista. Yhtiön hallitus käsittelee
kuukausittain kokouksessaan talouteen ja rahoitukseen
liittyvät asiat. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin kuulu-
vien asemien investointitarpeet sekä ketjun rakentami-
sen tuomat etupainotteiset lisäkustannukset edellyttä-
vät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pää-
oman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Osa tällä ta-
voin hankitusta rahoituksesta suunnataan käyttöpää-
omatarpeen rahoittamiseen. Yhtiön johto seuraa aktii-
visesti rahoitustilanteen ja pääomarakenteen kehitty-
mistä ja pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä
on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiu-
den ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus opti-
maalisin ehdoin.

1.15. Ympäristötekijät

Yhtiön liiketoiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka kä-
sitellään säädösten mukaisesti. Röntgentoiminnassa
käytettiin vuoden 2007 lopussa kemiallisia kehitteitä ja
kiinnitteitä vielä yhdessä toimipisteessä.

1.16. Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
20.3.2007 päätti yhtiöjärjestyksen 9§:n ja osakeyhtiölain

5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvista asioista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta,
hallituksen osakeantivaltuuksista, optio-oikeuksien
perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan
kirjaamisesta sekä optio-oikeuksien mitätöimisestä ja
uusien optio-oikeuksien antamisesta. 

1.17. Kaupankäynti OMX 
Pohjoismainen Pörssi 
Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2007 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,84 eu-
roa ja ylin 4,08 euroa. Osakkeen kaupankäynnillä
painotettu keskikurssi oli 3,37 euroa. Osakkeen pää-
töskurssi 28.12.2007 oli 3,07 euroa ja yhtiön markki-
na-arvo 17,2 miljoonaa euroa. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä ja Remium AB:lla on 18.
päivä elokuuta 2006 voimaan tullut sopimus markki-
natakauksesta. Sopimuksen mukaan Remium antaa
Oralin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että
suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus
on kolme prosenttia laskettuna ostotarjouksesta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kau-
pankäynnin kohteena OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingin Pörssissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kau-
pankäyntitunnus on ORA1V. 

1.18. Tilikauden jälkeiset 
tapahtumat

Hallitus hyväksyi 24.1.2008 kokouksessaan 57.700
uutta osakemerkintää, jotka oli tehty henkilöstölle ja
lääkäreille suunnatussa osakeannissa. Hallitus hyväk-
syi 24.1.2008 myös 139.000 osakkeen merkinnät, jot-
ka oli tehty yrityskauppojen myyjille osana kauppa-
hintaa annettujen optioiden perusteella. Uudet osak-
keet merkittiin kaupparekisteriin 13.2. ja 18.2.2008.

Yhtiö antoi 1.2.2008 ennakkotiedon vuoden 2007 ti-
linpäätöksestään. Ennakkotiedossa yhtiö kertoi liike-
vaihdoksi muodostuvan noin 16 miljoonaa euroa ja
liiketuloksen jäävän 0,6-0,7 miljoonaa euroa tappiolli-
seksi. 

Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslääkäri-
aseman, joka aloitti toimintansa 1.2.2008 nimellä Oral
Mannerheimintie 31. Asemalla työskentelee kolme
hammaslääkäriä, ja sen toiminta on käynnistynyt hy-
vin. Oral tarjoaa nyt suun- ja hammasterveyden pal-
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veluja 15 hammaslääkäriasemalla yhteensä 18 toimi-
pisteessä.

Oral Hammaslääkärit Oyj tiedotti 26.2.2008 saaneensa
tiedon, että Jukka Autio vaatii yhtiöltä 1,15 miljoonan
euron vahingonkorvausta perustuen Hammassairaala
Oral Oy:n omistusjärjestelyihin ennen kuin Hammas-
sairaala Oral Oy liitettiin keväällä 2006 Oral Hammas-
lääkärit Oyj –konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia pe-
rusteettomina.

Hallitus hyväksyi 27.2.2008 yhtiön toimitusjohtajan ja
talousjohtajan 2006-sarjan optioilla tehdyt osakemer-
kinnät, yhteensä 120.000 merkintää. Toimitusjohtaja
Antti Kasi omistaa tämän jälkeen henkilökohtaisesti ja
määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 130.568 osa-
ketta, joka vastaa 2,21 prosenttia yhtiön osakemääräs-
tä sen jälkeen, kun 27.2.2008 hyväksytty osakemäärän
lisäys on merkitty kaupparekisteriin.

1.19. Arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on tällä het-
kellä hyvä, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden
markkinan odotetaan kasvavan. Erityisesti ikääntyvän
väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän
vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtä-

vien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirsta-
loituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja te-
hokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle. 

Oral arvioi vuoden 2008 liikevaihdokseen noin 24
miljoonaa euroa ilman uusia yritys- ja liiketoiminta-
kauppoja. Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan po-
sitiiviseksi. 

1.20. Hallituksen ehdotus 
yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjattaisiin
voitto ja tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi
hallitus ehdottaa, että ylikurssirahastoa alennettaisiin
vahvistetun taseen mukaisten tappioiden kattamiseksi
470.493,31 eurolla.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidetään torstaina 3.4.2008 alkaen klo 9.00 Diana-au-
ditoriossa Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erilli-
senä pörssitiedotteena ja lehti-ilmoituksena.

1.21. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet esitellään sivulla 72-73.

1. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2007 2. IFRS -TILINPÄÄTÖS: TULOSLASKELMA, KONSERNI

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 EUR)

Liitetieto 1.1.2007- 1.1.2006 – 
31.12.2007 31.12.2006

JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto 15 871 6 912

Materiaalit ja palvelut 6.4.2. -8 164 -3 382
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut 6.4.3. -4 674 -2 476
Poistot ja arvonalentumiset 6.4.5. -753 -399
Liiketoiminnan muut kulut 6.4.6. -3 079 -1 797

Liiketulos -799 -1 142

Rahoitustuotot 6.4.7. 6 22
Rahoituskulut 6.4.7. -116 -45
Rahoitustuotot-ja -kulut yhteensä (netto) 6.4.7. -110 -23

Voitto / tappio ennen veroja -909 -1 165 

Tuloverot 6.4.8. 178 20

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -732 -1 145

LOPETETUT TOIMINNOT:

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista liiketoiminnoista -48 1 441

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -780 296
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen
- Emoyrityksen omistajille -780 296
- Vähemmistölle 0 0

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
(euroa per osake esitettynä)

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat 
toiminnot 6.4.9. -0,13 -0,26
Laimennusvaikutuksella oikaistu osake-
kohtainen tulos, jatkuvat toiminnot * *
Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot 6.4.9. -0,01 0,33
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, lopetetut toiminnot * *
*)Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen tulokseen

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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3. IFRS-TILINPÄÄTÖS: TASE, KONSERNI 4.  IFRS-TILINPÄÄTÖS: LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 

MUUTOKSISTA, KONSERNI

KONSERNITASE (1000 EUR)
Liitetieto 31.12.2007 31.12.2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6.4.13. 2 943 1 925
Liikearvo 6.4.14. 4 090 3 664
Muut aineettomat hyödykkeet 6.4.14. 3 753 3 616
Laskennalliset verosaamiset 6.4.20. 231 42
Myytävissä olevat sijoitukset 6.4.15. 4 4
Ennakkomaksut sijoituksista 6.4.14. 700 0
Lainat ja muut saamiset 6.4.15. 19 23
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 740 9 274

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 6.4.16. 388 228
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.4.17. 1 019 675
Rahavarat 6.4.18. 414 441
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 821 1 344

Varat yhteensä 13 561 10 620

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 4. 558 558
Ylikurssirahasto 4. 5 597 5 597
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4. 367 0
Kertyneet voittovarat 4. 367 1047
Oma pääoma yhteensä 6 889 7 202

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.19. 1 845 392
Laskennalliset verovelat 6.4.20. 959 885
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 804 1 277

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.19. 1 253 220
Ostovelat ja muut velat 6.4.21. 2 615 1 921
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 868 2 141  

Velat yhteensä 6 672 3 418

Oma pääoma ja velat yhteensä 13 561 10 620

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 EUR)

Liite- Osake- Ylikurssi- Sijoitetun Kertyneet Emoyhtiön Oma
tieto pääoma rahasto vapaan voitto- omistajille pääoma

oman varat kuuluva yhteensä
pääoman oma 

rahasto pääoma
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2006 307 2 115 -421 2002 2 002

Tilikauden tulos 346 346 346
Suunnattu osakeanti 6.4.22. 251 4 565 4 816 4 816
Tappioiden kattaminen 
ylikurssirahastosta -1 083 1 083 0 0
Myönnettyjen optioiden 
kustannusvaikutus 6.4.24. 89 89 89
Oma pääoma 31.12.2006
-aiemmin julkistettu 558 5 597 1 097 7 252 7 252
IAS 8:n mukainen virheen 
oikaisu 6.4.1. -50 -50 -50
Oma pääoma 31.12.2006 558 5 597 1 047 7 202 7 202

EUR Liite- Osake- Ylikurssi- Sijoitetun Kertyneet Emoyhtiön Oma
tieto pääoma rahasto vapaan voitto- omistajille pääoma

oman varat kuuluva yhteensä
pääoman oma 

rahasto pääoma
yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2007 558 5 597 1 047 7 202 7 202
Tilikauden tulos -780 -780 -780
Optioilla tehdyt 
osakemerkinnät 6.4.22. 367 367 367
Myönnettyjen 
optioiden 
kustannusvaikutus 6.4.24. 101 101 101
Oma pääoma 31.12.2007 558 5 597 367 368 6 889 6 889

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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5. IFRS-TILINPÄÄTÖS: RAHAVIRTALASKELMA, KONSERNI 6. IFRS-TILINPÄÄTÖS: KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 

LIITETIEDOT

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR)

Liitetieto 1.1.2007- 1.1.2006-
31.12.2007 31.12.2006

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio (1.) -780 296
Oikaisut:

Poistot 6.4.5. 753 399
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -30 114
Muut oikaisut 2 -1 503
Rahoitustuotot ja -kulut 6.4.7. 111 23

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 55 -672

Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
lisäys (-) / vähennys (+) 6.4.17. -288 -227
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) vähennys (+) -142 -75
Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
lisäys (+) / vähennys (-) 6.4.21. 633 -38

Käyttöpääoman muutos 203 -340

Maksetut korot 6.4.7. -116 -84
Saadut korot 6.4.7. 5 22
Yhteensä -111 -62

Maksetut välittömät verot -363 -120
Liiketoiminnan nettorahavirta -217 -1 194

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiiin 6.4.12.-14. -1 234 -1 497
Maksettu ennakko liiketoimintakaupasta 6.4.14. -700 0
Liiketoiminnan myynti 0          4 065
Tytäryhtiön hankinnan yhteydessä ostettu 
pääomalainasaaminen 0 -500
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -62 -103
Investointien nettorahavirta -1 996 1 965

Rahoituksen rahavirrat
Optioilla merkityt osakkeet 7 0
Suunnatun osakeannin kulut 0 -87
Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 4 4
Rahoitusleasingvelkojen maksu -250 -123
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6.4.19. 1 122 0
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 6.4.19. -13 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6.4.19. 1 316 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 6.4.19. 0 -412
Rahoituksen nettorahavirta 2 186 -618
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -27 153
Rahavarat tilikauden alussa 6.4.18. 441 288
Rahavarat tilikauden lopussa 6.4.18. 414 441

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

6.1. Konsernin perustiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammas-
terveyspalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa palve-
luitaan asemillaan Espoossa, Helsingissä, Hämeen-
linnassa, Lahdessa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Vihdin
Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kotipaikka on Helsinki
ja sen rekisteröity osoite (pääkonttori) on Kimmeltie
3, 02110 ESPOO.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 
tilinpäätöksen julkistettavaksi kokouksessaan
28.2.2008. Suomen osakeyhtiölain mukaan osak-
keenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä
tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yh-
tiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdol-
lisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Konsernitilinpäätös on saatavissa yhtiön sijoittajasi-
vuilla Internet-osoitteessa www.oral.fi tai yhtiön
pääkonttorista. 

6.2. Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

6.2.1. Laatimisperusta ja 
vertailukelpoisuus

Tämä on järjestyksessään kolmas konsernin tilinpää-
tös, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstan-
dardien (International Financial Reporting Stan-
dards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu
31.12.2007 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilin-
päätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpito-
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menette-
lyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä
standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konserniti-
linpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kir-
janpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankin-
tamenoihin perustuen lukuunottamatta myytävissä
olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukai-
sesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioi-
den ja olettamusten tekemistä samoin kuin harkin-

taa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Nämä vai-
kuttavat omaisuus- ja velkaerien määriin taseessa,
vastuusitoumusten sekä ehdollisten varojen ja vel-
kojen esittämiseen tilinpäätöksessä että tilikauden
tuottoihin ja kuluihin. Johto perustaa arvionsa ja
olettamuksensa aikaisempaan kokemukseensa ja
erinäisiin muihin oletuksiin, joita pidetään kohtuul-
lisina vallitsevissa olosuhteissa. Lopulliset toteuma-
määrät saattavat poiketa näistä arvioista. Lisätietoja
harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin nou-
dattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovelta-
essaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä
esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon
harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioi-
hin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

6.2.2. Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

Tytäryritykset

Tytäryrityksiä ovat yritykset, joissa konsernilla on
määräysvalta. Määräysvalta toteutuu niissä yrityk-
sissä, joissa konsernilla on yli puolet äänivallasta
tai joissa konsernilla on muutoin määräysvalta. Nä-
mä yritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on elimi-
noitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryritykset on
yhdistelty siitä päivästä lukien, jona konserni on
saanut määräysvallan, ja yhdisteleminen on lope-
tettu sinä päivänä, jona konsernin määräysvalta
lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat,
saamis- ja velkasaldot sekä realisoitumattomat voi-
tot on eliminoitu. Myös realisoitumattomat tappiot
on eliminoitu, paitsi milloin tappio johtuu arvon-
alentumisesta.

Ajalla 1.1.2007-31.7.2007 Oral Hammaslääkärit
Oyj:llä ei ollut tytäryhtiöitä. 1.8.2007 alkaen sillä on
ollut Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy ja
1.12.2007 alkaen Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy
-nimiset tytäryhtiöt.

Ulkomaan rahan määräisten erien 
muuntaminen

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 
konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja esittämis-
valuutta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan
tapahtumapäivän valuuttakurssiin. Tilikauden päät-
tyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan
määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen tili-
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kauden päätöskursseja. Varsinaiseen liiketoimintaan
liittyvät kurssivoitot ja -tappiot käsitellään myynnin
tai ostokulujen oikaisuerinä.

