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Revenio Group Oyj  
 

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (Tilintarkastamaton)  

   

Liikevaihto jatkoi kasvuaan toisella neljänneksellä ja oli lähes 20 % 
vertailukautta suurempi, liiketulos kasvoi lähes 13 % 
 

Huhtikuu-kesäkuu 2016 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  
 

 Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana toisella vuosineljänneksellä 

 Liikevaihto oli 5,8 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 19,7 % 

 Liiketulos oli 1,7 (1,5) miljoonaa euroa, ollen 28,7 % liikevaihdosta, kasvua 12,7 % 

 Organisaation kasvun seurauksena palkkakulut ovat kasvaneet. Niiden kasvuun vaikuttivat 

suunnitelman mukaiset panostukset henkilöstöön konsernin vahvistaessa organisaatiotaan 

Icare HOME ja Icare ic100-silmänpainemittareiden globaalin myynnin käynnistämiseksi 

sekä astma- ja ihosyöpätuotteiden tuotekehityshankkeisiin. 

 Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,18 (0,14)  

 Icare ic100:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin  

 Revenion toimitusjohtaja vaihtuu 1.1.2017 alkaen 

 

Tammikuu-kesäkuu 2016 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  
 

 Liikevaihto oli 11,0 (9,5) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 16,4 % 

 Liiketulos oli 3,0 (2,9) miljoonaa euroa, ollen 27,3 % liikevaihdosta, kasvua 3,5 % 

 Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,30 (0,30) euroa 

 

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR 
 
 1.4-30.6.2016 1.4-30.6.2015 Muutos-% 1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015 Muutos-% 
Liikevaihto, konserni 5,8 4,9 19,7 11,0 9,5 16,4 
Liiketulos, konserni  1,7 1,5 12,7 3,0 2,9 3,5 
Liikevaihto, 
Terveysteknologia 

5,8 4,9 19,7 11,0 9,5 16,4 

Liiketulos, 
Terveysteknologia 

2,1 1,9 12,9 3,7 3,6 4,2 

Laimentamaton 
tulos/osake 

0,18 0,14 28,6 0,30 0,30 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta                    1,2 0,9 29,6 1,2 4,0 -70,8 

 
  

 
30.6.2016 30.6.2015 

Muutos, 
%-:köä 

Omavaraisuusaste, %    79,3 79,0 0,3 
Nettovelkaantumisaste,%    -24,3 -38,6 14,3 

 
 



2 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016 
 
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä 

tasolla kasvupanostuksista huolimatta.  

 

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi vuoden 2016 toista neljännestä: 
 

"Katsauskausi on sujunut suunnitellusti sekä numeroiden että kehityshankkeiden etenemisen 

näkökulmasta. Myynti oli vahvaa sekä EMEA:n että Latinalaisen Amerikan alueilla. Alkuvuonna 

Euroopassa lanseeratun Icare ic100 -silmänpainemittarin myynti on käynnistynyt ripeästi. Icare 

ic100 sai huhtikuussa myyntiluvan Yhdysvaltoihin, jossa lanseeraustoimenpiteet ovat käynnissä. 

Odotamme tämän uuden sukupolven tuotteen vauhdittavan Yhdysvaltojen myyntiä kohti vuoden 

loppua.  

 

Icare valmistelee uuden myyntilupahakemuksen jättämistä Icare HOME -silmänpainemittarille 

Yhdysvaltoihin käytettävyystutkimuksen valmistuttua. Uuden myyntilupahakemuksen arvioimme 

olevan valmis jätettäväksi suunnitellusti kuluvan vuoden 2016 aikana.  

 

Anturimyynti jatkoi kasvuaan laitemyynnin kasvun ja laitteiden yhä lisääntyvän aktiivisen käytön 

myötä.  

 

Ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuoteaihioiden kehityshankkeemme etenevät suunnitellusti. 

Ihosyövän diagnosointiin tarkoitetun laitteen prototyypin testimittaukset ovat parhaillaan 

käynnissä. Suhtaudun erittäin luottavaisesti näiden tuoteaihioiden tulevaisuuteen.” 

