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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.2.2009 klo 13.35  
 
 
LIIKEVAIHTO KASVOI 64 % JA LIIKETULOS PARANI  
- ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. -31.12.2008  
 
- Liikevaihto 26,0 (15,9) milj. euroa, kasvua 64 %  
- Käyttökate 856 (-223) tuhatta euroa  
- Liiketulos -359 (-976) tuhatta euroa  
- Osakekohtainen tulos –0,09  (-0,16) euroa 
- Oral kasvoi seitsemällä uudella hammaslääkäriasem alla, joita nyt 
yhteensä 19    
- Vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selk eästi ja 
ylittävän 32 milj. euroa. Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan 
positiiviseksi. 
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammasterve ydenhuollon 
palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemil la työskenteli 
vuoden 2008 lopussa 425 hammasterveyden ammattilais ta. Oral laajensi 
toimintaansa tilikauden aikana seitsemällä uudella 
hammaslääkäriasemalla. Vuoden 2008 lopussa Oral-ket juun kuului 19 
hammaslääkäriasemaa ja 92 hoitoyksikköä. Hoitokäynt ejä asemille 
tehtiin yhteensä 174.000 (102.000).   
 
Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toimin tansa 
valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli 10 prosentin 
markkinaosuus yksityisistä hammasterveyspalveluista  Suomessa. 
Yksityisen sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi 370 miljoonaa euroa 
vuonna 2008. Oral arvioi, että sillä oli vuoden 200 9 alussa noin 
yhdeksän prosentin markkinaosuus, kun se vuotta aie mmin oli noin 
seitsemän prosenttia. 
 
Toimitusjohtajan kommentti  
 
- Yksityinen hammasterveydenhoito on kasvuala, sill ä väestö ikääntyy 
ja haluaa panostaa hyvinvointiinsa. Hammaslääkäreis tä on monilla 
alueilla huutava pula, ja kunnilla on vaikeuksia se lvitä suu- ja 
hammasterveyden velvoitteistaan. Alalla on ennakoit avissa myös 
rakennemuutoksia, kun pienten asemien haltijat eläk öityvät ja nuoret 
tekijät arvostavat ammatillisen yhteisön tukea. 
 
Palvelutarjonnan ja liikevaihdon osalta Oral on hyv in strategisella 
kasvu-uralla. Olemme rakentaneet hyvän pohjan ottaa  2010-luvun 
rakennemuutoksessa selkeä markkinajohtajan rooli. U skomme tämän 
palvelevan sekä asiakkaitamme että Oralissa työsken televiä 
hammasterveyden ammattilaisia.  
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Liikevoitossa emme ole oikeasta kehityssuunnasta hu olimatta aivan 
strategisella uralla. Suhteessa odotuksiimme toimin nan tehostaminen on 
toteutunut pienellä viiveellä samalla, kun uusien a semien integrointi 
ja ketjukonseptin rakentaminen on maksanut vähän en nakoitua enemmän.  
 
Tuottavuuden kovat tekijät ja ketjuohjauksen työväl ineet saadaan 
kaudella 2009 kuntoon. Palveluketjun toimintatavass a on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia. Rakennamme vahvaa brä ndiä ja tähtäämme 
siihen, että erotumme valtakunnallisuudella, palvel ujen hyvällä 
saatavuudella ja osaamisella, sanoo Oralin toimitus johtaja Antti Kasi.  

 
Toimintaympäristö  
 
Suun- ja hammasterveyden palvelujen kysyntä jatkui vuonna 2008 
tasaisen vahvana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä  kysynnän kasvu 
kuitenkin hieman hidastui.  
 
Yksityisten hammaslääkäripalveluiden osuus on noin puolet koko 
hammasterveyspalveluiden markkinasta. Julkinen terv eydenhuolto on 
perinteisesti keskittynyt hammasterveyden peruspalv eluihin ja kattaa 
asiakasmäärältään suuremman joukon potilaita kuin y ksityinen sektori. 
Yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huomatta vasti enemmän 
vaativia erikoistoimenpiteitä.   
 
Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnän odote taan kasvavan 
lähivuosina tasaisesti. Hammaslääketieteen kehittym inen tuo yhä 
parempia hoitomenetelmiä, ja ostovoiman kasvu lisää  vaativien hoitojen 
kysyntää. Kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärälli sen ja laadullisen 
tarpeen lisäksi myös Kansaneläkelaitoksen maksamat korvaukset ja 
kuntien käyttämien ostopalveluiden määrä. Vuoden 20 08 alussa Kela-
korvausten tasoa nostettiin noin 10 prosenttiyksikö llä.   
 
Uutena piirteenä yksityisen ja julkisen markkinan v äliin on 
kasvavamassa markkina, jossa palvelut hankitaan ost opalveluilla, 
palveluseteleillä tai ulkoistuksilla. Palvelun tuot taa yksityinen 
palveluntarjoaja, mutta se maksetaan kunnan budjeti sta. Oral pitää 
esimerkiksi Helsingin kaupungin käyttämiä palveluse teleitä oikean 
suuntaisena keinona lisätä julkisen ja yksityisen s ektorin 
yhteistyötä. 
 
Taloudellisen taantuman arvioidaan kääntävän kysynn än kasvun 
väliaikaisesti laskuun, mutta merkittävää kysynnän laskua alalla ei 
lähitulevaisuudessakaan odoteta. Oral uskoo, että s illä on kattavan 
asiakastietojärjestelmänsä ja vahvan kumppaniverkos tonsa ansiosta 
hyvät mahdollisuudet vastata markkinakysynnän haast eeseen. Esimerkiksi 
S-ketjun kumppanina Oral tavoittaa lähes 800.000 po tentiaalista 
kotitaloutta toiminta-alueillaan. 
 
