
 
 

 
 
7.8.2008 klo 9.30 
 
ORALIN VAHVA KASVU JATKUI JA LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI – 
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008  
 
- Liikevaihto 13,2 (7,7) miljoonaa euroa, kasvua 72,3 %  
- Liiketulos 0,4 (-0,2) miljoonaa euroa  
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 27 (15,9) 
miljoonaan euroon   
- Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen johtavia 
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 330 alan 
ammattilaista. Oralilla oli jakson päättyessä yhteensä 16 
hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, 
Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, 
Porissa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Tavoitteena on laajentaa 
toiminta valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuoteen 2010 mennessä yli 
kymmenen prosentin markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista 
Suomessa. Yksityisen sektorin kokonaismarkkina on noin 370 miljoonaa 
euroa eli noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonaismarkkinasta. 
Oral pyrkii markkinaosuutensa kasvattamiseen sekä orgaanisella 
kasvulla että yritysostoin. 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 
 
- Kasvun suhteen Oral on hyvin strategisella tavoiteuralla. 
Ketjukonseptiimme sopivia yritys- ja liiketoimintakauppakohteita on 
hyvin tarjolla, ja olemme pystyneet vahvistamaan ketjuun liitettyjen 
asemien lääkäritarjontaa ja kysyntää.  
 
Tulosparannusta voidaan yhtiön kehitysvaihe huomioiden luonnehtia 
tyydyttäväksi. Operatiivisella tasolla etenimme ketjukonseptin 
kehittämistavoitteiden mukaisesti, mutta ketjun rakentamisen ja 
kehittämisen kustannukset kasvoivat jonkin verran ennakoitua 
enemmän.  
 
Näyttöjä ketjukonseptin tuomasta lisäarvosta alkaa asteittain 
syntyä. Se tulee nopeuttamaan tavoittelemaamme strategista muutosta 
hammasterveysalan toimintatavoissa, sanoo Oralin toimitusjohtaja 
Antti Kasi. 
 
TALOUDELLINEN TULOS 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hammasterveyspalveluiden liikevaihto 1.1.-
30.6.2008 oli 13,2 (7,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 72,3 
prosenttia. 
 



Liikevaihto kehittyi odotusten mukaan suotuisasti koko ensimmäisen 
vuosipuoliskon. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,1 (3,9) 
miljoonaa euroa. Vuoden 2007 toiseen vuosineljännekseen verrattuna 
liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 80,4 prosenttia. Liikevaihtoa 
kasvattivat toiminnan laajentaminen yritysostoin, hyvä 
kysyntätilanne sekä rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma 
lisääntynyt tarjonta.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n jatkuvien toimintojen liiketulos 1.1.-
30.6.2008 oli 370 (-198) tuhatta euroa eli 2,8 prosenttia 
liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 188 (-156) 
tuhatta euroa. Kannattavuutta paransi edellisvuodesta erityisesti 
toiminnan laajentaminen yritysostoin ja uusien hammaslääkäreiden 
rekrytointi.  
 
TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n taseen loppusumma 30.6.2008 oli 16,4 
(11,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset olivat 1,5 (1,0) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli 
4,4 (2,4) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius eli quick ratio –
tunnusluku oli 0,5 (0,5). Liiketoiminnan rahavirta ennen 
käyttöpääoman muutosta oli  909 (229) tuhatta euroa. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla 2691 (915) tuhatta euroa. Investoinnit muodostuvat 
katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista 
sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen 
muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Myös olemassa olevilla 
asemilla suoritettiin laajentamis- ja perusparannusinvestointeja. 
Näistä merkittävin on syyskuussa 2008 valmistuva Erottajan aseman 
uusiminen ja laajentaminen Helsingissä. 
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,1 (64,0) prosenttia. 
 
HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä työskenteli jakson aikana keskimäärin 
314 (203) koko- ja osa-aikaista henkilöä ja jakson lopussa 322 (206) 
henkilöä. Keskimääräisestä henkilöstömäärästä 208 oli työsuhteessa 
Oraliin ja 106 työskenteli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. 
 
