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Oral Hammaslääkärit Oyj:n vuosikertomus 
julkaistaan viikolla 12 (31.12.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kolme tytäryhtiötä
sulautettu emoyhtiöön (31.12.2008)

Oralin vahva kasvu jatkui – osavuosikatsaus
1.1.-30.9.2008 (30.10.2008)

Oralin tulosjulkistuspäivät ja yhtiökokous 
2009 (29.10.2008)

Oral laajenee Helsingin Itäkeskukseen
(29.09.2008)

Oral Hammaslääkärit laajenee Tornioon
(04.09.2008)

Oralin vahva kasvu jatkui ja liiketulos kääntyi
voitolliseksi – osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
(07.08.2008)

Oral Hammaslääkäreiden talousjohtajaksi 
Lauri Larjavaara (06.08.2008)

Oral Hammaslääkäreiden talousjohtaja 
vaihtuu (19.06.2008)

Oral rakentaa Vaasaan Pohjanmaan suurimpiin
kuuluvan hammasterveyden palvelukeskuksen
(12.06.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj sulauttaa 
tytäryhtiönsä emoyhtiöön (22.05.2008)

Ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä (06.05.2008)

Oralin vahva kasvu jatkui ja tulos kääntyi 
voitolliseksi – osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008
(29.04.2008)

Oral Hammaslääkärit laajenee Seinäjoelle 
ja nostaa liikevaihtoarviotaan (09.04.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen
päätökset ja hallituksen järjestäytyminen
(03.04.2008)

Tiedotteet löytyvät Oralin verkkosivuilta osoitteesta 
www.oral.fi  > yhtiö > tiedotearkisto

Muutos hallituksen esitykseen Oral Hammas-
lääkärit Oyj:n yhtiökokoukselle (31.03.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n 120.000 uutta 
osaketta rekisteröity (31.03.2008)

Oral Hammaslääkärit laajenee Hyvinkäälle
(26.03.2008)

Oralin tilinpäätös ja yhtiökokouksen 
materiaali julkaistu (20.03.2008)

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaiseen
yhtiökokoukseen (11.03.2008)

Oralin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007
(28.02.2008)

Oralin hallitus hyväksyi 120.000 uutta 
osakemerkintää (27.02.2008)

Jukka Autio vaatii Oralilta 1,15 miljoonan 
euron vahingonkorvausta (26.02.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n 57.700 uutta 
osaketta rekisteröity (18.02.2008)

Korjaus Oralin uusien osakkeiden 
rekisteröintipäivään (12.02.2008)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n 139.000 uutta 
osaketta rekisteröity (12.02.2008)

Tiedotteiden vuosikooste julkaistu (06.02.2008)

Ennakkotieto Oralin vuoden 2007 tilin-
päätöksestä (01.02.2008)

Oralin suunnatun osakeannin merkinnät 
hyväksytty (24.01.2008)

Oralin hallitus hyväksyi optioilla tehtyjä 
osakemerkintöjä (24.01.2008)

Oralin suunnatun osakeannin alustava 
tulos (16.01.2008)

PÖRSSITIEDOTTEIDEN VUOSIKOOSTE 2008
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ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT LYHYESTI

Avainluvut 2008 2007 

Hoitokäyntejä 161.268 102.000
Liikevaihto, milj. euroa 26,0 15,9
Käyttökate, milj. euroa 0,9 -0,2
Liiketulos, milj. euroa -0,4 -1,0
Osakekohtainen tulos, euroa -0,09 -0,16
Omavaraisuusaste, % 37 49
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 5200 3000 
tuhatta euroa
Taseen loppusumma 31.12.2008, 18,7 13,6
milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin 358 209

AVAINLUVUT 2008

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu-
ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö.
Oralin työyhteisöön kuuluu yli 400 suu- ja ham-
masterveyden ammattilaista, jotka palvelevat
asiakkaita 19 hammaslääkäriasemalla Helsingistä
Tornioon. Vuoden 2008 lopussa yhtiöllä oli
hammaslääkäriasemat Espoossa, Helsingissä, 
Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, 
Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, 
Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, 
Turussa ja Vaasassa. 

Yhtiön tavoitteena on laajentaa toiminta valta-
kunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli kym-

menen prosentin markkinaosuus yksityisistä
hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen
sektorin kokonaismarkkina on noin 370 miljoo-
naa euroa eli noin puolet hammasterveyspalve-
luiden kokonaismarkkinasta. Oral pyrkii markki-
naosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella
kasvulla että yritysostoin.

Kulunut vuosi oli Oral Hammaslääkärit Oyj:n
toinen kokonainen toimintavuosi hammastervey-
den alalla.
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Kausi 2008 oli yhtiön kolmas ham-
masterveyden toimialalla. On hyvä
vaihe analysoida toteutunutta kehi-
tystä suhteessa yhtiön asettamiin
tavoitteisiin. 

Kasvu

Kasvun perustekijät voimistuvat. Väestö
ikääntyy, vaurastuu ja haluaa panostaa hy-
vinvointiinsa, mutta hammaslääkäreistä on
monilla alueilla huutava pula. Kunnilla on
vaikeuksia selviytyä suu- ja hammastervey-
den velvoitteistaan. Yksityissektorin rooli
kasvaa. Tällä hetkellä noin puolet hammas-
terveyden palveluista tuotetaan yksityisesti.

Tämän perinteisen sektorijaon väliin on
kasvamassa merkittävä markkina, jossa pal-
velut tuotetaan ostopalveluilla, palvelusete-
leillä tai hammasterveysasemien ulkoistuk-
silla kunnan budjetista siten, että palvelun
tuotannosta vastaavat yksityiset toimijat.

Yksityinen hammasterveydenhoito on kas-
vuala, jolla voi ennakoida tapahtuvan voi-
makasta rakennemuutosta. Pienten vastaan-
ottojen haltijat ovat eläköitymässä. Alan uu-
det kyvyt ovat tiimihenkisiä nuoria naisia ja
miehiä, joille ammatillisen yhteisön tuki on
tärkeää. Näille ”taitaville käsille” haluamme
kertoa, että ”Oralissa on helppo olla hyvä
hammaslääkäri”. Kuluneena vuonna rekry-
toimme yrityskauppojen lisäksi yli 30 uutta
hammaslääkäriä. 

Liikevaihdon lukusarjalla 7-16-26-32 miljoo-
naa euroa olemme kasvun suhteen hyvin
strategisella uralla. Yli 10 prosentin osuus
vajaan 400 miljoonan euron yksityismarkki-

noista saavutettaneen ensi vuonna. Silloin
olemme rakentaneet hyvän pohjan ottaa
2010-luvun rakennemuutoksessa selkeä
markkinajohtajan rooli.

Lyhyellä aikavälillä kuva saattaa olla su-
meampi. Epävarmoissa oloissa osa ihmisistä
siirtää hoitopäätöksiään. Ala ei ole suhdan-
teille immuuni. Kaudella 2009 Oralin ydinsa-
noma on, ettei terveydestä kannata tinkiä
tiukkanakaan aikana. Uskon tämän pitävän
meidät kohtuullisen hyvin kasvu-uralla. 

Kannattavuus

Liikevoiton lukusarja -16, -7 ja -1 prosenttia
ei ole oikeasta kehityssuunnasta huolimatta
aivan strategisessa putkessa. Suhteessa odo-
tuksiimme toiminnan tehostaminen on to-
teutunut pienellä viiveellä samalla, kun
uusien asemien integrointi ja ketjukonseptin
rakentaminen on maksanut vähän ennakoi-
tua enemmän. 

Merkittävä osa Oralin asemista toimii rohkai-
sevalla käyttöasteella ja tehokkuudella jo ny-
kyisen tasoisella ketju- ja prosessiohjauksel-
la. Tätä toimintatapaa monistamalla ja pysy-
mällä strategisella kasvu-uralla ”hyvä kannat-
tavuus” -taso tullaan asteittain saavuttamaan. 

Ketjuohjauksen työvälineet saadaan kaudella
2009 jo kohtuullisen hyvään kuntoon. Palve-
luketjun toimintatavassa on vielä paljon hyö-
dyntämätöntä potentiaalia. Prosessijohtami-
sen taitoon panostetaan, mutta todella hyvää
terveydenhoidon asiantuntijayritystä raken-
netaan vahvalla brändillä. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Brändi

Brändi on tunnettuutta ja vahvaa mielikuvaa
palvelun hyvästä saatavuudesta ja osaamises-
ta. Strateginen kumppanimme S-ryhmä tekee
paljon tähän liittyviä mittauksia kuluttaja-
markkinoilla. Niissä Oralin autettu tunnet-
tuus alkaa olla jo 50 prosentin luokkaa eli
lähestyä orastavan brändin tasoa. 

Tähtäämme siihen, että erotumme valtakun-
nallisuudella, palvelujen hyvällä saatavuudel-
la ja osaamisella. 

Parhaimmillaan brändi säteilee oman väen
innostusta. Työterveyslaitoksen viime vuon-
na tekemän tutkimuksen mukaan ammattiyl-
peys ja työmotivaatio ovat Oralissa jo nyt 
aivan huippuluokkaa. Se on mahtavan hyvä
lähtötaso seuraaville askelille. 

Kiitos tekijöille hyvästä työstä ja muille 
sidosryhmille luottamuksesta.

Antti Kasi
toimitusjohtaja
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Suomessa on runsaasti hammaslää-
käreitä väestöön suhteutettuna, mut-
ta resurssit eivät ole tehokkaassa
käytössä. Oral pyrkii vapauttamaan
hammaslääkäreiden ajan hoitotyöhön. 

Yksityisen hammasterveydenhoidon liikevaihto
Suomessa oli vuonna 2008 Oralin arvioiden
mukaan noin 370 miljoonaa euroa eli noin
puolet koko hammasterveydenhoidosta. Talou-
den matalasuhdanteen arvioidaan kääntävän
kysynnän kasvun väliaikaisesti laskuun, mutta
merkittävää kysynnän supistumista ei alalla
odoteta.

Yksityisen ja julkisen sektorin lähes samanko-
koiset markkinaosuudet koostuvat verraten eri-

laisista palveluista. Julkinen terveydenhuolto on
keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin ja
kattaa asiakasmäärältään suuremman ja myös
nuoremman joukon potilaita kuin yksityinen sek-
tori. Yksityisillä hammaslääkäriasemilla on perin-
teisesti tehty huomattavasti enemmän vaativia eri-
koistoimenpiteitä. 

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnän
odotetaan kasvavan lähivuosina tasaisesti. Ham-
maslääketieteen kehittyminen tuo yhä parempia
hoitomenetelmiä, ja kansalaiset osaavat niitä
myös pyytää. Myös ostovoiman kasvu lisää vaati-
vien hoitojen kysyntää. Esimerkiksi Ruotsissa teh-
dään puuttuvan hampaan korvaavia implantteja
eli keinojuurihoitoja reilusti yli 100.000 vuodessa,
kun Suomessa vastaava luku on 18.000. Yksi syy
tähän lienee myös erilainen tukijärjestelmä. Ruot-

VAATIVIEN HAMMASTERVEYSPALVELUIDEN KYSYNTÄ 
KASVAA EDELLEEN 

Oralin Tampereen hammaslääkäriasemalla tehdään paljon muun muassa nukutusta vaativia 
erikoishoitoja. Kuvassa Jarkko Muhonen ja Sirkka-Liisa Ruokola.
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sissa potilas saa suhteellisesti enemmän tukea
kalliisiin hoitoihin kuin perushammashuoltoon.
Suomessa suhde on toisin päin. Implanttien li-
säksi muita lisääntyviä erikoishammashoidon
palveluita ovat esimerkiksi protetiikka, keraami-
set paikat ja esteettinen hammashoito.

Kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen ja
laadullisen tarpeen lisäksi myös Kansaneläkelai-
toksen maksamat korvaukset ja kuntien käyttä-
mien ostopalveluiden määrä. Vuonna 2008 Kela-
korvausten tasoa nostettiin alle 30 prosentista
noin 36-37 prosenttiin, ja korvaustasoa on tarkis-
tettu vuonna 2009. 

Uutena piirteenä yksityisen ja julkisen mark-
kinan väliin on kasvavamassa markkina, jossa
palvelut tuotetaan ostopalveluilla, palveluseteleil-
lä tai ulkoistuksilla. Palvelun tuottaa yksityinen
palveluntarjoaja, mutta se maksetaan kunnan
budjetista.

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

Resurssit tehottomassa käytössä 

Suurin vaje julkisen hoidon tarjonnassa syntyi,
kun hammashoidon piiriin otettiin 2000-luvun
taitteessa koko väestö. Samalla jouduttiin siirty-
mään entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäi-
systä korjaavaan hoitoon. Korjaava hoito vaatii
useita hoitokäyntejä lyhyen ajan sisällä, mihin
terveyskeskuksissa ei useinkaan pystytä. Potilas
siirtyy tässä vaiheessa usein yksityiselle hammas-
lääkäriasemalle. Kahteen kertaan tehtävät tarkas-
tukset ja päällekkäinen työ ovat luonnollisesti
niukkojen hammaslääkäriresurssien tuhlausta. 

Hoitoon pääsyä vaikeuttaa monilla alueilla myös
hammaslääkäreiden puute. Suomessa on ham-
maslääkäreitä runsaasti väestöön verrattuna,
mutta osa-aikaisuus on alalla yleistä ja lisääntyy
edelleen. 

Suomen noin 4400 työssä olevasta hammaslää-
käristä noin puolet työskentelee terveyskeskuk-
sissa ja puolet yksityishammaslääkäreinä. Eri-

koishammaslääkäreistä selkeästi yli puolet työs-
kentelee yksityisillä hammaslääkäriasemilla ja
esimerkiksi iensairauksien hoitoon erikoistu-
neista parodontologeista samoin kuin protetii-
kan erikoishammaslääkäreistä työskentelee yksi-
tyisellä sektorilla lähes 80 prosenttia.  

Yksityisten hammaslääkärien osuus on viime
vuosina hieman vähentynyt, mikä johtuu muun
muassa lääkärikunnan ikärakenteesta. Eläköity-
minen on kuitenkin koko alan ongelma, sillä
jopa yli viidennes työssä käyvistä hammaslääkä-
reistä on yli 63-vuotiaita. Tilannetta pahentaa
hammaslääkärien poikkeuksellisen pienet kou-
lutusmäärät 1990-luvun lopulla. Suun sairauk-
sien hoidon tarve ei vähene yhtä nopeassa tah-
dissa kuin tuolloin arvioitiin. 

Suurin pula sekä yksityisellä että julkisella sek-
torilla on erikoishammaslääkäreistä. Heikointa
palveluiden saatavuus on pienillä paikkakunnil-
la ja syrjäseuduilla. Vaikka julkisen hammaster-
veydenhuollon potilasjonot ovat pisimmät suu-
rissa asutuskeskittymissä, niiden purkamiseen
on käytettävissä yksityisiä hammaslääkäreitä.
Hammaslääkäriliiton teettämän tutkimuksen mu-
kaan merkittävä osa erityisesti suurissa kaupun-
geissa työskentelevistä yksityisistä hammaslää-
käreistä voisi hoitaa nykyistä enemmän potilai-
ta. Kasvukohteiden ulkopuolella ei ole yksityi-
siäkään hammaslääkäreitä riittävästi. 

Hammaslääkärivaje koskettaa erityisesti terveys-
keskuksia. Hammaslääkäriliiton tekemän kyse-
lyn mukaan terveyskeskushammaslääkäreiden
stressioireilu on lisääntynyt työmäärän kasvaes-
sa ja työn sisällön muuttuessa pitkäjänteisestä
ennaltaehkäisystä akuuttihoidon suuntaan. Mah-
dollisuudet oman työn hallintaan ovat vähenty-
neet. Myös johtamisongelmat ovat terveyden-
huollossa yleisiä. 

Kiinnostus suurempiin työyhteisöihin
kasvamassa 

Yksityiset hammaslääkäripalvelut koostuvat suu-
relta osin yksittäisistä hammaslääkäriasemista ja
yksittäisten ammatinharjoittajien vastaanotoista.
Perinteisistä 1-3 hammaslääkärin asemista ollaan
kuitenkin siirtymässä yhä enemmän usean ham-
maslääkärin ryhmävastaanottoihin. Yksityiselle
terveydenhoidolle tyypillisiä ryhmävastaanottoja
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alkoi syntyä Suomeen 1980-luvulla, mutta yrityk-
sinä hammaslääkärikeskukset eivät ole kasvaneet
kovin suuriksi. 

Hammaslääkäreiden työskentelytavat ovat am-
mattikunnan nuorentumisen myötä muuttumassa
suurempia työyhteisöjä suosiviksi. Yhden ham-
maslääkärin vastaanotolla työskentelevien määrä
on selkeästi vähentynyt. Samasta kehityksestä
kertoo se, että yrittäjien osuus valmistuneista
hammaslääkäreistä on pienentynyt ja palkansaa-
jien osuus vastaavasti kasvanut. 

Tutkimusten mukaan nuoret hammaslääkärit ar-
vostavat vanhempia ammatinharjoittajia enem-
män hyvin toimivaa ammatillista tukiverkkoa. 
Yhden hengen yrityksessä on vaikea tarjota 
monipuolisia erikoistumista edellyttäviä toimenpi-
teitä ja työaikojen joustomahdollisuudet ovat ra-
jalliset. Kollegat lisäävät myös hoidon laatua ja
potilasturvallisuutta. 

Suun ja hampaiden yksityiset terveyspalvelut ovat
silti edelleen hyvin hajanaiset verrattuna muuhun
terveydenhuoltoon. Kolmen suurimman suun ja
hampaiden terveyspalveluja tuottavan yhtiön yh-
teenlaskettu markkinaosuus on jonkin verran yli
10 prosenttia. Oral arvioi tästä markkinaosuudek-
seen vuoden 2009 alussa noin yhdeksän prosent-
tia. Muussa yksityisessä terveydenhuollossa eli
lääkäriasema-, sairaala- ja työterveysmarkkinoilla
kaksi suurinta palveluntarjoajaa kattavat markki-
noista yli puolet. 

Mikäli suun terveyden markkinoilla tapahtuu sa-
man suuntaista kehitystä kuin muualla terveyden-
huollossa, odotettavissa on pienten palvelutarjoa-
jien keskittymistä ja kysyntää ketjumuotoiselle
toimintatavalle. Esimerkiksi Ruotsissa on meneil-
lään jo useita Oralia vastaavia ketjuhankkeita.   

Lääkärille mahdollisuus keskittyä 
hoitotyöhön 

Suun ja hampaiden terveyspalveluiden haasteet
painottuvat tällä hetkellä palveluiden saatavuu-
teen eli oikein kohdennettuun ja resurssoituun
tarjontaan. Kysynnän odotetaan kasvavan tasai-
sesti useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Suurta
harppausta kysynnän lisääntymisessä ei odoteta
eikä kysynnän myöskään odoteta romahtavan ta-
louden taantumassakaan. 

Koska hammaslääkäreiden määrä ei kasva 
ainakaan lähivuosina, on hoidon saatavuutta 
parannettava toimintaa tehostamalla. 

Oralin toiminta-ajatuksena on tarjota hammaslää-
käreille työyhteisö, jossa lääkärit voivat keskittyä
hoitotyöhön huolehtimatta välineiden tilauksista,
markkinoinnista, laskutuksesta tai muista hoito-
työn ulkopuolisista velvoitteista. Moni Oraliin
siirtynyt hammaslääkäri onkin ilmoittanut arvos-
tavansa erityisesti mahdollisuutta keskittyä hoito-
työhön ja kokonaishoitoon sekä mahdollisuutta
keskustella hoitovaihtoehdoista kollegoiden
kanssa. Erityisesti hammaslääkärin ja erikoisham-
maslääkärin saumaton yhteistyö on asiakkaan
hoidon kannalta olennaisen tärkeää. Suurem-
massa työyhteisössä on paremmat mahdollisuu-
det tiedon ja kokemuksen jakamiseen ja hoito-
työn laadun järjestelmälliseen kehittämiseen.  

Riittävän suuressa organisaatiossa toimintaa 
voidaan tehostaa myös tiedonhallinnan keinoin.
Keskitetty ajanmukainen ajanvarausjärjestelmä
verkkoajanvarausmahdollisuuksineen ohjaa
asiakkaan jo alusta alkaen juuri hänen ongel-
maansa erikoistuneelle lääkärille ja toisaalta ja-
kaa perushoidon asiakkaat mahdollisimman 
tasaisesti eri hammaslääkäriasemille. Sähköinen
potilastietojärjestelmä takaa, että potilaan ajanta-
saiset tiedot ovat aina häntä hoitavan henkilö-
kunnan saatavilla. Valtakunnallisessa ketjussa ne
ovat saatavissa myös ketjun eri toimipisteissä. 

Hammasterveyspalveluita säätelee mm. laki yksi-
tyisestä terveydenhuollosta, laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista, laki terveydenhuollon lait-
teista ja tarvikkeista, henkilötietolaki ja potilasva-
hinkolaki. Keskeiset toimintaa valvovat erityisvi-
ranomaiset ovat lääninhallitukset, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, TUKES (Turvatekniikan 
keskus) ja STUK (Säteilyturvakeskus).

Lähteet: Suomen hammaslääkäriliitto; Osmo Soininvaa-
ra 2008: Suun terveydenhuolto tasapainoa etsimässä;
Suominen-Taipale Liisa, 2007: Selvitys hammaslääkäri-
työvoimasta; Oralin omat arviot. 



Li iketoimintakatsaus

9

Vuoden 2008 aikana Oral-ketjuun yhdis-
tettiin seitsemän hammaslääkäriasemaa.
Palvelutarjonta lisääntyi noin kolman-
neksen. 

Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia
suun- ja hammasterveyspalveluiden tuottajia, joka
tarjosi vuoden 2008 lopussa hammasterveyspalve-
luita 19 hammaslääkäriasemalla yhteensä 22 toi-
mipisteessä. 

Oralilla on hammaslääkäriasemat Espoossa, Hel-
singissä (6 asemaa), Hämeenlinnassa, Hyvinkääl-
lä, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin
Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella,
Torniossa, Turussa ja Vaasassa. Toimipisteissä
työskenteli vuoden lopussa yhteensä 425 henkeä.
Heistä 158 oli hammaslääkäreitä. Henkilöstömää-
rä kasvoi edellisen vuoden loppuun verrattuna
190:llä. 

Oral tarjoaa kaikkia keskeisiä hammasterveyden
palveluita, joita ovat perushammashoito, lasten ja
vanhusten hammashoito, hammashoito nukutuk-

LIIKETOIMINTA LAAJENI VOIMAKKAASTI 

sessa, keinojuurihoidot, oikomishoidot, röntgen-
tutkimukset, suu- ja leukakirurgia, purennan häi-
riöiden korjaus, iensairauksien hoito, esteettinen
hammashoito, suuhygienistien palvelut, työpaikka-
hammashuolto ja ympärivuorokautinen päivystys
pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2008 toimintaa kasvatettiin voimakkaasti
sekä yritys- ja liiketoimintakaupoilla että uusia
hammaslääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa palkkaa-
malla. Vuoden aikana Oral-ketjuun integroitiin
seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa. Vuoden
2008 alussa Oral-ketjussa aloitti Hämeen hammas-
lääkäriasema ja vuoden aikana hankittiin yritysjär-
jestelyin hammaslääkäriasemat Helsingistä Man-
nerheimintieltä, Hyvinkäältä, Seinäjoelta, Vaasasta,
Torniosta ja Helsingin Itäkeskuksesta. 

Vuoden aikana jatkettiin valtakunnallisen ham-
maslääkäriasemaketjun ja sitä tukevan organisaa-
tion rakentamista ja yhtenäisten toimintatapojen
kehittämistä. Myös vastaanottotiloja uudistettiin
ajanmukaisiksi ja ulkoisesti yhtenäisemmiksi. Suu-
rin korjausinvestointi oli Helsingin Erottajan ham-
maslääkäriaseman uusiminen ja laajentaminen. 