Liikevaihto ja tulos  
 
Oralin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 kasvoi 63,9 pros enttia ja oli 
26,0 (15,9) miljoonaa euroa.   
 
Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentaminen yr itysostoin ja 
uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla. Orgaaninen ka svu ilman yritys- 
ja liiketoimintakauppoja oli noin 30 prosenttia. Ta voitteeksi 
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asetetusta noin 27 miljoonan euron liikevaihdosta j äätiin hieman, 
sillä liikevaihto ei loppukaudesta kasvanut odotust en mukaisesti. 
Taloudellinen epävarmuus hiljensi kysynnän kasvua, ja uusien asemien 
integrointi täyteen toimintakykyyn edistyi hieman s uunniteltua 
hitaammin.  
 
Liiketulos 1.1.-31.12.2008 oli -359 (-976) tuhatta euroa. Tavoitteeksi 
asetettuun positiiviseen liiketulokseen ei vielä pä ästy. Tämä johtui 
kysynnän kasvun hidastumisesta vuoden viimeisellä n eljänneksellä sekä 
strategian mukaisten kehittämishankkeiden, kuten ta loushallinnon 
uudelleen organisoinnin, ja uusien asemien integroi nnin ennakoitua 
suuremmista kuluista.  
 
Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli -702 (-10 87) tuhatta euroa. 
Tilikauden osakekohtainen tulos oli -0,09 (-0,16) e uroa. 
 
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3 (4, 8) miljoonaa 
euroa ja liiketulos -338 (-497) tuhatta euroa. Viim eisen 
vuosineljänneksen kannattavuutta heikensivät jakson  odotettua 
heikompi liikevaihto sekä jaksolle ajoittuvat kehit tämishankkeiden 
kulut ja jaksotuskäytäntöjen tarkistamiseen liittyv ät kirjaukset. 
Näiden vuoden viimeisen neljänneksen tulosta heiken tävä vaikutus on 
220 tuhatta euroa ja koko vuoden osalta 460 tuhatta  euroa. 
 
Vuonna 2009 Oral hidastaa yritysostojen tahtia ja k eskittyy tuloksen 
parantamiseen sekä orgaaniseen kasvuun. 
 
Tase, rahoitus ja investoinnit  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumm a 31.12.2008 oli 
18,712 (13,619) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset olivat 1,758 (1,019) miljoonaa euroa. Koro llisia nettovelkoja 
oli 6,823 (3,098) miljoonaa euroa, joista 2,445 (1, 253) miljoonaa 
euroa oli lyhytaikaisia ja 4,378 (1,845) miljoonaa euroa pitkäaikaisia 
velkoja. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 773 tu hatta euroa 
tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden  toteutuminen 
riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuos ien aikana. 
Konsernin maksuvalmius eli quick ratio –tunnusluku oli 0,31 (0,35). 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutos ta oli 672  (-75) 
tuhatta euroa. 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen oliv at 5.201  (3.033) 
tuhatta euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaud ella toteutetuista 
liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettuje n asemien 
kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttam isesta Oral-
ketjukonseptin mukaisiksi. Myös olemassa olevia ase mia laajennettiin 
ja perusparannettiin. Näistä merkittävin on syyskuu ssa 2008 
valmistunut Erottajan aseman uusiminen ja laajentam inen Helsingissä. 
 
Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,1 (49,4)  prosenttia. 
Omavaraisuusasteen lasku johtui pääasiassa liiketoi minnan voimakkaasta 
laajentamisesta.  
 
Liiketoiminnan kehittäminen 
 
Oral kasvatti hammaslääkäriasemaverkostoaan vuoden aikana 
seitsemällä uudella hammaslääkäriasemalla.  
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Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 31.10.2007 Hämeen Hamm aslääkärikeskus 
Oy:n kanssa tämän harjoittaman hammaslääkäriliiketo iminnan 
ostamisesta Hämeenlinnassa, Parolassa ja Turengissa . Kauppahinta 
kaupantekovaiheessa oli 700 tuhatta euroa ja 59.000  Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta, jok a maksetaan 
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuessa, voi olla enintään 400 
tuhatta euroa johon voi sisältyä enintään 59.000 Or al Hammaslääkärit 
Oyj:n osaketta. Lisäkauppahinta maksetaan viimeistä än vuonna 2011. 
Liiketoiminta yhdistettiin konserniin 1.1.2008. 
 
Oral hankki tammikuussa Helsingistä hammaslääkärias eman, joka aloitti 
toimintansa 1.2.2008 nimellä Oral Mannerheimintie 3 1. Asemalla 
työskenteli ostohetkellä kolme hammaslääkäriä ja ko lme hammashoitajaa.   
 
Maaliskuussa Oral sopi kaupasta, jolla kolmen hoito yksikön Hyvinkään 
Hammas- ja suuklinikka Oy:n koko osakekanta siirtyi  Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen. Kokonaiskauppahin ta on korkeintaan 
400.000 euroa, josta 80 prosenttia maksettiin kaupa ntekohetkellä. 
Loppuosa on sidottu yhtiön liiketoiminnallisten tav oitteiden 
toteutumiseen vuosina 2008 ja 2009. Liiketoiminta y hdistettiin Oral 
Hammaslääkärit Oyj -konserniin 1.4.2008.   
 
Huhtikuussa Oral hankki Seinäjoella toimivan SRV-De nt Oy:n 
osakekannan. SRV-Dent Oy on kolmen hoitoyksikön ase ma, jonka 
kokonaiskauppahinta on korkeintaan 512 tuhatta euro a. Siitä 442 
tuhatta euroa maksettiin kaupantekohetkellä. Mahdol linen 
lisäkauppahinta on sidottu yhtiön liiketoiminnallis ten tavoitteiden 
toteutumiseen vuonna 2009. Seinäjoen hammaslääkäria sema yhdistettiin 
konserniin 1.5.2008.   
 