Konsernin talousjohtaja Pekka Raatikainen ilmoitti 19.6.2008 
siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Uudeksi 
talousjohtajaksi nimitettiin 6.8.2008 KTM Lauri Larjavaara, joka 
aloittaa talousjohtajana 1.9.2008.  
 
Konsernin tuki- ja ohjausryhmää vahvistettiin huhtikuussa 
lääketieteellisten palvelujen kehitysjohtajalla.  
 
KONSERNIRAKENNE 
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli 
katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit 
Sibeliuksenkatu Oy, Oral Hammaslääkärit Mikkeli Oy, Oral 
Hammaslääkärit Hyvinkää Oy sekä Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy. 
Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.  
 



Hallitus päätti kokouksessaan 22.5.2008 sulautumissuunnitelmasta, 
jonka mukaan Oral Hammaslääkärit Sibeliuksenkatu, Oral 
Hammaslääkärit Mikkeli ja Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy sulautuvat 
Oral Hammaslääkärit Oyj:öön. Sulautuminen toteutetaan 
konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Koska kyseessä on 
tytäryhtiösulautuminen, sulautumisvastiketta ei anneta. Sulautumisen 
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2008. 
 
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Oral laajensi toimintaansa vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle, Seinäjoelle ja Vaasaan. Lisäksi 
laajennettiin toimintaa pääkaupunkiseudulla ostamalla 
Hammaslääkäriasema Helsingin Mannerheimintieltä. Näistä 
yrityshankinnoista Hämeenlinna ja Mannerheimintie on yhdistelty 
konserniin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 
 
Hyvinkään Hammas- ja suuklinikka Oy:n omistajien kanssa 26.3.2008 
tehty yrityskauppa astui voimaan ja osakkeet siirtyivät Oralin 
omistukseen 1.4.2008. Yrityksen liikevaihdon arvioidaan yltävän osana 
Oral-konsernia noin 0,6 miljoonaan euroon tilikaudella 2008. 
 
Oral sopi 9.4.2008 Seinäjoella toimivan SRV-Dent Oy:n koko osakekannan 
hankinnasta. Osakekanta siirtyi Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen 
1.5.2008. Osakekannasta maksetaan enintään 512 tuhatta euroa, josta 
442 tuhatta euroa maksettiin kaupan astuessa voimaan 1.5.2008. 
Loppuosa muodostuu ehdollisesta lisäkauppahinnasta, joka on sidottu 
yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2008 ja 
2009. Ostetun kolmen hoitoyksikön aseman arvioidaan saavuttavan Oral-
konsernissa tilikauden 2008 loppuun noin 0,4 miljoonan euron 
liikevaihdon ja yltävän noin miljoonan euron liikevaihtoon 
tilikaudella 2009.  
 
Oral sopi 12.6.2008 ostavansa Vaasasta neljän hammaslääkäriyhtiön 
liiketoiminnan. Liiketoiminnoista maksetaan enintään 250.000 euroa, 
josta 160.000 euroa maksetaan kaupan voimaantuloon 1.10.2008 mennessä. 
Loppuosa kauppahinnasta on sidottu aseman liiketoiminnallisten 
tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2009 ja 2010. Lisäksi Oral maksaa 
käyvän hinnan ostettujen asemien koneista, laitteista ja vaihto-
omaisuudesta. Vuositasolla Vaasan liiketoimintojen yhteenlaskettu 
liikevaihto on noin miljoona euroa. Tavoitteena on nostaa aseman 
liikevaihto noin 1,5 miljoonaan vuonna 2009. Oral-ketjuun siirtyvät 
Vaasassa Ylätorin Hammaspalvelu Oy, CLT Dent AB, Hammaspalvelu 
Laitinen Oy ja Hammaslääkäri Erkki Salmen liiketoiminnat. 
Hammaslääkäriyhtiöt toimivat yhteisessä osoitteessa, ja Oral muodostaa 
ostamistaan toiminnoista hammaslääkärikeskuksen, jonka tavoitteena on 
tarjota 1.10.2008 lähtien noin 15 suun ja hammasterveysalan 
ammattilaisen palvelut. Viidellä hoitoyksiköllä aloittavasta yksiköstä 
tulee yksi Pohjanmaan suurimmista hammasterveyden palvelukeskuksista. 
 