Vastaanottotiloja on ajanmukaistettu ja uudistettu ulkoisesti yhtenäisemmiksi. Tampereen hammaslääkäriasemalle
rakennettiin vuonna 2008 myös uusi hoitoyksikkö. 
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Palvelukeskusmalli tehostaa hoitoa

Ketjun rakentamisessa kehitettiin erityisesti palve-
lujen saatavuutta ja hoitoa tehostavaa palvelukes-
kusmallia. Keskitetty ajanvarausjärjestelmä otettiin
käyttöön alkuvuodesta 2008 ja Internet-pohjainen
ajanvarausjärjestelmä vuoden loppupuolella. Keski-
tetyn ajanvarausjärjestelmän ansiosta asiakas voi
varata yhdestä numerosta ajan mille tahansa Oralin
hammaslääkäriasemalle. Tämä parantaa palvelua ja
tehostaa toimintaa erityisesti pääkaupunkiseudulla,
missä Oralilla on useita toimipisteitä. Verkossa ajan
voi varata seitsemänä päivänä viikossa mihin vuo-
rokauden aikaan tahansa. 

Asiakkaille laadituilla palvelukuvauksilla helpote-
taan asiakkaita määrittelemään palvelutarpeensa,
jotta heille voidaan tarjota mahdollisimman oikean-
laista hoitoa heti ensimmäisellä käyntikerralla. 

Suurimmilla asemilla on kehitetty osaamiskeskus-
mallia, jossa lääkärit voivat keskittyä erikoisosaami-
sensa hyödyntämiseen siten, että asiakkaat ohja-
taan aina sille hammaslääkärille, joka on erikoistu-
nut juuri hänen hoitotarpeeseensa. Näin paranne-
taan sekä hoidon laatua että tehokkuutta. Osaa-
miskeskusmalli on otettu käyttöön Helsingin Erot-
tajan asemalla ja osin Espoon Tapiolassa.  

Liikevaihto kasvoi merkittävästi, mutta 
tulostavoitteeseen ei aivan päästy

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-
31.12.2008 oli 26,0 (15,9) miljoonaa euroa. Liike-
vaihtoa kasvattivat yritys- ja liiketoimintakaupoilla
hankitut uudet asemat sekä uusien hammaslääkä-
reiden rekrytointi. Tavoitteeksi asetetusta noin 27
miljoonan euron liikevaihdosta jäätiin hieman, sillä
liikevaihto ei loppukaudesta kasvanut odotusten
mukaisesti. Taloudellinen epävarmuus hiljensi ky-
syntää, ja uusien asemien integrointi täyteen toi-
mintakykyyn edistyi hieman suunniteltua hitaam-
min. Orgaaninen kasvu ilman yritys- ja liiketoimin-
takauppoja oli noin 30 prosenttia. 

Oral-konsernin liiketulos vuonna 2008 oli –359 
(-976) tuhatta euroa. Vuodelle 2008 asetettuun po-
sitiiviseen tulostavoitteiseen ei vielä päästy. Tämä
johtui kysynnän kasvun hidastumisesta vuoden vii-
meisellä neljänneksellä sekä strategian mukaisten
kehittämishankkeiden ja uusien asemien integroin-
nin ennakoitua suuremmista kuluista. Tärkeimpiä

kehittämishankkeita olivat ketjun ohjausjärjestel-
mään liittyvät hankkeet kuten johtamisen ja esi-
miestyön kehittäminen sekä taloushallinnon uu-
delleen organisointi. 

Seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa 

Oral hankki vuonna 2008 yritys- ja liiketoiminta-
kaupoin kuusi uutta hammaslääkäriasemaa. 
Lisäksi Oral-ketjussa aloitti 1.1.2008 Hämeen
hammaslääkäriasema, jonka hankinnasta tiedotet-
tiin lokakuussa 2007. 

Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammas-
lääkäriaseman, joka aloitti toimintansa 1.2.2008
nimellä Oral Mannerheimintie 31. Asemalla työs-
kenteli ostohetkellä kolme hammaslääkäriä ja
kolme hammashoitajaa, ja henkilöstön määrää li-
sättiin vuoden aikana suunnitellusti kymmeneen. 

Maaliskuussa Oral osti Hyvinkäällä toimivan 
Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka Oy:n. Hyvin-
kään asema on kolmen hoitoyksikön hammas-
lääkäriasema, jolla on hyvä markkina-asema 
alueellaan. Asemalla työskenteli tuolloin yhteen-
sä 11 hammasterveyden ammattilaista, joista kuu-
si oli hammaslääkäriä. Toiminta yhdistettiin kon-
serniin 1.4.2008. 

Huhtikuussa Oral osti Seinäjoella toimivan SRV-
Dent Oy:n koko osakekannan. Myös SRV Dent
Oy on kolmen hoitoyksikön hammaslääkäriase-
ma, jolla on alueellaan hyvä markkina-asema.
Asemalla työskenteli kaupantekohetkellä yhteen-
sä 11 hammasterveyden ammattilaista, joista 
kuusi oli hammaslääkäriä. Toiminta yhdistettiin
konserniin 1.5.2008. 

Kesäkuussa Oral sopi hankkivansa Vaasasta nel-
jän hammaslääkäriyhtiön liiketoiminnan. Oral-
ketjuun siirtyivät Ylätorin Hammaspalvelu Oy,
CLT Dent AB, Hammaspalvelu Laitinen Oy ja
Hammaslääkäri Erkki Salmen liiketoiminnat. Toi-
minnat yhdistettiin Oral-konserniin 1.10.2008. 

Syyskuussa Oral sopi hankkivansa Torniossa toi-
mivan Kalottident Oy:n liiketoiminnan. Kalotti-
dent Oy on neljällä hoitoyksiköllään suurin ham-
maslääkäriasema Kemi-Tornio-alueella. Asemalla
työskenteli kaupantekohetkellä kuusi hammas-
lääkäriä, ja yhteensä henkilöstöä oli 13. Toimin-
nat yhdistettiin konserniin 1.11.2008. 
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Syyskuun lopussa Oral hankki helsinkiläisen Itä-
keskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n koko osa-
kekannan. Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema on
neljän hoitoyksikön asema, jossa työskenteli ostet-
taessa viisi hammaslääkäriä. Yhteensä henkilöstöä
oli asemalla yksitoista ja se on yksi alueensa suu-
rimmista hammaslääkäriasemista. Toiminta yhdis-
tettiin konserniin 1.12.2008. 

Kaikissa yritysjärjestelyissä hammaslääkäreille ja
hoitohenkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta jat-
kaa työskentelyä Oral-ketjuun liitetyllä asemalla.
Henkilöstön vaihtuvuus yritysjärjestelyjen yhtey-
dessä on ollut erittäin vähäistä.

Tavoitteena maanlaajuinen palvelu-
verkosto ja yli 10 prosentin 
markkinaosuus

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on laajen-
taa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa
vuoteen 2010 mennessä yli kymmenen prosentin
liikevaihto yksityisistä hammasterveyspalveluista.
Oral arvioi markkinaosuudekseen vuoden 2009
alussa noin yhdeksän prosenttia, kun se vuotta ai-
emmin oli noin seitsemän prosenttia yksityisistä
markkinoista. Yksityisen sektorin liikevaihto oli
tarkasteluvuonna noin 370 miljoonaa euroa eli
noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonais-
markkinasta. Oral pyrkii markkinaosuutensa kas-
vattamiseen sekä orgaanisella kasvulla että yritys-
ostoin. 

Oralin strategisena tavoitteena on liittää ketjuun
keskimäärin 4-10 uutta toimipistettä vuosittain.
Uusi Oral-asema on useimmiten hammaslääkäri-
keskus, jolla on jo vakaa markkina-asema ja lää-
kärikunta. Oralin laajentumisessa yritysjärjestelyin
tärkeimpiä tekijöitä ovat paikkakunnan ostovoima
ja aseman liikepaikka, aseman kasvukyky, toimin-
nan tehokkuus ja laatu sekä lääketieteellisen tek-
niikan taso. 

Kysyntä kasvaa maltillisesti

Suun ja hampaiden terveyspalvelujen kysynnän
määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina merkit-
tävää muutosta eikä kokonaiskysynnän odoteta
muuttuvan voimakkaasti lähivuosina. Yksityisten
hammasterveyspalveluiden kysynnän odotetaankin
kasvavan kokonaiskysyntää hieman nopeammin.

Talouden laskusuhdanteessa kysynnän odotetaan
hieman vähentyvän mutta palaavan kasvu-uralle
yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa.

Hammaslääkärikunnan ikärakenteesta johtuen
hammaslääkäriasemilla on lähivuosina odotetta-
vissa huomattava määrä sukupolvenvaihdoksia.
Tämän odotetaan lisäävän yritysjärjestelyjä alalla.
Myös hammaslääkäreiden toimintakulttuuri on
muuttumassa siten, että yhä useammat nuoret
hammaslääkärit työskentelevät mieluummin suu-
remmassa työyhteisössä kuin yksinyrittäjinä. 

Oral uskookin, että ketjumuotoiselle hammaslää-
käritoiminnalle on kysyntää sekä asiakaskunnassa
että työnantajana. Oral tarjoaa hammaslääkäreille
työyhteisön, jossa he voivat jakaa tietoa muiden
alan ammattilaisen kesken. Asiakkaalle tämä tar-
koittaa paitsi monipuolista tarjontaa ja laajaa ko-
kemusta myös joustavaa ja kokonaisvaltaista pal-
velua. 

Oral uskoo, että sillä on ensimmäisenä alan ketju-
na hyvät mahdollisuudet jatkaa voimakasta kasvu-
aan sekä orgaanisesti että yritysostoin ja saavuttaa
todellinen markkinajohtajuus. Oralin tavoitteena
on luoda alalle ensimmäinen hammasterveyspal-
veluiden suomalainen brändi. 

Kasvun ja markkinaosuuden kasvattamisen suu-
rimpia haasteita on kilpailu alan osaajista sekä
yritysjärjestelyin että rekrytoinnin kautta. Haastee-
na on myös alan yksilölliseen työskentelyyn pe-
rustuvan toimintakulttuurin muokkaaminen te-
hokkaasti ohjattuun ketjumalliin. Vuonna 2008
tehty ensimmäinen työyhteisötutkimus sekä ham-
maslääkärien ja hoitohenkilökunnan markkinati-
lanteeseen suhteutettuna hyvä saatavuus ovat
osoittaneet, että ketjumuotoista ja muihin yksityi-
siin toimijoihin verrattuna suurta työnantajaa ar-
vostetaan. 

Tavoitteena kasvun jatkuminen ja 
positiivinen tulos vuonna 2009

Oral arvioi liikevaihtonsa kasvavan selkeästi ja
ylittävän 32 miljoonaa euroa vuonna 2009. Tämän
lisäksi tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa yritys-
ja liiketoimintakaupoin. Vuonna 2009 yritysjärjes-
telyjä on suunniteltu tehtävän hieman vähemmän
kuin kuluneella tilikaudella. Tuloksen arvioidaan
muodostuvan positiiviseksi vuonna 2009. 
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Oral-asemilla työskenteli vuoden 2008
lopussa yli 400 hammasterveyden 
ammattilaista. Vuoden aikana tehty
ensimmäisen työhyvinvointitutkimus
kertoo, että oralilaiset voivat 
suositella työyhteisöä ystävilleen.

Vuoden 2008 lopussa Oralissa työskenteli yh-
teensä 434 (235) henkeä. Oral-asemilla työsken-
televien määrä kasvoi vuoden aikana 190:lla.
Heistä yli puolet siirtyi Oraliin yritys- tai liiketoi-
mintakaupan myötä ja noin puolet aloitti uusina
työntekijöinä tai ammatinharjoittajina. Yritysjär-
jestelyjen myötä hammaslääkäreiden määrä kas-
voi 30:lla, minkä lisäksi rekrytoitiin 15 uutta
hammaslääkäriä. Hallinnossa ja ketjun tukipalve-
luissa työskenteli vuoden 2008 lopussa toimitus-
johtaja mukaan luettuna 12 henkilöä.

Keskimäärin Oralissa työskenteli 358 (209) hen-
keä vuonna 2008. Heistä 320 (130) oli työsuh-
teessa Oraliin, ja 114 (105) työskenteli sopimus-
suhteessa ammatinharjoittajana. Lähes kaikki
ammatinharjoittajat ovat hammaslääkäreitä. Sel-
keästi suurin osa hammaslääkäreistä työskente-
lee ammatinharjoittajina.

Työsopimussuhteessa työskentelevistä 75,1
(60,0) prosenttia työskenteli kokopäiväisenä ja
24,9 (40,0) prosenttia osa-aikaisena. Hoitohenki-
lökunta on pääsääntöisesti vakituisessa työsuh-
teessa. Määräaikaisen työsuhteen syy on yleensä
vanhempainvapaan tai vuosiloman sijaisuus. 

Oral-ketjun toimipisteissä työskenteli vuoden lo-
pussa 158 hammaslääkäriä, 37 suuhygienistiä,
159 hammashoitajaa, 37 vastaanotto- tai toimis-
tohenkilökuntaan kuuluvaa sekä muuta henkilö-
kuntaa 31. Hammaslääkäreistä 29 oli erikois-
hammaslääkäreitä, ja heistä viisi oli radiologia.
Lisäksi Oralissa työskentelee erikoistumisvai-
heessa olevia hammaslääkäreitä yhdeksän. Eri-
koishammaslääkäreiden osuus on Oralissa sel-
västi suurempi kuin ammattikunnassa keskimää-
rin.

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä oli
38,5 (37,0) vuotta. Naisia on työsopimussuhtei-

sesta henkilöstöstä 88,6 (89,1) prosenttia ja
miehiä 10,4 (10,9) prosenttia. 

Työhyvinvointia kehitettiin  

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

Vuoden 2008 aikana tehtiin ensimmäinen työ-
yhteisötutkimus. Työterveyslaitoksen kanssa
tehdyn tutkimuksen mukaan useimmat Oralin
henkilöstöstä voivat suositella työyhteisöä ys-
tävilleen. Työterveyslaitoksen laajan vertailu-
materiaalin mukaan Oralin erityisvahvuuksia
ovat vahva työnilo, pari- ja ryhmätyöskentelyn
hyvä sujuvuus sekä halu panostaa menestyk-
seen. Parempi Työyhteisö -kysely tehtiin syys-
kuussa koko Oral Hammaslääkärit Oyj:n hen-
kilökunnalle. 

Vastaavien tutkimusten mukaan motivoitunei-
suus on terveydenhoitoalalla yleensäkin kor-
kealla ja työ koetaan mielekkääksi. Työter-
veyslaitoksen tähän asti kokoaman aineiston
mukaan Oralissa annettiin kaikkien aikojen
korkeimmat arvosanat muun muassa siinä, mi-
ten henkilöstö kokee työpaikan johdon arvos-
tavan kaikkien työtä sekä mahdollisuudesta
vaikuttaa omaa työtä koskeviin tärkeisiin pää-
töksiin. Myös niiden osuus vastanneista, jotka
voivat suositella Oralia työnantajana ystävil-
leen, oli keskimääräistä korkeampi. 

Kehitettävää tutkimuksen mukaan oli erityises-
ti tiedon kulussa ja sääntöjen selkiyttämisessä.
Johdolta toivottiin myös tiiviimpää läsnäoloa
asemilla. Tiedonkulkua on parannettu muun
muassa verkkoviestintää kehittämällä, ja joh-
don asemakierroksia on lisätty.  

Työhyvinvointia kehitettiin vuoden aikana yh-
dessä muun muassa Työterveyslaitoksen kans-
sa järjestämällä koulutusta vastaaville hoitajille,
sekä järjestämällä koko henkilöstölle työhyvin-
vointipäivä.

Hammaslääkäreiden henkilöstökoulutuksessa
keskityttiin vuonna 2008 kliinisen työn laatuun

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KASVOI VOIMAKKAASTI

Henkilöstö
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ja potilasturvallisuuteen. Kliinisen hoidon neu-
vottelukunta tuotti vuoden aikana useita hoito-
suosituksia, ja neuvottelukunnan aloitteesta po-
tilasdokumentaation tason parantamiseen kiin-
nitettiin erityistä huomiota. 

Erityisesti toimipaikkojen vastaaville lääkäreille
ja vastaaville hoitajille suunnattua esimies- ja
johtamiskoulutusta jatkettiin. Suuhygienisteille
järjestettiin koulutuspäivä, ja aloitettiin suuhy-
gienistien palveluiden ja toimintatapojen yhte-
näistäminen. Myös muun hoitohenkilöstön kou-
lutuksessa keskityttiin palveluprosesseihin ja
toimintatapojen yhtenäistämiseen. Hammaslää-
käreille suunniteltu asiakaspalvelu- ja myynti-
koulutus aloitettiin vuoden lopussa. 

Oral-konserniin integroitiin vuoden 2008 aikana
seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa. Osana
uusien toimistojen haltuunottoa kehitettiin tu-
tor-malli, jossa jokaiselle uudelle vastaavalle
hoitajalle nimetään henkilökohtainen perehdyt-
täjä. Esimiesten ja alaisten väliset kehityskes-
kustelut laajennettiin koskemaan koko henki-
löstöä, ja henkilöstölle laadittiin koulutussuun-
nitelma.

Työterveyshuollon kattavuutta laajennettiin, ja
myös ammatinharjoittajilla on ollut mahdolli-
suus työterveyspalveluihin vuoden 2008 alusta
alkaen. Kuluneen vuoden aikana päätettiin
myös Savuton Oral -toimintaohjelmasta, jolla
tuetaan henkilöstön tupakoimattomuutta. 

Vuonna 2009 keskitytään erityisesti toiminnan
laadun, asiakaspalvelun ja sisäisen viestinnän
kehittämiseen. 

Työsuunnittelu ja -ehdot 
yhtenäisemmiksi

Oral otti vuoden 2008 vaihteessa käyttöön ter-
veyspalvelualan työehtosopimuksen. Aiempaa
selkeämmät ja yhtenäisemmät työehdot auttavat
tehostamaan esimiestyötä, nopeuttavat uusien
työsopimusten solmimista ja helpottavat kan-
nustavan palkkauksen ja palkitsemisjärjestel-
män kehittämistä. 

Myös helmikuussa 2008 käyttöönotettu työvuoro-
suunnitteluohjelma on yhtenäistänyt työsuunnitte-
lua ja tehostanut henkilöstöresurssien käyttöä.
Ohjelman ansiosta voidaan tarkastella esimerkiksi
avustavan henkilökunnan määrää suhteessa lää-
kärin tekemiin tunteihin. 

Tavoitteena pitkäaikaiset työsuhteet

Oral pyrkii pysyviin ja pitkäaikaisiin ammatinhar-
joittaja- ja työsuhteisiin. Se haluaa tarjota ham-
maslääkäreille ammatillisesti kehittävän työyhtei-
sön, jossa usein yksin työskentelevät hammaslää-
kärit voivat jakaa tietoa muiden alan ammattilais-
ten kesken. Työtä voi halutessaan tehdä myös
osa-aikaisesti tai joustavasti useilla eri asemilla. 

Vuonna 2008 avattiin mahdollisuus jättää avoin
hakemus hoito- ja asiakaspalvelutehtäviin verk-
kosivujen kautta. Kiinnostus Oralia kohtaan on
työpaikkahakemusten perusteella noussut edel-
leen. 

Myös hammaslääkäreiden kiinnostus Oralia koh-
taan on tasaisesti lisääntynyt. Vuoden loppupuo-
lella avattiin yhtiöstä kiinnostuneille hammaslää-
käreille extranet-palvelu, josta hammaslääkärit
saavat ajantasaista tietoa muun muassa Oralissa
avoimina olevista työtehtävistä. 

Henkilöstö

Oralin tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka. 
Kuvassa Kari Laurikainen ja Sonja Mattson-Kareinen
Tampereen hammaslääkäriasemalta.
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Toimitusjohtaja Antti Kasi, ekonomi, toimii
johtoryhmän puheenjohtajana. Antti Kasi 
(s. 1950) aloitti Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
toimitusjohtajana 1.11.2006. Hän on toiminut 
aiemmin muun muassa Mehiläinen Oy:n toi-
mitusjohtajana sekä aluejohtajana ja markki-
noinnin johtotehtävissä Pohjola-yhtiöissä.

Tärkeimmät luottamustehtävät:
• HC TPS Turku Oy, hallituksen jäsen
• Nordea Rahastoyhtiöt Suomi Oy, 

hallituksen jäsen
• Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy, 

hallituksen jäsen
• Yleinen työttömyyskassa YTK, 

hallituksen jäsen

Omisti tilinpäätöshetkellä henkilökohtaisesti ja
määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä
164.692 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta,
mikä vastaa 2,8 prosenttia yhtiön osakemää-
rästä. Omistaa lisäksi 90.000 optiota sarjasta
2006A ja 10.000 optiota sarjasta 2007A. 

Vastaava lääketieteellinen johtaja 
Erkki Virta, hammaslääketieteen lisensiaatti,
vastaa hammaslääkäreiden ohjauksesta, 
palveluiden lääketieteellisestä ohjauksesta ja
toimii toimitusjohtajan sijaisena. Erkki Virta 
(s. 1966) on yksi emoyhtiöön sulautetun 
Hammassairaala Oral Oy:n perustajista ja 
siirtyi Oral-konserniin 24.3.2006.

Omisti tilinpäätöshetkellä 503.287 Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa
8,5 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Omis-
taa lisäksi 10.000 optiota sarjasta 2007A. 

Talousjohtaja Lauri Larjavaara 1.9.2008 
alkaen, kauppatieteiden maisteri, vastaa 
taloushallinnosta, rahoituksesta ja johtamis-
järjestelmästä. Lauri Larjavaara (s. 1972)
aloitti Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä Group
Financial Controllerina heinäkuussa 2008 ja
siirtyi talousjohtajaksi 1.9.2008. Ennen 
Oralia hän toimi taloushallinnon tehtävissä
muun muassa Dynea Oy:ssa ja Euroopan
komissiossa. 

Omisti tilinpäätöshetkellä 900 Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,02
prosenttia yhtiön osakemäärästä. 

Talousjohtaja Pekka Raatikainen 30.8.2008
asti, kauppatieteiden maisteri, on vastannut
taloushallinnosta, rahoituksesta ja johtamis-
järjestelmästä. Pekka Raatikainen (s. 1969)
työskenteli Oralissa 15.6.2006 – 2.10.2008.

Omisti tilinpäätöshetkellä 31.000 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa
0,52 prosenttia yhtiön osakemäärästä.

Palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä, 
terveystieteiden maisteri, vastaa konsernin
henkilöstöhallinnosta, hoito- ja toimistohen-
kilöstön kehittämisestä sekä palveluproses-
seista. Anna-Maria Mäkelä (s. 1968) siirtyi
Oraliin 2007 Mehiläinen Oy:stä, missä hän
toimi mm. laadunhallinnan kehittämistehtä-
vissä ja viimeksi Lahden palveluyksikön
johtajana.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita. Omistaa 20.000 optiota sarjasta
2007A.

JOHTORYHMÄ

Oralin johtoryhmä kokoontuu viikoittain. 
Kokouksiin osallistuvat tarvittaessa myös johdon
assistentti Minna Lyra, liiketoiminnan kehittä-
mispäällikkö Jon Ahllund, lääketieteellisten 
palveluiden kehittämisjohtaja Janne Ryhänen ja
kontrolleri Antti Uusitalo. Kuvassa vasemmalta
oikealle Anna-Maria Mäkelä, Erkki Virta, Jon 
Ahllund, Lauri Larjavaara ja eturivissä Minna 
Lyra, Antti Uusitalo ja Antti Kasi.



16

ASIAKKAAT

ASIAKASPALVELU-
JA HOITOHENKILÖSTÖ

HAMMASLÄÄKÄRIT

TUKI- JA OHJAUSRYHMÄ • JOHTORYHMÄ • TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

KLIIISEN HOIDON
NEUVOTTELUKUNTA

Jokaisessa ketjun hammaslääkärikeskuksessa toimii lisäksi työpari: vastaava lääkäri – vastaava hoitaja

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N 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. Neuvot-
telukunta antaa yhtiön hallitukselle ja operatiivi-
selle johdolle suosituksia hoitoon ja sen kehittä-
miseen liittyvistä asioista sekä hoitoon tarvitta-
vista 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

ORAL ORGANISAATIOMALLI

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

Olli Teronen, HLT, EHL, Dos.
Suukirurgian erikoishammaslääkäri
Suu- ja leukakirurgia

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.

