
 
 
 
 

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007  
Pörssitiedote 28.2.2008  
 
- Hammasterveyspalveluiden liikevaihto 15,9 milj. euroa (6,9 milj. euroa 1.4.-31.12.2006)  
- Liiketulos -799 tuhatta euroa (-1142 tuhatta euroa 1.4.-31.12.2006) 
- Viisi yritys- ja liiketoimintakauppaa, joista kolme viimeisellä vuosineljänneksellä  
- Vuoden 2008 liikevaihdoksi arvioidaan noin 24 milj.euroa ja liiketuloksen arvioidaan 
muodostuvan positiiviseksi 
 
 
Toimitusjohtajan kommentti 
 
- Oral on toiminut vajaat kaksi vuotta hammasterveyden 
toimialarakenteitten uudistajana. Ensimmäinen täysi toimintavuosi 
vahvisti uskoamme siihen, että yhtiölle keväällä 2006 määritellyt 
strategiset kasvu- ja kannattavuustavoitteet voidaan saavuttaa. 

 
Vastaanotto markkinoilla on ollut rohkaiseva. Hammaslääkäripulasta 
huolimatta olemme pystyneet merkittävästi lisäämään palvelutarjontaa 
ja parantamaan asemien käyttöasteita rekrytoimalla uusia 
hammasterveyden ammattilaisia samalla, kun Oral-ketjuun on 
strategisten suunnitelmien mukaisesti liitetty uusia asemia. Oralin 
tunnettuus on lisääntynyt. Liikevaihdon kehitykseen voimme olla 
tyytyväisiä. 

 
Kannattavuudelle asetimme kuitenkin kovat tavoitteet. Liiketulos jäi 
tappiolliseksi, vaikka olimme arvioineet pääsevämme lievästi 
positiiviseen liiketulokseen jo vuoden 2007 aikana. Ketjukonseptin 
rakentaminen on vaatinut enemmän sekä aikaa että henkilö- ja 
asiantuntijaresursseja kuin toimintaa käynnistäessämme arvioimme. 
Liikevaihdon moninkertaistaminen ja sellaisen ketjuhallintomallin 
rakentaminen, jolla tulevaisuudessa tuetaan ja ohjataan huomattavasti 
suuremman yhtiön palvelutuotantoa, merkitsee voimakkaasti etupainoista 
panostusta ja palveluyhtiölle poikkeuksellisen suurta kulurasitetta 
suhteessa alkukausien liikevaihtoon.  

 
Vaikka emme saavuttaneet kauden 2007 tulostavoitettamme, 
liiketuloksemme parani hammasterveystoiminnan aloituskaudesta jo noin 
12 prosenttiyksikköä. Yhtiössä on menossa useita eri kehitysohjelmia. 
Johtamistapaan, tietohallintojärjestelmiin, palvelujen saatavuuteen ja 
aivan erityisesti taloushallinnon prosesseihin panostetaan.  
 
Käytännön ketjuetuja asteittain luovien ohjelmien ansiosta uskon, että 
kaudella 2008 yllämme jo positiiviseen liiketulokseen. Vahva kysyntä 
näyttää jatkuvan, käyttöasteet ovat jo alkukaudesta paremmin 
kohdallaan, hintarakenteita on korjattu ja jo toteutuneet yrityskaupat 
kasvattavat myyntikatetta.  

 



Vuoden 2010 loppuun mennessä yhtiölle on rakennettu 
tuloksentekokyvyltään vahva toimintamalli ja uskon, että Oralilla on 
silloin yli kymmenen prosentin markkinaosuus alan yksityisistä 
markkinoista.  
 
Hammasterveyspalveluiden kehittämisessä yrityksen johdon tukena toimii 
pääosin yhtiön ulkopuolisista hammaslääketieteen eturivin 
asiantuntijoista koostuva kliinisen hoidon neuvottelukunta.  