Kesäkuussa Oral sopi ostavansa Vaasasta neljän hamm aslääkäriyhtiön 
liiketoiminnan. Liiketoiminnoista maksetaan yhteens ä enintään 
250.000 euroa, josta 160.000 euroa maksettiin kaupa ntekohetkellä. 
Mahdollinen lisäkauppahinta on sidottu aseman liike toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2009 ja 2010. Or al-ketjuun 
siirtyivät yhteisessä osoitteessa sijainneet Ylätor in Hammaspalvelu 
Oy, CLT Dent AB, Hammaspalvelu Laitinen Oy ja Hamma slääkäri Erkki 
Salmen liiketoiminnat. Liiketoiminnat yhdistettiin konserniin 
1.10.2008.  
 
Syyskuun alussa Oral hankki Kalottident Oy:n liiket oiminnan. 
Yrityksellä on neljän hoitoyksikön hammaslääkäriase ma Tornion 
keskustassa. Liiketoiminnasta maksettiin kaupanteko hetkellä 230.000 
euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta on sidottu asema n 
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuo sina 2009 ja 
2010. Kalottident yhdistettiin konserniin 1.11.2008 .   
 
Syyskuun lopussa Oral sopi ostavansa helsinkiläisen  Itäkeskuksen 
Hammaslääkäriasema Oy:n koko osakekannan. Neljän ho itoyksikön 
hammaslääkäriaseman lopullinen kauppahinta voi olla  korkeintaan 
600.000 euroa, josta noin 50.000 euroa vastaava sum ma voidaan maksaa 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeina. Kaupantekohetk ellä osakkeista 
maksettiin 330.000 euroa, ja mahdollinen lisäkauppa hinta on sidottu 
aseman liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumis een vuosina 2009 ja 
2010. Lisäksi osakkeista maksettiin 330.000 euroa y htiön 
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nettokäyttöpääomaan perustuvaa korvausta. Itäkeskuk sen 
Hammaslääkäriasema siirtyi osaksi konsernia 1.12.20 08.  

Konsernin hallintoa kehitettiin siirtymällä ulkoist ettujen palvelujen 
käytöstä omaan taloushallintoyksikköön. Myös henkil östöhallintoa ja 
kliinisen hoidon tukipalveluja vahvistettiin uusill a asiantuntijoilla.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliininen neuvottelukunta  on yhtiön johdosta 
riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asiantunt emukseen perustuva 
neuvoa ja suosituksia antava elin. Neuvottelukunnan  ansiosta Oralissa 
työskentelevillä hammaslääkäreillä on ainutlaatuine n mahdollisuus 
saada erityisesti hoidon laatuun ja potilasturvalli suuteen liittyviä 
hoitosuosituksia sekä ammatillista tukea alan huipp uammattilaisilta.    
 
Konsernin rakenne 
 
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit Oyj , jolla oli 
tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslä äkärit Seinäjoki Oy 
sekä Itäkeskuksen Hammaslääkäriasema Oy. Kaikki kon serniyhtiöt 
harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.  
 
Hallitus päätti 22.5.2008, että Oral Hammaslääkärit  Sibeliuksenkatu, 
Oral Hammaslääkärit Mikkeli ja Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy 
sulautetaan emoyhtiöön. Sulautuminen merkittiin kau pparekisteriin 
31.12.2008.  
 
Oralilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 19 hamm aslääkäriasemaa 
Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä,  Jyväskylässä, 
Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, S einäjoella, 
Tampereella, Torniossa, Turussa ja Vaasassa.  
 
Henkilöstö  
 
Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla to imivista 
hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienistei sta ja 
toimistohenkilöstöstä. Yhtiön hallinnossa ja ketjun  tukitehtävissä 
työskenteli tilikauden päättyessä toimitusjohtaja m ukaan 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 henkilöstövahvuudesta 320 (1 30) oli 
työsuhteessa Oraliin ja 114 (105) työskenteli sopim ussuhteessa 
ammatinharjoittajana.  
 
Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä vuoden lo pussa oli 38,5 
(37,0) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta henk ilöstöstä 88,6 
(89,1) prosenttia ja miehiä 11,4 (10,9) prosenttia.   
 
Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoaikaisten työntekijöiden 
osuus vuoden lopussa oli 75,1 (60,0) prosenttia hen kilöstöstä ja osa-
aikaisten vastaavasti 24,9 (40,0) prosenttia. 
 
Osaamista kehitettiin sekä ammatillisen osaamisen e ttä palvelu- ja 
esimiesosaamisen alueilla. Hammaslääkäreiden henkil östökoulutuksessa 
keskityttiin kliinisen työn laatuun ja potilasturva llisuuteen, mistä 
myös kliinisen hoidon neuvottelukunta tuotti hoitos uosituksia. 
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Erityisesti toimipaikkojen vastaaville lääkäreille ja vastaaville 
hoitajille suunnattua esimies- ja johtamiskoulutust a jatkettiin. Myös 
muun hoitohenkilöstön koulutuksessa keskityttiin pa lveluprosesseihin 
ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. 
 
Johto ja hallinto  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimii Antti Kasi. Yhtiön 
johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi va staava 
lääketieteellinen johtaja Erkki Virta, joka toimii myös 
toimitusjohtajan sijaisena, palvelujohtaja Anna-Mar ia Mäkelä sekä 
30.8.2008 asti talousjohtaja Pekka Raatikainen ja 1 .9.2008 alkaen 
talousjohtaja Lauri Larjavaara.  

