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SISÄLLYSLUETTELO

Biohit kehittää ja valmistaa mekaanisia ja elektro-
nisia pipettejä sekä kertakäyttöisiä pipetinkärkiä. 
Näitä käytetään laboratorioissa ympäri maailman.

Diagnostiikkavalikoimaan kuuluu mm. ruoansu-
latuskanavan sairauksien diagnostiikkaan liittyvät 
testit.
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BIOHIT LYHYESTI

Biohit Oyj on vuonna 1988 perus-
tettu globaaleilla markkinoilla toi-
miva suomalainen bioteknologia-
yritys, jonka tavoitteena on paran-
taa ihmisten terveyttä ja elämisen 
laatua. 
Yhtiö soveltaa määrätietoista ja 
pitkäjänteistä innovaatio- ja paten-
tointistrategiaa.

Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa 
tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa 
uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla 
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehok-
kaita nesteannosteluratkaisuja laboratoriotyös-
kentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansula-
tuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn.

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, 
nesteannostelu ja diagnostiikka. 

Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroni-
set ja mekaaniset pipetit, kertakäyttöiset pipe-
tinkärjet sekä pipettien huolto- ja kalibrointipal-
velut.

Biohitin tarkkoja ja turvallisia nesteannoste-
lutuotteita käytetään maailmanlaajuisesti tutki-
muslaitosten ja yliopistojen sekä terveydenhuol-
lon ja teollisuuden laboratorioissa. Merkittävä  
osa markkinoilla olevista elektronisista nestean-
nostelijoista on Biohitin kehittämiä.

Diagnostiikkaliiketoiminnan tuotevalikoi-
maan kuuluu ruoansulatuskanavan sairauksien 
varhaistoteamiseen ja ehkäisyyn liittyviä ratkai-

suja kuten GastroPanel-tutkimus mahalaukun 
sairauksien ja niihin liittyvien riskien diag-
nosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-
intoleranssin ja helikobakteeri-infektion mää-
rittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä 
ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin 
ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen to-
teamiseen. Acetium-kapseli sitoo hapottomas-
sa tai vähähappoisessa mahalaukussa syntyvää, 
syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä. 

Kansainvälisen myynnin osuus liikevaihdos-
ta on 96,5 prosenttia. Euroopan ohella Aasia ja 
Pohjois-Amerikka ovat yhtiön päämarkkina-alu-
eita.

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 420 
henkilöä kymmenessä maassa. Konsernin pää-
konttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat 
Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venä-
jällä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysval-
loissa. Yhtiöllä on myös edustusto Singapores-
sa. Biohitillä on tuotantolaitokset Suomessa (Ka-
jaani ja Helsinki) ja Kiinassa (Suzhou).  Lisäk-
si Biohitin tuotteita myy noin 200 jakelijaa 70 
maassa. 

Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1999. Bio-
hitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Ter-
veydenhuolto -ryhmässä.

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com

Nopea, kevyt ja tarkka kolibri on ollut Biohitin yksi tärkeimpiä tunnus-
merkkejä yhtiön historian alusta lähtien.
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VUOSI 2010 LYHYESTI

Biohit-konsernin liikevaihto kehittyi vuonna 2010 hyvin. Tähän vaikut-
ti erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian markkina-alueiden elpyminen. 
Aasian markkina-alueilla myynnin kasvuun vaikuttivat positiivisesti myös 
vuoden alkupuolella avatut uudet toimipisteet. Konsernin toiminta pysyi 
kannattavana.

yhtiön hallinnollisissa tehtävissä toiminut vara-
toimitusjohtaja, varatuomari Jussi Heiniö.  

Uuden toimitusjohtajan johdolla yhtiö jatkoi 
liiketoimintojen ohjausmallin kehittämistä. Uu-
det liiketoimintasuunnitelmat jalkautetaan seu-
raavan vuoden aikana koko konserniin. Tavoit-
teena on kehittää edelleen ja tehostaa toimintaa 
kansainvälisenä konsernina hyödyntäen yhtiön 
omia resursseja ja erityisesti sen laajaa tytäryh-
tiöverkostoa.