 
 
Markkinoiden ja liiketoiminnan kehitys 
 
Suun- ja hammasterveyden palvelujen kysyntä jatkui vuonna 2007 
vahvana. Oral kasvatti hammaslääkäriasemaverkostoaan neljällä 
uudella toimipisteellä ja onnistui lisäämään tarjontaansa noin 25 
prosentilla myös uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla. Palveluiden 
käyttöaste kehittyi vuoden loppua kohden varsin hyväksi. Oral 
tarjosi vuoden 2008 alussa suun- ja hammasterveyden palveluja 14 
hammaslääkäriasemalla yhteensä 17 toimipisteessä. 
 
Oralin tavoitteena on laajentaa toimintansa koko Suomen kattavaksi 
ja saavuttaa vuoteen 2010 mennessä yli 10 prosentin markkinaosuus 
yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin 
liikevaihto on noin 370 miljoonaa euroa eli noin puolet 
hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta. Asiakasmäärältään 
julkinen hammasterveysmarkkina on yksityistä suurempi, mutta 
yksityisellä sektorilla tehdään huomattavasti enemmän vaativia, 
erityisosaamista edellyttäviä 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 
etupainotteisuus ja käyttöasteen saaminen tavoitetasolle arvioitua 
myöhemmin. Ketjuohjauksen kuluhallinnan tavoitteita ei vielä 
saavutettu. Loppukauden lisärasitteeksi kirjautui myös 
kumulatiivisen järjestelmävirheen oikaisu. 
 
Vuonna 2007 Oral teki viisi yritys- ja liiketoimintakauppaa.  
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 henkilökuntaan 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 Raatihammas Oy:n 
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 päättyneellä tilikaudella 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiö 
siirtyi osaksi Oral-konsernia 1.12.2007.  



 
Oral osti marraskuussa myös Hammaslääkäripalvelut GeminiDent Oy:ltä 
Päijät-Hämeen hammaslääkärikeskuksen liiketoiminnan. Tässä 
liiketoimintakaupassa Oraliin siirtyi yksi hammaslääkäri. Oralin 
Lahden hammaslääkäriaseman ja Päijät-Hämeen hammaslääkärikeskuksen 
toiminnat yhdistettiin.  
 
Toukokuussa Oral osti Helsingin Töölössä toimivan Helsingin 
Hammaslääkärikeskus Oy:n osakekannan. Oral Helsinki Sibeliuksenkatu 
-nimisenä yksikkönä 1.8.2007 aloittanut asema oli ostettaessa 
kuudentoista hammaslääkärin ja kuuden hoitoyksikön asema.   
 
Oral Hammaslääkärit Oyj ja Suomen Terveystalo sopivat toukokuussa 
liiketoimintakaupasta, jossa Suomen Terveystalo -konserniin kuuluvan 
Hammaslaser Oy:n liiketoiminta siirtyi Oral Hammaslääkärit Oyj:lle. 
Kaupassa ei siirtynyt henkilöstöä. 
 
 
Liikevaihto ja tulos  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen eli hammasterveys-
palveluiden liikevaihto 1.1.-31.12.2007 oli 15,9 (6,9) miljoonaa 
euroa. Vertailuvuonna 2006 yhtiön toimialana oli 
hammasterveyspalvelut vain 1.4.alkaen, ja 1.1.-31.3.2006 toimialana 
oli tietotekniikka. Lopetetun tietotekniikkatoiminnan liikevaihto ei 
sisälly vuoden 2006 vertailulukuun. 
 
Liikevaihto kehittyi edelleen odotusten mukaan suotuisasti. 
Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentaminen yritysostoin 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 tavoitteesta johtuen 
pääasiassa siitä, että ketjuhallinnasta aiheutuvien kustannusten 
osuus liiketoiminnasta oli vielä tavoitteita suurempi. Näin ollen 
ketjumuotoisella toiminnalla tavoiteltavia kustannuksiin ja 
tuottavuuteen liittyviä etuja ei kaikilta osin vielä saavutettu. 
Ketjun rakentaminen vaatii voimakkaita panostuksia myös tulevilla 
tilikausilla. 
 
Lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan tulos oli katsauskaudella -48 
tuhatta euroa. Lopetetun toiminnan tulokseen on kirjattu vuonna 2005 
tehdyn yhteisösakkovarauksen peruuntuminen ja vuoden 2006 
valmistuneen verotuksen vaikutus, mikä poikkesi yhtiön vuoden 2006 
tilinpäätökseen kirjatusta verokulusta.  
 
Viimeisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 
4802 (2716) tuhatta euroa ja liiketulos -320 (-663) tuhatta euroa. 
Liikevaihdon kasvu viimeisellä neljänneksellä oli tavoitteiden 
mukaista mutta kannattavuustavoitteita ei saavutettu. Viimeisen 
vuosineljänneksen kannattavuutta heikensi järjestelmävirheen 
kertaluonteinen oikaisu. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittui 
myös merkittävien yritysjärjestelyjen eli vuoden 2007 lopussa ja 
vuoden 2008 alussa aloittaneiden uusien asemien haltuunotot sekä 
tavallista enemmän muita toiminnan kehittämiskuluja. 
 
Tilikauden jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,13 (-
0,26) euroa. 
 



 
Tase, rahoitus ja investoinnit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.12.2007 oli 
13,561 (10,620) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset olivat 1.019 (675)tuhatta euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli 
3,868 (2,141) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio 
–tunnusluku oli 0,37 (0,52). Liiketoiminnan rahavirta ennen 
käyttöpääoman muutosta oli 55 (-672) tuhatta euroa. 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3.033 (9.511) 
tuhatta euroa. Investoinnit muodostuvat liiketoimintojen ostosta sekä 
investoinneista asemien hoitokalustoon ja toimitiloihin.  
 
Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 51 (68) prosenttia. 
 
 
Konsernin rakenne 
 
Konsernin emoyhtiönä toimi Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla on Oral 
Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy ja Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy –
nimiset tytäryhtiöt. Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy on 
kuulunut konserniin 1.8.2007 ja Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy 
1.12.2007 lähtien. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista 
liiketoimintaa. 
 
 
Henkilöstö  
 
Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista 
hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteista ja 
toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä 
työskentelee toimitusjohtaja mukaan lukien kuusi henkilöä. 
 
Oral Hammaslääkärit -konsernissa työskenteli vuonna 2007 keskimäärin 
209 (141) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 235 (168) 
henkilöä. Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 130 oli työsuhteessa 
Oraliin ja 105 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana.  
 
Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 37,0 
(38,9) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 89,1 
(94,5) prosenttia ja miehiä 10,9 (5,5) prosenttia.  
 
Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden 
osuus vuoden lopussa oli 60,0 (61,5) prosenttia henkilöstöstä ja osa-
aikaisten vastaavasti 40,0 (38,5) prosenttia. 
 
Henkilöstön osaamista kehitettiin sekä ammatillisen osaamisen että 
palveluosaamisen alueilla. Hammaslääkäreille järjestettiin erityisesti 
työn laatua käsittelevää täydennyskoulutusta. Hoitohenkilöstön 
koulutuksessa keskityttiin palveluprosesseihin, toimintatapojen 
yhtenäistämiseen ja esimiestaitoihin.  
 
Toimipaikkoihin nimetyille vastaaville lääkäreille ja vastaaville 
hoitajille luotiin säännöllinen koulutusohjelma, joka aloitettiin 
vuonna 2007 esimiesvalmiuksen kehittämisellä.  
 



Henkilöstöedut kuten hammashoito ja tuettu vapaa-ajan liikunta 
yhtenäistettiin. Lisäksi tehtiin päätös työterveyshuollon 
laajentamisesta koskemaan myös ammatinharjoittajana toimivia 
hammaslääkäreitä. 
 
