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”Olen vieläkin joka aamu herätessäni onnellinen siitä, että kaupat tehtiin.”  

  
Kielokallio haastatteli lähiaikoina vastaanottonsa myyneitä 
hammaslääkäreitä. Haastateltavien kaupat oli tehty joko yksityisen hammaslääkärin tai 
hammaslääkäriketjun kanssa. Kysyimme hammaslääkäreiden omia kokemuksia ja 
tunnelmia ennen ja jälkeen kauppaprosessin.   
  
Vastauksissa näkyy tunteiden laaja skaala: niin kauppaan liittyvät ilot ja huolenaiheet kuin 
onnistumiset ja muutoksen tuoma stressi. Hammaslääkärit kertovat parhaat vinkkinsä – 
kollegalta kollegalle – vastaanottonsa kauppaa parhaillaan harkitseville 
hammaslääkäreille.   
  
Toivotamme mielenkiintoisia lukuhetkiä!   
  

1. Tilanne ja tunnelmat ennen kauppaa  
  

”Tilanne jännitti minua etukäteen kovasti, kun en ole kaupallisen alan ihminen.”  
  
Kysyimme haastateltavilta tilanteesta ennen vastaanoton myymistä. Halusimme tietää, 
mitkä asiat vaikuttivat hammaslääkäreillä eniten päätökseen lähteä kauppaprosessiin.  
  
Tuleva sote-uudistus mainittiin kaikissa vastauksissa. Se herättää epävarmuutta, kun 
kukaan ei voi varmasti tietää miten ja mihin kaikkiin asioihin se lopulta vaikuttaa.   
  

”Kukaan ei osaa sanoa mihin sen kanssa mennään ja nyt on turvallisempi olla mukana isommassa 
konsernissa, joilla on tietotaitoa ja asiantuntemusta sote-juttujen suhteen.”   

  
Monet hammaslääkärit kokivat, että lisääntynyt hallinnollinen työ syö aikaa omalta 
kliiniseltä työltä. Kun ostajana oli hammaslääkäriketju, mainittiin useaan otteeseen halu 
keskittyä potilaiden hoitamiseen ja siirtää ”paperityöt” sekä sähköiset 
potilasarkistot isommalle kumppanille.   
  
Hammaslääkärin oma elämäntilanne nousi luonnollisesti tärkeänä tekijän esiin 
haastatteluissa. Monet olivat alkaneet ennakoida tulevaa eläkeikää ja aloittaneet 
kauppaprosessin hyvissä ajoin etukäteen.   
  

”En halua tai jaksa 65-vuotiaaksi saakka tehdä töitä. Aloin jo tehdä vähemmän töitä ja tuntuma alkoi 
hävitä.”  

  
Pienemmillä paikkakunnilla hammaslääkäreillä oli aito huoli siitä, miten löytää hyvä 
jatkaja toiminnalle, ettei potilaiden tarvitse matkustaa naapuripaikkakunnille.   
  

”Olemme monta vuotta yrittäneet löytää jatkajaa, mutta aina eri syistä ne ovat peruuttaneet 
tulonsa.”  
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Kun taas nuoremman hammaslääkärin motiivi kaupalle saattoi olla halu viettää enemmän 
aikaa perheen kanssa.   
  

”Tein kaupat, koska perheenlisäyksen vuoksi halusin viettää enemmän aikaa kotona.”    
  
Ennen kauppaa useimmilla hammaslääkäreillä oli oletus, että prosessi sisältää paljon 
byrokratiaa ja kestää kauan. Myös omien työntekijöiden suhtautuminen asiaan 
huolestutti.   
  
Lähes kaikki kokivat, että ensikertalaisen kannattaa kaupan tekoon ottaa mukaan 
ulkopuolinen yrityskauppojen ammattilainen heti alusta saakka. Tärkeää heille oli löytää 
henkilö, joka on käynyt prosessin läpi kymmeniä kertoja ja tietää tarkkaan jokaisen 
vaiheen. Toisten kollegoiden suosituksia hyvistä ammattilaisista kuunneltiin tarkalla 
korvalla.  
 
 

”Minulle tuli varma olo: nyt ollaan ammatti-ihmisen kyydissä.”  
  
 
2. Haastateltavien vinkit vastaanoton myymistä juuri nyt harkitsevalle  
  
Ole ajoissa liikkeellä  
  
Moni koki, että prosessi on luultua pidempi. Kannattaa siis tarttua asiaan niin nopeasti 
kuin mahdollista.  
 

”Mieti milloin haluat eläkkeelle tai muusta syystä haluat pienentää työmäärää. Toimi ajoissa, 
silloin saat hyvän kaupan.”  

 
Toisaalta prosessin pituudessa on omat hyvätkin puolensa. Sen myötä käydään tarkasti 
läpi yrityksen taloushistoria ja tunnusluvut. Tämä oli monelle myös opin paikka.   
  

”Vaikka se oli pitkä prosessi, ehdottomasti jäin plussan puolelle, eli opimme paljon 
talousasioista. Koin sen hyväksi asiaksi, että tuli tehtyä yhteenveto yrityksemme aiemmista 
vuosista.”  

  
Suuri voi olla hidas  
  
Hammaslääkäreiden mielestä kannattaa varautua siihen, että isossa 
hammaslääkäriketjussa asiat tapahtuvat hitaammin. Jos on tottunut itse päättämään 
kaikesta, suuren organisaation päätöksenteko tuntuu hitaalta.   
  

”Työskentely ei isossa yksikössä ole välttämättä helpompaa. Nyt pitää kysyä kaikkeen lupa, 
vaikka on yrittäjä. Ennen päätti itse asioista.”  
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Kysy kollegalta  
  
Hammaslääkäreiden mielestä totuus tulee kollegan suusta. Aina kannattaa olla 
yhteyksissä henkilöön, joka on jo käynyt prosessin läpi.   
  