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen ovat muodosta neet 4.4.2008 
alkaen puheenjohtajana Juhani Erma (OTL, varatuomar i, Senior Advisor, 
Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy), varapuhe enjohtaja Juha 
Korhonen (KTM, varainhoitaja eQ Pankki Oy), Alexand er Ehrnrooth (KTM, 
toimitusjohtaja Atine Group Oy), Mikael Ingberg (Ph .D. (Econ.)), 
Kirsti Piponius (KTM) sekä Tuomas Waltimo (HTT, pro fessori, Baselin 
yliopisto). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puhe enjohtajan on 
toiminut Alexander Ehrnrooth ja muina jäseninä Juha  Korhonen sekä Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n vastaava lääketieteellinen joh taja HLL Erkki 
Virta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toim inut Mikael Ingberg 
ja muina jäseninä 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. 

Hallituksessa toimivat 3.4.2008 asti eMBA Hannu Mik konen 
(puheenjohtaja), OTL Juhani Erma, KTT Mikael Ingber g, KTM Juha 
Korhonen, KTM Kirsti Piponius ja HLT Tuomas Waltimo . Nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan muodostivat Hannu Mikkonen j a Juha Korhonen. 
Tarkastusvaliokunnan muodostivat Hannu Mikkonen, Ju hani Erma ja Juha 
Korhonen. Hallituksen jäsenistä Erma, Ingberg, Pipo nius ja Waltimo 
olivat yhtiöstä ja suurimmista omistajista riippuma ttomia. Yhtiöstä 
riippumattomia olivat lisäksi Mikkonen, Erma ja Kor honen. 
 
Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoop ers Oy. 
Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Johan Kronberg. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvottelukunt aan kuuluivat 
vuonna 2008 Mikko Rantala (EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL, Dos.), 
Tapio Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli Teronen (HLT , EHL, Dos.) 
Susanne Tuominen (EHL) ja puheenjohtajana Tuomas Wa ltimo (Prof.) 
Kliinisen neuvottelukunnan työtä koordinoi Oral Ham maslääkärit Oyj:n 
puolesta yhtiön vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta.  
 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan s ijaisen 
henkilökohtaisesti tai määräys- ja vaikutusvaltayht iöidensä kautta 
omistamien osakkeiden lukumäärä 31.12.2008 oli 3.03 6.798, joka edustaa 
51,38 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä .  
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Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella o li 31.12.2008 
yhteensä 110.000 kpl Oral Hammaslääkärit Oyj:n opti o-oikeuksia, jotka 
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 110.000 osaketta.   
 
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkki ot 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiökokoukse n 3.4.2008 
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan pal kkio on 3000 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajan 2000 euroa ja hallit uksen muiden 
jäsenten palkkio 1000 euroa kuukaudessa. Kokouspalk kio hallituksen 
valiokuntien kokouksista on 100 euroa. 
 
Tilikauden aikana toimitusjohtajalle maksettiin pal kkaa yhteensä 
125.814,40 euroa.  
 
Osakkeet ja osakepääoma  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaup parekisteriin 
merkitty osakepääoma 31.12.2008 oli 570.807,20 euro a ja osakkeiden 
lukumäärä 5.910.272. Jokainen osake oikeuttaa yhtee n ääneen. 
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.  
 
Osakkeiden lukumäärä korottui vuoden aikana neljä k ertaa, yhteensä 
318.200 osakkeella. Osakepääoma korottui 12.000 eur olla.  
 
Osakkeiden lukumäärä korottui yrityskauppojen myyjä osapuolille 
suunnatun optio-ohjelman merkintöjen seurauksena 13 9.000 osakkeella 
13.2.2008. Optio-oikeudet annettiin Oralin tekemien  
yritysjärjestelyiden myyjäosapuolille osana aiemmin  sovittua 
kauppahintaa 21.12.2007. Hallituksen valtuudet opti o-oikeuksien 
antamiseen perustuvat yhtiökokouksen 20.3.2007 päät ökseen. Optio-
oikeudet jakautuvat 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 henkilöstöannin seura uksena 57.700 
osakkeella 18.2.2008. Oral Hammaslääkärit Oyj:n työ yhteisössä 
työskenteleville tarjottiin yhteensä 150.000 yhtiön  osaketta hintaan 
3,00 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkoi 26.11.200 7 ja päättyi 
15.1.2008. Hallituksen valtuudet optio-oikeuksien a ntamiseen 
perustuivat yhtiökokouksen 20.3.2007 päätökseen. 
 
Osakkeiden määrä korottui 120.000 osakkeella ja osa kepääoma 12.000 
eurolla 31.3.2008. Osakemerkinnät perustuvat yhtiön  toimitusjohtajalle 
ja konsernin muulle avainhenkilöstölle annettuihin optio-oikeuksiin 
2006A. Osakkeiden merkintäaika näillä optioilla on 30.6.2007-30.3.2009 
ja merkintähinta 1,80 euroa. Optio-oikeudet perustu vat yhtiökokouksen 
24.3.2006 tekemään päätökseen.  
 
Osakkeiden määrä korottui 1.500 osakkeella 13.10.20 08. Osakemerkinnät 
perustuivat 31.5.2008 päättyneeseen optio-ohjelmaan  2004B. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:llä oli tilikauden päättyes sä 2.220 (2.355) 
osakkeenomistajaa. 
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Voimassaolevat optio-ohjelmat 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti 21.12.200 7 antaa yhteensä 
256.639 uutta optio-oikeutta kolmen Oralin vuonna 2 007 toteuttaman 
yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Optiot ovat osa  aiemmin sovittua 
kauppahintaa, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteen sä 256.639 yhtiön 
uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuva t seitsemään eri 
sarjaan osakkeiden merkintäajan ja merkintähinnan p erusteella. Optio-
oikeuksilla merkittiin yhteensä 139.000 uutta osake tta, jotka yhtiön 
hallitus hyväksyi 24.1.2008 ja jotka rekisteröitiin  kaupparekisteriin 
13.2.2008. 