Konsernilla ei ole merkittäviä ulkomaanrahan mää-
räisiä liiketapahtumia, saamisia tai velkoja.

6.2.3. Liikevaihto ja 
tuloutusperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin liikevaihto
muodostuu kokonaisuudessaan arvonlisäverotto-
mien terveyspalvelujen myynnistä. Liikevaihtona
esitetään palveluiden myynnistä saadut tuotot käy-
pään arvoon arvostettuina oikaistuna alennuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai useam-
masta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirjataan tuo-
toiksi hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa kun hoito-
jaksoon liittyviä toimenpiteitä suoritetaan asiakkaal-
le. Samalla hetkellä kirjataan kuluksi liikevaihdon
kerryttämiseksi suoritettavat välittömät kulut, kuten
lääkäripalkkiot. Toimintansa luonteesta johtuen yh-
tiöllä ei ole käytössä muita liikevaihdon tuloutus-
menettelyjä.

Lopetut toiminnot

Yhtiö luopui tietotekniikkaliiketoiminnasta
31.3.2006. Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan
tulos on esitetty omana eränään konsernin tuloslas-
kelmassa. Yhtiöllä ei ole myytäviksi luokiteltuja pit-
käaikaisia omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja ta-
seessa 31.12.2007 ja 31.12.2006.

6.2.4. Yritysten yhteenliittymät

Yrityksen tai liiketoiminnan hankinnasta syntynyt
liikearvo muodostuu hankintamenon sekä käypiin
arvoihin arvostettujen hankittujen yksilöitävissä ole-
vien varojen ja velkojen nettoarvon erotuksena.
Hankittujen varojen ja velkojen nettoarvo määrite-
tään kirjaamalla erikseen kaikki hankitut yksilöitä-
vissä olevat varat (mukaan lukien aikaisemmin kir-
jaamattomat aineettomat hyödykkeet), velat ja vas-
tuusitoumukset, mikäli tietyt kirjaamisperusteet
täyttyvät. 

Hammashoitolaitteisiin ja hoitokalusteisiin liittyvät
käyvät arvot johto on määritellyt sen kokemuksen
perusteella, mikä sillä on kunkin hyödykkeen
edustaman hyödyketyypin odotettavissa olevasta ta-
loudellisesta käyttöiästä suhteessa hyödykkeen tek-
niseen kuntoon arvostushetkellä.

Aineettomiin oikeuksiin liittyvät arvot on määritelty
pääsääntöisesti perustuen yhtiöllä olevaan tietoon
hyödykkeiden markkinahinnoista toimialalla toteutu-
neissa liiketoimintajärjestelyissä.

Arvonmääritykset, jotka ovat perustuneet diskontattui-
hin tuleviin rahavirtoihin, edellyttävät johdolta arvioi-
ta ja olettamuksia omaisuuserien tulevasta käytöstä ja
niiden vaikutuksesta yhtiön taloudelliseen asemaan.
Yhtiön tulevan liiketoiminnan painopisteiden ja suun-
tausten muutosten ei kuitenkaan merkittävästi oleteta
voivan vaikuttaa omaisuuserien arvostuksiin. Liikear-
voa ja sen arvostusta on käsitelty jäljempänä kohdissa
6.1.8. sekä 6.1.9.

Yritysten tai liiketoiminnan hankinnasta syntyneet
suorat kustannukset sisällytetään hankintamenoon.

6.2.5. Työsuhde-etuudet ja niistä 
aiheutuvat kulut

(1.) Eläkkeet

Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ul-
kopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Konsernilla on
käytössä ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä.
Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritukset kirjataan
kuluiksi sinä kautena, johon maksusuoritus liittyy. 

(2.) Osakeperusteiset maksut

Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden
myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskel-
maan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana.
Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perus-
tuu konsernin arvioon siitä optioiden määrästä, joihin
oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjak-
son lopussa. Käypä arvo määritetään Black-Scholes-
optiohinnoittelumallin perusteella. Konserni päivittää
oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena
tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tu-
loslaskelmaan. Kun optio-oikeuksia käytetään, osake-
merkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset kirja-
taan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siltä
osin kuin merkinnät on tehty 20.3.2007 jälkeen, jol-
loin Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous teki asiasta tämänsisältöisen päätöksen.

Osakeperusteisten maksujen tulosvaikutteiset erät si-
sältyvät konsernituloslaskelman erään työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut.

6.2.6. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään alihan-
kintana hankitun lääkäri- ja muun hoitohenkilöstön
käytöstä aiheutuneet kulut, vastaanotoilla käytettyjen
tarveaineiden ja lääkkeiden hankinnasta aiheutuneet
kulut sekä hammaslaboratoriolta ostettujen proteettis-
ten tuotteiden ja –laitteiden kulut.

6.2.7. Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään hankinta-
menoon vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja arvon-
alentumisilla. Lääketieteellinen kalusto ja hoitolaitteis-
to poistetaan seitsemässä vuodessa tasapoistoin lu-
kuun ottamatta hammaslääketieteellisiä käsi-instru-
mentteja, jotka poistetaan tasapoistoin viidessä vuo-
dessa.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään eril-
lisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot
aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin synty-
vät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuus-
hyödykkeen kirjanpitoon vain, mikäli on todennä-
köistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudel-
linen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen
hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut
korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti,
kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutus-
aika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvitta-
essa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn
odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan
myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäai-
kaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot –standardin
mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan.

Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla
nettoluovutustuottoa kirjanpitoarvoon, ja ne sisällyte-
tään liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

6.2.8. Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylit-
tää konsernin osuuden hankitun yrityksen tai liiketoi-
minnan nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-
ajankohtana. Liikearvoista (ja muista taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyö-
dykkeistä) ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan
ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen
varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistet-
tu yhtiössä yhdeksälle rahavirtaa tuottavalle yksikölle.
Liikearvo on kohdistettu niille rahavirtaa tuottaville
yksiköille, joiden yhtiö odottaa hyötyvän siitä liiketoi-
mintojen yhdistämisestä, josta liikearvo syntyi. Liike-
arvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vä-
hennettynä arvonalentumisilla.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyö-
dykkeen hankintameno on määritettävissä luotetta-
vasti ja jos on todennäköistä, että hyödykkeestä joh-
tuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu
yrityksen hyväksi. Aineettomat hyödykkeet (esim.
potilaskanta, merkittävät asiakassopimukset ja kilpai-
lukieltosopimukset), joilla on rajallinen taloudellinen
vaikutusaika, merkitään taseeseen alkuperäiseen han-
kintamenoonsa ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tu-
loslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudel-
lisen vaikutusaikansa kuluessa. Aineettomista hyö-
dykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika (yhtiön brandi), ei kirjata poistoja, vaan ne
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Poistoajat hyödykeryhmittäin ovat:

• Potilaskanta 10 v

• Asiakassopimukset 5-10 v

• Kilpailukiellot 2-3 v (kilpailukiellon keston mu-
kaan)

Yhtiö on määrittänyt Oral-brändin taloudelliselta vai-
kutusajaltaan rajoittamattomaksi aineettomaksi hyö-
dykkeeksi. Perusteena rajoittamattomalle taloudelli-
selle vaikutusajalle on brändin markkina-asema ja
tunnettuus sekä brändiin sisältyvän konseptin ja toi-
mintamallin ainutlaatuisuus toimialalla Suomessa.
Näiden tekijöiden nähdään ja on todettu edelleen ke-
hittyneen yhtiön toimintavuosien 2006-2007 aikana.
Hyödykkeen arvostamisajankohdan jälkeen yhtiön
toiminta on laajentunut useille paikkakunnille ja
Oral-brändiä käyttävien ja hyödyntävien hammaster-
veysasemien määrä kasvanut.
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Hyödykkeestä ei tehdä poistoja vaan se testataan
vuosittain liikearvon arvonalentumistestauksen yh-
teydessä. Hyödykkeen kirjanpitoarvo tilinpäätöshet-
kellä 31.12.2007 on 2 500 tuhatta euroa.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirja-
taan syntymisvuotenaan tuloslaskelmaan vuosiku-
luksi. Yhtiöllä ei ole ollut tuotekehitysmenoja tili-
kaudella 2007.

6.2.9. Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden arvon alentuminen

Yhtiön johto arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä on-
ko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on
alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseises-
tä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Seuraavassa on esitetty yhtiön johdon keskeisinä
pitämiä tekijöitä, jotka voivat johtaa arvonalentu-
mistestaukseen:

• omaisuuserän merkittävästi heikompi tuotto suh-
teessa aikaisempaan tai odotettuun taloudelli-
seen tulokseen

• toimialan tai markkinatilanteen merkittävät nega-
tiiviset muutokset tai niiden uhat ja

• merkittävät muutokset hankittujen varojen käyt-
tötavassa tai liiketoiminnan kokonaisstrategiassa.

Riippumatta siitä, onko arvonalennuksesta viitteitä,
kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuosit-
tain liikearvosta sekä muista aineettomista hyödyk-
keistä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika. Kerry-
tettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä
arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoi-
tetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuot-
tavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastai-
sia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoon-
sa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa
määritettyä korkoa, joka korostaa markkinoiden
näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liit-
tyvistä erityisriskeistä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan
tuloslaskelmaan. Muista omaisuuseristä kuin liikear-
vosta kirjattu arvonalennustappio voidaan myö-
hemmin peruuttaa, jos on tapahtunut muutos niissä
arvioissa, joita on käytetty määritettäessä kerrytettä-
vissä olevaa rahamäärää. Peruutusta ei kuitenkaan

tehdä enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoar-
vo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

Käyvän arvon määrittäminen perustuu johdon arvioi-
hin tulevista rahavirroista. Rahavirta-arvioihin vaikut-
tavat eniten diskonttokorot, päätösarvot sekä saata-
vien ja maksettavien rahavirtojen arvioinnissa käyte-
tyt olettamukset ja arviot. Johto valitsee diskonttoko-
ron keskimääräisen oman- ja vieraan pääoman tuot-
tovaatimuksen perusteella. Vaikka johdon käsityksen
mukaan olettamukset on tehty noudattaen huomatta-
vaa varovaisuutta, tehdyt arviot voivat poiketa olen-
naisesti tulevaisuudessa toteutuvista arvoista. Diskon-
tatut rahavirrat lasketaan rahavirtoja tuottavien yksi-
köiden tasolla. 

6.2.10. Tuloverot 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotet-
tavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta
verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero
lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan vero-
kannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla
edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista
eroista omaisuus- ja velkaerien verotuksellisten arvo-
jen ja kirjanpitoarvojen välillä. Laskennallista verovel-
kaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun pe-
rin kirjanpitoarvoon merkittävä omaisuuserä tai velka
eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen
vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tu-
loon liiketoimen toteuttamisajankohtana. Verotukses-
sa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata las-
kennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista
voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin
kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa
olevassa tulevaisuudessa.

Yhtiön merkittävimmät väliaikaiset erot omaisuus- ja
velkaerien verotuksellisten arvojen ja kirjanpitoarvo-
jen välillä syntyvät yrityskauppojen yhteydessä teh-
dyistä aineettomien hyödykkeiden aktivoinneista se-
kä aineellisten hyödykkeiden arvostamisesta käypään
arvoon.

Laskennallista veroa määritettäessä on käytetty vero-
kantaa, josta on tilinpäätöspäivään mennessä säädet-
ty tai jonka hyväksytystä määrästä on ilmoitettu. 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen mää-
rään asti kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen
ero voidaan hyödyntää. 

6.2.11. Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat koostuvat myytävissä olevis-
ta sijoituksista sekä lainasaamisista ja muista saamisis-
ta. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan
tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäi-
sen hankinnan yhteydessä. Kaikki rahoitusvarojen
ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoi-
tusvarojen taseesta poiskirjaaminen tapahtuu silloin,
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oi-
keuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittä-
viltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Laina- ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuu-
lumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiin-
teät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla
markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitar-
koituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin ra-
hoitusvarat, jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa,
tavaroita tai palveluja velalliselle. Ne arvostetaan jak-
sotettuun hankintamenoon efektiivisen koron mene-
telmällä, ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoi-
tusvaroihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne eräänty-
vät yli 12 kuukauden kuluttua. Lainat ja muut saami-
set koostuvat pääosin myyntisaamisista sekä lainasaa-
misesta henkilökuntaan kuuluneelta henkilöltä.

Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisiä las-
kuja vastaavaan määrään vähennettynä arvonalentu-
mistappioilla.

Arvonalentumistappio kirjataan silloin, kun on ole-
massa luotettavaa näyttöä sille, että yritys ei pysty
keräämään saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukai-
sesti. Arvonalentumistappion määrä on saamisten kir-
janpitoarvon ja niistä kerrytettävissä olevan rahamää-
rän erotus ja vastaa odotettavissa olevien rahavirtojen
nykyarvoa. Näyttönä pidetään saamisen erääntymistä
yli 180 päivän ikäiseksi tai sitä varhemmin saatua ul-
kopuolisen perintätoimiston antamaa arviota saatavan
perintätoimenpiteiden kautta kerrytettävissä olevasta
rahamäärästä suhteessa perintäkustannuksiin.

Myytävissä olevat sijoitukset ovat johdannaisvaroihin
kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti mää-
rätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muu-
hun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin,
koska yhtiö ei ole aikeissa luopua niistä alle 12 kuu-
kauden kuluessa tilinpäätöspäivästä lähtien. Oralin
myytävissä olevat sijoitukset koostuvat sijoituksista
julkisesti noteeraamattomiin yhtiöihin. Ne on arvos-
tettu hankintamenoon koska niiden käypä arvo ei
ole määritettävissä luotettavasti johtuen epälikvideistä
markkinoista.

Rahavarat koostuvat käteisestä sekä rahasta pankkiti-
leillä. Taseen rahavarat vastaavat rahavirtalaskelman
rahavaroja.

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko
olemassa objektiivista näyttöä siitä, että yksittäisen ra-
hoitusvaran tai rahoitusvarojen ryhmän arvo on alen-
tunut. Jos myytävissä olevaksi sijoitukseksi luokitel-
lun osakkeen arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän
arvon rahastoon kertynyt tappio kirjataan tulosvaikut-
teisesti, eikä sitä myöhemmin peruta. 

6.2.12. Vuokrasopimukset

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset,
joissa yhtiöllä on olennainen osa omistamiselle omi-
naisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoituslea-
singsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään
taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun
hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vä-
himmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopi-
muksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot
hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä ly-
hyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasing-
vuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan lyhennyk-
seen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä
olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korko-
prosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin vel-
koihin. 

Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistami-
selle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuokrananta-
jalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden
vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat
on käsitelty liiketoiminnan muissa kuluissa ja ne kir-
jataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-
ajan kuluessa. 

6.2.13. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä yh-
tiön asemilla olleesta hammasterveyspalveluiden hoi-
toprosesseissa käytettävistä tarve- ja lääkeaineista.
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä
alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon.
Hankintameno määritetään keskihintamenetelmällä.
Nettorealisointiarvo on hankintameno vähennettynä
mahdollisella epäkuranttiusvarauksella.
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6.2.14. Rahoitusvelat

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon
käypään arvoon transaktiomenot sisällyttäen. Myö-
hemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivi-
sen koron menetelmällä jaksotettuun hankintame-
noon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikai-
siin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korot-
tomia.

Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvo-
jen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa
6.8.11.

6.2.15. Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman
tapahtuman seurauksena lakisääteinen tai tosiasial-
linen olemassa oleva velvoite, maksuvelvoitteen to-
teutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus
on arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kirjattava
määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemas-
sa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää tilin-
päätöspäivänä.

Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus-
ta joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirja-
taan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä
vaiheessa kun korvauksen saaminen on käytännös-
sä varma. Tappiollisista sopimuksista kirjataan va-
raus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat
välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saata-
vat hyödyt. 

31.12.2006 ja 31.12.2007 päättyneillä tilikausilla Oral
Hammaslääkärit Oyj -konsernilla ei ole ollut va-
rauksia.

6.2.16. Osakepääoma

Osakepääoma muodostuu yksinomaan kantaosak-
keista.

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi
aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta yritysten
yhteenliittymissä syntyviä menoja esitetään verovai-
kutuksella oikaistuna liikkeeseenlaskusta saatujen
maksujen vähennyksenä omassa pääomassa. Yritys-
ten yhteenliittymiin välittömästi liittyvistä osakean-
neista johtuvat menot sisältyvät hankintamenoon. 

6.2.17. Segmentti-informaatio

Yhtiö on hammasterveyspalveluiden tuottamiseen ko-
timaisilla markkinoilla erikoistunut yritys. Konsernin
johto seuraa näiden palveluiden muodostamaa liike-
toimintaa yhtenä kokonaisuutena eikä erillisiä liike-
toimintasegmenttejä ole erotettavissa. Myöskään
maantieteellisiä segmenttejä ei ole erotettavissa, kos-
ka konserni harjoittaa liiketoimintaansa yksinomaan
kotimaan markkinoilla. Konsernin sisäinen organisaa-
tiorakenne ja sisäinen taloudellinen raportointi on ra-
kennettu täten yhden liiketoimintasegmentin ja yhden
maantieteellisen segmentin mukaisesti eikä yhtiö si-
ten näe tarvetta segmentti-informaation esittämiselle.

6.2.18. Liikevoitto

IAS 1 tilinpäätöksen esittäminen- standardi ei määrit-
tele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen
seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodos-
tuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut
tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden varaston muutoksella oikaistuna,
vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut,
poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä lii-
ketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä
mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton ala-
puolelle. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen
muutokset sisältyvät liikevoittoon mikäli ne syntyvät
liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne kirjataan
rahoituseriin. 

6.2.19. Johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja keskeiset 
epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevai-
suutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputu-
lemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Merkityksiltään
oleellisimmat arviot ja oletukset ovat seuraavat: 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvon-
alentumisen varalta liikearvo ja ne aineettomat hyö-
dykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta
edellä laatimisperiaatteissa (6.1.10.) esitetyn mukai-
sesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä
oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustu-
vana laskelmana. Laskelman laatiminen edellyttää ar-
vioiden käyttämistä liiketoiminnan tulevasta kannatta-
vuudesta sekä kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä.
Vastaavia johdon arvioita edellyttävät myös yritysten
yhteenliittymiin liittyvät arvonmääritykset, joita on kä-

sitelty edellä laatimisperiaatteissa (6.1.4.) esitetyn mu-
kaisesti.

Yhtiön johto on perustaa rahavirtaennusteensa strate-
gian, tulevien vuosien taloussuunnitelman ja ennus-
teiden lisäksi arvioon toimialan palveluiden koko-
naiskysynnässä ja hammashoitohenkilöstön sekä yksi-
tyisten hammasterveyspalveluiden tarjonnassa odotet-
tavissa olevaan kehitykseen. Käytetyt oletukset heijas-
tavat toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden oletuksia
ja ovat johdonmukaisia suhteessa ulkoiseen infor-
maatioon.

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2007 vahvistettavista tap-
pioista 216 tuhannen euron suuruisen laskennallisen
verosaamisen. Johto perustaa kirjauksensa arvonalen-
tumistestauksen perustana olevien rahavirtaa tuotta-
vien yksiköiden kerrytettävissä oleviin rahamääriin
sekä kokemukseensa siitä, mikä vaikutus tilikausilla
2006-2007 hankittujen liiketoimintojen yhdistämisellä
sekä samanaikaisella orgaanisella kasvulla on ollut
konsernin kannattavuuteen tilikaudella 2007. Kannat-
tavuutta tulevilla tilikausilla odotetaan parantavan se,
että ketjutoiminnan hallinnasta syntyvien kulujen suh-
teellisen osuuden konsernin kuluista odotetaan kon-
sernin kasvun myötä merkittävästi pienenevän. Yhtiö
on ilmoittanut tilikauden 2008 liikevaihtoennusteek-
seen noin 24 miljoonaa euroa, missä on kasvua tili-
kauden 2007 liikevaihtoon noin kahdeksan miljoonaa
euroa. Edellä kuvatuista syistä liikevaihdon kasvun
odotetaan merkittävästi parantavan kannattavuutta tu-
levina tilikausina.

6.2.20. Uusien tai muutettujen 
IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen
soveltaminen

Konserni on ottanut 1.1.2007 käyttöön seuraavan
IASB:n julkistaman standardin:

• IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot ja IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen
esittäminen – Tilinpäätöksessä esitettävät pääoma-
tiedot.

Seuraavat vuonna 2007 voimaan tulleet IAS ja IFRS 
-standardien muutokset ja IFRIC-tulkinnat eivät ole
aiheuttaneet muutosta konsernin laadintaperiaatteissa. 

• IFRIC 7, Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan
lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudelli-
nen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti; 

• IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala

• IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenar-
viointi 

• IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvonalentu-
minen

Seuraavien, vuonna 2008 tai sen jälkeen voimaan tu-
levien pakollisten IAS ja IFRS -standardien muutos-
ten, IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen osalta kon-
serni on parhaillaan arvioimassa niiden vaikutusta
tuleviin tilinpäätöksiin.

• IFRIC 11, Konsernin ja omia osakkeita koskevat
liiketoimet. (Voimassa 1.3.2007 tai sen jälkeen al-
kavilla tilikausilla.) Tulkinta selventää omia osak-
keita tai konserniyhtiöitä koskevien liiketoimien
käsittelyä emoyhtiön ja konserniyhtiöiden tilin-
päätöksissä ohjeistamalla näiden luokittelua oma-
na pääomana maksettaviin tai käteisvaroina mak-
settaviin osakeperusteisiin liiketoimiin. 

• IFRIC 12, Service Concession Arrangements. (Voi-
massa 1.1.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausil-
la.) Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yk-
sityinen taho osallistuu julkisten palveluiden ke-
hittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai inf-
rastruktuurin ylläpitoon. ** 

• IFRIC 14, IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit
Asset, Minimum Funding Requirements and their
Interaction. (Voimassa 1.1.2008 tai sen jälkeen al-
kavilla tilikausilla.) Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -
standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jäl-
keisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pit-
käaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin sil-
loin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointi-
vaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien palau-
tusten tai vastaisten järjestelyyn suoritettavien
maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittä-
vän omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä. ** 

• IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen. (Voi-
massa 1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausil-
la.) Standardin muutoksen tarkoituksena on pa-
rantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annet-
tavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pää-
omassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liike-
toimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman
pääoman muutoksista.

• IAS 32 (Muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämista-
pa ja IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
– Puttable Financial Instruments and Obligations
Arising on Liquidation (voimassa 1.1.2009 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardien muutok-
set edellyttävät eräiden lunastusvelvoitteisten in-
strumenttien sekä eräiden rahoitusinstrumenttien,
joiden perusteella yhteisön tulee ainoastaan selvi-
tystilan yhteydessä luovuttaa tasasuhteinen osuus
yhteisön nettovarallisuudesta, luokittelemista
omaksi pääomaksi. * **
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• IAS 23, Vieraan pääoman menot -standardin muu-
tos. (Voimassa 1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla.) Standardin muutos edellyttää ehdot täyt-
täviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman
menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankinta-
menoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan ku-
luksi kielletään. 

• IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. (Voimassa
1.1.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.) Stan-
dardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen mukaan seg-
menttitietojen esittämisessä on käytettävä ”johdon
lähestymistapaa”, jolloin tiedot esitetään samalla ta-
valla kuin sisäisessä raportoinnissa. 

• IFRIC 13, Customer Loyalty Programmes. (Voimas-
sa 1.7.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.)
Tulkinta määrittelee liiketoimet, joissa tavaroita tai
palveluita myydään asiakasuskollisuutta kannusta-
valla tavalla myyntisopimuksiksi, joissa on erotetta-
via osia. Asiakkaalta saatava suoritus kohdistetaan
myyntisopimuksen eri komponenteille niiden käy-
piin arvoihin perustuen. 

• IFRS 3 (Revised), Business combinations. (Voimas-
sa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.)
Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankinta-
menomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutok-
silla. Esimerkiksi kaikki yritysten hankkimiseen liit-
tyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankin-
ta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvos-
tetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen
emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi
sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikear-
von. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi. 

• IAS 27 (Revised), Consolidated and separate fi-
nancial statements. (Voimassa 1.7.2009 tai sen jäl-
keen alkavilla tilikausilla.) Uudistettu standardi
edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kir-
jaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siir-
ry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää
johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai
tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee
transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun mää-
räysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus
hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon
ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikuttei-
sesti. 

* Ne standardien ja tulkintojen nimet, joista ei ole ole-
massa virallista käännöstä, esitetään englanninkielisi-
nä.
** EU ei vielä ole hyväksynyt kyseistä standardia/tul-
kintaa käyttöön.

6.3. Rahoitusriskien hallinta

6.3.1. Rahoitusriskit ja 
riskienhallintaprosessi

Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimitusjoh-
taja yhdessä talousjohtajan kanssa. Hallitus määritte-
lee yhtiön rahoituksen päälinjaukset ja rahoitusris-
kien yleiset hallintaperiaatteet sekä antaa tarvittaessa
toimintaohjeet koskien mahdollisia erityisalueita ku-
ten likviditeettiriskiä, korkoriskiä, luottoriskiä sekä
ylimääräisten likvidien varojen sijoittamista. Yhtiön
hallitus käsittelee kuukausittain kokouksessaan talou-
teen ja rahoitukseen liittyvät asiat. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin kuulu-
vien asemien investointitarpeet sekä ketjunrakenta-
misen tuomat etupainotteiset lisäkustannukset edel-
lyttävät yhtiön koko huomioiden merkittävää vieraan
pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Osa tällä
tavoin hankitusta rahoituksesta suunnataan käyttö-
pääomatarpeen rahoittamiseen. Yhtiön johto seuraa
aktiivisesti rahoitustilanteen ja pääomarakenteen ke-
hittymistä ja pyrkii neuvotteluin varmistamaan että
yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun,
maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttä-
mä rahoitus optimaalisin ehdoin.

6.3.2. Rahoitusriskien osa-alueet

Yhtiö voi altistua toiminnassaan useille rahoitusris-
keille, mukaanlukien valuuttakurssien, korkojen ja
osakemarkkinoiden muutosten vaikutukset. Erityises-
ti rahoitusriskien osalta riskienhallinnan keskeinen
periaate on tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ennakoi-
mattomuus ja pyrkimys minimoida mahdolliset hai-
talliset vaikutukset konsernin tulokseen.

Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kas-
vuansa tulorahoituksella sekä vieraan pääoman eh-
toisella rahoituksella. Se voi rahoittaa näitä rahoitus-
tarpeitaan myös oman pääoman ehtoisella rahoituk-
sella. Yhtiön rahoitusasemaan ja maksuvalmiuteen
vaikuttavat rahoituslaskelman mukaiset rahavirrat ja
niihin liittyvät riskitekijät sekä rahoituksen saatavuus.

Rahoitusriskien keskeisimmät osa-alueet ovat seuraa-
vat:

(i). Valuuttariski

Yhtiö toimii ainoastaan Suomen markkinoilla eikä si-
ten ole altistunut valuuttariskille. Myyntivaluuttana
käytetään vain euroa, joten konsernin ei tarvitse suo-
jautua transaktio- tai translaatioriskiltä.

(ii). Korkoriski

Yhtiön taserakenteen vuoksi korkoriskin hallinta kes-
kittyy vieraaseen pääomaan. Konsernin tulos ja liike-
toiminnan rahavirta ovat olennaisilta osin riippumat-
tomia markkinakorkojen vaihteluista. Konsernilla ei
ole merkittäviä korkotuottoa tuottavia sijoituksia. 

Yhtiö arvioi aina uutta, esimerkiksi yrityskauppaan
liittyvää rahoitusta nostettaessa mahdollisen korkoris-
kiltä suojautumisen tarpeen noston jälkeinen vieraan
pääoman määrä, suojautumisen kustannukset ja odo-
tettu korkotason kehitys huomioiden. Yhtiö ei tällä
hetkellä suojaudu korkoriskiltä. Konsernin rahoitus-
veloista noin 29 % on kiinteäkorkoisia. Yrityksen pit-
käaikaiset pankkilainat on sidottu 6 kk:n euribor-kor-
koon ja shekkitililuotto 1 viikon euribor-korkoon. Ra-
hoitusleasingvelat ovat kiinteäkorkoisia. Vuonna 2006
konsernilla ei ollut lainkaan vaihtuvakorkoista rahoi-
tusvelkaa. Viitekorkojen nousu yhdellä prosenttiyksi-
köllä nostaisi 31.12.2007 korollisen vieraan pääoman
korkokuluja vuositasolla arviolta noin 22 tuhannella
eurolla. (2006: ei vaikutusta) Herkkyysanalyysiin on
huomioitu konsernin vaihtuvakorkoiset velat.