 
Johto ja hallinto  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimii Antti Kasi. Yhtiön 
johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi vastaava 
lääketieteellinen johtaja Erkki Virta, joka toimii myös 
toimitusjohtajan sijaisena sekä talousjohtaja Pekka Raatikainen ja 
palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä. Palvelujohtaja, joka vastaa myös 
henkilöstöhallinnosta, aloitti yhtiössä heinäkuussa 2007.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 21.3.2007 
lähtien eMBA Hannu Mikkonen (puheenjohtaja), OTL Juhani Erma, KTT 
Mikael Ingberg, KTM Juha Korhonen, KTM Kirsti Piponius ja HLT Tuomas 
Waltimo. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostavat Hannu Mikkonen 
ja Juha Korhonen. Tarkastusvaliokunnan muodostavat Hannu Mikkonen, 
Juhani Erma ja Juha Korhonen. Hallituksen jäsenistä Ingberg, Piponius 
ja Waltimo ovat yhtiöstä ja suurimmista omistajista (sekä Juhani Erma 
18.10.2007 alkaen) riippumattomia. Yhtiöstä riippumattomia 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 Piponius ja Erkki Virta. Nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan muodostivat Alexander Ehrnrooth ja Juha 
Korhonen. Hallituksen jäsenistä Ingberg ja Piponius ja Waltimo sekä 
Erma olivat yhtiöstä ja suurimmista omistajista riippumattomia. 
Yhtiöstä riippumattomia ovat lisäksi Ehrnrooth, Erma ja Korhonen. 
 
Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. 
Päävastuullisena tilintarkastajana toimi 20.3.2007 asti KHT Heikki 
Lassila ja sen jälkeen KHT Johan Kronberg. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliininen neuvottelukunta on yhtiön johdosta 
riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantuntemukseen perustuva 
neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukuntaan kuuluivat vuonna 
2007 Mikko Rantala (EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL, Dos.), Tapio 
Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli Teronen (HLT, EHL, Dos.) Susanne 
Tuominen (EHL) ja Tuomas Waltimo (Prof.) Kliinisen neuvottelukunnan 
työtä koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yhtiön vastaava 
lääketieteellinen johtaja Erkki Virta. 
 

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen 
henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien 
osakkeiden lukumäärä 31.12.2007 oli 1.234.240, joka edustaa 22,1 
prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.  
 
Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan 
sijaisella oli 31.12.2007 yhteensä 180.000 kpl Oral Hammaslääkärit 
Oyj:n optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 180.000 
osaketta.  
 
 
 
 



Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007 
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1200 euroa 
kuukaudessa. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 1000 euroa ja 
hallituksen jäsenen palkkio 850 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio 
hallituksen valiokuntien kokouksista on 100 euroa. 
 
Tilikauden aikana toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa yhteensä 
141.423,50 euroa.  
 
 
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. Optio-ohjelman 2004A optio-
oikeuksilla merkittiin tilikaudella yhteensä 4.000 uutta Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Osakemäärän lisäys merkittiin 
kaupparekisteriin 20.7.2007. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:llä oli tilikauden päättyessä 2.355 (2.565) 
osakkeenomistajaa. 
 
 
Hallituksen voimassaolevat valtuudet  
 
Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai 
useammassa erässä.  
 
Hallitus käytti valtuuttaan tilikauden aikana kahdesti. Oral-konsernin 
henkilökunnalle ja ammatinharjoittajille suunnattiin osakeanti, jossa 
tarjottiin merkittäväksi 150.000 uutta osaketta. Tarjottu osakemäärä 
vastasi 2,68 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä ennen antia. Osakkeiden merkintähinta oli 3,00 euroa, 
mikä oli kymmenen prosenttia alhaisempi kuin osakkeen kaupankäynnillä 
painotettu keskikurssi ajalla 7.8.-7.11.2007. Osakkeiden merkintäaika 
alkoi 26.11.2007 ja päättyi 15.1.2008. Annissa merkittiin yhteensä 
57.700 osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008. 
 