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2007 päätti antaa kons ernin 
avainhenkilöille enintään 100.000 uutta optio-oikeu tta, jotka 
oikeuttavat yhteensä enintään 100.000 yhtiön osakke en merkintään. 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4 .2010 ja päättyy 
31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50 euroa väh ennettynä ennen 
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä. Vuo den 2008 aikana 
optio-ohjelmasta jaettiin 36.000 optio-oikeutta.  

Yhtiökokous 24.3.2006 päätti laskea liikkeelle enin tään 400.000 optio-
oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä e nintään 400.000 
yhtiön osaketta. Optiotodistukset merkitään tunnuks ella 2006A. Optio-
oikeudet annettiin 1.4.-31.12.2006 maksutta osakkee nomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohta jalle sekä 
konsernin muulle avainhenkilöstölle. Yhtiön toimitu sjohtajalla ja 
konsernin muulla avainhenkilöstöllä oli tilinpäätös hetkellä 90.000 
2006A-sarjan optiota, minkä lisäksi yhtiön entisell ä 
toimitusjohtajalla on 120.000 2006A-sarjan optiota.  Osakkeiden 
merkintäaika optiotodistuksilla on 30.6.2007-30.3.2 009 ja 
merkintähinta 1,80 euroa/osake. Yhtiökokous 20.3.20 07 päätti mitätöidä 
yhtiön hallussa olevat jakamattomat 70.000 optio-oi keutta.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2005 päätti tarjota O ral Hammaslääkärit 
Oyj:n (silloin Endero Oyj) hallituksen puheenjohtaj an merkittäväksi 
vastikkeetta yhteensä 60.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 
merkitsemään yhteensä enintään 60.000 yhtiön osaket ta. Osakkeiden 
merkintäaika on optiotodistuksilla 2005D 1.1.2007-3 1.12.2009 ja 
optiotodistuksilla 2005E 1.1.2008-31.12.2009. Osakk eiden merkintähinta 
on 2,00 euroa/osake.  
 
Vuoden 2004 optio-ohjelmassa päätettiin laskea liik keelle enintään 
100.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsem ään yhteensä 
enintään 100.000 yhtiön osaketta. Sarjan 2004A opti oiden perusteella 
merkittävien osakkeiden hinta oli osakkeen kaupankä ynnillä painotettu 
keskikurssi ajalla 1.5.-31.5.2004 (1,68 euroa) ja o sakkeiden 
merkintäaika 1.6.2005-31.5.2007. 2004A-optioiden pe rusteella 
merkittiin 4.000 uutta osaketta. Sarjan 2004B optio iden perusteella 
merkittävien osakkeiden hinta määräytyi ajalla 1.5. -31.5.2005 (1,56 
euroa) ja merkintäaika oli 1.6.2006-31.5.2008. 2004 B-sarjan optioilla 
merkittiin yhtensä 1.500 uutta osaketta, jotka merk ittiin 
kaupparekisteriin 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.  
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Yhtiökokouksen päätökset 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3 .4.2008 päätti 
hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 
osakeyhtiölain 5. luvun 3§:n mukaan varsinaiselle y htiökokoukselle 
kuuluvista asioista sekä tuloksen käsittelystä, voi tonjaosta ja 
ylikurssirahaston alentamisesta. 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 päättyneen tili kauden tappio, 
yhteensä -1.343.479,21 euroa, kirjataan voitto ja t appio -tilille ja 
että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti, että yht iön 
ylikurssirahastoa alennetaan vahvistetun taseen 31. 12.2007 mukaisten 
tappioiden kattamiseksi 470.493,31 eurolla. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämää n uusien osakkeiden 
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakke iden 
luovuttamisesta (antivaltuutus).  

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juh ani Erma, Mikael 
Ingberg, Juha Korhonen, Kirsti Piponius sekä Tuomas  Waltimo. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Alexander Ehrnrooth .  

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilin tarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintark astajana KHT Johan 
Kronberg.  

Hallituksen voimassaolevat valtuudet  
 
Hallituksella oli 3.4.2008 asti varsinaisen yhtiöko kouksen 20.3.2007 
myöntämä valtuutus päättää enintään 900.000 osakkee n antamisesta 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan  lukien optio-
oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valt uutuksen 
perusteella annettiin optio-oikeuksia yhteensä 302. 639, minkä lisäksi 
Oralin työyhteisössä työskenteleville suunnatussa o sakeannissa 
merkittiin 57.700 osaketta.  

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 valtuutti hallituk sen päättämään 
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa ol evien omien 
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus koskee yhteen sä enintään 290.000 
osaketta ja sisältää lisäksi oikeuden päättää maksu ttomasta 
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiöll e annettavien 
osakkeiden lukumäärä olisi enintään 290.000 osakett a, kuitenkin 
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista os akkeista. 

Muutokset omistajakunnassa 
 
Erkki Virta ilmoitti Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, e ttä hänen osuutensa 
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä on 5.5.2008 a littanut 1/10. 
Erkki Virran uusi osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n o sakepääomasta ja 
äänimäärästä oli tuolloin 540.000 osaketta ja 9,14 prosenttia.  
 
Riita-asiat 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj ilmoitti 26.2.2008 saaneens a tiedon, että 
Jukka Autio vaatii yhtiöltä 1,15 miljoonan euron va hingonkorvausta 
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perustuen Hammassairaala Oral Oy:n omistusjärjestel yihin ennen kuin 
Hammassairaala Oral Oy liitettiin keväällä 2006 Ora l Hammaslääkärit 
Oyj –konserniin. Yhtiö pitää vaatimuksia perusteett omina. Helsingin 
käräjäoikeus aloitti riita-asian käsittelyn tammiku ussa 2009. 
 