(iii). Luottoriski

Konsernin dokumentoidussa toimintatavassa määritel-
lään palveluiden luotolla myymisen edellytykset. Toi-
minnan luonteesta johtuen pääasiallinen maksutapa
yksityisasiakkaille myytäessä on käteis-, pankki- ja
luottokorttimyynti. Poikkeukselliset tilanteet, joissa
yksityisasiakkaille voidaan myydä luotolla, on kuvattu
toimintaohjeissa. Luottokelpoisuutta varmistavina toi-
menpiteinä käytetään tällöin aiemmasta asiakashisto-
riasta saatuja maksutapatietoja. Uuden asiakkaan ky-
seessä ollessa luottokelpoisuus varmistetaan tarkista-
malla asiakkaan luottotiedot. Konserni on myös otta-
massa käyttöön ohjelmallisen, yksityisasiakkaan luot-
tokelpoisuuden määrittelyyn tarkoitetun rating-tyyppi-
sen palvelun. Pitkissä ja tai taloudelliselta arvoltaan
suurissa hoitojaksoissa käytetään myös ennakkomak-
suja.

Toimintaohjeiden mukaisesti yritysasiakkaille, joiden
luottotiedoissa on positiivinen luottosuositus, voidaan
myydä luotolla. Luottokelpoisuuden tarkistaminen
luottotiedoin tehdään uusien asiakkaiden osalta tai
asiakkaan maksukäyttäytymisen muuttuessa. Konser-
nin yritysasiakkaat ovat merkittäviltä osin suuria tai
keskikokoisia, vakavaraisiksi tiedettyjä yrityksiä ja yh-
teisöjä joille myytäessä luottoriskin taso on alhainen.

Mikään yksittäinen asiakas tai asiakasryhmä ei kon-
sernin luottoriskin kannalta muodosta merkittävää
luottoriskikeskittymää. Tilikauden aikana tulosvaikut-

teisesti kirjattujen luottotappioiden määrä on ollut yh-
teensä 62 tuhatta euroa (44 tuhatta euroa). Luottotap-
piot ovat pääosin peräisin osin konsernin nykyisen
ohjeistuksen käyttöönottoa edeltävältä ajalta ja osin
asiakkaiden taloudellisessa asemassa tapahtuneista
odottamattomista muutoksista. Luottoriskin enimmäis-
määrä tilinpäätöspäivänä vastaa taseen myyntisaamis-
ten ja muiden saamisten, rahavarojen ja myytävissä
olevien sijoitusten yhteismäärää.

(iv). Likviditeettiriski

Merkittävin likvidien rahavarojen riittävyyteen vaikut-
tava tekijä lyhyellä aikavälillä on liiketoiminnan kan-
nattavuus. Näiltä osin liiketoiminnan rahavirran tasa-
painoon liittyvät siten välillisesti yhtiön liiketoimin-
taan liittyvät riskit ja sellaiset ulkoiset tekijät mm. toi-
mintaympäristössä, kulutuskysynnän tasossa ja suun-
tautumisessa, joihin yhtiön johdolla ei ole vaikutus-
mahdollisuuksia.

Yhtiössä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti liiketoimin-
nan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla
olisi riittävä likviditeetti toiminnan rahoittamiseksi.
Yhtiöllä on valmiiksi neuvotellut luottolimiitit lähivuo-
sien yrityskaupparahoitus- ja käyttöpääomatarpeita
varten. Yhtiön hallitukselle esitetään rahoitussuunni-
telma kerran vuodessa. Rahoitussuunnitelmaa päivite-
tään ja päivitetty suunnitelma esitetään hallituksen
hyväksyttäväksi, mikäli liiketoiminnan olosuhteissa ta-
pahtuu tätä edellyttäviä muutoksia. 
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Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia.

1000 EUR 2008 2009 2010-2011 2012-2013 > 2014
Ostovelat ja muut velat 2615 

Lainat rahoituslaitoksilta
•  pääoma 25 87 527 502 177
•  korkomaksut 48 60 95 46 6

Rahoitusleasingvelat
•  pääoma 296 172 290 78 12
•  korkomaksut 45 32 38 12 0

(v). Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on op-
timaalisen pääomarakenteen avulla varmistaa liike-
toiminnan toimintaedellytykset ja tukea omistaja-
arvon kehitystä. Optimaalinen pääomarakenne vai-
kuttaa myös pääoman kustannuksiin pienentävästi.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osakeantien ja
ja yritystoiminnan laajentamisessa tehtävien rahoitus-

6.4.1. Aikaisempaa tilikautta 
koskevan virheen oikaisu

Yhtiö on korjannut tilikaudella 2007 havaittujen,
mutta tilikautta 2006 koskevien virheiden johdosta
tilikauden 2006 vertailutietoja. Yhtiön lopetettujen
toimintojen tulos esitettiin tilivuonna 2006 noin 62
tuhatta euroa liian suurena virheellisen verojakso-
tuksen johdosta. Lisäksi konsernin tilikaudella

2007 käyttöönottama lääkäripalkkiovelan jaksotus-
käytännön muutos vaikuttaa vuoden 2006 jatku-
vien toimintojen tulokseen 12 tuhatta euroa tulosta
parantavasti. Osittain puuttunut lääkäripalkkiovelka
kirjattiin Oral Hammassairaala Oy:n hankintasee-
seen, minkä johdosta konserniliikearvo kasvoi 100
tuhatta euroa. Korjausten vaikutus vuoden 2006
konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen on seuraava:

6. IFRS-TILINPÄÄTÖS: KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 
LIITETIEDOT

ratkaisujen kautta. Pääomarakenteen kehitystä seu-
rataan jatkuvasti hyväksytyn rahoitussuunnitelman
ja siinä asetetun omavaraisuusastetavoitteen kehitty-
misen kautta. Konsernin rahoitussopimuksissa on
määritelty omavaraisuusasteeseen sidottuja ko-
venantteja, joiden mukaisella strategisella minimita-
voitetasolla omavaraisuus pyritään vähintään pitä-
mään. 

6.4. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TULOSLASKELMAAN (1000 EUR)
1.1.2006- 1.1.2006-

31.12.2006 31.12.2006
Aiemmin julkistettu Korjaus Korjattu

Liikevaihto 6 912 6 912
Liiketoiminnan kulut -7 671 16 -7 655
Poistot ja arvonalentumiset -399 -399
Liiketulos -1 158 16 -1 142
Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä -23 -23
Voitto / tappio ennen veroja -1 181 16 -1 165
Tuloverot 24 -4 20
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -1 157 12 -1 145
Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista 1 503 -62 1 441
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 346 -50 296



4544

KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN (1000 EUR)
31.12.2006 31.12.2006

Aiemmin julkistettu Korjaus Korjattu

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 3 564 100 3 664
Muut aineettomat hyödykkeet 3 616 3 616
Laskennalliset verosaamiset 12 31 42
Muut pitkäaikaiset varat 1 953 1 953
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 145 131 9 274
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 344 1 344

Varat yhteensä 10 489 131 10 620

OMA PÄÄOMA
31.12.2006 31.12.2006

Aiemmin julkistettu Korjaus Korjattu
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Kertyneet voittovarat 1 097 -50 1 047
Muu oma pääoma 6 155 6 155
Oma pääoma yhteensä 7 252 -50 7 202

VELAT

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 1 740 181 1 921
Muut lyhytaikaiset velat 220 220
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 960 181 2 141
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 277 1 277
Velat yhteensä 3 237 181 3 418

Oma pääoma ja velat yhteensä 10 489 131 10 620

Korjausten vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on seuraava:

Korjattu Aiemmin raportoitu
Osakekohtainen tulos: 
jatkuvat toiminnot EUR -0,26 -0,27
Osakekohtainen tulos: 
lopetetut toiminnot EUR 0,33 0,35

6.4.2. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut (1000 EUR)
2007 2006

Materiaalit ja tarveaineet 2 567 1 083
Ulkopuoliset palvelut 5 597 2 299
Materiaalit ja palvelut yhteensä 8 164 3 382

Materiaalit ja tarveaineet koostuvat hammasterveyspalveluiden tuottamisessa käytetyistä
tarve- ja lääkeainekuluista sekä hammaslaboratoriokuluista. Ulkopuoliset palvelut koostu-
vat alihankintana tuotetun hammaslääkäri- ja hoitohenkilöstökapasiteetin ostoista. 

6.4.3. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (1000 EUR)
Liitetieto 2007 2006

Palkat ja palkkiot 6.5. 3 692 1 937 
Optioiden tulosvaikutus 6.4.24. 101 89
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 685 351
Muut henkilösivukulut 196 100
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä 4 674 2 476

6.4.4. Henkilökunta

Henkilökunta (keskimäärin)
2007 2006

Henkilökunta Suomessa keskimäärin 209 82
Henkilökunta, keskimäärin 209 82

6.4.5. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset (1000 EUR)
2007 2006

Koneet ja kalusto:
Koneet ja kalusto -302 -123
Rahoitusleasingilla hankitut koneet ja kalusto -199 -152
Liikehuoneistojen perusparannusmenot -71 -34
Rahoitusleasingillä hankitut liikehuoneistojen 
perusparannusmenot -29 -29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä -601 -338

Aineettomat hyödykkeet:
Potilaskanta -95 -40
Asiakassopimukset -15 -11
Kilpailukiellot -43 -10
Aineettomat hyödykkeet yhteensä -152 -61
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -753 -399
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6.4.6. Muut liiketoiminnan kulut

1000 EUR 2007 2006
Toimitilakulut -907 -629
Ajoneuvokulut -105 -74
IT-kulut -183 -160
Kone- ja kalustokulut -179 -116
Hallintokulut -780 -270
Markkinointikulut -504 -226
Muut kulut -422 -322
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä -3 079 -1 797

6.4.7. Rahoitustuotot ja –kulut

1000 EUR 2007 2006
Korkokulut rahoitusveloista -112 -45
Arvonalentumiset myytävissä olevista 
rahoitusvaroista -4 0
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 6 22
Yhteensä -110 -23

6.4.8. Tuloverot

Verokulun osatekijät

1000 EUR 2007 2006
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 28 0
Edellisten tilikausien verot 0 0
Laskennallisten verojen muutos -206 20

178 20 

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 26 % verokannalla laskettujen 
verojen välinen täsmäytyslaskelma 

1000 EUR 2007 2006

Tulos ennen veroja -909 -1 165
Vero laskettuna kotimaan verokannalla 236 303
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -58
Tappioista tuleva verosaamisen lisäys, 
jota ei ole kirjattu -283
Verot tuloslaskelmassa 178 20

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää verokulua tilikaudella 2007 -78 tuhatta 
euroa ja tilikaudella 2006 -203 tuhatta euroa.

6.4.9. Osakekohtainen tulos 

Osakekohtainen tulos (EUR)

Laimentamaton
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

2007 2006
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto,
jatkuvat toiminnot -731 283 -1 144 732
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 
lopetetut toiminnot -48 388 1 440 595

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 5 589 880 4 341106

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 
(euroa per osake) -0,13 -0,26
Laimentamaton osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot -0,01 0,33

Laimennusvaikutuksella oikaistu
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän 
painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden 
osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. 
Konsernin laimentavia kantaosakkeiden määrää lisääviä instrumentteja ovat osakeoptiot.
Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

2007 2006

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 
jatkuvat toiminnot -731 283 -1 447 732
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 
lopetetut toiminnot -48 388 1 440 595
Tilikauden tulos (euroa) laimennusvaikutuksella oikaistun osake-
kohtaisen tuloksen laskemiseksi (euroa per osake) -779 671 164 017

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 5 589 880 4 341 106
Osakeoptioiden vaikutus 159 350 6 922
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen 
(euroa per osake) laskemiseksi 

5 749 230 4 348 028

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
jatkuvista toiminnoista (euroa per osake) -0,13*) -0,26*)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
lopetetuista toiminnoista (euroa per osake) -0,01*) 0,33*)

*) osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen
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6.4.10. Lähipiiritapahtumat

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat olleet seuraavat:

Yhtiö Kotimaa Omistusosuus (%) Osuus ääni- 
vallasta (%)

Emoyritys, Oral Hammaslääkärit Oyj
Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy Suomi 100,0 100,0
Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy Suomi 100,0 100,0

Rahoitus

Tilikausilla 2007 ja 2006 yhtiöllä ei ollut rahoitusjärjestelyjä lähipiirin kanssa. 

Johdon työsuhde-etuudet (1000 EUR)
2007 2006

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 350 329
Osakeperusteiset etuudet 101 89

Johdon lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin on laskettu
hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijai-
sen palkkiot. Henkilöerittely on esitetty emoyhtiön ti-
linpäätöksessä kohdassa johdon palkat ja palkkiot.

Johdon osake- ja optio-omistukset

Osakkeita kpl Osakkeita % Optio-ohjelman 
2006 perusteella 

merkittävissä
olevat osakkeet

Hannu Mikkonen 0 0
Juhani Erma 800 0,01
Mikael Ingberg 7 000 0,13
Juha Korhonen 556 900 9,96
Kirsti Piponius 0 0
Tuomas Waltimo 0 0
Antti Kasi 22 540 0,4 180 000
Erkki Virta 647 000 11,57
Yhteensä 1 234 240 22,07 180 000

Yllä olevasta taulukosta ilmenee hallituksen jäsenten
ja toimitusjohtajan ja toimitusjohtakan sijaisen sekä
heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5§:ssä tarkoi-
tetulla tavalla määräysvallassaan olevien yhteisöiden
ja säätiöiden omistusosuus yhtiön osakkeista ja optio-
oikeuksista, heidän osuutensa yhtiön liikkeeseen las-
kemien osakkeiden äänimäärästä sekä osuus rekiste-
röidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, jonka he

voivat saada optio-oikeuksien nojalla. Tiedot perustu-
vat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osa-
kasrekisteriin merkittyyn osakeomistukseen 1.12.2007
sekä yhtiön ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tiedossa ei ole voimassa
olevia yhtiön osakkeenomistajien välisiä osakassopi-
muksia.

6.4.11. Lopetetut liiketoiminnot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n (silloin Endero Oyj) halli-
tus sai 15.2.2006 yhtiön suurimmalta omistajalta Atine
Group Oyj:ltä tarjouksen, jossa Atine tarjoutui osta-
maan tietotekniikkayhtiö Endero Oyj:n koko liiketoi-
minnan. Teollinen holding–yhtiö Atine Group Oyj
omisti tuolloin 36,17 prosenttia Enderon osakkeista.
Kaupan kohteena oli Enderon tietotekniikkaliiketoi-
minta kokonaisuudessaan poislukien rahat ja pankki-
saamiset, pitkäaikaiset lainasaamiset, verosaamiset,
tytäryhtiöosakkeet sekä pörssiyhtiön toiminnon jatku-

miseen liittyvät välttämättömät toiminnot. Hallitus
päätti siirtää tarjouksen yhtiökokouksen päätettäväksi.
Varsinainen yhtiökokous 24.3.2006 päätti myydä yh-
tiön tietotekniikkaliiketoiminnan Atine Group Oyj:lle
Atinen 15.2.2006 tekemän ostotarjouksen mukaisin
ehdoin. 