 

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.6.2016, jatkuvat toiminnot 

 

Revenio-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella ollen 11,0 (9,5) miljoonaa euroa, kasvua 16,4 

%. Liikevaihdon kasvuun vaikutti myynnin sujuminen erityisesti Kiinassa, suurissa Euroopan 

maissa, Japanissa, Australiassa, Kanadassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Yksittäisistä Euroopan 

maista myynti oli vahvaa erityisesti Iso-Britanniassa.  

 

Revenio-konsernin liiketulos katsauskaudella oli 3,0 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 3,5 %. Liiketulos 

oli 27,3 % liikevaihdosta. Liiketulosta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon suunnitelman mukaiset 

panostukset henkilöstöön konsernin vahvistaessa organisaatiotaan Icare HOME ja Icare ic100-

silmänpainemittareiden globaalin myynnin käynnistämiseksi sekä astma- ja ihosyöpätuotteiden 

tuotekehityshankkeisiin. Palkkakulut katsauskaudella olivat edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 

suuremmat ja niiden arvioidaan tasaantuvan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä suhteessa 

edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Valtaosa rekrytoiduista henkilöistä aloitti tehtävissään 

vuoden 2015 lopulla, mikä näkyy palkkakulujen kasvuna katsauskaudella. Rekrytoinnit 
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kohdentuivat myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen. Tuotemixin muutokset vaikuttivat 

osaltaan Materiaalit ja palvelut -kustannusten kasvuun. 

 

Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittarin myynti käynnistyi hyvin Euroopassa. 

Yhdysvaltojen markkinoilla Icare ic100 -silmänpainemittarin lanseeraus käynnistyi 20.4.2016 FDA:n 

myönnettyä myyntiluvan tuotteelle Yhdysvaltoihin. Icare ic100 -silmänpainemittareita toimitettiin 

katsauskauden aikana loppukäyttäjille Yhdysvalloissa. Saatu tuotepalaute sekä Euroopasta että 

Yhdysvalloista on ollut erinomaista. Tuotesukupolven vaihdos Icare TA01:stä Icare ic100:aan on 

odotetusti aiheuttanut pientä viivettä Yhdysvaltojen myynnissä, kun tuotteita toimitetaan 

itsenäisille myyntiedustajille ja heitä koulutetaan uuden laitteen myyntiin. Icare ic100:n odotetaan 

korvaavan vaiheittain tulevien vuosien aikana jo vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare TA01:n, 

vaikkakin TA01:n myynnin odotetaan jatkuvan vielä vuosia erityisesti kehittyvissä maissa. Icare 

ic100:n rekisteröinnit on aloitettu muun muassa Japanissa ja Kanadassa. 

 

Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA ei hyväksynyt Icare HOME -silmänpainemittarin 

myyntilupahakemusta maaliskuussa. Icare on käynnistänyt täydentävän käytettävyystutkimuksen 

suunnittelun ja toteutuksen. Yhtiön näkemyksen mukaisesti uusi hakemus on valmis jätettäväksi 

kuluvan vuoden aikana ja työ etenee suunnitellusti. 

 

Anturimyynti kasvoi edelleen tasaisesti ollen 32,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 

suurempaa. Anturimyynnin osuus kokonaismyynnistä oli lähes 28 %.  

 

Revenio Research Oy:n ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuoteaihioiden kehityshankkeet etenevät 

suunnitellusti. CE-merkkihakemus astmatuotteelle on jätetty. CE merkki tulee mahdollistamaan 

myynnin ja markkinoinnin käynnistämisen lisäksi laajemmat kliiniset tutkimukset Suomessa ja 

muualla Euroopassa. Ihosyövän diagnosointiin tarkoitetun laitteen prototyypillä on aloitettu 

testimittaukset kevään aikana sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

Oscare Medical Oy on solminut ensimmäisen merkittävän myyntisopimuksen pohjoismaisen 

apteekkiketjun kanssa Norjassa ja ensimmäinen tuotekoulutus on järjestetty. Saksalaisessa 

terveystuoteketjussa on järjestetty testikampanjoita. Jakelijaverkoston laajentaminen Euroopassa 

on käynnissä. Tuote sai hyvää näkyvyyttä Suomessa toukokuussa, kun Luustoliiton tapahtumassa 

eduskuntatalossa mitattiin yli 100 kansanedustajaa ja eduskunnan virkamiestä. 