Hallitus päätti antaa yhteensä 256.639 uutta optio-oikeutta kolmen 
Oralin vuonna 2007 toteuttaman yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Ne 
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 256.639 yhtiön uutta osaketta.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita. 
Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien 
osakkeiden ostamiseen tai luovuttamiseen. 
 
 
Voimassaolevat optio-ohjelmat 

Yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa konsernin avainhenkilöille enintään 
100.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 
100.000 yhtiön osakkeen merkintään. Osakkeiden merkintäaika optio-



oikeuksilla alkaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011. Osakkeen 
merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osakemerkintää 
päätettävien osinkojen määrällä. 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 myyjäosapuolille. Optiot ovat osa aiemmin sovittua 
kauppahintaa, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 256.639 yhtiön 
uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuvat seitsemään eri 
sarjaan osakkeiden merkintäajan ja merkintähinnan perusteella. Optio-
oikeuksilla merkittiin yhteensä 139.000 uutta osaketta, jotka yhtiön 
hallitus hyväksyi 24.1.2008 ja jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 
13.2.2008. 

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle enintään 400.000 optio-
oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400.000 
yhtiön osaketta. Optiotodistukset merkitään tunnuksella 2006A. Optio-
oikeudet annettiin 1.4.-31.12.2006 maksutta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle sekä 
konsernin muulle avainhenkilöstölle. Yhtiön toimitusjohtajalla ja 
konsernin muulla avainhenkilöstöllä on 210.000 2006A-sarjan optiota, 
minkä lisäksi yhtiön entisellä toimitusjohtajalla on 120.000 2006A-
sarjan optiota. Osakkeiden merkintäaika optiotodistuksilla on 
30.6.2007-30.3.2009 ja merkintähinta 1,80 euroa/osake. Yhtiökokous 
20.3.2007 päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat jakamattomat 70.000 
optio-oikeutta.  
 
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. 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 liikkeelle enintään 
100.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 
enintään 100.000 yhtiön osaketta. Sarjan 2004A optioiden perusteella 
merkittävien osakkeiden hinta oli osakkeen kaupankäynnillä painotettu 
keskikurssi ajalla 1.5.-31.5.2004 (1,68 euroa) ja osakkeiden 
merkintäaika 1.6.2005-31.5.2007. Sarjan 2004B optioiden perusteella 
merkittävien osakkeiden hinta määräytyi ajalla 1.5.-31.5.2005 (1,56 
euroa) ja merkintäaika on 1.6.2006-31.5.2008. Sarjan 2004C optioilla 
merkittävien osakkeiden hinta määräytyi 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 osaketta, jotka 
merkittiin kaupparekisteriin 20.7.2007. 
 
 
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.  
 
 
Corporate Governance –suositusten noudattaminen 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoinnissaan voimassa olevaa 
Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliiton listayhtiöille antamaa Corporate Governance –suositusta.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudella 2007 yhteensä 17 
kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti 
oli 86. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme ja 
tarkastusvaliokunta neljä kertaa.  
 
 
Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Oral Hammaslääkärit -konsernin liiketoiminnan merkittävimmät 
lähiaikojen riskit liittyvät kasvun ja kannattavuuden hallintaan 
voimakkaan kasvun ja hyvän kysynnän olosuhteissa.  
 
Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on vakaa. Siihen voivat 
vaikuttaa yleiseen kulutuskysyntään vaikuttavat suhdannevaihtelut, 
kilpailutilanteen muuttuminen sekä sellaiset julkisen 
terveydenhuollon muutokset, joilla on vaikutusta 
terveydeyspalveluiden kysynnän määrään ja suuntautumiseen yksityisen 
ja julkisen sektorin välillä. 
 
Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt kuluvalla tilikaudella yhtiön 
kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti 
ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja 
liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden 
merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.  
 
Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin kuuluvien asemien 
investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen tuomat etupainotteiset 
lisäkustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää 
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Osa tällä tavoin 
hankitusta rahoituksesta suunnataan käyttöpääomatarpeen 
rahoittamiseen. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti rahoitustilanteen ja 
pääomarakenteen kehittymistä ja pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että 
yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja 
käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. 
 