Kauppahinta oli neljä miljoonaa euroa, joka makset-
tiin siten, että kolme miljoonaa euroa maksettiin kau-
pantekohetkellä 31.3.2006. Loppu kauppasumma
maksettiin 15.5.2006 siirtyvän taseen hyväksymisen
yhteydessä. 

Myydyn tietotekniikkaliiketoiminnan tuotot ja kulut sekä tulos ja osuudet rahavirroista 
olivat seuraavat:

1000 EUR 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Liikevaihto ja muut tuotot 1 327
Kulut -48 1 390
Myyntivoitto liiketoiminnasta 1 504
Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista -48 1441

ICT-liiketoiminnan rahavirrat:

Liiketoiminnan rahavirrat -78 -449
Investointien rahavirrat 4 065
Rahoituksen rahavirrat -24
Rahavirrat yhteensä -78 3 467

Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan tulos oli kat-
sauskaudella -48 tuhatta euroa. Jatkuvan toiminnan 
tulokseen on kirjattu vuonna 2005 tehdyn yhteisösak-
kovarauksen peruuntuminen ja vuoden 2006 valmis-
tuneen verotuksen vaikutus -78 tuhatta euroa, mikä
poikkesi yhtiön vuoden 2006 tilinpäätökseen 
kirjatusta verokulusta.

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää verokulua
tilikaudella 2007 -78 tuhatta euroa ja tilikaudella
2006 -203 tuhatta euroa.

Myydyn tietotekniikkaliiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan 
oli seuraava:

1000 EUR 2006
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 123
Liikearvo 1 806
Muut aineettomat hyödykkeet 115
Saamiset 797
Ostovelat ja muut velat -832
Varat ja velat yhteensä 2 009

Rahana saatu vastike 4 065
Luovutetun yksikön rahavarat 0
Rahavirtavaikutus 4 065
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6.4.12. Hankitut liiketoiminnot 

Tilikauden aikana Oral Hammaslääkärit Oyj teki
kaksi yritys- ja kolme liiketoimintakauppaa, joissa
kussakin ostettiin yrityksen strategian mukaisesti
myyjätahojen harjoittamaa hammasterveyspalvelulii-
ketoimintaa osana yhtiön kasvustrategian toteutta-
mista.

Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 20.6.2007 omistuk-
seensa Helsingin Hammaslääkärikeskus Oy:n koko
osakekannan. Kauppahinta oli 406 tuhatta euroa, ja
se maksettiin käteisenä. Kauppaan liittyvät hankinta-
menoon sisältyvät transaktiokulut olivat 60 tuhatta
euroa. Kauppaan liittyy lisäksi earn out -järjestely,
jossa nimetyille Helsingin Hammaslääkärikeskuksen
myyjätahoille voidaan suorittaa lisäkauppahintana
enintään 18.639 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta
riippuen ostetun yhtiön liiketoiminnallisten tavoittei-
den toteutumisesta vuonna 2009. Tätä lisäkauppa-
hintaa ei ole huomioitu hankintamenossa, koska sen
todennäköisyyttä ei voida arvioida luotettavasti. Yh-
tiön johto seuraa jatkuvasti kirjaamisedellytyksiä.

Yllä kuvatun osakekaupan yhteydessä Helsingin
Hammaslääkärikeskus Oy osti osakkaidensa omaan
lukuun harjoittamaa liiketoimintaa, josta kauppahin-
tana tullaan suorittamaan enintään 282 tuhatta euroa
riippuen ostetun liiketoiminnan taloudellisten tavoit-
teiden toteutumisesta vuonna 2008. Yhtiö on yhdis-
telty konserniin 1.8.2007 alkaen. 

Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 15.5.2007 tehdyllä
liiketoimintakaupalla omistukseensa Suomen Ter-
veystalo Oyj:lta Hammaslaseri Oy:n liiketoiminnan
Helsingin Lauttasaaressa. Liiketoiminnan kauppahin-
ta oli 307 tuhatta euroa ja se suoritettiin rahana.
Kauppaan liittyvät hankintamenoon sisältyvät
transaktiokulut olivat 7 tuhatta euroa. Liiketoiminta
on yhdistelty konserniin 1.6.2007 lukien.

Oral Hammasläääkärit Oyj hankki 31.10.2007 Hä-
meen Hammaslääkärikeskus Oy:ltä tämän harjoitta-
man hammaslääkäriliiketoiminnan Hämeenlinnassa,
Parolassa ja Turengissa. Kauppahinta kaupanteko-
vaiheessa oli 700 tuhatta euroa ja 59.000 Oral ham-
maslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta, joka
maksetaan liiketoiminnallisten tavoitteiden toteu-
tuessa, voi olla enintään 400 tuhatta euroa, johon
voi sisältyä enintään 59.000 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta maksetaan viimeis-
tään vuonna 2011. Liiketoiminta yhdistellään konser-
niin 1.1.2008 alkaen. Liiketoiminnan luovutushetken
ajankohdasta ja määräysvallan siirtymisestä Oral
Hammaslääkärit Oyj:lle johtuen liiketoimintaa ei ole
yhdistelty konsernitaseeseen tilinpäätöshetkellä,

vaan maksetut kauppahinnat (700 tuhatta euroa) on
käsitelty liiketoimintakauppojen ennakkomaksuina.

Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 15.11. tehdyllä
kaupalla mikkeliläisen Raatihammas Oy:n koko osa-
kekannan. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudes-
saan Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeilla antamal-
la enintään 120.000 osaketta hintaan 3,25 euroa
osakkeelta. 120.000 osakkeesta peruskauppahintana
maksetaan 80.000 osaketta. 40.000 osakkeen lisä-
kauppahinnan maksaminen on sidottu ostetun yh-
tiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen
vuonna 2008. Lisäkauppahintana annettavien osak-
keiden määrä ei ole sidottu osakkeiden käypään ar-
voon. Yhtiön hankintameno on kirjattu konsernita-
seeseen 120.000 osakkeen maksimikauppahintaolet-
tamalla. Kauppaan liittyvät transaktiokulut olivat 23
tuhatta euroa. Yhtiö on yhdistelty konserniin
1.12.2007 alkaen.

Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 15.11. tehdyllä
kaupalla Geminident Oy:lta tämän harjoittaman
Hammaslääkäriaseman liiketoiminnan Lahdessa.
Kauppahinta oli 100 tuhatta euroa ja se maksettiin
käteisellä. Kauppaan liittyvät hankintamenoon liitty-
vät transaktiokulut olivat neljä tuhatta euroa. Liike-
toiminta on yhdistelty konserniin 1.12.2007 alkaen. 

Yhtiöllä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää luotetta-
vasti laskentajärjestelmällisistä syistä sekä hankittujen
kohteiden liiketoimintarakenteen erilaisuudesta joh-
tuen, mikä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulok-
seen hankitulla liiketoiminnalla olisi ollut, jos se oli-
si yhdistelty konserniin tilikauden alusta.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat: 

Yhdistämisessä käytetyt Kirja-arvot 
kirja-arvot ennen yhdistämistä

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 303 303
Aineettomat hyödykkeet 523 0
Sijoitukset 4 4
Vaihto-omaisuus 77 77
Saamiset 53 53
Rahavarat 427 427
Varat yhteensä 1 387 864
Korolliset velat 0 0
Muut velat 141 141
Laskennallinen verovelka 91
Velat yhteensä 232 141

Nettovarat 1 155 723

Hankintameno 1 548
Liikearvo 393

Rahana maksettu kauppahinta 813
Hankitun yrityksen/liiketoiminnan rahavarat 427
Rahavirtavaikutus -386

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä han-
kitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liike-
arvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli
hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotetta-
vasti. Toteutuneissa yhdistämisissä konserni on hank-
kinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoitta-
jasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineetto-
mien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yritys-
kaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tule-
vien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppapro-
sessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoimin-
nan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista

arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta
sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perusteki-
jöiden kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin,
tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta,
jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutetta-
van, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Vuoden 2007 aikana hankittujen kohteiden voittojen
ja tappioiden yhteismäärä, joka on sisällytetty konser-
nin 2007 tulokseen, on 147 tuhatta euroa.

IAS 8:n mukaisen edellistä tilikautta koskevan virheen oikaisu (lääkäripalkkiovelka) vaikuttaa vuonna
2006 hankittujen kohteiden hankintataseisiin seuraavasti:

Aiemmin raportoitu Korjaus Korjattu
Liikearvo 3 565 100 3 664
Saamiset 671 35 706
Muut velat 2 127 135 2 262

6. IFRS-TILINPÄÄTÖS: KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 
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Vuoden 2007 aikana maksettiin lisäkauppahintana
vuonna 2006 Amidens Oy:ltä hankitusta Lahden ase-
man liiketoiminnasta 15 tuhatta euroa. Lisäksi Tapio-

lan aseman hankintamenoon lisättiin transaktiokuluja
18 tuhatta euroa. Näiden toimenpiteiden yhteisvaiku-
tus oli 33 tuhatta euroa konserniliikearvoa lisäävä.
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6.4.13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto (1000 EUR) 2007 2006
Hankintameno 1.1. 1 522 927
Lisäykset 1 102 1 522
Vähennykset 0 -927
Hankintameno 31.12. 2 624 1 522

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 108 760
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 -809
Tilikauden poistot 373 157

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 481 108

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 414 -127
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 143 1 414

Rahoitusleasing-koneet ja -kalusto (1000 EUR) 2007 2006
Hankintameno 1.1. 692 0
Lisäykset 517 692
Vähennykset 0 0
Hankintameno 31.12. 1 209 692

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 181 0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0
Tilikauden poistot 228 181

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 409 181

Kirjanpitoarvo 1.1. 511 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 800 511

6.4.14. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo (1000 EUR) 2007 2006
Hankintameno 1.1. 3 664 1 806
Lisäykset 426 3 664
Vähennykset 0 1 806
Hankintameno 31.12. 4 090 3 664

Kirjanpitoarvo 1.1. 3 664 1 806
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 090 3 664

Aineettomat oikeudet (1000 EUR) 2007 2006
Hankintameno 1.1. 3 677 282
Lisäykset 289 3 677
Vähennykset ja siirrot 0 -282
Hankintameno 31.12. 3 966 3 677

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 61 177
Tilikauden poistot 152 61
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -177
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 213 61

Kirjanpitoarvo 1.1. 3 616 105
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 753 3 616

Arvonalentumistestaus

Yhtiö on muodostanut tilikauden 2007 aikana yhdek-
sän alueellisesti määriteltyä rahavirtaa tuottavaa yksik-
köä, joille liikearvot on kohdistettu. Oral-brändi, jolla
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kerrytä
muista omaisuuseristä tai niiden ryhmistä riippumatto-
mia rahavirtoja eikä sitä tämän vuoksi ole kohdistettu
yksittäisille rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalen-
tumistestausta varten. Oral-brändin arvo kuuluu kai-
kille rahavirtaa tuottaville yksiköille ja se testataan
vuosittain niiden osana IAS 36 mukaisena yrityksen
yhteisenä omaisuuseränä arvonalentumisten varalta.
Oral-brändin kirjanpitoarvo 31.12.2007 oli 2 500 tu-
hatta euroa.

Liikearvon kohdistumista rahavirtaa tuottaville yksi-
köille kuvaa seuraava taulukko:

Rahavirtaa tuottava yksikkö Liikearvo 
1000 EUR

Helsinki 2 939
Espoo 527 
Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt 524

Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt -erään sisältyvät määri-
tellyistä rahavirtaa tuottavista yksiköistä Jyväskylä, Lahti,
Mikkeli, Nummela, Pori, Tampere ja Turku.

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva raha-
määrä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Laskelmien
pohjana olevat rahavirtaennusteet perustuvat johdon hy-
väksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden 
ajanjakson.

Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on
ekstrapoloitu käyttämällä kasvutekijää 2,0 %. Kasvutekijä
ei ylitä toimialan keskimääräistä pitkäaikaista kasvua.

Yhtiön johto on perustanut rahavirtaennusteensa strate-
gian, viimeisimpien budjettien ja ennusteiden lisäksi 
mm. arvioon toimialan kokonaiskysynnän kehityksestä 
ja jakautumiseen yksityisen ja julkisen sektorin välillä 
sekä toimialan henkilöstörakenteessa ja työvoiman saata-
vuudessa odotettuun kehitykseen. Käytetyt oletukset 
heijastavat toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden ole-
tuksia ja ovat johdonmukaisia suhteessa ulkoiseen infor-
maatioon.
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Ennakkomaksut sijoituksista sisältää Hämeen Ham-
maslääkärikeskus Oy:n harjoittamasta liiketoiminnas-
ta 28.12.2007 maksetun kauppahinnan. Hankittu lii-

ketoiminta tullaan yhdistämään konserniin 1.1.2008
alkaen, jolloin määräysvalta siirtyy. 
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Käyttöarvon laskennassa käytetyt oletukset:

Diskonttauskorko 11,08  %
Kasvuprosentti, terminal-arvoon liittyen 
* 2  %

Suoritettujen testien perusteella vuonna 2007 ei ole
ollut aihetta alentaa olemassa olevia liikearvoja. Liike-
arvon testauslaskelmilla suoritettujen herkkyysanalyy-
sien perusteella laskelmien keskeisissä erissä voi ta-
pahtua seuraavia muutoksia ilman, että tarvetta alen-
taa olemassa olevia liikearvoja ilmenee:

• jotta arvonalentumistappioita ei tule yhdessäkään
rahavirtaa tuottavassa yksikössä, pitää myyntikat-
teen kasvun olla vähintään 1,0 %,

• jotta arvonalentumistappiota ei tule konsernitasolla
testattaessa yrityksen yhteisiä omaisuuseriä, pitää
rahavirtaa tuottavien yksiköiden myyntikatteen
kasvun olla keskimäärin vähintään 2,8 %, 

• laskelmissa käytettävä diskonttauskorko voi nousta
8,07 prosenttiyksiköllä.

edellyttäen, että laskelmien muissa keskeisissä oletuk-
sissa ei tapahdu muutoksia.