 

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2016, jatkuvat toiminnot 

 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos, jatkuvat toiminnot 

Revenio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–30.6.2016 oli 11,0 (9,5) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon kasvu oli 16,4 %. Tulos ennen veroja oli 3,0 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 4,4 % 

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tulos ennen veroja oli  27,6 % liikevaihdosta. 
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Konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa oli 3,0 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 3,5 %. 

Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,18 (0,14). Oma pääoma / osake 

oli 1,54 (1,60) euroa.  

 

Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2016 oli 11,0 (9,5) miljoonaa 

euroa ja se kasvoi 16,4 %. Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos tammi-kesäkuussa 

2016 oli 3,7 (3,6) miljoonaa euroa, kasvua 4,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  

 

Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut katsauskaudella merkittävää vaikutusta konsernin 

liikevaihtoon tai -tulokseen.  

 

Tase, rahoitus ja investoinnit 

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2016 oli 14,7 (16,0) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma 

oli 11,7 (12,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli katsauskauden lopussa 0,4 (0,6) 

miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -24,3 (-38,6) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 79,3 

(79,0) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 30.6.2016 olivat 3,3 (6,2) miljoonaa 

euroa.  

 

Huolimatta osingonmaksusta sekä panostuksista Terveysteknologia-segmentin tulevaisuuden 

kasvuun, konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Liikearvon määrä taseessa 

30.6.2016 oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa. 

 

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 1,7 (4,0) miljoonaa euroa. Lopetetuilla toiminnoilla 

oli merkittävä vaikutus konsernin rahavirtaan vertailukaudella. Konsernin investoinnit aineellisiin 

ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Investoinnit 

kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen. 

 

Henkilöstö, johto ja hallinto 

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 41 (30) henkilöä. 

Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 41 (30), kasvua 11 henkilöä. 

 

Toukokuussa Revenio Group Oyj:n hallitus nimitti konsernin toimitusjohtajaksi KTM Timo Hildénin 

(synt. 1959) 1.1.2017 alkaen. Hildén on työskennellyt Revenio-konserniin kuuluvan Icare Finland 

Oy:n toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 alkaen. Hildén nimitettiin 16.5.2016 alkaen myös 

Revenion Terveysteknologia-segmentin toimialajohtajaksi. 

 

Samalla Revenio tiedotti konsernin pitkäaikaisen toimitusjohtajan Olli-Pekka Salovaaran jättävän 

tehtävänsä siirtymäajan jälkeen 1.1.2017, jonka jälkeen hän jatkaa Icare USA Inc:n hallituksen 

päätoimisena puheenjohtajana. 
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Revenio-konsernin johtoryhmää laajennettiin ja 1.6.2016 alkaen johtoryhmän jäsenet ovat 

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara (31.12.2016 saakka), Icare Finland Oy:n 

toimitusjohtaja sekä Terveysteknologia-segmentin toimialajohtaja Timo Hilden, Revenio Group 

Oyj:n talousjohtaja Robin Pulkkinen, Icare Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, 

Revenio Research Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Ari Kukkonen sekä uutena jäsenenä Icare 

Finland Oy:n tuotannosta vastaava operaatiojohtaja Ari Isomäki. Johtoryhmän kokouksiin 

osallistuu ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana ja johtoryhmän sihteerinä Tiina Olkkonen. 

Lisäksi konsernille perustetaan 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu 

johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi Icare USA Inc.:n 

toimitusjohtaja John Floyd. 

 

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana 

 30.6.2016  30.6.2015  Muutos 

Revenio Terveysteknologia 36  28  8 

Emoyhtiö 5  2  3 

Yhteensä 41  30  11 

 

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.  