Käänny asiantuntijan puoleen  
  
Hammaslääkärit arvostavat yrityskauppojen asiantuntijaa, joka hoitaa myyjän asiat 
ostajan suuntaan. He haluavat ammattilaisen, joka tuntee termit ja käytännöt. Myös hyvän 
tilitoimiston tärkeydestä muistettiin. Kaikkea ei kannata tehdä itse.   
 

”Jos yksinään lähtisit käymään kauppaa, sinua vietäisiin kuusnolla.”  
  
Ymmärrä mitä allekirjoitat  
  
Sopimuksen sisältö on tärkeä asia. Sen asiat kannattaa käydä läpi niin monta kertaa, että 
varmasti ymmärtää jokaisen kohdan.  
  
  
3. Tunnelmat yrityskauppojen jälkeen  
  
 Vastauksissa tuli selkeästi eniten hajontaa, kun hammaslääkärit pohtivat tilannettaan 
kaupanteon jälkeen. Osa oli todella tyytyväisiä ja osa pettyneitä. Eniten tyytymättömyyttä 
oli niillä, joilla yhdistymisprosessi oli vielä alkuvaiheessa. Kun ostajana 
oli hammaslääkäriketju, moni koki ison organisaation tuoman byrokratian 
turhaksi. Muutos toimintatavoissa tuntuu raskaalta, kun samaan aikaan haluaisi vain 
keskittyä omaan hammaslääkärin työhönsä. Toisaalta ymmärretään, että muutos ottaa 
aikansa.    
 

”Annan heille kuitenkin mahdollisuuden laittaa kaiken kuntoon ja luotan, että pikkuhiljaa alkaa 
asiat järjestyä. Avoimin mielin olen lähtenyt mukaan ja etukäteen ennakoin, että useamman 
kuukauden tämä prosessi kestää.”  

 
Oletus oli, että isolla ostajaketjulla olisi kaikki toimintamallit ja suunnitelmat kunnossa. 
Näin ei aina ollut. Kun asioista kuitenkin keskustellaan avoimesti, ne on helpompi 
korjata.  
  

”Annoin kunnolla palautetta ja nykyään saan paremmin vastauksia. Ollaan yhdessä 
toimintalinjaa haettu. Hekin myönsivät, että alku ei mennyt hyvin.”  

  
Joskus hammaslääkäreistä tuntui, ettei heidän äänensä kuulunut tarpeeksi. Toivottiin, että 
entistä omistajaa olisi kuunneltu enemmän. Hänellä on kuitenkin paljon hiljaistakin 
tietoa.   
 

”Eikö olisi parempi kysyä aina ensin minun mielipidettä, että mitä vastaanottoon liittyvissä 
asioissa kannattaa tehdä?”  
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Pääkaupunkiseudulla toimivassa ketjussa ei aina ymmärretty, että pienellä 
paikkakunnalla asiat toimivat eri lailla kuin kehä kolmosen sisällä. Jos ketjun uudet hinnat 
kuluttajille ovat korkeammat kuin yrittäjän, asiakkailta tulee kritiikkiä. Asiakkaat ovat silti 
lojaaleja ja jääneet kaupan teon jälkeenkin.   
  

”Ei asiakkaat onneksi kuitenkaan ole hävinneet tai lähteneet pois.”  
  
Yhtä mieltä oltiin siitä, että parhaimpaan lopputulokseen pääsi, kun myyntiprosessin 
aloitti riittävän ajoissa ja ammattilaisen kanssa. Ammattiavussa arvostettiin erityisesti sitä, 
että neuvottelija piti myyjän puolta eikä päästänyt vastapuolta liian helpolla.   
  

”Yksinään en olisi selvinnyt, enkä tiennyt kaikkia kommervenkkejä. Sopimuksen sanamuodot ja 
muut ehdot ovat tosi vaikeita”.  

  
Haastateltavat halusivat hammaslääkäreiden vastaanottojen yrityskauppoihin 
erikoistunutta ammattiapua, joka hallitsee sekä juridiikan että liiketalouden 
näkökulman. Tämä apu koettiin paremmaksi kuin esimerkiksi pankin 
neuvot. Ammattiapua arvostettiin, oli ostaja puoli sitten iso ketju tai toinen yrittäjä.  
  

”Ostajalla oli utopistiset kuvitelmat kaikesta. Hän ei osannut ottaa huomioon oikeita asioita. En 
olisi itse ikinä pystynyt hieromaan kauppaa ostajan kanssa.”  

  
Haastatteluiden vastauksissa näkyi selvästi myynnin ajankohdan vaikutus. Mitä pidempi 
aika myynnistä on kulunut, sitä tyytyväisempiä vastaajat olivat.   
  

”Alussa yhdistyminen vaati paljon paperitöitä, mutta kun ne saatiin 
tehtyä, positiivinen vire on ollut. Tosi tyytyväisiä ollaan oltu tähän 
tilanteeseen ja siihen miten asiat on ketjun kanssa jatkunut.”  

  
 
Yhteenveto  
  
Haastatteluiden yhteenvetona voidaan todeta, että kolme ylivoimaisesti useimmin esille 
noussutta asiaa olivat:   
  

1. Kannattaa toimia ajoissa, sillä prosessi on pitkä ja monivaiheinen.  
 

2. Kannattaa käyttää hammaslääkärivastaanottojen myyntiin erikoistunutta ja 
kokenutta ammattiapua.   

 
3. Kannattaa antaa muutokselle aikaa. Alkuvaihe oli usein raskas, mutta 

myöhemmin taaksepäin katsottaessa mielipide oli muuttunut positiivisempaan 
suuntaan.  

  
 

 


