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ORALIN TULOSJULKISTUSPÄIVÄT
JA YHTIÖKOKOUS 2010

Oral Hammaslääkärit Oyj:n taloudellinen informaatio 

vuonna 2010 julkaistaan seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 maanantaina 1.3.2010

Osavuosikatsaus 1-3 kk/2010 torstaina 29.4.2010

Osavuosikatsaus 1-6 kk/2010 tiistaina 3.8.2010

Osavuosikatsaus 1-9 kk/2010 torstaina 28.10.2010

Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina

25.3.2010 klo 18.00 Diana-auditoriossa Helsingissä.

Sijoittaja- ja talousasioissa palvelevat

Toimitusjohtaja Marina Vahtola, puhelin 0400 196352

Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puhelin 040 5846706

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi
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Tiedotteet löytyvät Oralin 
verkkosivuilta osoitteesta 
www.oral.fi > yhtiö > tiedotearkisto

Oral Hammaslääkärit laajenee Lahdessa ja
Jyväskylässä (17.12.2009)

Oralin hallitus hyväksyi 60.000 uutta 
osakemerkintää (26.11.2009)

Oralin kasvu jatkuu vahvana - osavuosi-
katsaus 1.1.-30.9.2009 (29.10.2009)

Oral Hammaslääkärit laajenee Järvenpäähän
(24.09.2009)

Oralin tulosjulkistuspäivät ja yhtiökokous
2010 (24.09.2009)

Oralin kasvu jatkuu – osavuosikatsaus 
1.1.-30.6.2009 (06.08.2009)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n optio-ohjelma
2004 päättynyt (18.06.2009)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n 239.500 uutta
osaketta rekisteröity (10.06.2009)

Markkinatakaus Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeelle päättyy (19.05.2009)

Oralin vahva kasvu jatkui – osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2009 (29.04.2009)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita merkit-
ty optio-oikeuksilla (07.04.2009)

Oralin yhtiökokouksen päätökset ja 
hallituksen järjestäytyminen (26.03.2009)

Oralin tilinpäätös ja tiedotteiden 
vuosikooste julkaistu (17.03.2009)

Käräjäoikeus hylkäsi Jukka Aution Oralia
vastaan nostaman kanteen (11.03.2009)

Konserniverokeskukselta oikeus Oralin
tappioiden vähentämiseen verotuksessa
(09.03.2009)

Oralin liikevaihto kasvoi 64 % ja liiketulos
parani - tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008
(26.02.2009)

Kutsu Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsi-
naiseen yhtiökokoukseen (26.02.2009)

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tulos jää 
ennakoidusta (26.01.2009)

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja
hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö. Oralin
työyhteisöön kuuluu yli 500 suu- ja hammastervey-
den ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 20
hammaslääkäriasemalla Helsingistä Tornioon. 
Vuoden 2010 alussa yhtiöllä oli hammaslääkäri-
asemia Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa,
Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa,
Mikkelissä, Vaasassa, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa ja Turussa. 

Yhtiön tavoitteena on laajentaa toiminta valta-
kunnalliseksi ja saavuttaa vuonna 2010 yli kymme-
nen prosentin markkinaosuus yksityisistä hammas-
terveyspalveluista Suomessa. Yksityisen sektorin

kokonaismarkkina on noin 380 miljoonaa euroa eli
noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonais-
markkinasta. Nykyisellä rakenteellaan Oral laskee
saavuttaneensa noin 10 prosentin markkinaosuuden
vuoden 2010 alussa. Markkinaosuutensa kasvatta-
miseen yhtiö pyrkii sekä orgaanisella kasvulla että
yritysostoin. Oralin tavoitteena on kasvaa edelleen
voimakkaasti ja olla alan johtava suomalainen
brändi.

Kulunut vuosi oli Oral Hammaslääkärit Oyj:n
kolmas kokonainen toimintavuosi hammastervey-
den alalla.

Avainluvut 2009 2008 2007 

Hoitokäyntejä 189.500 161.000 102.000
Liikevaihto, milj. euroa 32,3 26,0 15,9
Käyttökate, milj. euroa 2,4 0,9 -0,2
Liiketulos, milj. euroa 0,8 -0,4 -1,0
Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 -0,09 -0,16
Oma pääoma/osake, euroa 1,3 1,17 1,2
Omavaraisuusaste, % 41 37 49
Taseen loppusumma 31.12. 19,7 18,7 13,6
milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin 485 358 209

AVAINLUVUT 2009

Liikevaihdon kehitys Henkilöstömäärän kehitysLiikevoiton kehitys
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T O I M I T U S J O H TA J A N  K AT S A U S

Ammattitaitoa, laatua ja hyvää palvelua 

Oral Hammaslääkärit Oyj otti vuonna 2006 strate-
giseksi tavoitteekseen rakentaa alalle valtakunnalli-
nen hammasterveyden palveluketju. Kolme vuotta
myöhemmin Oral-ketju ulottuu Espoosta Tornioon
ja Mikkelistä Vaasaan. Hammaslääkäriasemia on
20, hoitoyksiköitä 101 ja alan ammattilaisia yli 450. 

Ketjun perusta on nyt rakennettu. Se on tarkoit-
tanut 20 yritys- ja liiketoimintakauppaa ja tarkkaan
harkittuja laajennusinvestointeja. Vuoden 2010
alussa Oral tuottaa noin 10 prosenttia yksityisistä
hammasterveyspalveluista -aivan kuten strategisissa
tavoitteissa kolme vuotta sitten määriteltiin. Samal-
la pääsemme iloitsemaan myös positiivisesta tulok-
sesta.

Hyvä hammasterveys on ihmisten kohtaamista,
välittämistä ja taitavaa käsityötä. Hyvän hoidon
taustalla on onnistuneita laite- ja materiaalihankin-
toja, investointeja työ- ja odotustiloihin, markki-
nointia, hallintoa ja sujuvia tietoteknisiä ratkaisuja.
Ketjumuotoinen organisaatio on osoittanut siinä
vahvuutensa. Oral tarjoaa hammaslääkäreille työyh-
teisön, joka tukee ammatillista osaamista ja vapaut-
taa alan ammattilaiset omaan työhönsä ilman hal-
linto- ja muita taustavelvoitteita. 

Olemme saaneet toimintamallit kuntoon ja hoi-
tovolyymit sellaiselle tasolle, että etupainotteisesti
rakennettu tukiorganisaatiomme on nyt kokonaisuu-
teen järkevästi mitoitettu. Tällä taustaorganisaatiolla
pystymme hoitamaan myös liikevaihdoltaan nykyis-
tä suuremman Oralin.    

Ketjukonseptimme seuraava, jo vahvasti meneil-
lään oleva kehitysvaihe on kasvattaa asemista pal-
velu- ja osaamiskeskuksia. Vain kooltaan riittävän
suurilla hammaslääkäriasemilla voidaan tarjota
myös erikoishammaslääkärien palveluja. Vaativien
erikoishoitojen kysyntä kasvaa koko ajan, ja yleis-
ja erikoishammaslääkärien saumaton yhteistyö tar-
koittaa asiakkaalle laadukasta ja joustavaa hoitoa.
Uskomme Oralissa vahvasti siihen, että sekä asiak-
kaamme että alan ammattilaiset arvostavat mahdol-
lisimman monipuolisia palveluja tarjoavia hammas-
lääkärikeskuksia. 

Suun terveys ymmärretään jo osana kokonais-
hyvinvointia. Palvelujen rahoitusmalli ohjaa silti
voimakkaasti terveyskäyttäytymistä. Vuonna 2009
hyväksytty laki palveluseteleistä antaa kunnille hy-
vän työkalun parantaa palvelujen saatavuutta. Kun-
tien taloustilanne tuskin sallii oman hammashuol-
lon voimakasta laajentamista, mutta yksityisillä pal-
velutuottajilla on valmiutta joustaa. 

Vuosi 2009 oli Oralissa vahva kasvun vuosi. Su-
lattelimme edellisvuoden runsaita yritysostoja, mut-
ta kasvatimme samalla olemassa olevia asemiamme
ja palkkasimme uusia, taitavia tekijöitä. Loppu-
vuonna laajensimme toimintaamme myös yritysjär-
jestelyin. 

Vuonna 2010 tavoitteemme on kasvaa edelleen
voimakkaasti sekä nykyisillä asemillamme että 
yritysostoin. Uutena kasvualueena näen hammaster-
veyspalvelut osana yritysten henkilöstölleen tarjoa-
maa työterveyspalvelua. Tavoitteemme on myös 
lisätä Oralin tunnettuutta kuluttajien parissa. Tähän
pyrimme vahvistamalla yrityksemme markkinointi-
osaamista ja lisäämällä Oralin näkyvyyttä monipuo-
lisesti eri medioissa. 

Perustukset seuraavalle rakennusvaiheelle on
Oralissa rakennettu vahvaksi. Kiitän siitä lämpi-
mästi kaikkia oralilaisia sekä yrityksemme asiak-
kaita ja meihin uskoneita sijoittajia ja yhteistyö-
kumppaneita.

Oral jatkaa kasvuaan ja vahvistuu edelleen!

Marina Vahtola
toimitusjohtaja

“Tavoitteemme on kasvaa valtakunnalliseksi 
ketjuksi, joka on lähellä suomalaista kuluttajaa.
Hammaslääkäriasemiltamme saa kattavat suu- ja
hammasterveyden palvelut perushammashoidosta 
vaativimpiin erikoishoitoihin.”
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T O I M I N TAY M P Ä R I S T Ö

Akuutin hoitotarpeen lisäksi yhä useam-
mat kansalaiset kiinnittävät huomiota suun
terveyteen osana yleistä hyvinvointiaan.
Tämä on näkynyt kasvavana kiinnostukse-
na sellaisia hoitoja kohtaan, jotka paranta-
vat elämänlaatua pidemmällä aikavälillä. 

Vaikka yksityinen kokonaiskulutus supistui vuoden
2008 loppupuolelta lähtien, säilyi yksityisten suu- ja
hammasterveyden palveluiden kysyntä Oralin arvioi-
den mukaan ennallaan. Kelan tilastojen mukaan 
yksityishammaslääkäripalveluiden Kela-korvaukset
kasvoivat vuoden 2009 aikana noin viisi prosenttia,
mutta korvausta saaneiden määrä ei lisääntynyt. 
Perushammashoidon korvausten määrä kasvoi, mutta
joidenkin sellaisten toimenpiteiden, joita Kela ei
korvaa, kysyntä puolestaan väheni. 

Viime vuosina lisääntyneistä ei-akuuteista hoi-
doista yleisimpiä ovat puuttuvan hampaan tilalle is-
tutettava implantti eli keinojuuri, puuttuvia hampaita
korvaavien irrotettavien rakenteiden vaihtaminen
kiinteisiin omia hampaita vastaaviin rakenteisiin, 
purentavikoja korjaava hampaiden oikominen sekä
esteettinen hammashoito kuten hampaiden valkaisu. 

Taantuma on näkynyt jonkin verran lähinnä vaa-
tivien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Esimer-
kiksi pitkään kasvussa olleiden keinojuurihoitojen
kysynnän arvioidaan vähentyneen kuluneena vuonna
noin kymmenen prosenttia. Oralin asiakaskunnassa
keinojuurihoitojen kysyntä kuitenkin lisääntyi. 

Palvelusetelimarkkina kasvaa

Yksityisen hammasterveydenhoidon liikevaihto Suo-
messa oli vuonna 2009 Oralin arvioiden mukaan
noin 380 miljoonaa euroa, mikä on noin puolet koko
hammasterveydenhoidosta. 

Yksityisen ja julkisen sektorin lähes samanko-
koiset markkinaosuudet koostuvat verraten erilaisista
palveluista. Julkinen terveydenhuolto on keskittynyt
hammasterveyden peruspalveluihin ja kattaa asiakas-
määrältään suuremman ja nuoremman joukon poti-
laita kuin yksityinen sektori. Yksityisillä hammaslää-
käriasemilla tehdään huomattavasti enemmän vaati-
via erikoistoimenpiteitä, ja erikoishammaslääkäreistä
selkeästi yli puolet työskenteleekin yksityisillä ham-
maslääkäriasemilla. Esimerkiksi iensairauksien hoi-

toon erikoistuneista parodontologeista samoin kuin
protetiikan erikoishammaslääkäreistä työskentelee
yksityisellä sektorilla lähes 80 prosenttia.  

Uutena piirteenä yksityisen ja julkisen markki-
nan väliin on kasvavamassa markkina, jossa palve-
lut rahoitetaan ostopalveluilla, palveluseteleillä tai
ulkoistuksilla. Palvelun tuottaa yksityinen palve-
luntarjoaja, mutta se maksetaan kunnan budjetista.

Julkisen hammashoidon tarjonnassa syntyi mer-
kittävä vaje, kun hoidon piiriin otettiin 2000-luvun
taitteessa koko väestö. Samalla jouduttiin siirty-
mään entistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisys-
tä korjaavaan hoitoon. Korjaava hoito vaatii useita
hoitokäyntejä lyhyen ajan sisällä, mihin terveyskes-
kuksissa ei useinkaan pystytä. Kun potilas siirtyy
julkisesta hoidosta yksityiselle, seurauksena on
usein päällekkäistä työtä. 

Elokuussa 2009 astui voimaan laki sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelusetelistä. Tavoitteena on
purkaa julkisen hammashoidon jonoja ja paikata
hoitovajetta. Olennaisin muutos aikaisempaan mak-
susitoumuskäytäntöön on lain tuoma mahdollisuus
organisoida hoitoketjuja aiempaa tehokkaammin.
Potilaalle voidaan nyt palvelusetelilläkin laatia yk-
sityisellä hammaslääkäriasemalla kokonaisvaltai-
nen hoitosuunnitelma yksittäisten akuuttihoitojen
sijaan. 

Kunnilta palvelusetelin käyttö ei edellytä ras-
kasta hallintoa ja kilpailuttamista vaan uutta toi-
mintamallia, jossa tavoitellaan säästöjä pitkällä 
aikavälillä. Sairauden hoitaminen aikaisessa vai-
heessa tulee lähes aina edullisemmaksi kuin ajan
kuluessa pitkälle kehittyneen sairauden hoito. 
Kuntien talousnäkymien heikentyminen johtanee
siihen, että yhä useammat kunnat ottavat käyttöön-
sä uusia palvelumuotoja.

Työyhteisö kiinnostaa nuoria lääkäreitä   

Suomen noin 4400 työssä olevasta hammaslääkä-
ristä noin puolet työskentelee terveyskeskuksissa ja
puolet yksityishammaslääkäreinä. Hammaslääkä-
reitä on Suomessa väestöön nähden riittävästi, mut-
ta osa-aikatyö on alalla yleistä. Hammaslääkäripu-
laa pahentaa myös korkea ikärakenne: jopa yli vii-
dennes työssä käyvistä hammaslääkäreistä on yli
63-vuotiaita. Tilannetta pahentaa hammaslääkärien
poikkeuksellisen pienet koulutusmäärät 1990-luvun

lopulla. Suun sairauksien hoidon tarve ei vähene yh-
tä nopeassa tahdissa kuin tuolloin arvioitiin. Suurin
pula sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on eri-
koishammaslääkäreistä. 

Yksityiset hammaslääkäripalvelut koostuvat suu-
relta osin yksittäisistä hammaslääkäriasemista ja yk-
sittäisten ammatinharjoittajien vastaanotoista. Perin-
teisistä 1-3 hammaslääkärin asemista ollaan siirty-
mässä yhä enemmän usean hammaslääkärin ryhmä-
vastaanottoihin, mutta yrityksinä hammaslääkärikes-
kukset eivät ole kasvaneet kovin suuriksi. 

Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret hammas-
lääkärit arvostavat hyvin toimivaa ammatillista tuki-
verkkoa. Yhden hengen yrityksessä on vaikea tarjota
monipuolisia erikoistumista edellyttäviä toimenpitei-
tä ja työaikojen joustomahdollisuudet ovat rajalliset.
Ammatillinen verkosto hammaslääkäriasemalla pa-
rantaa myös hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. 

Hammaslääkäreiden työskentelytavat ovat 
ammattikunnan nuorentumisen myötä muuttumassa
suurempia työyhteisöjä suosiviksi. Yhden hammas-

lääkärin vastaanotolla työskentelevien määrä on sel-
keästi vähentynyt. Samasta kehityksestä kertoo se,
että yrittäjien osuus valmistuneista hammaslääkä-
reistä on pienentynyt ja palkansaajien osuus vastaa-
vasti kasvanut. 

Resurssit tehokkaasti käyttöön  

Moni Oraliin siirtynyt hammaslääkäri on ilmoittanut
arvostavansa tukitoimintojen lisäksi erityisesti mut-
katonta keskusteluyhteyttä kollegoiden kanssa. Eri-
tyisesti hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin
saumaton yhteistyö on asiakkaan hoidon kannalta
olennaista. 

Suuremmassa työyhteisössä on paremmat mah-
dollisuudet tiedon ja kokemuksen jakamiseen ja
hoitotyön laadun järjestelmälliseen kehittämiseen.  

Riittävän suuressa organisaatiossa toimintaa voi-
daan tehostaa myös tiedonhallinnan keinoin. Keski-
tetty ajanvarausjärjestelmä ohjaa asiakkaan alusta

Hammasterveys on tärkeä osa hyvinvointia 

Hammasterveyspalveluiden kysyntä on säilynyt 
suhteellisen vakaana myös talouden taantumassa.
Kuvassa hammaslääkäri Heli Leppänen Lahden
hammaslääkäriasemalta.
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Markkinaosuustavoite saavutettiin

Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen 
johtavia suu- ja hammasterveyspalveluiden
tuottajia, joka tarjosi vuoden 2009 lopussa
hammasterveyspalveluita yhteensä 20
hammaslääkäriasemalla.  

Oral tarjoaa kaikkia keskeisiä suu- ja hammastervey-
den palveluita, joita ovat perushammashoito, lasten
ja vanhusten hammashoito, hammashoito nukutuk-
sessa, keinojuurihoidot, oikomishoidot, röntgentutki-
mukset, suu- ja leukakirurgia, purennan häiriöiden
korjaus, iensairauksien hoito, esteettinen hammashoi-
to, suuhygienistien palvelut, työpaikkahammashuolto
ja viikonloppupäivystys pääkaupunkiseudulla. 

Oral haluaa tehdä hammasterveyspalveluiden saa-
misen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Tämä
tarkoittaa ennen kaikkea nopeaa ja joustavaa ajan-
varausta, kattavia palveluita ja jokaiselle asiakkaalle
yksilöllisesti tehtävää suun kokonaishoidon suunni-
telmaa.

Palvelut helposti saataville 

Vuonna 2009 Oralissa parannettiin erityisesti palve-
luiden saatavuutta. Jotta hammasterveyspalveluiden
saatavuus olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa,
Oralissa on kehitetty edelleen ajanvarausta, henkilös-
tön myyntitaitoja ja korostettu sitä, että jokaiselle
asiakkaalle tarjotaan aina parasta mahdollista yksilöl-
listä hoitosuunnitelmaa. Alalle ominaisesta kysyntä-
keskeisyydestä pyritään pääsemään toimintatapaan,
jossa lääkäri esittelee asiakkaalle eri hoitovaihtoehdot
oma-aloitteisesti ja paneutuu asiakkaan mahdollisiin
suun ja hammasterveyden ongelmiin aina akuuttia
hoitotarvetta laajemmin. 

Keskitetty ajanvarausjärjestelmä on ollut Oralissa
käytössä vuoden 2008 alkupuolelta lähtien ja Inter-
net-pohjainen ajanvarausjärjestelmä vuoden 2008
loppupuolelta. Call center –periaatteella toimivan
keskitetyn ajanvarausjärjestelmän ansiosta asiakas
voi varata yhdestä numerosta ajan mille tahansa Ora-
lin hammaslääkäriasemalle. Tämä parantaa palvelua
ja tehostaa toimintaa erityisesti pääkaupunkiseudulla,
missä Oralilla on useita toimipisteitä. Ajanvarausjär-
jestelmälle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin: pu-
heluiden vastausprosentti on ollut säännöllisesti yli
90 ja vastausaika keskimäärin 13-15 sekuntia.  

Verkossa ajan voi varata seitsemänä päivänä vii-
kossa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ajanva-

rauksista 10-15 prosenttia tehdään verkossa. Erityi-
sen suosittua se on vuositarkastusaikojen varaukses-
sa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tehdyissä varauk-
sissa. 

Asiakkaille laadituilla palvelukuvauksilla helpo-
tetaan asiakkaita määrittelemään palvelutarpeensa jo
aikaa varatessa. Näin heille voidaan tarjota mahdol-
lisimman oikeanlaista hoitoa heti ensimmäisellä
käyntikerralla. 

Suurimmilla asemilla on edelleen kehitetty osaa-
miskeskusmallia, jossa lääkärit voivat keskittyä eri-
koisosaamisensa hyödyntämiseen siten, että asiak-
kaat ohjataan sille hammaslääkärille, joka on eri-
koistunut juuri hänen tarvitsemiinsa hoitoihin. Näin
parannetaan sekä hoidon laatua että tehokkuutta.
Osaamiskeskuksessa yleishammaslääkärin on myös
helppo konsultoida hoidosta erikoislääkäreiden
kanssa ennen lähetteen kirjoittamista potilaalle.
Osaamiskeskusmalli on käytössä kaikilla Oral-
asemilla. Laajimmat ja monipuolisimmat osaamis-
keskukset palvelevat asiakkaita Helsingissä Erotta-
jan ja Sibeliuksenkadun asemilla, Espoon Tapiolas-
sa, Tampereella ja Hämeenlinnassa sekä Lahden 
aseman laajennuksen jälkeen myös Lahden alueella.
Nukutuksia tehdään säännöllisesti Erottajalla, 
Tampereella, Lahdessa ja Turussa.   

Toimintaa laajennettiin   

Vuonna 2008 Oral-ketjun palvelutarjontaa oli lisätty
voimakkaasti yritys- ja liiketoimintakaupoilla sekä
uusia hammaslääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa palk-
kaamalla. Palvelutarjonta kasvoi vuonna 2008 noin
kolmanneksen, kun Oral-ketjuun integroitiin seitse-
män uutta hammaslääkäriasemaa. Integrointi jatkui
monella asemalla vielä vuonna 2009. Vuoden 2009
aikana Oral laajentui yritysjärjestelyin Järvenpäähän.
Toimintaa laajennettiin yritysjärjestelyin myös ole-
massa olevilla asemilla Turussa, Porissa ja Lahdessa. 

Turussa Oral laajensi toimintaansa ostamalla
Maariankadun Hammaspaikka Oy:n liiketoiminnan
huhtikuussa. Maariankadun asema oli yhden hoito-
yksikön asema, jonka palvelut siirrettiin Oralin 
Turun hammaslääkäriasemalle.

Oral osti syyskuussa Järvenpään Hammashoito
Oy:n liiketoiminnan. Järvenpään Hammashoito Oy
on yksi toimialueensa suurimpia hammaslääkäri-
asemia, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli lähes 
miljoona euroa. Oral teki ostovaiheessa myyjien
kanssa kehitysohjelman, joka tähtää toiminnan 

L I I K E T O I M I N TA K AT S A U S

alkaen juuri hänen ongelmaansa erikoistuneelle lää-
kärille ja toisaalta jakaa perushoidon asiakkaat mah-
dollisimman tasaisesti eri hammaslääkäriasemille.
Sähköinen potilastietojärjestelmä takaa, että potilaan
ajantasaiset tiedot ovat aina häntä hoitavan henkilö-
kunnan saatavilla. Valtakunnallisessa ketjussa ne ovat
saatavissa myös ketjun eri toimipisteissä. 

Vaativien hoitojen kysyntä lisääntyy 

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysynnän
odotetaan kasvavan lähivuosina tasaisesti. Hammas-
lääketieteen kehittyminen tuo yhä parempia hoitome-
netelmiä, ja kansalaiset osaavat niitä myös pyytää.
Ostovoiman kasvu lisää vaativien hoitojen kysyntää.
Esimerkiksi Ruotsissa tehdään puuttuvan hampaan
korvaavia implantteja eli keinojuurihoitoja reilusti yli
100.000 vuodessa, kun Suomessa vastaava luku on
16.000-18.000. Yksi syy tähän lienee myös erilainen
tukijärjestelmä. Implanttien lisäksi muita lisääntyviä
erikoishammashoidon palveluita ovat esimerkiksi
protetiikka, keraamiset paikat ja esteettinen hammas-
hoito.

Kysyntään vaikuttavat hoidon lukumäärällisen
ja laadullisen tarpeen lisäksi myös Kansaneläkelai-
toksen maksamat korvaukset ja kuntien käyttämien
ostopalveluiden määrä. Vuonna 2008 Kela-korvaus-
ten tasoa nostettiin alle 30 prosentista noin 37 pro-
senttiin, mikä oli Kelan korvaama osuus yksityis-
hammashoidosta myös vuoden 2009 lopussa. 

Suun ja hampaiden yksityiset terveyspalvelut
ovat edelleen hyvin hajanaiset verrattuna muuhun
terveydenhuoltoon.  

Mikäli suun terveyden markkinoilla tapahtuu
samansuuntaista kehitystä kuin muualla terveyden-
huollossa, odotettavissa on pienten palvelutarjoa-
jien keskittymistä ja lisääntyvää kysyntää ketju-
muotoiselle toimintatavalle. 

Hammasterveyspalveluita säätelee mm. laki yksityisestä
terveydenhuollosta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, henkilötie-
tolaki ja potilasvahinkolaki. Keskeiset toimintaa valvovat
erityisviranomaiset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
TUKES (Turvatekniikan keskus) ja STUK (Säteilyturva-
keskus) ja aluehallintovirastot.