 

Osakkeet, osakepääoma, johdon ja henkilöstön omistus 

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2016 oli 

5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.979.406 kappaletta. 

 

Osakemäärä korottui katsauskaudella yhteensä 32.978 kappaleella vuoden 2007 optio-ohjelmien 

perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta. Merkintöjä tehtiin 32.978 kappaletta optio- 

oikeuksilla 2007C. Optio-oikeuksien 2007C merkintäaika päättyi 1.5.2016. 

 

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja 

yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus 

osakkeista 30.6.2016 oli 13,4 % eli 1.070.582 osaketta ja optio-oikeuksista 5,0 %.  

 

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 15.3.2016 hallituspalkkioiden maksamisesta 40 %:sti 

yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj luovutti 27.5.2016 tiedotetun 

mukaisesti 2.455 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja Pekka 

Tammelalle luovutettiin yhteensä 819 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön 

liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 26.888 osaketta. Hallituksen jäsen Ari Kohoselle 

on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle 

laskemissa instrumenteissa on yhteensä 342.269 osaketta. Hallituksen jäsen Pekkä Röngälle on 

luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 1.210 osaketta. Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 409 

osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 592.719 osaketta. Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundellille on 
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luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 809 osaketta. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä 

luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 4.959 

yhtiön omaa osaketta. 

 

Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne 

Suomessa työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan 

yhtiössä käytössä olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 

yhtiön koko henkilöstö. Henkilöstörahasto on ostanut katsauskauden aikana yhteensä lähes 7.000 

kappaletta Revenion osakkeita henkilöstön rahastoimilla palkkioilla. 

 

Omien osakkeiden hankinta 

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 25.2.2016 aloittaa omien osakkeiden hankinnan yhtiön 

varsinaiselta yhtiökokoukselta 19.3.2015 saadun valtuutuksen perusteella, yhteensä enintään 

seitsemäntuhatta (7.000) kappaletta. Määräaikana omia osakkeita hankittiin yhteensä 6.860 

kappaletta, yhteensä 165 408,03 eurolla. Katsauskauden päättyessä 30.6.2016 Revenio Group 

Oyj:n hallussa oli 4.959 kappaletta yhtiön omaa osaketta. 

 

Osakkeiden hankinta toteutettiin sijoitetun vapaan omanpääoman rahastosta, sitä vähentäen. 

 

Voimassa olevat optio-ohjelmat 

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien 

osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-

oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävät 

uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan 

hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen 

otettaville avainhenkilöille optioehtojen mukaisesti. 

 

Edellä mainitut optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 

kappaletta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella A 31.5.2017 - 

31.5.2019, optio- oikeudella B 31.5.2018 - 31.5.2020 ja optio-oikeudella C 31.5.2019 - 31.5.2021. 

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella A Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla, optio-oikeudella B Revenion 

osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2016 lisättynä 15 

prosentilla ja optio-oikeudella C Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq 

Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla. Katsauskaudella jaettiin A-sarjan optioita 

henkilöstölle 41.000 kpl. A-sarjan merkintähinnaksi tuli 26,94 euroa. 

 

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2016 yhteensä 30,4 (27,1) 

miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,2 (1,4) miljoonaa osaketta ja 15,4 (17,9) % osakkeiden 
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kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 29,49 (23,15) euroa ja alin 21,53 (14,37) euroa. 

Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 24,51 (19,37) euroa ja katsauskauden keskikurssi 24,81 

(18,54) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 30.6.2016 oli 195,6 (153,7) miljoonaa euroa.  

 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2016 

Tammi-kesäkuu 

2016 

Osakevaihto 

kpl 

Arvo 

yhteensä, 

euroa 

Korkein, 

euroa 

Alin, 

euroa 

Keskihinta, 

euroa 

Viimeisin, 

euroa 

REG1V 1 226 320 30 430 164 29,49 21,53 24,81 24,51 

 

 30.6.2016 31.12.2015 

Markkina-arvo, euroa  195 575 241 227 347 305 

Osakkeenomistajia 7 603 6 507 

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Revenio-konsernin liiketoimintaan on tiedotettu 

kokonaisuudessaan 15.2.2016  julkaistussa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessa, johon voi 

tutustua osoitteessa www.revenio.fi 

 

Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 

vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa Ernst & Young Oy. 