Seinäjoen, Hyvinkään ja Hämeenlinnan yrityskauppojen vaikutuksen Oral 
Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vuonna 2008 arvioidaan olevan 
lievästi positiivinen. Vaasan yrityskaupalla ei ole merkittävää 
vaikutusta konsernin tulokseen vuonna 2008. Sen vaikutuksen arvioidaan 
olevan positiivinen vuodesta 2009 lähtien.  
 
Konsernin hallintoa kehitettiin jakson aikana vahvistamalla 
taloushallintoa ja kliinisen hoidon tukipalveluja. Alueellista 



johtamis- ja esimieskoulutusta jatketaan. Myös ohjausjärjestelmiin 
tullaan panostamaan merkittävästi.  
 
OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET 

Erkki Virta ilmoitti 6.5.2008, että hänen osuutensa Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 
ja että hänen uusi osuutensa yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 
9,14 prosenttia ja 540.000 osaketta. 

OSAKEPÄÄOMA 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden 
päättyessä 570.807,20 euroa ja osakkeiden ja osakkeiden tuottamien 
äänien lukumäärä 5.908.772.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-ohjelman 2004B merkintäaika päättyi 
31.5.2008. Optio-ohjelman perusteella merkittiin jakson aikana 
yhteensä 1.500 uutta Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, minkä 
hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6.2008. Optio-ohjelman 2004B 
perusteella ei ole merkitty osakkeita aiemmin. Optio-oikeudet 
perustuvat yhtiökokouksen 25.3.2004 päätökseen. Osakkeiden 
merkintähinta määräytyi ajalta 1.5.-31.5.2005 ja oli 1,56 euroa/kpl. 
 
Osakemäärän lisäystä ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin. Uudet 
osakkeet tullaan ottamaan kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen 
Pörssi Helsingissä samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lukumäärä tulee olemaan lisäyksen 
jälkeen 5.910.272 ja osakepääoma 570.807,20 euroa. Yhtiökokouksen 
20.3.2007 päätöksen mukaisesti optio-oikeuksien perusteella 
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan 
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2252 osakkeenomistajaa (vuotta 
aiemmin 2477). 
 
HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET 
 
Hallituksella oli 3.4.2008 asti varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2007 
päättämä valtuutus enintään 900.000 osakkeen antamisesta 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.  

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään 
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee yhteensä enintään 290.000 
osaketta ja sisältää lisäksi oikeuden päättää maksuttomasta 
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien 
osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 osaketta, kuitenkin 
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.  

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.4.2008 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 päätti 
hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 
osakeyhtiölain 5. luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 



kuuluvista asioista, ylikurssirahaston alentamisesta ja omien 
osakkeiden antamisesta. 

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 
ylikurssirahastoa alennetaan vahvistetun taseen 31.12.2007 mukaisten 
tappioiden kattamiseksi 470.493,31 eurolla. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta (antivaltuutus). Uusia osakkeita voidaan antaa ja 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä 
enintään 290.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden 
päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että 
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 
osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista 
osakkeista. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja 
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous päätti, että  hallituksessa jatkavat Juhani Erma (OTL, 
varatuomari), Senior Advisor, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen 
Oy; Mikael Ingberg (Ph.D. (Econ.)), Juha Korhonen (KTM), varainhoitaja 
eQ Pankki Oy; Kirsti Piponius (KTM) sekä Tuomas Waltimo (HTT), 
professori, Baselin yliopisto. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
Alexander Ehrnrooth (KTM), toimitusjohtaja Atine Group Oy. 

