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Muutoksia Revenion organisaatiorakenteeseen ja johtoryhmään

Revenio Group Oyj uudistaa organisaatiorakennettaan tukeakseen yhtiön kasvua. Revenio on 
käynyt viimeisten kahden vuoden aikana läpi merkittävän evoluution laitetoimittajasta silmän 
diagnostiikan kokonaisratkaisuiden globaaliksi kärkiyhtiöksi. Organisaatiorakenteen muutoksen 
tavoitteena on tukea ratkaisuliiketoimintaa ja yhä vahvempaa asiakaskokemusta keskittämällä 
Tuotteet, brändi ja markkinointi sekä Myynti omiksi yksiköikseen. Myös aiemmin hajautetusti 
toiminut Tutkimus- ja tuotekehitys kootaan yhteen yksikköön palvelemaan keskitetysti koko 
konsernin liiketoimintaa. Lisäksi yhtiön strategisia tavoitteita tukemaan perustetaan Strategia ja 
liiketoiminnan kehitystoiminto vastuualueenaan kliiniset sovellukset, strategiset kumppanuudet ja 
ajatusjohtajuuden rakentaminen. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.2.2023.

”Liiketoimintamme perustana on kestävä ja kannattava kasvu. Uudella organisaatiomallilla tuemme 
kasvuamme ja selkeytämme strategisten painopisteiden johtamista ja läpinäkyvyyttä. Toimimme 
aiemmin laiteliiketoiminnassa, mutta yritysostojen myötä liiketoimintamme kattaa myös ohjelmisto-
osaamisen. Tämä edellyttää toimintamallin muutosta. Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, 
että voimme tarjota palveluitamme ja tuotteitamme samojen tiimien toimesta, samoja 
jakelukanavia hyödyntäen kaikilla markkina-alueillamme”, toimitusjohtaja  korostaa.Jouni Toijala

Muutoksia johtoryhmän vastuisiin

Uusi organisaatiorakenne tuo muutoksia johtoryhmän vastuisiin ja yhden uuden johtoryhmän 
jäsenen. Aiemmin myynnistä ja markkinoinnista vastannut  ottaa kokonaisvaltaisesti Tomi Karvo
vastuulleen Tuotteet, brändi ja markkinointi -toiminnon. Myynnistä vastaavaksi johtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi on nimitetty , joka on pitkään toiminut Revenion tytäryhtiön Icare John Floyd
USA Inc:in toimitusjohtajana Yhdysvalloissa vastaten myös myynnistä. Uuden Strategia ja 
liiketoiminnan kehitystoiminnon johtajaksi on nimitetty , joka vastasi aiemmin Eye Care Kate Taylor
Solutions -liiketoiminnasta.

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintoa menestyksekkäästi johtanut  on ilmoittanut Giuliano Barbaro
siirtyvänsä konsernin ulkopuolelle ja jatkaa tehtävässään kesäkuun loppuun varmistaen hallitun 
tehtävien siirron kevään aikana. Uuden Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnon johtajan haku 
käynnistetään välittömästi.

”Kiitän lämpimästi Giulianoa ansiokkaasta ja uraauurtavasta kehitystyöstä Revenion hyväksi ja 
toivotan menestystä syöpäsairauksien hoitomuotojen kehittämisen parissa. Samalla toivotan John 
Floydin lämpimästi tervetulleeksi johtoryhmän jäseneksi. Toivon myös menestystä uudessa 
tehtävässä johtoryhmässä jatkavalle Kate Taylorille. Olen erittäin tyytyväinen, että löysimme 
sisäisin siirroin kyvykkäät johtajat uusiin tärkeisiin rooleihin”, sanoo Jouni Toijala.
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Revenio-konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuut 1.2.2023 alkaen:

Jouni Toijala, CEO
Giuliano Barbaro, Vice President, Research and Product Development 30.6.2023 asti
John Floyd, Vice President, Sales – johtoryhmän jäsen 1.2.2023 alkaen
Heli Huopaniemi, Vice President, Quality
Ari Isomäki, Vice President, Operations
Tomi Karvo, Vice President, Products, Brand and Marketing
Robin Pulkkinen, CFO
Kate Taylor, Vice President, Strategy and Business Development
Hanna Vuornos, Vice President, People and Culture

Organisaatiomallin muutoksella tuetaan strategian toteuttamista. Revenio päivittää strategiaansa 
uuden organisaation tuella kevään aikana.

Uutena henkilönä Revenion johtoryhmässä 1.2.2023 aloittavan John Floydin ansioluettelo on tämän 
tiedotteen liitteenä. Revenion nykyisen johtoryhmän jäsenten ansioluettelot löytyvät Revenion 
verkkosivuilta https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/johtoryhma

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala, puh. +358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen 
globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla 
silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset 
ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, 
helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan 
rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -ohjelmistoratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä 
työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 78,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 22,1 miljoonaa 
euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella 
REG1V.
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