 

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien 

hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. 

Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten 

tuotevalikoiman kilpailukyvyn säilyminen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti 

vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja 

kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä. 

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden 

hankinta. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden 

toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia. Strategisia riskejä ja 

tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päivittäisjohtamisen, 

kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja säännöllisten strategiapäivitysten yhteydessä. 

 

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, 

jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. 

Erityisesti Revenio Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille 

laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten 
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instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat 

viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella onnistuminen strategian 

mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Revenio 

Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen 

ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä 

suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen. 

 

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu 

mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on 

kansainväliset vastuuvakuutukset. 

 

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien 

hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus 

käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät 

asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja 

valuuttasuojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen 

saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset 

asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden 

ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta. 

 

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016 

 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. 

 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari 

Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen ja Pekka Tammelan sekä uutena jäsenenä Ann-Christine 

Sundellin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita 

puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan. 

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa 

ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa. 

 

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti 

rahana. 

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajille 

päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 
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2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako 

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön 

tilikauden voitto 5.759.744,54 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa 

jaetaan 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.3.2016 

merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 24.3.2016. 

 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 795.392 oman osakkeen hankkimisesta 

yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia 

yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi 

tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 

luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

 

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen 

mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli 

muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava 

vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien 

osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 

markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 

markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

 

Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 

19.3.2015 päätetyn hankintavaltuutuksen. 

 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi enintään 

795.392 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia 

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 

erässä. 

 

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 

rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 

tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen 

erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien 

saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita 

osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä 

uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden 

luovutuksen. 



10 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa 

yhtiökokouksessa 19.3.2015 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia. 

 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Revenio 

Group Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin 

vuositilinpäätöksessään 2015 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2016 alkaen ottanut käyttöön 

vuositilinpäätöksen 2015 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut 

standardit ja IFRIC-tulkinnat. 

 

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016 

Osavuosiraportti 9 kk julkaistaan maanantaina 31.10.2016. 

 

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1- 

3/2016 ja 1-9/2016 osavuosikatsausten selostusosat aiempaa tiivistetymmässä muodossa. 

Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. 

 

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2016 

 

Konsernin tunnusluvut (MEUR) 
1-6/2016 4-6/2016 1-6/2015 4-6/2015 

1-
12/2015 

      

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 11,0 5,8 9,5 4,9 20,3 

Ebitda, jatkuvat toiminnot 3,3 1,8 3,1 1,6 6,3 

Ebitda-%, jatkuvat toiminnot 30,3 31,6 33,3 33,1 31,1 

Liiketulos, jatkuvat toiminnot 3,0 1,7 2,9 1,5 5,8 

Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot 27,3 28,7 31,0 31,0 28,4 

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot 3,0 1,7 2,9 1,4 5,9 

Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot 27,6 29,5 30,1 26,6 29,2 

Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 0,0 2,0 1,7 1,9 

Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 2,3 1,4 2,4 1,2 4,6 

Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot 21,3 24,0 24,4 22,2 22,7 

Bruttoinvestoinnit 0,8 0,5 1,0 0,5 2,3 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 7,0 8,5 10,4 9,8 11,2 

Tuotekehitysmenot 0,9 0,5 0,5 0,1 0,9 

Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 8,3 8,5 5,5 2,4 4,5 

Nettovelkaantumisaste-% -24,3 -24,3 -38,6 -38,6 -48,3 
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Omavaraisuusaste-% 79,3 79,3 79,0 79,0 81,6 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 43,1 48,6 34,4 39,3 42,1 

Oman pääoman tuotto (ROE) 35,2 41,9 46,6 43,3 33,9 
Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat 
toiminnot 0,30 0,18 0,30 0,14 0,61 

Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot 0,30 0,18 0,30 0,15 0,61 

Oma pääoma/osake EUR 1,54 1,54 1,60 1,60 1,52 
Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella, jatkuvat 
toiminnot 41 41 30 29 37 

Liiketoiminnan rahavirta 1,7 1,2 4,0 0,9 4,9 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,1 -0,2 2,0 

Investointien rahavirta -0,8 -0,5 1,8 1,1 1,3 

Rahoituksen rahavirta -5,9 -0,9 -3,8 -0,7 -4,1 

Rahavirta yhteensä -5,0 -0,2 2,1 1,1 4,2 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015 
       

LIIKEVAIHTO   11,0 9,5 20,3 

Liiketoiminnan muut tuotot  0,0 0,0 0,1 

Materiaalit ja palvelut  -3,1 -2,4 -5,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2,3 -1,5 -3,9 

Poistot ja arvonalentumiset  -0,3 -0,2 -0,5 

Liiketoiminnan muut kulut  -2,3 -2,4 -4,8 

LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 3,0 2,9 5,8 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,0 0,0 0,1 

TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 3,0 2,9 5,9 

Tuloverot   -0,7 -0,5 -1,3 

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,3 2,4 4,6 

Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 2,0 1,9 

KATSAUSKAUDEN TULOS  2,4 4,3 6,5 

Muut laajan tuloksen erät  0,0 0,0 0,0 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 

Katsauskauden muut laajan tuloksen    

erät verojen jälkeen  0,0 0,0 0,0 

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,4 4,3 6,5 

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:    

Emoyrityksen omistajille  2,5 4,4 6,8 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:    

Emoyrityksen omistajille  2,5 4,4 6,8 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 

Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot 0,30 0,30 0,61 

Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot 0,30 0,30 0,61 
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Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 4-6/2016 4-6/2015 

LIIKEVAIHTO 5,8 4,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 

Materiaalit ja palvelut -1,7 -1,2 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -1,1 -0,8 

Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,1 

Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -1,2 

LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 1,7 1,5 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,0 -0,1 

TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 1,7 1,4 

Tuloverot -0,3 -0,2 

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,4 1,1 

Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 1,7 

KATSAUSKAUDEN TULOS 1,4 2,8 

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 

Muihin laajan tuloksen eriin   

liittyvät verot 0,0 0,0 

Katsauskauden muut laajan tuloksen   

erät verojen jälkeen 0,0 0,0 

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,4 2,8 

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille 1,4 2,8 

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille 1,4 2,8 

 

Konsernitase (MEUR) 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

VARAT     

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineelliset hyödykkeet 0,9 0,7 0,7 

Liikearvo  1,2 1,2 1,2 

Aineettomat hyödykkeet 4,0 3,2 3,7 

Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,4 0,2 

PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 6,4 5,5 5,8 

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 2,3 1,5 1,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,8 2,7 2,6 

Rahavarat 3,3 6,2 8,3 

LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 8,4 10,5 12,6 

Lopetettujen toimintojen     

pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 0,0 0,0 

VARAT YHT. 14,7 16,0 18,4 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 5,3 5,3 5,3 

Ylikurssirahasto 2,4 2,4 2,4 
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Arvonmuutosrahasto 0,3 0,3 0,3 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,5 4,6 4,6 

Kertyneet voittovarat -0,2 0,2 2,8 

OMA PÄÄOMA, emoyhtiön     

omistajien osuus 12,3 13,0 15,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus  -0,6 -0,1 -0,5 

OMA PÄÄOMA YHT. 11,7 12,9 15,0 

VELAT     

PITKÄAIKAISET VELAT    

Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0 

Varaukset 0,0 0,1 0,0 

Rahoitusvelat 0,6 0,5 0,5 

PITKÄAIKAISET VELAT YHT. 0,6 0,7 0,5 

LYHYTAIKAISET VELAT    

Ostovelat ja muut velat 2,3 1,9 2,5 

Rahoitusvelat 0,2 0,6 0,4 

LYHYTAIKAISET VELAT YHT. 2,5 2,5 2,9 

Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin     

omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 0,0 0,0 

VELAT YHT. 3,1 3,1 3,4 

OMA PÄÄOMA JA     

VELAT YHT. 14,7 16,0 18,4 

 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (MEUR)    

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  tomien omis- Opo 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä tajien osuus yht. 