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 3.000 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden 
jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista 
maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 100 euroa kokoukselta per jäsen 
osallistumisen perusteella. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Johan 
Kronberg.  

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juhani Erman ja 
varapuheenjohtajaksi Juha Korhosen. Hallitus valitsi nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Alexander Ehrnroothin ja 
muiksi jäseniksi Juha Korhosen sekä Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
vastaavan lääketieteellisen johtajan HLL Erkki Virran. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Ingberg ja 
muiksi jäseniksi Juha Korhonen ja Juhani Erma. Hallituksen jäsenistä 
Juhani Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja Tuomas 
Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajista riippumattomia. 
Yhtiöstä riippumaton on lisäksi Alexander Ehrnrooth. 

LÄHIAIKOJEN RISKITEKIJÄT  
 

Yrityksen lähiaikojen riskinäkymissä ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia katsauskauden aikana. Riskit ja epävarmuustekijät on 
esitetty yrityksen vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. 
 
Mikäli taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että yleinen 
kulutuskysyntä kääntyy laskuun, tällä voi olla vaikutuksia Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta 



liikevaihtoon ja tulokseen. Osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä 
palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia muutoksia. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan jatkavan 
kasvuaan lähivuosina. Erityisesti ikääntyvän väestön ostokyvyn 
parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä 
hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral 
uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti 
ja tehokkaasti hoidetulle ja korkeaa laatutasoa ylläpitävälle 
hammasterveysketjulle.  
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on tällä hetkellä hyvä. Oral 
Hammaslääkärit on pystynyt vahvistamaan tarjontaansa sekä 
yritysostoin että uusia lääkäreitä rekrytoimalla. Valtakunnallisen 
ketjun rakentaminen ja palveluprosessien kehittäminen jatkuvat 
suunnitellusti. Lääkäripula rajoittaa jonkin verran kasvua.  
 
Tilikauden vuosineljänneksiä vertailtaessa on muistettava, että 
hammasterveyspalveluiden kysynnässä on säännönmukaista 
kausivaihtelua. Koska kesälomat ajoittuvat pääosin kolmannelle 
vuosineljännekselle, sen liikevaihto ja tulos jäävät yleensä muita 
neljänneksiä pienemmiksi.  
 
Tilikauden 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 26 miljoonaan 
euroon ilman mahdollisten uusien kasvustrategian mukaisten 
yrityskauppojen vaikutusta. Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan 
positiiviseksi huolimatta hammaslääkäriketjun rakentamisen ja 
ketjuhallinnan kulujen etupainotteisuudesta.  



TÄMÄ OSAVUOSIKATSAUS ON LAADITTU IAS 34 -STANDARDIN MUKAISESTI 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

TULOSLASKELMA,1000 EUR 1-6/2008 1-6/2007 4-6/2008 4-6/2007 

Jatkuvat toiminnot:    

 

Liikevaihto 13218 7671 7073 3921 

Materiaalit ja 
palvelut -6311 -4085 -3401 -2108 

Liiketoiminnan muut 
tuotot 1 0 1 0 

Henkilöstökulut  -3801 -2123 -2073 -1167 

Poistot ja 
arvonalentumiset -509 -353 -258 -184 

Liiketoiminnan muut 
kulut -2227 -1308 -1153 -618 

Liiketulos  370 -198 188 -156 
Rahoitustuotot ja -
kulut -93 -36 -69 -25 

Voitto/tappio ennen 
veroja 277 -234 119 -181 

Tuloverot -53 27 64 18 
Katsauskauden 
voitto/tappio 224 -207 54 -163 

Lopetetut toiminnot:    
 

Katsauskauden 
voitto/tappio 
lopetetuista 
toiminnoista 0 30 0 0 
KATSAUSKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO 224 -177 54 -163 
Jatkuvat toiminnot: 
Emoyhtiön 
omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu 
osakekohtainen 
tulos, euroa     