Corporate Governance –suositusten noudattaminen 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj on noudattanut tilikaudella  hallinnoinnissaan 
Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuu den ja Työnantajain 
Keskusliiton listayhtiöille antamaa Corporate Gover nance –suositusta. 
Oral Hammaslääkärit noudattaa 1.1.2009 voimaan tull utta Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksel la, että 
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäse nistä yksi 
omistajien edustaja kuuluu myös yrityksen johtoon.  
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikaudell a 2008 yhteensä 15 
kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen os allistumisprosentti 
oli 87. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi ja nimi tys- ja 
palkitsemisvaliokunta neljä kertaa. 
 
Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmu ustekijöistä  
 
Oral Hammaslääkärit -konsernin liiketoiminnan merki ttävimmät 
lähiaikojen riskit liittyvät kasvun ja kannattavuud en hallintaan.   
 
Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on historia llisesti ollut 
vakaa. Siihen voivat vaikuttaa yleiseen kulutuskysy ntään vaikuttavat 
suhdannevaihtelut, kilpailutilanteen muuttuminen se kä sellaiset 
julkisen terveydenhuollon muutokset, joilla on vaik utusta 
terveydeyspalveluiden kysynnän määrään ja suuntautu miseen yksityisen 
ja julkisen sektorin välillä. Taloudellisessa taant umassa 
hammasterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan hieman  vähenevän .  
 
Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt kuluvalla t ilikaudella yhtiön 
kannalta suotuisasti. Hammaslääkäreiden saatavuus v altakunnallisesti 
ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yr itys- ja 
liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenki n edelleen yhden 
merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.  
 
Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin kuu luvien asemien 
investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen tuomat e tupainotteiset 
lisäkustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioide n merkittävää 
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. O sa tällä tavoin 
hankitusta rahoituksesta suunnataan käyttöpääomatar peen 
rahoittamiseen. Kansainvälinen rahoituskriisi voi v aikuttaa yhtiön 
rahoituksen saatavuuteen ja sen hintaan. Yhtiön rah oitussopimuksiin 
liittyy sekä omavaraisuuteen että käyttökatteeseen sidottuja 
lainaehtoja. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti rahoi tustilanteen ja 
pääomarakenteen kehittymistä ja pyrkii neuvotteluin  varmistamaan, että 
yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, ma ksuvalmiuden ja 
käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalis in ehdoin. 
 
Ympäristötekijät 
 
Oralin toiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka käsi tellään säädösten 
mukaisesti. Röntgentoiminnassa siirryttiin kokonaan  digitaaliseen 
kuvantamiseen vuoden 2008 aikana.   
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Kaupankäynti NASDAQOMX Helsingissä  
 
Tilikaudella 1.1.-31.12.2008 Oral Hammaslääkärit Oy j:n osakkeen alin 
kaupankäyntikurssi oli 2,43 euroa ja ylin 3,40 euro a. Osakkeen 
päätöskurssi 30.12.2008 oli 2,55 euroa ja yhtiön ma rkkina-arvo 15,1 
miljoonaa euroa. 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaup ankäynnin kohteena 
NASDAQOMX Helsingissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen ka upankäyntitunnus on 
ORA1V. 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat  
 
Oral antoi 26.1.2009 tuloksestaan ennakkotiedon, jo ssa se kertoi sekä 
liikevaihdon että liiketuloksen jäävän aiemmin julk istetuista 
tavoitteista.  

Oral on tehnyt uuden hakemuksen Uudenmaan veroviras tolle koskien 
yhteensä noin 15,5 miljoonan euron tappioita, joist a noin 15 miljoonaa 
euroa on vahvistettu vuosilta 1999-2003 ja 611 tuha tta euroa vuodelta 
2005. Helsingin hallinto-oikeus on pitänyt voimassa  Uudenmaan 
veroviraston antaman päätöksen, jonka mukaan Oral H ammaslääkärit 
Oyj:lle ei myönnetty lupaa vähentää verovuodelta 20 05 vahvistettavaa 
tappiota verotuksessaan. Oral ei ole kirjannut vahv istetuista 
tappioista verosaamista taseeseen.  

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä  
 
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on edelleen suhteellisen 
hyvä, ja yksityisten hammasterveyspalveluiden markk inan odotetaan 
pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan. Erityisesti  ikääntyvän 
väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän v aativien, 
yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toim enpiteiden 
kysyntää.  
 
Taloudellisen taantuman arvioidaan kääntävän yleise n kysynnän kasvun 
väliaikaisesti laskuun. Oral uskoo, että sillä on k attavan 
asiakastietojärjestelmänsä ja vahvan kumppaniverkos tonsa ansiosta 
kuitenkin hyvät mahdollisuudet vastata supistuvan m arkkinakysynnän 
haasteeseen. Oral uskoo, että pirstaloituneilla mar kkinoilla on myös 
kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle 
hammasterveysketjulle.  
 
Vuoden 2009 liikevaihtonsa Oral arvioi kasvavan sel keästi ja 
ylittävän 32 miljoonaa euroa (edellinen arvio noin 35 miljoonaa 
euroa). Liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positi iviseksi.  
 
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei ja a osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta. Hallitus esittää yhtiöko koukselle, että 
yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. Hal litus ehdottaa, 
että tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjattais iin voitto- ja 
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hal litus ehdottaa, 
että emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahas toa alennettaisiin 
yhteensä 846.170,00 eurolla ja ylikurssirahastoa yh teensä 197.396,05 
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eurolla 31.12.2008 päättyneen ja sitä aiempien tili kausien tappion 
yhteismäärältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi.    
 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous p idetään torstaina 
26.3.2008 klo 18.00 alkaen Diana-auditoriossa Helsi ngissä. Kokouskutsu 
julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena ja lehti-i lmoituksena. 
 