Biohit kertoi Helsingin Lääkäripäivillä tammikuus-
sa 2010 uudesta Acetium-kapselista, joka sitoo 
syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa 
mahassa. Tämä innovaatio herätti runsasta huo-
miota markkinoilla ulkomaita myöten. Toukokuus-
sa Acetium lanseerattiin apteekkimyyntiin Suo-
messa. Vuoden 2010 lopussa reseptivapaa Aceti-
um oli saatavilla jo yli 600 apteekissa kautta maan.

Kesäkuussa toimitusjohtajaksi nousi Biohitin hal-
lintojohtajana toiminut Jussi Heiniö.

Biohitin uusi tytäryhtiö Intiassa ja edustusto Sin-
gaporessa aloittivat toimintansa tammikuussa. Pai-
kallinen läsnäolo vahvistaa Biohitin liiketoimintaa 
kasvavilla Aasian markkinoilla. 

”Nesteannostelu-
liiketoiminnan 
myynti on kehit-
tynyt suotuisasti 
kaikkien tuoteryh-
mien osalta . ”

Pipettien myynti jälleen kasvussa taantuman 
jälkeen
Nesteannosteluliiketoiminnan myynti on kehit-
tynyt suotuisasti kaikkien tuoteryhmien osal-
ta. Liikevaihto kasvoi yli 12 prosenttia. Pipet-
tien myynnin kasvu on jatkunut, mutta Biohit on 
panostanut myös kertakäyttöisten pipetinkärki-
en markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi yhtiö on 
laajentanut omaa myyntiverkostoaan kasvavilla 
Aasian markkinoilla sekä vahvistanut jakelija-
verkostoaan ja tiivistänyt yhteistyötä tärkeimpi-
en yhteistyökumppaneiden kanssa.

Syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä sitovat 
tuotteet ja menetelmä uusi aluevaltaus  
Diagnostiikkatuotteiden myynti kasvoi yli 23 
prosenttia edellisvuoteen nähden. Päähuomio 
on kohdistunut ihmisen mahalaukussa asetalde-
hydiä sitovan Acetium-kapselin lanseeraukseen 
sekä diagnostisten testien kaupallistamiseen. 

Diagnostisten testien osalta Biohit on keskitty-
nyt erityisesti Suomen markkinoihin, joiden re-
ferenssimerkitys kansainvälisen lanseerauksen 
kannalta on keskeinen. Kansainvälinen diagnos-
tisten testien tutkimustoiminta on pysynyt vilk-
kaana. 

Acetium-kapseli tuotiin markkinoille touko-
kuussa. Mainonnan lisäksi yhtiö on lanseeraus-

vaiheessa panostanut erityisesti tuotteen saata-
vuuteen apteekkien kautta. Vuoden 2011 aikana 
on tarkoitus viedä Acetium myös kansainvälisil-
le markkinoille. Tuotteen laajempi kaupallista-
minen edellyttää kuitenkin jatkossa voimakasta 
panostusta ammattilaisille (lääkärit, apteekkarit) 
ja kuluttajille suunnattuun markkinointiin sekä 
jakelijaverkoston rakentamista. 

Investoinnit tuotekehitykseen ja tuotantoon 
jatkuvat 
Biohit on investoinut uusien tuotteiden kehitys-
työhön sekä tilaus-toimitusketjun kehittämiseen 
koko konsernissa. Panostukset automatisoituun 
pipetinkärkien puhdastilatuotantoon toivat ISO 
14644 Class 8 Clean Room -sertifikaatin vuon-
na 2010.

Ohjausmallin kehittäminen
Yhtiö on katsauskauden ajan keskittynyt kehittä-
mään konsernille yhteistä strategiaa. 