Kli in isen hoidon neuvottelukunta
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1.1. Markkinoiden ja 
liiketoiminnan kehitys

Suun- ja hammasterveyden palvelujen kysyntä
jatkui vuonna 2008 tasaisen vahvana. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä kysynnän kasvu kui-
tenkin hieman hidastui. 

Yksityisten hammaslääkäripalveluiden osuus on
noin puolet koko hammasterveyspalveluiden
markkinasta. Julkinen terveydenhuolto on perin-
teisesti keskittynyt hammasterveyden peruspal-
veluihin ja kattaa asiakasmäärältään suuremman
joukon potilaita kuin yksityinen sektori. Yksityi-
sillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomatta-
vasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä.  

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnän
odotetaan kasvavan lähivuosina tasaisesti. Ham-
maslääketieteen kehittyminen tuo yhä parempia
hoitomenetelmiä, ja ostovoiman kasvu lisää vaa-
tivien hoitojen kysyntää. Kysyntään vaikuttavat
hoidon lukumäärällisen ja laadullisen tarpeen li-
säksi myös Kansaneläkelaitoksen maksamat kor-
vaukset ja kuntien käyttämien ostopalveluiden
määrä. Vuoden 2008 alussa Kela-korvausten ta-
soa nostettiin noin 10 prosenttiyksiköllä.  

Uutena piirteenä yksityisen ja julkisen markki-
nan väliin on kasvamassa markkina, jossa palve-
lut rahoitetaan ostopalveluilla, palveluseteleillä
tai ulkoistuksilla. Palvelun tuottaa yksityinen
palveluntarjoaja, mutta se maksetaan kunnan
budjetista. Oral pitää esimerkiksi Helsingin kau-
pungin käyttämiä palveluseteleitä oikean suun-
taisena keinona lisätä julkisen ja yksityisen sek-
torin yhteistyötä.

Taloudellisen taantuman arvioidaan kääntävän
kysynnän kasvun väliaikaisesti laskuun, mutta
merkittävää kysynnän laskua alalla ei lähitule-
vaisuudessakaan odoteta. Oral uskoo, että sillä
on kattavan asiakastietojärjestelmänsä ja vahvan
kumppaniverkostonsa ansiosta hyvät mahdolli-
suudet vastata markkinakysynnän haasteeseen.
Esimerkiksi S-ketjun kumppanina Oral tavoittaa
lähes 800.000 potentiaalista kotitaloutta toimin-
ta-alueillaan.

Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toi-
mintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna
2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä

hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityi-
sen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi 370
miljoonaa euroa vuonna 2008. Oral arvioi, että
sillä oli vuoden 2009 alussa noin yhdeksän
prosentin markkinaosuus, kun se vuotta aiem-
min oli noin seitsemän prosenttia.

Oral kasvatti hammaslääkäriasemaverkostoaan
vuoden aikana seitsemällä uudella hammas-
lääkäriasemalla. 

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 31.10.2007 Hä-
meen Hammaslääkärikeskus Oy:n kanssa tä-
män harjoittaman hammaslääkäriliiketoimin-
nan ostamisesta Hämeenlinnassa, Parolassa ja
Turengissa. Liiketoiminta yhdistettiin konser-
niin 1.1.2008 alkaen.

Oral hankki tammikuussa Helsingistä ham-
maslääkäriaseman, joka aloitti toimintansa
1.2.2008 nimellä Oral Mannerheimintie 31.
Asemalla työskenteli ostohetkellä kolme ham-
maslääkäriä ja kolme hammashoitajaa.  

Maaliskuussa Oral sopi kaupasta, jolla kolmen
hoitoyksikön Hyvinkään Hammas- ja suukli-
nikka Oy:n koko osakekanta siirtyi Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n omistukseen. Liiketoiminta
yhdistettiin Oral Hammaslääkärit Oyj -konser-
niin 1.4.2008.  

Huhtikuussa Oral hankki Seinäjoella toimivan
SRV-Dent Oy:n osakekannan. SRV-Dent Oy on
kolmen hoitoyksikön asema. Seinäjoen ham-
maslääkäriasema yhdistettiin konserniin
1.5.2008.  

Kesäkuussa Oral sopi ostavansa Vaasasta nel-
jän hammaslääkäriyhtiön liiketoiminnan. Oral-
ketjuun siirtyivät yhteisessä osoitteessa sijain-
neet Ylätorin Hammaspalvelu Oy, CLT Dent
AB, Hammaspalvelu Laitinen Oy ja Hammas-
lääkäri Erkki Salmen liiketoiminnat. Liiketoi-
minnat yhdistettiin konserniin 1.10.2008. 

Syyskuun alussa Oral hankki Kalottident Oy:n
liiketoiminnan. Yrityksellä on neljän hoitoyksi-
kön hammaslääkäriasema Tornion keskustas-
sa. Kalottident yhdistettiin konserniin
1.11.2008.  

Syyskuun lopussa Oral sopi ostavansa helsin-
kiläisen Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema
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Oy:n koko osakekannan, jossa on neljä hoito-
yksikköä. Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema
siirtyi osaksi konsernia 1.12.2008. 

Konsernin hallintoa kehitettiin siirtymällä ul-
koistettujen palvelujen käytöstä omaan talous-
hallintoyksikköön. Myös henkilöstöhallintoa ja
kliinisen hoidon tukipalveluja vahvistettiin
uusilla asiantuntijoilla.

1.2. Liikevaihto ja tulos

Oralin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 kasvoi 63,9
prosenttia ja oli 26,0 (15,9) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentami-
nen yritysostoin ja uusia hammaslääkäreitä rek-
rytoimalla. Orgaaninen kasvu ilman yritys- ja
liiketoimintakauppoja oli noin 30 prosenttia.
Tavoitteeksi asetetusta noin 27 miljoonan eu-
ron liikevaihdosta jäätiin hieman, sillä liike-
vaihto ei loppukaudesta kasvanut odotusten
mukaisesti. Taloudellinen epävarmuus hiljensi
kysynnän kasvua, ja uusien asemien integrointi
täyteen toimintakykyyn edistyi hieman suunni-
teltua hitaammin.

Liiketulos 1.1.-31.12.2008 oli -359 (-976) tuhatta
euroa. Tavoitteeksi asetettuun positiiviseen lii-
ketulokseen ei vielä päästy. Tämä johtui kysyn-
nän kasvun hidastumisesta vuoden viimeisellä
neljänneksellä sekä strategian mukaisten kehit-
tämishankkeiden, kuten taloushallinnon uudel-
leen organisoinnin, ja uusien asemien integ-
roinnin ennakoitua suuremmista kuluista.

Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli -702 
(-1087) tuhatta euroa. Sijoitetun pääoman tuot-
to (ROI) oli -0 (-9) prosenttia. Tilikauden osa-
kekohtainen tulos oli -0,09 (-0,16) euroa.

1.3. Tase, rahoitus ja 
investoinnit 

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen
loppusumma 31.12.2008 oli 18,712 (13,619)
miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhyt-
aikaiset saamiset olivat 1,758 (1,019) miljoonaa
euroa. Korollisia nettovelkoja oli 6,823 (3,098)
miljoonaa euroa, joista 2,445 (1,253) miljoonaa

euroa oli lyhytaikaisia ja 4,378 (1,845) miljoo-
naa euroa pitkäaikaisia velkoja. 

Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 773 tuhatta
euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppa-
hintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien
tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana.
Konsernin maksuvalmius eli quick ratio –tun-
nusluku oli 0,31 (0,35). Liiketoiminnan rahavirta
ennen käyttöpääoman muutosta oli 672 (-75)
tuhatta euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 5.201 (3.033) tuhatta euroa. Investoinnit
muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liike-
toiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen
asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilo-
jen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukai-
siksi. Myös olemassa olevia asemia laajennettiin
ja perusparannettiin. Näistä merkittävin on syys-
kuussa 2008 valmistunut Erottajan aseman uusi-
minen ja laajentaminen Helsingissä.

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,1
(49,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen lasku
johtui pääasiassa liiketoiminnan voimakkaasta
laajentamisesta.

1.4. Keskeiset tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty emo-
yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 7.7.
Tunnuslukujen vertailukelpoisuutta vuosien vä-
lillä heikentää se, että tilikausien 2004-2005 tun-
nusluvut ovat konsernin tuolloin harjoittamaan
tietotekniikkaliiketoimintaan liittyviä.
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OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

2008 2007 2006 2005 2004
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

Osakekohtainen tulos -0,09 -0,16 0,05 -0,27 0,24
Laimentamaton osakekohtainen tulos,
jatkuvat toiminnot -0,09 -0,15 -0,27 -0,15 -
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot * * * * *
Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot - -0,01 0,33 -0,12 -
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot * * * * -
Oma pääoma/osake, euro* 1,17 1,20 1,28 0,65 0,65
Osinko/osake, euro - - - - -
Osinko/tulos, % - - - - -
Hinta/voitto, P/E-luku -27,1 -18,9 64,2 -5,11 7,89
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana 5 856 482 5 589 880 4 341 106 2 304 127 2 203 192
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
optioiden ja vaihtovelkakirjalainojen 
laimennusvaikutus huomioiden 5 954 353 5 749 230 4 348 028 2 304 127 2 311 935
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa 5 910 272 5 592 702 5 588 702 3 073 472 2 311 935
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa, optioiden ja vaihto-
velkakirjalainojen laimennusvaikutus 
huomioiden 6 008 144 5 752 052 5 595 624 3 073 472 2 311 935

Ylin kurssi, euro 3,40 4,08 4,58 2,15 2,08
Alin kurssi, euro 2,43 2,84 1,26 1,21 1,51
Osakkeen kaupankäynnillä 
painotettu keskikurssi, euro 3,03 3,37 2,49 1,59 1,83
Vuoden lopun kurssi, euro 2,55 3,07 3,02 1,37 1,92
Osakekannan markkina-arvo 
31.12, euro 15 071 194 17 169 595 16 875 977 4 210 657 4 230 129
Osakkeiden kokonaisvaihto, kpl 696 321 1 751 438 9 202 078 1 470 474 1 189 145
Kokonaisvaihdon osuus kaikista 
osakkeista, % 12 31 164 64 54

* Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA

2008 2007 2006 2005*) 2004*)
IFRS IFRS IFRS IFRS

Liikevaihto, 1000 euroa 26 010 15 871 6 912 5 257 5 559
Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa -359 -976 263 -706 389
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -1,4 -6,1 3,8 -13,4 7,0
Voitto/tappio ennen veroja, 1000 euroa -702 -1 087 251 -616 296
Voitto/tappio ennen veroja, % liikevaihdosta -2,7 -6,8 3,6 -11,7 5,3
Oman pääoma tuotto-%, ROE -11 -13 4 -36 46
Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI -4 -11 4 -27 9
Omavaraisuusaste, % 37 49 67 61 41
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
1000 euroa 5 201 3 033 9 511 288 153
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
% liikevaihdosta 20 19 137 5,5 2,8
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa 0 0 0 0 158
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0 0 0 3
Henkilömäärä (keskimääräinen) 358 209 141 61 59

* Sisältää lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan luvut

1.6. Henkilöstö 

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla
toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista,
suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön
hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä työskenteli 
tilikauden päättyessä toimitusjohtaja mukaan 
lukien kaksitoista henkilöä.

Oral Hammaslääkärit -konsernissa työskenteli
vuonna 2008 keskimäärin 358 (209) koko- ja
osa-aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 434
(235) henkilöä. Vuoden lopun henkilöstövah-
vuudesta 320 (130) oli työsuhteessa Oraliin ja
114 (105) työskenteli sopimussuhteessa amma-
tinharjoittajana. 

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä 
vuoden lopussa oli 38,5 (37,0) vuotta. Naisia oli
työsopimussuhteisesta henkilöstöstä 88,6 (89,1)
prosenttia ja miehiä 11,4 (10,9) prosenttia. 

1.5. Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslää-
kärit Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryh-
tiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy sekä
Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy. Kaikki
konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoi-
mintaa.

Hallitus päätti 22.5.2008, että Oral Hammaslää-
kärit Sibeliuksenkatu Oy, Oral Hammaslääkärit
Mikkeli Oy ja Oral Hammaslääkärit Hyvinkää
Oy sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuminen 
merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2008.

Oralilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 19
hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä,
Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Lah-
dessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa ja
Vaasassa.
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Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoai-
kaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli
75,1 (60,0) prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikais-
ten vastaavasti 24,9 (40,0) prosenttia.

Osaamista kehitettiin sekä ammatillisen osaami-
sen että palvelu- ja esimiesosaamisen alueilla.
Hammaslääkäreiden henkilöstökoulutuksessa
keskityttiin kliinisen työn laatuun ja potilastur-
vallisuuteen. Kliinisen hoidon neuvottelukunta
tuotti vuoden aikana useita hoitosuosituksia.
Erityisesti toimipaikkojen vastaaville lääkäreille
ja vastaaville hoitajille suunnattua esimies- ja
johtamiskoulutusta jatkettiin. Myös muun hoito-
henkilöstön koulutuksessa keskityttiin palvelu-
prosesseihin ja toimintatapojen yhtenäistämi-
seen.

1.7. Hallinto ja johto

Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toi-
mii Antti Kasi. Yhtiön johtoryhmän muodostavat
toimitusjohtajan lisäksi vastaava lääketieteellinen
johtaja Erkki Virta, joka toimii myös toimitusjoh-
tajan sijaisena, palvelujohtaja Anna-Maria Mäke-
lä sekä 30.8.2008 asti talousjohtaja Pekka Raati-
kainen ja 1.9.2008 alkaen talousjohtaja Lauri Lar-
javaara.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen ovat
muodostaneet 4.4.2008 alkaen puheenjohtajana
Juhani Erma (OTL, varatuomari, Senior Advisor,
Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy),
varapuheenjohtaja Juha Korhonen (KTM, varain-
hoitaja eQ Pankki Oy), Alexander Ehrnrooth
(KTM, toimitusjohtaja Atine Group Oy), Mikael
Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Kirsti Piponius (KTM)
sekä Tuomas Waltimo (HTT, professori, Baselin
yliopisto). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana on toiminut Alexander Ehrn-
rooth ja muina jäseninä Juha Korhonen sekä
Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaava lääketie-
teellinen johtaja HLL Erkki Virta. Tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajana on toiminut Mikael
Ingberg ja muina jäseninä Juha Korhonen ja 
Juhani Erma.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ing-
berg, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas

Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajis-
ta riippumattomia. Yhtiöstä riippumaton on li-
säksi Alexander Ehrnrooth.

Hallituksessa toimivat 3.4.2008 asti eMBA Han-
nu Mikkonen (puheenjohtaja), OTL Juhani Er-
ma, KTT Mikael Ingberg, KTM Juha Korhonen,
KTM Kirsti Piponius ja HLT Tuomas Waltimo.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat
Hannu Mikkonen ja Juha Korhonen. Tarkastus-
valiokunnan muodostivat Hannu Mikkonen, Ju-
hani Erma ja Juha Korhonen. Hallituksen jäse-
nistä Erma, Ingberg, Piponius ja Waltimo olivat
yhtiöstä ja suurimmista omistajista riippumatto-
mia. Yhtiöstä riippumattomia olivat lisäksi Mik-
konen, Erma ja Korhonen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Pricewaterhouse-
Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana
on toiminut KHT Johan Kronberg.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvotte-
lukuntaan kuuluivat vuonna 2008 Mikko Ranta-
la (EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL,
Dos.), Tapio Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli
Teronen (HLT, EHL, Dos.), Susanne Tuominen
(EHL) ja puheenjohtajana Tuomas Waltimo
(Prof.). Kliinisen neuvottelukunnan työtä koor-
dinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yh-
tiön vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki 
Virta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan
sijaisen henkilökohtaisesti tai määräys- ja vai-
kutusvaltayhtiöidensä kautta omistamien osak-
keiden lukumäärä 31.12.2008 oli 3.036.798, jo-
ka edustaa 51,38 prosenttia yhtiön koko osake-
ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
oli 31.12.2008 yhteensä 110.000 kpl Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n optio-oikeuksia, jotka oikeut-
tavat merkitsemään yhteensä 110.000 osaketta.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle
maksetut palkkiot

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiö-
kokouksen 3.4.2008 päätöksen mukaisesti halli-
tuksen puheenjohtajan palkkio on 3.000 euroa
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kuukaudessa. Hallituksen varapuheenjohtajan
palkkio on 2.000 euroa ja hallituksen jäsenen
palkkio 1.000 euroa kuukaudessa. Kokouspalk-
kio hallituksen valiokuntien kokouksista on
100 euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana
palkkaa yhteensä 125.814,40 euroa.

1.8. Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu
ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.12.2008 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 5.910.272. Jokainen osake oikeuttaa
yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa
eikä kirjanpidollista vasta-arvoa. 

Osakkeiden lukumäärä korottui vuoden aikana
neljä kertaa, yhteensä 318.200 osakkeella. Osa-
kepääoma korottui 12.000 eurolla.

Osakkeiden lukumäärä korottui yrityskauppo-
jen myyjäosapuolille suunnatun optio-ohjelman
merkintöjen seurauksena 139.000 osakkeella
13.2.2008. Optio-oikeudet annettiin Oralin te-
kemien yritysjärjestelyiden myyjäosapuolille
osana aiemmin sovittua kauppahintaa
21.12.2007. Hallituksen valtuudet optio-oikeuk-
sien antamiseen perustuvat yhtiökokouksen
20.3.2007 päätökseen. Optio-oikeudet jakautu-
vat seitsemään sarjaan siten, että ensimmäisten
sarjojen merkintäaika alkoi 1.1.2008 ja päättyi
15.1.2008. Merkintähinnat olivat 3,25 ja 3,39
euroa.

Osakkeiden lukumäärä korottui henkilöstöan-
nin seurauksena 57.700 osakkeella 18.2.2008.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n työyhteisössä työs-
kenteleville tarjottiin yhteensä 150.000 yhtiön
osaketta hintaan 3,00 euroa. Osakkeiden mer-
kintäaika alkoi 26.11.2007 ja päättyi 15.1.2008.
Hallituksen valtuudet optio-oikeuksien antami-
seen perustuivat yhtiökokouksen 20.3.2007
päätökseen.

10 suurinta omistajaa 31.12.2008

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 29,92
Korhonen Juha 9,92
Lahikainen Kimmo 8,80
Virta Erkki 8,52
Ranki Kari 8,51
Korhonen Sari Helena 4,77
Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen 3,86
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,45
Dick Nova Oy 1,00
Antila Kari Juhani 0,94
10 suurinta yhteensä 78,69
Muut 21,31

Yhteensä 100,0 

Osakkeiden määrä korottui 120.000 osakkeella
ja osakepääoma 12.000 eurolla 31.3.2008. Osa-
kemerkinnät perustuvat yhtiön toimitusjohtajalle
ja konsernin muulle avainhenkilöstölle annettui-
hin optio-oikeuksiin 2006A. Osakkeiden mer-
kintäaika näillä optioilla on 30.6.2007-30.3.2009
ja merkintähinta 1,80 euroa. Optio-oikeudet pe-
rustuvat yhtiökokouksen 24.3.2006 tekemään
päätökseen.

Osakkeiden määrä korottui 1.500 osakkeella
13.10.2008. Osakemerkinnät perustuivat
31.5.2008 päättyneeseen optio-ohjelmaan 2004B.

1.9. Osakkeenomistajat ja 
muutokset omistaja-
rakenteessa

Oral Hammaslääkärit Oyj:llä oli vuoden 2008 lo-
pussa 2.220 (2.355) osakkeenomistajaa. 
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1.10. Hallituksen voimassa
olevat valtuudet ja valtuutusten
käyttö

Hallituksella oli 3.4.2008 asti varsinaisen yhtiöko-
kouksen 20.3.2007 myöntämä valtuutus päättää
enintään 900.000 osakkeen antamisesta osakean-
nilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
(mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä. Tämän valtuutuksen perus-
teella annettiin optio-oikeuksia yhteensä 302.639,

minkä lisäksi Oralin työyhteisössä työskenteleville
suunnatussa osakeannissa merkittiin 57.700 osaketta. 

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 valtuutti hallituk-
sen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
tamisesta. Valtuutus koskee yhteensä enintään
290.000 osaketta ja sisältää lisäksi oikeuden päät-
tää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen
siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden luku-
määrä olisi enintään 290.000 osaketta, kuitenkin
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista.

Omistuksen jakaantuminen suuruusluokittain 31.12.2008
Määrä Omistajia Omistajia Osake- ja Osake- ja

kpl % äänimäärä  äänimäärä
kpl %

1-500 1867 84,08 171 983 2,91
501-1000 162 7,30 138 443 2,34
1001-10 000 160 7,21 461 365 7,81
10 001-100 000 23 1,04 602 293 10,19
100 001-250 000 2 0,09 372 692 6,31
250 001-500 000 1 0,05 282 100 4,77
500 001-1 000 000 4 0,18 2 112 917 35,75
1 000 001-5 000 000 1 0,05 1 768 479 29,92

Kaikki yhteensä 2 220 100,00 5 910 272 100,00
joista hallintarekisteröityjä 5 4 906 0,08

Liikkeeseenlaskettu määrä 5 910 272 100,00

Omistuksen jakaantuminen sektoreittain 31.12.2008
Sektorin nimi Omistajia Omistajia Arvo-os. Arvo-os. Hallinta- Hallinta-

kpl % määrä kpl määrä % rek. kpl rek. %

Yritykset 102 4,60 2 099 820 35,52 0 0,000
Rahoitus- ja vakuutus-
laitokset 3 0,14 4 869 0,08 4 869 0,08
Julkisyhteisöt 1 0,05 228 000 3,86
Kotitaloudet 2 096 94,40 3 554 326 60,14 0 0,000
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 4 0,18 1 569 0,03 0 0,000
Ulkomaat 14 0,63 21 688 0,37 37 0,00

Kaikki yhteensä 2 220 100,000 5 910 272 100,000 4 906 0,08
joista hallintarekisteröityjä 4 4 906 0,08

Liikkeeseenlaskettu määrä 5 910 272

Erkki Virta on ilmoittanut Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, että hänen osuutensa Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on 5.5.2008 alittanut 1/10. Erkki Virran osuus Oral Hammaslääkärit 
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli tuolloin 9,14 prosenttia eli 540.000 osaketta.  
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Optio-ohjelma Merkintäaika Kpl Hinta EUR

A/II 15.2.2009-28.2.2010 29 500 3,3898
A/III 15.2.2010-28.2.2011 29 500 3,3898
B/III 15.2.2010-28.2.2011 20 000 3,25
C 15.2.2010-28.2.2010 18 639 3,38
2007 1.4.2010-31.3.2011 50 000 3,50
2006A 30.6.2007-30.3.2009 210 000 1,80
2005D 1.1.2007-31.12.2009 30 000 2,00
2005E 1.1.2008-31.12.2009 30 000 2,00
2004C 1.6.2007-31.5.2009 1 500 1,96

1.11. Voimassaolevat 
optio-ohjelmat

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti
21.12.2007 antaa yhteensä 256.639 uutta optio-
oikeutta kolmen Oralin vuonna 2007 toteutta-
man yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Optiot
ovat osa aiemmin sovittua kauppahintaa, ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 256.639 yh-
tiön 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 kaupparekiste-
riin 13.2.2008.

Varsinainen 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 al-
kaa 1.4.2010 ja päättyy 31.3.2011. Osakkeen
merkintähinta on 3,50 euroa vähennettynä en-
nen osakemerkintää päätettävien osinkojen
määrällä. Vuoden 2008 aikana optio-ohjelmasta
jaettiin 36.000 optio-oikeutta. 