 
Ympäristötekijät 
 
Oralin toiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka käsitellään säädösten 
mukaisesti. Röntgentoiminnassa käytettiin vuoden 2007 lopussa 
kemiallisia kehitteitä ja kiinnitteitä yhdessä toimipisteessä.  
 
 
Kaupankäynti OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä  
 
Tilikaudella 1.1.-31.12.2007 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen alin 
kaupankäyntikurssi oli 2,84 euroa ja ylin 4,08 euroa. Osakkeen 



päätöskurssi 30.12.2007 oli 3,07 euroa ja yhtiön markkina-arvo 17,2 
miljoonaa euroa. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen 
kaupankäyntitunnus on ORA1V.  

 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat  
 
Hallitus hyväksyi 24.1.2008 kokouksessaan 57.700 uutta osakemerkintää, 
jotka oli tehty henkilöstölle ja lääkäreille suunnatussa osakeannissa. 
Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008. Hallitus hyväksyi 
24.1.2008 myös 139.000 osakkeen merkinnät, jotka oli tehty 
yrityskauppojen myyjille osana kauppahintaa annettujen optioiden 
perusteella. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 13.2.2008. 
 
Yhtiö antoi 1.2.2008 ennakkotiedon vuoden 2007 tilinpäätöksestään. 
Ennakkotiedossa yhtiö kertoi liikevaihdoksi muodostuvan noin 16 
miljoonaa euroa ja liiketuloksen jäävän 0,6-0,7 miljoonaa euroa 
tappiolliseksi. 
 
Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslääkäriaseman, joka aloitti 
toimintansa 1.2.2008 nimellä Oral Mannerheimintie 31. Asemalla 
työskentelee kolme hammaslääkäriä, ja sen toiminta on käynnistynyt 
hyvin. Oral tarjoaa nyt suun- ja hammasterveyden palveluja 15 
hammaslääkäriasemalla yhteensä 18 toimipisteessä.  
 
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 
Hammassairaala Oral Oy liitettiin keväällä 2006 Oral Hammaslääkärit 
Oyj –konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia perusteettomina. 
 
Hallitus hyväksyi 27.2.2008 yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan 
2006-sarjan optioilla tehdyt osakemerkinnät, yhteensä 120.000 
merkintää. Toimitusjohtaja Antti Kasi omistaa tämän jälkeen 
henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 130.568 
osaketta, joka vastaa 2,21 prosenttia yhtiön osakemäärästä sen 
jälkeen, kun 27.2.2008 hyväksytty osakemäärän lisäys on merkitty 
kaupparekisteriin.  
 
 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on tällä hetkellä hyvä, ja 
yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan kasvavan. 
Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan 
lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien 
toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla 
markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle 
hammasterveysketjulle.  
 
Oral arvioi vuoden 2008 liikevaihdokseen noin 24 miljoonaa euroa 
ilman uusia yritys- ja liiketoimintakauppoja. Liiketuloksen 
arvioidaan muodostuvan positiiviseksi.  
 
 



Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
emoyhtiön tappio katetaan siirtämällä ylikurssirahastosta tappiota 
vastaava määrä taseen voittovarojen tilille.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 
3.4.2008 klo 9.00 alkaen Diana-auditoriossa Helsingissä. Kokouskutsu 
julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena ja lehti-ilmoituksena. 
 
 
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin 
vaatimuksia. 
 
Uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja, joita konserni on 
soveltanut vuonna 2007 
 
IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -
standardin ja IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. 
Tämän standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää 
rahoitusinstrumentteihin liittyviä liitetietoja. Standardi 
edellyttää laadullisten ja määrällisten tietojen esittämistä 
rahoitusinstrumenteista johtuville riskeille altistumisesta ja 
sisältää minimiliitetietovaatimukset koskien luotto-, maksuvalmius- 
ja markkinariskiä mukaan lukien markkinariskin herkkyysanalyysin. 
IAS 1 -standardin muutos edellyttää tietojen esittämistä yhtiön 
pääoman tasosta ja sen hallinnasta. 
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  

1000 EUR 1-12/2007 10-12/2007 7-9/2007 4-6/2007 1-3/2007 

Liikevaihto 15871 4802 3398 3920 3751 

Jatkuvien 
toimintojen 
voitto/tappio -732 -194 -331 -162 -45 

Lopetettujen 
toimintojen 
(ICT-
liiketoiminta) 
voitto/tappio -48 0 -78 0 30 

Jatkuvat ja 
lopetetut 
toiminnot, 
voitto ja 
tappio 
yhteensä  -780 -194 -409 -162 -15 

     

 
 
 
 



1000 EUR 1-12/2006 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 

Liikevaihto 6912 2716 2110 2086 0 

Jatkuvien 
toimintojen 
voitto/tappio -1145 -663 -216 -176 -87 

     

Lopetettujen 
toimintojen 
(ICT-
liiketoiminta) 
voitto/tappio 1441     

      

Jatkuvat ja 
lopetetut 
toiminnot, 
voitto ja 
tappio 
yhteensä  296     

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-12/2007 1-12/2006 

Jatkuvat toiminnot:   

Liikevaihto 15871 6912 

Materiaalit ja palvelut -8164 -3382 

Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -4674 -2476 

Poistot ja arvonalentumiset -753 -399 

Liiketoiminnan muut kulut -3079 -1796 

Liiketulos  -799 -1142 

Rahoitustuotot ja –kulut -110 -23 

Voitto/tappio ennen veroja -910 -1165 

Tuloverot 178 20 

TILIKAUDEN voitto/tappio -732 -1145 

Lopetetut toiminnot:   
Katsauskauden voitto/tappio 
lopetetuista toiminnoista -48 1441 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -780 296 
Jatkuvat toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, 
euroa   

- laimentamaton* -0,13 -0,26 

   
Lopetetut toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, 
euroa   

- laimentamaton -0,01 0,33 



* Osakeoptiolla ei ole laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen tulokseen 
 
 
 
 
TASE, 1000 EUR 31.12.2007 31.12.2006 
   
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  2992 1925 
Liikearvo 4090 3664 
Muut aineettomat hyödykkeet 3704 3616 
Laskennalliset verosaamiset 231 42 
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4 
Lainat ja muut saamiset 19 23 
Ennakkomaksut sijoituksista 700 0 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11740 9274 
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 388 228 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1019 675 
Rahavarat 414 441 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1821 1344 
   
Varat yhteensä 13561 10620 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
   
Osakepääoma 558 558 
Ylikurssirahasto 5597 5597 
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 367 0 
Edell. tilikausien voitto/tappio 1147 752 
Tilikauden voitto/tappio -780 296 
Oma pääoma yhteensä 6889 7202 
   
VELAT   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat 1845 392 
Laskennallinen verovelka 959 885 
Pitkäaikaiset velat yhteensä   2804 1277 
   
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 1253 220 
Ostovelat ja muut velat 2615 1921 
   
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3868 2141 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13561 10620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
pääoman 
rahasto 

Voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1047 7202 

Tilikauden tulos    -780 -780 

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    101 101 

Optioilla tehdyt 
osakemerkinnät   367  367 

Oma pääoma 31.12.2007 558 5597 367 399 6889 

      

Oma pääoma 1.1.2006 307 2115  -421 2002 

Suunnattu osakeanti 251    251 

-Ylikurssi  4565   4565 

Ylikurssirahaston 
alentaminen tappioiden 
kattamiseksi  -1083  1083 0 

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    89 89 

Tilikauden tulos    346 346 

IAS 8 mukainen virheen 
oikaisu    -50 -50 

Oma pääoma 31.12.2006 558 5597  1047 7202 

 
 
RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR  

 
 

1.1.-
31.12.2007 

 
 