Suun alueen tulehduksilla on yhteyksiä moniin yleis-
sairauksiin. Huono suun terveys voi jopa edistää 
valtimokovettumatautia ja suurentaa sydäninfarkti-
riskiä.Kuvassa Kari Laurikainen ja Sonja Mattson-
Kareinen Tampereen hammaslääkäriasemalta.
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voimakkaaseen kasvuun. Hoitoyksiköiden määrää
kasvatettiin vuoden 2010 alussa neljästä viiteen 
yksikköön. Ostettu liiketoiminta yhdistettiin Oral-
konserniin 29.12.2009, ja tavoitteena on saavuttaa
vuonna 2010 noin 1,4 miljoonan euron liikevaihto.    

Lahdesta Oral osti joulukuussa Lahden Hammas-
paikka Ky:n liiketoiminnan. Lahden Hammaspaikka
on kahden hoitoyksikön asema Oralin Lahden ase-
man välittömässä läheisyydessä. Lisäksi Oral raken-
taa Lahteen yhden uuden hoitoyksikön, jonka jäl-
keen Oralin Lahden hammaslääkäriasema kasvaa
kolmesta kuuden hoitoyksikön asemaksi. Tavoitteena
on rakentaa Lahteen monipuolinen suu- ja hammas-
terveyden palveluja tarjoava osaamiskeskus erikois-
hammaslääkäripalveluineen. 

Laajentumisessa kuntapalvelujen suuntaan Oral
seuraa aktiivisesti palvelusetelimarkkinan kehitty-
mistä. Tavoitteena on tarjota erityisesti erikoisham-
maslääkäripalveluja niille kunnille, joilla ei ole omia
erikoishammaslääkäripalveluja. Oralin hoitofiloso-
fian mukaisesti akuuttihoidon sijaan asiakassuhteessa
keskitytään kokonaisvaltaiseen hoitosuunnitelmaan.

Ketjuedut tuovat tulosta 

Oralin toiminta-ajatuksena on tarjota hammaslää-
käreille työyhteisö, jossa lääkärit voivat keskittyä
hoitotyöhön huolehtimatta henkilöstöhallinnosta, 
ostoista, markkinoinnista, laskutuksesta tai muista
hoitotyön ulkopuolisista velvoitteista. 

Vuoden aikana jatkettiin valtakunnallisen ham-
maslääkäriasemaketjun ja sitä tukevan organisaation
rakentamista ja yhtenäisten toimintatapojen kehittä-
mistä. Myös vastaanottotiloja uudistettiin ajanmukai-
siksi ja ulkoisesti yhtenäisemmiksi. 

Ketjuedut alkavat toimia ja näkyä myös tulokses-
sa. Tehokkaan ajanvarauksen lisäksi kuvantamispal-
velut ovat tästä hyvä esimerkki. Oralin jokaisella
asemalla on valmius ottaa panoraamaröntgenkuva,
jonka lausuu hammaslääketieteellisen radiologian
erikoishammaslääkäri. Tämä kaikki tapahtuu digitaa-
lisesti ja verkossa. Oralin markkinaosuus panoraa-
maröntgenkuvien lausunnoista on noin kolmannes. 

Myös tietotekniikkaan hyödyntämistä kehitettiin.
Radiologian erikoishammaslääkäri voi antaa lausun-
tonsa röntgenkuvista etäyhteyden kautta, ja yhtiön
hammaslääkärit voivat käyttää potilashallintajärjes-
telmää etäyhteyden kautta esimerkiksi kotoaan. 

Tulos kääntyi voitolliseksi 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.12.2009
oli tavoitteiden mukaisesti 32,3 (26,0) miljoonaa eu-
roa. Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia. Liikevaihtoa
kasvattivat edellisellä tilikaudella tehdyt yritysostot

ja rekrytoitujen uusien hammaslääkäreiden tuoma
lisääntynyt tarjonta sekä asiakaslähtöisen myynnin
ja markkinoinnin tehostaminen. Kasvusta noin 40
prosenttia muodostui orgaanisesti ja noin 60 pro-
senttia yritys- ja liiketoimintakauppojen seurauk-
sena.  

Oral-konsernin liikevoitto vuonna 2009 oli 0,8
(-0,4) miljoonaa euroa. Toimintaa onnistuttiin te-
hostamaan nostamalla asemien käyttöasteita ja ke-
hittämällä prosesseja. Merkittävä tekijä liikevoiton
hyvässä kehityksessä oli liikevaihdon kasvu, joka
pienensi hallinnon suhteellista kustannusrasitetta. 

Sekä liikevaihdon että liikevoiton myönteiseen
kehitykseen on vaikuttanut vaativien hoitojen ku-
ten kuvantamisen ja keinojuurihoidon sekä suuhy-
gienistipalveluiden osuuden kasvu. Oralissa tehtiin
keinojuurihoitoja vuonna 2009 noin 40 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Myös suuhygienistien
työnkuvan selkiyttäminen on parantanut kannatta-
vuutta. Vuoden 2010 alusta alkaen suuhyginiestit
voivat toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittaji-
na lääkärin lähetteellä, mikä tuo uusia mahdolli-
suuksia ammattikunnan toimintaan. 

Tavoitteena laaja palveluverkosto ja yli 
10 prosentin markkinaosuus

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tavoitteena on laajen-
taa toimintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa
vuonna 2010 yli kymmenen prosentin liikevaihto
yksityisistä hammasterveyspalveluista. Oral arvioi
markkinaosuudekseen vuoden 2010 alussa noin
10 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli noin 
yhdeksän prosenttia. Markkinaosuus perustuu
Oralin omistuksessa olevien hammaslääkäri-
asemien yhteenlaskettuun vuotuiseen liikevaihto-
arvioon. Yksityisen sektorin liikevaihto oli
tarkasteluvuonna noin 380 miljoonaa euroa eli
noin puolet hammasterveyspalveluiden kokonais-
markkinasta. 

Oral pyrkii markkinaosuutensa kasvattamiseen
sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoin. 

Yhtiö ilmoitti vuonna 2006 strategiseksi tavoit-
teekseen liittää ketjuun keskimäärin 4-10 uutta 
toimipistettä vuosittain. Uusi Oral-asema on
useimmiten hammaslääkärikeskus, jolla on jo 
vakaa markkina-asema ja lääkärikunta. Oralin laa-
jentumisessa yritysjärjestelyin tärkeimpiä tekijöitä
ovat paikkakunnan ostovoima ja aseman liikepaik-
ka, aseman kasvukyky, toiminnan tehokkuus ja
laatu sekä lääketieteellisen tekniikan taso. 

Oralin ketjukonseptiin hyvin soveltuvia mark-
kina-alueita ja hammaslääkäriasemia on yhtiön 
arvioiden mukaan vielä noin 20. Suunnitelmissa
on myös laajentaa monia nykyisiä asemia ilman
yritysjärjestelyitä. 

Oralin liikevaihdon vahvasta kasvusta selkeästi
yli puolet on muodostunut yritysjärjestelyistä. Vuon-
na 2008 keskityttiin voimakkaasti yrityskauppoihin,
joiden integrointi jatkui vuonna 2009. Vuonna 2010
kasvua tavoitellaan jälleen sekä olemassa olevia
hammaslääkäriasemia laajentamalla että yrityskau-
poin.

Oralilla oli vuoden 2010 alussa hammaslääkäri-
asemat Espoossa, Helsingissä (kuusi asemaa), Hä-
meenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järven-
päässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa,
Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa
ja Vaasassa. 

Toimipisteissä työskenteli vuoden lopussa yh-
teensä 535 suu- ja hammasterveyden ammattilaista.
Heistä 198 oli hammaslääkäreitä. Henkilöstömäärä
ammatinharjoittajat mukaan lukien kasvoi 101:llä. 

Kysyntä kasvaa maltillisesti

Suu- ja hammasterveyden palvelujen kysynnän
määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina merkittä-
vää muutosta eikä kokonaiskysynnän odoteta muut-

tuvan voimakkaasti lähivuosina. Yksityisten ham-
masterveyspalveluiden kysynnän odotetaan kas-
vavan kokonaiskysyntää hieman nopeammin. 

Yksityisten hammasterveyspalveluiden kysyn-
tä on jatkunut kohtuullisen vakaana myös taantu-
man aikana. Taantuma on näkynyt lähinnä vaati-
vien ja kalliimpien hoitojen siirtämisenä. Oral on
kuitenkin onnistunut kasvattamaan markkina-
osuuttaan merkittävästi juuri vaativien hoitojen
alueella. 

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. Kun
aiemmin suurin osa uusista hammaslääkäreistä on
halunnut työskennellä Oralissa ammatinharjoitta-
jina, vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla 
suurin osa uusista hammaslääkäreistä valitsi 
työsuhteen. 

Oral tarjoaa hammaslääkäreille työyhteisön,
jossa he voivat jakaa tietoa muiden alan ammatti-
laisen kesken. Asiakkaalle tämä tarkoittaa paitsi
monipuolista tarjontaa ja laajaa kokemusta myös
joustavaa ja kokonaisvaltaista palvelua. 

Oral uskoo, että sillä on ensimmäisenä alan
ketjuna hyvät mahdollisuudet jatkaa voimakasta
kasvuaan sekä orgaanisesti että yritysostoin ja
saavuttaa todellinen markkinajohtajuus. Oralin 
tavoitteena on luoda alalle ensimmäinen hammas-
terveyspalveluiden suomalainen brändi. 

Kasvun ja markkinaosuuden kasvattamisen
haasteita on pitkällä aikavälillä edelleen kilpailu
alan parhaista osaajista. Haasteena on myös alan
yksilölliseen työskentelyyn perustuvan toiminta-
kulttuurin muokkaaminen tehokkaasti ohjattuun
ketjumalliin. Oralin vuonna 2008 tehty työyhtei-
sötutkimus sekä hammaslääkärien ja hoitohenki-
lökunnan hyvä saatavuus ovat kuitenkin osoitta-
neet, että ketjumuotoista ja muihin yksityisiin 
toimijoihin verrattuna suurta työnantajaa arvos-
tetaan. 

Tavoitteena kasvun jatkuminen ja
tuloksen vahvistuminen 

Oralin liikevaihtoarvio vuodelle 2010 ilman uusia
yritys- tai liiketoimintakauppoja on yli 37 miljoo-
naa euroa. Tuloksen arvioidaan paranevan vuo-
desta 2009 selvästi. Liikevaihdon ja tuloksen kas-
vussa merkittävää on onnistuminen asemien käyt-
töasteen parantamisessa. Tavoitteena on edelleen
laajentua myös yritysostoin. 

Oralin hammaslääkäriasemille tehtiin vuonna
2009 yhteensä 189.500 käyntiä. Kuvassa ham-
mashoitaja Anitta Hämäläinen Oral Lahdesta. 
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H E N K I L Ö S T Ö

Oral-asemilla työskenteli vuoden 2009
lopussa yli 500 hammasterveyden 
ammattilaista, joista noin 200 oli ham-
maslääkäreitä.  

Vuoden 2009 lopussa Oralissa työskenteli yhteensä
535 (434) suu- ja hammasterveyden ammattilaista.
Oral-asemilla työskentelevien määrä kasvoi vuoden
aikana 101:lla. Suurin osa henkilöstömäärän kas-
vusta muodostui tuntipalkkaisista hammashoitajista.
Hammaslääkäreiden määrä kasvoi 40:llä. Hallin-
nossa ja ketjun tukipalveluissa työskenteli vuoden
2009 lopussa toimitusjohtaja mukaan luettuna 15
henkilöä. 

Keskimäärin Oralissa työskenteli 485 (358) hen-
kilöä vuonna 2009.

Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 400 (320)
eli noin 75 (74) prosenttia oli työsuhteessa Oraliin

ja 135 (114) työskenteli sopimussuhteessa ammatin-
harjoittajana. 

Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee am-
matinharjoittajina, mutta vuonna 2009 ensimmäistä
kertaa valtaosa uusista hammaslääkäreistä valitsi
työsuhteen ammatinharjoittajana toimimisen sijaan.
Vuoden 2010 alussa voimaan astuneen uuden lain-
säädännön seurauksena myös suuhygienistit voivat
toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Suuhygie-
nistien työn osuus on kasvanut Oralissa merkittäväs-
ti jo kuluneen vuoden aikana. 

Koko henkilövahvuudesta 76,0 (75,1) prosenttia
työskenteli kokopäiväisenä ja 24,0 (24,9) prosenttia
osa-aikaisena. Hoitohenkilökunta on pääsääntöisesti
vakituisessa työsuhteessa.

Oral-ketjun toimipisteissä työskenteli vuoden 
lopussa yhteensä 198 hammaslääkäriä, 189 hammas-
hoitajaa, 80 vastaanotto- tai toimistohenkilökuntaan
kuuluvaa, 40 suuhygienistiä sekä muuta henkilökun-

taa 28. Hammaslääkäreistä 33 oli erikoishammas-
lääkäreitä, ja heistä kuusi oli radiologeja. Lisäksi
Oralissa työskentelee kahdeksan nukutuslääkäriä ja
erikoistumisvaiheessa olevia hammaslääkäreitä.
Erikoishammaslääkäreiden osuus on Oralissa sel-
västi suurempi kuin ammattikunnassa keskimäärin. 

Työsopimussuhteisen henkilöstön keski-ikä oli
38,0 (38,5) vuotta. Naisia on työsopimussuhteisesta
henkilöstöstä 88,5 (88,6) prosenttia ja miehiä 11,5
(10,4) prosenttia. 

Oralilla oli vuoden lopussa 20 hammaslääkäri-
asemaa. Paikallisesta johtamisesta vastaavat ham-
maslääkäriasemien vastaava lääkäri ja vastaava hoi-
taja. Suurimmalla hammaslääkäriasemalla Helsin-
gin Erottajalla työskentelee noin 40 henkilöä, pie-
nimmillä asemilla noin kymmenen. 

Työhyvinvointia kehitettiin  

Oralin tavoitteena on olla suun- ja hammastervey-
denalan halutuin työpaikka. Oral pyrkii pysyviin ja
pitkäaikaisiin ammatinharjoittaja- ja työsuhteisiin.
Se haluaa tarjota hammaslääkäreille ammatillisesti
kehittävän työyhteisön, jossa he voivat jakaa tietoa
muiden alan ammattilaisten kesken. Työtä voi halu-
tessaan tehdä myös osa-aikaisesti tai joustavasti
useilla eri asemilla. 

Vuonna 2009 keskityttiin erityisesti työhyvin-
voinnin kehittämiseen. Osana tätä rakennettiin var-
haisen välittämisen malli, jolla tuetaan henkilöstön
jaksamista ja pyritään vähentämään sairauspoissa-
oloja. Tavoitteena on tukea henkilöstön työssä jak-
samista ja työtyytyväisyyttä, hyvää esimiestyötä se-
kä luoda selkeät, kaikille yhteiset pelisäännöt. Tar-
koituksena on myös lisätä työhyvinvointia edistäviä
käytäntöjä. Käytännössä varhainen välittäminen tar-
koittaa, että esimerkiksi jokainen työterveyshuollon
palveluita tarvitseva ohjataan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa oikealle asiantuntijalle. 

Keväällä koko henkilöstölle järjestettyyn valta-
kunnalliseen työhyvinvointipäivään osallistui noin
180 henkeä. Ohjelmassa oli ammatillisen osaami-
sen kehittämistä, ihmisen kohtaamisen taitoja ja 
oppia työyhteisön kanssakäymisestä. 

Vuoden aikana valmisteltiin myös Oral-way
–hanke, jonka tavoitteena on yhdessä ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa kehittää Oralin osaamista
seuraavilla alueilla: 1) yhtenäisen yrityskulttuurin
luominen, brändin vahvistaminen ja terveysvaikut-
taminen, 2) johtamisen kehittäminen ja henkilöstön
sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen, 3) palvelu-
prosessien tehostaminen. Vuonna 2010 toteutetta-
vaan kehittämishankkeeseen saatiin rahoitusta Teke-
sin Työelämän kehittämisohjelmasta. 

TYÖKALUJA HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN
KEHITTÄMISEKSI

Kohdennettua koulutusta 

Jokainen Oralin hoitohenkilökunnasta osallistui ku-
luneena vuonna keskimäärin yli kolmeen koulutus-
tilaisuuteen. Sekä hoitohenkilöstölle, toimistohenki-
löstölle että suuhygienisteille järjestettiin kohden-
nettua henkilöstökoulutusta, minkä lisäksi koko
henkilöstölle järjestettiin myyntikoulutusta. Syksyl-
lä aloitettiin asemakohtaiset ensiapukoulutukset.

Hammaslääkäreiden henkilöstökoulutuksessa
aloitettiin asiakaspalveluun ja käytännön myynti-
työhön valmennus organisaation kaikilla tasoilla.
Kliinisen hoidon neuvottelukunta tuotti useita hoi-
tosuosituksia, ja kliinistä työn laatua tukevaa 
ammatillista koulutusta järjestettiin läpi vuoden. 

Toimipaikkojen vastaaville hoitajille suunnattua
esimies- ja johtamiskoulutusta jatkettiin. Esimies-
koulutuksessa keskityttiin käytännön työkalujen 
kuten toiminnan seurantajärjestelmien ja tietopank-
kien hyödyntämiseen. 

Henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen
yksikköä vahvistettiin vuoden aikana kahdella uu-
della asiantuntijalla. Sisäistä viestintää parannettiin
kehittämällä muun muassa intranetia ja säännöllisiä
kokouskäytäntöjä. 

Oral Hammaslääkärit Oyj on ollut vuodesta
2009 Lääkäripalveluyhdistykset Ry:n sekä 1.1.2010
alkaen Terveyspalvelualan liiton hallituksessa. 

Koska hammaslääkäreiden määrä ei kasva aina-
kaan lähivuosina, on hoidon saatavuutta parannet-
tava toimintaa tehostamalla.

HENKILÖSTÖN* JAKAUMA

hammaslääkärit

hammashoitajat

vastaanotto- ja
toimistohenkilökunta

suuhygienistit

muu henkilöstö

*työsuhteiset ja ammatinharjoittajat yhteensä

37%

35%

15%

7,5%

5%
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J O H T O R Y H M Ä

Toimitusjohtaja Antti Kasi 
Ekonomi, johtoryhmän puheenjohtaja. Antti Kasi
(s. 1950) toimi Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimi-
tusjohtajana 1.11.2006-14.1.2010. Ennen Oralia
hän toimi Mehiläinen Oy:n toimitusjohtajana sekä
aluejohtajana ja markkinoinnin johtotehtävissä 
Pohjola-yhtiöissä.

Tärkeimmät luottamustehtävät: HC TPS Turku
Oy, hallituksen jäsen; Nordea Rahastoyhtiöt Suomi
Oy, hallituksen jäsen; Tutkimusyhtiö Corporate
Image Oy, hallituksen jäsen; Yleinen työttömyys-
kassa YTK, hallituksen jäsen.

Omisti tilinpäätöshetkellä henkilökohtaisesti ja
määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 253.189
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastasi
4,08 prosenttia koko osakemäärästä, sekä 10.000
optiota sarjasta 2007A. 

Vastaava lääketieteellinen johtaja 
Erkki Virta 
Hammaslääketieteen lisensiaatti, vastaa hammaslää-
käreiden 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 maaliskuussa 2006.

Omisti tilinpäätöshetkellä 398.541 Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 6,3
prosenttia yhtiön osakemäärästä. Omistaa lisäksi
10.000 optiota sarjasta 2007A. 

Talousjohtaja Lauri Larjavaara 
Kauppatieteiden maisteri, vastaa taloushallinnosta,
rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä. Lauri Larja-
vaara (s. 1972) aloitti talousjohtajana syyskuussa
2008. Ennen Oralia hän toimi taloushallinnon tehtä-
vissä muun muassa Dynea Oy:ssa ja Euroopan 
komissiossa. 

Omisti tilinpäätöshetkellä 900 Oral Hammas-
lääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,01 prosenttia 
yhtiön osakemäärästä, sekä 20.000 optio-oikeutta
sarjasta 2007A. 

Palvelujohtaja Anna-Maria Mäkelä 
(15.1.2010 alkaen liiketoimintajohtaja), terveystie-
teen maisteri, vastaa konsernin henkilöstöhallinnos-
ta, hoito- ja toimistohenkilöstön kehittämisestä sekä
palveluprosesseista. Anna-Maria Mäkelä (s. 1968)
siirtyi Oraliin heinäkuussa 2007 Mehiläinen Oy:stä,
missä hän toimi mm. laadunhallinnan kehittämis-
tehtävissä ja viimeksi Lahden palveluyksikön johta-
jana.

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

Marina Vahtola, KTM
Syntynyt 1963
Toimitusjohtaja 15.1.2010 alkaen

Tärkeimmät luottamustehtävät: Aktia Oyj, 
hallituksen jäsen; Suomen Asuntomessut, hallituk-
sen jäsen.

Keskeinen työkokemus: Bauhaus Suomen ja
Bauhaus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009, Aleksi
13 Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003, Silja Line Oy:n
myymälätoiminnan johtaja 1997-2001, Anttila Oy:n
myyntijohtaja 1992-1997.

Ei omistanut tilinpäätöshetkellä Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Johtoryhmä 31.12.2009

Kuvassa laajennettu johtoryhmä. Takarivissä va-

semmalla talousjohtaja Lauri Larjavaara, liiketoi-

minnan kehityspäällikkö Jon Ahllund, kontrolleri

Antti Uusitalo ja kehitysjohtaja Janne Ryhänen. 

Vasemmalla alhaalla johdon assistentti Minna Lyra,

toimitusjohtaja Marina Vahtola, vastaava lääketie-

teellinen johtaja Erkki Virta ja liiketoimintajohtaja

Anna-Maria Mäkelä. 
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K L I I N I S E N  H O I D O N  N E U V O T T E L U K U N TA H A L L I N T O -  J A  O H J A U S J Ä R J E S T E L M Ä  

Hoidon laatua Oralissa kehittää muun muassa klii-
nisen hoidon neuvottelukunta. Se on yhtiön johdos-
ta riippumaton, pääosin yhtiön ulkopuoliseen asian-
tuntemukseen perustuva neuvoa ja suosituksia anta-
va elin. Neuvottelukunnan ansiosta Oralissa työs-
kentelevillä hammaslääkäreillä on ainutlaatuinen
mahdollisuus saada erityisesti hoidon laatuun ja po-
tilasturvallisuuteen liittyviä hoitosuosituksia sekä
ammatillista tukea alan huippuammattilaisilta. Neu-
vottelukunnan antamat suositukset ovat kaikkien
työntekijöiden saatavilla yhtiön intranetissä.

Vuonna 2009 neuvottelukunta otti kantaa erityi-
sesti työntekijöiden jatkuvan täydennyskoulutuksen
puolesta. Lisäksi neuvottelukunta selvitti hoidon lä-
hetekäytäntöä, jotta jokaiselle potilaalle voidaan
tarjota aina parasta mahdollista hoitoa, sekä järjesti
koulutusta yhtiön työhyvinvointipäivän yhteydessä. 

Neuvottelukunnan asiantuntemusta laajennettiin
kutsumalla jäseneksi lasten hammashoidon erikois-
hammaslääkäri Heikki Alapulli, joka on perehtynyt
erityisesti vakavasti sairaiden lasten hammashoi-
toon. 

Heikki Alapulli, HLL, EHL
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena lasten hammashoito
Oral Hammaslääkärit Oyj
HUS

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 kehittämisyk-
sikkö, Helsingin yliopisto

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

Olli Teronen, HLT, EHL, Dos.
Suukirurgian erikoishammaslääkäri, suu- 
ja leukakirurgia
Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto

Susanne Tuominen, EHL
Suukirurgian erikoishammaslääkäri
Oral Hammaslääkärit Oyj

Tuomas Waltimo, Professori, neuvottelukunnan 
puheenjohtaja
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri,
pääosa-alueena kariologia
Baselin yliopisto Sveitsi

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

Tämä selvitys on Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarkas-
tusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja laadittu
toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Oral
Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastusyhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on an-
nettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
telmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen 
tilinpäätöksen kanssa. 

Oral Hammaslääkäri Oyj (jäljempänä myös Oral tai
yhtiö) noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen lis-
tayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinto- ja ohjausjär-
jestelmä perustuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja sen
perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajien ja kon-
sernin johtoryhmän muodostamaan kokonaisuuteen. 

1. Hallitus

Hallituksen tehtävänä on yhtiön toimivan johdon oh-
jaus ja valvonta. Hallituksen toiminnassa noudatetaan
voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Erityisesti 
osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa
(AML) on hallitustyöskentelyä koskevia määräyksiä.
Samoin noudatetaan Helsingin pörssin sääntöjä ja 
ohjeita. 

Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata yhtiön
toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mah-
dollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pää-
omalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät. Hal-
litus valvoo, että listayhtiön tiedotukseen liittyviä ja
muita pörssin sääntöjen asettamia velvoitteita noudate-
taan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen. Oralin hallituksen
jäsenmäärä voi olla kolmesta seitsemään. Hallituksen
jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä 
pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtä-
vän menestykselliseen hoitamiseen. 

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja konser-
nin johtoryhmän jäsenet. Hallitus myös päättää toimi-
tusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkit-
semisesta.  

Hallituksen kokoonpano 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikau-
den päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen

26.3.2009 valitsemaa jäsentä, jotka kaikki ovat riip-
pumattomia yhtiöstä. Hallitukseen valittiin Juhani
Erma, Mikael Ingberg, Juha Korhonen, Timo T. Lai-
tinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Benedict
Wrede. Hallituksen jäsenenä toimi 26.3.2009 asti
Alexander Ehrnrooth (KTM, MBA). 26.3.2009 uu-
tena jäsenenä hallitukseen valittiin Benedict Wrede
sekä Timo T. Laitinen. 

Merkittävistä osakkeenomistajista riippumatto-
mia ovat Juhani Erma, Mikael Ingberg, Timo T. Lai-
tinen, Kirsti Piponius ja Tuomas Waltimo. 