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle
enintään 400.000 optio-oikeutta, jotka oikeutta-
vat merkitsemään yhteensä enintään 400.000
yhtiön osaketta. Optiotodistukset merkitään
tunnuksella 2006A. Optio-oikeudet annettiin
1.4.-31.12.2006 maksutta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimi-
tusjohtajalle sekä konsernin muulle avainhenki-
löstölle. Yhtiön toimitusjohtajalla ja konsernin

muulla avainhenkilöstöllä oli tilinpäätöshetkellä
90.000 2006A-sarjan optiota, minkä lisäksi yh-
tiön entisellä toimitusjohtajalla on 120.000
2006A-sarjan optiota. Osakkeiden merkintäaika
optiotodistuksilla on 30.6.2007-30.3.2009 ja mer-
kintähinta 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 merkit-
täväksi vastikkeetta yhteensä 60.000 optio-
oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteen-
sä 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 enin-
tään 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.
2004A-optioiden perusteella merkittiin 4.000
uutta osaketta. Sarjan 2004B optioiden perus-
teella merkittävien osakkeiden hinta määräytyi
ajalla 1.5.-31.5.2005 (1,56 euroa) ja merkintäaika
oli 1.6.2006-31.5.2008. 2004B-sarjan optioilla
merkittiin yhtensä 1.500 uutta osaketta, jotka
merkittiin kaupparekisteriin 13.10.2008. Sarjan
2004C optioilla merkittävien osakkeiden hinta
määräytyi ajalla 1.5.-31.5.2006 (1,96) ja merkin-
täaika on 1.6.2007-31.5.2009.
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1.12. Corporate Governance 
-suositusten noudattaminen

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa hallinnoin-
nissaan voimassa olevaa Helsingin Pörssin, Kes-
kuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliiton listayhtiöille antamaa Corporate
Governance –suositusta. Oral Hammaslääkärit
noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen lis-
tayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksel-
la, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvalio-
kunnan jäsenistä yksi omistajien edustaja kuuluu
myös yrityksen johtoon. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikau-
della 2008 yhteensä 15 kokousta, ja hallitusten
jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli
87. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi ja nimi-
tys- ja palkitsemisvaliokunta neljä kertaa.

1.13. Arvio toiminnan 
merkittävistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä

Oral Hammaslääkärit -konsernin liiketoiminnan
merkittävimmät lähiaikojen riskit liittyvät kasvun
ja kannattavuuden hallintaan.  

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on
historiallisesti ollut vakaa. Siihen voivat vaikuttaa
yleiseen kulutuskysyntään vaikuttavat suhdanne-
vaihtelut, kilpailutilanteen muuttuminen sekä
sellaiset julkisen terveydenhuollon muutokset,
joilla on vaikutusta terveyspalveluiden kysynnän
määrään ja suuntautumiseen yksityisen ja julki-
sen sektorin välillä. Taloudellisessa taantumassa
hammasterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan
hieman vähenevän. 

Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt kulu-
valla tilikaudella yhtiön kannalta suotuisasti.
Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti
ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski
yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodos-
tavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä
liiketoimintariskeistä. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin
kuuluvien asemien investointitarpeet sekä ket-

junrakentamisen tuomat etupainotteiset lisäkustan-
nukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden mer-
kittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen
käyttämistä. Osa tällä tavoin hankitusta rahoituk-
sesta suunnataan käyttöpääomatarpeen rahoitta-
miseen. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti rahoitusti-
lanteen ja pääomarakenteen kehittymistä ja pyrkii
neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kulla-
kin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden
ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus opti-
maalisin ehdoin.

1.14. Ympäristötekijät

Oralin toiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka kä-
sitellään säädösten mukaisesti. Röntgentoiminnas-
sa siirryttiin kokonaan digitaaliseen kuvantami-
seen vuoden 2008 aikana.  

1.15. Yhtiökokouksen 
päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous 3.4.2008 päätti hallituksen esityksen mukai-
sesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5. 
luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvista asioista sekä tuloksen käsittelystä, voi-
tonjaosta ja ylikurssirahaston alentamisesta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneen 
tilikauden tappio, yhteensä -1.343.479,21 euroa,
kirjataan voitto ja tappio -tilille ja että osinkoa ei
jaeta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön ylikurssira-
hastoa alennetaan vahvistetun taseen 31.12.2007
mukaisten tappioiden kattamiseksi 470.493,31 
eurolla.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättä-
mään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamises-
ta (antivaltuutus).  Yhtiökokous päätti, että halli-
tuksessa jatkavat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Ju-
ha Korhonen, Kirsti Piponius sekä Tuomas Walti-
mo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Alexan-
der Ehrnrooth.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintar-
kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n vas-
tuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg. 
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1.16. Kaupankäynti NASDAQOMX
Helsingissä

Tilikaudella 1.1.-31.12.2008 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,43
euroa ja ylin 3,40 euroa. Osakkeen päätöskurssi
30.12.2008 oli 2,55 euroa ja yhtiön markkina-ar-
vo 15,1 miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena NASDAQOMX Helsin-
gissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäynti-
tunnus on ORA1V.

1.17. Tilikauden jälkeiset 
tapahtumat

Oral antoi 26.1.2009 tuloksestaan ennakkotiedon,
jossa se kertoi sekä liikevaihdon että liiketulok-
sen jäävän aiemmin julkistetuista tavoitteista. 

Oral on tehnyt uuden hakemuksen Uudenmaan
verovirastolle koskien yhteensä noin 15,5 miljoo-
nan euron tappioita, joista noin 15 miljoonaa 
euroa on vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja 611
tuhatta euroa vuodelta 2005. Helsingin hallinto-
oikeus on pitänyt voimassa Uudenmaan verovi-
raston antaman päätöksen, jonka mukaan Oral
Hammaslääkärit Oyj:lle ei myönnetty lupaa vä-
hentää verovuodelta 2005 vahvistettavaa tappiota
verotuksessaan. Oral ei ole kirjannut vahviste-
tuista tappioista verosaamista taseeseen. 

1.18. Arvio todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on
edelleen suhteellisen hyvä, ja yksityisten ham-
masterveyspalveluiden markkinan odotetaan pit-
källä aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti
ikääntyvän väestön ostokyvyn parantumisen
odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä ham-
masterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden ky-
syntää. 

Taloudellisen taantuman arvioidaan kääntävän
yleisen kysynnän kasvun väliaikaisesti laskuun.
Oral uskoo, että sillä on kattavan asiakastietojär-

jestelmänsä ja vahvan kumppaniverkostonsa an-
siosta kuitenkin hyvät mahdollisuudet vastata 
supistuvan markkinakysynnän haasteeseen. Oral
uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on
myös kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoide-
tulle hammasterveysketjulle. 

Oral arvioi vuoden 2009 liikevaihtonsa ylittävän
32 miljoonaa euroa (edellinen arvio noin 35 mil-
joonaa euroa). Liiketuloksen arvioidaan muodos-
tuvan positiiviseksi. 

1.19. Hallituksen esitys 
yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikau-
den tappio -901.722,90 euroa kirjattaisiin voitto-
ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hal-
litus ehdottaa, että emoyhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoa alennettaisiin yhteensä
846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa yhteensä
197.396,05 eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä
aiempien tilikausien tappion yhteismäärältään 
-1.043.566,05 euroa kattamiseksi.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous pidetään torstaina 26.3.2009 klo 18.00 alka-
en Diana-auditoriossa Helsingissä. Kokouskutsu
julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena ja lehti-
ilmoituksena.

1.20. Hallituksen jäsenet 

Hallituksen jäsenet esitellään sivulla 72.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)
Liitetieto 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007
JATKUVAT  TOIMINNOT:
Liikevaihto 26 010 15 871

Materiaalit ja palvelut 6.4.2. -12 306 -8 228
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut 6.4.3. -8 279 -4 787
Poistot ja arvonalentumiset 6.4.5. -1 215 -753
Liiketoiminnan muut kulut 6.4.6. -4 569 -3079 

Liiketulos -359 -976

Rahoitustuotot 6.4.7. 25
Rahoituskulut 6.4.7. -368 -111
Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä (netto) 6.4.7. -343 -111

Voitto / tappio ennen veroja -702 -1087

Tuloverot 6.4.8. 146 224

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -556 -863

LOPETETUT TOIMINNOT:

Tilikauden voitto/tappio 
lopetetuista liiketoiminnoista - -48

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -556 -911
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen
-Emoyrityksen omistajille -556 -911
-Vähemmistölle

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

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot 6.4.9. -0,09 -0,15
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, jatkuvat toiminnot * *

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot 6.4.9. 0,00 -0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, lopetetut toiminnot * *
*)Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen tulokseen

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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KONSERNITASE (TEUR)
Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6.4.13. 4 572 2 943
Liikearvo 6.4.14. 6 040 4 090
Muut aineettomat hyödykkeet 6.4.14. 5 020 3 753
Laskennalliset verosaamiset 6.4.20. 409 289
Myytävissä olevat sijoitukset 6.4.15. 7 4
Ennakkomaksut sijoituksista 6.4.14. - 700
Lainat ja muut saamiset 6.4.15. 14 19
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 062 11 798

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 6.4.16. 669 388
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.4.17. 1 758 1 019
Rahavarat 6.4.18. 224 414
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 651 1 821

Varat yhteensä 18 712 13 619

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 4. 571 558
Ylikurssirahasto 4. 5 126 5 597
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4. 1 079 367
Edell. tilikausien voitto/tappio 4. 714 1114
Tilikauden voitto/ tappio 4. -556 -911
Oma pääoma yhteensä 6934 6 725

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.19. 4378 1 845
Laskennalliset verovelat 6.4.20. 1 038 959
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5416 2804

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.19. 2445 1 253
Ostovelat ja muut velat 6.4.21. 3 917 2 837
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6362 4 090

Velat yhteensä 11 778 6 894

Oma pääoma ja velat yhteensä 18 712 13 619

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

Osake- Ylikurssi- Muut  Voitto- Oma 
pääoma rahasto rahastot varat pääoma

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 203 6725
Tilikauden tulos -556 -556
Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen oikaisu 38 38
Maksullinen osakeanti 173 173
Osakeantikulut -7 -7
Optioilla merkityt osakkeet 12 546 558
Siirto ylikurssirahastosta -471 471 -
Oma pääoma 31.12.2008 571 5126 1079 157 6934

Osake- Ylikurssi- Muut  Voitto- Oma 
pääoma rahasto rahastot varat pääoma

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1047 7202
Tilikauden tulos -780 -780
Myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen oikaisu 101 101
Optioilla merkityt osakkeet 367 367
31.12.2007 aiemmin julkistettu 558 5597 367 368 6889
IAS 8:n mukaisen virheen oikaisu -165 -165
Oma pääoma 31.12.2007 558 5597 367 203 6725
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RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)

Liitetieto 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio 1. -556 -911
Oikaisut tilikauden tulokseen

Rahoitustuotot ja –kulut 6.4.7. 343 111
Muut oikaisut -330 -28
Poistot 6.4.5. 1215 753

Nettokäyttöpääoman muutos 310 334
Korot 6.4.7. -326 -111
Verot 6.4.8. -90 -363
Liiketoiminnan kassavirta 565 -217

Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 6.4.12.-6.4.14. -1661 -1235
Maksettu ennakko liiketoimintakaupasta 6.4.14. - -700
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla 6.4.12. -1656 -63
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 6.4.15. 5 4
Muut investoinnit -160
Investointien rahavirta yhteensä -3472 -1992

Kassavirta ennen rahoitusta -2907 -2209

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6.4.19. 1682 1316
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 6.4.19. -53 -
Rahoitusleasingvelkojen maksu 6.4.19. -338 -250
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6.4.19. 1042 1122
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 6.4.19. - -13
Maksullinen osakeanti 6.4.24. 168 7
Optioilla merkityt osakkeet 6.4.24. 216 -
Rahoituksen rahavirta 2717 2182

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -190 -27

Rahavarat tilikauden alussa 414 441
Rahavarat tilikauden lopussa 224 414

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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6.1. Konsernin perustiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia ham-
masterveyspalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa
palveluitaan asemillaan Espoossa, Helsingissä,
Hämeenlinnassa, Lahdessa, Mikkelissä, Jyväsky-
lässä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella,
Turussa, Porissa, Hyvinkäällä, Seinäjoella, Vaasas-
sa ja Torniossa.

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

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksy-
nyt tilinpäätöksen 26.2.2009. Suomen osakeyhtiö-
lain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen
jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös 
tilinpäätöksen muuttamisesta.

Konsernitilinpäätös on saatavissa yhtiön sijoittaja-
sivuilla Internet-osoitteessa www.oral.fi tai yhtiön
pääkonttorista. 

6.2. Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

6.2.1. Laatimisperusta ja 
vertailukelpoisuus

Tämä on järjestyksessään neljäs konsernin tilin-
päätös, joka on laadittu kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (International Financial Reporting
Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on nou-
datettu 31.12.2008 voimassaolevia IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kan-
sainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o
1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti
EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja
niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja
yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myy-
tävissä olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja 
-velkoja. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mu-
kaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen
arvioiden ja olettamusten tekemistä samoin kuin
harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Nämä vaikuttavat omaisuus- ja velkaerien mää-
riin taseessa, vastuusitoumusten sekä ehdollisten
varojen ja velkojen esittämiseen tilinpäätöksessä
että tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Johto pe-
rustaa arvionsa ja olettamuksensa aikaisempaan
kokemukseensa ja erinäisiin muihin oletuksiin,
joita pidetään kohtuullisina vallitsevissa olosuh-
teissa. Lopulliset toteumamäärät saattavat poike-
ta näistä arvioista. Lisätietoja harkinnasta, jota
johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja
jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitet-
täviin lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon
harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja ar-
vioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

6.2.2.  Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat yritykset, joissa konsernilla
on määräysvalta. Määräysvalta toteutuu niissä
yrityksissä, joissa konsernilla on yli puolet ääni-
vallasta tai joissa konsernilla on muutoin mää-
räysvalta. Nämä yritykset on yhdistetty konserni-
tilinpäätökseen. Konsernin keskinäinen osak-
keenomistus on eliminoitu hankintamenomene-
telmällä. Tytäryritykset on yhdistetty siitä päiväs-
tä lukien, jona konserni on saanut määräysval-
lan, ja yhdisteleminen on lopetettu sinä päivänä,
jona konsernin määräysvalta lakkaa. Kaikki kon-
sernin sisäiset liiketapahtumat, saamis- ja velka-
saldot sekä realisoitumattomat voitot on elimi-
noitu. Myös realisoitumattomat tappiot on elimi-
noitu, paitsi milloin tappio johtuu arvonalentu-
misesta.

Ajalla 1.1.2008-31.12.2008 Oral Hammaslääkärit
Oyj:llä oli 2-5 tytäryhtiötä. 

Ulkomaan rahan määräisten erien 
muuntaminen
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on
konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja esittä-
misvaluutta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirja-
taan tapahtumapäivän valuuttakurssiin. Tilikau-
den päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulko-
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maanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan
käyttäen tilikauden päätöskursseja. Varsinaiseen
liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot
käsitellään myynnin tai ostokulujen oikaisuerinä.
Konsernilla ei ole merkittäviä ulkomaanrahan
määräisiä 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
käypään arvoon arvostettuina oikaistuina alen-
nuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai useam-
masta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirjataan tuo-
toiksi hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa kun hoi-
tojaksoon liittyviä toimenpiteitä suoritetaan asiak-
kaalle. Samalla hetkellä kirjataan kuluksi liike-
vaihdon kerryttämiseksi suoritettavat välittömät
kulut, kuten lääkäripalkkiot. Toimintansa luon-
teesta johtuen yhtiöllä ei ole käytössä muita lii-
kevaihdon tuloutusmenettelyjä.

Lopetetut toiminnot
Yhtiöllä ei ole myytäviksi luokiteltuja pitkäaikai-
sia omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja tasees-
sa 31.12.2008 ja 31.12.2007. Yhtiö luopui tieto-
tekniikkaliiketoiminnasta 31.3.2006. Lopetun tie-
totekniikkaliiketoiminnon tulos on esitetty omana
eränään konsernin tuloslaskelman vertailuvuo-
den luvuissa. 

6.2.4. Yritysten yhteenliittymät

Yrityksen tai liiketoiminnan hankinnasta syntynyt
liikearvo muodostuu hankintamenon sekä käy-
piin arvoihin arvostettujen hankittujen yksilöitä-
vissä olevien varojen ja velkojen nettoarvon ero-
tuksena. Hankittujen varojen ja velkojen nettoar-
vo määritetään kirjaamalla erikseen kaikki hanki-
tut yksilöitävissä olevat varat (mukaan lukien ai-
kaisemmin kirjaamattomat aineettomat hyödyk-
keet), velat ja vastuusitoumukset, mikäli tietyt
kirjaamisperusteet täyttyvät. 

Hammashoitolaitteisiin ja hoitokalusteisiin liitty-
vät käyvät arvot johto on määritellyt sen koke-
muksen perusteella, mikä sillä on kunkin hyö-

dykkeen edustaman hyödyketyypin odotettavissa
olevasta taloudellisesta käyttöiästä suhteessa hyö-
dykkeen tekniseen kuntoon arvostushetkellä.

Aineettomiin oikeuksiin liittyvät arvot on määritel-
ty pääsääntöisesti perustuen yhtiöllä olevaan tie-
toon hyödykkeiden markkinahinnoista toimialalla
toteutuneissa liiketoimintajärjestelyissä.

Arvonmääritykset, jotka ovat perustuneet diskon-
tattuihin tuleviin rahavirtoihin, edellyttävät johdol-
ta arvioita ja olettamuksia omaisuuserien tulevasta
käytöstä ja niiden vaikutuksesta yhtiön taloudelli-
seen asemaan. Yhtiön tulevan liiketoiminnan pai-
nopisteiden ja suuntausten muutosten ei kuiten-
kaan merkittävästi oleteta voivan vaikuttaa omai-
suuserien arvostuksiin. Liikearvoa ja sen arvostus-
ta on käsitelty jäljempänä kohdissa 6.2.8. sekä
6.2.9.

Yritysten tai liiketoiminnan hankinnasta syntyneet
suorat kustannukset sisällytetään hankintame-
noon.

6.2.5. Työsuhde-etuudet ja niistä 
aiheutuvat kulut

(1.) Eläkkeet
Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu
ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Konsernilla
on käytössä ainoastaan maksupohjaisia eläkejär-
jestelyjä. Maksupohjaisissa järjestelyissä suorituk-
set kirjataan kuluiksi sinä kautena, johon maksu-
suoritus liittyy. 

(2.) Osakeperusteiset maksut
Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon nii-
den myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tulos-
laskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson
aikana. Optioiden myöntämishetkellä määritetty
kulu perustuu konsernin arvioon siitä optioiden
määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeu-
den syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo mää-
ritetään Black-Scholes -optiohinnoittelumallin pe-
rusteella. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta
optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä.
Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen
perusteella saadut rahasuoritukset kirjataan sijoite-
tun vapaan oman pääoman rahastoon siltä osin
kuin merkinnät on tehty 20.3.2007 jälkeen, jolloin
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous teki asiasta tämänsisältöisen päätöksen.
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Osakeperusteisten maksujen tulosvaikutteiset erät
sisältyvät konsernituloslaskelman erään työsuh-
de-etuuksista aiheutuvat kulut.

6.2.6. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään
alihankintana hankitun lääkäri- ja muun hoito-
henkilöstön käytöstä aiheutuneet kulut, vastaan-
otoilla käytettyjen tarveaineiden ja lääkkeiden
hankinnasta aiheutuneet kulut sekä hammaslabo-
ratoriolta ostettujen proteettisten tuotteiden ja
–laitteiden kulut.

6.2.7. Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet

Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään han-
kintamenoon vähennettyinä kertyneillä poistoilla
ja arvonalentumisilla. Lääketieteellinen kalusto ja
hoitolaitteisto poistetaan seitsemässä vuodessa
tasapoistoin lukuun ottamatta hammaslääketie-
teellisiä käsi-instrumentteja, jotka poistetaan tasa-
poistoin viidessä vuodessa.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään
erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät
menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myö-
hemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen
käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoon vain,
mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liit-
tyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu kon-
sernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on
luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja yl-
läpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne
ovat toteutuneet.

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vai-
kutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä
ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudelli-
sen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitel-
laan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä ole-
vat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toi-
minnot –standardin mukaisesti, poistojen kirjaa-
minen lopetetaan.

Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamal-
la nettoluovutustuottoa kirjanpitoarvoon, ja ne si-
sällytetään liiketoiminnan muihin tuottoihin tai
kuluihin.

6.2.8. Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, 
joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityk-
sen tai liiketoiminnan nettovarallisuuden käyväs-
tä arvosta hankinta-ajankohtana. Liikearvoista 
(ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoitta-
mattomista aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan
vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.
Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu
yhtiössä neljälletoista rahavirtaa tuottavalle yksi-
kölle. Liikearvo on kohdistettu niille rahavirtaa
tuottaville yksiköille, joiden yhtiö odottaa hyöty-
vän siitä liiketoimintojen yhdistämisestä, josta 
liikearvo syntyi. Liikearvo arvostetaan alkuperäi-
seen hankintamenoon vähennettynä arvonalen-
tumisilla. 

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos
hyödykkeen hankintameno on määritettävissä
luotettavasti ja jos on todennäköistä, että hyö-
dykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudelli-
nen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Aineettomat
hyödykkeet (esim. potilaskanta, merkittävät asia-
kassopimukset ja kilpailukieltosopimukset), joilla
on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, merki-
tään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa
ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan
niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vai-
kutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä,
joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika
(yhtiön brandi), ei kirjata poistoja, vaan ne testa-
taan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Poistoajat hyödykeryhmittäin ovat:

Potilaskanta 10 v
Asiakassopimukset 5-10 v 
Kilpailukiellot 2-3 v 
(kilpailukiellon keston mukaan)

Yhtiö on määrittänyt Oral-brändin taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajoittamattomaksi aineettomaksi
hyödykkeeksi. Perusteena rajoittamattomalle ta-
loudelliselle vaikutusajalle on brändin markkina-
asema ja tunnettuus sekä brändiin sisältyvän
konseptin ja toimintamallin ainutlaatuisuus toi-
mialalla Suomessa. Näiden tekijöiden nähdään ja
on todettu edelleen kehittyneen yhtiön toiminta-
vuosien 2006-2008 aikana. Hyödykkeen arvosta-
missajankohdan jälkeen yhtiön toiminta on laa-
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jentunut useille paikkakunnille ja Oral-brändiä
käyttävien ja hyödyntävien hammasterveysase-
mien määrä kasvanut.

Hyödykkeestä ei tehdä poistoja vaan se testataan
vuosittain liikearvon arvonalentumistestauksen
yhteydessä. Hyödykkeen kirjanpitoarvo tilinpää-
töshetkellä 31.12.2008 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 2008.

6.2.9. Aineellisten ja aineettomien hyö-
dykkeiden arvon alentuminen

Yhtiön johto arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä,
onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo
on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan ky-
seisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva ra-
hamäärä.

Seuraavassa on esitetty yhtiön johdon keskeisinä
pitämiä tekijöitä, jotka voivat johtaa arvonalentu-
mistestaukseen:

• omaisuuserän merkittävästi heikompi tuotto
suhteessa aikaisempaan tai odotettuun talou-
delliseen tulokseen;

• toimialan tai markkinatilanteen merkittävät ne-
gatiiviset muutokset tai niiden uhat ja

• merkittävät muutokset hankittujen varojen
käyttötavassa tai liiketoiminnan kokonaisstrate-
giassa.

Riippumatta siitä, onko arvonalennuksesta viittei-
tä, kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan
vuosittain liikearvosta sekä muista aineettomista
hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton vaikutusai-
ka. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuus-
erän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheu-
tuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo.
Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuus-
erästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavis-
sa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jot-
ka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskor-
kona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa,
joka korosta markkinoiden näkemystä rahan ai-
ka-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisris-
keistä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuus-
erän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerry-
tettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan. Muista omaisuuseristä
kuin liikearvosta kirjattu arvonalennustappio voi-
daan myöhemmin peruuttaa, jos on tapahtunut
muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määri-
tettäessä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Pe-
ruutusta ei kuitenkaan tehdä enempää kuin mikä
hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalen-
tumistappion kirjaamista.

Käyvän arvon määrittäminen perustuu johdon ar-
vioihin tulevista rahavirroista. Rahavirta-arvioihin
vaikuttavat eniten diskonttokorot, päätösarvot se-
kä saatavien ja maksettavien rahavirtojen arvioin-
nissa käytetyt olettamukset ja arviot. Johto valit-
see diskonttokoron keskimääräisen oman ja vie-
raan pääoman tuottovaatimuksen perusteella.
Vaikka johdon käsityksen mukaan olettamukset
on tehty noudattaen huomattavaa varovaisuutta,
tehdyt arviot voivat poiketa olennaisesti tulevai-
suudessa toteutuvista arvoista. Diskontatut raha-
virrat lasketaan rahavirtoja tuottavien yksiköiden
tasolla. 