 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardie n kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole l aadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -sta ndardin 
vaatimuksia. Vuonna 2008 ei julkaistu uusia standar deja tai niiden 
tulkintoja, joita konsernin olisi tullut soveltaa. 
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamatto mia. 
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
 
1000 EUR 1-12/2008  10-12/2008  7-9/2008  4-6/2008  1-3/2008  

      

Liikevaihto 26010  7268  5524  7073  6145  

Jatkuvien 
toimintojen 
voitto/tappio -556  -439  -341  54 170  

      

Jatkuvat ja 
lopetetut 
toiminnot, 
voitto ja 
tappio 
yhteensä  -556  -439  -341  54 170  

      

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

      

Liikevaihto 15871  4802  3397  3921  3751  

Jatkuvien 
toimintojen 
voitto/tappio -863  -330  -335  -163  -45  

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

Jatkuvat ja 
lopetetut 
toiminnot, 
voitto ja 
tappio 
yhteensä  -911  -330*  -403  -163  -15  
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*IAS 8:n mukainen takautuva korjaus (-131 tuhatta e uroa) vuodelle 
2007 on kohdistettu kokonaisuudessaan viimeiselle 
vuosineljännekselle, jonne liittyviin kuluihin se p ääosin liittyy. 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA,  
1000 EUR 

1- 12 
2008  

 1- 12 
2007  

10- 12 
2008  

10- 12 
2007  

Jatkuvat toiminnot:   
  

Liikevaihto 26010  15871  7268  4802  

Materiaalit ja palvelut -12306  -8228  -3442  -2479  
Henkilöstökulut 
 

-8279  -4787  -2461  -1601  
Poistot ja arvonalentumiset -1215  -753  -387  -208  

Liiketoiminnan muut kulut -4569  -3079  -1315  -1012  
Liiketulos  -359  -976  -338  -497  
Rahoitustuotot ja –kulut -343  -111  -173  -36  

Voitto/tappio ennen veroja -702  -1087  -511  -533  
Tuloverot 146  224  72 203  

TILIKAUDEN voitto/tappio -556  -863  -439  -330  

Lopetetut toiminnot:   
  

Katsauskauden voitto/tappio 
lopetetuista toiminnoista -  -48  

 
-  

 
-  

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -556  -911  -439  -330  
Jatkuvat toiminnot: 
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa   

  

- laimentamaton* -0,09 -0,15  -0,07  -0,06  

     

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

  

- laimentamaton -  -0,01  
 

-  
 

-  
* Osakeoptiolla ei ole laimentavaa vaikutusta 
osakekohtaiseen tulokseen 
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TASE, 1000 EUR 31.12.2008  31.12.2007  
   
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet  4572  2943  
Liikearvo 6040  4090  
Muut aineettomat hyödykkeet 5020  3753  
Laskennalliset verosaamiset 409  289  
Myytävissä olevat sijoitukset 7  4 
Lainat ja muut saamiset 14  19 
Ennakkomaksut sijoituksista -  700  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16062  11798  
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 669  388  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1758  1019  
Rahavarat 224  414  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2651  1821  
   
Varat yhteensä 18712  13619  
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
   
Osakepääoma 571  558  
Ylikurssirahasto 5126  5597  
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1079  367  
Edell. tilikausien voitto/tappio 714  1114  
Tilikauden voitto/tappio -556  -911  
Oma pääoma yhteensä 6934  6725  
   
VELAT   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat 4378  1845  
Laskennallinen verovelka 1038  959  
Pitkäaikaiset velat yhteensä   5416  2804  
   
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 2445  1253  
Ostovelat ja muut velat 3917  2837  
   
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6362  4090  
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18712 13619  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 

 
Osake-  

pääoma 

Yli-
kurssi -
rahasto  

 
Muut 

rahastot  
Voitto-

varat  
Oma 

pääoma 

Oma pääoma 1.1.2008 558 5597 367 203 6725  

Tilikauden tulos    -556 -556  

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen oikaisu    38 38  

Maksullinen osakeanti   166  166  

Optioilla merkityt 
osakkeet 12  546  558  

Siirto 
ylikurssirahastosta  -471  471 -  

Oma pääoma 31.12.2008 571 5126 1079 157 6934  

      

Oma pääoma 1.1.2007 558 5597 0 1047 7202  

Tilikauden tulos    -780 -780  

Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutuksen oikaisu    101 101  

Optioilla tehdyt 
osakemerkinnät   367  367  

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  
 

 
 

RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR  

 
 

1.1.-31.12.  
2008  

 
 

1.1.-31.12.  
2007  

Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden voitto/tappio -556 -911 
Oikaisut tilikauden tulokseen   
   Rahoitustuotot ja -kulut 343 111 
   Muut oikaisut    -330 -28 
   Poistot 1215 753 
Nettokäyttöpääoman muutos 310 334 
Korot -326  -111 
Verot -90  -363 
Liiketoiminnan kassavirta  565 -217 
   
   
Investointien nettorahavirta   
Investoinnit aineellisiin  ja 
aineettomiin hyödykkeisiin -1661 -1235 
Maksettu ennakko 
liiketoimintakaupasta - -700 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -1656 -63 



16 

 

Pitkäaikaisten saamisten 
takaisinmaksut 5 4 
Muut investoinnit -160  
Investointien rahavirta yhteensä -3472 -1992 
   
Kassavirta ennen rahoitusta -2907 -2209 
   
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1682 1316 
Pitkäaikaisten lainojen 
takaisinmaksut 