6.4.15. Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Konsernin myytävissä olevat sijoitukset ovat sijoituk-
sia noteeraamattomiin osakkeisiin. Niiden määrissä ei
ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Lainat ja
muut saamiset ovat lainasaamisia henkilökuntaan
kuuluneelta henkilöltä. Niiden muutokset on esitetty
seuraavassa taulukossa

Lainat ja muut saamiset (1000 EUR)

Pitkäaikaiset lainasaamiset 2007 2006
1.1.    23 26
Siirrot lyhytaikaisiin saamisiin 4 4
31.12. 19 23

6.4.17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset (1000 EUR) 2007 2006

Myyntisaamiset 623 517
Muut saamiset 174 107
Lyhytaikaiset lainasaamiset 13 6
Lainojen ja muiden saamisten kirjanpitoarvo 810 630
Siirtosaamiset 209 45

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 1 019 675

6.4.18. Rahavarat

Rahavarat (1000 EUR) 2007 2006
Käteinen raha ja pankkitilit 414 441
Rahavarat yhteensä 414 441
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6.4.16. Vaihto-omaisuus

2007 2006
Tarveaineet ja lääkkeet 388 228
Yhteensä 388 228

Tilikaudella kuluksi kirjatun myyntiä vastaavan vaih-
to-omaisuuden määrä tilikaudella on 2 567 tuhatta
euroa ja tilikaudella 2006 1 083 tuhatta euroa.

Käyvät arvot on esitetty liitetiedostossa 6.4.23.
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Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset 
uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat  (1000 EUR):

2007 2006

6-12 kk 1 316 0
Yhteensä 1 316 0

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
2007 2006

Rahoitusleasingvelat-vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

Yhden vuoden kuluessa 341 198
Vuotta pidemmän ajan ja enintään 
viiden vuoden kuluttua 579 590
Yli viiden vuoden kuluttua 55 113
Yhteensä 975 703

Rahoitusleasingvelat-vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa 296 160
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden 
vuoden kuluttua 540 390
Yli viiden vuoden kuluttua 12 61
Yhteensä 848 611

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 127 92

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 848 611
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6.4.20. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset Kirjattu Tytäryhtiön
verosaamiset (1000 EUR) 1.1.2007 tuloslaskelmaan hankinta 31.12.2007

Vahvistetut tappiot 0 216 0 216
Lääkäripalkkiovelka 31 -31 0 0
Muut erät 12 4 16
Laskennalliset verosaamiset 
kirjanpidossa yhteensä 43 189 0 232

6.4.19. Korolliset velat

Korolliset velat 2007 2006

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat (1000 EUR)
Pankkilainat 1 293 0
Rahoitusleasingvelat 552 392
Yhteensä 1 845 392

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat (1000 EUR)
Shekkiluottotili 906 0
Rahoitusleasingvelat 296 220
Pankkilainat 25 0
Muut velat 26 0
Yhteensä 1 253 220

Korolliset velat yhteensä 3 098 611

Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 6.4.23.
Konsernin pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kon-
sernin pankkilainojen keskimääräinen korkoprosentti

on 4,5 %. Konsernilla ei ollut pankkilainoja vuonna
2006. Konsernin kaikki lyhyt- ja pitkäaikaiset velat
ovat euromääräisiä.

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2007 vahvistettavista tap-
pioista 216 tuhannen euron suuruisen laskennallisen
verosaamisen. Johto perustaa kirjauksensa arvonalentu-
mistestauksen perustana olevien rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä oleviin rahamääriin sekä ko-
kemukseensa siitä, mikä vaikutus tilikausilla 2006-2007
hankittujen liiketoimintojen yhdistämisellä sekä sa-
manaikaisella orgaanisella kasvulla on ollut konsernin
kannattavuuteen tilikaudella 2007. Kannattavuutta tule-
villa tilikausilla odotetaan parantavan se, että ketjutoi-
minnan hallinnasta syntyvien kulujen suhteellisen
osuuden konsernin kuluista odotetaan konsernin kas-
vun myötä merkittävästi pienenevän. Yhtiö on ilmoitta-
nut tilikauden 2008 liikevaihtoennusteekseen noin 24
miljoonaa euroa, missä on kasvua tilikauden 2007 lii-
kevaihtoon noin kahdeksan miljoonaa euroa. Edellä
kuvatuista syistä liikevaihdon kasvun odotetaan merkit-
tävästi parantavan kannattavuutta tulevina tilikausina. 

Helsingin hallinto-oikeus päätti pitää voimassa Uu-
denmaan veroviraston päätöksen koskien yhteensä
noin 15,5 miljoonan euron tappioita, joista noin 15
miljoonaa euroa on vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja
611 tuhatta euroa vuodelta 2005. Oral Hammaslääkä-
rit Oyj oli valittanut Uudenmaan veroviraston kesä-
kuussa 2006 antamasta päätöksestä, koska sen mie-
lestä yhtiössä vuosina 2004, 2005 ja 2006 tapahtuneet
omistajavaihdokset eivät estä elinkeinotoiminnasta
syntyneiden tappioiden vähentämistä myöhemmin
harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta kannetusta ve-
rosta.

Yhtiö valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oral Hammaslääkä-
rit ei ole kirjannut valituksenalaisista vahvistetuista
tappioista verosaamista taseeseen. 

Laskennalliset Kirjattu Tytäryhtiön
verosaamiset (1000 EUR) 1.1.2006 tuloslaskelmaan hankinta 31.12.2006
Vahvistetut tappiot 240 -240 0 0
Lääkäripalkkiovelka -4 35 31
Muut erät 12 12
Laskennalliset verosaamiset 
kirjanpidossa yhteensä 240 -244 43 43

Laskennalliset Kirjattu Tytäryhtiön
verovelat (1000 EUR) 1.1.2007 tuloslaskelmaan hankinta 31.12.2007
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi
yritysten yhteenliittymissä 764 -19 92 836
Aineellisten hyödykkeiden arvostaminen 
käypään arvoon yritysten yhteenliittymissä 121 -16 105
Muut erät 0 18 18
Laskennalliset verovelat 
kirjanpidossa yhteensä 885 -17 92 959
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6.4.21. Ostovelat, siirtovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat (1000 EUR)

2007 2006
Ostovelat 668 664

Siirtovelat 2007 2006
Lääkäripalkkiovelat 641 497
Lomapalkkavelka 361 241
Muut siirtovelat 262 375
Siirtovelat yhteensä 1 264 1 113

Muut velat 2007 2006
Arvonlisäverovelka 0 4
TEL-velka 114 58
Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksu 131 84
Liiketoimintakauppavelka 282 0
Muut velat 157 0
Muut velat yhteensä 684 146

Ostovelat, siirtovelat ja muut velat yhteensä 2 615 1 921

1000 EUR 2007 2006
Ostovelat 668 664
Liiketoimintakauppavelka 282 0
Muut velat 157 0
Yhteensä 1 107 664

Shekkiluottotili 906 0
Rahoitusleasingvelat 296 220
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 25 0
Yhteensä 1 253 220
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 2 360 884

6.4.22. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Laskelma oman pääoman muutoksista on esitetty 
kohdassa 4.

OSAKEMÄÄRIEN TÄSMÄYTYSLASKELMA (KPL)

Osakkeiden
lukumäärä 

Osakemäärä 1.1.2006 3 073 472
Suunnattu osakeanti 30.6.2006 2 514 600

Osakemäärä 31.12.2006 5 588 072
Osakemäärä 1.1.2007 5 588 072
Optioilla merkityt osakkeet 20.7.2007 4 000
Osakemäärä 31.12.2007 5 592 072

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden
lopussa 558.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä
5.592.072 kappaletta. Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on
yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ää-
neen ja osinko-oikeudet ovat yhdenvertaiset. Osak-
keilla ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista vasta-
arvoa. Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähimmäisosake-
pääoma on 120.000 euroa ja enimmäisosakepääoma
2.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voi-
daan alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Oman pääoman rahastojen kuvaukset

Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa osakeannista tai optio-oi-
keuksista on päätetty ja näiden päätösten perusteella
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on tehty merkintöjä ja rekisteröity osakemäärien ko-
rotuksia ennen 20.3.2007, osakemerkinnöistä saadut
suoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssira-
hastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti transaktioku-
luilla vähennettynä.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää
muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osak-
keiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimen-
omaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007 teke-
män päätöksen mukaisesti päätöspäivämäärän jäl-
keen optio-ohjelmilla tehdyistä osakemerkinnöistä
saadut maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoite-
tun vapaan oman pääoman rahastoon.

Laskennalliset Kirjattu Tytäryhtiön
verovelat (1000 EUR) 1.1.2006 tuloslaskelmaan hankinta 31.12.2006
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 
yritysten yhteenliittymissä 0 12 776 764
Aineellisten hyödykkeiden arvostaminen 
käypään arvoon yritysten yhteenliittymissä 0 13 134 121
Laskennalliset verovelat 
kirjanpidossa yhteensä 0 25 910 885
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6.4.23.  Rahoitusvarojen  ja -velkojen käyvät arvot

Kirjanpito- Käypä arvo Kirjanpito- Käypä arvo
1000 EUR Liitetieto arvo 2007 2007 arvo 2006 2006

Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset lainat ja 
muut saamiset 6.4.15. 19 19 23 23
Lyhytaikaiset lainat ja
muut saamiset 6.4.17. 810 810 630 630
Rahavarat 6.4.18. 414 414 441 441

Rahoitusvelat
Pankkilainat 6.4.19. 1 316 1 286 0 0
Shekkiluottotilit 6.4.19. 906 906 0 0
Rahoitusleasingvelat 6.4.19. 848 918 611 553
Muut lyhytaikaiset 
rahoitusvelat 6.4.21. 1 107 1 107 664 664

Pankkilainat
Käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoi-
hin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla
konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta tilinpää-
töshetkellä. Kokonaiskorko muodostuu riskittömästä
korosta ja yrityskohtaisesta riskipreemiosta.

Shekkitililuotto
Shekkitililuoton kirjanpitoarvo vastaa sen käypää ar-
voa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennai-
nen luoton maturiteetti ja uudelleenhinnoittelujakson
pituus huomioiden.

Rahoitusleasingvelat
Käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla tulevat raha-
virrat korolla, joka vastaa vastaavien leasingsopimus-
ten korkoa silloin, jos sopimukset olisi tehty tilinpää-
töshetkellä.

Ostovelat ja muut velat
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjan-
pitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskont-
tauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturi-
teetti huomioon ottaen.

Käyvän arvon määrittämiseen käytetyt diskonttauskorot:
2007 2006

Pankkilainat 5,10 % -
Rahoitusleasingvelat 5,71 % 4,74 %

Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset
Lyhytaikaisten lainojen ja muiden saamisten alkupe-
räinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa,
koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saa-
misten maturiteetti huomioon ottaen.

Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten käypä ar-
vo tilinpäätöspäivänä vastaa niiden kirjanpitoarvoa.

Myytävissä olevat sijoitukset
Myytävissä olevien sijoitusten käypää arvoa ei voi
luotettavasti määrittää, koska ne ovat sijoituksia no-
teeraamattomiin osakkeisiin joilla ei ole toimivia
markkinoita.

6.4.24. Osakeperusteiset maksut

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle enintään
400.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 400.000 yhtiön osaketta. Optiotodis-
tukset merkitään tunnuksella 2006A. Optio-oikeudet
annettiin 1.4.-31.12.2006 maksutta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohta-
jalle sekä konsernin muulle avainhenkilöstölle. Halli-
tuksella on oikeus antaa lähipiiriin kuuluvalle yhtiön
toimitusjohtajalle enintään kolmesataatuhatta (300.000)
optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtajalla ja konsernin
muulla avainhenkilöstöllä on 210.000 2006A-sarjan op-
tiota, minkä lisäksi yhtiön entisellä toimitusjohtajalla
on 120.000 2006A-sarjan optiota.  Osakkeiden merkin-
täaika optiotodistuksilla on 30.6.2007-30-3.2009 ja mer-
kintähinta 1,80 euroa/osake. 

Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2005 päätti tarjota Oral
Hammaslääkärit Oyj:n (silloin Endero Oyj) hallituksen
puheenjohtajan merkittäväksi vastikkeetta yhteensä
60.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 60.000 yhtiön osaketta, mikä edusti
2,5 prosenttia option perusteella merkittävissä olevien
osakkeiden korottamasta tuolloissta osakepääomasta.
Osakkeiden merkintäaika on optiotodistuksilla 2005D
1.1.2007-31.12.2009 ja optiotodistuksilla 2005E
1.1.2008-31.12.2009. Osakkeiden merkintähinta on
2,00 euroa/osake. 

Yhtiökokous 10.3.2005 päätti osakkeenomistajien mer-
kintäetuoikeudesta poiketen osana Oral Hammaslää-
kärit Oyj:n johdon (silloin Endero Oyj) ja henkilöstön
sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää laskea liikkeelle
enintään 200.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat mer-
kitsemään yhteensä enintään 200.000 yhtiön osaketta.
Yhtiön osakepääoma olisi voinut merkintöjen seurauk-

sena nousta enintään 20.000 eurolla. Optioita ei ollut
jaettu ja yhtiökokous 23.3.2006 päätti mitätöidä nämä
yhtiön hallussa olleet optio-oikeudet, yhteensä
200.000 kappaletta. 

Vuoden 2004 optio-ohjelmassa voidaan laskea liik-
keelle enintään 100.000 optio-oikeutta, jotka oikeutta-
vat merkitsemään yhteensä enintään 100.000 yhtiön
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seu-
rauksena nousta enintään 10.000 eurolla. Sarjan
2004A optioiden perusteella merkittävien osakkeiden
hinta on osakkeen kaupankäynnillä painotettu keski-
kurssi ajalla 1.5.-31.5.2004 (1,68 euroa) ja osakkeiden
merkintäaika 1.6.2005-31.5.2007. Sarjan 2004B optioi-
den perusteella merkittävien osakkeiden hinta mää-
räytyy ajalla 1.5.-31.5.2005 (1,56 euroa) ja osakkeiden
merkintäaika on 1.6.2006-31.5.2008. Sarjan 2004C op-
tioiden perusteella merkittävien osakkeiden hinta
määräytyy ajalla 1.5.-31.5.2006 (1,96 euroa) ja osak-
keiden merkintäaika on 1.6.2007-31.5.2009. Yhtiöko-
kouksen 23.3.2006 päätöksellä Oral-konsernin hallus-
sa olleet 2004-sarjan optiot päätettiin jättää jakamatta
ja mitätöidä. A-sarjan optio-oikeuksia mitätöitiin 4000
kpl, B-sarjan 9000 kpl ja C-sarjan 9000 kpl. 