6.2.10. Tuloverot 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden ve-
rotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja lasken-
nallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon
perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta
voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa
oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvil-
lä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikai-
sista eroista omaisuus- ja velkaerien verotuksel-
listen arvojen ja kirjanpitoarvojen välillä. Lasken-
nallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun ky-
seessä on alun perin kirjanpitoarvoon merkittävä
omaisuuserä tai velka, eikä tällaisen omaisuus-
tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tu-
lokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen to-
teuttamisajankohtana. Verotuksessa vähennyskel-
vottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista
veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittova-
roista kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin
ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa
olevassa tulevaisuudessa.

Yhtiön merkittävimmät väliaikaiset erot omai-
suus- ja velkaerien verotuksellisten arvojen ja kir-
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janpitoarvojen välillä syntyvät yrityskauppojen
yhteydessä tehdyistä aineettomien hyödykkeiden
aktivoinneista sekä aineellisten hyödykkeiden ar-
vostamisesta käypään arvoon.

Laskennallista veroa määritettäessä on käytetty
verokantaa, josta on tilinpäätöspäivään mennessä
säädetty tai jonka hyväksytystä määrästä on il-
moitettu. 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen
määrään asti kun on todennäköistä, että tulevai-
suudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan
väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 

6.2.11. Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat koostuvat käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusva-
roista, myytävissä olevista sijoituksista sekä laina-
saamisista ja muista saamisista. Luokittelu tapah-
tuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen pe-
rusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankin-
nan yhteydessä. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja
myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitus-
varojen taseesta poiskirjaaminen tapahtuu silloin,
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen
oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt
merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulko-
puolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat ra-
hoitusvarat tai -velat ovat sellaisia, jotka on han-
kittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.
Konserni on luokitellut tähän ryhmään johdannai-
set, koska konsernissa ei sovelleta suojauslasken-
taa. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon.
Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoi-
tumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot
merkitään tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka
aikana ne syntyvät. Johdannaiset ovat koronvaih-
tosopimuksia, ja ne sisältyvät taseessa erään
”muut saamiset”, tai ”muut velat” ollessaan 
arvoltaan negatiivisia.

Laina- ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin
kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat
kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toi-
mivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kau-
pankäyntitarkoituksessa. Tähän ryhmään sisälty-
vät konsernin rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu
luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja velalli-
selle. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintame-

noon efektiivisen koron menetelmällä, ja ne sisälty-
vät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin: viimeksi
mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden
kuluttua. Lainat ja muut saamiset koostuvat pääosin
myyntisaamisista sekä lainasaamisesta henkilökun-
taan kuuluneelta henkilöltä.

Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisiä
laskuja vastaavaan määrään vähennettynä arvon-
alentumistappioilla.

Arvonalentumistappio kirjataan silloin, kun on ole-
massa luotettavaa näyttöä sille, että yritys ei pysty
keräämään saamisiaan alkuperäisten ehtojen mu-
kaisesti. Arvonalentumistappion määrä on saamis-
ten kirjanpitoarvon ja niistä kerrytettävissä olevan
rahamäärän erotus ja se vastaa odotettavissa ole-
vien rahavirtojen nykyarvoa.  Näyttönä pidetään
saamisen erääntymistä yli 180 päivän ikäiseksi tai
sitä varhemmin saatua ulkopuolisen perintätoimis-
ton antamaa arviota saatavan perintätoimenpiteiden
kautta kerrytettävissä olevasta rahamäärästä suh-
teessa perintäkustannuksiin.

Myytävissä olevat sijoitukset ovat johdannaisvaroi-
hin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti
määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu
muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoi-
hin, koska yhtiö ei ole aikeissa luopua niistä alle
12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä lähtien.
Oralin myytävissä olevat sijoitukset koostuvat sijoi-
tuksista julkisesti noteeraamattomiin yhtiöihin. Ne
on arvostettu hankintamenoon, koska niiden käypä
arvo ei ole määritettävissä luotettavasti johtuen epä-
likvideistä markkinoista.

Rahavarat koostuvat käteisestä sekä rahasta pankki-
tileillä. Taseen rahavarat vastaavat rahavirtalaskel-
man rahavaroja.

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko
olemassa objektiivista näyttöä siitä, että yksittäisen
rahoitusvaran tai rahoitusvarojen ryhmän arvo on
alentunut. Jos myytävissä olevaksi sijoitukseksi luo-
kitellun osakkeen arvonalentumisesta on näyttöä,
käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio kirjataan
tulosvaikutteisesti, eikä sitä myöhemmin peruta. 

6.2.12. Vuokrasopimukset

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimuk-
set, joissa yhtiöllä on olennainen osa omistamiselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoi-
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tusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus
merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankoh-
tana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai
sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon.
Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödyk-
keestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen
vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan ku-
luessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoi-
tusmenoon ja velan lyhennykseen vuokra-aikana
siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle
muodostuu samansuuruinen korkoprosentti.
Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. 

Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omista-
miselle ominaisistä riskeistä ja eduista jää vuok-
ranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksi-
na. Muiden vuokrasopimusten perusteella suori-
tettavat vuokrat on käsitelty liiketoiminnan muis-
sa kuluissa ja ne kirjataan tuloslaskelmaan tasa-
suuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. 

6.2.13. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä
yhtiön asemilla olleesta hammasterveyspalvelui-
den hoitoprosesseissa käytettävistä tarve- ja lää-
keaineista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankinta-
menoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään
keskihintamenetelmällä. Nettorealisointiarvo on
hankintameno vähennettynä mahdollisella epä-
kuranttiusvarauksella.

6.2.14. Rahoitusvelat

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon
käypään arvoon transaktiomenot sisällyttäen.
Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun
hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä-
ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korol-
lisia tai korottomia. Kaikki rahoitusvelat kirjataan
taseeseen velan tosiasiallisena syntymispäivänä.
Rahoitusvelkojen taseesta poiskirjaaminen tapah-
tuu silloin, kun konsernilla ei ole enää velasta
johtuvaa velvoitetta rahamäärän ulosvirtaamisen
muodossa. Rahoitusvelkoihin ei ole konsernissa
aktivoitu korkomenoja.

Konsernilla on johdannaisia, jotka luokitellaan
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi ra-
hoitusvaroiksi tai -veloiksi. Niiden laadintaperi-

aatteet on kerrottu kohdassa ”Rahoitusvarat”.
Kaikkien rahoitusvarojen– ja velkojen käypien ar-
vojen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedos-
sa 6.4.23.

6.2.15. Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman
tapahtuman seurauksena lakisääteinen tai tosiasial-
linen olemassa oleva velvoite, maksuvelvoitteen
toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suu-
ruus on arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kir-
jattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita
olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää
tilinpäätöspäivänä.

Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada kor-
vausta joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus
kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta 
siinä vaiheessa kun korvauksen saaminen on 
käytännössä varma. Tappiollisista sopimuksista
kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi
vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopi-
muksesta saatavat hyödyt. 

31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneillä tilikausilla
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernilla ei ole 
ollut varauksia.

6.2.16. Osakepääoma

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi
aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta yritysten
yhteenliittymissä syntyviä menoja esitetään vero-
vaikutuksella oikaistuna liikkeeseenlaskusta saatu-
jen maksujen vähennyksenä omassa pääomassa.

6.2.17. Segmentti-informaatio

Oral Hammaslääkärit on hammasterveyspalve-
luiden tuottamiseen kotimaisilla markkinoilla 
erikoistunut yritys. Konsernin hallitus seuraa näi-
den palveluiden muodostamaa liiketoimintaa yhte-
nä kokonaisuutena eikä erillisiä liiketoimintaseg-
menttejä ole erotettavissa. Myöskään maantieteelli-
siä segmenttejä ei ole erotettavissa, koska konser-
ni harjoittaa liiketoimintaansa yksinomaan koti-
maan markkinoilla. Konsernin sisäinen organisaa-
tiorakenne ja sisäinen taloudellinen raportointi on
rakennettu täten yhden liiketoimintasegmentin ja
yhden maantieteellisen segmentin mukaisesti eikä
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yhtiö siten näe tarvetta segmentti-informaation 
esittämiselle.

6.2.18. Liikevoitto

IAS 1 tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei mää-
rittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt
sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka
muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoimin-
nan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden
ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella
oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista ai-
heutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentu-
mistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esite-
tään liikevoiton alapuolelle. Kurssierot ja johdan-
naisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liike-
voittoon mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvis-
tä eristä; muuten ne kirjataan rahoituseriin. 

6.2.19. Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet ja keskeiset 
epävarmuustekijöt

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tule-
vaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lop-
putulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ole-
tuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa ti-
linpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Merkityksiltään oleellisimmat arviot ja oletukset
ovat seuraavat: 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen ar-
vonalentumisen varalta liikearvo ja ne aineettomat
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen
vaikutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalentu-
misesta edellä laatimisperiaatteissa (6.2.9.) esitetyn
mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerry-
tettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöar-
voon perustuvana laskelmana. Laskelman laatimi-
nen edellyttää arvioiden käyttämistä liiketoiminnan
tulevasta kannattavuudesta sekä kaikista siihen vai-
kuttavista tekijöistä. Vastaavia johdon arvioita edel-
lyttävät myös yritysten yhteenliittymiin liittyvät ar-
vonmääritykset, joita on käsitelty edellä laatimispe-
riaatteissa (6.2.4.) esitetyn mukaisesti.

Yhtiön johto on perustaa rahavirtaennusteensa
strategian, tulevien vuosien taloussuunnitelman ja
ennusteiden lisäksi arvioon toimialan palveluiden
kokonaiskysynnässä ja hammashoitohenkilöstön
sekä yksityisten hammasterveyspalveluiden tarjon-

nassa odotettavissa olevaan kehitykseen. Käytetyt
oletukset heijastavat toteutunutta kehitystä ja tu-
levaisuuden oletuksia ja ovat johdonmukaisia
suhteessa ulkoiseen informaatioon.

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2008 vahvistettavista
tappioista 159 tuhannen euron suuruisen lasken-
nallisen verosaamisen. Yhtoö kirjasi vuonna 2007
verotappioista 216 tuhannen euron uuruisen las-
kennallisen verosaamisen. Johto perustaa kirjauk-
sensa arvonalentumistestauksen perustana ole-
vien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettä-
vissä oleviin rahamääriin sekä kokemukseensa
siitä, mikä vaikutus tilikausilla 2007-2008 hankit-
tujen liiketoimintojen yhdistämisellä sekä sa-
manaikaisella orgaanisella kasvulla on ollut kon-
sernin kannattavuuteen tilikaudella 2008. Kannat-
tavuutta tulevilla tilikausilla odotetaan parantavan
se, että ketjutoiminnan hallinnasta syntyvien ku-
lujen suhteellisen osuuden konsernin kuluista
odotetaan konsernin kasvun myötä merkittävästi
pienenevän. Yhtiö on ilmoittanut tilikauden 2009
liikevaihtoennusteekseen yli 32 miljoonaa euroa,
missä on kasvua tilikauden 2008 liikevaihtoon yli
6 miljoonaa euroa. Edellä kuvatuista syistä liike-
vaihdon kasvun odotetaan merkittävästi paranta-
van kannattavuutta tulevina tilikausina.

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

Konserni on ottanut 1.1.2008 käyttöön seuraavat
IASB:n julkistamat standardit tai niiden tulkinnat:

• IAS 39 (Muutos) ja IFRS 7 (Muutos), Reclassifi-
cation of Financial assets. Muutos mahdollistaa
tiettyjen rahoitusvarojen luokittelun pois kau-
pankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitus-
varoista tai myytävissä olevista rahoitusvaroista
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tällaisessa tapauk-
sessa on annettava tilinpäätöksessä lisätietoja.
Muutos on ollut sovellettavissa 1.7.2008 alka-
en. Konserni ei ole soveltanut muutosta tili-
kauden aikana, koska muutoksella ei arvioida
olevan olennaista vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen.

Seuraavien, vuonna 2009 tai sen jälkeen voimaan
tulevien pakollisten IAS ja IFRS -standardien
muutosten, IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen
osalta konserni on parhaillaan arvioimassa niiden
vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.
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Konserni ottaa käyttöön vuonna 2009 seuraavat
standardit ja tulkinnat:

• IAS 1 (Uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen.
Standardin muutoksen tarkoituksena on paran-
taa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa an-
nettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa
pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät
liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista
oman pääoman muutoksista. **)

• IAS 23 (uudistettu), Vieraan pääoman menot.
Standardin muutos edellyttää ehdot täyttäviin
hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman meno-
jen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankinta-
menoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan
kuluksi kielletään. Standardin muutoksella ei ole
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen sen nykyi-
sessä liiketoiminnassa.**)

• IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämis-
tapa ja IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittämi-
nen – Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit
ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet.
Standardien muutokset edellyttävät eräiden lu-
nastusvelvoitteisten instrumenttien sekä eräiden
rahoitusinstrumenttien, joiden perusteella yhtei-
sön tulee ainoastaan selvitystilan yhteydessä
luovuttaa tasasuhteinen osuus yhteisön nettova-
rallisuudesta luokittelemista omaksi pääomaksi.

• IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin
muutos selventää, että ainoastaan palvelun suo-
rittamista koskevat ehdot ja tulokseen perustu-
vat ehdot ovat oikeuden syntymisehtoja. Kaikki
muut piirteet tulee sisällyttää myöntämispäivän
käypään arvoon eivätkä ne vaikuta siihen
myönnettyjen etuuksien määrään, johon odote-
taan syntyvän oikeus tai arvostukseen myöntä-
mispäivän jälkeen. Muutos määrittelee myös
sen, että kaikki peruutukset käsitellään samalla
tavalla riippumatta siitä, onko tekijä yhtiö itse
vai muu taho. Standardin muutoksella ei odote-
ta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen. 

• IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi kor-
vaa IAS 14 -standardin. Sen mukaan segmentti-
tietojen esittämisessä on käytettävä ”johdon lä-
hestymistapaa”, jolloin tiedot esitetään samalla
tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Standardil-
la ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen sen nykyisessä liiketoiminnassa. 

• IFRIC 11, IFRS 2 – Konsernin ja omia osakkeita
koskevat liiketoimet. Tulkinta selventää omia

osakkeita tai konserniyhtiöitä koskevien liike-
toimien käsittelyä emoyhtiön ja konserniyh-
tiöiden tilinpäätöksissä ohjeistamalla näiden
luokittelua omana pääomana maksettaviin tai
käteisvaroina maksettaviin osakeperusteisiin
liiketoimiin. Tällä tulkinnalla ei ole olennaista
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

• IFRIC 13, Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta
määrittelee liiketoimet, joissa tavaroita tai pal-
veluita myydään asiakasuskollisuutta kannus-
tavalla tavalla myyntisopimuksiksi, joissa on
erotettavia osia. Asiakkaalta saatava suoritus
kohdistetaan myyntisopimuksen eri kom-
ponenteille niiden käypiin arvoihin perustuen.
Standardin muutoksella ei ole vaikutusta kon-
sernin tilinpäätökseen sen nykyisessä liiketoi-
minnassa.

• IFRIC 14, IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelys-
tä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäis-
rahastointivaatimukset ja näiden välinen yh-
teys. Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -standardin
mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin
etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pitkäai-
kaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin sil-
loin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahas-
tointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tule-
vien palautusten tai vastaisten järjestelyyn
suoritettavien maksujen vähennysten kautta
taseeseen merkittävän omaisuuserän kirjaamis-
edellytyksiä. 

• IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset.
Tulkinta selventää käsitelläänkö kiinteistöjen
rakentamissopimuksia IAS 11 “Pitkäaikais-
hankkeet” vai IAS 18 “Tuotot” -standardin mu-
kaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja
voidaan osatulouttaa. Tällä tulkinnalla ei ole
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **

• IFRIC 16, Hedges of a Net Investment in a Fo-
reign Operation. IFRIC 16 selventää ulkomai-
sen nettoinvestoinnin suojauksen kirjanpitokä-
sittelyä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisen net-
toinvestoinnin suojaus liittyy eroihin toiminta-
valuutassa, eikä esittämisvaluutassa. Lisäksi
suojausinstrumentin haltija voi olla mikä ta-
hansa konserniyhtiö. IAS 21, ‘Valuuttakurssien
muutosten vaikutukset’ -standardin määräyk-
set soveltuvat suojattavaan erään. Tällä tulkin-
nalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätök-
seen. **

• IFRS 1 (muutos), Ensimmäinen IFRS-standar-
dien käyttöönotto ja IAS 27 (muutos), Konser-
nitilinpäätös ja erillistilinpäätös. IFRS-tilinpää-



6.  IFRS-til inpäätös: Konsernin ti l inpäätöksen li itetiedot

40

töksen ensilaatijat saavat muutetun standardin
mukaan käyttää erillistilinpäätöksissään joko
käypää arvoa tai aiemman tilinpäätöskäytän-
nön mukaista kirjanpitoarvoa oletushankinta-
menona määritellessään tytäryrityksiin, yhtei-
sessä määräysvallassa oleviin yksikköihin ja
osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten alkupe-
räistä hankintamenoa. Tällä muutoksella ei 
tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpää-
tökseen.

IASB julkaisi toukokuussa 2008 parannuksia 34
standardiin osana vuosittaisia parannuksia stan-
dardeihin (Improvements to IFRSs). Johto arvioi
parhaillaan, mitkä muutoksista tulevat vaikutta-
maan konsernin tilinpäätökseen. 

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2010 seuraavat
IASB:n julkistamat standardit ja tulkinnat:

• IFRS 3 (Uudistettu), Liiketoimintojen yhdistämi-
nen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen
hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten
yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä
merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee
kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana
ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan han-
kinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emo-
yhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi
sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun lii-
kearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan ku-
luksi. Standardin muutoksella on vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen, mikäli yrityshankin-
toja jatketaan.**

• IAS 27 (Uudistettu), Konsernitilinpäätös ja eril-
listilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää
kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista
omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry.
Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää
johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voi-
ton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrit-
telee transaktioiden käsittelyn myös silloin,
kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle
jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan
käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio
kirjataan tulosvaikutteisesti.**

• IAS 39 (Muutos) Financial instruments: Recog-
nition and measurement – Eligible Hedged
Items. Sen mukaan inflaatiota ei voida erik-
seen määrittää suojattavaksi komponentiksi
kiinteäkorkoisessa velassa. Lisäksi silloin, kun

optioihin sovelletaan suojauslaskentaa, ei op-
tion aika-arvoa voida enää sisällyttää suojaus-
suhteeseen. Tällä standardimuutoksella ei ole
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen konser-
nin nykyisessä liiketoiminnassa.**

• IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikai-
set omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (ja sii-
hen liittyvä muutos IFRS 1:een ”Ensimmäinen
IFRS-standardien käyttöönotto”). Muutos kuu-
luu IASB:n toukokuussa 2008 julkaisemiin
vuosittaisiin parannuksiin. Siinä selvennetään,
että jos osittaista luovutusta koskeva suunni-
telma johtaa määräysvallan menettämiseen, ty-
täryrityksen kaikki varat ja velat luokitellaan
myytävänä oleviksi, ja lopetetun toiminnon
määritelmän mukaisten kriteerien täyttyessä
esitetään asiaankuuluvat tiedot.**

• IFRIC 12, Service Concession Arrangements. 
Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yk-
sityinen taho osallistuu julkisten palveluiden
kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen
tai infrastruktuurin ylläpitoon. Tulkinnalla ei
ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **

• IFRIC 17, Distributions of Non-cash Assets to
Owners. Tulkinta selventää kuinka varojen ja-
kaminen arvostetaan tilanteessa, jossa yhtiö ja-
kaa muuta varallisuutta kuin rahaa osinkoina
omistajilleen. **

• IFRIC 18, Transfers of Assets from Customers.
Tulkinta selvittää IFRS-standardien vaatimuksia
koskien sellaisia sopimuksia, joissa yhteisö saa
asiakkailta aineellisen käyttöomaisuushyödyk-
keen, jota yhteisön on käytettävä liittääkseen
asiakas johonkin verkkoon tai mahdollistaak-
seen asiakkaalle joidenkin tavaroiden tai pal-
veluiden toimituksen.**

* Ne standardien ja tulkintojen nimet, joista ei
ole olemassa virallista käännöstä, esitetään eng-
lanninkielisinä.
** Kyseistä standardia/tulkintaa ei vielä ole hy-
väksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

6.3. Rahoitusriskien hallinta

6.3.1. Rahoitusriskit ja 
riskienhallintaprosessi

Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimi-
tusjohtaja yhdessä talousjohtajan kanssa. Hallitus
määrittelee yhtiön rahoituksen päälinjaukset ja
rahoitusriskien yleiset hallintaperiaatteet sekä an-
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taa tarvittaessa toimintaohjeet koskien mahdollisia
erityisalueita kuten likviditeettiriskiä,  korkoriskiä,
luottoriskiä sekä ylimääräisten likvidien varojen
sijoittamista. Yhtiön hallitus käsittelee kuukausit-
tain kokouksessaan talouteen ja rahoitukseen liit-
tyvät asiat. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin kuu-
luvien asemien investointitarpeet sekä ketjunra-
kentamisen tuomat etupainotteiset lisäkustannuk-
set edellyttävät yhtiön koko huomioiden merkit-
tävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen
käyttämistä. Osa tällä tavoin hankitusta rahoituk-
sesta suunnataan käyttöpääomatarpeen rahoitta-
miseen. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti rahoitusti-
lanteen ja pääomarakenteen kehittymistä ja pyrkii
neuvotteluin varmistamaan että yhtiöllä on kulla-
kin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden
ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus opti-
maalisin ehdoin.

6.3.2. Rahoitusriskien osa-alueet

Yhtiö voi altistua toiminnassaan useille rahoitus-
riskeille, mukaanlukien valuuttakurssien, korko-
jen ja osakemarkkinoiden muutosten vaikutukset.
Erityisesti rahoitusriskien osalta riskienhallinnan
keskeinen periaate on tunnistaa rahoitusmarkki-
noiden ennakoimattomuus ja pyrkimys minimoi-
da mahdolliset haitalliset vaikutukset konsernin
tulokseen.

Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja
kasvuansa tulorahoituksella sekä vieraan pää-
oman ehtoisella rahoituksella. Se voi rahoittaa
näitä rahoitustarpeitaan myös oman pääoman eh-
toisella rahoituksella. Yhtiön rahoitusasemaan ja
maksuvalmiuteen vaikuttavat rahoituslaskelman
mukaiset rahavirrat ja niihin liittyvät riskitekijät
sekä rahoituksen saatavuus.

Rahoitusriskien keskeisimmät osa-alueet ovat
seuraavat:

(i). Valuuttariski
Yhtiö toimii ainoastaan Suomen markkinoilla eikä
siten ole altistunut valuuttariskille. Myyntivaluutta-
na käytetään vain euroa, joten konsernin ei tarvit-
se suojautua transaktio- tai translaatioriskiltä.

(ii). Korkoriski
Yhtiön taserakenteen vuoksi korkoriskin hallinta
keskittyy vieraaseen pääomaan. Konsernin tulos

ja liiketoiminnan rahavirta ovat olennaisilta osin
riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista.
Konsernilla ei ole merkittäviä korkotuottoa tuotta-
via sijoituksia. 

Yhtiö arvioi aina uutta, esimerkiksi yrityskaup-
paan liityvää rahoitusta nostettaessa mahdollisen
korkoriskiltä suojautumisen tarpeen noston jälkei-
nen vieraan pääoman määrä, suojautumisen kus-
tannukset ja odotettu korkotason kehitys huo-
mioiden. Yhtiö suojaa tällä hetkellä korkoriskiltä
osan veloistaan koronvaihtosopimuksilla. Konser-
nin rahoitusveloista noin 28 % on kiinteäkorkoi-
sia. Yrityksen pitkäaikaiset pankkilainat on sidottu
6 kk:n euribor-korkoon ja shekkitililuotto 1 viikon
euribor-korkoon. Rahoitusleasingvelat ovat kiin-
teäkorkoisia. Viitekorkojen nousu yhdellä prosent-
tiyksiköllä nostaisi 31.12.2008 korollisen vieraan
pääoman korkokuluja vuositasolla arviolta noin
49 (22) tuhannella eurolla. Herkkyysanalyysiin on
huomioitu konsernin vaihtuvakorkoiset velat. 