1.1.-
31.12.2006 

Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden voitto/tappio -780 296 
Poistot 753 399 
Muut tuotot ja kulut, joihin 
ei liity maksua 

-30 113 

Muut oikaisut 2 -1503 
Rahoitustuotot ja –kulut 111 23 
Käyttöpääoman muutos 203 -340 
   
Maksetut rahoituskulut -116 -84 
Saadut rahoitustuotot 5 22 
Maksetut tuloverot -363 -120 
Liiketoiminnan rahavirta -217 -1194 
   
Investointien nettorahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -1235 -1497 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta -700 0 
Liiketoiminnan myynti  4065 



Tytäryhtiön hankinnan 
yhteydessä ostettu 
pääomalainasaaminen  -500 
Tytäryhtiön hankinta 
vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -63 -103 
Investointien rahavirta 
yhteensä -1996 1965 
   
Rahoituksen rahavirta   
Suunnatun osakeannin kulut  -87 
Lainasaamisten takaisinmaksut 4 4 
Optioilla merkityt osakkeet 7 0 
Rahoitusleasingvelkojen maksu  -250 -123 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1122  
Lyhytaikaisten lainojen 
lyhennykset -13  
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1316  
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut  -412 
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut   
Rahoituksen rahavirta 2186 -618 
   
Rahavarojen 
lisäys(+)/vähennys(-) -27 153 
   
Rahavarat tilikauden alussa 441 288 
Rahavarat tilikauden lopussa 414 441 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
1.1.-

31.12.2007 
1.1.-

31.12.2006
   
Jatkuvat toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa 

  

- laimentamaton* -0,13 -0,26 
   
Lopetut toiminnot: Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos, euroa 

  

- laimentamaton -0,01 0,33 
   
* Osakeoptiolla ei ole laimentavaa 
vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen 

  

   
   
Omapääoma/osake, euroa 1,23 1,29 
   
Omavaraisuusaste, % 51 68 
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
(1000 EUR) 3033 9511 
 
 
 
 



Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu (IAS 8) 
 
Yhtiö on korjannut tilikaudella 2007 havaittujen, mutta tilikautta 
2006 koskevien virheiden johdosta tilikauden 2006 vertailutietoja. 
Yhtiön lopetettujen toimintojen tulos esitettiin tilivuonna 2006 
noin 62 TEUR liian suurena virheellisen verojaksotuksen johdosta. 
Lisäksi konsernin tilikaudella 2007 käyttöönottama 
lääkäripalkkiovelan jaksotuskäytännön muutos vaikuttaa vuoden 2006 
jatkuvien toimintojen tulokseen 12 teur tulosta parantavasti  
 

Tilikausi 2006 Korjattu 
Aikaisemmin 
julkistettu 

Tilikauden voitto 296 346 
Tilikauden voitto - lopetetut 
toiminnot 1441 1503 
Tilikauden tappio - jatkuvat 
toiminnot -1145 -1157 
Osakekohtainen tulos - jatkuvat 
toiminnot EUR -0,26 -0,27 
Osakekohtainen tulos - lopetetut 
toiminnot EUR 0,33 0,35 
Oma pääoma 7202 7252 
Liikearvo 3664 3564 
Laskennallinen verosaaminen 42 12 
Ostovelat ja muut velat 1921 1740 
 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2007 
 
Omistaja Omistusosuus, % 
Atine Group Oy 28,4 
Virta Erkki 11,6 
Lahikainen Kimmo 9,3 
Ranki Kari 9,0 
Korhonen Juha 7,7 
Korhonen Sari 5,0 
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 4,1 
Kuhavuori Capital Oy 2,2 
Antila Kari 1,0 
Nissilä Juha 0,9 
10 suurinta yhteensä 79,2 
Muut 20,8 
Yhteensä 100,0 

 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi puh. 0500 881808 
Talousjohtaja Pekka Raatikainen puh. 050 553 4094 
Etunimi.sukunimi@oral.fi 
 
Jakelu: 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet 