Hallituksen jäsenet 31.12.2009

Juhani Erma, 
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari 
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2002
Syntynyt 1946
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät: Tulikivi Oyj, hal-
lituksen jäsen; Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen; 
Suomen Silmäsäätiö, hallituksen jäsen; Suomen Ki-
vitutkimussäätiö, hallituksen jäsen; Hallitusammat-
tilaiset ry:n puheenjohtaja; Keskuskauppakamarin
yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Bore-
nius & Kemppinen Oy, Senior advisor 2002-2009;
Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, toimitusjohtaja
1999-2000; HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja joh-
dannaispörssi, selvitysyhtiön toimitusjohtaja
1998–1999; Helsingin Arvopaperipörssi, toimitus-
johtaja 1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy,
toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy (pankkiirilii-
ke), toimitusjohtaja 1985–1988.

Osakeomistus: 7.000 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osaketta. 

Juha Korhonen, Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1962
Toimitusjohtaja, Optiomi Invest Oy

Tärkeimmät luottamustehtävät: Optiomi Invest
Oy, hallituksen jäsen; Sortavala-säätiö, hallituksen
varapuheenjohtaja; FOEX Indexes Oy, hallituksen
jäsen; Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. 

Keskeinen työkokemus: eQ Pankki Oy, varain-

Oral Hammaslääkärit Oyj:n selvitys hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä

Kliinisen hoidon neuvottelukunta

Kliinisen hoidon neuvottelukunta kehitti
vuonna 2009 mm. hoidon lähetekäytäntöä.
Kuvassa neuvottelukunnan puheenjohtaja
Tuomas Waltimo.
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hoitaja 2006-2009 ja varatoimitusjohtaja 2002-2005;
eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja, asiakasoperaatiot ja osa-
ke-emissiot 1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni),
toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitusjohtaja
1993-1996; Suomen Yhdyspankki Oy, johtaja, valuut-
tamääräinen rahoitus 1991-1993 ja johtaja, sisäinen
laskenta 1989-1991.

Osakeomistus: 586.340 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osaketta. 

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

Tärkeimmät luottamustehtävät: Osuuskauppa
Varuboden, hallituksen jäsen; Seligson & Co, halli-
tuksen puheenjohtaja;  Veikkaus Oy, hallituksen jäsen,
Konstsamfundet Foreningen RF, hallituksen jäsen;
Prometheus Partners, hallituksen puheenjohtaja; S
olvalla Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja; Stiftelsen
för Åbo Akademi delegation.

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

Osakeomistus: 10.000 Oral Hammaslääkärit 
Oyj:n osaketta.

Timo T. Laitinen, Diplomi-insinööri
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1953 

Tärkeimmät luottamustehtävät: ACH Finland Oyj,
hallituksen jäsen; CFM Contango Rahastoyhtiö Oy,
hallituksen jäsen; FIM Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen; Kaasupörssi Oy,
hallituksen jäsen; Pretax Kvestor Oy, hallituksen pu-
heenjohtaja; STP Solutions Oy, hallituksen puheen-
johtaja; STP Solutions Oü, hallituksen jäsen; Vakuu-
tusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen puheenjohtaja;
Virustautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: FIM Oyj:n CFO 2007-
2008; eQ Pankki Oy:n toimitusjohtaja 2000-2006;
Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtaja 1998–2000;
SOM Suomen Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtaja ja
varatoimitusjohtaja 1987–1998.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita.

Kirsti Piponius, Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946

Tärkeimmät luottamustehtävät: Itula Oy, hallituk-
sen jäsen;  Novetos Oy, hallituksen jäsen; Turvatiimi
Oyj, hallituksen jäsen; Varustamoliikelaitos/ Finstas-
hip hallituksen jäsen; Omakotisäätiö, hallituksen jä-
sen; Suomen lääketieteen säätiö, hallintoneuvoston 
jäsen; Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus: Sodexho Alliance: Clients
retention Chief Executive for Northern and Eastern
Countries 2003-2007; Sodexho Oy, hallituksen vara-

puheenjohtaja 2003-2007 ja toimitusjohtaja 1992-2002;
Oy Polarkesti Ab, toimitusjohtaja 1980-1992.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita.

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

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Research Scientist, Scan-
dinavian Institut for Dental Materials, Oslo 1997-2000,
Bernin yliopisto 2000-2001, Turun yliopisto 2002; 
Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti. Useiden
kansainvälisten hammaslääketieteellisten sarjojen 
oimitusneuvoston jäsen.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeita.

Benedict Wrede, B.Sc. (Eng) 
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen 
Syntynyt 1964 
Varatoimitusjohtaja, Atine Group Oy

Tärkeimmät luottamustehtävät: Barium Ab (Ruotsi),
hallituksen puheenjohtaja; Conor Venture Partners Oy,
hallituksen puheenjohtaja; Endero Oy, hallituksen pu-
heenjohtaja; Ineo Group Oy, hallituksen jäsen; Konsultti-
toimisto Jaakko Lehto Oy, hallituksen jäsen; Valimo 
Wireless Oy, hallituksen puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Atine Group Oy, johtaja 
ICT-divisioona 2007-2009; Donator Oy:n toimitusjohtaja
2004–2006; Advancevpn Oy:n toimitusjohtaja 2001-
2004; Nextra Group Oy:n Country Manager Suomessa
2000-2001; Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitus-
johtaja 1998-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita.

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouk-
siin säännöllisesti ja muut johtoryhmän jäsenet tarvitta-
essa. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheen-
johtajana. Hallitus kutsuu kokouksiinsa sihteerin. Sihtee-
rinä toimi vuonna 2009 Katri Isotalo. Hallitus piti tili-
kaudella 2009 yhteensä 14 kokousta, ja hallitusten jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,5. Halli-
tus suorittaa kutakin vuotta koskevan arvioinnin itsear-
viointina seuraavan vuoden alussa ja arvioi säännöllisesti
myös yhteistyötä johdon kanssa. Vuonna 2009 hallitus
keskittyi erityisesti yhtiön ohjattavuuden parantamiseen.

Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilö- ja omistus-
tiedot löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta sekä
yhtiön internet-sivuilta. 

Hallituksen valiokunnat 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on perustanut nimi-
tys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokun-

nan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla
hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnilla
ei ole itsenäistä päätösvaltaa. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee halli-
tuksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotuk-
set varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä etsii tarvittaessa
uudet hallituksen jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvalio-
kunta käsittelee myös ylimmän johdon palkitsemisjärjes-
telmiä ja palkkausta. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus ja palkit-
seminen koostuu peruspalkasta sekä mahdollisesti heille
suunnatuista optioista yhtiön voimassa olevien optio-oh-
jelmien ehtojen mukaisesti. Johdon osake- ja optio-
omistus on selostettu tilinpäätöksessä vuosikertomuksen
sivulla 25 sekä yhtiön internet-sivuilla. Yhtiössä oli
vuonna 2009 käytössä bonusjärjestelmä, jonka mukai-
sesti bonusta maksetaan saavutettujen tavoitteiden perus-
teella erikseen nimettäville henkilöille ja yhtiön johdol-
le. Vuonna 2009 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kes-
kittyi erityisesti palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen ja
uuden toimitusjohtajan valinnan valmisteluun hallituk-
sen toimeksiannosta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat
31.12.2009 Juhani Erma (puheenjohtaja), Juha Korho-
nen ja Ben Wrede. 

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin ja
taloudellisen raportoinnin prosesseja, sisäisen valvon-
nan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinta-
järjestelmien tehokkuutta, tilinpäätöksen ja konserniti-
linpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi laki-
sääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippu-
mattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista
yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokouk-
selle esitettävän tilintarkastajan valintaa koskevan ehdo-
tuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu
yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta sekä yhteydenpito
tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien
läpikäynti. 

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä ker-
taa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan muodostivat
31.12.2009 Mikael Ingberg (puheenjohtaja), Juhani Er-
ma, Juha Korhonen ja Timo T. Laitinen.  

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 10 ja ni-
mitys- ja palkitsemisvaliokunta 11 kertaa. Valiokuntien
keskeiset tehtävät ja työjärjestys on esitetty tarkemmin
yhtiön internet-sivuilla. Tarkastusvaliokunnan kokouk-
sista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan hallituksen ko-
koukseen tiedoksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
kokouksista ei laadita pöytäkirjaa mutta kokouksista ra-
portoidaan hallitukselle. Vuonna 2009 tarkastusvaliokun-
ta keskittyi erityisesti kontrolliympäristön kehittämisen
valvontaan.

2. Toimitusjohtaja 

Hallitus nimittää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimi-
tusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa halli-
tuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän
vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunni-

telmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohta-
ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen
ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja
on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. 

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty
kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi
1.11.2006-14.1.2010 ekonomi Antti Kasi  ja
15.1.2010 lähtien KTM Marina Vahtola.

Antti Kasi, toimitusjohtaja 
1.11.2006-14.1.2010 
Ekonomi, syntynyt 1950

Tärkeimmät luottamustehtävät: HC TPS Turku
Oy, hallituksen jäsen; Nordea Rahastoyhtiöt Suomi
Oy, hallituksen jäsen; Tutkimusyhtiö Corporate Ima-
ge Oy, hallituksen jäsen; Yleinen työttömyyskassa
YTK, hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: Mehiläinen Oyj:n toimi-
tusjohtaja ja Mehiläisen hallituksen neuvonantaja
2001-2006, Mehiläiseen fuusioidun Tohtoritalo Oy:n
toimitusjohtaja 1995-2001, Pohjola-yhtiöiden alue- ja
markkinointijohtaja 1979-1995.

Osakeomistus: Antti Kasi omisti 31.12.2009 hen-
kilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yh-
teensä 253.189 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta,
mikä vastasi 4,08 prosenttia koko osakemäärästä.

Marina Vahtola, toimitusjohtaja 
15.1.2010 alkaen
Kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1963

Keskeiset luottamustehtävät: Aktia Oyj, hallituk-
sen jäsen; Suomen Asuntomessut, hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: Bauhaus Suomen ja 
Bauhaus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009, Aleksi 13
Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003, Silja Line Oy:n
myymälätoiminnan johtaja 1997-2001, 
Anttila Oy:n myyntijohtaja 1992-1997.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osakkeita.

Toimitusjohtajan toimisuhteen taloudelliset etuu-
det ja osakeomistus on selostettu tilinpäätöstiedot-
teessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa.  

3. Johtoryhmä

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan ja johtoryh-
män päätöksentekovaltuudet.

Oralin johtoryhmän muodostivat vuonna 2009 
toimitusjohtaja, vastaava lääketieteellinen johtaja,
palvelujohtaja sekä talousjohtaja. Laajennettuun joh-
toryhmään kuuluivat lisäksi group controller, lääke-
tieteellisten palveluiden kehittämisjohtaja sekä kon-
sernin tietohallinnosta vastaava liiketoiminnan kehi-
tyspäällikkö. 

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä.
Johtoryhmän työnjaon mukaisesti vastaava lääketie-
teellinen johtaja vastasi vuonna 2009 hammaslääkä-
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reiden ohjauksesta, palveluiden lääketieteellisestä oh-
jauksesta ja toimi toimitusjohtajan sijaisena. Palvelujoh-
taja vastasi konsernin henkilöstöhallinnosta, hoito- ja
toimistohenkilöstön kehittämisestä sekä palveluproses-
seista. Talousjohtaja vastasi taloushallinnosta, rahoituk-
sesta ja johtamisjärjestelmästä.

Asemien toiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet,
mutta kullakin hammaslääkäriasemalla toimii hallinnon
yhteyshenkilönä vastaava hoitaja ja vastaava lääkäri. 

4. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja
sisäinen tarkastus 

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäi-
sen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seura-
taan valvonnan toimivuutta

Sisäisen valvonnan eräänä tavoitteena on varmentaa,
että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yh-
tiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konser-
nin tilasta. Sisäisellä valvonnalla vaikutetaan myös toi-
minnan yleiseen tehokkuuteen ja varmistetaan ulkoisten
säännösten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattami-
nen. Listayhtiössä hallituksen tehtävä on huolehtia, että
yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperi-
aatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä vastuu sisäisen valvon-
nan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohta-
jalle. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt
yrityksen sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Halli-
tuksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan te-
hokkuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta.
Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvon-
taa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto. Ta-
loushallinto ylläpitää taloudellista raportointia koskevia
toimintaohjeita ja standardeja ja huolehtii niihin liitty-
västä sisäisestä tiedottamisesta sekä valvoo näiden ohjei-
den ja standardien noudattamista.

Osana sisäisen valvonnan kehittämistä yhtiössä on
määritetty riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinta-
prosessissa on otettu huomioon Committee of Sponso-
ring Organizations of the Treadway Commissionin (CO-
SO) vahvistama Enterprise Risk Management (ERM)
–viitekehys.

Oralin riskienhallinta sisältää sekä liiketoiminnan
mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoit-
teiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnan. Riskit
on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin liiketoiminta-
riskeihin sekä rahoitus- ja informaatioriskeihin. Toimin-
tatapaohjeistuksessa kuvataan riskienhallintaprosessi ja -
vastuut sekä tunnistettujen riskien riskiluokittelu. Halli-
tuksen ja sen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa
riskienhallinnan toteuttamista. Tarkastusvaliokunta tekee
kerran vuodessa kokouksessaan kokonaisarvion riskien-
hallinnan tilasta sekä seuraa riskitason muutoksia ko-
kouksissaan. Tarkastusvaliokunta raportoi huomioistaan
hallitukselle. 

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan
liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja
toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Kon-

sernin johtoryhmä määrittelee konsernitasolla tarvittavat
riskienhallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteutta-
mista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoi-
menpiteet tukevat konsernin strategisia tavoitteita. Ta-
lousjohtaja raportoi toimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle
sekä valiokunnan kokouksiin osallistuville tilintarkasta-
jille.

Liiketoiminnan riskejä ja rahoitusriskien hallintaa on
selostettu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä. Lähiaikojen
riskitekijöitä on selostettu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Oralissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimin-
toa. Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä kuuluu
hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Taloushallinto voi
tilata hallituksen tai sen tarkastusvaliokunnan valtuutuk-
sella ulkoiselta palveluntarjoajalta sisäistä tarkastusta
koskevia palveluita. Myös tarkastusvaliokunta voi antaa
suoraan erillisiä toimeksiantoja ulkoiselle palveluntarjoa-
jalle, mitä tehtiinkin vuonna 2009. 

Kaikkien talousprosessien tavoitteena on, että yhtiön
julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkista-
ma informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta.
Konsernin talousraportointi perustuu IFRS-standardeihin
sekä muiden pörssiyhtiöiltä edellytettävien säädösten
noudattamiseen. Yhtiön talousraportointi on keskitetty
konsernihallintoon, jossa laaditaan erillisyhtiöiden ja
konsernin tilinpäätökset. Molemmille on omat tietojär-
jestelmänsä. 

Vuonna 2009 kehitettiin erityisesti laskennan ja ta-
lousraportoinnin kontrolliympäristöä, kun aiemmin ul-
koistettujen taloushallinnon palvelujen siirtämistä yrityk-
sen omaan taloushallintoyksikköön jatkettiin. Tämä selit-
tää myös tarkastusvaliokunnan kokousten suuren määrän
vuonna 2009. Olennaiset taloushallinnon prosessit kuvat-
tiin vuoden 2009 aikana ja muiden prosessien kuvausta
sekä konsernin laskentamanuaalin kehittämistä jatketaan
vuonna 2010. Talousraportoinnin tarkkuus on parantunut
tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. 

Talousraportointiaineiston eri vaiheissa suoritetaan
analyyttistä tarkastusta. Tarkastukset ovat erillisyhtiöiden
sekä konsernin tasolla ensisijaisesti talousyksikön vas-
tuulla. Lisäksi konsernin lukuja käsitellään johtoryhmän
säännöllisissä kokouksissa. Julkistettavat raportit eli osa-
vuosikatsaukset ja tilinpäätökset käsitellään ensin tarkas-
tusvaliokunnassa, josta ne viedään hallitukselle
hyväksyttäviksi.   

5. Viestintä ja tiedotus 

Oral noudattaa viestinnässään listayhtiöitä koskevaa lain-
säädäntöä ja Nasdaq OMX Helsingin tiedottamisohjeita.
Oralissa sisäinen ja ulkoinen tiedotus on listayhtiöille
tyypilliseen tapaan keskitetty ylimmälle johdolle. Oralil-
la on yhtiökohtaiset ohjeet sijoittajaviestinnästä, kriisi-
viestinnästä ja sisäpiiriläisyydestä. Viestintäohjeissa on
kuvattu muun muassa viestinnän periaatteet, lausunnon-
anto-oikeudet sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vas-
tuut. 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta
www.cgfinland.fi
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1. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2009

1.1. Markkinoiden ja liiketoiminnan
kehitys
Yksityisen kokonaiskulutuksen supistumisesta
huolimatta yksityisten suu- ja hammasterveyden
palveluiden kysyntä säilyi Oralin arvioiden mu-
kaan vuonna 2009 ennallaan. Taantuma on näky-
nyt jonkin verran lähinnä vaativien ja kalliimpien
hoitojen kuten keinojuurihoitojen siirtämisenä.
Oralin asiakaskunnassa keinojuurihoitojen kysyntä
kuitenkin lisääntyi. 

Julkinen terveydenhuolto on Suomessa keskit-
tynyt hammasterveyden peruspalveluihin, kun taas
yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään huo-
mattavasti enemmän vaativia erikoistoimenpiteitä.
Yksityinen tarjonta on Suomessa pirstaloitunut hy-
vin pienille hammaslääkäriasemille. Hammaslää-
käreiden työskentelytavat ovat kuitenkin ammatti-
kunnan nuorentumisen myötä muuttumassa suu-
rempia työyhteisöjä suosiviksi. Myös yrittäjien
osuus valmistuneista hammaslääkäreistä on pie-
nentynyt. Tämä on näkynyt myös Oralissa: entistä
suurempi osa uusista hammaslääkäreistä valitsee
työsuhteen ammatinharjoittajana toimimisen 
sijaan. 

Suun terveys ymmärretään yhä yleisemmin
osana ihmisen kokonaishyvinvointia. Palvelujen
rahoitusmalli ohjaa silti voimakkaasti terveyskäyt-
täytymistä. Elokuussa 2009 astui voimaan laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Sen
tavoitteena on purkaa julkisen hammashoidon 
jonoja ja paikata hoitovajetta. Olennaisin muutos
aikaisempaan käytäntöön on mahdollisuus organi-
soida hoitoketjuja tehokkaammin. 

Oralin strategisena tavoitteena on laajentaa toi-
mintansa valtakunnalliseksi ja saavuttaa vuonna
2010 yli 10 prosentin markkinaosuus yksityisistä
hammasterveyspalveluista Suomessa. Yksityisen
sektorin liikevaihdoksi Oral arvioi 380 miljoonaa
euroa vuonna 2009. Oral arvioi, että sillä oli vuo-
den 2010 alussa nykyisellä rakenteellaan lähes
kymmenen prosentin markkinaosuus, kun se vuot-
ta aiemmin oli noin yhdeksän prosenttia. 

Oral oli vuonna 2008 hankkinut omistukseensa
seitsemän uutta hammaslääkäriasemaa, ja niiden
integrointi jatkui monella asemalla vuonna 2009. 

Vuoden 2009 aikana Oral laajentui yritysjärjes-
telyin Järvenpäähän. Toimintaa laajennettiin yritys-
järjestelyin myös olemassa olevilla asemilla Turus-
sa, Lahdessa ja Porissa. 

Huhtikuussa 2009 Oral laajensi toimintaansa
Turussa ostamalla Maariankadun Hammaspaikka
Oy:n liiketoiminnan. Maariankadun asema oli yh-
den hoitoyksikön asema, jonka palvelut siirrettiin
Oralin Turun hammaslääkäriasemalle. 

Syyskuussa Oral osti Järvenpään Hammashoito
Oy:n liiketoiminnan. Järvenpään Hammashoito Oy
on yksi toimialueensa suurimpia hammaslääkäri-
asemia. Hoitoyksiköiden määrää kasvatettiin vuo-
den 2010 alussa neljästä viiteen yksikköön. Ostettu
liiketoiminta yhdistettiin Oral-konserniin
29.12.2009.    

Joulukuussa Oral osti Lahden Hammaspaikka
Ky:n liiketoiminnan. Lahden Hammaspaikka on
kahden hoitoyksikön asema Oralin Lahden ham-
maslääkäriaseman välittömässä läheisyydessä. Oral
rakentaa Lahteen myös yhden uuden hoitoyksikön,
jonka jälkeen Oralin Lahden hammaslääkäriasema
kasvaa kolmesta kuuden hoitoyksikön asemaksi.
Liiketoiminta yhdistettiin Oral-konserniin
29.12.2009. 

Palveluita ja niiden saatavuutta on parannettu
myös teknisillä ratkaisuilla. Oralin jokaisella ase-
malla on nyt digitaalinen kuvantamismahdollisuus
mm. panoraamaröntgenkuvien ottamiseksi. Oralin
markkinaosuus panoraamaröntgenkuvien lausun-
noista on noin kolmannes. 

Call center –periaatteella toimivan keskitetyn
ajanvarausjärjestelmän ansiosta asiakas voi varata
yhdestä numerosta ajan mille tahansa Oralin ham-
maslääkäriasemalle. Ajanvarausjärjestelmälle asete-
tut tavoitteet saavutettiin hyvin: puheluiden vastaus-
prosentti on ollut säännöllisesti yli 90 ja vastausai-
ka keskimäärin 13-15 sekuntia. Myös ajanvaraus-
mahdollisuus verkossa on saanut käyttäjiä odote-
tusti. 

1.2. Liikevaihto ja tulos
Oralin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 kasvoi 24,1 pro-
senttia ja oli 32,3 (26,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat toiminnan laajentami-
nen yritysostoin ja uusien hammaslääkäreiden rek-
rytointi. Orgaaninen kasvu ilman yritys- ja liiketoi-
mintakauppoja oli noin 44 prosenttia. Tavoitteeksi
asetettu noin 32 miljoonan euron liikevaihto saavu-
tettiin se hieman ylittäen.

Liiketulos 1.1.-31.12.2009 oli 0,8 (-0,4) miljoo-
naa euroa. Tavoitteeksi asetettu positiivinen liiketu-
los saavutettiin selkeästi.

Tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 0,5 
(-0,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) oli 5 (-2) prosenttia. Tilikauden osakekoh-
tainen tulos oli 0,06 (-0,09) euroa.

1.3. Tase, rahoitus ja investoinnit 
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppu-
summa 31.12.2009 oli 19,7 (18,7) miljoonaa euroa.

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset oli-
vat 1,8 (1,8) miljoonaa euroa. Korollisia nettovel-
koja oli 6,5 (6,8) miljoonaa euroa, joista 2,4 (2,4)
miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia ja 4,1 (4,4) mil-
joonaa euroa pitkäaikaisia velkoja. Korollisiin net-
tovelkoihin sisältyy 1,0 (0,8) miljoonaa euroa teh-
tyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden
toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä
seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuval-
mius eli quick ratio –tunnusluku oli 0,3 (0,3). Lii-
ketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muu-
tosta oli 2,4 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuu-
teen olivat 2,3 (5,2) miljoonaa euroa. Investoinnit
muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoi-
minta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen ase-
mien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen

muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.
Myös olemassa olevia asemia laajennettiin ja perus-
parannettiin. 

Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40,9
(37,1) prosenttia. Omavaraisuusasteen nousu johtui
pääasiassa liiketoiminnan suotuisasta kehityksestä,
mikä näkyi tuloksessa.

1.4. Keskeiset tunnusluvut
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty emoyhtiön
tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 7.7. Tunnuslu-
kujen vertailukelpoisuutta vuosien välillä heikentää
se, että tilikauden 2005 tunnusluvut ovat konsernin
tuolloin harjoittamaan tietotekniikkaliiketoimintaan
liittyviä.

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
2009 2008 2007 2006 2005
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

Osakekohtainen tulos 0,06 -0,09 -0,16 0,05 -0,27
Laimentamaton osakekohtainen tulos, 

jatkuvat toiminnot 0,06 -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* 1,30 1,17 1,20 1,28 0,65
Osinko/osake, euro 0,03 - - - -
Osinko/tulos, % - - - - -
Hinta/voitto, P/E-luku 50,2 -27,1 -18,9 64,2 -5,11
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana 6 045 546 5 856 482 5 589 880 4 341 106 2 304 127
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
optioiden ja vaihtovelkakirjalainojen 
laimennusvaikutus huomioiden 6 151 652 5 954 353 5 749 230 4 348 028 2 304 127
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa 6 211 272 5 910 272 5 592 702 5 588 702 3 073 472
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa, optioiden ja vaihtovelka-
kirjalainojen laimennusvaikutus huomioiden 6 211 272 6 008 144 5 752 052 5 595 624 3 073 472

Ylin kurssi, euro 3,20 3,40 4,08 4,58 2,15
Alin kurssi, euro 2,24 2,43 2,84 1,26 1,21
Osakkeen kaupankäynnillä painotettu 
keskikurssi, euro 2,70 3,03 3,37 2,49 1,59
Vuoden lopun kurssi, euro 3,01 2,55 3,07 3,02 1,37
Osakekannan markkina-arvo 31.12, euro 18 695 929 15 071 194 17 169 595 16 875 977 4 210 657
Osakkeiden kokonaisvaihto, kpl 687 555 696 321 1 751 438 9 202 078 1 470 474
Kokonaisvaihdon osuus kaikista osakkeista, % 11 12 31 164 64
*) osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA
2009 2008 2007 2006 2005*)
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS

Liikevaihto, 1000 euroa 32 283 26 010 15 871 6 912 5 257
Liikevoitto/-tappio, 1000 euroa 844 -359 -976 263 -706
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 2,6 -1,4 -6,1 3,8 -13,4
Voitto/tappio ennen veroja, 1000 euroa 515 -702 -1 087 251 -616
Voitto/tappio ennen veroja, % liikevaihdosta 1,6 -2,7 -6,8 3,6 -11,7
Oman pääoma tuotto-%, ROE 4,5 -11 -13 4 -36
Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI 5 -2 -11 4 -27
Omavaraisuusaste, % 41 37 49 67 61
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
1000 euroa 2 293 5 201 3 033 9 511 288
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 7 20 19 137 5,5
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa 0 0 0 0 0
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta 0 0 0 0 0
Henkilömäärä (keskimääräinen) 485 358 209 141 61

* Sisältää lopetetun tietotekniikkaliiketoiminnan luvut

1.5. Konsernin rakenne
Konsernin emoyhtiönä toimii Oral Hammaslääkärit
Oyj, jolla oli tilikauden päättyessä tytäryhtiöinään
Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy sekä Itäkeskuk-
sen Hammaslääkäriasema Oy. Kaikki konserniyh-
tiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Vuoden
2008 lopussa tytäryhtiöt Oral Hammaslääkärit Si-
beliuksenkatu Oy, Oral Hammaslääkärit Mikkeli
Oy ja Oral Hammaslääkärit Hyvinkää Oy sulautet-
tiin emoyhtiöön.

Oralilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 20
hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hä-
meenlinnassa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Järven-
päässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa,
Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turus-
sa ja Vaasassa.

1.6. Henkilöstö 
Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla
toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista,
suuhygienisteista ja toimistohenkilöstöstä. Yhtiön
hallinnossa ja ketjun tukitehtävissä työskenteli tili-
kauden päättyessä toimitusjohtaja mukaan lukien
viisitoista henkilöä.

Oral Hammaslääkärit -konsernissa työskenteli
vuonna 2009 keskimäärin 485 (358) koko- ja osa-
aikaista henkilöä ja vuoden lopussa 535 (434) hen-
kilöä. Vuoden lopun henkilöstövahvuudesta 400
(320) oli työsuhteessa Oraliin ja 135 (114) työsken-
teli sopimussuhteessa ammatinharjoittajana. 

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

Työsopimussuhteessa työskentelevistä kokoai-
kaisten työntekijöiden osuus vuoden lopussa oli
76,0 (75,1) prosenttia henkilöstöstä ja osa-aikaisten
vastaavasti 24,0 (24,9) prosenttia.

Osaamisen vahvistamisessa keskityttiin asiakas-
palveluun ja käytännön myyntityöhön. Toimipaik-
kojen vastaaville hoitajille suunnattua esimies- ja
johtamiskoulutusta jatkettiin. Henkilöstökoulutuk-
sena järjestettiin myös kliinisen työn laatua tukevaa
ammatillista koulutusta. 

1.7. Hallinto ja johto
Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi
tilikaudella Antti Kasi. Yhtiön johtoryhmän muo-
dostivat tilikaudella toimitusjohtajan lisäksi vastaa-
va lääketieteellinen johtaja Erkki Virta, joka toimii
myös toimitusjohtajan sijaisena, palvelujohtaja 
Anna-Maria Mäkelä sekä talousjohtaja Lauri 
Larjavaara.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen ovat
muodostaneet 26.3.2009 alkaen puheenjohtaja 
Juhani Erma (OTL, varatuomari), varapuheenjohta-
ja Juha Korhonen (KTM, toimitusjohtaja Optiomi
Invest Oy), Mikael Ingberg (Ph.D. Econ.), Timo T.
Laitinen (DI), Kirsti Piponius (KTM), Ben Wrede
(B.Sc., eng, varatoimitusjohtaja, Atine Group Oy)

sekä Tuomas Waltimo (professori, Baselin yliopis-
to). Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
tajana on toiminut Juhani Erma ja muina jäseninä
Juha Korhonen sekä Ben Wrede. Tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajana on toiminut 
Mikael Ingberg ja muina jäseninä Juhani Erma ja
Timo T. Laitinen.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Mikael Ing-
berg, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Tuomas
Waltimo ovat yhtiöstä ja merkittävistä omistajista
riippumattomia. Yhtiöstä riippumattomia ovat li-
säksi Ben Wrede ja Juha Korhonen.

26.3.2009 saakka hallituksen muodostivat Juha-
ni Erma (puheenjohtaja), Juha Korhonen (varapu-
heenjohtaja), Alexander Ehrnrooth (KTM, toimi-
tusjohtaja Atine Group Oy), Mikael Ingberg, Kirsti
Piponius sekä Tuomas Waltimo. Nimitys- ja palkit-
semisvaliokunnan muodostivat Alexander Ehrn-
rooth (puheenjohtaja), Juha Korhonen sekä Oral
Hammaslääkärit Oyj:n vastaava lääketieteellinen
johtaja HLL Erkki Virta. Tarkastusvaliokunnan
muodostivat Mikael Ingberg (puheenjohtaja), Juha
Korhonen ja Juhani Erma.

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

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliiniseen neuvotte-
lukuntaan kuuluivat vuonna 2009 Mikko Rantala
(EHL), Kimmo Suomalainen (HLT, EHL, Dos.),
Tapio Tammisalo (HLT, EHL, Dos.), Olli Teronen
(HLT, EHL, Dos.), Susanne Tuominen (EHL) ja
puheenjohtajana Tuomas Waltimo (Prof.) 
sekä uutena jäsenenä EHL (lasten hammashoito)
Heikki Alapulli. Kliinisen neuvottelukunnan työtä
koordinoi Oral Hammaslääkärit Oyj:n puolesta yh-
tiön vastaava lääketieteellinen johtaja Erkki Virta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohta-
jan sijaisen henkilökohtaisesti tai määräys- ja vai-
kutusvaltayhtiöidensä kautta omistamien osakkei-
den lukumäärä 31.12.2009 oli 1.255.070, joka
edustaa 20,2 prosenttia yhtiön koko osake- ja ääni-
määrästä. 

Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
oli 31.12.2009 yhteensä 20.000 kpl Oral Hammas-
lääkärit Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat mer-
kitsemään yhteensä 20.000 osaketta. 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut 
palkkiot
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinaisen yhtiöko-
kouksen 26.3.2009 päätöksen mukaisesti hallituk-
sen puheenjohtajan palkkio on 2550 euroa kuukau-
dessa. Hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on
1700 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 850 eu-
roa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen valio-
kuntien kokouksista on 100 euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana
palkkaa yhteensä 132 tuhatta euroa.

1.8. Osakkeet ja osakepääoma
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.12.2009 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 6.211.272. Jokainen osake oikeuttaa 
yhteen ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä
kirjanpidollista vasta-arvoa. 

Osakkeiden lukumäärä korottui vuoden aikana
kolme kertaa, yhteensä 301.000 osakkeella. Osake-
pääoma ei korottunut.

10.6.2009 osakkeiden määrä korottui 239.500
osakkeella, joista 210.000 merkittiin optio-ohjel-
man 2006A ja 29.500 optio-ohjelman 2007A/II 
perusteella.

28.10.2009 osakkeiden määrä korottui 1.500
osakkeella optio-ohjelman 2004C perusteella teh-
dyn osakemerkinnän seurauksena.

28.12.2009 osakkeiden määrä korottui 60.000
osakkeella optio-ohjelman 2005D ja 2005E perus-
teella tehdyn osakemerkinnän seurauksena.

1.9. Osakkeenomistajat ja muutokset
omistajarakenteessa
Oral Hammaslääkärit Oyj:llä oli vuoden 2009 
lopussa 2.280 (2.220) osakkeenomistajaa. 

10 SUURINTA OMISTAJAA 31.12.2009

Omistaja Omistusosuus,%
Atine Group Oy 29,66
Korhonen Juha 9,44
Lahikainen Kimmo 8,20
Ranki Kari 8,10
Virta Erkki 6,42
Korhonen Sari 4,31
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 3,75
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3,67
Björkman Stefan 2,49
Antila Kari-Juhani 1,21
10 suurinta yhteensä 77,25
Muut 22,75
Yhteensä 100,0 
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OMISTUKSEN JAKAANTUMINEN SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2009

Määrä Omistajia Omistajia Osake- ja Osake- ja
kpl % äänimäärä kpl äänimäärä %

1-500 1883 82,59 192 433 3,10
501-1000 179 7,85 153 076 2,46
1001-10 000 186 8,16 530 909 8,55
10 001-100 000 23 1,01 611 644 9,85
100 001-250 000 3 0,13 616 039 9,92
250 001-500 000 1 0,09 666 541 10,73
500 001-1 000 000 3 0,13 1 598 630 25,74
1 000 001-5 000 000 1 0,04 1 842 000 29,66

Kaikki yhteensä 2 280 100,00 6 211 272 100,00
joista hallintarekisteröityjä 3 361 0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä 6 211 272 100,00

OMISTUKSEN JAKAANTUMINEN SEKTOREITTAIN 31.12.2009

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

Yritykset 115 5,04 2 276 432 36,65 36 0,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,09 0 0 325 0,01
Julkisyhteisöt 1 0,05 228 000 3,67 0 0,00
Kotitaloudet 2 145 94,08 3 684 148 59,31 0 0,00
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 0,18 1 569 0,03 0 0,03
Ulkomaat 13 0,57 20 762 0,33 0 0,00

Kaikki yhteensä 2 280 100,000 6 210 911 100,000 361 0,00
joista hallintarekisteröityjä 3 361 0,00

Liikkeeseenlaskettu määrä 6 211 272

1.10. Hallituksen voimassaolevat
valtuudet ja valtuutusten käyttö
Hallituksella oli 26.3.2009 asti varsinaisen yh-
tiökokouksen 3.4.2008 myöntämä valtuutus
päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttami-
sesta. Valtuutus koski yhteensä enintään
290.000 osaketta ja sisälsi lisäksi oikeuden
päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle it-
selleen siten, että yhtiölle annettavien osakkei-

den lukumäärä olisi enintään 290.000 osaketta, kui-
tenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kai-
kista osakkeista.

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 valtuutti halli-
tuksen päättämään enintään 2.950.000 osakkeen anta-
misesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia eri-
tyisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet). Hal-
litus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

OPTIO-OHJELMA Merkintäaika Kpl Hinta EUR

A/III 15.2.2010-28.2.2011 29 500 3,3898
B/III 15.2.2010-28.2.2010 20 000 3,25
C 15.2.2010-28.2.2010 18 639 3,38
2007 1.4.2010-31.3.2011 80 000 3,50

1.12.  Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodi 
Oral Hammaslääkärit noudattaa 1.1.2009 voimaan
tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että 26.3.2009 asti olleen yhtiön halli-
tuksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä
yksi omistajien edustaja kuului myös yrityksen joh-
toon. Oral Hammaslääkärit antaa selvityksen hallin-
to- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus piti tilikau-
della 2009 yhteensä 14 kokousta, ja hallitusten jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,5.
Tarkastusvaliokunta kokoontui kymmenen ja nimitys-
ja palkitsemisvaliokunta 11 kertaa.

1.13. Arvio toiminnan merkittävistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Oral Hammaslääkärit -konsernin liiketoiminnan mer-
kittävimmät lähiaikojen riskit liittyvät kasvun ja kan-
nattavuuden hallintaan.  

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on his-
toriallisesti ollut vakaa. Siihen voivat vaikuttaa ylei-
seen kulutuskysyntään vaikuttavat suhdannevaihtelut,
kilpailutilanteen muuttuminen sekä sellaiset julkisen
terveydenhuollon muutokset, joilla on vaikutusta ter-
veyspalveluiden kysynnän määrään ja suuntautumi-
seen yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Taloudelli-
sessa taantumassa hammasterveyspalveluiden kysyn-
nän arvioidaan hieman vähenevän. 

Hammaslääkärien saatavuus on kehittynyt kulu-
valla tilikaudella yhtiön kannalta suotuisasti. Henki-
löstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppati-
lanteissa muodostaa yhden merkittävimmistä liiketoi-
mintariskeistä. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin
kuuluvien asemien investointitarpeet sekä ketjun-
rakentamisen tuomat etupainotteiset lisäkustannuk-
set edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittä-
vää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttä-
mistä. Osa tällä tavoin hankitusta rahoituksesta
suunnataan käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen.
Yhtiön johto seuraa aktiivisesti rahoitustilanteen ja
pääomarakenteen kehittymistä ja pyrkii neuvotte-
luin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkel-
lä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttö-
pääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin
ehdoin.

1.14. Ympäristötekijät
Oralin toiminnassa syntyy ongelmajätettä, joka

käsitellään säädösten mukaisesti. Röntgentoimin-
nassa siirryttiin kokonaan digitaaliseen kuvantami-
seen jo vuonna 2008.  

1.15. Yhtiökokouksen päätökset
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous 26.3.2009 päätti hallituksen esityksen mukai-
sesti yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5.
luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvista asioista. 

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 päätti, että
tilikauden tappio -901.722,90 euroa kirjataan voit-
to- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöko-
kous päätti alentaa emoyhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoa 846.170,00 eurolla ja yli-
kurssirahastoa 197.396,05 eurolla 31.12.2008 päät-
tyneen ja sitä aiempien tilikausien tappion yhteis-

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 toteuttaman
yritysjärjestelyn myyjäosapuolille. Optiot ovat osa
aiemmin sovittua kauppahintaa, ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 256.639 yhtiön uutta osa-
ketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuvat seitse-
mään eri sarjaan osakkeiden merkintäajan ja mer-
kintähinnan perusteella. Vuoden 2009 aikana 
optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 29.500 uutta

osaketta, jotka yhtiön hallitus hyväksyi 25.2.2009 ja
jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.6.2009.

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 alkaa 1.4.2010 ja
päättyy 31.3.2011. Osakkeen merkintähinta on 3,50
euroa vähennettynä ennen osakemerkintää päätettä-
vien osinkojen määrällä. Vuoden 2009 aikana optio-
ohjelmasta jaettiin 30.000 optio-oikeutta. 
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määrältään -1.043.566,05 euroa kattamiseksi.
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat

Juhani Erma, Juha Korhonen, Kirsti Piponius ja
Tuomas Waltimo. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin hallitusammattilainen (Dipl.ins.) Timo T.
Laitinen ja johtaja (B.Sc. eng) Benedict Wrede. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi ti-
lintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toi-
mii KHT Johan Kronberg. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättä-
mään enintään 2.950.000 osakkeen antamisesta osa-
keannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oi-
keuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä (antivaltuutus). Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.   

1.16. Kaupankäynti NASDAQ OMX
Helsingissä
Tilikaudella 1.1.-31.12.2009 Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,24 
euroa ja ylin 3,20 euroa. Osakkeen päätöskurssi
30.12.2009 oli 3,01 euroa ja yhtiön markkina-arvo
18,7 miljoonaa euroa.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsin-
gissä 1.6.1999 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitun-
nus on ORA1V.

1.17. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Oral antoi 4.1.2010 tiedotteen, jossa se kertoi yhtiön
toimitusjohtajan vaihtuvan. Oral Hammaslääkärit
Oyj:n hallitus nimitti 4.1.2010 pitämässään kokouk-
sessa yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden
maisteri Marina Vahtolan 15.1.2010 alkaen. Väisty-
vä toimitusjohtaja Antti Kasi halusi luopua operatii-
visesta vastuusta ja toimitusjohtajan tehtävästä sen
johdosta, että yhtiön rakennusvaihe, jota Kasi tuli
suorittamaan, on nyt tehty ja yhtiö on siirtymässä
hänen mukaansa uuteen kehitysvaiheeseen. 

Oral tiedotti 28.1.2010 laajentavansa yhtiön joh-
toryhmää. Oral Hammaslääkärit Oyj:n johtoryhmän
jäseneksi ja kehitysjohtajaksi nimitettiin LL, HLL,
suukirurgian erikoishammaslääkäri Janne Ryhänen.
Ryhänen vastaa hammaslääkäripalveluiden ja palve-
lukonseptien kehittämisestä. Yhtiön palvelujohtaja-
na ja johtoryhmän jäsenenä toiminut Anna-Maria
Mäkelä nimitettiin liiketoimintajohtajaksi. 

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon
hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöl-
lä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja

2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkä-
rit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista 
verosaamista taseeseen. Yhtiö harkitsee valittavansa
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

1.18. Arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä
Hammasterveyspalvelujen kysyntätilanne on pysy-
nyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammaster-
veyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aika-
välillä edelleen kasvavan. Erityisesti ikääntyvän 
väestön ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän
vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla teh-
tävien toimenpiteiden kysyntää. 

Taloudellinen taantuma saattaa vähentää ham-
masterveyspalveluiden kysyntää ja kääntää sen 
väliaikaisesti jopa laskuun. Toistaiseksi ei ole kui-
tenkaan ollut merkkejä siitä, että taantuma olisi
merkittävästi vähentänyt yksityisten
hammasterveyspalveluiden kysyntää. 

Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla
on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle
hammasterveysketjulle. Oral hakee kasvua kulutta-
jamarkkinoiden lisäksi myös yrityksille suunnatuis-
ta palveluista.  

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän
ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä 37 milj. euroa
ja liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi vuo-
desta 2009.

1.19. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.2009-31.12.2009 maksettaisiin osinkoa 0,03 
euroa osakkeelta. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö-
kokous päättäisi alentaa yhtiön taseen 31.12.2009
mukaista ylikurssirahastoa 3.695.262,39 eurolla
siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa
ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa
olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssi-
rahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14
luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimis-
menettelyä. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous pidetään torstaina 25.3.2010 klo 18.00 alka-
en Diana-auditoriossa Helsingissä. Kokouskutsu
julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena ja lehti-
ilmoituksena.

1.20. Hallituksen jäsenet 
Hallituksen jäsenet esitellään sivulla 65.

2. IFRS-TILINPÄÄTÖS: TULOSLASKELMA, KONSERNI

KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 EUR)
1.1.2009- 1.1.2008-

c Liitetieto 31.12.2009 31.12.2008
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto 32 283 26 010

Materiaalit ja palvelut 6.4.1. -13 714 -12 306
Liiketoiminnan muut tuotot 85 -
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut 6.4.2. -10 966 -8 279
Poistot ja arvonalentumiset 6.4.4. -1 553 -1 215
Liiketoiminnan muut kulut 6.4.5. -5 292 -4 569 

Liiketulos 844 -359

Rahoitustuotot 6.4.6. 17 25
Rahoituskulut 6.4.6. -345 -368
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä (netto) 6.4.6. -329 -343

Voitto / tappio ennen veroja 515 -702

Tuloverot 6.4.7. -151 146

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 364 -556

Tilikauden voiton jakautuminen
-Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus 364 -556
-Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus - -

LAAJA TULOSLASKELMA
Liitetieto 1.1.2009- 1.1.2008-

31.12.2009 31.12.2008
Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus 364 -556
Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus - -

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

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot 6.4.8. 0,06 -0,09
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, jatkuvat toiminnot * *

*Osakeoptioilla ei ole laimennusvaikutusta

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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3. IFRS-TILINPÄÄTÖS: TASE, KONSERNI

KONSERNITASE (1000 EUR)
Liitetieto 31.12.2009 31.12.2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6.4.12. 4 809 4 572
Liikearvo 6.4.13. 6 558 6 040
Muut aineettomat hyödykkeet 6.4.13. 5006 5 020
Laskennalliset verosaamiset 6.4.19. 223 409
Myytävissä olevat sijoitukset 6.4.14. 5 7
Lainat ja muut saamiset 6.4.14. - 14
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 601 16 062

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 6.4.15. 926 669
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.4.16. 1 784 1 758
Rahavarat 6.4.17. 418 224
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 128 2 651

Varat yhteensä 19 729 18 712

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 4. 571 571
Ylikurssirahasto 4. 4 929 5 126
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4. 734 1 079
Osakeanti 250 -
Edell. tilikausien voitto/tappio 4. 1 228 714
Tilikauden voitto/ tappio 4. 364 -556
Oma pääoma yhteensä 8 076 6934

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.18. 4 112 4 378
Laskennalliset verovelat 6.4.19. 1 002 1 038
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 114 5 416

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 6.4.18. 2 377 2 445
Ostovelat ja muut velat 6.4.20. 4 163 3 917
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 540 6362

Velat yhteensä 11 654 11 778

Oma pääoma ja velat yhteensä 19 729 18 712

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

4.  IFRS-TILINPÄÄTÖS: LASKELMA OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA, KONSERNI

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, KONSERNI (1000 EUR)

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

Oma pääoma 1.1.2009 571 5126 - 1079 157 6934
Tilikauden tulos 364 364
Myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen 

oikaisu 27 27
Osakeanti 250 250
Optioilla merkityt osakkeet 501 501
Siirto ylikurssirahastosta -197 197 -
Siirto muista rahastoista -846 846 -
Oma pääoma 31.12.2009 571 4929 250 734 1592 8076

Osake- Ylikurssi- Osake- Muut Voitto- Oma
pääoma rahasto anti 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
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5. IFRS-TILINPÄÄTÖS: RAHAVIRTALASKELMA, 
KONSERNI

RAHAVIRTALASKELMA,1000 EUR 
Liitetieto 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio 1. 364 -556
Oikaisut tilikauden tulokseen

Rahoitustuotot ja –kulut 6.4.6. 329 343
Muut oikaisut 149 -330
Poistot 6.4.4. 1553 1 215

Nettokäyttöpääoman muutos -207 310
Korot 6.4.6. -276 -326
Verot 6.4.7. 165 -90
Liiketoiminnan kassavirta 2 076 565

Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin 6.4.11.-6.4.13. -797 -1 661
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden

myynnistä saatu kauppahinta 6.4.12. 17 -
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 

hankintahetken rahavaroilla 6.4.11. -306 -1 656
Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut 6.4.14. 14 5
Muut investoinnit -5 -160
Investointien rahavirta yhteensä -1 077 -3 472

Kassavirta ennen rahoitusta 999 -2 907

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6.4.18. - 1 682
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 6.4.18. -89 -53
Rahoitusleasingvelkojen maksu 6.4.18. -419 -338
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6.4.18. - 1 042
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 6.4.18. -798 -
Maksullinen osakeanti 6.4.23. - 168
Optioilla merkityt osakkeet 6.4.23. 501 216
Rahoituksen rahavirta -805 2 717

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 194 -190

Rahavarat tilikauden alussa 224 414
Rahavarat tilikauden lopussa 418 224

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

6. IFRS-TILINPÄÄTÖS: KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

6.1. Konsernin perustiedot
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia hammaster-
veyspalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa palveluitaan
asemillaan Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa,
Hyvinkäällä, Lahdessa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Jär-
venpäässä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella,
Turussa, Seinäjoella, Vaasassa 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 hyväksynyt
tilinpäätöksen 1.3.2010. Suomen osakeyhtiölain mu-
kaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä
tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettä-
vässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamises-
ta.

Konsernitilinpäätös on saatavissa Yhtiön sijoittaja-
sivuilla Internet-osoitteessa www.oral.fi tai yhtiön pää-
konttorista. 

6.2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

6.2.1. Laatimisperusta ja vertailukelpoisuus
Tämä on järjestyksessään viides konsernin tilinpäätös,
joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards) mukai-
sesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 voi-
massaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja 
IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandar-
deilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen no-
jalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY)
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti
EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niis-
tä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetie-
dot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölain-
säädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä
olevia rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mu-
kaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioi-
den ja olettamusten tekemistä samoin kuin harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Nämä vaikuttavat
omaisuus- ja velkaerien määriin taseessa, vastuusitou-
musten sekä ehdollisten varojen ja velkojen esittämi-
seen tilinpäätöksessä että tilikauden tuottoihin ja ku-
luihin. Johto perustaa arvionsa ja olettamuksensa ai-
kaisempaan kokemukseensa ja erinäisiin muihin ole-
tuksiin, joita pidetään kohtuullisina vallitsevissa olo-
suhteissa. Lopulliset toteumamäärät saattavat poiketa
näistä arvioista. Lisätietoja harkinnasta, jota johto on

käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten
vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on
esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset

epävarmuustekijät”.

6.2.2.  Konsernitilinpäätöksen
laatimisperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat yritykset, joissa konsernilla on
määräysvalta. Määräysvalta toteutuu niissä yrityksis-
sä, joissa konsernilla on yli puolet äänivallasta tai
joissa konsernilla on muutoin määräysvalta. Nämä
yritykset on yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Kon-
sernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu
hankintamenomenetelmällä. Tytäryritykset on yhdis-
tetty siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut
määräysvallan, ja yhdisteleminen on lopetettu sinä
päivänä, jona konsernin määräysvalta lakkaa. Kaikki
konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamis- ja velka-
saldot sekä realisoitumattomat voitot on eliminoitu.
Myös realisoitumattomat tappiot on eliminoitu, pait-
si milloin tappio johtuu arvonalentumisesta.

Ajalla 1.1.-31.12.2009 Oral Hammaslääkärit
Oyj:llä oli 2 tytäryhtiötä. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kon-
sernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja esittämisva-
luutta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirja-
taan tapahtumapäivän valuuttakurssiin. Tilikauden
päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan
määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen tili-
kauden 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 arvonlisäverottomien
terveyspalvelujen myynnistä. Liikevaihtona esitetään
palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon
arvostettuina oikaistuina alennuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai useammas-
ta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirjataan tuotoiksi
hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa kun hoitojaksoon
liittyviä toimenpiteitä suoritetaan asiakkaalle. Sa-
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malla hetkellä kirjataan kuluksi liikevaihdon kerryt-
tämiseksi suoritettavat välittömät kulut, kuten lääkä-
ripalkkiot. Toimintansa luonteesta johtuen yhtiöllä ei
ole käytössä muita liikevaihdon tuloutusmenettelyjä.