Vuoden 2002 optio-ohjelmassa tarjottiin merkittäväksi
3.000.0000 optiota siten, että 50 optiolla voi merkitä
yhden uuden osakkeen. Näillä optioilla tehtävien osa-
kemerkintöjen perusteella yhtiön osakepääoma olisi
voinut nousta enimmillään 6.000 eurolla. Osakkeiden
merkintäaika optiotodistuksella 2002A päättyi
31.12.2004, 2002B 31.12.2005 ja 2002C (merkintähinta
7,0 euroa) 31.12.2006. Optioilla ei tehty osakemerkin-
töjä. Kaikkien mainittujen optio-ohjelmien ehtojen
mukaisesti optiot, joiden merkintäaika ei ole alkanut,
palautuvat yhtiöille mikäli optionhaltija eroaa yhtiön
palveluksesta ennen merkintäajan alkamista.

Ulkona olevat optiot 2007 2007 2006 2006
Painotettu Painotettu 

keskimääräinen keskimääräinen
Optiomäärä merkintähinta Optiomäärä merkintähinta

kpl EUR kpl EUR
Tilikauden alussa 406 000 1,96 282 000 2,30
Myönnetyt uudet optiot 20 000 3,50 450 000 1,80
Toteutetut optiot -4 000 1,68 0 0,00
Rauenneet optiot  -9 000 1,68 -209 000 7,00
Menetetyt optiot 0 0,00 -120 000 1,8
Tilikauden lopussa 417 000 2,02 406 000 1,96
Toteutettavissa olevat optiot 
tilikauden lopussa 303 000 2,07 153 000 1,84

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden keskimääräinen juoksuaika (päiviä) 558.
Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden merkintähintojen vaihteluväli (EUR) 1,56-3,50.
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Black–Scholes-mallin keskeisimmät oletukset
2007 2006

Osakehinta 
myöntämishetkellä 3,45 1,75
Merkintähinta 3,50 1,8
Korko 4,14 % 3,3 %
Juoksuaika, vuotta 2,9 1,4
Historiallinen 
volatiliteetti 55 % 66 %
Osinkotuotto-oletus 0,0 % 0,0 %
Käypä arvo 1,50 0,56

Optioiden käypä arvo on määritetty Black–Scholes -
optiohinnoittelumallilla. Optioille määritellään niiden
myöntämishetkellä käypä arvo, joka kirjataan henki-
löstökuluihin optioiden juoksuajalle. Myöntämishetki
on hallituksen päätöspäivä.

6.5. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset (1000 EUR)

Annetut vakuudet 
2007 2006

Yrityskiinnitys 3 500 0

Leasing-vastuut ja 
muut vastuut 2007 2006
Vuoden sisällä 
erääntyvät 161 60
Yli vuoden päästä
erääntyvät 245 70
Leasing-vastuut ja 
muut vastuut yhteensä 406 130

Vuokravastuut 
2007 2006

Vuokravastuut 
toimitiloista 3 347 2 968
Yhteensä 3 347 2 968

Tilikaudella on kirjattu 
kuluksi seuraavat 
vuokrat 2007 2006
Toimitilavuokrat 678 337
Ajoneuvovuokrat 102 43
Asuntovuokrat 18 21
Kalustovuokrat 23 32
Tilikauden kuluksi 
kirjatut vuokrat yhteensä 821 433

6.6. Riita-asiat ja oikeusprosessit

Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oli esitetty 30 000 euron
yhteisösakkovaatimus vuoden 2001 tiedottamisrikos-
epäilystä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä vaadittiin 30 000 euron
suuruista yhteisösakkoa keväällä 2001 väitetysti tapah-
tuneesta arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonan-
tovelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen kohteena ole-
vat henkilöt eivät kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen
tai johtoon.

Syyte tiedottamisrikoksesta koski 7.3.2001-30.4.2001
tapahtumia, jolloin Oral Hammaslääkärit Oyj:n kanssa
fuusioituneen Nedecon – Network Development Con-
sulting Oyj:n epäiltiin viivytelleen tulosvaroituksen an-
tamisessa.

Asian käsittely Helsingin käräjäoikeudessa tapahtui 5-
19.2.2007. Käräjäoikeudeus hylkäsi syytteen ja vaati-
muksen yhteisösakosta. Päätös on lainvoimainen.

Oral Hammaslääkärit Oyj tiedotti 26.2.2008 saaneensa
tiedon, että Jukka Autio vaatii yhtiöltä 1,15 miljoonan
euron vahingonkorvausta perustuen Hammassairaala
Oral Oy:n omistusjärjestelyihin ennen kuin Hammas-
sairaala Oral Oy liitettiin keväällä 2006 Oral Hammas-
lääkärit Oyj –konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia pe-
rusteettomina.

6.7. Tilinpäätöspäivän 
jälkeiset tapahtumat

Hallitus hyväksyi 24.1.2008 kokouksessaan 57.700
uutta osakemerkintää, jotka oli tehty henkilöstölle ja
lääkäreille suunnatussa osakeannissa. Hallitus hyväk-
syi 24.1.2008 myös 139.000 osakkeen merkinnät, jotka
oli tehty yrityskauppojen myyjille osana kauppahintaa
annettujen optioiden perusteella.  

Yhtiö antoi 1.2.2008 ennakkotiedon vuoden 2007 ti-
linpäätöksestään. Ennakkotiedossa yhtiö kertoi liike-
vaihdoksi muodostuvan noin 16 miljoonaa euroa ja
liiketuloksen jäävän 0,6-0,7 miljoonaa euroa tappiolli-
seksi. 

Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslääkäri-
aseman, joka aloitti toimintansa 1.2.2008 nimellä Oral
Mannerheimintie 31. Asemalla työskentelee kolme
hammaslääkäriä, ja sen toiminta on käynnistynyt hy-
vin. Oral tarjoaa nyt suun- ja hammasterveyden palve-
luja 15 hammaslääkäriasemalla yhteensä 18 toimipis-
teessä.

6. IFRS-TILINPÄÄTÖS: KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 
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7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

7.1. Emoyhtiön tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös on laadittu
Suomen kirjanpitolain ja muiden tilinpäätösten laa-
dintaan vaikuttavien säännösten (FAS) vaatimuksia
noudattaen. 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 

Pysyvien vastaavien arvostus 
Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään hankin-
tamenoon vähennettyinä suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja arvonalentumisilla. Suunnitelman mu-
kaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineetto-
mien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pi-
toajan perusteella. Poistoajat ovat seuraavat:     

Lääketieteellinen 
kalusto ja hoitolaitteet 7 vuotta
Hammaslääketieteelliset 
käsi-instrumentit 5 vuotta
Muu kalusto 5 vuotta
Liikearvo 10 vuotta

Liikearvon poistoaika on määritetty toimialalle tyy-
pillisen asiakassuhteiden keston ja muiden liikear-
voon sisältyvien liiketoiminnan jatkuvuustekijöiden
perusteella.

Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä yh-
tiön asemilla olleesta hammasterveyspalveluiden
hoitoprosesseissa käytettävistä tarve- ja lääkeaineis-
ta. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon
tai sitä alhaisempaan jälleenhankintahintaan tai to-
dennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Liikevaihdon tuloutusperiaate
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin liikevaihto
muodostuu kokonaisuudessaan arvonlisäverotto-
mien terveyspalvelujen myynnistä. Liikevaihtona
esitetään palveluiden myynnistä saadut tuotot käy-
pään arvoon arvostettuina oikaistuina alennuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai useam-
masta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirjataan tuo-
toiksi hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa kun hoito-
jaksoon liittyviä toimenpiteitä suoritetaan asiakkaal-
le. Samalla hetkellä kirjataan kuluksi liikevaihdon
kerryttämiseksi suoritettavat välittömät kulut, kuten
lääkäripalkkiot. Toimintansa  luonteesta johtuen

yhtiöllä ei ole käytössä muita liikevaihdon tuloutus-
menettelyjä.

Materiaalit ja palvelut 
Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään alihan-
kintana hankitun lääkäri- ja muun hoitohenkilöstön
käytöstä aiheutuneet kulut, vastaanotoilla käytettyjen
tarveaineiden ja lääkkeiden hankinnasta aiheutuneet
kulut sekä hammaslaboratoriolta ostettujen proteettis-
ten tuotteiden ja -laitteiden kulut. 

Eläkkeet 
Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ul-
kopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Emoyhtiöllä on
käytössä ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä.
Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritukset kirjataan
kuluiksi sinä kautena, johon maksusuoritus liittyy. 

Tutkimus- ja kehittämismenot 
Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan
syntymisvuotenaan tuloslaskelmaan vuosikuluksi.
Yhtiöllä ei ole ollut tuotekehitysmenoja tilikaudella
2007. 

Laskennalliset verovelat 
Väliaikaisista veroista ei ole kirjattu laskennallisia ve-
rovelkoja tai -saamisia.

Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu 
Yhtiö on korjannut tilikaudella 2007 havaittujen, mut-
ta tilikautta 2006 koskevien virheiden johdosta tili-
kauden 2006 vertailutietoja (liitetieto 7.6.7). Yhtiön
tulos esitettiin tilivuonna 2006 noin 62 tuhatta euroa
liian suurena virheellisen verojaksotuksen johdosta.
Kirjanpitolautakunnan päätöksen 1750/21.06.2005
muikaisella tavalla Lisäksi yhtiön tilikaudella 2007
käyttöönottama lääkäripalkkiovelan laskutavan muu-
tos kasvattaa vuoden 2006 liikearvon määrää 119 tu-
hannella eurolla (liitetieto 7.6.1.).
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7.2. Emoyhtiön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 EUR)
Liitetieto 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liikevaihto 7.5.1. 14 979 053,79 17 750,00

Materiaalit ja palvelut 7.5.2. 7 830 100,43 18 916,05
Henkilöstökulut 7.5.3. 4 298 318,46 272 066,96
Poistot 7.5.6. 832 165,01 148 535,21
Liiketoiminnan muut kulut 3 219 855,14 723 662,76

Liikevoitto -1 201 385,25 -1 145 430,98

Rahoitustuotot ja -kulut 7.5.7. -66 286,08 49 295,70

Tulos ennen satunnaiseriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 267 671,33 -1 096 135,28

Satunnaiset erät 7.5.8. 0,00 2 171 796,56

Tulos ennen veroja -1 267 671,33 1 075 661,28

Tuloverot 7.5.9. -75 807,88 -202 675,38

Tilikauden voitto (tappio) -1 343 479,21 872 985,90

7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

7.3. Emoyhtiön tase

TASE (EUR) Liitetieto 31.12.2007 31.12.2006

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 7.5.1. 5 542 130,96 5 583 048,49
Aineelliset hyödykkeet 7.6.2. 950 111,33 835 074,40
Ennakkomaksut 7.6.3. 700 000,00 0,00
Sijoitukset 7.6.4. 465 845,32 4 864,59
Pysyvät vastaavat yhteensä 7 658 087,61 6 422 987,48

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 314 143,00 227 905,00
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 7.6.5. 18 537,76 22 389,64
Lyhytaikaiset saamiset 7.6.6. 1 013 476,20 620 317,23
Rahat ja pankkisaamiset 55 912,07 441 350,07
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 402 069,03 1 311 961,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 060 156,64 7 734 949,42

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 7.6.7. 558 807,20 558 807,20
Ylikurssirahasto 7.6.7. 4 363 151,75 4 363 151,75
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7.6.7. 6 720,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto 7.6.7. 872 985,90 0,00
Tilikauden voitto (tappio) 7.6.7. -1 343 479,21 872 985,90 
Oma pääoma yhteensä 4 458 185,64 5 794 944,85 

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 7.6.8. 1 293 736,97 27 012,58
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.6.9. 3 308 234,03 1 912 991,99
Vieras pääoma yhteensä 4 601 971,00 1 940 004,57

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 060 156,64 7 734 949,42
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7.4. Emoyhtiön rahavirtalaskelma

(1000 EUR) 2007 2006

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos -1 343 873
Poistot 832 149
Rahoitustuotot ja –kulut 67 19
Muut oikaisut 88 -2 522
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -357 -1 480

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten vähennys -393 -738
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -86 0
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys 534 1 063
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -302 -1155

Maksetut rahoituskulut -70 -3
Saadut rahoitustuotot 3 21
Maksetut välittömät verot -363 0
Liiketoiminnan rahavirta -732 -1 137

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -906 -794
Liiketoiminnan myynti 0 4 065
Myönnetyt tytäryhtiölainat 0 -1 750
Liiketoimintakaupan yhteydessä lunastettu tytäryhtiön 
pääomalaina -500
Liiketoimintakauppahinnan ennakkomaksu -700
Tytäryhtiöiden hankinta -461
Lainasaamisten takaisinmaksut 5
Investointien rahavirta yhteensä -2  067 1 026

Rahoituksen rahavirta
Optioilla merkityt osakkeet 7 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 136
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -90
Lainasaamisten takaisinmaksut 4
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 267
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys
Rahoituksen rahavirta 2 414 -90

Rahavarojen lisäys/vähennys -385 -201

Rahavarat tilikauden alussa 441 279
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 0 362
Rahavarat tilikauden lopussa 56 441

7.5. Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot

7.5.1. Liikevaihdon jakaantuminen

Yhtiön liikevaihto muodostuu hammasterveyspalveluiden 
myynnistä sekä hallintopalveluveloituksista konsernin tytäryhtiöille

7.5.2. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut (EUR)
2007 2006

Materiaalit ja tarveaineet 2 482 137,50
Ulkopuoliset palvelut 5 347 962,93 18 916,05
Materiaalit ja palvelut yhteensä 7 830 100,43 18 916,05

7.5.3. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (EUR)
2007 2006

Palkat ja palkkiot 3 468 213,63 221 335,08
Eläkekulut 645 723,91 42 134,49
Muut henkilösivukulut 184 380,92 8 597, 39
Henkilöstökulut yhteensä 4 298 318,46 272 066,97

7.5.4. Henkilökunta

2007 2006
Henkilökunta (keskimäärin) 202 16
Henkilökunta Suomessa keskimäärin 202 16*)

*) Keskimääräiseen henkilöstöön sisältyy myydyn ICT-toiminnan henkilöstö kolmelta kuu-
kaudelta.

