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LOISTO LABORATORIOT JATKAA KASVUAAN JA OSTAA PLUSTERVEYS KVALIDENTIN 
 
Hohde-konserniin kuuluva Loisto Laboratoriot Oy on ostanut PlusTerveys Kvalident Oy:n 
osakekannan. Kvalident siirtyy osaksi Loisto Laboratorioita 1.7.2022 ja toimii jatkossa nimellä 
Loisto Laboratoriot Kvalident. Järjestelyssä myyjänä on PlusTerveys Oy. 
 
Kvalidentilla on toimipisteet Helsingissä ja Espoossa, joista molemmat jatkavat toimintaansa 
itsenäisinä yksikköinä. Kvalidentin toimipisteet parantavat merkittävästi hammasteknisten 
palveluiden saatavuutta ja tuovat huomattavan lisän Loisto Laboratorioiden tarjontaan 
pääkaupunkiseudulla. Loistolla on pääkaupunkiseudulla jo entuudestaan yksi hammaslaboratorio 
Helsingin Kruununhaassa. Loiston kanssa samaan Hohde-konserniin kuuluva Hammas Hohde 
taas toimii pääkaupunkiseudulla Helsingissä ja Vantaalla sijaitsevilla hammaslääkäriasemillaan. 
 
”Kvalident tunnetaan laadukkaana hammaslaboratoriona. Olemme erityisen iloisia, että pääsemme 
tekemään yhteistyötä Kvalidentin nykyisen ammattitaitoisen henkilökunnan sekä uskollisten 
asiakkaiden kanssa. Haluamme taata laadukkaat perinteiset hammastekniset palvelut jatkossakin 
ja tulemme kehittämään digitaalista puolta. Uskon, että yhteistyömme tulee vahvistamaan 
erityisesti Kvalidentin digitaalista osaamista jo lähitulevaisuudessa.”, kertoo Hohde-konsernin 
toimitusjohtaja Ville Pesonen. 
 
”Kvalidentin ja Loisto Laboratorioiden yhtenevä arvomaailma takaa varmasti vaivattoman 
siirtymisen osaksi Loisto Laboratoriot -ketjua. Tulemme jatkamaan perinteikkään ja 
korkealaatuisen työn tekemistä osana Loisto Laboratorioita ja Hohde-konsernia, unohtamatta alan 
jatkuvaa kehitystä, johon Loisto tarjoaa loistavat resurssit. Olemme tyytyväisiä saadessamme 
jatkaa toimintaa toisen, täysin suomalaisen omistajan alaisuudessa.”, jatkaa Kvalidentin 
toimitusjohtaja Tapio Jokela. 
 
”Olemme nähneet Kvalidentin toiminnan kasvavan voimakkaasti 7-vuotisena omistusaikanamme. 
Onnistumisesta kuuluu iso kiitos sitoutuneelle henkilökunnalle ja yhtiön johdolle sekä pitkäaikaisille 
asiakkaille. Nyt on aika tarjota Kvalidentille seuraava kasvuaskel osana toimialaa kehittävää Loisto 
Laboratoriot -ketjua. PlusTerveys tulee jatkamaan Kvalidentin laadukkaiden palveluiden käyttöä.”, 
sanoo johtaja Petri Hammar PlusTerveys-konsernista. 
 
Hohde-konserni tuottaa suun terveydenhuollon palveluita kahdellatoista paikkakunnalla ja 
hammaslaboratoriopalveluita kolmessatoista toimipisteessä kymmenellä paikkakunnalla. 
Konsernin kokonaisvaltainen palvelutarjooma kattaa yleishammashoidon, erikoishammashoidon ja 
hammaslaboratoriopalvelut itse tuotettuina. Loisto Laboratoriot tarjoaa asiakkailleen parasta laatua 
ja palvelua sekä henkilöstölleen loistavan paikan työskennellä ja kehittyä. 
 
Nyt julkaistu järjestely tukee Hohde-konsernin strategian mukaista laajentumista valtakunnalliseksi 
toimijaksi, ja yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua myös tulevina vuosina.  
 
Järjestelyjen osapuolet ovat sopineet, että järjestelyjen hintoja ei julkisteta. 
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Hohde-konserni on suomalainen yritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman suun terveydenhuollon palveluita 
konserniyhtiöidensä Hammas Hohde Oy:n ja Loisto Laboratoriot Oy:n kautta. 
 
Hammas Hohde Oy on yksityinen täyden palvelun hammaslääkäriyritys, jonka yli 170 suun terveydenhuollon 
ammattilaista tarjoavat laadukasta yleis- ja erikoishammashoitoa kahdellatoista paikkakunnalla Suomessa. 
www.hammashohde.fi 
 
Loisto Laboratoriot Oy on kotimainen hammaslaboratorioketju, jonka tuote- ja palvelutarjooma kattaa kaikki 
hammastekniset osa-alueet. Loisto Laboratorioilla on kolmetoista toimipistettä kymmenessä kaupungissa Suomessa, ja 
yhtiössä työskentelee noin 120 hammaslaboratorioalan ammattilaista.  
www.loistolaboratorio.fi 