(iii). Luottoriski
Konsernin dokumentoidussa toimintatavassa mää-
ritellään palveluiden luotolla myymisen edellytyk-
set. Toiminnan luonteesta johtuen pääasiallinen
maksutapa yksityisasiakkaille myytäessä on kä-
teis-, pankki- ja luottokorttimyynti. Poikkeukselli-
set tilanteet, joissa yksityisasiakkaille voidaan
myydä luotolla, on kuvattu toimintaohjeissa. Luot-
tokelpoisuutta varmistavina toimenpiteinä käyte-
tään tällöin aiemmasta asiakashistorista saatuja
maksutapatietoja. Uuden asiakkaan kyseessä ol-
lessa luottokelpoisuus varmistetaan tarkistamalla
asiakkaan  luottotiedot. Konserni on ottanut käyt-
töön ohjelmallisen yksityisasiakkaan luottokelpoi-
suuden määrittelyyn tarkoitetun rating-tyyppisen
palvelun. Pitkissä ja tai taloudelliselta arvoltaan
suurissa hoitojaksoissa käytetään myös ennakko-
maksuja.

Toimintaohjeiden mukaisesti yritysasiakkaille, joi-
den luottotiedoissa on positiivinen luottosuositus,
voidaan myydä luotolla. Luottokepoisuuden tar-
kistaminen tehdään uusien asiakkaiden osalta tai
asiakkaan maksukäyttäytymisen muuttuessa. Kon-
sernin yritysasiakkaat ovat merkittäviltä osin suu-
ria tai keskikokoisia, vakavaraisiksi tiedettyjä  yri-
tyksiä ja yhteisöjä joille myytäessä luottoriskin ta-
so on alhainen.

Mikään yksittäinen asiakas tai tai asiakasryhmä ei
konsernin luottoriskin kannalta muodosta merkit-
tävää luottoriskikeskittymää. Tilikauden aikana tu-
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losvaikutteisesti kirjattujen luototappioiden mää-
rä on ollut yhteensä 60 (62) tuhatta euroa. Luot-
toriskin enimmäismäärä tilinpäätöspäivänä vas-
taa taseen myyntisaamisten ja muiden saamisten,
rahavarojen ja myytävissä olevien sijoitusten yh-
teismäärää.

(iv). Likviditeettiriski
Merkittävin likvidien rahavarojen riittävyyteen
vaikuttava tekijä lyhyellä aikavälillä on liiketoi-
minnan kannattavuus. Näiltä osin liiketoiminnan
rahavirran tasapainoon liittyvät siten välillisesti
yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit ja sekä sel-
laiset ulkoiset tekijät mm. toimintaympäristössä,
kulutuskysynnän tasossa ja suuntautumisessa,
joihin yhtiön johdolla ei ole vaikutusmahdolli-
suuksia. Yritys määrittelee pääoman oman pää-
oman ja korollisten velkojen yhteissummana.

Yhtiössä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti liike-
toiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta
konsernilla olisi riittävä likviditeetti toiminnan
rahoittamiseksi. Yhtiön hallitukselle esitetään ra-
hoitussuunnitelma tilikauden alussa ja sitä päivi-

tetään tarvittaessa. Päivitetty suunnitelma esite-
tään aina hallituksen hyväksyttäväksi.

(v). Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on
optimaalisen pääomarakenteen avulla varmistaa
liiketoiminnan toimintaedellytykset ja tukea
omistaja-arvon kehitystä. Optimaalinen pääoma-
rakenne vaikuttaa myös pääoman kustannuksiin
pienentävästi. Yritys määrittelee pääoman oman
pääoman ja korollisten velkojen yhteissummana.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osakean-
tien ja yritystoiminnan laajentamisessa tehtävien
rahoitusratkaisujen kautta. Pääomarakenteen ke-
hitystä seurataan jatkuvasti hyväksytyn rahoitus-
suunnitelman ja siinä asetetun omavaraisuusaste-
tavoitteen kehittymisen kautta. Konsernin rahoi-
tussopimuksissa on määritelty omavaraisuusas-
teeseen sidottukovenantti, jonka mukaisella stra-
tegisella minimitavoitetasolla omavaraisuus pyri-
tään vähintään pitämään. Toisena kovenanttieh-
tona on korollisten velkojen suhde käyttökattee-
seen. 

31.12.2008 2009 2010 2011-2012 2013-2014 > 2015
Ostovelat ja muut velat 946 - - - - 
Lainat rahoituslaitoksilta
- pääoma 327 361 1 201 1 090 240
- korkomaksut 153 145 214 91 7
Rahoitusleasingvelat
- pääoma 305 290 445 81 0
- korkomaksut 57 40 30 5 0

31.12.2007 2008 2009 2010-2011 2012-2013 > 2014
Ostovelat ja muut velat 2 615 - - - - 
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

Yhtiön käytössä lyhytaikaiseen käyttöpääoman rahoitukseen on luotollinen shekkitililimiitti, 
jonka suurus 31.12.2008 oli 2 miljoonaa euroa.

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia (TEUR).
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6.4. Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot

6.4.1. Palkkaerien jaksottamisesta ja
olennaisista muista jaksotuksista johtu-
va korjaus aikaisempaan tilikauteen 

Konsernin tilikaudella 2008 käyttöönottama työ-
suhteisten lääkärien palkkavelan jaksotuskäytän-
nön muutos vaikuttaa vuoden 2007 jatkuvien toi-
mintojen tulokseen vähentäen sitä 41 tuhannella
eurolla. Vuonna 2007 joulukuussa voimaanastu-
nut työehtosopimus lisäsi henkilöstön lomapäi-
vien kertymää, jota ei ollut jaksotettu vuoden
2007 tilinpäätöksessä. Kyseinen muutos vähentää

konsernin vuoden 2007 tilipääätöksen jatkuvien
toimintojen tulosta -42 tuhatta euroa. 

Palkkaerien uudelleenjaksotuksen lisäksi konser-
nin kannalta olennainen virhe ostolaskujen jak-
sotuksessa vuoden 2007 tilinpäätöksessä korja-
taan. Kyseisen muutoksen vaikutus konsernin
vuoden 2007 tulokseen on -47 tuhatta euroa. 

Uudelleenjaksotusten muutos on korjattu takau-
tuvasti IAS 8 –standardia noudattaen. Korjausten
vaikutus vuoden 2007 konsernituloslaskelmaan
ja -taseeseen esitetään alla.

Korjauksella on vaikutusta osakekohtainen tulos
–tunnuslukuun. 

KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TULOSLASKELMAAN (TEUR)
Aiemmin julkistettu 1.1.2007 – 31.12.2007 Korjaus 1.1.2007 – 31.12.2007 Korjattu

Liikevaihto 15 871 15 871
Materiaalit ja palvelut -8 164 -64 -8228
Henkilöstökulut -4 674 -113 -4 787
Muut kulut -3 832 -3 832
Liiketulos -799 -177 -976
Rahoitustuotot ja kulut yht. -110 -110
Tappio ennen veroja -910 -177 -1 087
Tuloverot 178 46 224
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -732 -131 -863
Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista -48 -48
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -780 -131 -911

KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN (TEUR)
Aiemmin julkistettu 31.12.2007 Korjaus 31.12.2007  Korjattu 

VARAT
Laskennallinen verosaaminen 231 58 289
Muut varat 13 330 13 330
Varat yhteensä 13 561 58 13 619

OMA PÄÄOMA
Kertyneet voittovarat 1 147 -33 1 114
Tilikauden tappio -780 -131 -911
Muu oma pääoma 6 522 6 522
Oma pääoma yhteensä 6 889 -164 6 725

VELAT
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 2 615 222 2837
muut velat 4 057 4 057
Velat yhteensä 6 672 222 6 894
Oma pääoma ja velat yhteensä 13 561 58 13 619

Korjausten vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on seuraava:
Aiemmin julkistettu 1.1.-31.12.2007 Korjattu 1.1.-31.12.2007 

Osakekohtainen tulos -jatkuvat toiminnot EUR -0,13 -0,15
Osakekohtainen tulos -lopetetut toiminnot EUR -0,01 -0,01
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6.4.2. Materiaalit ja palvelut 

Materiaalit ja palvelut (TEUR)
2008 2007

Materiaalit ja tarveaineet 3988 2790
Varaston muutos -137 -159
Ulkopuoliset palvelut 8455 5597
Materiaalit ja palvelut yhteensä 12306 8228

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

6.4.3. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (TEUR)
Liitetieto 2008 2007

Palkat ja palkkiot 6.5. 6 730 3 795 
Optioiden tulosvaikutus 6.4.24. 38 101
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 1 172 693 
Muut henkilösivukulut 339 198
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä 8 279 4 787

6.4.4. Henkilökunta

Henkilökunta (keskimäärin)
2008 2007

Henkilökunta Suomessa keskimäärin 358 209
Henkilökunta, keskimäärin 358 209

6.4.5. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset (TEUR)
2008 2007

Koneet ja kalusto:
Koneet ja kalusto -419 -302
Rahoitusleasingilla hankitut koneet ja kalusto -317 -199

Liikehuoneistojen perusparannusmenot -159 -71
Rahoitusleasingilla hankitut liikehuoneistojen 
perusparannusmenot -29 -29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä -924 -601
Aineettomat hyödykkeet:
Potilaskanta -173 -95
Asiakassopimukset -15 -15
Kilpailukiellot -92 -18
Muut aineettomat oikeudet -11 -24
Aineettomat hyödykkeet yhteensä -291 -152
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1215 -753
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6.4.6. Muut liiketoiminnan kulut

TEUR 2008 2007
Toimitilakulut -1 126 -907
Ajoneuvokulut -135 -105
IT-kulut -345 -183
Kone- ja kalustokulut -444 -179
Hallintokulut -1 138 -780
Markkinointikulut -884 -504
Muut kulut -498 -422
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä -4 569 -3 079

Tilintarkastajan palkkiot (TEUR)
2008 2007

Tilintarkastuspalkkio 35 32
Muut  tilintarkastustoimeksiannot 6
Veroneuvonta 9
Muut palvelut 88 78
Yhteensä 138 110

6.4.7. Rahoitustuotot ja –kulut

TEUR 2008 2007
Korkokulut rahoitusveloista -299 -112
Johdannaisten kirjaus käypää arvoon -69
Arvonalentumiset myytävissä 
olevista rahoitusvaroista 0 -4
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 25 6
Yhteensä -343 -110

6.4.8. Tuloverot

Verokulun osatekijät
TEUR 2008 2007
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -3 -28
Edellisten tilikausien verot 0 0
Laskennallisten verojen muutos 149 252

146 224

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

TEUR 2008 2007
Tulos ennen veroja -702 -1 087
Vero laskettuna kotimaan verokannalla 183 283
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -37 -58

146 224

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

2008 2007
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot -556 211 -862 193
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden voitto, lopetetut toiminnot 0 -48 388

Osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana 5 856 482 5 589 880

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot (euroa per osake) -0,09 -0,15
Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot 0 -0,01

2008 2007

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 
jatkuvat toiminnot -556 211 -862 193
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 
lopetetut toiminnot -48 388
Tilikauden tulos (euroa) laimennusvaikutuksella 
oikaistun osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi (euroa per osake) -556 211 -910 581

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana 5 856 482 5 589 880
Osakeoptioiden vaikutus 131 599 159 350
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennus-
vaikutuksella oikaistun osakekohtaisen
tuloksen (euroa per osake) laskemiseksi 

5 988 081 5 749 230

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos jatkuvista toiminnoista (euroa per osake) -0,09 -0,15*)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos lopetetuista toiminnoista (euroa per osake) 0,00 -0,01*)
*) osakeoptioilla ei ole lainmentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen

Laimennusvaikutuksella oikaistu
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tu-
losta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painote-
tussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien lai-
mentavien  potentiaalisten kantaosakkeiden osak-
keiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
Konsernin  laimentavia kantaosakkeiden määrää li-
sääviä instrumentteja ovat osakeoptiot. Osakeoptioil-
la on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden mer-
kintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Oral

on myöntänyt avainhenkilöille osakeoptioita, joilla
saattaa tulevaisuudessa olla laimentava vaikutus
Oralin tulokseen. Henkilöstöoptioista on kerrottu
liitetiedossa 6.4.24. Laimennusvaikutuksen määrä
on osakkeen kauden keskimääräisen markkina-
hinnan ja optioiden ehtojen mukaisen merkintä-
hinnan välinen erotus. Esitettävillä tilikausilla lai-
mennusvaikutusta ei ole, koska Oralin tulos on
tappiollinen.
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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 Suomi
Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy Suomi 100,0 100,0
Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy, 
(fuusioitu emoon 31.12.08) Suomi 100,0 100,0
Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy, 
(fuusioitu emoon 31.12.08) Suomi 100,0 100,0
Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu Oy,
(fuusioitu emoon 31.12.08) Suomi 100,0 100,0
Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy Suomi 100,0 100,0

Rahoitus

Tilikausilla 2008 ja 2007 yhtiöllä ei ollut rahoitusjärjestelyjä lähipiirin kanssa. 

Johdon työsuhde-etuudet (TEUR)
2008 2007

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 371 350
Osakeperusteiset etuudet 38 101

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

Johdon osake- ja optio-omistukset (KPL)
Osakkeita kpl Osakkeita % Optio-ohjelman 2006

perusteella merkittä-
vissä olevat osakkeet

Juhani Erma 4 000 0,10
Mikael Ingberg 10 000 0,17
Alexander Ehrnrooth (Atine) 1 768 479 29,92
Juha Korhonen 586 340 9,92
Kirsti Piponius 0 0
Tuomas Waltimo 0 0
Antti Kasi 144 692 2,45 100 000
Erkki Virta 503 287 8,52 10 000
Yhteensä 3 016 798 51,04 110 000

Yllä olevasta taulukosta ilmenee hallituksen jä-
senten ja toimitusjohtajan sekä heidän arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 5§:ssä tarkoitetulla tavalla
määräysvallassaan olevien yhteisöiden ja säätiöi-
den omistusosuus yhtiön osakkeista ja optio-oi-
keuksista, heidän osuutensa yhtiön liikkeeseen
laskemien osakkeiden äänimäärästä sekä osuus
rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä,

jonka he voivat saada optio-oikeuksien nojalla.
Tiedot perustuvat Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn
osakeomistukseen 31.12.2008 sekä yhtiön ylläpi-
tämään optionhaltijoiden luetteloon. Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n tiedossa ei ole voimassa olevia
yhtiön osakkeenomistajien välisiä osakassopi-
muksia. 
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6.4.11. Lopetetut liiketoiminnot

Yhtiöllä ei ole myytäviksi luokiteltuja pitkäaikaisia
omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja taseessa
31.12.2008 ja 31.12.2007. Yhtiö luopui tietotek-
niikkaliiketoiminnasta 31.3.2006. Lopetun tietotek-
niikkaliiketoiminnon tulos on esitetty omana erä-
nään konsernin tuloslaskelman vertailuvuoden lu-
vuissa. 

Myydyn tietotekniikkaliiketoiminnan  tuotot ja ku-
lut sekä tulos ja osuudet rahavirroista olivat seu-
raavat:

TEUR 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
Liikevaihto ja 
muut tuotot
Kulut - -48
Myyntivoitto liiketoiminnasta
Tilikauden voitto lopetetuista 
liiketoiminnoista - -48

6.4.12. Hankitut liiketoiminnot 

Tilikauden aikana Oral Hammaslääkärit Oyj teki
kolme yritys- ja neljä liiketoimintakauppaa, joissa
kussakin ostettiin yrityksen strategian mukaisesti
myyjätahojen harjoittamaa hammasterveyspalvelu-
liiketoimintaa osana yhtiön kasvustrategian toteut-
tamista.

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 31.10.2007 Hämeen
Hammaslääkärikeskus Oy:n kanssa tämän harjoit-
taman hammaslääkäriliiketoiminnan ostamisesta
Hämeenlinnassa, Parolassa ja Turengissa. Kauppa-
hinta kaupantekovaiheessa oli 700 tuhatta euroa
ja 59.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Li-
säkauppahinta, joka maksetaan liiketoiminnallis-
ten tavoitteiden toteutuessa, voi olla enintään 400
tuhatta euroa johon voi sisältyä enintään 59.000
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäkauppa-
hinta maksetaan viimeistään vuonna 2011. Liike-
toiminta yhdistettiin konserniin 1.1.2008.

Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslää-
käriaseman, joka aloitti toimintansa 1.2.2008 ni-
mellä Oral Mannerheimintie 31. Asemalla työsken-
teli ostohetkellä kolme hammaslääkäriä ja kolme
hammashoitajaa. 

Maaliskuussa Oral sopi kaupasta, jolla kolmen
hoitoyksikön Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka

Oy:n koko osakekanta siirtyi Oral Hammaslääkärit
Oyj:n omistukseen. Kokonaiskauppahinta on kor-
keintaan 400.000 euroa, josta 80 prosenttia mak-
settiin kaupantekohetkellä. Loppuosa on sidottu
yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumi-
seen vuosina 2008 ja 2009. Liiketoiminta yhdistet-
tiin Oral Hammaslääkärit Oyj -konserniin 1.4.2008. 

Huhtikuussa Oral hankki Seinäjoella toimivan
SRV-Dent Oy:n osakekannan. SRV-Dent Oy on
kolmen hoitoyksikön asema, jonka kokonaiskaup-
pahinta on korkeintaan 512 tuhatta euroa. Siitä
442 tuhatta euroa maksettiin kaupantekohetkellä.
Mahdollinen lisäkauppahinta on sidottu yhtiön lii-
ketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuon-
na 2009. Seinäjoen hammaslääkäriasema yhdistet-
tiin konserniin 1.5.2008. 

Kesäkuussa Oral sopi ostavansa Vaasasta neljän
hammaslääkäriyhtiön liiketoiminnan. Liiketoimin-
noista maksetaan yhteensä enintään 250.000 eu-
roa, josta 160.000 euroa maksettiin kaupanteko-
hetkellä. Mahdollinen lisäkauppahinta on sidottu
aseman liiketoiminnallistentavoitteiden toteutumi-
seen vuosina 2009 ja 2010. Oral-ketjuun siirtyivät
yhteisessä osoitteessa sijainneet Ylätorin Hammas-
palvelu Oy, CLT Dent AB, Hammaspalvelu Laiti-
nen Oy ja Hammaslääkäri Erkki Salmen liiketoi-
minnat. Liiketoiminnat yhdistettiin konserniin
1.10.2008.

Syyskuun alussa Oral hankki Kalottident Oy:n lii-
ketoiminnan. Yrityksellä on neljän hoitoyksikön
hammaslääkäriasema Tornion keskustassa. Liike-
toiminnasta maksettiin kaupantekohetkellä
230.000 euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta on 
sidottu aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden 
toteutumiseen vuosina 2009 ja 2010. Kalottident
yhdistettiin konserniin 1.11.2008. 

Syyskuun lopussa Oral sopi ostavansa helsinkiläi-
sen Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n koko
osakekannan. Neljän hoitoyksikön hammaslääkä-
riaseman lopullinen kauppahinta voi olla korkein-
taan 600.000 euroa, josta noin 50.000 euroa vas-
taava summa voidaan maksaa Oral Hammaslääkä-
rit Oyj:n osakkeina. Kaupantekohetkellä osakkeis-
ta maksettiin 330.000 euroa, ja mahdollinen lisä-
kauppahinta on sidottu aseman liiketoiminnallis-
ten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2009 ja
2010. Lisäksi osakkeista maksettiin 330.000 euroa
yhtiön nettokäyttöpääomaan perustuvaa korvaus-
ta. Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema siirtyi osak-
si konsernia 1.12.2008.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty vuonna 2008
tehdyt yritys- ja liiketoimintakaupat yhteenlas-
kettuna. Liiketoimintojen yhdistely on tehty alus-

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä
hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan eril-
lään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään
arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on mää-
ritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistä-
misissä konserni on hankkinut potilaskantaa ja
myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia joi-
hin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödyk-
keiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa
vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien
kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella. 

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kaup-
paprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä
liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun koh-
teen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitai-
toisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista
ketjuhallinnan perustekijöiden kuten myyntitoi-

minnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestä-
misen ja hankintatoiminnan osalta jotka hankit-
tavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan kun
se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

1.12.2007  konserniin hankitun Oral Hammas-
lääkäri Mikkeli Oy:n lisäkauppahintana sovittiin
maksettavaksi  kahdessa 20.000 kappaleen eräs-
sä Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita, yh-
teensä 40.000 osaketta. Ensimmäisen erään vaa-
dittavat liiketoiminnalliset tavoitteet vuonna
2008 eivät aivan toteutuneet. Liikearvon määrää
konsernissa alennettiin tältä osin.

Vuoden 2008 aikana hankittujen kohteiden voit-
tojen ja tappioiden yhteismäärä, joka on sisälly-
tetty konsernin 2008 tulokseen on -100 TEUR.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat: 

Yhdistämisessä käytetyt Kirja-arvot ennen
kirja-arvot (TEUR) yhdistämistä (TEUR)

Yhteensä Yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 321 321
Aineettomat hyödykkeet 1234 0
Sijoitukset 2 2
Vaihto-omaisuus 133 133
Saamiset 126 126
Rahavarat 492 492
Varat yhteensä 2 308 1 074
Korolliset velat 5 5
Muut velat 216 216
Laskennallinen verovelka 108 0
Velat yhteensä 329 221

Nettovarat 1 979 853

Hankintameno 3992
Liikearvo 2013

Rahana maksettu kauppahinta 2848
Hankitun yrityksen/liiketoiminnan rahavarat 492
Rahavirtavaikutus -2356

tavana, koska hankittujen kohteiden nettovaro-
jen käypien arvojen määrittäminen on vielä
kesken.
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6.4.13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto (TEUR) 2008 2007
Hankintameno 1.1. 2 624 1 522
Lisäykset 1 928 1 102
Vähennykset 7 0
Hankintameno 31.12. 4 545 2 624

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 481 108
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot - -
Tilikauden poistot 578 373
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 1 059 481

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 143 1 414
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 486 2 143

Rahoitusleasing-koneet ja -kalusto (TEUR) 2008 2007
Hankintameno 1.1. 1 209 692
Lisäykset 625 517
Hankintameno 31.12. 1 834 1 209

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 409 181
Tilikauden poistot 346 228
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 755 409

Kirjanpitoarvo 1.1. 800 511
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 079 800

Muut aineelliset hyödykkeet (TEUR) 2008 2007
Hankintameno 1.1. - -
Lisäykset 7 -
Hankintameno 31.12. 7 -

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -
Tilikauden poistot - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -

Kirjanpitoarvo 1.1. - -
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 -
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6.4.14. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo (TEUR) 2008 2007
Hankintameno 1.1. 4 090 3 664
Lisäykset 2010 426
Vähennykset 60 0
Hankintameno 31.12. 6 040 4 090

Kirjanpitoarvo 1.1. 4 090 3 664
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 040 4 090

Aineettomat oikeudet (TEUR) 2008 2007
Hankintameno 1.1. 3 966 3 677
Lisäykset 1 558 289
Hankintameno 31.12. 5 524 3 966

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. 213 61
Tilikauden poistot 291 152
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12. 504 213

Kirjanpitoarvo 1.1. 3 753 3 616
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 020 3 753

Ennakkomaksut sijoituksista
Ennakkomaksut sijoituksista 31.12.2007 pitää 
sisällään Hämeen Hammaslääkärikeskus Oy:n
harjoittamasta liiketoiminnasta 28.12.2007 
maksetun kauppahinnan. Hankittu liiketoiminta 
yhdistettiin konserniin 1.1.2008 alkaen, jolloin
määräysvalta siirtyi.

Arvonalentumistestaus
Yhtiö on muodostanut tilikauden 2008 aikana 
14 alueellisesti määriteltyä rahavirtaa tuottavaa 
yksikköä, joille liikearvot on kohdistettu. 
Oral-brändi, jolla on rajoittamaton taloudellinen
vaikutusaika, ei kerrytä muista omaisuuseristä
tai niiden ryhmistä riippumattomia rahavirtoja
eikä sitä tämän vuoksi ole kohdistettu raha-
virtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistes-
tausta varten. Oral-brändi testataan vuosittain
IAS 36:n mukaisena yrityksen yhteisenä omai-
suuseränä arvonalentumistestien varalta. Oral-
brändin kirjanpitoarvo 31.12.2008 oli 2.500 
tuhatta euroa.