- laimentamaton 0,04 -0,04 0,01 -0,03 

- laimennettu 0,04 * 0,01 * 

     

Lopetetut toiminnot: 
Emoyhtiön omista-
jille kuuluvasta 
voitosta laskettu 
osakekohtainen 
tulos, euroa 

    

- laimentamaton 
- 

0,01 - - 
* Osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen 
tulokseen 
 
TASE, 1000 EUR 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007 



    
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  3599 2272 2943 
Liikearvo 5394 3584 4090 
Muut aineettomat hyödykkeet 4433 3812 3753 
Laskennalliset verosaamiset 168 12 231 
Myytävissä olevat sijoitukset 166 4 4 
Ennakkomaksut sijoituksista 75 - 700 
Lainasaamiset 19 22 19 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13854 9706 11740 
    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 522 381 388 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1483 1030 1019 
Rahavarat 547 66 414 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2487 1477 1821 
    
Varat yhteensä 16406 11183 13561 
    
 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 

 

  
    
Osakepääoma 571 558 558 
Ylikurssirahasto 5126 5597 5597 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 1106  367 
Edell. tilikausien voitto/tappio 856 1169 1147 
Osakeanti   7  
Tilikauden voitto/tappio 224 -177 -780 
Oma pääoma yhteensä 7884 7154 6889 
    
VELAT    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset velat 2930 757 1845 
Laskennallinen verovelka 977 868 959 
Muut pitkäaikaiset velat 242   
Pitkäaikaiset velat yhteensä  4149 1625 2804 
    
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 1312 485 1253 
Ostovelat ja muut velat 3061 1919 2615 
    
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4373 2404 3868 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 16406 11183 13561 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Voitto-
varat 

Oma 
pääoma 



 
 

 
 

 
 
 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 367 6889 

Tilikauden tulos    224 224 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    19 19 

Maksullinen osakeanti   166  166 

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  573  585 

Siirto 
ylikurssirahastosta   -471  471 - 

Oma pääoma 30.6.2008 571 5126 1106 1080 7883 

      

 
 

Osakepääoma Ylikurssi-
rahasto 

Osakeanti Voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1047 7202 

Tilikauden tulos    -780 -780 

Myönnettyjen 
optioiden 
kuluvaikutuksen 
oikaisu    101 101 

Optioilla merkityt 
osakkeet -
rekisteröimätön   367  367 

Oma pääoma 31.12.2007 558 5597 367 367 6889 

      

      

RAHAVIRTALASKELMA, 
1000 EUR  

1.1.-
30.6.2008 

1.1.-
30.6.2007 

1.1.-
31.12.2007 

Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/tappio  224 -205 -780 
Poistot 509 353 753 
Muut oikaisut  83 44 -28 
Rahoitustuotot ja –kulut 93 37 111 
Käyttöpääoman muutos -448 36 203 
    
Maksetut rahoituskulut -48 -37 -116 
Saadut rahoitustuotot 4  5 
Maksetut tuloverot -56 -40 -363 
Liiketoiminnan rahavirta 361 188 -217 
    
Investointien 
nettorahavirta 

   

Investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -751 -866 -1235 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta -75  -700 
Tytäryhtiön hankinta -707 0 -63 



vähennettynä 
hankintahetken 
rahavaroilla 
Muut investoinnit -162   
Investointien rahavirta 
yhteensä -1695 -865 -1996 
    
Rahoituksen rahavirta    
Lainasaamisten 
takaisinmaksut 

  
4 

Optioilla merkityt osakkeet 216  7 
Maksullinen osakeanti 173 7  
Rahoitusleasingvelkojen 
takaisinmaksut/nostot  

-135 -101 -250 

Lyhytaikaisten lainojen 
nostot  210 1122 
Pitkäaikaisten lainojen 
nostot 1212 200 1316 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut    
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -1 -13 -13 

    
Rahoituksen rahavirta 1466 -302 2186 
    
Rahavarojen 
lisäys(+)/vähennys(-) 133 -375 -27 
    
Rahavarat tilikauden 
alussa 414 441 441 
Rahavarat tilikauden 
lopussa 547 66 414 

 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa 
soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 
2007. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat 
sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on 
esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2007 vuositilinpäätöksessä. 
Käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin 
sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa 
takautuvasti. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin 
mukaisesti. 
 