Lopetetut toiminnot
Yhtiöllä ei ole myytäviksi luokiteltuja pitkäaikaisia
omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja taseessa
31.12.2009 ja 31.12.2008. Yhtiö luopui tietotekniik-
kaliiketoiminnasta 31.3.2006. 

6.2.4. Yritysten yhteenliittymät
Yrityksen tai liiketoiminnan hankinnasta syntynyt lii-
kearvo muodostuu hankintamenon sekä käypiin ar-
voihin arvostettujen hankittujen yksilöitävissä ole-
vien varojen ja velkojen nettoarvon erotuksena. Han-
kittujen varojen ja velkojen nettoarvo määritetään
kirjaamalla erikseen kaikki hankitut yksilöitävissä
olevat varat (mukaan lukien aikaisemmin kirjaamat-
tomat aineettomat hyödykkeet), velat ja vastuusitou-
mukset, mikäli tietyt kirjaamisperusteet täyttyvät. 

Hammashoitolaitteisiin ja hoitokalusteisiin liitty-
vät käyvät arvot johto on määritellyt sen kokemuk-
sen perusteella, mikä sillä on kunkin hyödykkeen
edustaman hyödyketyypin odotettavissa olevasta ta-
loudellisesta käyttöiästä suhteessa hyödykkeen tekni-
seen kuntoon arvostushetkellä.

Aineettomiin oikeuksiin liittyvät arvot on määri-
telty pääsääntöisesti perustuen yhtiöllä olevaan tie-
toon hyödykkeiden markkinahinnoista toimialalla to-
teutuneissa liiketoimintajärjestelyissä.

Arvonmääritykset, jotka ovat perustuneet diskon-
tattuihin tuleviin rahavirtoihin, edellyttävät johdolta
arvioita ja olettamuksia omaisuuserien tulevasta käy-
töstä ja niiden vaikutuksesta yhtiön taloudelliseen
asemaan. Yhtiön tulevan liiketoiminnan painopistei-
den ja suuntausten muutosten ei kuitenkaan merkittä-
västi oleteta voivan vaikuttaa omaisuuserien arvos-
tuksiin. Liikearvoa ja sen arvostusta on käsitelty jäl-
jempänä kohdissa 6.2.8. sekä 6.2.9.

Yritysten tai liiketoiminnan hankinnasta 
syntyneet suorat kustannukset sisällytetään hankinta-
menoon. 

6.2.5. Työsuhde-etuudet ja niistä 
aiheutuvat kulut

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

(2.) Osakeperusteiset maksut
Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden
myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskel-

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

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

6.2.6. Materiaalit ja palvelut
Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään ali-
hankintana hankitun lääkäri- ja muun hoitohenkilös-
tön käytöstä aiheutuneet kulut, vastaanotoilla käytet-
tyjen tarveaineiden ja lääkkeiden hankinnasta aiheu-
tuneet kulut sekä hammaslaboratoriolta ostettujen
proteettisten tuotteiden ja –laitteiden kulut.

6.2.7. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään hankinta-
menoon vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja arvon-
alentumisilla. Lääketieteellisen kalusto ja hoitolait-
teisto poistetaan seitsemässä vuodessa tasapoistoin
lukuun ottamatta hammaslääketieteellisiä käsi-instru-
mentteja, jotka poistetaan tasapoistoin viidessä vuo-
dessa.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään
erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät me-
not aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin
syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomai-
suushyödykkeen kirjanpitoon vain, mikäli on toden-
näköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen talou-
dellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödyk-
keen hankintameno on luotettavasti määritettävissä.
Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikut-
teisesti, kun ne ovat toteutuneet.

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

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitel-
laan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
–standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lope-
tetaan.

Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamal-
la nettoluovutustuottoa kirjanpitoarvoon, ja ne sisäl-
lytetään liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kului-
hin.

6.2.8. Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka
ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen tai
liiketoiminnan nettovarallisuuden käyvästä arvosta
hankinta-ajankohtana. Liikearvoista (ja muista ta-
loudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista
aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata säännönmu-
kaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta
varten liikearvo on kohdistettu yhtiössä rahavirtaa
tuottavalle yksikölle, joka vastaa yhtiön hammas-
lääketieteellisiä palveluja tuottavaa osaa. Liikear-
vo on kohdistettu tälle rahavirtaa tuottavalle yksi-
kölle, jonka yhtiö odottaa hyötyvän siitä liiketoi-
mintojen yhdistämisestä, josta liikearvo syntyi.
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintame-
noon vähennettynä arvonalentumisilla. 

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos
hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luo-
tettavasti ja jos on todennäköistä, että hyödykkees-
tä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty
koituu yrityksen hyväksi. Aineettomat hyödykkeet
(esim. potilaskanta, merkittävät asiakassopimukset
ja kilpailukieltosopimukset), joilla on rajallinen
taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen al-
kuperäiseen hankintamenoonsa ja kirjataan tasa-
poistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden tunnetun
tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kulues-
sa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoitta-
maton taloudellinen vaikutusaika (yhtiön brändi),
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain ar-
vonalentumisen varalta.

Poistoajat hyödykeryhmittäin ovat:

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

Yhtiö on määrittänyt Oral-brändin taloudelli-
selta vaikutusajaltaan rajoittamattomaksi aineetto-
maksi hyödykkeeksi. Perusteena rajoittamattomal-
le taloudelliselle vaikutusajalle on brändin mark-
kina-asema ja tunnettuus sekä brändiin sisältyvän
konseptin ja toimintamallin ainutlaatuisuus toimi-
alalla Suomessa. Näiden tekijöiden on todettu
edelleen kehittyneen yhtiön toimintavuosien 2006-
2009 aikana. Hyödykkeen arvostamisajankohdan
jälkeen yhtiön toiminta on laajentunut useille
paikkakunnille ja Oral-brändiä käyttävien ja hyö-
dyntävien hammasterveysasemien määrä kasva-
nut.

Hyödykkeestä ei tehdä poistoja, vaan se testa-
taan vuosittain liikearvon arvonalentumistestauk-
sen yhteydessä. Hyödykkeen kirjanpitoarvo tilin-
päätöshetkellä 31.12.2009 on 2 500 tuhatta euroa.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan
syntymisvuotenaan tuloslaskelmaan vuosikuluksi.
Yhtiöllä ei ole ollut tuotekehitysmenoja tilikaudella
2009.

6.2.9. Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden arvon alentuminen
Yhtiön johto arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, on-
ko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on
alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Seuraavassa on esitetty yhtiön johdon keskeisinä
pitämiä tekijöitä, jotka voivat johtaa arvonalentumis-
testaukseen:
• omaisuuserän merkittävästi heikompi tuotto suh-

teessa aikaisempaan tai odotettuun taloudelliseen
tulokseen

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

• merkittävät muutokset hankittujen varojen käyttö-
tavassa tai liiketoiminnan kokonaisstrategiassa.
Riippumatta siitä, onko arvonalennuksesta viittei-

tä, kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuo-
sittain liikearvosta sekä muista aineettomista hyö-
dykkeistä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika. Ker-
rytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä
arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoite-
taan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuotta-
vasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia
nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa.
Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritet-
tyä korkoa, joka korosta markkinoiden näkemystä ra-
han aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityis-
riskeistä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuus-
erän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirja-
taan tuloslaskelmaan. Muista omaisuuseristä kuin lii-
kearvosta kirjattu arvonalennustappio voidaan myö-
hemmin peruuttaa, jos on tapahtunut muutos niissä
arvioissa joita on käytetty määritettäessä kerrytettä-
vissä oleva rahamäärää. Peruutusta ei kuitenkaan teh-
dä enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

Käyvän arvon määrittäminen perustuu johdon ar-
vioihin tulevista rahavirroista. Rahavirta-arvioihin
vaikuttavat eniten diskonttokorot, päätösarvot sekä
saatavien ja maksettavien rahavirtojen arvioinnissa
käytetyt olettamukset ja arviot. Johto valitsee dis-
konttokoron keskimääräisen oman pääoman ja vie-
raan pääoman tuottovaatimuksen perusteella. Vaikka
johdon käsityksen mukaan olettamukset on tehty
noudattaen huomattavaa varovaisuutta, tehdyt arviot
voivat poiketa olennaisesti tulevaisuudessa toteutu-
vista arvoista. Diskontatut rahavirrat lasketaan raha-
virtoja tuottavien yksiköiden tasolla. 
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6.2.10. Tuloverot 
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden vero-
tettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennalli-
sesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustu-
va vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa-
olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan
mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliai-
kaisista 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 tulok-
seen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutta-
misajankohtana. Verotuksessa vähennyskelvotto-
masta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa 
eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista
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-
janpitoarvojen välillä syntyvät yrityskauppojen yh-
teydessä tehdyistä aineettomien hyödykkeiden akti-
voinneista sekä aineellisten hyödykkeiden arvosta-
misesta käypään arvoon.

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

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen
määrään asti kun on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliai-
kainen ero voidaan hyödyntää. 

6.2.11. Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista,
myytävissä olevista sijoituksista sekä lainasaamisis-
ta ja muista saamisista. Luokittelu tapahtuu rahoi-
tusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne
luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.
Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois-
kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on me-
nettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin
tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja
tuotot konsernin ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat tai -velat ovat sellaisia, jotka on han-
kittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kon-
serni on luokitellut tähän ryhmään johdannaiset,
koska konsernissa ei sovelleta suojauslaskentaa.
Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon. Käy-
vän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumat-
tomat että realisoituneet voitot ja tappiot merkitään
tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne

syntyvät. Johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia, 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 toimi-
villa markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäynti-
tarkoituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin
rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu luovuttamalla ra-
haa, tavaroita tai palveluja velalliselle. Ne arvostetaan
jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron me-
netelmällä, ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin ra-
hoitusvaroihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erään-
tyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Lainat ja muut saa-
miset koostuvat pääosin myyntisaamisista sekä laina-
saamisesta henkilökuntaan kuuluneelta henkilöltä.

Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisiä
laskuja vastaavaan määrään vähennettynä arvonalentu-
mistappioilla.

Arvonalentumistappio kirjataan silloin, kun on
olemassa luotettavaa näyttöä sille, että yritys ei pysty
keräämään saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukai-
sesti. Arvonalentumistappion määrä on saamisten kir-
janpitoarvon ja niistä kerrytettävissä olevan rahamää-
rän erotus ja se vastaa odotettavissa olevien rahavirto-
jen nykyarvoa. Näyttönä pidetään saamisen eräänty-
mistä yli 180 päivän ikäiseksi tai sitä varhemmin saa-
tua ulkopuolisen perintätoimiston antamaa arviota
saatavan perintätoimenpiteiden kautta kerrytettävissä
olevasta rahamäärästä suhteessa 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 sijoituksista
julkisesti noteeraamattomiin yhtiöihin. Ne on arvos-
tettu hankintamenoon koska niiden käypä arvo ei ole
määritettävissä luotettavasti johtuen epälikvideistä
markkinoista.

Rahavarat koostuvat käteisestä sekä rahasta pank-
kitileillä. Taseen rahavarat vastaavat rahavirtalaskel-
man rahavaroja.

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

6.2.12. Vuokrasopimukset
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset,
joissa yhtiöllä on olennainen osa omistamiselle omi-
naisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoituslea-
singsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään
taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun

hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vä-
himmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopi-
muksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot
hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä ly-
hyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat lea-
singvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan lyhen-
nykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäl-
jellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen
korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korolli-
siin velkoihin. 

Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omis-
tamiselle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuok-
ranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina.
Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat
vuokrat on käsitelty liiketoiminnan muissa kuluissa
ja ne kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä
vuokra-ajan kuluessa. 

6.2.13. Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä yh-
tiön asemilla olleesta hammasterveyspalveluiden
hoitoprosesseissa käytettävistä tarve- ja lääkeaineis-
ta. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai
sitä alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiar-
voon. Hankintameno määritetään keskihintamene-
telmällä. Nettorealisointiarvo on hankintameno vä-
hennettynä mahdollisella epäkuranttiusvarauksella.

6.2.14. Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon
käypään arvoon transaktiomenot sisällyttäen. Myö-
hemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivi-
sen koron menetelmällä jaksotettuun hankintame-
noon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikai-
siin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korot-
tomia. Kaikki rahoitusvelat kirjataan taseeseen ve-
lan tosiasiallisena syntymispäivänä. Rahoitusvelko-
jen taseesta poiskirjaaminen tapahtuu silloin, kun
konsernilla ei ole enää velasta johtuvaa velvoitetta
rahamäärän ulosvirtaamisen muodossa. Rahoitusvel-
koihin ei ole konsernissa aktivoitu korkomenoja.

Konsernilla on johdannaisia, jotka luokitellaan
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi ra-
hoitusvaroiksi tai -veloiksi. Niiden laadintaperiaat-
teet on kerrottu kohdassa ”Rahoitusvarat”.

Kaikkien rahoitusvarojen ja velkojen käypien ar-
vojen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa
6.4.22.

6.2.15. Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman
tapahtuman seurauksena lakisääteinen tai tosiasialli-
nen olemassa oleva velvoite, maksuvelvoitteen to-
teutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus
on arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kirjattava
määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemas-

sa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää tilinpää-
töspäivänä.

Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada kor-
vausta joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus
kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta sii-
nä vaiheessa kun korvauksen saaminen on käytän-
nössä varma. Tappiollisista sopimuksista kirjataan
varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat
välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saata-
vat hyödyt. 

31.12.2009 ja 31.12.2008 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 verovai-
kutuksella oikaistuna liikkeeseenlaskusta saatujen
maksujen vähennyksenä omassa pääomassa.

6.2.17. Segmentti-informaatio
Yhtiö on hammasterveyspalveluiden tuottamiseen
erikoistunut yritys, joka toimii yksinomaan kotimai-
silla markkinoilla. Ylin operatiivinen päätöksentekijä
on yhtiön hallitus, joka seuraa näiden palveluiden
muodostamaa liiketoimintaa yhtenä kokonaisuutena
eikä erillisiä toimintasegmenttejä ole erotettavissa.
Konsernin sisäinen organisaatiorakenne ja sisäinen
taloudellinen raportointi on rakennettu täten yhden
liiketoimintasegmentin mukaisesti eikä 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 liiketoiminnan
muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella oi-
kaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutu-
vat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistap-
piot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut
kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään lii-
kevoiton alapuolelle. Kurssierot ja johdannaisten
käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon
mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä;
muuten ne kirjataan rahoituseriin. 

6.2.19. Johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja keskeiset
epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tule-
vaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lop-
putulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ole-
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tuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilin-
päätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Mer-
kityksiltään oleellisimmat arviot ja oletukset ovat seu-
raavat: 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen ar-
vonalentumisen varalta liikearvo ja ne aineettomat
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vai-
kutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta
edellä laatimisperiaatteissa (6.2.8.) esitetyn mukaises-
ti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä
oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustu-
vana laskelmana. Laskelman laatiminen edellyttää ar-
vioiden käyttämistä liiketoiminnan tulevasta kannatta-
vuudesta sekä kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä.
Vastaavia johdon arvioita edellyttävät myös yritysten
yhteenliittymiin liittyvät arvonmääritykset, joita on
käsitelty edellä laatimisperiaatteissa (6.2.3.) esitetyn
mukaisesti.

Yhtiön johto perustaa rahavirtaennusteensa strate-
gian, tulevien vuosien taloussuunnitelman ja ennustei-
den lisäksi arvioon toimialan palveluiden kokonaisky-
synnässä ja hammashoitohenkilöstön sekä yksityisten
hammasterveyspalveluiden tarjonnassa odotettavissa
olevaan kehitykseen. Käytetyt oletukset heijastavat to-
teutunutta kehitystä ja tulevaisuuden oletuksia ja ovat
johdonmukaisia suhteessa ulkoiseen informaatioon.

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2009 vahvistettavista
voitoista 150 tuhannen euron suuruisen laskennallisen
verosaamisen alennuksen. Vuonna 2008 yhtiö kirjasi
tilikauden tappioista 159 tuhannen euron suuruisen
laskennallisen verosaamisen. Johto perustaa kirjauk-
sensa arvonalentumistestauksen perustana olevien ra-
havirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleviin
rahamääriin sekä kokemukseensa siitä, mikä vaikutus
tilikausilla 2008-2009 hankittujen liiketoimintojen yh-
distämisellä sekä samanaikaisella orgaanisella kasvul-
la on ollut konsernin kannattavuuteen tilikaudella
2009. Kannattavuutta tulevilla tilikausilla odotetaan
parantavan se, että ketjutoiminnan hallinnasta synty-
vien kulujen suhteellisen osuuden konsernin kuluista
odotetaan konsernin kasvun myötä merkittävästi pie-
nenevän. Yhtiö on ilmoittanut tilikauden 2010 liike-
vaihtoennusteekseen yli 37 miljoonaa euroa, missä on
kasvua tilikauden 2009 liikevaihtoon yli 4,7 miljoonaa
euroa. Edellä kuvatuista syistä liikevaihdon kasvun
odotetaan merkittävästi parantavan kannattavuutta tu-
levina tilikausina.

6.2.20. Uusien tai muutettujen 
IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen
soveltaminen
Konserni on ottanut 1.1.2009 käyttöön seuraavat
IASB:n julkistamat standardit tai niiden tulkinnat:
• IAS 1 (Uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen.

Standardi erottaa yrityksen omassa pääomassa ta-
pahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yri-
tyksen omistajien kanssa muista oman pääoman
muutoksista. Muutoksella oli vain vähäinen merki-

tys konsernin tilinpäätöksen esittämistapaan. 
• IAS 23 (Uudistettu), Vieraan pääoman menot. Stan-

dardin muutos edellyttää ehdot täyttäviin hyödyk-
keisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoi-
mista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Näiden
menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään.
Standardin muutoksella ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen sen nykyisessä liiketoiminnassa.

• IAS 32 (Muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämista-
pa ja IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen –
Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhtei-
sön purkautuessa syntyvät velvoitteet. Standardit
edellyttävät eräiden lunastusvelvoitteisten instru-
menttien sekä eräiden rahoitusinstrumenttien, joiden
perusteella yhteisön tulee ainoastaan selvitystilan
yhteydessä luovuttaa tasasuhteinen osuus yhteisön
nettovarallisuudesta luokittelemista omaksi pää-
omaksi. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen sen nykyisessä liiketoi-
minnassa.

• IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos
selventää, että ainoastaan palvelun suorittamista
koskevat ehdot ja tulokseen perustuvat ehdot ovat
oikeuden syntymisehtoja. Kaikki muut piirteet sisäl-
lytetään myöntämispäivän käypään arvoon eivätkä
ne vaikuta siihen myönnettyjen etuuksien määrään,
johon odotetaan syntyvän oikeus tai arvostukseen
myöntämispäivän jälkeen. Kaikki peruutukset käsi-
tellään samalla tavalla riippumatta siitä, onko tekijä
yhtiö itse vai muu taho. Standardin muutoksella ei
ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 7 (Muutos), Rahoitusinstrumenteista annetta-
vien liitetietojen parantaminen. Muutettu standardi
edellyttää, että rahoituserien herkkyysanalyysissä on
huomioitava myös koronvaihtosopimukset (lasketta-
va käyvän arvon muutos). Lisäksi on annettava lisä-
tietoja käypien arvojen hierarkiasta. Standardin
muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.

• IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvasi
IAS 14 -standardin. Segmenttitietojen esittämisessä
on käytettävä ”johdon lähestymistapaa”, jolloin tie-
dot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä rapor-
toinnissa.  Standardilla ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen sen nykyisessä liiketoiminnassa.  

• IFRIC 11, IFRS 2 – Konsernin ja omia osakkeita
koskevat liiketoimet. Tulkinta selvensi omia osak-
keita tai konserniyhtiöitä koskevien liiketoimien kä-
sittelyä emoyhtiön ja konserniyhtiöiden tilinpäätök-
sissä ohjeistamalla näiden luokittelua omana pää-
omana maksettaviin tai käteisvaroina maksettaviin
osakeperusteisiin liiketoimiin. Tällä tulkinnalla ei
ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

• IFRIC 13, Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määritte-
lee liiketoimet, joissa tavaroita tai palveluita myy-
dään asiakasuskollisuutta kannustavalla tavalla
myyntisopimuksiksi, joissa on erotettavia osia.
Asiakkaalta saatava suoritus kohdistetaan myyntiso-
pimuksen eri komponenteille niiden käypiin arvoi-

hin perustuen. Standardin muutoksella ei ole vaiku-
tusta konsernin tilinpäätökseen sen nykyisessä liike-
toiminnassa.

• IFRIC 14, IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä
johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastoin-
tivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Tulkintaa so-
velletaan IAS 19 -standardin mukaisiin työsuhteen
päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin
ja muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-
etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäis-
rahastointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien
palautusten tai vastaisten järjestelyyn suoritettavien
maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän
omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä. . Standardin
muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätök-
seen, koska yhtiöllä ei ole etuuspohjaisia järjestelyjä.

• IFRS 1 (Muutos), Ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto ja IAS 27 (Muutos), Konsernitilinpää-
tös ja erillistilinpäätös. IFRS-tilinpäätöksen ensilaati-
jat saavat muutetun standardin mukaan käyttää eril-
listilinpäätöksissään joko käypää arvoa tai aiemman
tilinpäätöskäytännön mukaista kirjanpitoarvoa ole-
tushankintamenona määritellessään tytäryrityksiin,
yhteisessä määräysvallassa oleviin yksikköihin ja
osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten alkuperäistä
hankintamenoa. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen.
Seuraavien, vuonna 2010 tai sen jälkeen voimaan

tulevien pakollisten IAS ja IFRS -standardien muutos-
ten, IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen osalta kon-
serni on parhaillaan arvioimassa niiden vaikutusta tule-
viin tilinpäätöksiin.

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2010 seuraavat standar-
dit ja tulkinnat:
• IFRS 3 (Uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen.

Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintame-
nomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien kä-
sittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla.
Esimerkiksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät
maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajan-
kohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan
hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön
osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vä-
hemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Kaikki
transaktiomenot kirjataan kuluksi. Standardin muu-
toksella on vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, mi-
käli yrityshankintoja jatketaan.

• IAS 7 (Muutos), Rahavirtalaskelma. Muutoksen pe-
rusteella ainoastaan ne maksut, joiden seurauksena
kirjataan omaisuuserä taseeseen, voidaan luokitella
investointien rahavirroiksi. 

• IAS 27 (Uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillisti-
linpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien
vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pää-
omaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen vähem-
mistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä
tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.

Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn
myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdolli-
sesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa ar-
vostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tap-
pio kirjataan tulosvaikutteisesti.

• IAS 38 (Muutos) Aineettomat hyödykkeet. Muutos
selkeyttää liiketoimintojen yhdistämisessä hanki-
tun aineettoman hyödykkeen käyvän arvon määrit-
tämistä koskevaa ohjeistusta, ja sen mukaan aineet-
tomien hyödykkeiden yhdistäminen yhdeksi omai-
suuseräksi on sallittua, jos kaikilla on sama talou-
dellinen vaikutusaika.

• IAS 38 (Muutos) Aineettomat hyödykkeet. Muutos
selventää kuvausta arvostusmenetelmistä, joita yh-
teisöt tavallisesti käyttävät määrittäessään käypää
arvoa sellaisille liiketoimintojen yhdistämisessä
hankituille aineettomille hyödykkeille, joilla ei
käydä kauppaa toimivilla markkinoilla.

• IAS 39 (Muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaami-
nen ja Arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyt-
tävät erät. Sen mukaan inflaatiota ei voida erikseen
määrittää suojattavaksi komponentiksi kiinteäkor-
koisessa velassa. Lisäksi silloin, kun optioihin so-
velletaan suojauslaskentaa, ei option aika-arvoa
voida enää sisällyttää suojaussuhteeseen. Tällä
standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen konsernin nykyisessä liiketoimin-
nassa.

• IAS 39 (Muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaami-
nen ja Arvostaminen. Muutos selventää, että voitot
ja tappiot rahavirran suojausinstrumentista suojat-
taessa tulevia rahavirtoja tulee siirtää omasta pää-
omasta tilikauden tulokseen sillä tilikaudella, jolla
suojattu ennakoitu rahavirta vaikuttaa tilikauden
tulokseen.

• IFRS 5 (Muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (ja siihen liit-
tyvä muutos IFRS 1:een ”Ensimmäinen IFRS-stan-
dardien käyttöönotto”). Muutos kuuluu IASB:n
toukokuussa 2008 julkaisemiin vuosittaisiin paran-
nuksiin. Siinä selvennetään, että jos osittaista luo-
vutusta koskeva suunnitelma johtaa määräysvallan
menettämiseen, tytäryrityksen kaikki varat ja velat
luokitellaan myytävänä oleviksi, ja lopetetun toi-
minnon määritelmän mukaisten kriteerien täyttyes-
sä esitetään asiaankuuluvat tiedot.

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

• IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset.
Tulkinta selventää käsitelläänkö kiinteistöjen ra-
kentamissopimuksia IAS 11 “Pitkäaikaishankkeet”
vai IAS 18 “Tuotot” -standardin mukaisesti ja mil-
loin tällaisia rakennusprojekteja voidaan osatulout-
taa. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin ti-
linpäätökseen. 
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• IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosi-
joituksen suojaukset. IFRIC 16 selventää ulkomai-
sen nettoinvestoinnin suojauksen kirjanpitokäsitte-
lyä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisen nettoinves-
toinnin suojaus liittyy eroihin toimintavaluutassa,
eikä esittämisvaluutassa. Lisäksi suojausinstru-
mentin haltija voi olla mikä tahansa konserniyh-
tiö. IAS 21, ‘Valuuttakurssien muutosten vaiku-
tukset’ -standardin määräykset soveltuvat suojatta-
vaan erään. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta kon-
sernin tilinpäätökseen.

• IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen
omistajille. Tulkinta selventää kuinka varojen ja-
kaminen arvostetaan tilanteessa, jossa yhtiö jakaa
muuta varallisuutta kuin rahaa osinkoina omista-
jilleen. 

• IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot asiakkailta. Tul-
kinta selvittää IFRS-standardien vaatimuksia kos-
kien sellaisia sopimuksia, joissa yhteisö saa asiak-
kailta aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen, jota
yhteisön on käytettävä liittääkseen asiakas johon-
kin verkkoon tai mahdollistaakseen asiakkaalle
joidenkin tavaroiden tai palveluiden toimituksen.

6.3. Rahoitusriskien hallinta

6.3.1. Rahoitusriskit ja riskienhallintaprosessi
Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimitus-
johtaja yhdessä talousjohtajan kanssa. Hallitus mää-
rittelee yhtiön rahoituksen päälinjaukset ja rahoitus-
riskien yleiset hallintaperiaatteet sekä antaa tarvitta-
essa toimintaohjeet koskien mahdollisia erityisalueita
kuten likviditeettiriskiä, korkoriskiä, luottoriskiä sekä
ylimääräisten likvidien varojen sijoittamista. Yhtiön
hallitus käsittelee kuukausittain kokouksessaan talou-
teen ja rahoitukseen liittyvät asiat. 

Liiketoiminta- ja yritysostot, ketjuun nykyisin
kuuluvien asemien investointitarpeet sekä ketjunra-
kentamisen tuomat etupainotteiset lisäkustannukset
edellyttävät yhtiön koko huomioiden merkittävää
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä.
Osa tällä tavoin hankitusta rahoituksesta suunnataan
käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen. Yhtiön johto
seuraa aktiivisesti rahoitustilanteen ja pääomaraken-
teen kehittymistä ja pyrkii neuvotteluin varmista-
maan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään
kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen
edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.

6.3.2. Rahoitusriskien osa-alueet
Yhtiö voi altistua toiminnassaan useille rahoitusris-
keille, mukaan lukien valuuttakurssien, korkojen ja
osakemarkkinoiden muutosten vaikutukset. Erityises-
ti rahoitusriskien osalta riskienhallinnan keskeinen
periaate on tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ennakoi-

mattomuus ja pyrkimys minimoida mahdolliset hai-
talliset vaikutukset konsernin tulokseen. 

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

Rahoitusriskien keskeisimmät osa-alueet ovat seu-
raavat:

(i). Valuuttariski
Yhtiö toimii ainoastaan Suomen markkinoilla eikä si-
ten ole altistunut olennaisesti valuuttariskille. Myyn-
tivaluuttana käytetään vain euroa, joten konsernin ei
tarvitse suojautua transaktio- tai translaatioriskiltä.

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

Yhtiö arvioi aina uutta, esimerkiksi yrityskaup-
paan liittyvää rahoitusta nostettaessa mahdollisen
korkoriskiltä suojautumisen tarpeen noston jälkeinen
vieraan pääoman määrä, suojautumisen kustannukset
ja odotettu korkotason kehitys huomioiden. Yhtiö
suojaa tällä hetkellä korkoriskiltä 52% pankkilainois-
taan koronvaihtosopimuksilla. Konsernin rahoitusve-
loista noin 38 % on kiinteäkorkoisia. Yrityksen pitkä-
aikaiset pankkilainat on sidottu lainakohtaisesti sovit-
tuna 3 kk:n (16 % pankkilainojen pääomasta), 6 kk:n
(43 % pankkilainojen pääomasta) tai 12 kk:n (41 %
pankkilainojen pääomasta) euribor-korkoon ja shek-
kitililuotto 1 viikon euribor-korkoon. Rahoituslea-
singvelat ovat kiinteäkorkoisia. Viitekorkojen nousu
yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi 31.12.2009 korol-
lisen vieraan pääoman korkokuluja vuositasolla ar-
violta noin 40 (49) tuhannella eurolla. Herkkyysana-
lyysiin on huomioitu konsernin vaihtuvakorkoiset ve-
lat. 

(iii). Luottoriski
Konsernin dokumentoidussa toimintatavassa määri-
tellään palveluiden luotolla myymisen edellytykset.
Toiminnan luonteesta johtuen pääasiallinen maksuta-
pa yksityisasiakkaille myytäessä on käteis-, pankki-
ja luottokorttimyynti. Poikkeukselliset tilanteet, joissa
yksityisasiakkaille voidaan myydä luotolla, on kuvat-
tu toimintaohjeissa. Luottokelpoisuutta varmistavina
toimenpiteinä käytetään tällöin aiemmasta asiakashis-
toriasta saatuja maksutapatietoja. Uuden asiakkaan
kyseessä ollessa luottokelpoisuus varmistetaan tarkis-
tamalla asiakkaan luottotiedot. Konserni on ottanut
käyttöön ohjelmallisen yksityisasiakkaan luottokel-
poisuuden määrittelyyn tarkoitetun rating-tyyppisen
palvelun. Pitkissä ja tai taloudelliselta arvoltaan suu-

rissa hoitojaksoissa käytetään myös ennakkomaksuja.
Toimintaohjeiden mukaisesti yritysasiakkaille,

joiden luottotiedoissa on positiivinen luottosuositus,
voidaan myydä luotolla. Luottokelpoisuuden tarkista-
minen tehdään uusien asiakkaiden osalta tai asiak-
kaan maksukäyttäytymisen muuttuessa. Konsernin
yritysasiakkaat ovat merkittäviltä osin suuria tai kes-
kikokoisia, vakavaraisiksi tiedettyjä yrityksiä ja yhtei-
söjä joille myytäessä luottoriskin taso on alhainen.

Mikään yksittäinen asiakas tai asiakasryhmä ei
konsernin luottoriskin kannalta muodosta merkittävää
luottoriskikeskittymää. Tilikauden aikana tulosvaikut-
teisesti kirjattujen luototappioiden määrä on ollut yh-
teensä 67 tuhatta euroa (60 tuhatta euroa). Luottoris-
kin enimmäismäärä tilinpäätöspäivänä vastaa taseen
myyntisaamisten ja muiden saamisten, rahavarojen ja
myytävissä olevien sijoitusten yhteismäärää.

(iv). Likviditeettiriski
Merkittävin likvidien rahavarojen riittävyyteen vai-
kuttava tekijä lyhyellä aikavälillä on liiketoiminnan
kannattavuus. Näiltä osin liiketoiminnan rahavirran
tasapainoon liittyvät siten välillisesti yhtiön liiketoi-
mintaan liittyvät riskit ja sekä sellaiset ulkoiset tekijät
mm. toimintaympäristössä, kulutuskysynnän tasossa
ja suuntautumisessa joihin yhtiön johdolla ei ole vai-
kutusmahdollisuuksia.

Yhtiössä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti liike-
toiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konser-

nilla olisi riittävä likviditeetti toiminnan rahoittami-
seksi. Yhtiön hallitukselle esitetään tilikauden alus-
sa rahoitussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaes-
sa. Päivitetty suunnitelma esitetään aina hallituksen
hyväksyttäväksi. 

(v). Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on op-
timaalisen pääomarakenteen avulla varmistaa liike-
toiminnan toimintaedellytykset ja tukea omistaja-
arvon kehitystä. Optimaalinen pääomarakenne vai-
kuttaa myös pääoman kustannuksiin pienentävästi.
Yritys määrittelee pääoman oman pääoman ja ko-
rollisten velkojen yhteissummana.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osakean-
tien ja yritystoiminnan laajentamisessa tehtävien
rahoitusratkaisujen kautta. Pääomarakenteen kehi-
tystä seurataan jatkuvasti hyväksytyn rahoitussuun-
nitelman ja siinä asetetun omavaraisuusastetavoit-
teen kehittymisen kautta. Konsernin rahoitussopi-
muksissa on määritelty omavaraisuusasteeseen si-
dotut kovenantit, joiden mukaisella strategisella mi-
nimitavoitetasolla omavaraisuus pyritään vähintään
pitämään. Toisena kovenanttiehtona on korollisten
velkojen suhde käyttökatteeseen. Yhtiön omavara-
raisuusaste 31.12.2009 oli 41 % (37 %) ja korollis-
ten velkojen suhde käyttökatteeseen 2,1 (6,7).

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa 
maturiteettianalyysia (1000 EUR). 

31.12.2009 2010 2011 2012-2013 2014-2015 > 2016
Ostovelat ja muut velat 1 183 - - - - 
Lainat rahoituslaitoksilta
- pääoma 361 601 1 176 754 0
- korkomaksut 80 67 84 22 0

Rahoitusleasingvelat
- pääoma 450 434 502 17 0
- korkomaksut 64 41 27 0 0

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

Yhtiön käytössä lyhytaikaiseen käyttöpääoman rahoitukseen
on luotollinen shekkitililimiitti, jonka suurus 31.12.2009 oli
2,5 miljoonaa euroa. Limiitistä oli käytössä 1,2 miljoonaa eu-
roa. Limiitti laskettiin suunnitellusti 2,0 miljoonaan euroon
1.1.2010 yhtiön parantuneen maksuvalmiuden myötä. Shek-
kitililimiitti kuuluu konsernin rahoitussopimukseen, jota sään-
nellään kovenanttiehdoilla (katso. (v). Pääoman hallinta).
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6.4.2. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut (1000 EUR) Liitetieto 2009 2008
Palkat ja palkkiot 6.5. 8 865 6 730 
Optioiden tulosvaikutus 6.4.23. 27 38
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 1 550 1 172 
Muut henkilösivukulut 524 339
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä 10 966 8 279

6.4.3. Henkilökunta

Henkilökunta (keskimäärin) 2009 2008
Henkilökunta Suomessa keskimäärin 485 358
Henkilökunta, keskimäärin 485 358

6.4.4. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset (1000 EUR) 2009 2008
Koneet ja kalusto:
Koneet ja kalusto -518 -419
Rahoitusleasingilla hankitut koneet ja kalusto -404 -317
Liikehuoneistojen perusparannusmenot -176 -159
Rahoitusleasingilla hankitut liikehuoneistojen 
perusparannusmenot -29 -29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä -1 127 -924
Aineettomat hyödykkeet:
Potilaskanta -219 -173
Asiakassopimukset -14 -15
Kilpailukiellot -132 -92
Muut aineettomat oikeudet -61 -11
Aineettomat hyödykkeet yhteensä -426 -291
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1553 -1215

6.4. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

6.4.1. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut (1000 EUR) 2009 2008
Materiaalit ja tarveaineet 4 769 3 988
Varaston muutos -230 -137
Ulkopuoliset palvelut 9 176 8 455
Materiaalit ja palvelut yhteensä 13 714 12 306

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

6.4.5. Muut liiketoiminnan kulut

Muut liiketoiminnan kulut (1000 EUR) 2009 2008
Toimitilakulut -1 298 -1 126
Ajoneuvokulut -144 -135
IT-kulut -515 -345
Kone- ja kalustokulut -424 -444
Hallintokulut -1 302 -1 138
Markkinointikulut -1 112 -884
Muut kulut -497 -498
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä -5 292 -4 569

Tilintarkastajan palkkiot (1000 EUR) 2009 2008
Tilintarkastuspalkkiot 43 35
Muut  tilintarkastustoimeksiannot 38 6
Veroneuvonta 7 9
Muut palvelut 109 88
Yhteensä 197 138

6.4.6. Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotot ja –kulut (1000 EUR) 2009 2008
Korkokulut rahoitusveloista -331 -299
Johdannaisten kirjaus käypään arvoon -15 -69
Arvonalentumiset myytävissä olevista rahoitusvaroista 0 0
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 17 25
Yhteensä -329 -343

6.4.7. Tuloverot

Verokulun osatekijät (1000 EUR) 2009 2008
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -1 -3
Edellisten tilikausien verot 0 0
Laskennallisten verojen muutos -150 149

-151 146

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

(1000 EUR) 2009 2008
Tulos ennen veroja 515 -702
Vero laskettuna kotimaan verokannalla -134 183
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -17 -37

151 146
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6.4.9. Lähipiiritapahtumat

KONSERNIN EMO- JA TYTÄRYRITYSSUHTEET OVAT OLLEET SEURAAVAT:

Yhtiö Kotimaa Omistusosuus (%) Osuus äänivallasta (%)
Emoyritys, Oral Hammaslääkärit Oyj Suomi
Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy Suomi 100,0 100,0
Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy Suomi 100,0 100,0

Rahoitus (1000 EUR)

Tilikausilla 2009 ja 2008 yhtiöllä ei ollut rahoitusjärjestelyjä lähipiirin kanssa. 

Johdon työsuhde-etuudet (1000 EUR) 2009 2008
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 389 371
Osakeperusteiset etuudet 27 38

Johdon lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin on laskettu hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot. Henki-
löerittely on esitetty emoyhtiön tilinpäätöksessä kohdassa johdon palkat ja palkkiot.

JOHDON OSAKE- JA OPTIO-OMISTUKSET 

Osakkeita kpl Osakkeita % Optio-ohjelman 2007 
perusteella merkittävissä 

olevat osakkeet
Juhani Erma 7 000 0,11
Juha Korhonen 586 340 9,44
Mikael Ingberg 10 000 0,16
Timo Laitinen 0 0
Benedict Wrede 0 0
Kirsti Piponius 0 0
Tuomas Waltimo 0 0
Antti Kasi 253 189 4,08 10 000
Erkki Virta 398 541 6,42 10 000
Yhteensä 1 255 070 20,21 20 000

6.4.8. Osakekohtainen tulos 

OSAKEKOHTAINEN TULOS (EUR)

Laimentamaton 2009 2008
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot 364 271 -556 211

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 6 045 546 5 856 482

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (euroa per osake) 0,06 -0,09

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

Oral on myöntänyt avainhenkilöille osakeoptioita, joilla saattaa tulevaisuudessa olla laimentava vaikutus Oralin 
tulokseen. Henkilöstöoptioista on kerrottu liitetiedossa 6.4.23. Laimennusvaikutuksen määrä on osakkeen 
kauden keskimääräisen markkinahinnan ja optioiden ehtojen mukaisen merkintähinnan välinen erotus.

2009 2008

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot 364 271 -556 211
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos (euroa) laimennusvaikutuksella oikaistun osake-
kohtaisen tuloksen laskemiseksi (euroa per osake) 364 271 -556 211

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 6 045 546 5 856 482
Osakeoptioiden vaikutus 106 106 131 599
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella 
oikaistun osakekohtaisen tuloksen (euroa per osake) laskemiseksi 6 151 652 5 988 081

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos jatkuvista 
toiminnoista (euroa per osake) 0,06 -0,09
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos lopetetuista toiminnoista (euroa per osake) 0,00 0,00

*) osakeoptioilla ei ole laimentavaa vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen Yllä olevasta taulukosta ilmenee hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan sekä heidän arvopaperimarkkinalain 1 lu-
vun 5§:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien
yhteisöiden ja säätiöiden omistusosuus yhtiön osakkeista
ja optio-oikeuksista, heidän osuutensa yhtiön liikkeeseen
laskemien osakkeiden äänimäärästä sekä osuus rekiste-
röidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, jonka he voi-
vat saada optio-oikeuksien nojalla. Tiedot perustuvat
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasre-
kisteriin merkittyyn osakeomistukseen 31.12.2009 sekä
yhtiön ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tiedossa ei ole voimassa ole-
via yhtiön osakkeenomistajien välisiä osakassopimuksia. 
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6.4.10. Lopetetut liiketoiminnot
Yhtiöllä ei ole myytäviksi luokiteltuja pitkäaikaisia
omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja taseessaan
31.12.2009 ja 31.12.2008 eikä tuloslaskelmassaan
1.1.-31.12.2009 ja 1.1.-31.12.2008.

6.4.11. Hankitut liiketoiminnot 
Tilikauden aikana Oral Hammaslääkärit Oyj teki
kaksi liiketoimintakauppaa, joissa kussakin ostettiin
yrityksen strategian mukaisesti myyjätahojen har-
joittamaa hammasterveyspalveluliiketoimintaa osa-
na yhtiön kasvustrategian toteuttamista. 

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 24.9.2009 Jär-
venpään Hammashoito Oy:n kanssa tämän harjoitta-
man hammaslääkäriliiketoiminnan ostamisesta Jär-
venpään keskustasta. Oral maksaa liiketoiminnasta
enintään 600.000 euroa, josta puolet maksetaan
kaupantekohetkellä. Kaupantekohetkellä maksetta-
vasta kauppahinnasta yksi kolmasosa maksetaan ra-
hana ja kaksi kolmasosaa Oral Hammaslääkärit
Oyj:n osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta on si-
dottu yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteu-
tumiseen vuosina 2010-2012. Järvenpään Hammas-
hoito Oy:n hankinta yhdisteltiin konserniin
29.12.2009. 

Oral Hammaslääkärit Oyj sopi 10.12.2009 Lah-
den Hammaspaikka Ky:n kanssa tämän harjoitta-
man hammaslääkäriliiketoiminnan ostamisesta Lah-
desta. Lahden Hammaspaikka on kahden hoitoyksi-
kön asema, joka sijaitsee Oralin nykyisen hammas-
lääkäriaseman välittömässä läheisyydessä. Ostetta-
van liiketoiminnan kokonaiskauppahinta on kor-
keintaan 300.000 euroa, josta puolet maksetaan
kaupantekohetkellä. Kaupantekohetkellä maksetta-
vasta summasta yksi kolmasosa maksetaan Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeilla ja kaksi kolmas-
osaa maksetaan rahana. Loppuosa kokonaiskauppa-
hinnasta on sidottu yhtiön liiketoiminnallisten ta-
voitteiden toteutumiseen vuosina 2010-2012. Lah-
den Hammaspaikka Ky:n hankinta yhdisteltiin kon-
serniin 29.12.2009.

Lisäksi Oral hankki kahden ammatinharjoittajan
liiketoiminnan Turusta ja Porista ja siirsi ne olemas-
sa olevien asemiensa yhteyteen. Näiden liiketoimin-
tojen rahana maksetut hankintamenot olivat yhteen-
sä 87 tuhatta euroa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuonna
2009 tehdyt yritys- ja liiketoimintakaupat (4 kpl)
yhteenlaskettuna. Liiketoimintojen yhdistely on teh-
ty alustavana, koska hankittujen kohteiden nettova-
rojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kes-
ken.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen
arvot hankintapäivinä olivat seuraavat: 

Yhdistämisessä Kirja-arvot
käytetyt ennen

kirja-arvot yhdistämistä 
(1000 EUR) (1000 EUR)

Yhteensä Yhteensä
Aineelliset käyttöomaisuus-

hyödykkeet 100 100
Aineettomat hyödykkeet 238 0
Sijoitukset 0 0
Vaihto-omaisuus 4 4
Varat yhteensä 341 1 03
Velat yhteensä 0 0

Nettovarat 341 103

Hankintameno 959
Liikearvo 618

Rahana maksettu kauppahinta 556
Hankitun yrityksen/liiketoiminnan 

rahavarat 0
Rahavirtavaikutus -556

Vuoden 2009 aikana hankittujen kohteiden tu-
losvaikutus on lähellä nollaa, koska neljästä liiketoi-
mintakaupasta kaksi merkittävintä tehtiin joulukuun
lopussa niin, että asema avattiin osana Oralia vasta
1.1.2010. 

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisis-
sä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan eril-
lään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään 
arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritet-
tävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä
konserni on hankkinut potilaskantaa ja myyjätaho-
jen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kil-
pailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo
on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintata-
son ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattu-
jen arvojen perusteella. 

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kaup-
paprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä lii-
ketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen pai-
kallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta
työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallin-
nan perustekijöiden kuten myyntitoiminnon, henki-
löresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankinta-
toiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa 
arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi
Oralin ketjutoimintaa.

1.4.2008 konserniin hankitun Oral Hammaslää-
kärit Hyvinkää Oy:n 80.000 euron lisäkauppahin-
taan vaadittavat liiketoiminnalliset tavoitteet ajalla

1.4.2008-31.3.2009 eivät aivan toteutuneet. Liikear-
von määrää konsernissa alennettiin tältä osin.

1.5.2008 konserniin hankitun Oral Hammaslää-
kärit Seinäjoki Oy:n 70.000 euron lisäkauppahin-
taan vaadittavat liiketoiminnalliset tavoitteet ajalla
1.1.2009-31.12.2009 eivät aivan toteutuneet. Liike-
arvon määrää konsernissa alennettiin tältä osin.

1.12.2007 konserniin hankitun Oral Hammaslää-
kärit Mikkeli Oy:n lisäkauppahintana sovittiin mak-
settavaksi yksi kuudesosa liiketoiminnan kokonais-
kauppahinnasta, joka olisi maksettu Oral Hammas-
lääkärit Oyj:n osakkeilla. Erään vaadittavat liiketoi-
minnalliset tavoitteet ajalla 1.1.2008-31.12.2008 ei-
vät aivan toteutuneet. Liikearvon määrää konsernis-
sa alennettiin tältä osin jo vuoden 2008 tilinpäätök-
seen.

6.4.12. Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto (1000 EUR) 2009 2008
Hankintameno 1.1. 4545 2 624
Lisäykset 704 1 928
Vähennykset 15 -7
Siirto erien välillä -32 -
Hankintameno 31.12. 5202 4 545

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. 1 059 481

Tilikauden poistot 694 578
Siirtojen ja vähennysten 

kertyneet poistot -5 -
Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset 31.12. 1 747 1 059

Kirjanpitoarvo 1.1. 3 486 2 143
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 455 3 486

Rahoitusleasing-koneet ja 
-kalusto (1000 EUR) 2009 2008
Hankintameno 1.1. 1 834 1 209
Lisäykset 701 625
Hankintameno 31.12. 2 535 1 834

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. 755 409

Tilikauden poistot 433 346
Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset 31.12. 1 188 755

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 079 800
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 346 1 079

Muut aineelliset hyödykkeet 
(1000 EUR) 2009 2008
Hankintameno 1.1. 7 -
Lisäykset - 7
Hankintameno 31.12. 7 7

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. - -

Tilikauden poistot - -
Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset 31.12. - -

Kirjanpitoarvo 1.1. 7 -
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 7

6.4.13. Liikearvo ja muut aineettomat
hyödykkeet

Liikearvo (1000 EUR) 2009 2008
Hankintameno 1.1. 6 040 4 090
Lisäykset 638 2 010
Vähennykset 120 60
Hankintameno 31.12. 6 558 6 040

Kirjanpitoarvo 1.1. 6 040 4 090
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 558 6 040

Aineettomat oikeudet 
(1000 EUR) 2009 2008
Hankintameno 1.1. 5 524 3 966
Lisäykset 385 1 558
Siirto erien välillä 32 -
Hankintameno 31.12. 5 942 5 524

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1. 504 213

Tilikauden poistot 426 291
Siirtojen ja vähennysten 

kertyneet poistot 5 -
Kertyneet poistot ja 

arvonalentumiset 31.12. 936 504

Kirjanpitoarvo 1.1. 5 020 3 753
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 006 5 020

Arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestaus suoritettiin 30.9.2009 käyt-
täen sen hetkisiä kirjanpitoarvoja ja laskelmia tule-
vaisuutta kuvaavista rahamääristä. Testaus voidaan
suorittaa muuna hetkenä kuin tilinpäätöspäivänä,
kunhan se tehdään joka vuosi aina samana ajankoh-
tana. Edellisen kerran arvonalentumistestaus suoritet-
tiin 31.12.2008, mutta yhtiö päätti, että jatkossa tes-
taus tehdään jokaisen vuoden syyskuun 30. päivänä.

Jos testaus suoritetaan muuna hetkenä kuin tar-
kasteltavan jakson lopussa, yhtiön on arvioitava onko
mitään viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo
saattaa olla alentunut. Vuoden 2009 viimeisen nel-
jänneksen aikana yhtiö ei ole havainnut tämänkaltai-
sia viitteitä.
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Oral Hammaslääkärit hankki omistukseensa
vuoden viimeisen neljänneksen aikana kaksi liike-
toimintoa, Järvenpään Hammashoito Oy:n ja Lah-
den Hammaspaikka Ky:n liiketoiminnot, joiden
hankinnasta syntyi yhtiölle liikearvoa yhteensä 599
tuhatta euroa. Nämä liiketoiminnot eivät ole muka-
na 30.9.2009 tilanteesta tehdyssä arvonalentumis-
testauksessa. Kyseiset liiketoiminnot hankittiin sa-
moja periaatteita noudattaen kuin aiemmatkin yh-
tiön hankkimat liiketoiminnot. Oralin näkemyksen
mukaan maksettu kauppahinta vastaa liiketoiminto-
jen käypää arvoa eikä viitteitä arvonalentumisesta
tilinpäätöshetkellä ole. Hankinnoista on kerrottu tar-
kemmin liitetiedossa 6.4.11.

Yhtiöllä on yksi rahavirtaa tuottava yksikkö,
joille liikearvot on kohdistettu. Yhtiön strategian
mukaisesti sen asemaverkosto muodostaa yhden yh-
tenäisen rahavirtaa tuottavan yksikön johtuen sen
keskitetystä johtamistavasta, palvelujen markkinoin-
titavasta, palvelujen tuotantotavasta, ostoista ja rek-
rytoinneista. Myös Oral-brändi, jolla on rajoittama-
ton taloudellinen vaikutusaika, on kohdistettu koko
asemaverkolle eli rahaa tuottavalle yksikölle. Oral-
brändi testataan vuosittain rahaa tuottavan yksikön
osana IAS 36 mukaisena yrityksen yhteisenä omai-
suuseränä arvonalentumisten varalta. Oral-brändin
kirjanpitoarvo 30.9.2009 oli 2.500 tuhatta euroa.
Liikearvo 5.958 tuhatta euroa (syyskuun lopussa
2009) kohdistetaan testattavalle yksikölle.