Liikearvon kohdistumista rahavirtaa tuottaville 
yksiköille kuvaa seuraava taulukko:

Rahavirtaa tuottava yksikkö Liikearvo TEUR
Helsinki 3276
Hämeenlinna 662
Espoo 527 
Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt 1574

Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt -erään sisälty-
vät määritellyistä rahavirtaa tuottavista yksiköistä
Jyväskylä, Lahti, Mikkeli, Nummela, Pori, Tampe-
re, Turku, Hyvinkää, Seinäjoki, Vaasa ja Tornio. 

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva
rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen.
Laskelmien pohjana olevat rahavirtaennusteet pe-
rustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka
kattavat viiden vuoden ajanjakson.



6.  IFRS-til inpäätös: Konsernin ti l inpäätöksen li itetiedot

52

Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset ra-
havirrat on ekstrapoloitu käyttämällä kasvutekijää 
2,0 %. Kasvutekijä ei ylitä toimialan keskimääräis-
tä pitkäaikaista kasvua.

Yhtiön johto on perustanut rahavirtaennusteensa
strategian, viimeisimpien budjettien ja ennustei-
den lisäksi mm. arvioon toimialan kokonaisky-
synnän kehitykseen ja jakautumiseen yksityisen
ja julkisen sektorin välillä sekä toimialan henki-
löstörakenteessa ja työvoiman saatavuudessa
odotettuun 
kehitykseen. Käytetyt oletukset heijastavat toteu-
tunutta kehitystä ja tulevaisuuden oletuksia ja
ovat johdonmukaisia suhteessa ulkoiseen
informaatioon.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt oletukset: 
Diskonttauskorko 7,50 %
Kasvuprosentti, 
terminal-arvoon liittyen 2 %

Suoritettujen testien perusteella vuonna 2008 ei
ole ollut aihetta alentaa olemassa olevia liikear-
voja. Liikearvon testauslaskelmilla suoritettujen
herkkyysanalyysien perusteella laskelmien kes-
keisissä erissä voi tapahtua seuraavia muutoksia
ilman, että tarvetta alentaa olemassa olevia liike-
arvoja ilmenee:

• jotta arvonalentumistappioita ei tule yhdessä-
kään rahavirtaa tuottavassa yksikössä, pitää
myyntikatteen kasvun olla vähintään 13,6 %
vuosina 2009-2013,  

• jotta arvonalentumistappiota ei tule kon-
sernitasolla testattaessa yrityksen yhteisiä omai-
suuseriä, pitää konsernin myyntikatteen kas-
vun keskimäärin olla vähintään 6,1 % vuosina
2009-2013, 

• laskelmissa käytettävä diskonttauskorko voi
nousta 11,7 prosenttiyksiköllä,

edellyttäen, että laskelmien muissa keskeisissä
oletuksissa ei tapahdu muutoksia.

6.4.15. Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Konsernin myytävissä olevat sijoitukset ovat sijoi-
tuksia noteeraamattomiin osakkeisiin. Niiden mää-
rissä 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 (TEUR)

Pitkäaikaiset lainasaamiset 2008 2007
1.1. 19 23
Siirrot lyhytaikaisiin saamisiin 5 4
31.12. 14 19

Käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 6.4.23.

6.4.16. Vaihto-omaisuus

(TEUR) 2008 2007
Tarveaineet ja lääkkeet 669 388
Yhteensä 669 388

Tilikaudella kuluksi kirjatun myyntiä vastaavan vaih-
to-omaisuuden määrä tilikaudella on 3.851 tuhatta
euroa ja tilikaudella 2007 2.631 tuhatta euroa.

6.4.17. Myyntisaamiset ja 
muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset (TEUR) 2008 2007

Myyntisaamiset 808 623
Muut saamiset 254 174
Lyhytaikaiset lainasaamiset 5 13
Lainojen ja muiden saa- 
misten kirjanpitoarvo 1 067 810
Siirtosaamiset 691 209
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset yhteensä 1 758 1 019

6.4.18. Rahavarat

Rahavarat (TEUR) 2008 2007
Käteinen raha ja pankkitilit 224 414
Rahavarat yhteensä 224 414
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6.4.19. Korolliset velat

Korolliset velat (TEUR) 2008 2007
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat 
Pankkilainat 2 892 1 293
Rahoitusleasingvelat 806 552
Lisäkauppahintavelat, pitkä osuus 680
Yhteensä 4 378 1 845

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat 
Shekkiluottotili 1 709 906
Rahoitusleasingvelat 315 296
Pankkilainat 327 25
Lisäkauppahintavelat, lyhyt osuus 93
Muut velat 26
Yhteensä 2445 1 253

Korolliset velat yhteensä 6 823 3 098

Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 6.4.23. Konsernin pankkilainat ovat 
vaihtuvakorkoisia. Konsernin pankkilainojen keskimääräinen korkoprosentti on 3,60 %. 
Konsernin kaikki lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ovat euromääräisiä.

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset 
uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat: 

TEUR 2008 2007

alle 6 kk 560 -
6-12 kk 2661 1 316
Yhteensä 3221 1 316

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat 
Rahoitusleasingvelat-vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

2008 2007
Yhden vuoden kuluessa 378 341
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 878 579
Yli viiden vuoden kuluttua 0 55
Yhteensä 1 257 975

Rahoitusleasingvelat-vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa 315 296
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 805 540
Yli viiden vuoden kuluttua 0 12
Yhteensä 1120 848

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 137 127

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 1120 848
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6.4.20. Laskennalliset verosaamiset ja –velat 

Laskennalliset
verosaamiset (TEUR) 1.1.2008 Kirjattu 31.12.2008

tuloslaskelmaan
Vahvistetut tappiot 216 159 375
Lääkäripalkkavelka 58 -58 -
Muut erät 16 18 34
Laskennalliset verosaamiset kirjanpidossa 
yhteensä 290 119 409

Laskennalliset
verosaamiset 1.1.2007 Kirjattu 31.12.2007
(TEUR) tuloslaskelmaan
Vahvistetut tappiot 0 216 216
Lääkäripalkkavelka 43 15 58
Muut erät 12 4 16
Laskennalliset verosaamiset kirjanpi-
dossa yhteensä 55 235 290

Laskennalliset verovelat 1.1.2008 Kirjattu Tytäryhtiön 31.12.2008
(TEUR) tuloslaskelmaan hankinta
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 
yritysten yhteenliittymissä 836 -11 107 932
Aineellisten hyödykkeiden
arvostaminen käypään arvoon 
yritysten yhteenliittymissä 105 -17 - 88
Muut erät 18 - - 18
Laskennalliset verovelat kirjanpidossa 
yhteensä 959 -28 107 1038

Laskennalliset verovelat 1.1.2007 Kirjattu Tytäryhtiön 31.12.2007
(TEUR) tuloslaskelmaan hankinta
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

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2008 vahvistettavista
tappioista 159 tuhannen euron suuruisen lasken-
nallisen verosaamisen. Johto perustaa kirjauksen-
sa arvonalentumistestauksen perustana olevien
rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä
oleviin rahamääriin sekä kokemukseensa  siitä,
mikä vaikutus tilikausilla 2007-2008 hankittujen lii-
ketoimintojen yhdistämisellä sekä samanaikaisella
orgaanisella kasvulla on ollut konsernin kannatta-
vuuteen tilikaudella 2008. Kannattavuutta tulevilla

tilikausilla odotetaan parantavan se, että ketjutoi-
minnan hallinnasta syntyvien kulujen suhteellisen
osuuden konsernin kuluista odotetaan konsernin
kasvun myötä merkittävästi pienenevän. Yhtiö on
ilmoittanut ennusteenaan tilikauden 2009 liike-
vaihdon ylittävän 32  miljoonaa euroa, missä on
kasvua tilikauden 2008 liikevaihtoon noin 6 miljoo-
naa euroa. Edellä kuvatuista syistä liikevaihdon
kasvun odotetaan merkittävästi parantavan kan-
nattavuutta tulevina tilikausina. 
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6.4.21. Ostovelat, siirtovelat ja muut velat

(TEUR) 2008 2007
Ostovelat 995 732

Siirtovelat
Lääkäripalkkiovelat 1223 742
Lomapalkkavelka 904 418
Muut siirtovelat 493 262
Siirtovelat yhteensä 2620 1 422

Muut velat 
Koronvaihtosopimusvelka 69 -
TEL-velka - 114
Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksu 199 131
Liiketoimintakauppavelka - 282
Muut velat 35 157
Muut velat yhteensä 303 684

Ostovelat, siirtovelat ja muut velat yhteensä 3917 2 837

Liiketoimintakauppavelat esitetään korollisissa veloissa vuonna 2008.

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat (TEUR)

2008 2007
Ostovelat 995 732
Muut velat 35 157
Yhteensä 1 030 889

Shekkiluottotili 1 709 906
Liiketoimintakauppavelka 773 282
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 327 25
Yhteensä 2 809 1 213

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 3 839 2 102



6.  IFRS-til inpäätös: Konsernin ti l inpäätöksen li itetiedot

56

6.4.23.  Rahoitusvarojen- ja velkojen käyvät arvot

Rahoitusvarat (TEUR) Liitetieto Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
arvo 2008 arvo 2008 arvo 2007 arvo 2007

Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset 6.4.15. 14 14 19 19
Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset 6.4.17. 1 067 1 067 810 810
Rahavarat 6.4.18. 224 224 414 414

Rahoitusvelat (TEUR)
Pankkilainat 6.4.19. 3 219 2 544 1 316 1 286
Shekkiluottotilit 6.4.19. 1709 1709 906 906
Koronvaihtosopimus 69 69
Rahoitusleasingvelat 6.4.19. 1 121 975 848 918
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 6.4.21. 1 030 1 030 1 107 1 107

6.4.22. Omaa pääomaa koskevat 
liitetiedot

Laskelma oman pääoman muutoksista on 
esitetty kohdassa 4.

OSAKEMÄÄRIEN TÄSMÄYTYSLASKELMA (KPL)

Osakkeiden lukumäärä
Osakemäärä 1.1.2007 5 588 072
Optioilla merkityt osakkeet 20.7.2007 4 000

Osakemäärä 31.12.2007 5 592 072

Osakemäärä 1.1.2008 5 592 072

Yrityskauppaoptioilla merkityt
osakkeet 13.2.2008 139 000

Henkilöstöannissa merkityt osakkeet 
18.2.2008                                    57 700

Optioilla merkityt osakkeet 
31.3.2008 120 000

Optioilla merkityt osakkeet 13.10.2008 1 500

Osakemäärä 31.12.2008 5 910 272

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu
ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli
vuoden lopussa 570.807,20 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 5.910.272 kappaletta. Oral Hammas-

lääkärit Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osa-
ke oikeuttaa yhteen ääneen ja osinko-oikeudet
ovat yhdenvertaiset. Osakkeilla ei ole nimellisar-
voa eikä kirjanpidollista vasta-arvoa. Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n vähimmäisosakepääoma on
120.000 euroa ja enimmäisosakepääoma
2.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa
voidaan alentaa tai korottaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.

Oman pääoman rahastojen kuvaukset

Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa osakeannista tai optio-
oikeuksista on päätetty ja näiden päätösten pe-
rusteella on tehty merkintöjä ja rekisteröity osa-
kemäärien korotuksia ennen 20.3.2007, osake-
merkinnöistä saadut suoritukset on kirjattu osa-
kepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn eh-
tojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää
muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja
osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei
nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osa-
kepääomaan. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
03.04.2008 tekemän päätöksen mukaisesti pää-
töspäivämäärän jälkeen optio-ohjelmilla tehdyistä
osakemerkinnöistä saadut maksut merkitään ko-
konaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon.
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Pankkilainat
Käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoi-
hin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla
konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta tilin-
päätöshetkellä. Kokonaiskorko muodostuu riskittö-
mästä korosta ja yrityskohtaisesta riskipreemiosta.

Shekkitililuotto
Shekkitililuoton kirjanpitoarvo vastaa sen käypää
arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olen-
nainen luoton maturiteetti ja uudelleenhinnoittelu-
jakson pituus huomioiden.

Koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty
tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla me-
netelmällä käyttäen tilinpäätöspäivän markkina-
korkoja

Rahoitusleasingvelat
Käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla tulevat ra-
havirrat korolla, joka vastaa vastaavien leasingso-
pimusten korkoa silloin, jos sopimukset olisi tehty
tilinpäätöshetkellä.

Ostovelat ja muut velat
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kir-
janpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska dis-
konttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen
maturiteetti huomioon ottaen.

Käyvän arvon määrittämiseen käytetyt 
diskonttauskorot:

2008 2007
Pankkilainat 4,72 % 5,10 %
Rahoitusleasingvelat 4,14 % 5,71 %

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

Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten 
käypä arvo tilinpäätöspäivänä vastaa niiden 
kirjanpitoarvoa.

Myytävissä olevat sijoitukset
Yhtiöllä ei ole olennaisia myytävissä olevia 
sijoituksia.

6.4.24. Osakeperusteiset maksut

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti
21.12.2007 antaa yhteensä 256.639 uutta optio-
oikeutta kolmen Oralin vuonna 2007 toteutta-
man yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Optiot
ovat osa aiemmin sovittua kauppahintaa, ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 256.639 yh-
tiön uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet ja-
kautuvat seitsemään eri sarjaan osakkeiden mer-
kintäajan 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.
Jäljelle jääneiden optioiden perusteella tehtävät
osakemerkinnät voidaan tehdä vain jos ostettava
yritys saavuttaa tietyt liiketoiminnalliset tavoit-
teet. Vuoden 2008 tulosten perusteella 20.000
option osalta nämä ehdot eivät aivan toteutu-
neet. 

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa
konsernin avainhenkilöille enintään 100.000 uut-
ta 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 merkin-
tähinta on 3,50 euroa vähennettynä ennen osa-
kemerkintää päätettävien osinkojen määrällä.
Vuoden 2008 aikana optio-ohjelmasta jaettiin
36.000 optio-oikeutta. 

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle
enintään 400.000 optio-oikeutta, jotka oikeutta-
vat merkitsemään yhteensä enintään 400.000 yh-
tiön osaketta. Optiotodistukset merkitään tun-
nuksella 2006A. Optio-oikeudet annettiin 1.4.-
31.12.2006 maksutta osakkeenomistajien merkin-
täetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajal-
le sekä konsernin muulle avainhenkilöstölle. Yh-
tiön toimitusjohtajalla ja konsernin muulla avain-
henkilöstöllä oli tilinpäätöshetkellä 90.000
2006A-sarjan optiota, minkä lisäksi yhtiön enti-
sellä toimitusjohtajalla on 120.000 2006A-sarjan
optiota. Osakkeiden merkintäaika optiotodistuk-
silla on 30.6.2007-30.3.2009 ja merkintähinta 1,80
euroa/osake. Yhtiökokous 20.3.2007 päätti mitä-
töidä yhtiön hallussa olevat jakamattomat 70.000
optio-oikeutta. 

Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2005 päätti tarjo-
ta Oral Hammaslääkärit Oyj:n (silloin Endero
Oyj) hallituksen puheenjohtajan merkittäväksi
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Ulkona olevat optiot 2008 2008 2007 2007
Optio- Painotettu Optio- Painotettu

määrä, keskimääräinen määrä, keskimääräinen
kpl merkintähinta, EUR kpl merkintähinta, EUR

Tilikauden alussa 651 139 2,02 387 500 1,96
Myönnetyt uudet optiot 36 000 3,50 276 639 3,50
Toteutetut optiot -260 500 2,65 -4 000 1,68
Rauenneet optiot  -1 500 1,56 -9 000 1,68
Menetetyt optiot -6 000 3,50 0 0,00
Tilikauden lopussa 419 139 2,10 651 139 2,02
Toteutettavissa olevat optiot 
tilikauden lopussa 271 500 1,85 303 000 2,07

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden keskimääräinen juoksuaika (päiviä) 569

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden merkintähintojen vaihteluväli (EUR) 1,80-3,50

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

Black–Scholes -mallin keskeisimmät oletukset 2008 2007

Osakehinta myöntämishetkellä, euroa 2,95 3,45
Merkintähinta, euroa 3,50 3,50
Korko, % 3,41 4,14
Juoksuaika, vuotta 2,8 2,9
Historiallinen volatiliteetti, % 52 55
Osinkotuotto-oletus, % 0,0 0,0
Käypä arvo, euroa 0,93 1,50

vastikkeetta yhteensä 60.000 optio-oikeutta, jot-
ka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
60.000 yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintäai-
ka 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. 2004A-optioi-
den perusteella merkittiin 4.000 uutta osaketta.
Sarjan 2004B optioiden perusteella merkittävien
osakkeiden hinta määräytyi ajalla 1.5.-31.5.2005
(1,56 euroa) ja merkintäaika oli 1.6.2006-
31.5.2008. 2004B-sarjan optioilla merkittiin yh-
tensä 1.500 uutta osaketta, jotka merkittiin kaup-
parekisteriin 13.10.2008. Sarjan 2004C optioilla
merkittävien osakkeiden hinta määräytyi ajalla
1.5.-31.5.2006 (1,96) ja merkintäaika on 1.6.2007-
31.5.2009. 



6.  IFRS-til inpäätös: Konsernin ti l inpäätöksen li itetiedot

59

6.6. Riita-asiat ja 
oikeusprosessit

Oral Hammaslääkärit Oyj ilmoitti 26.2.2008 saa-
neensa tiedon, että Jukka Autio vaatii yhtiöltä
1,15 miljoonan euron vahingonkorvausta perus-
tuen Hammassairaala Oral Oy:n omistusjärjeste-
lyihin ennen kuin Hammassairaala Oral Oy lii-
tettiin keväällä 2006 Oral Hammaslääkärit Oyj -
konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia perusteetto-
mina. Helsingin käräjäoikeus aloitti riita-asian
käsittelyn tammikuussa 2009.

6.7. Tilinpäätöspäivän 
jälkeiset tapahtumat

Oral antoi 26.1.2008 tuloksestaan ennakkotie-
don, jossa se kertoi sekä liikevaihdon että liike-
tuloksen jäävän aiemmin julkistetuista tavoitteis-
ta. 

Oral on tehnyt uuden hakemuksen Uudenmaan
verovirastolle koskien yhteensä noin 15,5 mil-
joonan euron tappioita, joista noin 15 miljoonaa
euroa on vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja 611
tuhatta euroa vuodelta 2005. Helsingin hallinto-
oikeus on pitänyt voimassa Uudenmaan verovi-
raston antaman päätöksen, jonka mukaan Oral
Hammaslääkärit Oyj:lle ei myönnetty lupaa vä-
hentää verovuodelta 2005 vahvistettavaa tappio-
ta verotuksessaan. Oral ei ole kirjannut vahviste-
tuista tappioista verosaamista taseeseen.  

6.5. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset (TEUR)

Annetut vakuudet (TEUR) 2008 2007
Yrityskiinnitys 6 000 3 500

Leasing-vastuut ja muut vastuut (TEUR) 2008 2007
Vuoden sisällä erääntyvät 104 161
Yli vuoden päästä erääntyvät 182 245
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 286 406

Vuokravastuut (TEUR) 2008 2007
Vuokravastuut toimitiloista 3 040 3 347
Yhteensä 3 040 3 347

Tilikaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (TEUR) 2008 2007
Toimitilavuokrat 836 678
Ajoneuvovuokrat 135 102
Asuntovuokrat 15 18
Kalustovuokrat 25 23
Tilikauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1 011 821
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7.1. Emoyhtiön tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätös on laadit-
tu Suomen kirjanpitolain ja muiden tilinpäätös-
ten laadintaan vaikuttavien säännösten (FAS)
vaatimuksia noudattaen. 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 

Pysyvien vastaavien arvostus 
Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään
hankintamenoon vähennettyinä suunnitelman
mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Suun-
nitelman mukaiset poistot on laskettu tasapois-
toina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat
ovat seuraavat:

Lääketieteellinen kalusto
ja hoitolaitteet 7 v
Hammaslääketieteelliset 
käsi-instrumentit 5 v
Muu kalusto 5 v
Liikearvo 10 v
Muut pitkävaikutteiset menot 10 v

Liikearvon poistoaika on määritetty toimialalle
tyypillisen asiakassuhteiden keston ja muiden
liikearvoon sisältyvien liiketoiminnan jatkuvuus-
tekijöiden perusteella.

Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä
yhtiön asemilla olleesta hammasterveyspalvelui-
den hoitoprosesseissa käytettävistä tarve- ja lää-
keaineista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankin-
tamenoon tai sitä alhaisempaan jälleenhankinta-
hintaan tai todennäköisen myyntihinnan määräi-
senä.

Liikevaihdon tuloutusperiaate
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin liikevaihto
muodostuu kokonaisuudessaan arvonlisäverot-
tomien terveyspalvelujen myynnistä. Liikevaihto-
na esitetään palveluiden myynnistä saadut tuo-
tot käypään arvoon arvostettuina oikaistuina
alennuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai
useammasta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirja-
taan tuotoiksi hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa
kun hoitojaksoon liittyviä toimenpiteitä suorite-
taan asiakkaalle. Samalla hetkellä kirjataan ku-
luksi liikevaihdon kerryttämiseksi suoritettavat
välittömät kulut, kuten lääkäripalkkiot. Toimin-
tansa luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole käytössä
muita liikevaihdon tuloutusmenettelyjä.

Materiaalit ja palvelut 
Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään
alihankintana hankitun lääkäri- ja muun hoito-
henkilöstön käytöstä aiheutuneet kulut, vastaan-
otoilla käytettyjen tarveaineiden ja lääkkeiden
hankinnasta aiheutuneet kulut sekä hammasla-
boratoriolta ostettujen proteettisten tuotteiden ja
laitteiden kulut. 

Eläkkeet 
Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoi-
dettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.
Emoyhtiöllä on käytössä ainoastaan maksupoh-
jaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisissa järjeste-
lyissä suoritukset kirjataan kuluiksi sinä kautena,
johon maksusuoritus liittyy.   

Tutkimus- ja kehittämismenot 
Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitysmenot kir-
jataan syntymisvuotenaan tuloslaskelmaan vuo-
sikuluksi. Yhtiöllä ei ole ollut tuotekehitysmeno-
ja tilikaudella 2008. 
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Laskennalliset verot: 
Väliaikaisista eroista ei ole kirjattu laskennalli-
sia verovelkoja tai –saamisia. Verotuksellisista
tappioista ei ole kirjattu laskennallisia vero-
saamisia (liitetieto 7.6.11.).

