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TIEDOTE	  17.5.2016,	  julkaisuvapaa	  heti.	  
	  
	  
	  
UUSI	  SUOMALAINEN	  KETJU	  MUODOSTUMASSA	  HAMMASHOITOON	  
	  

	  
KotiHammas	  Oy	  on	  hankkinut	  omistukseensa	  helsinkiläisen	  A&O	  Mediclinics	  Oy:n	  sekä	  
Järvenpäässä	   toimivan	   Kurrenkulman	   Hammashoito	   Oy:n	   liiketoiminnat	   1.5.2016	  
alkaen.	   Yrityskauppojen	  myötä	   KotiHammas	  Oy:n	   toiminta	   laajenee	   Uudellamaalla	   ja	  
erikoishammaslääketieteellinen	  osaaminen	  vahvistuu.	  	  
	  
Molemmilla	  yhtiöillä	  on	  pitkä	  historia	  sekä	  perinteet	  alueillaan.	  Helsingin	  Munkkiniemessä	  sijaitsevan	  A&O	  
Mediclinicsin	  vastaanotolla	  työskentelee	  erikoishammaslääkäreitä,	  hammaslääkäreitä	  sekä	  muuta	  
henkilöstöä	  yhteensä	  14.	  Vastaanotolla	  on	  myös	  oma	  hammaslaboratorio.	  Järvenpään	  keskustassa	  
sijaitsevalla	  Kurrenkulman	  Hammashoito	  Oy:n	  vastaanotolla	  henkilöstöä	  on	  vastaavasti	  yhteensä	  12.	  
Molempien	  yhtiöiden	  henkilöstöt	  jatkavat	  vanhoina	  työntekijöinä.	  	  	  	  

	  
KotiHampaalla	  on	  entuudestaan	  hammaslääkäriasema	  Vantaalla	  Tikkurilassa	  ja	  liikkuvat	  
hammashoitoyksiköt	  pääkaupunkiseudulla	  sekä	  Oulussa.	  Yrityskauppojen	  jälkeen	  KotiHampaassa	  
työskentelee	  lähemmäs	  50	  alan	  ammattilaista	  sekä	  muuta	  henkilöstöä.	  	  
	  
-‐	  Olemme	  alueellamme	  ansainneet	  asiakkaidemme	  luottamuksen	  ja	  tunnettu	  kattavista	  palveluistamme	  
sekä	  hyvästä	  ja	  yksilöllisestä	  hammashoidosta.	  KotiHammas	  -‐ketjuun	  kuuluminen	  antaa	  meille	  
mahdollisuuden	  kehittää	  ja	  laajentaa	  palvelutarjontaa	  edelleen,	  kertoo	  A&O	  Mediclinicsin	  toimitusjohtaja	  ja	  
KotiHampaan	  Etelä-‐Suomen	  aluepäälliköksi	  siirtyvä	  Outi	  Aalto.	  	  
	  
-‐	  Kotihammas	  tarjoaa	  erinomaisen	  kotimaisen	  vaihtoehdon	  ja	  uutta	  näkökulmaa	  hammashoitoon	  
Suomessa.	  Pystymme	  tuomaan	  palvelutarjontaan	  mukaan	  myös	  kotiin	  vietävät	  palvelut,	  mikä	  tukee	  
perinteistä	  hammaslääkäriasemilla	  toteutuvaa	  vastaanottotoimintaa	  ja	  huomioi	  näin	  entistä	  
kokonaisvaltaisemmin	  mm.	  ikääntyvän	  väestön	  tarpeita,	  sanoo	  toimialajohtaja	  Juha	  Paajanen	  
KotiHampaasta.	  	  	  	  	  	  	  
	  
KotiHampaan	  tavoite	  on	  kasvaa	  ja	  kehittyä	  merkittäväksi	  uudeksi	  valtakunnalliseksi	  toimijaksi	  ja	  tuoda	  
kustannustehokas	  korkealaatuinen	  hammashoito	  kaikkien	  saataville.	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
Juha	  Paajanen,	  toimialajohtaja,	  puh.	  050	  344	  0724,	  juha.paajanen@kotihammas.fi	  
Outi	  Aalto,	  aluepäällikkö,	  puh.	  050	  553	  3555,	  outi.aalto@kotihammas.fi	  
Aki	  Kamppinen,	  toimitusjohtaja,	  puh.	  0400	  660	  680,	  aki.kamppinen@kotihammas.fi	  
	  
	  