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä
oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perus-
tuen. Laskelmien pohjana olevat rahavirtaennusteet
perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka
kattavat jakson 30.9.2009-31.12.2014. Johdon hy-
väksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on
ekstrapoloitu käyttämällä kasvutekijää 2,0 %. Kas-
vutekijä ei ylitä toimialan keskimääräistä pitkäai-
kaista kasvua.

Yhtiön johto on perustanut rahavirtaennusteensa
strategian, viimeisimpien budjettien ja ennusteiden
lisäksi mm. arvioon toimialan kokonaiskysynnän
kehitykseen ja jakautumiseen yksityisen ja julkisen
sektorin välillä sekä toimialan henkilöstörakentees-
sa ja työvoiman saatavuudessa odotettuun kehityk-
seen. Käytetyt oletukset heijastavat toteutunutta ke-
hitystä ja tulevaisuuden oletuksia ja ovat johdonmu-
kaisia suhteessa ulkoiseen informaatioon.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt oletukset:
Diskonttauskorko 9,76 % 
Kasvuprosentti terminal-arvoon liittyen 2 %

Diskonttauskorko lasketaan vieraan ja oman
pääoman painotettuna hankintakustannuksena.

Suoritettujen testien perusteella vuonna 2009 ei
ole ollut aihetta alentaa olemassa olevia liikearvoja.
Liikearvon testauslaskelmilla suoritettujen herk-
kyysanalyysien perusteella laskelmien keskeisissä
erissä voi tapahtua seuraavia muutoksia ilman, että
tarvetta alentaa olemassa olevia liikearvoja ilmenee:

• jotta arvonalentumistappioita ei tule rahavirtaa
tuottavassa yksikössä, pitää myyntikatteen kasvun
olla vähintään 1,8 % vuosina 2010-2014  

• jotta arvonalentumistappiota ei tule konsernita-
solla testattaessa yrityksen yhteisiä omaisuuseriä,
pitää rahavirtaa tuottavan yksikön myyntikatteen
kasvun olla vähintään 5,3 %

• laskelmissa käytettävä diskonttauskorko voi
nousta 6,64 prosenttiyksiköllä,

edellyttäen, että laskelmien muissa keskeisissä
oletuksissa ei tapahdu muutoksia.

6.4.14. Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Konsernin myytävissä olevat sijoitukset 5 tuhatta
euroa (7 tuhatta vuonna 2008) ovat sijoituksia no-
teeraamattomiin osakkeisiin. 

Lainat ja muut saamiset olivat 31.12.2008 laina-
saamisia henkilökuntaan kuuluneelta henkilöltä.
Kaikki saamiset maksettiin pois vuonna 2009.

Lainat ja muut saamiset 
(1000 EUR) 2009 2008
Pitkäaikaiset lainasaamiset  31.12. - 14
Lyhytaikaiset saamiset 31.12. - 5
Lainasaamiset yhteensä - 19
Käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 6.4.22.

6.4.15. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus (1000 EUR) 2009 2008
Tarveaineet ja lääkkeet 926 669
Yhteensä 926 669

Tilikaudella kuluksi kirjatun myyntiä vastaavan
vaihto-omaisuuden määrä tilikaudella on 4.539 tu-
hatta euroa ja tilikaudella 2008 3.851 tuhatta euroa.

6.4.16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset (1000 EUR) 2009 2008
Myyntisaamiset 800 808
Muut saamiset 143 254
Lyhytaikaiset lainasaamiset 0 5
Lainojen ja muiden saamisten 

kirjanpitoarvo 943 1 067
Siirtosaamiset 841 691
Myyntisaamiset ja muut 

saamiset yhteensä 1 784 1 758

6.4.17. Rahavarat

Rahavarat (1000 EUR) 2009 2008
Käteinen raha ja pankkitilit 418 224
Rahavarat yhteensä 418 224

6.4.18. Korolliset velat

Korolliset velat (1000 EUR) 2009 2008
Pitkäaikaiset jaksotettuun 

hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat (1000 EUR)

Pankkilainat 2 531 2 892
Rahoitusleasingvelat 952 806
Lisäkauppahintavelat, pitkä osuus 629 680
Yhteensä 4 112 4 378

Lyhytaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat (1000 EUR)

Shekkiluottotili 1 151 1 709
Pankkilainat 361 327
Rahoitusleasingvelat 450 315
Lisäkauppahintavelat, lyhyt osuus 415 93
Yhteensä 2 377 2445

Korolliset velat yhteensä 6 489 6823

Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa
6.4.22.

Konsernin pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia.
Konsernin pankkilainojen keskimääräinen korkopro-
sentti on 2,78 %. Konsernin kaikki lyhyt- ja pitkäai-
kaiset velat ovat euromääräisiä.

Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja
niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujak-
sot ovat seuraavat: 

1000 EUR 2009 2008
alle 6 kk 480 560
6-12 kk 2412 2 661
Yhteensä 2892 3 221

Rahoitusleasingvelkojen 
erääntymisajat 2009 2008

Rahoitusleasingvelat - 
vähimmäisvuokrien 
kokonaismäärä
Yhden vuoden kuluessa 514 378
Vuotta pidemmän ajan ja 

enintään viiden vuoden kuluttua 1021 878
Yli viiden vuoden kuluttua - -
Yhteensä 1 535 1 257

Rahoitusleasingvelat 
– vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa 450 315
Vuotta pidemmän ajan ja 

enintään viiden vuoden kuluttua 953 805
Yli viiden vuoden kuluttua - -
Yhteensä 1403 1120

Tulevaisuudessa kertyvät 
rahoituskulut 132 137

Rahoitusleasingvelkojen 
kokonaismäärä 1 403 1120

6.4.19. Laskennalliset verosaamiset 
ja -velat 

Laskennalliset 1.1.2009 Kirjattu 31.12.2009
verosaamiset tulos-
(1000 EUR) laskelmaan
Vahvistetut tappiot 375 -194 181
Muut erät 34 8 42
Laskennalliset vero-

saamiset kirjanpi-
dossa yhteensä 409 -186 223

Yhtiö on kirjannut vuodelta 2009 vahvistettavista
voitoista 194 tuhannen euron suuruisen vähennyk-
sen laskennallisiin verosaamisiin.

Laskennalliset 1.1.2008 Kirjattu 31.12.2008
verosaamiset tulos-
(1000 EUR) laskelmaan
Vahvistetut tappiot 216 159 375
Lääkäripalkkavelka 58 -58 -
Muut erät 16 18 34
Laskennalliset vero-

saamiset kirjanpi-
dossa yhteensä 290 119 409

Laskennalliset 1.1.2009 Kirjattu 31.12.2009
verovelat tulos-
(1000 EUR) laskelmaan

Laskennalliset 1.1.2009 Kirjattu 31.12.2009
verovelat tulos-
(1000 EUR) laskelmaan
Aineettomien 

hyödykkeiden aktivointi 
yritysten yhteen-
liittymissä 932 -19 913

Aineellisten hyödykkeiden 
arvostaminen käypään 
arvoon yritysten 
yhteenliittymissä 88 -17 71

Muut erät 18 - 18
Laskennalliset 

verovelat kirjanpidossa 
yhteensä 1 038 -36 1 002
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6.4.20. Ostovelat, siirtovelat ja muut velat

(1000 EUR) 2009 2008
Ostovelat 1 183 995

Siirtovelat 2009 2008
Lääkäripalkkiovelat 1 080 1 223
Lomapalkkavelka 1 241 904
Muut siirtovelat 358 493
Siirtovelat yhteensä 2 680 2 620

Muut velat 2009 2008
Koronvaihtosopimusvelka 83 69
Ennakonpidätykset ja 

sosiaaliturvamaksu 212 199
Muut velat 5 35
Muut velat yhteensä 300 303

Ostovelat, siirtovelat ja 
muut velat yhteensä 4 163 3 917

Lyhytaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettavat 
rahoitusvelat (1000 EUR) 2009 2008
Ostovelat 1183 995
Muut velat 5 35
Yhteensä 1 188 1 030

Shekkiluottotili 1 151 1 709
Liiketoimintakauppavelka 1 043 773
Pitkäaikaisten lainojen 

lyhennykset 361 327
Yhteensä 2 555 2 809

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat yhteensä 3 743 3 839

6.4.21. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Laskelma oman pääoman muutoksista on esitetty
kohdassa 4.

Osakemäärien 
täsmäytyslaskelma (kpl) Osakkeiden lukumäärä
Osakemäärä 1.1.2008 5 592 072

Yrityskauppaoptioilla merkityt 
osakkeet 13.2.2008 8139 000

Henkilöstöannissa merkityt 
osakkeet 18.2.2008 857 700

Optioilla merkityt 
osakkeet 31.3.2008 120 000

Optioilla merkityt osakkeet 
13.10.2008 1 500

Osakemäärä 31.12.2008 5 910 272
Osakemäärä1.1.2009 5 910 272
Optioilla merkityt osakkeet 10.6.2009 239 500
Optioilla merkityt osakkeet 28.10.2009 1 500
Optioilla merkityt osakkeet 28.12.2009 60 000
Osakemäärä 31.12.2009 6 211 272

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden
lopussa 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä
6.211.272 kappaletta. Oral Hammaslääkärit Oyj:llä
on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen
ääneen ja osinko-oikeudet ovat yhdenvertaiset.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista
vasta-arvoa. Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähim-
mäisosakepääoma on 120.000 euroa ja enimmäis-
osakepääoma 2.000.000 euroa. Näissä rajoissa osa-
kepääomaa voidaan alentaa tai korottaa yhtiöjärjes-
tystä muuttamatta.

Oman pääoman rahastojen kuvaukset

Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa osakeannista tai optio-
oikeuksista on päätetty ja näiden päätösten perus-
teella on tehty merkintöjä ja rerkisteröity osake-
määrien korotuksia ennen 20.3.2007, osakemer-
kinnöistä saadut suoritukset on kirjattu osakepää-

6.4.22.  Rahoitusvarojen -ja velkojen käyvät arvot

Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
Rahoitusvarat (1000 EUR) Liitetieto arvo 2009 arvo 2009 arvo 2008 arvo 2008
Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset 6.4.14. 0 0 14 14
Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset 6.4.16. 943 943 1 067 1 067
Rahavarat 6.4.17. 418 418 224 224

Rahoitusvelat (1000 EUR)
Pankkilainat 6.4.18. 2 892 2 919 3 219 3 141
Shekkiluottotilit 6.4.18. 1 151 1 151 1 709 1 709
Koronvaihtosopimus 83 83 69 69
Rahoitusleasingvelat 6.4.18. 1 403 1413 1 121 975
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 6.4.20. 1 188 1 188 1 030 1 030

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

Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten käypä
arvo tilinpäätöspäivänä vastaa niiden kirjanpito-
arvoa.

Myytävissä olevat sijoitukset
Yhtiöllä ei ole olennaisia myytävissä olevia 
sijoituksia.

Pankkilainat
Käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavir-
toihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa,
jolla konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta
tilinpäätöshetkellä. Kokonaiskorko muodostuu 
riskittömästä korosta ja yrityskohtaisesta riski-
preemiosta.

Koronvaihtosopimukset
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritet-
ty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla
menetelmällä käyttäen tilinpäätöspäivän markki-
nakorkoja.

Shekkitililuotto
Shekkitililuoton kirjanpitoarvo vastaa sen käypää
arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennai-
nen luoton maturiteetti ja uudelleenhinnoittelujak-
son pituus huomioiden.

Rahoitusleasingvelat
Käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla tulevat ra-
havirrat korolla, joka vastaa vastaavien leasingsopi-
musten 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 diskont-
tauskorot:

2009 2008
Pankkilainat 2,76 % 4,72 %
Rahoitusleasingvelat 2,46 % 4,14 %

Laskennalliset verovelat (1000 EUR) 1.1.2008 Kirjattu yhtiön Tytäryhtiön 31.12.2008
tuloslaskelmaan hankinta c

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

omaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen
mukaisesti transaktiokuluilla vähennettynä.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää
muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osak-
keiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei ni-

menomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepää-
omaan. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
03.04.2008 tekemän päätöksen mukaisesti päätös-
päivämäärän jälkeen optio-ohjelmilla tehdyistä osa-
kemerkinnöistä saadut maksut merkitään koko-
naisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon.
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6.4.23. Osakeperusteiset maksut
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja
kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2009
oli 6.211.272 kappaletta ja osakepääoma
576.807,20 euroa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen
ääneen. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Osakkeiden lukumäärä korottui tilikauden aika-
na optio-oikeuksilla tehtyjen osakemerkintöjen seu-
rauksena yhteensä 301.000 osakkeella.Oral Ham-
maslääkärit Oyj:n hallituksen vuonna 2007 yritys-
järjestelyn myyjäosapuolille antamilla optio-oikeuk-
silla merkittiin vuoden 2009 aikana yhteensä 29.500
uutta osaketta. Ne merkittiin kaupparekisteriin
10.6.2009.

Sarjan 2006A optioilla merkittiin tilikaudella
210.000 uutta osaketta, ja kaikki sarjan merkintäoi-
keudet tulivat näin käytetyiksi. Uudet osakkeet mer-
kittiin kaupparekisteriin 10.6.2009. Optio-oikeudet
perustuivat yhtiökokouksen 24.3.2006 päätökseen,
ja ne oli annettu 1.4.-31.12.2006 maksutta osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yh-
tiön toimitusjohtajalle sekä konsernin muulle avain-
henkilöstölle. Osakkeiden merkintäaika oli
30.6.2007-30.3.2009 ja merkintähinta 1,80
euroa/osake. 

Ulkona olevat optiot 2009 2009 2008 2008
Optio- Painotettu keski- Optio- Painotettu keski-
määrä määräinen merkin- määrä määräinen merkin-

(kpl) tähinta (EUR) (kpl) tähinta (EUR)

Tilikauden alussa 419 139 2,10 651 139 2,02
Myönnetyt uudet optiot 30 000 3,50 36 000 3,50
Toteutetut optiot -301 000 1,84 -260 500 2,65
Rauenneet optiot  -1 500 1,56
Menetetyt optiot -6 000 3,50
Tilikauden lopussa 148 139 419 139 2,10
Toteutettavissa olevat optiot tilikauden lopussa 0 271 500 1,85

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden keskimääräinen juoksuaika (päiviä) 395

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden merkintähintojen vaihteluväli (EUR) 3,25-3,50

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 2009 2008

Osakehinta myöntämishetkellä, eur 3,00 2,95
Merkintähinta, eur 3,50 3,50
Korko, % 3,50 3,41
Juoksuaika, vuotta 1,0 2,8
Historiallinen volatiliteetti, % 35 52
Osinkotuotto-oletus,% 0,0 0,0
Käypä arvo, eur 0,66 0,93

Optiotodistuksilla 2005D ja 2005E merkittiin tili-
kaudella 60.000 osaketta. Osakemäärän korotus mer-
kittiin kaupparekisteriin 28.12.2009. Optio-oikeudet
perustuivat ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2005
päätökseen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtajan
merkittäväksi tarjottiin vastikkeetta yhteensä 60.000
optio-oikeutta, jotka oikeuttivat merkitsemään yhteensä
enintään 60.000 yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintä-
aika oli optiotodistuksilla 2005D 1.1.2007-31.12.2009
ja optiotodistuksilla 2005E 1.1.2008-31.12.2009. 
Osakkeiden merkintähinta oli 2,00 euroa/osake. 

Vuoden 2004 optio-ohjelman perusteella merkittiin
tilikaudella 1.500 osaketta, jotka merkittiin kauppare-
kisteriin 28.10.2009. Optio-ohjelma perustui varsinai-
sen yhtiökokouksen 2004 päätökseen. Merkintäaika
päättyi 31.5.2009. Optio-oikeuksilla merkittiin yhteen-
sä 7.000 osaketta. 

Lisäksi Järvenpään Hammashoito Oy:n myyjäosa-
puolille suunnattiin yhteensä 66.450 uutta osaketta ja
Lahden Hammaspaikka Ky:n myyjäosapuolille yhteen-
sä 16.579 uutta osaketta. Osakeannit perustuivat varsi-
naisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle myöntä-
miin valtuuksiin. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
tilikauden päättymisen jälkeen 27.1.2010.

6.5. Vakuudet ja vastuusitoumukset

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (1000 EUR)

Konserniyhtiön puolesta annetut vakuudet 2009 2008
Yrityskiinnitys 6 000 6 000

Velat, joita varten vakuudet annettu 2009 2008
Rahalaitoslainat 2 892 3 219

Leasing-vastuut ja muut vastuut 2009 2008
Vuoden sisällä erääntyvät 119 104
Yli vuoden päästä erääntyvät 134 182
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 253 286

Vuokravastuut 2009 2008
Vuokravastuut toimitiloista 2 825 3 040
Yhteensä 2 825 3 040

Tilikaudella on kirjattu kuluksi seuraavat 
vuokrat 2009 2008
Toimitilavuokrat 970 836
Ajoneuvovuokrat 144 135
Asuntovuokrat 24 15
Kalustovuokrat 49 25
Tilikauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1 187 1 011

6.6. Riita-asiat ja oikeusprosessit
Konserniverokeskus myönsi maaliskuussa 2009
Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oikeuden vuosien
1999-2003 ja 2005 tappioiden vähentämiseksi yh-
tiön verotuksessa. Tappioiden yhteismäärä on
16.463.501 euroa, joista pääosa kohdistuu vuoteen
2001. Veroasiamies jätti siitä valituksen. Oral
Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon hallinto-
oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yhtiöllä ei
ole oikeutta vähentää näitä tappioita verotukses-
saan. Yhtiö harkitsee valittavansa päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oral Hammaslää-
kärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista
verosaamista taseeseen.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi maaliskuussa
2009 Jukka Aution Oralia vastaan nostaman va-
hingonkorvauskanteen, jossa Autio vaati Oral
Hammaslääkärit Oyj:ltä noin 1,15 miljoonan eu-
ron vahingonkorvausta perustuen Aution väittä-
miin koskien Hammassairaala Oral Oy:n vuosina
2003–2006 tapahtuneita osakejärjestelyitä. Käräjä-
oikeuden tuomio ei ole lainvoimainen ja Autio on
jättänyt siitä valituksen. 

6.7. Tilinpäätöspäivän jälkeiset
tapahtumat
Oral antoi 4.1.2010 tiedotteen jossa se kertoi että
yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Oral Hammaslääkä-
rit Oyj:n hallitus nimitti 4.1.2010 pitämässään ko-
kouksessa yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden
maisteri Marina Vahtolan 15.1.2010 alkaen. Väisty-
vä toimitusjohtaja Antti Kasi halusi luopua operatii-
visesta vastuusta ja toimitusjohtajan tehtävästä sen
johdosta, että yhtiön rakennusvaihe, jota Kasi tuli
suorittamaan on nyt tehty ja yhtiö on siirtymässä
hänen mukaansa uuteen kehitysvaiheeseen. 

Yhtiön kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäse-
neksi nimitettiin 28.1.2010 Janne Ryhänen ja liike-
toimintajohtajaksi nimitettiin Anna-Maria Mäkelä.
Mäkelä toimi aiemmin Oral Hammaslääkärit Oyj:n
johtoryhmän jäsenenä ja palvelujohtajana.

Oral Hammaslääkärit Oyj sai 26.2.2010 tiedon
hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan yh-
tiöllä ei ole oikeutta vähentää vuosien 1999-2003 ja
2005 tappioita verotuksessaan. Oral Hammaslääkä-
rit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista ve-
rosaamista taseeseen. Yhtiö harkitsee valittavansa
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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7. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

7.1. Emoyhtiön tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

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

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 

Pysyvien vastaavien arvostus 
Koneet ja kalusto on arvostettu välittömään han-
kintamenoon vähennettyinä suunnitelman mukaisil-
la poistoilla ja arvonalentumisilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineetto-
mien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pi-
toajan 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 liike-
arvoon sisältyvien liiketoiminnan jatkuvuustekijöi-
den perusteella.

Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus muodostuu tilinpäätöshetkellä yh-
tiön asemilla olleesta hammasterveyspalveluiden
hoitoprosesseissa käytettävistä tarve- ja lääkeai-
neista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintame-
noon tai sitä alhaisempaan jälleenhankintahintaan
tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Liikevaihdon tuloutusperiaate
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin liikevaihto
muodostuu kokonaisuudessaan arvonlisäverotto-
mien terveyspalvelujen myynnistä. Liikevaihtona

esitetään palveluiden myynnistä saadut tuotot käy-
pään arvoon arvostettuina oikaistuina alennuksilla.

Hammasterveyspalveluiden tuottamisprosessissa
hoitojaksot voivat muodostua yhdestä tai useam-
masta hoitokäynnistä. Myyntituotot kirjataan tuo-
toiksi hoitokäyntikohtaisesti sitä mukaa kun hoito-
jaksoon liittyviä toimenpiteitä suoritetaan asiak-
kaalle. Samalla hetkellä kirjataan kuluksi liikevaih-
don kerryttämiseksi suoritettavat välittömät kulut,
kuten lääkäripalkkiot. Toimintansa luonteesta joh-
tuen yhtiöllä ei ole käytössä muita liikevaihdon 
tuloutusmenettelyjä.

Materiaalit ja palvelut 
Materiaalit ja palvelut -kuluryhmässä esitetään ali-
hankintana hankitun lääkäri- ja muun hoitohenki-
löstön käytöstä aiheutuneet kulut, vastaanotoilla
käytettyjen tarveaineiden ja lääkkeiden hankinnasta
aiheutuneet kulut sekä hammaslaboratoriolta ostet-
tujen proteettisten tuotteiden ja laitteiden kulut. 

Eläkkeet 
Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu
ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Emoyhtiöllä
on käytössä ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjes-
telyjä. Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritukset
kirjataan kuluiksi sinä kautena, johon maksusuori-
tus liittyy.   

Tutkimus- ja kehittämismenot 
Mahdolliset tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirja-
taan syntymisvuotenaan tuloslaskelmaan vuosiku-
luksi. Yhtiöllä ei ole ollut tuotekehitysmenoja tili-
kaudella 2009. 

Laskennalliset verot:
Väliaikaisista eroista ei ole kirjattu laskennallisia
verovelkoja tai –saamisia. Verotuksellisista tappiois-
ta ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia (Liite-
tieto 7.6.11.).

7.2. Emoyhtiön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1000 EUR)

Liitetieto 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

Liikevaihto 7.5.1. 30 018 523,67 21769597,17

Liiketoiminnan muut tuotot 58 502,24 0,00

Materiaalit ja palvelut 7.5.2. 12 933 015,31 1 0621 949,81
Henkilöstökulut 7.5.3. 10 166 761,21 6 590 529,08
Poistot 7.5.6. 1 419 750,81 1 065 666,43
Liiketoiminnan muut kulut 7.5.7. 5 538 493,77 4 387 086,01

Liikevoitto 19 004,81 -895 634,16

Rahoitustuotot ja -kulut 7.5.8. -212 422,84 -184 678,38

Tulos ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja -193 418,03 -1 080 312,54

Satunnaiset erät 7.5.9. 433 010,73 178 589,64

Tulos ennen veroja 239 592,70 -901 722,90

Tuloverot - -

Tilikauden voitto (tappio) 239 592,70 901 722,90
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7.3. Emoyhtiön tase

TASE (EUR)
Liitetieto 31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 7.6.1. 7 758 600,21 7 735 369,50
Aineelliset hyödykkeet 7.6.2. 1 672 869,86 1 724 932,17
Sijoitukset 7.6.3. 1 292 947,99 1 290 387,99
Pysyvät vastaavat yhteensä 10 724 418,06 10 750 689,66

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 853 941,13 619 481,91
Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 7.6.4. - 13 845,88
Lyhytaikaiset saamiset 7.6.5. 2 327 875,85 1 775 668,07
Rahat ja pankkisaamiset 56 828,20 151 673,93
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 238 645,18 2 560 669,79

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 963 063,24 13 311 359,45

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 7.6.6. 570 807,20 570 807,20
Ylikurssirahasto 7.6.6. 3 695 262,39 3 892 658,44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7.6.6. 822 920,00 846 170,00
Edellisten tilikausien voitto 7.6.6.

-141 843,15
Tilikauden voitto (tappio) 7.6.6. 239 592,70 -901 722,90 
Oma pääoma yhteensä 5 328 582,29 4 266 069,59

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Koneiden ja kaluston poistoero                           - 178,15

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 7.6.7. 2 530 780,00 2 891 760,00
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.6.8. 6 103 700,95 6 153 351,71
Vieras pääoma yhteensä 8 634 480,95 9 045 111,71

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 963 063,24 13 311 359,45

7.4. Emoyhtiön rahavirtalaskelma

RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR)
2009 2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaiseriä -193 -1 080
Rahoitustuotot ja kulut 212 185
Muut oikaisut -3 -142
Poistot 1 420 1066
Nettokäyttöpääoman muutos -137 739
Korot -221 -205
Maksetut välittömät verot 104 -23
Liiketoiminnan rahavirta 1 182 539

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -849 -1 464
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 17
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu 

kauppahinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -306 -999
Lainasaamisten takaisinmaksut - 5
Sijoitusten lisäys -3 -1 138
Investointien rahavirta yhteensä -1 141 -3 597

Kassavirta ennen rahoitusta 41 -3 058

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 1687
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -89 -53
Lyhytaikaisten lainojen nostot - 1 042
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -798 -
Osakepääoman korotus - 12
Maksullinen osakeanti - 175
Optioilla merkityt osakkeet 573 204
Saadut konserniavustukset 179 -
Rahoituksen rahavirta -136 3 068

Rahavarojen lisäys/vähennys -95 10

Rahavarat tilikauden alussa 152 56
Fuusiossa siirtyneet rahavarat - 86
Rahavarat tilikauden lopussa 57 152

7.5. Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot

7.5.1. Liikevaihdon jakaantuminen
Yhtiön liikevaihto muodostuu hammasterveyspalve-
luiden myynnistä sekä hallintopalveluveloituksista
konsernin tytäryhtiöille.