7.2. Emoyhtiön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (EUR)
Liitetieto 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Liikevaihto 7.5.1. 21 769 597,17 14 979 053,79

Materiaalit ja palvelut 7.5.2. 10 621 949,81 7 830 100,43
Henkilöstökulut 7.5.3. 6 590 529,08 4 395 553,66
Poistot 7.5.6. 1 065 666,43 832 165,01
Liiketoiminnan muut kulut 7.5.7. 4 387 086,01 3 219 855,14

Liikevoitto -895 634,16 -1 298 620,45

Rahoitustuotot ja -kulut 7.5.8. -184 678,38 -66 286,08

Tulos ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 080 312,54 -1 364 906,53

Satunnaiset erät 7.5.9. 178 589,64 -

Tulos ennen veroja -901 722,90 -1 364 906,53

Tuloverot 7.5.10. - -75 807,88

Tilikauden voitto (tappio) -901 722,90 -1 440 714,41

Aikaisempaa tilikautta koskevan 
virheen oikaisu 
Yhtiö on korjannut tilikaudella 2008 havaittu-
jen mutta tilikautta 2007 ja 2006 koskevien 
virheiden johdosta tilikauden 2007 vertailu-
tietoja Kirjanpitolautakunnan päätöksen
1750/21.06.2005 mukaisella tavalla. Yhtiön 
tulos esitettiin tilivuonna 2007 noin 97 tuhatta
euroa liian suurena virheellisen lääkärinpalk-
kavelkajaksotuksen ja lomapalkkavelkajakso-
tuksen johdosta (45 tuhatta euroa vuonna
2006) (liitetieto 7.6.7).
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TASE (EUR)
Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 7.6.1. 7 735 369,50 5 542 130,96
Aineelliset hyödykkeet 7.6.2. 1 724 932,17 950 111,33
Ennakkomaksut 7.6.3. - 700 000,00
Sijoitukset 7.6.4. 1 290 387,99 465 845,32
Pysyvät vastaavat yhteensä 10 750 689,66 7 658 087,61

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 619 481,91 314 143,00
Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 7.6.5. 13 845,88 18 537,76
Lyhytaikaiset saamiset 7.6.5. 1 775 668,07 1 013 476,20
Rahat ja pankkisaamiset 151 673,93 55 912,07
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 560 669,79 1 402 069,03

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 311 359,45 9 060 156,64

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 7.6.7. 570 807,20 558 807,20
Ylikurssirahasto 7.6.7. 3 892 658,44 4 363 151,75
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7.6.7. 846 170,00 6 720,00
Edellisten tilikausien voitto 7.6.7. -141 843,15 828 377,95
Tilikauden voitto (tappio) 7.6.7. -901 722,90 -1 440 714,41 
Oma pääoma yhteensä 4 266 069,59 4 316 342,49 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Koneiden ja kaluston poistoero                                       178,15 -

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 7.6.8. 2 891 760,00 1 293 736,97
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.6.9. 6 153 351,71 3 450 077,18
Vieras pääoma yhteensä 9 045 111,71 4 743 814,15

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 311 359,45 9 060 156,64
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7.4. Emoyhtiön rahavirtalaskelma

(TEUR) 2008 2007

Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaiseriä -1 080 -1 365
Rahoitustuotot ja kulut 185 66
Muut oikaisut -142 109
Poistot 1066 832
Nettokäyttöpääoman muutos 739 55
Korot -205 -70
Muut rahoituserät - 3
Maksetut välittömät verot -23 -363
Liiketoiminnan rahavirta 539 -732

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 464 -906
Maksettu ennakko liiketoimintakaupasta -700
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu 
kauppahinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -999 -
Lainasaamisten takaisinmaksut 5 4
Sijoitusten lisäys -1 138 -461
Investointien rahavirta yhteensä -3 597 -2 067

Kassavirta ennen rahoitusta -3 058 -2 799

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 687 1 267
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -53
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 042 1 136
Osakepääoman korotus 12
Maksullinen osakeanti 175
Optioilla merkityt osakkeet 204 7
Rahoituksen rahavirta 3 068 2 414

Rahavarojen lisäys/vähennys 10 -385

Rahavarat tilikauden alussa 56 441
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 86 0
Rahavarat tilikauden lopussa 152 56
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7.5. Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot

7.5.1. Liikevaihdon jakaantuminen

Yhtiön liikevaihto muodostuu hammasterveyspalveluiden myynnistä sekä hallintopalveluveloituk-
sista konsernin tytäryhtiöille.

7.5.2. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut (EUR)
2008 2007

Materiaalit ja tarveaineet 3 145 210,85 2 482 137,50
Ulkopuoliset palvelut 7 476 738,96 5 347 962,93
Materiaalit ja palvelut yhteensä 10 621 949,81 7 830 100,43

7.5.3. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (EUR)
2008 2007

Palkat ja palkkiot 5 386 454,06 3 565 448,83
Eläkekulut 968 530,58 645 723,91
Muut henkilösivukulut 235 544,44 184 380,92
Henkilöstökulut yhteensä 6 590 529,08 4 395 553,66

7.5.4. Henkilökunta

2008 2007
Henkilökunta (keskimäärin) 270 202 
Henkilökunta Suomessa keskimäärin 270 202
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7.5.5. Johdon palkat ja palkkiot

Johdon palkat ja palkkiot (EUR)
2008 2007

Toimitusjohtajat 
Kasi, Antti 125 814,40 141 423,50

Toimitusjohtajat 
yhteensä 125 814,40 141 423,50

Toimitusjohtajan 
sijainen

Virta, Erkki 142 715,40 139 650,00

Hallituksen jäsenet 
Ehrnrooth, Alexander 9 100,00 3 000,00
Erma, Juhani 29 850,00 10 400,00
Ingberg, Mikael 11 850,00 9 900,00
Korhonen, Juha 21 700,00 12 150,00
Mikkonen, Hannu 3 900,00 11 700,00
Piponius, Kirsti 11 550,00 9 900,00
Waltimo, Tuomas 14 950,00 12 350,00

Hallituksen jäsenet 
yhteensä 102 900,00 69 400,00

Johdon palkat ja 
palkkiot yhteensä 371 429,80 350 473,50

7.5.6. Poistot

Poistot (EUR)
2008 2007

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta

Koneet ja kalusto 297 169,92 230 226,54
Yhteensä 297 169,92 230 226,54

Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta

Liikearvo 639 789,82 537 096,60
Muut aineettomat 
oikeudet 128 706,69 64 841,87
Yhteensä 768 496,51 601 938,47

Poistot yhteensä 1 065 666,43 832 165,01

7.5.7. Liiketoiminnan muut kulut 
ja tilintarkastajan palkkiot

Liiketoiminnan muut kulut (EUR)
2008 2007

Hallinnon kulut 451 808,04 387 828,00
Puhelin-, tietoliikenne- 
ja toimistokulut 573 343,01 389 636,11
Toimitilavuokrat 679 145,42 634 226,41
Muut toimitilakulut 295 267,64 243 496,02
ATK-laite ja 
ohjelmistokulut 318 275,97 177 358,19
Muut kone- ja 
kalustokulut 710 772,65 495 514,21
Markkinointikulut 776 806,65 503 815,93
Matkakulut 124 851,58 73 180,25
Edustuskulut 32 955,53 14 203,27
Muut liiketoiminnan 
kulut 423 859,52 300 596,75
Yhteensä 4 387 086,01 3 219 855,14

Tilintarkastajan palkkiot (TEUR)
2008 2007

Tilintarkastuspalkkiot 32 32
Muut tilintarkastustoimeksiannot 6
Veroneuvonta 9
Muut palvelut 88 78
Yhteensä 135 110

7.5.8. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja –kulut (EUR)
2008 2007

Korko- ja muut 
rahoituskulut -195 737,18 -65 402,90
Arvonalentumiset 
pysyvien vastaavien 
sijoituksista - -4 360,00
Korkotuotot 11 058,80 3 476,82
Yhteensä -184 678,38 -66 286,08

7.5.9. Satunnaiset erät

Satunnaiset erät (EUR) 2008 2007
Konserniavustukset 178 589,64 -
Satunnaiset erät 
yhteensä 178 589,64 -

7.5.10. Tuloverot

Tuloverot (EUR) 2008 2007
Aikaisempaan tilikauteen 
liittyvä tulovero - 75 807,88
Tuloverot yhteensä - 75 807,88
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7.6. Emoyhtiön taseen liitetiedot

7.6.1. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet (EUR)

Liikearvo 2008 2007

Hankintameno 1.1 5 519 468,14 5 213 617,28
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 117 238,61 -
Fuusiotappio 648 554,34 -
Lisäykset 1 198 810,40 305 850,86

Hankintameno 31.12. 7 484 071,49 5 519 468,14

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -540 291,48 -3 195,00
Tilikauden poistot -639 789,82 -537 096,60
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 180 081,30 -540 291,48

Kirjanpitoarvo 1.1. 4 979 176,66 5 210 422,28
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 303 990,19 4 979 176,66

Aineettomat oikeudet 2008 2007

Hankintameno 1.1. 20 698,28 30 344,69
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 262,37 -
Lisäykset 157 764,03 9 078,28
Vähennykset - -18 724,69
Hankintameno 31.12. 178 724,68 20 698,28

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -4 061,82 -581,01
Tilikauden poistot -13 628,55 -3 480,81
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 690,37 -4 061,82

Kirjanpitoarvo 1.1. 16 636,46 29 763,65
Kirjanpitoarvo 31.12. 161 034,31 16 636,46

Muut pitkävaikutteiset menot 2008 2007

Hankintameno 1.1. 607 678,90 342 862,21
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 109 470,25 -
Lisäykset 729 635,05 264 816,49
Hankintameno 31.12. 1 446 784,20 607 678,70

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -61 361,06 -
Tilikauden poistot -115 078,14 -61 361,06
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -176 439,20 -61 361,06

Kirjanpitoarvo 1.1. 546 317,64 342 862,21
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 270 345,00 546 317,64

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 31.12. 7 735 369,50 5 542 130,96
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7.6.2. Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet (EUR)

Koneet ja kalusto 2008 2007
Hankintameno 1.1. 1 328 292,07 983 028,60
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 253 908,44 -
Lisäykset 811 229,95 345 263,47
Hankintameno 31.12. 2 393 430,46 1 328 292,07

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -378 180,74 -147 954,20
Tilikauden poistot -297 169,92 -230 226,54
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -675 350,66 -378 180,74

Kirjanpitoarvo 1.1. 950 111,33 835 074,40
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 718 079,80 950 111,33

Muut aineelliset hyödykkeet 2008 2007
Hankintameno 1.1.
Lisäykset 5 777,88 -
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 1 074,49 -
Hankintameno 31.12. 6 852,37 -

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 31.12. 1 724 932,17 950 111,33

7.6.3. Ennakkomaksut

Ennakkomaksut 2008 2007
Ennakkomaksut - 700 000,00
Ennakkomaksut yhteensä - 700 000,00

7.6.4.  Sijoitukset

Sijoitukset (EUR) 2008 2007
Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy:n ja 
Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy:n osakkeet 1 125 939,83 465 761,20
Muut sijoitukset 164 448,16 84,12
Sijoitukset yhteensä 1 290 387,99 465 845,32

7.6.5. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset muut saamiset (EUR) 2008 2007

Muut saamiset 13 845,88 18 537,76
Pitkäaikaiset muut saamiset yhteensä 13 845,88 18 537,76

7.6.6. Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset (EUR) 2008 2007
Myyntisaamiset 752 342,99 549 907,89
Siirtosaamiset 735 367,40 235 448,57
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä - 99 955,52
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 87 430,05 -
Lainsaamiset muilta 72 745,14 12 848,10
Muut saamiset 127 782,49 115 316,12
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 775 668,07 1 013 476,20
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7.6.7. Oma pääoma

OMA PÄÄOMA (EUR) 2008 2007

Osakepääoma 1.1. 558 807,20 558 807,20
Optioilla merkityt osakkeet 31.3.2008 12 000,00 -
Osakepääoma 31.12. 570 807,20 558 807,20

Ylikurssirahasto 1.1 4 363 151,75 4 363 151,75 
Ylikurssirahaston alentaminen tappioiden kattamiseksi -470 493,31 -
Ylikurssirahasto 31.12. 3 892 658,44 4 363 151,75

Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto 1.1. 6 720,00 -

Optioilla merkityt osakkeet 22.7.2007 - 6 720,00
Optioilla merkityt osakkeet 13.2.2208 260 000,00 -
Suunnattu osakeanti 18.2.2008 173 100,00 -
Optioilla merkityt osakkeet 31.3.2008 204 000,00 -
Optioilla merkittyjä osakkeita 13.2.2008 200 010,00 -
Optioilla merkittyjä osakkeita 13.10.2008 2 340,00 -
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 846 170,00 6 720,00

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. -612 336,46 872 985,90
Siirretty ylikurssirahastosta 470 493,31 -
Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu -44 607,95

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. -141 843,15 828 377,95

Julkaistu tulos 1.1.- 31.12.2007 1 343 479,21
Aikaisempaa tilikautta koskevan virheen oikaisu - -97 235,20
Tilikauden voitto (tappio) -901 722,90 -1 440 714,41

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 266 069,59 4 316 342,29 
Jakokelpoiset voittovarat - -

7.6.8. Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma (EUR) 2008 2007

Pankkilainat 2 891 760,00 1 291 400,00
Muut velat 0,00 2 336,97
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 2 891 760,00 1 293 736,97

Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy seuraavasti: 2008 2007
Vuonna 2009 0,00 88 976,97
Vuonna 2010 360 980,00 263 280,00
Vuoden 2010 jälkeen 2 530 780,00 941 480,00
Yhteensä 2 891 760,00 1 293 736,97
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7.6.9. Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma (EUR)

Korolliset lyhytaikaiset velat 2008 2007

Lainat rahoituslaitoksilta 2 310,14 27 840,00
Shekkiluottotili 1 709 161,34 906 931,68
Pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennysosuudet 326 640,00 25 000,00
Korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 2 038 111,48 959 771,68

Korottomat lyhytaikaiset velat 2008 2007
Ostovelat 974 948,47 639 135,80

Siirtovelat 2008 2007
Lääkäripalkkiovelat 1 173 504,52 666 798,09
Lomapalkkavelka 859 894,83 338 279,14
Henkilöstösivukulut 302 741,34 69 556,26
Muut siirtovelat 111 695,57 3 043,14
Siirtovelat yhteensä 2 447 836,26 1 077 676,63

Muut velat 2008 2007

Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut 187 663,02 106 222,48
Muut lyhytaikaiset velat 7 848,90 287 270,59
Muut velat yhteensä 195 511,92 393 493,07

Velat konserniyrityksille 2008 2007
Laina 132 843,36 380 000,00
Muut velat 364 100,22 -
Velat konserniyrityksille 496 943,58 380 000,00
yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 153 351,71 3 450 077,18 

7.6.10. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset (EUR)
Annetut vakuudet 2008 2007
Yrityskiinnitys 6 000 000,00 3 500 000,00

Leasing-vastuut ja muut vastuut 2008 2007
Vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 481 521,15 457 024,00
Yli vuoden päästä erääntyvät leasingvastuut 1 060 544,24 632 134,00
Yrityshankintoihin liittyvät lisäkauppahinnat, 
vuoden sisällä erääntyvät 92 542,85 -
Yrityskauppahintoihin liittyvät lisäkauppahinnat,
yli vuoden päästä erääntyvät 680 238,23 -
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 2 314 846,47 1 089 158,00

Vuokravastuut (TEUR) 2008 2007
Vuokravastuut toimitiloista 2 996 969,47 3 552 276,13
Yhteensä 2 996 969,47 3 552 276,13
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Tunnuslukuinformaatio neljältä viimeiseltä tilikaudelta on laskettu konser-
nin virallisten tilinpäätöksien mukaisesti. Liiketoiminnan ja konserniraken-
teen muutoksista johtuen luvut eivät ole sellaisinaan vertailukelpoisia.
Pääomalainat on käsitelty vieraana pääomana tunnuslukuja laskettaessa. 

7.7. Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100
(ROE) Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman = Liikevoitto/-tappio + rahoituskulut x 100
tuotto, % (ROI) Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma

Oma pääoma/Osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma x 100
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/Osake = Tilikaudelta jaettava osinko x 100
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänäa 

Osinko/tulos, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos (EPS)

Hinta/Voitto-suhde = Tilikauden päätöskurssi x 100
(P/E-luku) Tulos/Osake (EPS)

Osakekannan markkina-arvo= Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi 31.12.

Yrityskauppojen lisäkauppahintana yhtiö on sitou-
tunut luovuttamaan omia osakkeitaan 20 000 kap-
paletta merkintähinnalla 3,25 euroa per osake
31.3.2010 mennessä ja toisen kaupan yhteydessä
15 150 osaketta yhteensä 50 tuhannella eurolla
31.3.2011 mennessä.

Yhtiö on suojannut korollisia velkojaan korkotason
muutoksilta. Koronvaihtosopimukset on määritetty
konsernissa käyvän arvon suojauksiksi ja niiden
käypien arvojen muutokset on kirjattu tulosvaikut-
teisesti. Konsernin tasolla kirjattiin rahoituskulua
69 tuhatta euroa, joka esitetään emoyhtiössä ta-
seen ulkopuolisena vastuuna.

7.6.11. Laskennalliset verovelat ja 
-saamiset

Yhtiö ei ole merkinnyt taseeseen laskennallista 
verosaamista tilikauden 2008 verotuksellisista

tappioista. Kirjaamaton verosaaminen on noin 159
tuhatta euroa.

Emoyhtiön aiemmilta tilikausilta vahvistettujen
tappioiden yhteismäärä on 841 tuhatta euroa (kir-
jaamaton verosaaminen on 219 tuhatta euroa). 

Oral on tehnyt uuden hakemuksen Uudenmaan
verovirastolle koskien yhteensä noin 15,5 miljoo-
nan euron tappioita, joista noin 15 miljoonaa eu-
roa on vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja 611 tu-
hatta euroa vuodelta 2005. Helsingin hallinto-oi-
keus on pitänyt voimassa Uudenmaan veroviras-
ton antaman päätöksen, jonka mukaan Oral Ham-
maslääkärit Oyj:lle ei myönnetty lupaa vähentää
verovuodelta 2005 vahvistettavaa tappiota verotuk-
sessaan.  Oral ei ole kirjannut vahvistetuista tap-
pioista verosaamista taseeseen. 
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8.1. Osakkeenomistajat

Osakkeenomistusta koskevat tiedot on esitet-
ty hallituksen toimintakertomuksessa.

Johdon osakeomistus 
Johdon osakeomistusta koskevat tiedot on
esitetty hallituksen toimintakertomuksessa.

8.3. Osakkeiden noteeraus

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat ol-
leet kaupankäynnin kohteena NASDAQOMX
Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Oral Hammas-
lääkärit Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus
on ORA1V ja pörssierä 1 osaketta.

8.4. Osakkeen vaihto ja 
kurssikehitys 

Vuoden 2008 aikana Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeita vaihdettiin yhteensä 696 321
kappaletta ja osakkeiden vaihto euroina oli
2,1 miljoonaa euroa.

Tilikaudella 1.1.-31.12.2008 Oral Hammaslää-
kärit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi
oli 2,43 euroa ja ylin 3,40 euroa. Osakkeen
päätöskurssi 30.12.2008 oli 2,55 euroa ja yh-
tiön markkina-arvo 15,1 miljoonaa euroa. 

8.5. Hallituksen ehdotus 
yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle koske-
vat tiedot on esitetty hallituksen toimintakerto-
muksessa.

8.6. Hallituksen valtuudet 
osakepääoman korottamiseksi

Hallituksen valtuuksia osakepääoman korotta-
miseksi koskevat tiedot on esitetty hallituksen
toimintakertomuksessa.

8.7. Optiot

Optioita koskevat tiedot on esitetty hallituksen
toimintakertomuksessa.
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Juhani Erma, 
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari 
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2002
Syntynyt 1946
Senior Advisor, asianajaja, Asianajotoimisto
Borenius & Kemppinen Oy
Työosoite: Asianajotoimisto Borenius &
Kemppinen Oy, Yrjönkatu 13 A, 00120 
Helsinki

Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 
Turvatiimi Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 
Hallitusammattilaiset ry:n puheenjohtaja
Keskuskauppakamarin yrityskauppalauta-
kunnan varapuheenjohtaja
Suomen Silmäsäätiö, hallituksen 
varapuheenjohtaja
Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen 
varapuheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: 
Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, 
toimitusjohtaja 1999-2000; HEX Oy, 
Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi,
selvitysyhtiön toimitusjohtaja 1998–1999; 
Helsingin Arvopaperipörssi, toimitusjohtaja
1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy,
toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy 
(pankkiiriliike), toimitusjohtaja 1985–1988.

Osakeomistus: 4.000 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osaketta. 

Juha Korhonen, 
Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1962
Varainhoitaja, eQ Pankki Oy
Työosoite: eQ Pankki Oy, 
Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki

Hammassairaala Oral Oy:n 
hallituksen jäsen 2005-2006 
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen 
Sortavala-säätiö, hallituksen jäsen 
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: 
eQ Pankki Oy, varatoimitusjohtaja 
2002-2005; eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja,
asiakasoperaatiot ja osake-emissiot 
1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni), 
toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitus-
johtaja 1993-1996, Suomen Yhdyspankki
Oy, johtaja, valuuttamääräinen rahoitus
1991-1993 ja johtaja, sisäinen laskenta
1989-1991.

Osakeomistus: 586.340 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. 
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Alexander Ehrnrooth, 
Kauppatieteiden maisteri, MBA
Hallituksessa 4.4.2008 alkaen
Syntynyt 1974  
Virala Oy Ab, toimitusjohtaja
Työosoite: Virala Oy Ab, 
Unioninkatu 7 A 15, 00130 Helsinki

Aleba Corporation, hallituksen 
puheenjohtaja 
Atine Group Oy, toimitusjohtaja ja 
hallituksen jäsen 
Fiskars Oyj Abp, hallituksen 
varapuheenjohtaja 
Kargol Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 
Turvatiimi Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Virala Oy Ab, toimitusjohtaja ja 
hallituksen jäsen
Vessilä Oy Ab, toimitusjohtaja ja 
hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: Virala Oy Ab:n
toimitusjohtaja vuodesta 1995.

Osakeomistus: Atine Group Oy:n kautta
yhteensä 1.768.479 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osaketta. 

Mikael Ingberg, Ph.D. (Econ.) 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1951

AB Kelonia, hallintoneuvoston jäsen
Osuuskauppa Varuboden, hallituksen 
jäsen
Seligson Co, hallituksen jäsen
Veikkaus Oy, hallituksen jäsen
Stiftelsen för Åbo Akademi
Konstsamfundet Föreningen RF 

Keskeinen työkokemus: 
Aktia Oyj:n toimitusjohtaja 2002-2008;
Foklkhälsanin toimitusjohtaja 1998-2002;
Aktian johtoryhmän jäsen 1997; 
Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitok-
sen (PTT) tutkimusjohtaja 1989-1996.

Osakeomistus: 10.000 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.
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Tuomas Waltimo, 
Hammaslääketieteen tohtori, 
erikoishammaslääkäri 
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1971

Professori, Baselin Yliopisto, Sveitsi 
Työosoite: Institut für Präventivzahn-
medizin und Orale Mikrobiologie der
Universität Basel, Hebelstrasse 3, 
CH-4051

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen 
neuvottelukunnan puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Research 
Scientist, Scandinavian Institut for Dental
Materials, Oslo 1997-2000, Bernin 
yliopisto 2000-2001, Turun yliopisto 2002,
Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti.
Useiden kansainvälisten hammaslääketie-
teellisten sarjojen toimitusneuvostojen 
jäsen.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeita.

Kirsti Piponius, 
Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946

Itula Oy, hallituksen jäsen 
Varustamoliikelaitos/Finstaship hallituksen
jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen
Omakotisäätiö, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: 
Sodexho Alliance: Clients retention Chief
Executive for Northern and Eastern 
Countries 2003-2007; Sodexo Oy, 
hallituksen varapuheenjohtaja 2003-2007 
ja toimitusjohtaja 1992-2002; Oy Polarkesti
Ab, toimitusjohtaja 1980-1992

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita.



Espoossa 26.2.2009

Juhani Erma Juha Korhonen
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja

Alexander Ehrnrooth Mikael Ingberg

Kirsti Piponius Tuomas Waltimo

Antti Kasi
Toimitusjohtaja
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miseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioi-
daan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä
esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 
sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia 
arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme
mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä 
lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös
antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja
riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toi-
mintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia. 

Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman
tappion käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyh-
tiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2009

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Johan Kronberg
KHT

Ti l intarkastuskertomus
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Olemme tarkastaneet Oral Hammaslääkärit Oyj:n
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. Tilinpäätös
sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavir-
talaskelman, laskelman oman pääoman muutoksis-
ta ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskel-
man, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilin-
päätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittä-
vät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vas-
taa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä,
että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito
on luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpää-
töksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää
ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja 
tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten,
että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilin-
päätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olen-
naisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyh-
tiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden
tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin 
riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tar-
vittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa ar-
vioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittä-

T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S
Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokoukselle



77

Ti l inpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta 
on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 17.3.2009 

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-Yhteisö

Johan Kronberg
KHT

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

• Tasekirja, erikseen sidottuna

• Päivä- ja pääkirjat, ATK-listoina

• Reskontraerittely, ATK-listoina

• Ostoreskontratositteet, paperitositteina

• Myyntireskontratositteet, paperitositteina

• Muistiotositteet, paperitositteina



Oral  
Hammaslääkäri t  Oyj

Kimmelt ie  3 ,  02110 ESPOO, Finland

Puhelin 010 400 3315

www.oral . f i E-mail  etunimi.sukunimi@oral . f i

Fax 010 400 3320