-53 - 

Rahoitusleasingvelkojen 
takaisinmaksut -338 -250 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1042 1122 
Lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut - -13 
Maksullinen osakeanti 168 7 
Optioilla merkityt osakkeet 216  
Rahoituksen rahavirta 2717 2182 
   
   
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -190 -27 
   
Rahavarat tilikauden alussa 414 441 
Rahavarat tilikauden lopussa 224 414 

 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
PALKKAERIEN JAKSOTTAMISESTA JA OLENNAISISTA MUISTA JAKSOTUKSISTA 
JOHTUVA KORJAUS AIKAISEMPAAN TILIKAUTEEN  
 
Konsernin tilikaudella 2008 käyttöönottama työsuhte isten lääkärien 
palkkavelan jaksotuskäytännön muutos vaikuttaa vuod en 2007 jatkuvien 
toimintojen tulokseen vähentäen sitä 41 tuhannella eurolla. 
Joulukuussa 2007 voimaanastunut työehtosopimus lisä si henkilöstön 
lomapäivien kertymää, jota ei ollut jaksotettu vuod en 2007 
tilinpäätöksessä. Tämän toisen oikaisun vaikutus ko nsernin vuoden 2007 
tilinpäätöksen jatkuvien toimintojen tulokseen on - 42 tuhatta euroa. 
 
Palkkaerien uudelleenjaksotuksen lisäksi konsernin kannalta olennainen 
virhe ostolaskujen jaksotuksessa vuoden 2007 tilinp äätöksessä 
korjataan. Kyseisen muutoksen vaikutus konsernin vu oden 2007 tulokseen 
on -47 tuhatta euroa.  
 
Uudelleenjaksotusten muutos on korjattu takautuvast i IAS 8 
–standardia noudattaen. Korjausten vaikutus vuoden 2007 
konsernituloslaskelmaan ja –taseeseen esitetään all a 
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KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TULOSLASKELMAAN (1000 EUR) 
 Aiemmin 

julkistettu 
1.1.-31.12. 
2007 

Korjaus Korjattu 
1.1.-
31.12. 
2007 

Liikevaihto 15871  15871 
Materiaalit ja palvelut -8164  -64  -8228 
Henkilöstökulut -4674 -113 -4787 
Muut kulut -3832  -3832 
Liiketulos -799  -177 -976 
Rahoitustuotot ja - kulut yht. -110  -110 
Tappio ennen veroja -910 -177 -1097 
Tuloverot 178 +46 224 
Tilikauden tappio 
jatkuvista toiminnoista 

-732 -131 -863 

Tilikauden tappio lopetet- 
tavista toiminnoista 

-48   -48 

TILIKAUDEN TAPPIO -780 -131 -911 
    
 
KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN OSAKEKOHTAISEEN TUNNUSLUKUUN  
 Aiemmin 

julkistettu 
1.1.-31.12. 
2007 

Korjaus Korjattu 
1.1.-
31.12. 
2007 

Osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot, EUR 

-0,13  -0,15 

    
Osakekohtainen tulos 
lopetetut toiminnot, EUR  

-0,01  -0,01 

 
 

   

KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN TASEESEEN (1000 EUR) 
 Aiemmin 

julkistettu 
1.1.-
31.12.2007 

Korjaus Korjattu 
1.1.-
31.12.2007 

VARAT    
Laskennallinen verosaaminen 231 +58 289 
Muut varat 13330  13330 
Varat yhteensä 13561 +58 13619 
    
OMA PÄÄOMA    
Kertyneet voittovarat 1147 -33 1114 
Tilikauden tappio -780 -131 -911 
Muu oma pääoma 6522  6522 
Oma pääoma yhteensä 6889 -164 6725 
    
VELAT    
Ostovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat 

2615 +222 2837 

Muut velat 4057  4057 
Velat yhteensä 6672 +222 6894 
Oma pääoma ja velat yhteensä 13561 +58 13619 
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KORJAUKSEN VAIKUTUS KONSERNIN OSAKEKOHTAISEEN TUNNUSLUKUUN  
 Aiemmin 

julkistettu 
 Korjattu 

Osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot, EUR 

-0,13  -0,15 

Osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot, EUR 

-0,01   -0,01  

 
 
TUNNUSLUVUT 1.1.-

31.12.2008 
1.1.-
31.12.2007 

Osakekohtainen tulos, EUR  -0,09 -0,16 
Osakekohtainen tulos, EUR (aiemmin 
julkistettu )  

 -0,14 

Omapääoma/osake, euroa 1,17 1,20 
Omapääoma/osake, euroa (aiemmin 
julkistettu) 

 1,23 

Omavaraisuusaste, % 37 49 
Omavaraisuusaste, % (aiemmin julkistettu)  50 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 
(1000 EUR) 

5201 3033 

   
 
Tunnuslukujen laskentakaavat: 
 
Oma pääoma/osake  Emoyhtiön osakkeenomistajille kuu luva oma pääoma  

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivä nä 
 
Omavaraisuusaste, %  Oma pääoma  

       Taseen loppusumma  
 
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2008 

 
Omistaja 

 
Omistusosuus, %  

Atine Group Oy 29,9  
Korhonen Juha 9,9  
Lahikainen Kimmo 8,8  
Virta Erkki 8,5  
Ranki Kari 8,5  
Korhonen Sari 4,7  
Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 3,9  
Sir 8 (Antti Kasi) 2,4  
Dick Nova Oy 1,0  
Antila Kari  0,9  
10 suurinta yhteensä 78,5  
Muut 21,5  
Yhteensä 100,0  

 
 
Oral Hammaslääkärit Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja:  Toimitusjohtaja Antti Kasi puh. 0500 881808 

Talousjohtaja Lauri Larjavaara puh. 040 584 6706 
Etunimi.sukunimi@oral.fi  
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