 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 31.10.2007 Hämeen Hammaslääkärikeskus 
Oy:ltä tämän harjoittaman hammaslääkäriliiketoiminnan 
Hämeenlinnassa, Parolassa ja Turengissa. Kauppahinta 
kaupantekovaiheessa oli 700 tuhatta euroa ja 59.000 Oral 
hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta, joka maksetaan 
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuessa, voi olla enintään 400 



tuhatta euroa, johon voi sisältyä enintään 59.000 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta maksetaan viimeistään 
vuonna 2011. Kauppaan liittyvät transaktiokulut olivat 23 tuhatta 
euroa. Liiketoiminta on yhdistelty konserniin katsauskauden alusta 
1.1.2008 alkaen.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj osti 15.1. Diodont Oy:ltä, Risto Vaskiolta 
ja Plusterveys Oy:ltä näiden Helsingissä osoitteessa 
Mannerheimimintie 31 A harjoittaman hammaslääkäriliiketoiminnan. 
Kauppahinta kokonaisuudessaan oli 56 tuhatta euroa, ja se maksettiin 
kaupanteon yhteydessä rahana. Kauppaan liittyvät transaktiokulut 
olivat viisi tuhatta euroa. Liiketoiminta on yhdistelty konserniin 
1.2.2008 alkaen. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 26.3.2008 tehdyllä kaupalla 
omistukseensa Hyvinkäällä osoitteessa Uudenmaankatu 2 
hammaslääkäriliiketoimintaa harjoittavan Hyvinkään Hammas- ja 
suuklinikka Oy:n osakekannan. Kauppahinta kaupantekovaiheessa oli 
338 tuhatta euroa, ja se maksettiin kokonaisuudessaan rahana. 
Lisäkauppahinta, joka maksetaan liiketoiminnallisten tavoitteiden 
toteutuessa, voi olla enintään 80 tuhatta euroa. Lisäkauppahinta 
maksetaan viimeistään vuonna 2009. Kauppaan liittyvät 
transaktiokulut olivat 15 tuhatta euroa. Yhtiö on yhdistelty 
konserniin 1.4.2008 alkaen. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj hankki 9.4.2008 tehdyllä kaupalla 
omistukseensa Seinäjoella osoitteessa Koulukatu 22 
hammaslääkäriliiketoimintaa harjoittavan SRV-Dent Oy:n koko 
osakekannan. Kauppahinta kaupantekovaiheessa oli 441 tuhatta euroa 
mikä maksettiin rahana. Lisäkauppahinta, joka maksetaan 
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuessa, voi olla enintään 70 
tuhatta euroa. Lisäkauppahinta maksetaan viimeistään vuonna 2010. 
Kauppaan liittyvät transaktiokulut olivat 14 tuhatta euroa. Yhtiö on 
yhdistelty konserniin 1.5.2008 alkaen. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj osti 12.6.2008 tehdyllä kaupalla Vaasasta 
Ylätorin Hammaspalvelu Oy:n, CLT Dent AB:n, Hammaspalvelu Laitinen 
Oy:n ja Hammaslääkäri Erkki Salmen hammaslääkäriliiketoiminnat. 
Liiketoiminnan luovutushetken ja määräysvallan siirtymisen 
ajankohdasta johtuen liiketoimintaa ei ole yhdistelty 
konsernitaseeseen osavuosikatsausajankohtana, vaan maksetut 
kauppahinnat (75 tuhatta euroa) on käsitelty liiketoimintakauppojen 
ennakkomaksuina. 
 
