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LOISTO LABORATORIOT LAAJENEE HELSINKIIN JA SEINÄJOELLE OSTAMALLA
HAMMASLABORATORIO CONFIDENTIN
Loisto Laboratoriot Oy ja Hammaslaboratorio Confident Oy ovat sopineet yritysjärjestelystä, jossa Loisto
ostaa Confidentin liiketoiminnot Helsingissä ja Seinäjoella. Järjestelyn myötä Loisto Laboratoriot laajentaa
toimintaansa strategiansa mukaisesti pääkaupunkiseudulle ja Seinäjoelle. Confidentin omistajat Eero Aho ja
Juha Visti jatkavat Loiston palveluksessa, vastaten omista hammaslaboratorioyksiköistään.
Hammaslaboratorio Confident on yksityinen hammaslaboratorio, joka tarjoaa laadukkaita hammasteknisiä
tuotteita hammaslääkäreille ja loppuasiakkaille. Yrityksen perustajilla Eero Aholla ja Juha Vistillä on laaja
kokemus hammasteknisestä alasta. ”Aloitamme yhteistyön osana Loisto Laboratorioita erittäin tyytyväisinä.
Tunnemme Loiston avainhenkilöitä jo entuudestaan, ja meihin teki vaikutuksen myös yrityksen
panostaminen henkilökunnan kouluttamiseen sekä edelläkävijyys digitaalisissa palveluissa.”, Confidentin
perustajat Eero Aho ja Juha Visti toteavat.
”Loisto Laboratoriot on toimintansa alusta asti etsinyt mahdollisuutta laajentua pääkaupunkiseudulle. Eero
Aho ja Juha Visti ovat tehneet pääkaupunkiseudulla pitkäjänteistä työtä ja laajentaneet juuri toimintaansa
myös Seinäjoelle. Confident sopii hienosti osaksi Loistoa niin palvelutarjoomansa kuin myös sijaintiensa
puolesta, ja tämä yrityskauppa tukeekin siten hyvin yrityksemme tavoitetta laajentua koko Suomen
kattavaksi laadukkaiden hammaslaboratorioiden ketjuksi.”, kertoo Loisto Laboratorioiden toimialajohtaja ja
hammasteknikko Terhi Klint-Pihlajamaa. Confident-kaupan myötä Loisto Laboratoriot palvelevat jatkossa jo
viidellä paikkakunnalla, seitsemässä toimipisteessä.
Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn hintaa ei julkisteta.
Tavoitteena edelläkävijyys hammaslaboratoriotoiminnan kaikilla osa-alueilla
Loisto Laboratoriot on Suomen johtava hammaslaboratorioketju, joka tunnetaan huippuosaajista,
laadukkaista tuotteista sekä yksilöllisestä palvelusta. ”Huippulaatu hammasteknisissä töissä tarkoittaa meillä
ammattitaitoa, kokemusta, yksilöllisyyttä, korkealaatuisia materiaaleja ja uusinta tekniikkaa. Loisto
Laboratorioissa voimme olla ylpeitä suomalaisen käsityötaidon laadusta joka päivä.”, toteaa toimialajohtaja
Terhi Klint-Pihlajamaa.
Loisto pyrkii hyödyntämään toiminnassaan parasta saatavilla olevaa teknologiaa sekä kehittämään
digitaalisia palveluitaan jatkuvasti. Yrityksessä aloitti hiljattain teknologiajohtajana Tero Rakkolainen, joka
siirtyi Loiston palvelukseen Planmecasta. Edellisessä tehtävässään Tero Rakkolainen vastasi muun muassa
Creo5-3D tulostimen kehityksestä. Aiemmin Rakkolainen on toiminut esimerkiksi Turun Teknohampaan ja
Into Dentalin toimitusjohtajana.
”Toimintamme laajentuessa ja erityisesti digitaalisten palveluiden sekä jyrsintäkeskuspalveluiden kehittyessä
halusimme panostaa henkilökunnan kouluttamiseen ja laitekannan ylläpitoon. Olemme erityisen iloisia siitä,
että nimenomaan Tero Rakkolainen lähti mukaan rakentamaan Loistosta edelleen vahvempaa
markkinajohtajaa. Tero tunnetaan laajasti hammaslaboratorioissa ja hän on alan arvostama huippuosaaja.”
jatkaa Klint-Pihlajamaa.
Osa Hammas Hohde -konsernin kasvutarinaa
Loisto Laboratoriot kuuluu Hammas Hohde -konserniin, joka laajensi hiljattain
hammaslääkäriasemaverkostoaan ostamalla maineikkaan Gasellin Hammaslääkärit -klinikan Helsingissä.
Confident-kaupan myötä konsernilla on strategiset tukijalat pääkaupunkiseudulla sekä hammaslääkäri- että
hammaslaboratoriopalveluissa.
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Hammas Hohde on yksityinen, täyden palvelun hammaslääkäri- ja hammaslaboratorioyritys, jonka yli 180 suun
terveydenhuollon ja hammaslaboratorioalan ammattilaista tarjoavat laadukasta yleis- ja erikoishammashoitoa jatkossa
kahdeksassa toimipisteessä ja hammaslaboratoriotoimintaa seitsemässä toimipisteessä Suomessa.
www.hammashohde.fi www.loistolaboratorio.fi