7.5.2. Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut (EUR) 2009 2008
Materiaalit ja tarveaineet 4 301 930,31 3 145 210,85
Ulkopuoliset palvelut 8 631 085,00 7 476 738,96
Materiaalit ja palvelut   

yhteensä 12 933 015,31 10 621 949,81

7.5.3. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (EUR) 2009 2008
Palkat ja palkkiot 8 225 168,44 5386454,06
Eläkekulut 1 442 670,30 968 530,58
Muut henkilösivukulut 498 922,47 235 544,44
Henkilöstökulut 

yhteensä 10 166 761,21 6 590 529,08
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7.5.4. Henkilökunta

2009 2008
Henkilökunta (keskimäärin) 462 270
Henkilökunta Suomessa 

keskimäärin 462 270

7.5.5. Johdon palkat ja palkkiot

Johdon palkat ja 
palkkiot (EUR) 2009 2008
Toimitusjohtajat 

Kasi, Antti* 131 684,00 125 814,40
Toimitusjohtajat yhteensä 131 684,00 125 814,40

Toimitusjohtajan sijainen
Virta, Erkki* 140 178,73 142 715,40

Hallituksen jäsenet 
Ehrnrooth, Alexander 4 000,00 9 100,00
Erma, Juhani 34 188,40 29 850,00
Ingberg, Mikael 13 250,00 11 850,00
Korhonen, Juha 23 200,00 21 700,00
Laitinen, Timo 8 586,00 0,00
Mikkonen, Hannu 0,00 3 900,00
Piponius, Kirsti 10 650,00 11 550,00
Waltimo, Tuomas 14 532,30 14 950,00
Wrede, Benedict Thomas 8 450,00 0,00

Hallituksen jäsenet 
yhteensä 116 856,70 102 900,00

Johdon palkat ja palkkiot 
yhteensä 388 719,43 371 429,80

*Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen maksetut palkat vuonna 2009.

7.5.6. Poistot

Poistot (EUR) 2009 2008
Poistot aineellisesta 
käyttöomaisuudesta
Koneet ja kalusto 432 873,69 297 169,92
Yhteensä 432 873,69 297 169,92

Poistot aineettomasta 
käyttöomaisuudesta
Liikearvo 761 893,76 639 789,82
Muut aineettomat oikeudet 224 983,36 128 706,69
Yhteensä 986 877,12 768 496,51

Poistot yhteensä 1 419 750,81 1 065 666,43

7.6. Emoyhtiön taseen liitetiedot

7.6.1. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (EUR)

Liikearvo 2009 2008

Hankintameno 1.1 7 484 071,49 5 519 468,14
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 0,00 117 238,61
Fuusiotappio 0,00 648 554,34
Lisäykset 585 447,55 1 198 810,40

Hankintameno 31.12. 8 069 519,04 7 484 071,49

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -1180 081,30 -540 291,48
Tilikauden poistot -761 893,76 -639 789,82
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 941 975,06 -1 180 081,30

Kirjanpitoarvo 1.1. 6 303 990,19 4 979 176,66
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 127 543,98 6 303 990,19

Aineettomat oikeudet 2009 2008

Hankintameno 1.1. 178 724,68 20 698,28
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 0,00 262,37
Siirto erien välillä 32 288,94 -
Lisäykset 146 853,01 157 764,03
Hankintameno 31.12. 357 866,63 178 724,68

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -17 690,37 -4 061,82
Siirto erien välillä -5 474,22 -
Tilikauden poistot -59 120,17 -13 628,55
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -82 284,76 -17 690,37

Kirjanpitoarvo 1.1. 161 034,31 16 636,46
Kirjanpitoarvo 31.12. 275 581,87 161 034,31

Muut pitkävaikutteiset menot 2009 2008

Hankintameno 1.1. 1 446 784,20 607 678,90
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 0,00 109 470,25
Siirto erien välillä -32 288,94 -
Lisäykset 277 807,27 729 635,05
Hankintameno 31.12. 1 692 302,53 1 446 784,20

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -176 439,20 -61 361,06
Siirto erien välillä 5 474,22
Tilikauden poistot -165 863,19 -115 078,14
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -336 828,17 -176 439,20

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 270 345,00 546 317,64
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 355 474,36 1 270 345,00

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet yhteensä 31.12. 7 758 600,21 7 735 369,50

7.5.7. Liiketoiminnan muut kulut ja
tilintarkastajan palkkiot

Liiketoiminnan muut 
kulut (EUR) 2009 2008
Hallinnon kulut 615 138,35 451 808,04
Puhelin-, tietoliikenne ja 
toimistokulut 642 324,73 573 343,01
Toimitilavuokrat 841 350,78 679 145,42
Muut toimitilakulut 382 065,66 295 267,64
ATK-laite ja ohjelmistokulut 494 388,66 318 275,97
Muut kone- ja kalustokulut 872 658,56 710 722,65
Markkinointikulut 1 061 732,73 776 806,65
Matkakulut 112 523,68 124 851,58
Edustuskulut 27 683,63 32 955,53
Muut liiketoiminnan kulut 488 626,99 423 859,52
Yhteensä 5 538 493,77 4 387 086,01

Tilintarkastajan palkkiot 
(1000 EUR) 2009 2008
Tilintarkastuspalkkiot 40 32
Muut tilintarkastustoimeksiannot 38 6
Veroneuvonta 7 9
Muut palvelut 109 88
Yhteensä 194 135

7.5.8. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja –kulut 
(EUR) 2009 2008
Korko- ja muut 

rahoituskulut -222 850,80 -195 737,18
Korkotuotot 10 427,96 11 058,80
Yhteensä -212 422,84 -184 678,38

7.5.9. Satunnaiset erät

(EUR) 2009 2008
Konserniavustukset 433 010,73 178 589,64
Satunnaiset erät yhteensä 433 010,73 178 589,64
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7.6.2. Aineelliset hyödykkeet

AINEELLISET HYÖDYKKEET (EUR)

Koneet ja kalusto 2009 2008

Hankintameno 1.1. 2 393 430,46 1 328 292,07
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 0,00 253 908,44
Lisäykset 395 243,14 811 229,95
Vähennykset -15 031,76 0,00
Hankintameno 31.12. 2 773 641,84 2 393 430,46

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -675 350,66 -378 180,74
Tilikauden poistot -432 873,69 -297 169,92
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 108 224,35 -675 350,66

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 718 079,80 950 111,33
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 665 417,49 1 718 079,80

Muut aineelliset hyödykkeet 2009 2008

Hankintameno 1.1. 6 852,37 -
Lisäykset 600,00 5 777,88
Fuusiossa siirtynyt hankintameno 0,00 1074,49
Hankintameno 31.12. 7 452,37 6 852,37

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 31.12. 1 672 869,86 1724932,17

7.6.3. Sijoitukset

Sijoitukset (EUR) 2009 2008
Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy:n ja Itäkeskuksen 
Hammaslääkäriasema Oy:n osakkeet 1 125 939,83 1125 939,83
Muut sijoitukset 167 008,16 164 448,16
Sijoitukset yhteensä 1 292 947,99 1 290 387,99

7.6.4. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset muut saamiset (EUR) 2009 2008
Muut saamiset 0,00 13 845,88
Pitkäaikaiset muut saamiset yhteensä 0,00 13 845,88

7.6.5. Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset (EUR) 2009 2008

Myyntisaamiset 734 854,10 752 342,99
Siirtosaamiset 799 301,21 735 367,40
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 649 374,78 87 430,05
Lainsaamiset muilta 13 696,86 72 745,14
Muut saamiset 130 648,90 127 782,49
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 327 875,85 1 775 668,07

7.6.6. Oma pääoma

OMA PÄÄOMA (EUR) 2009 2008

Osakepääoma 1.1. 570 807,20 558 807,20
Optioilla merkityt osakkeet 31.3.2008 0,00 12 000,00
Osakepääoma 31.12. 570 807,20 570 807,20

Ylikurssirahasto 1.1 3 892 658,44 4 363 151,75 
Ylikurssirahaston alentaminen tappioiden kattamiseksi -197 396,05 -470 493,31
Ylikurssirahasto 31.12. 3 695 262,39 3 892 658,4

Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto 1.1. 846 170,00 6 720,00
Optioilla merkityt osakkeet 13.2.2008 0,00 260 000,00
Suunnattu osakeanti 18.2.2008 0,00 173100,00
Optioilla merkityt osakkeet 31.3.2008 0,00 204 000,00
Optioilla merkittyjä osakkeita 13.2.2008 0,00 200 010,00
Optioilla merkittyjä osakkeita 13.10.2008 0,00 2 340,00
Optioilla merkittyjä osakkeita 31.3.2009 216 000,00 0,00
Optioilla merkittyjä osakkeita 31.3.2009 162 000,00 0,00
Hämeenlinna Earn-Out 31.3.2009 71 980,00 0,00
Optiolla merkityt osakkeet 31.5.2009 2 940,00 0,00
Optioilla merkityt osakkeet 23.11.2009 60 000,00 0,00
Optioilla merkityt osakkeet 23.11.2009 60 000,00 0,00
Sijoitetun pääoman oikaisu 26.9.2009 -846 170,00 0,00
Suunnattu osakeanti 31.12.2009 50 000,00 0,00
Suunnattu osakeanti 31.12.2009 200 000,00 0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 822 920,00 846 170,00

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. -1 043 566,05 -612 336,46
Siirretty ylikurssirahastosta 0,00 470 493,31
Oikaisu:
Ylikurssirahaston alentaminen 197 396,05 -
Siirto ylikurssirahastosta tappioiden kattamiseksi 846 170,00 -
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 0,00 -141 843,15

Tilikauden voitto (tappio) 239 592,70 -901 722,90

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 328 582,29 4 266 069,59 
Jakokelpoiset voittovarat 239 592,70 -

7.6.7. Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma (EUR) 2009 2008

Pankkilainat 2 530 780,00 2 891 760,00
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 2 530 780,00 2 891 760,00
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7.6.8. Lyhytaikainen vieras pääoma

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (EUR)

Korolliset lyhytaikaiset velat 2009 2008
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 2 310,14
Shekkiluottotili 1 150 735,79 1 709 161,34
Pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennysosuudet 360 980,00 326 640,00
Korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 1 511 715,79 2 038 111,48

Korottomat lyhytaikaiset velat 2009 2008
Ostovelat 1 149 211,55 974 948,47

Siirtovelat 2009 2008
Lääkäripalkkiovelat 672 691,60 1 173 504,52 
Lomapalkkavelka 1 154 136,27 859 894,83 
Henkilöstösivukulut 237 550,36 302 741,34
Muut siirtovelat 422 297,44 111 695,57
Siirtovelat yhteensä 2 486 675,67 2 447 836,26

Muut velat 2009 2008
Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut 193 748,48 187 663,02
Muut lyhytaikaiset velat 4 958,90 7 848,90
Muut velat yhteensä 198 707,38 195 511,92

Velat konserniyrityksille 2009 2008
Laina - 132 843,36
Muut velat 757 390,56 364 100,22
Velat konserniyrityksille 757 390,56 496 943,58
yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 103 700,95 6 153 351,71

7.6.9. Vakuudet ja vastuusitoumukset

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (EUR)

Yhtiön omasta puolesta annetut vakuudet 2009 2008
Yrityskiinnitys 6 000 000,00 6 000 000,00

Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 2 891 760,00 3 218 400,00

Leasing-vastuut ja muut vastuut 2009 2008
Vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 628 734,55 481 521,15
Yli vuoden päästä erääntyvät leasingvastuut 1 027 213,54 1 060 544,24
Yrityshankintoihin liittyvät lisäkauppahinnat, 
vuoden sisällä erääntyvät 414 775,94 92 542,85
Yrityskauppahintoihin liittyvät lisäkauppahinnat,
yli vuoden päästä erääntyvät 628 672,68 680 238,23
Koronvaihtosopimus, vuoden sisään erääntyvä 10 404,00 -
Koronvaihtosopimus, yli vuoden päästä erääntyvä 72 717,00 68 577,00
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 2 782 517,71 2 383 423,47

Yhtiön shekkitilin käyttövara on 2 500 000,00 euroa 31.12.2009.

Vuokravastuut (1000 EUR) 2009 2008
Vuokravastuut toimitiloista 2 798 066,22 2 996 969,47
Yhteensä

7.6.9. Vakuudet ja vastuusitoumukset

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (EUR)

Yhtiön omasta puolesta annetut vakuudet 2009 2008
Yrityskiinnitys 6 000 000,00 6 000 000,00

Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR) 2009 2008
Rahalaitoslainat 2 891 760,00 3 218 400,00

Leasing-vastuut ja muut vastuut 2009 2008
Vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 628 734,55 481 521,15
Yli vuoden päästä erääntyvät leasingvastuut 1 027 213,54 1 060 544,24
Yrityshankintoihin liittyvät lisäkauppahinnat, 
vuoden sisällä erääntyvät 414 775,94 92 542,85
Yrityskauppahintoihin liittyvät lisäkauppahinnat,
yli vuoden päästä erääntyvät 628 672,68 680 238,23
Koronvaihtosopimus, vuoden sisällä erääntyvä 10 404,00 -
Koronvaihtosopimus, yli vuoden päästä erääntyvä 72 717,00 68 577,00
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 2 782 517,71 2 383 423,47

Yhtiön shekkitilin käyttövara on 2 500 000,00 euroa 31.12.2009.

Vuokravastuut (1000 EUR) 2009 2008
Vuokravastuut toimitiloista 2 798 066,22 2 996 969,47
Yhteensä 2 798 066,22 2 996 969,47

Yrityskauppojen lisäkauppahintana yhtiö on si-
toutunut luovuttamaan omia osakkeitaan 20.000
kappaletta merkintähinnalla 3,25 euroa per osake

7.6.10. Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Emoyhtiön aiemmilta tilikausilta vahvistettujen 
tappioiden yhteismäärä on 1.431 tuhatta euroa.

Yrityskauppojen lisäkauppahintana yhtiö on si-
toutunut luovuttamaan omia osakkeitaan 20.000
kappaletta merkintähinnalla 3,25 euroa per osake
28.2.2010 mennessä, 18.639 kappaletta 3,38 euroa
per osake merkittävänä 28.2.2010 mennessä,
29.500 kappaletta 3,38 euroa per osake merkittävä-
nä 28.2.2011 mennessä sekä 15.150 osaketta yh-
teensä 50 tuhannella eurolla 31.3.2011 mennessä.

Yhtiö on suojannut korollisia velkojaan korkota-
son muutoksilta. Koronvaihtosopimukset on määri-
tetty konsernissa käyvän arvon suojauksiksi ja nii-

28.2.2010 mennessä, 18.639 kappaletta 3,38 euroa
per osake merkittävänä 28.2.2010 mennessä, 29.500
kappaletta 3,38 euroa per osake merkittävänä

den käypien arvojen muutokset on kirjattu tulosvai-
kutteisesti. Konsernin tasolla kirjattiin rahoitusku-
lua 15 tuhatta euroa, joka esitetään emoyhtiössä ta-
seen ulkopuolisena vastuun lisäyksenä 31.12.2008
vastuun määrään, joka oli 69 tuhatta euroa.  

28.2.2011 mennessä sekä 15.150 osaketta yhteensä
50 tuhannella eurolla 31.3.2011 mennessä.

Yhtiö on suojannut korollisia velkojaan korko-
tason muutoksilta. Koronvaihtosopimukset on mää-
ritetty konsernissa käyvän arvon suojauksiksi ja

niiden käypien arvojen muutokset on kirjattu tulos-
vaikutteisesti. Konsernin tasolla kirjattiin rahoitus-
kulua 15 tuhatta euroa, joka esitetään emoyhtiössä
taseen ulkopuolisena vastuun lisäyksenä 31.12.2008
vastuun määrään, joka oli 69 tuhatta euroa. 
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Tunnuslukuinformaatio neljältä viimeiseltä tilikaudelta on laskettu konsernin virallisten tilinpäätök-
sien mukaisesti. Liiketoiminnan ja konsernirakenteen muutoksista johtuen luvut eivät ole sellaise-
naan vertailukelpoisia. Pääomalainat on käsitelty vieraana pääomana tunnuslukuja laskettaessa. 

8.1. Osakkeenomistajat
Osakkeenomistusta koskevat tiedot on esitetty halli-
tuksen toimintakertomuksessa.

8.2. Johdon osakeomistus 
Johdon osakeomistusta koskevat tiedot on esitetty
hallituksen toimintakertomuksessa.

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

8.4. Osakkeen vaihto ja kurssikehitys 
Vuoden 2009 aikana Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeita vaihdettiin yhteensä 687.555 kappaletta ja
osakkeiden vaihto oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikaudella 1.1.-31.12.2009 Oral Hammaslääkä-
rit Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 2,24
euroa ja ylin 3,20 euroa. Osakkeen päätöskurssi
30.12.2009 oli 3,01 euroa ja yhtiön markkina-arvo
18,7 miljoonaa euroa. 

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

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

8.7. Optiot
Optioita koskevat tiedot on esitetty hallituksen toi-
mintakertomuksessa.

H A L L I T U S

Juhani Erma, Oikeustieteen lisensiaatti, 
varatuomari 
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2002
Syntynyt 1946
Hallitusammattilainen

Tärkeimmät luottamustehtävät: Tulikivi Oyj, halli-
tuksen jäsen; Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen;
Suomen Silmäsäätiö, hallituksen jäsen; Suomen
Kivitutkimussäätiö, hallituksen jäsen; Hallitusam-
mattilaiset ry:n puheenjohtaja; Keskuskauppakama-
rin yrityskauppalautakunnan varapuheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Borenius
& Kemppinen Oy, Senior advisor 2002-2009; 
Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, toimitusjohtaja
1999-2000; HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja joh-
dannaispörssi, selvitysyhtiön toimitusjohtaja
1998–1999; Helsingin Arvopaperipörssi, toimitus-
johtaja 1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy,
toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy (pankkiirilii-
ke), toimitusjohtaja 1985–1988.

Osakeomistus: 
7.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. 

Juha Korhonen, Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1962
Toimitusjohtaja, Optiomi Invest Oy
Työosoite: Erottajankatu 5 A, 00130 Helsinki

Tärkeimmät luottamustehtävät: Optiomi Invest Oy,
hallituksen jäsen; Sortavala-säätiö, hallituksen 
varapuheenjohtaja; FOEX Indexes Oy, hallituksen
jäsen; Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. 

Keskeinen työkokemus: eQ Pankki Oy, varainhoita-
ja 2006-2009 ja varatoimitusjohtaja 2002-2005; eQ
Pankkiiriliike Oy, johtaja, asiakasoperaatiot ja osa-
ke-emissiot 1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni),
toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitusjohtaja
1993-1996; Suomen Yhdyspankki Oy, johtaja, 
valuuttamääräinen rahoitus 1991-1993 ja johtaja, 
sisäinen laskenta 1989-1991.

Osakeomistus: 586.340 Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osaketta. 

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

Tärkeimmät luottamustehtävät: AB Kelonia, hallin-
toneuvoston jäsen; Osuuskauppa Varuboden, halli-
tuksen jäsen; Seligson & Co, hallituksen puheen-
johtaja; Veikkaus Oy, hallituksen jäsen; Konstsam-
fundet Foreningen RF, hallituksen jäsen; Promet-
heus Partners, hallituksen puheenjohtaja; Solvalla
Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja; Stiftelsen för
Åbo Akademi.

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

Osakeomistus: 
10.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.

Timo T. Laitinen, Diplomi-insinööri
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen
Syntynyt 1953 
Työosoite: STP Solutions Oy, 
Lapinlahdenkatu 9 B 29, 00180 Helsinki

Tärkeimmät luottamustehtävät: ACH Finland Oyj,
hallituksen jäsen; CFM Contango Rahastoyhtiö Oy, 
hallituksen jäsen; FIM Oyj, hallituksen puheenjoh-
taja; FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen; Kaasu-
pörssi Oy, hallituksen jäsen; Pretax Kvestor Oy,
hallituksen puheenjohtaja; STP Solutions Oy, halli-
tuksen puheenjohtaja; STP Solutions Oü, hallituk-
sen jäsen; Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, halli-
tuksen puheenjohtaja; Virustautien tutkimussäätiö,
hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus: FIM Oyj:n CFO 2007-
2008; eQ Pankki Oy:n toimitusjohtaja 2000–2006;
Helsingin Pörssi Oy:n toimitusjohtaja 1998–2000;
SOM Suomen Optiomeklarit Oy:n toimitusjohtaja
ja varatoimitusjohtaja 1987–1998.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Hallitus 31.12.2009 
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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.
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Kuvassa vasemmalta oikealle Juhani Erma, 
Kirsti Piponius, Timo T. Laitinen, Mikael Ingberg,
Juha Korhonen, Ben Wrede ja Tuomas Waltimo.

Kirsti Piponius, Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksessa 24.3.2006 alkaen
Syntynyt 1946

Tärkeimmät luottamustehtävät: Itula Oy, hallituk-
sen jäsen; Novetos Oy, hallituksen jäsen; Turvatiimi
Oyj, hallituksen jäsen; Varustamoliikelaitos/
Finstaship hallituksen jäsen; Omakotisäätiö, halli-
tuksen jäsen; Suomen lääketieteen säätiö, hallinto-
neuvoston jäsen; Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

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

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Tuomas Waltimo, Hammaslääketieteen tohtori,
erikoishammaslääkäri 
Hallituksessa 20.3.2007 alkaen
Syntynyt 1971
Professori, Baselin Yliopisto, Sveitsi 
Työosoite: Institut für Präventivzahnmedizin 
und Orale Mikrobiologie der Universität Basel, 
Hebelstrasse 3, CH-4051 
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kliinisen neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:  Research Scientist, Scan-
dinavian Institut for Dental Materials, Oslo 1997-
2000, Bernin yliopisto 2000-2001, Turun yliopisto
2002; Turun ja Helsingin yliopistojen dosentti.
Useiden kansainvälisten hammaslääketieteellisten
sarjojen toimitusneuvoston jäsen.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Benedict Wrede, B.Sc. (Eng) 
Hallituksessa 27.3.2009 alkaen 
Syntynyt 1964 
Varatoimitusjohtaja, Atine Group Oy
Työosoite: Atine Group Oy, Unioninkatu 7 A 15,
00130 Helsinki

Tärkeimmät luottamustehtävät: Barium Ab (Ruot-
si), hallituksen puheenjohtaja; Conor Venture Part-
ners Oy, hallituksen puheenjohtaja; Endero Oy, hal-
lituksen puheenjohtaja; Ineo Group Oy, hallituksen
jäsen; Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy, hallituk-
sen jäsen; Valimo Wireless Oy, hallituksen puheen-
johtaja.

Keskeinen työkokemus: Atine Group Oy, johtaja
ICT-divisioona 2007-2009; Donator Oy:n toimitus-
johtaja 2004–2006; Advancevpn Oy:n toimitusjoh-
taja 2001-2004; Nextra Group Oy:n Country Ma-
nager Suomessa 2000-2001; Affecto Oy:n (Enator
Ryhmä Oy) toimitusjohtaja 1998-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita

Antti Kasi, ekonomi
Syntynyt 1950
Toimitusjohtaja 1.11.2006-14.1.2010 

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.

Keskeinen työkokemus: Mehiläinen Oyj:n toimi-
tusjohtaja ja Mehiläisen hallituksen neuvonantaja
2001-2006, Mehiläiseen fuusioidun Tohtoritalo
Oy:n toimitusjohtaja 1995-2001, Pohjola-yhtiöiden
alue- ja markkinointijohtaja 1979-1995.

Osakeomistus: Antti Kasi omisti 31.12.2009 hen-
kilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta 
yhteensä 253.189 Oral Hammaslääkärit Oyj:n 
osaketta, mikä vastasi 4,08 prosenttia koko osake-
määrästä.

Marina Vahtola, KTM
Syntynyt 1963
Toimitusjohtaja 15.1.2010 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät: Aktia Oyj, hallituksen
jäsen; Suomen Asuntomessut, hallituksen jäsen.

Keskeinen työkokemus:Bauhaus Suomen ja Bau-
haus Eestin toimitusjohtaja 2004-2009; Aleksi 13
Oy:n toimitusjohtaja 2001-2003; Silja Line Oy:n
myymälätoiminnan johtaja 1997-2001; Anttila
Oy:n myyntijohtaja 1992-1997.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
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Juhani Erma Juha Korhonen
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja

Timo Laitinen Mikael Ingberg

Kirsti Piponius Tuomas Waltimo

Benedict Wrede

Marina Vahtola
Toimitusjohtaja
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Olemme tarkastaneet Oral Hammaslääkärit Oyj:n
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös
sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tu-
loslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksis-
ta, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liite-
tiedot.

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 ti-
linpäätösstandardien (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 toimintakerto-
muksesta. 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 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja
muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimin-
takertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkas-
tustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja
esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokoukselle

arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa sovelta-
mia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksem-
me mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lau-
suntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

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

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman
voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkasta-
maltamme tilikaudelta.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2010
PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö
Johan Kronberg
KHT



Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään 
annettu kertomus.

Helsingissä 1.3.2010 

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-Yhteisö

Johan Kronberg
KHT
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Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden
lajeista sekä säilytystavoista

• Tasekirja, erikseen sidottuna
• Päivä- ja pääkirjat, ATK-listoina
• Reskontraerittely, ATK-listoina
• Ostoreskontratositteet, paperitositteina
• Myyntireskontratositteet, paperitositteina
• Muistiotositteet, paperitositteina

Toimitus: Viestintä Isotalo Oy

Valokuvat: Studio Beet (s. 4, 14, 16, 66)
Tanja Konstenius (s. 7, 8, 11, 12)

Ulkoasu: Grafmore

Painopaikka: Painopirtti Oy, Helsinki
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