Hankittujen yhtiöiden ja liiketoimintojen rakenne ennen kauppaa 
poikkeaa niiden nykyisestä toimintamuodosta osana Oral-ketjua. Tästä 
syystä Oral Hammaslääkärit Oyj:llä ei ole ollut mahdollisuutta 
selvittää luotettavasti, mikä vaikutus ostetuilla yhtiöillä ja 
liiketoiminnoilla olisi ollut yhtiön liikevaihtoon ja tuloksen 
mikäli ne olisi yhdistelty konserniin tilikauden alusta lähtien. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty vuonna 2008 tehdyt yritys- ja 
liiketoimintakaupat sekä vuoden alusta voimaan tullut Hämeen 
Hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoimintakauppa yhteenlaskettuna. 
Liiketoimintojen yhdistely on tehty alustavana, koska hankittujen 
kohteiden nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä 
kesken. 
 



Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineet-
tomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan 
käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä 
luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä konserni on hankkinut 
potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin 
liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on 
määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen 
tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.  
 
Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä 
erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun 
kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta 
työvoimasta sekä niistä ketjuhallinnan perustekijöiden 
synergiaeduista, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, 
tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan synergioista, jotka 
hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään 
osaksi Oral-ketjua.  
 
Liiketoiminta- ja yrityskauppahintoihin liittyvät 
lisäkauppahintaolettamat on kirjattu täysimääräisinä. 
Lisäkauppahintaolettamia arvioitaessa arvio perustetaan 
ensisijaisesti ostettavassa kohteessa saavutettavaan lääkärituntien 
tarjontaan, sitä kautta muodostuvaan liikevaihtoon ja ostetun 
kohteen kustannusrakenteeseen lisäkauppahinnan määräytymiskaudella.  
 
Liiketoimintojen ja osakekantojen kaupoissa hankittujen varojen ja 
vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:  
 

 

TUNNUSLUVUT 
1.1.-

30.6.2008 
1.1.-

30.6.2007 
1.1.-

31.12.2007 

 Yhdistämisessä 
käytetyt kirja-
arvot yhteensä 

Kirja-arvot 
ennen 

yhdistämistä 
yhteensä 

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 

215 215 

Aineettomat hyödykkeet 595 2 
Sijoitukset 2 2 
Vaihto-omaisuus 86 86 
Saamiset 54 54 

Rahavarat 163 163 
Varat yhteensä 
 

1 116 523 

Korolliset velat 5 5 
Muut velat 146 109 
Velat yhteensä 151 114 
   
Nettovarat 965 409 
Hankintameno 2 271  
Liikearvo 1 306  
   
Rahana maksettu 
kauppahinta 

1 536  

Hankitun yrityksen 
/liiketoiminnan rahavarat 

163  

Rahavirtavaikutus -1 373  



 
Omapääoma/osake, euroa 1,33 1,28 1,23 
    
Omavaraisuusaste, % 48,1 64,0 51 
    
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 2691 915 3033 
 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat: 
Oma 
pääoma/Osake 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

 
Omavaraisuus 
aste, % 

 
Oma pääoma 

Taseen loppusumma 
 

 
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2008 
 
Omistaja Omistusosuus, % 
Atine Group Oy 29,8 
Virta Erkki 9,2 
Lahikainen Kimmo 8,8 
Korhonen Juha* 8,7 
Ranki Kari 8,5 
Korhonen Sari 4,8 
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 3,9 
Sir 8 Oy  (Antti Kasi) 2,2 
Dick Nova Oy 1,0 
Antila Kari Juhani 0,9 
10 suurinta yhteensä 77,8 
Muut 22,2 
Yhteensä  100,0 

* Juha Korhonen omistaa lisäksi määräysvaltayhteisönsä Kuhavuori 
Capital Oy:n kautta 0,9 %.  
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Antti Kasi, puh. 0500 881808 
Talousjohtaja Pekka Raatikainen, puh. 050 553 4094 
Etunimi.sukunimi@oral.fi 
 
 
 
 
Jakelu: 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet 