Oma pääoma 1.1.2016  5,3 2,4 4,9 2,8 15,5 -0,5 15,0 

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -5,6 -5,6 0,0 -5,6 

Omien osakkeiden hankinta  0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 -0,1 2,4 

Oma pääoma 30.6.2016  5,3 2,4 4,8 -0,2 12,3 -0,6 11,7 

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  tomien omis- Opo 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä tajien osuus yht. 

Oma pääoma 1.1.2015  5,3 2,4 4,9 -0,4 12,3 -0,2 12,1 

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 0,0 -3,6 

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 -0,1 4,3 

Oma pääoma 30.6.2015  5,3 2,4 4,9 0,5 13,2 -0,3 12,8 
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Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015 

Katsauskauden voitto  2,4 4,3 4,6 

Oikaisut katsauskauden tulokseen 0,4 0,4 0,4 

Verot    0,7 0,5 1,3 

Käyttöpääoman muutos  -1,4 -0,9 -0,5 

Maksetut korot   0,0 0,0 -0,3 

Saadut korot   0,0 0,0 0,4 

Maksetut verot   -0,3 -0,3 -1,1 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  1,7 4,0 4,9 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,1 1,9 

Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä    

myyntihetken rahavaroilla  0,0 2,8 2,8 

Investoinnit aineellisiin     

hyödykkeisiin   -0,3 -0,4 -0,4 

Investoinnit aineettomiin     

hyödykkeisiin   -0,5 -0,6 -1,1 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  -0,8 1,8 1,3 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,0 

Osakkeiden merkintä optioilla  0,0 0,0 0,0 

Omien osakkeiden hankkiminen -0,2 0,0 0,0 

Jaetut osingot ja pääomanpalautukset -5,6 -3,6 -3,6 

Lainojen takaisinmaksut  -0,3 -0,3 -0,6 

Lainojen nostot   0,1 0,0 0,0 

Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0 0,0 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  -5,9 -3,8 -4,1 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,2 0,2 

Rahavirta yhteensä   -5,0 2,1 4,2 

Rahavarat kauden alussa  8,3 4,1 4,1 

Rahavarat kauden lopussa  3,3 6,2 8,3 

 

Liikevaihto ja segmenttien kate (MEUR)   

 Terveysteknologia Emoyhtiö Konserni 

Liikevaihto 1-6/2016 11,0 0,0 11,0 

Liikevaihto 1-6/2015 9,5 0,0 9,5 

Muutos (%) 16 0 16 

    

Segmentin liiketulos 1-6/2016 3,7 -0,7 3,0 

Segmentin liiketulos 1-6/2015 3,6 -0,7 2,9 

Muutos (%) 4 7 3 
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2016   

 Osakemäärä % 

1. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 591 509 7 % 

2. Merivirta Jyri 500 000 6 % 

3. Gerako Oy 340 000 4 % 

4. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 282 546 4 % 

5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 265 000 3 % 

6. Alpisalo Mia 178 322 2 % 

7. Eyemakers Finland Oy 155 000 2 % 

8. Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 125 000 2 % 

9. Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 119 818 2 % 

10. Salovaara Olli-Pekka 104 207 1 % 

 

 
Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market 

Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen 

ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa tuloslaskelmasta ja 

taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ohessa. Yhtiön näkemyksen mukaan tunnusluvut 

selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
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Laskentakaavat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Yleislausunto 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden 

antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat 

muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

 

Revenio Group Oyj  

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, puh. +358 40 5675520 

olli-pekka.salovaara@revenio.fi 

www.revenio.fi 

 

JAKELU: 

Nasdaq Helsinki  

Finanssivalvonta  

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.revenio.fi 

 

Revenio-konserni lyhyesti 

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka 

maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. 

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare 

Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja 

maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä 

terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion 

tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa 

kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion 

seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman 

tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. 

 

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 28,4 % 

jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. 