7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
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7.5.5. Johdon palkat ja palkkiot

Johdon palkat ja palkkiot (EUR)
2007 2006

Toimitusjohtajat 
Kasi, Antti 141 423,50 20 150,50
Björkman, Stefan 80 800,00
Gyursanszky, Anthony 31 060,00

Toimitusjohtajat yhteensä 141 423,50 132 010,50

Toimitusjohtajan sijainen
Virta, Erkki 139 650,00 159144,48

Hallituksen jäsenet *
Ehrnrooth, Alexander 3 000,00 9 000,00
Erma, Juhani 10 400,00 8 550,00
Ingberg, Mikael 9 900,00 6 750,00
Korhonen, Juha 12 150,00 6 750,00
Mikkonen, Hannu 11 700,00 0,00
Piponius, Kirsti 9 900,00 6 750,00
Waltimo, Tuomas 12 350,00 0,00

Hallituksen jäsenet yhteensä 69 400,00 37 800 ,00

Johdon palkat ja palkkiot yhteensä 350 473,50 328 954,98

7.5.6. Poistot

Poistot (EUR)
2007 2006

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta
Koneet ja kalusto 230 226,54 147 954,20
Muu aineellinen käyttöomaisuus 0,00 0,00
Yhteensä 230 226,54 147 954,20

2007 2006
Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta
Liikearvo 537 096,60 0,00
Muut aineettomat oikeudet 64 841,87 581,01
Yhteensä 601 938,47 581,01

2007 2006
Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin:
Liikearvo 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 0,00

Poistot yhteensä 832 165,01 148 535,21

7.5.7. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja –kulut (EUR)
2007 2006

Korko-ja muut rahoituskulut -65 402,90 -3 169,26
Arvonalentumiset pysyvien 
vastaavien sijoituksista -4 360,00 0,00
Korkotuotot 3 476,82 52 464,96
Yhteensä -66 286,08 49 295, 70

7.5.8. Satunnaiset erät

2007 2006
Myyntivoitto tietotekniikkaliiketoiminnan 
myynnistä 0 2 171 796,56
Satunnaiset erät yhteensä 0 2 171 796,56

7.5.9. Tuloverot

Tuloverot (EUR)
2007 2006

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva tulovero 0,00 202 675,38
Aikaisempaan tilikauteen liittyvä 
tulovero 75 807,88 0,00
Tuloverot yhteensä 75 807,88 202 675 ,38

7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

PricewaterhouseCoopers Oy:n veloitus konsernin tilikau-
den 2007 tilintarkastuksesta on 32 tuhatta euroa. Lisäksi
PricewaterhouseCoopers Oy:ltä on ostettu muita tilintarkas-
tuksen oheispalveluita 78 tuhannella eurolla.
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7.6. Emoyhtiön taseen liitetiedot

7.6.1. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo (EUR) 2007 2006

Hankintameno 1.1. 5 213 617,28 1 900 045,23
Lisäykset 305 850,86 5 094 204,60

Vähennykset 0,00 1 900 045,23
AIkaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu 0,00 119 413,00

Hankintameno 31.12. 5 519 468,14 5 213 617,28

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 3 195,00 602 582,16
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0,00 -599 387,16
Tilikauden poistot 537 096,60 0,00
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 540 291,48 3 195,00

Kirjanpitoarvo 1.1. 5 210 422,28 1 300 658,27
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 979 176,66 5 210 422,28

Aineettomat oikeudet (EUR) 2007 2006

Hankintameno 1.1. 30 344,69 282 095,84
Lisäykset 9 078,28 30 344,69
Vähennykset -18 724,69 -282 095,84
Hankintameno 31.12. 20 698,28 30 344,69

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -581,01 176 859,11
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0,00 -176 859,11
Tilikauden poistot -3 480,81 -581,01
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -4 061,82 -581,01

Kirjanpitoarvo 1.1. 29 763,65 105 236,73
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 636,46 29 763,68

Muut pitkävaikutteiset menot (EUR) 2007 2006

Hankintameno 1.1. 342 862,21 0,00
Lisäykset 264 816,49 342 862,21
Vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 607 678,70 342 862,21

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00
Tilikauden poistot -61 361,06 0,00
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -61 361,06 0,00

Kirjanpitoarvo 1.1. 342 862,21
Kirjanpitoarvo 31.12. 546 317,64 342 862,21

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 31.12. 5 542 130,96 5 583 048,49

7.6.2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (EUR)

Koneet ja kalusto 2007 2006

Hankintameno 1.1. 983 028,60 926 906,11
Lisäykset 345 263,47 983 028,60
Vähennykset 0,00 -926 906,11
Hankintameno 31.12. 1 328 292,07 983 028,60

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 147 954,20 818 604,19
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset vähennyksistä 
ja siirroista 0,00 -818 604,19
Tilikauden poistot 230 226,54 147 954,20
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 378 180,74 147 954,20

Kirjanpitoarvo 1.1. 835 074,40 118 301,92
Kirjanpitoarvo 31.12. 950 111,33 835 074,40

7.6.3. Pysyvien vastaavien ennakkomaksut

Pysyvien vastaavien ennakkomaksut pitää sisällään Hämeen
Hammaslääkärikeskus Oy:n harjoittamasta liiketoiminnasta
28.12.2007 maksetun kauppahinnan. Liiketoiminta siirtyy 
Oral Hammaslääkärit Oyj:lle 1.1.2008.

7.6.4. Sijoitukset

Sijoitukset (EUR) 2007 2006
Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy:n osakkeet 465 761,20 0,00
Muut sijoitukset 84,12 4 864,59
Sijoitukset yhteensä 465 845,32 4 864,59

7.6.5. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset muut saamiset (EUR) 2007 2006
Muut saamiset 18 537,76 22 389,64
Pitkäaikaiset muut saamiset yhteensä 18 537,76 22 389,64

7.6.6. Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset (EUR) 2007 2006

Myyntisaamiset 549 907,89 516 571,99
Siirtosaamiset 235 448,57 49 823,60
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 99 955,52 0,00
Lainasaamiset muilta 12 848,10 6 027,03
Muut saamiset 115 316,12 47 894,61
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 013 476,20 620 317,23

7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
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7.6.7. Oma pääoma

OMA PÄÄOMA (EUR) 2007 2006

Osakepääoma 1.1. 558 807,20 307 347,20
Suunnattu osakeanti, merkitty kaupparekisteriin 30.6.2006 251 460,00
Osakepääoma 31.12. 558 807,20 558 807,20

Ylikurssirahasto 1.1 4 363 151,71 2 178 116,26 
Suunnattu osakeanti 30.6.2006 0,00 3 268 010,00
Ylikurssirahaston alentaminen tappioiden kattamiseksi 0,00 -1 082 974,51
Ylikurssirahasto 31.12. 4 363 151,75 4 363 151,75

Optioilla merkityt osakkeet 22.7.2007 6 720,00 0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.20 6 720,00 0,00

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 872 985,90 -1 082 974,51
Siirretty ylikurssirahastosta 0,00 1 082 974,51

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 872 985,90
Julkaistu tulos 1.1.-31.12.2006 0,00 935 385,90
Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu 0,00 -62 400,00
Tilikauden voitto (tappio) -1 343 479,21 872 985,90

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 458 185,64 5 794 944,85 
Jakokelpoiset voittovarat 0,00 872 985,90

7.6.8. Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma (EUR) 2007 2006

Pankkilainat 1 291 400,00 0,00
Muut velat 2 336,97 27 012,58
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 1 293 736,97 27 012,58

Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy seuraavasti: 2007 2006
Vuonna 2008 0,00 27 012,58
Vuonna 2009 88 976,97 0,00
Vuoden 2009 jälkeen 1 204 760,00 0,00
Yhteensä 1 293 736,97 27 012,58

7.6.9. Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma (EUR)

Korolliset lyhytaikaiset velat 2007 2006
Lainat rahoituslaitoksilta 27 840,00 27 840,00
Shekkiluottotili 906 931,68 0,00
Pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennysosuudet 25 000,00 0,00
Korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 959 771,68 27 840,00

Korottomat lyhytaikaiset velat 2007 2006
Ostovelat 639 135,80 664 010,69

Siirtovelat 2007 2006
Lääkäripalkkiovelat 574 715,93 477 100,39
Lomapalkkavelka 288 518,15 240 710,23
TEL-velka 69 556,26 65 080,75
Muut siirtovelat 3 043,14 285 210,40
Siirtovelat yhteensä 935 833,48 1 068 101,77

Muut velat 2007 2006
Arvonlisäverovelka 0,00 3 905,00
Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut 106 222,48 83 565,74
Muut lyhytaikaiset velat 287 270,59 65 568,79
Muut velat yhteensä 393 493,07 153 039,53

Velat konserniyrityksille 2007 2006
Muut velat 380 000,00 0,00
Velat konserniyrityksille 380 000,00 0,00
Yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 308 234,03 1 912 991,99

7.6.10. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset (EUR)
Annetut vakuudet 2007 2006
Yrityskiinnitys 3 500 000 0

Leasing-vastuut ja muut vastuut 2007 2006
Vuoden sisällä erääntyvät 457 024 247 599
Yli vuoden päästä erääntyvät 632 134 485 891
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 1 089 158 733 489

7.6.11. Laskennalliset verovelat ja -saamiset

Yhtiö ei ole merkinnyt taseeseen laskennallista verosaamista tilikauden 

2007 verotuksellisista tappioista. Kirjaamaton verosaaminen on noin 216 tuhatta euroa.
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Tunnuslukuinformaatio neljältä viimeiseltä tilikaudelta on
laskettu konsernin virallisten tilinpäätöksien mukaisesti.
Liiketoiminnan ja konsernirakenteen muutoksista johtuen
luvut eivät ole sellaisinaan vertailukelpoisia. 

8.1. Osakkeenomistajat

Osakkeenomistusta koskevat tiedot on esitetty halli-
tuksen toimintakertomuksessa.

8.2. Johdon osakeomistus 

Johdon osakeomistusta koskevat tiedot on esitetty
hallituksen toimintakertomuksessa.

8.3. Osakkeiden noteeraus

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä
1.6.1999 lähtien. Oral Hammaslääkärit Oyj:n osak-
keen kaupankäyntitunnus on ORA1V ja pörssierä 
1 osaketta.

8.4. Osakkeen vaihto ja 
kurssikehitys

Vuoden 2007 aikana Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 751 433 kappaletta
ja osakkeiden vaihto euroina oli 5,9 miljoonaa eu-
roa.

Tilikaudella 1.1.-31.12.2007 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,84 
euroa ja ylin 4,08 euroa. Osakkeen päätöskurssi
28.12.2007 oli 3,07 euroa ja yhtiön markkina-arvo
17,2  miljoonaa euroa. 

7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 8. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

7.7. Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos 
(ROE) Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, % = Liikevoitto/-tappio + rahoituskulut
(ROI) % Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma
Taseen loppusumma

Oma pääoma/Osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/Osake = Tilikaudelta jaettava osinko
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, % = Osakekohtainen osinko 
Osakekohtainen tulos (EPS)

Hinta/Voitto-suhde = Tilikauden päätöskurssi
(P/E-luku) Tulos/Osake (EPS)

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi 31.12.

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

8.5. Hallituksen ehdotus 
yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle koskevat tie-
dot on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa.

8.6. Hallituksen valtuudet 
osakepääoman korottamiseksi

Hallituksen valtuuksia osakepääoman korottamiseksi
koskevat tiedot on esitetty hallituksen toimintakerto-
muksessa.

8.7. Optiot

Optioita koskevat tiedot on esitetty hallituksen toi-
mintakertomuksessa.
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Juhani Erma, Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari 
Hallituksessa vuodesta 2002
Syntynyt 1946
Senior Advisor, asianajaja, Asianajotoimisto Borenius &
Kemppinen Oy

Atine Investment Partners Oy, hallituksen jäsen
Stromsdal Oy, hallituksen jäsen 
Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 
Turvatiimi Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 
Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen jäsen 
Työosoite: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, 
Yrjönkatu 13 A, 00120 Helsinki

Omistaa 800 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

9. HALLITUS

Tuomas Waltimo, Hammaslääketieteen tohtori, 
erikoishammaslääkäri 
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1971
Professori, Baselin Yliopisto, Sveitsi 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelukunnan 
puheenjohtaja
Työosoite: Institut für Präventivzahnmedizin und Orale
Mikrobiologie der Universität Basel, Hebelstrasse 3, 
CH-4051

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Hannu Mikkonen, Majuri, eMBA 
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1963
Atine Group Oy, johtaja

Turvatiimi Oyj, hallituksen puheenjohtaja
M-Plast Oy, hallituksen puheenjohtaja 
Scanpolar Oy, hallituksen jäsen
Huoleton Koti Oy, hallituksen puheenjohtaja
Työosoite: Atine Group Oy, Eteläranta 6 A 9, 
00130 Helsinki

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita. 

Tärkeimmät luottamustehtävät ja Oralin osakkeiden omistus 31.12.2007

9. HALLITUS

Kirsti Piponius, KTM 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946

Sodexho Oy:n hallituksen jäsen 
Varustamoliikelaitos/Finstashipin hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Juha Korhonen, KTM 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1962
Varainhoitaja, eQ Pankki Oy

Kuhavuori Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen 
Sortavala-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen
Työosoite: eQ Pankki Oy, Mannerheiminaukio 1 A, 
00100 Helsinki

Omistaa yhdessä määräysvaltayhteisönsä kanssa yhteensä
556.900 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Jan Mikael Ingberg, Ph.D. (Econ.) 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1951
Toimitusjohtaja, Aktia Säästöpankki Oyj

Ab Kelonia Oy, hallintoneuvoston jäsen 
Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Veritas, 
hallintoneuvoston jäsen
Aktia Kortti ja Rahoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas, hallituksen puheenjohtaja
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, hallituksen jäsen
Luottokunta Oy, hallituksen jäsen
Esperi Care Oy, hallituksen jäsen
Oy Mercator Ab, hallituksen jäsen
Oy Samlink Ab, hallituksen jäsen
Oy Transmitter Ab, hallituksen jäsen
Työosoite: Aktia Säästöpankki Oyj,
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki

Omistaa 7.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.
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Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa 12.3.2008 

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT- Yhteisö

Johan Kronberg
KHT

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

• Tasekirja, erikseen sidottuna

• Päivä- ja pääkirjat, ATK-listoina

• Reskontraerittely, ATK-listoina

• Ostoreskontratositteet, paperitositteina

• Myyntireskontratositteet, paperitositteina

• Muistiotositteet, paperitositteina
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Helsinki 28.2.2008

Hannu Mikkonen Juha Korhonen
hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja

Juhani Erma Mikael Ingberg

Kirsti Piponius Tuomas Waltimo

Antti Kasi
Toimitusjohtaja

10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
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Fax 010 400 3320