Kesäkuussa Biohit Oyj:n perustaja, professori 
Osmo Suovaniemi jätti yhtiön toimitusjohtajan 
tehtävät ja hän jatkaa yrityksen kokopäivätoimi-
sena hallituksen ja tieteellisen neuvottelukun-
nan jäsenenä keskittymällä uusien innovaati-
oiden ja strategioiden kehittämiseen. Toimitus-
johtajaksi nimitettiin runsaat kolmetoista vuotta 
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VUOSI 2010 LUKUINA

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin 2010
Nesteannostelu 94,4 %

Diagnostiikka 5,6 %

Liikevaihto 2006-2010, 1 000 EUR
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Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2010
Eurooppa  52,0 %

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,0 %

Aasia  15,5 %

Muut maat  13,5 %

Henkilöstö keskimäärin 2006-2010
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Biohit-konserni          1-12/2010               Muutos %    1-12/2009

Liikevaihto, MEUR  40,0 13,2 35,4

Liikevoitto/-tappio, MEUR  0,5 -57,4 1,2

% liikevaihdosta  1,3 %  3,4 %

Voitto/tappio ennen veroja  0,4 -42,0 0,7

Katsauskauden voitto/tappio  0,1 -84,3 0,4

Investoinnit, brutto, MEUR  2,6 5,3 2,4

% liikevaihdosta  6,4 %  6,9 %

Tutkimus- ja kehitysmenot, MEUR  2,5 4,6 2,4

% liikevaihdosta  6,4 %  6,8 %

Henkilöstö keskimäärin  412 11,4 370

Henkilöstö kauden lopussa  431 11,5 383

Omavaraisuusaste %  44,5 %  46,8 %

Tulos/osake, EUR  0,00 -84,3 0,03

Oma pääoma/osake, EUR  1,01 2,0 0,99

Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kaudella  12 937 627 0,0 12 937 627

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  12 937 627 0,0 12 937 627
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 TAVOITTEENA KANNATTAVA KASVU

Biohitin vuosi 2010 oli liikevaihdoltaan historian paras ja kolmas peräk-
käinen voitollinen vuosi. Liiketoiminnan kasvava kansainvälistyminen ja 
lisääntyvä kilpailu ovat haastaneet Biohitin edelleen kehittämään ja te-
hostamaan toimintojaan.

Edellisvuoden lopulla alkanut Biohitin tuottei-
den kysynnän piristyminen jatkui kautta vuoden 
2010. Markkinoiden elpyminen kiritti tilikauden 
liikevaihdon yli 13 prosentin kasvuun edellis-
vuoteen verrattuna. Liikevaihto nousi kaikkiaan 
40 miljoonaan euroon. Kehityksemme oli pa-
rempi kuin keskimääräinen kehitys teknologia-
teollisuudessa, jossa liikevaihdon kasvu viime 
vuonna jäi 6 prosenttiin.  

Yhtiön liikevaihdon kasvu oli osittain seuraus-
ta taantuman jälkeisten investointipatojen pur-
kautumisesta, mutta myös aidosta kysynnän kas-
vusta. Diagnostiikkaliiketoiminnan myynti kas-
voi yli 23 prosenttia. Myös nesteannosteluliike-
toiminta kehittyi tyydyttävästi, yli 12 prosenttia. 

Huoltoliiketoiminta kasvoi katsauskaudella 
7,6 prosenttia. Biohit uskoo, että huoltoliiketoi-
minnassa on hyvät kasvumahdollisuudet edel-
leen ja niinpä se on nimetty yhdeksi strategiseksi 
kasvualueeksi. Huolto on myös tärkeä rajapinta 
vuorovaikutuksessa loppukäyttäjien kanssa. 

Vuoden 2010 liiketulos jäi kuitenkin edellis-
vuodesta ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Kannatta-
vuutta koettelivat kansainvälisen myyntiorgani-
saation laajentamisesta aiheutuneiden kulujen 
lisäksi muun muassa Acetiumin lanseerauksesta 
sekä rahti- ja raaka-ainekustannusten noususta 
aiheutuneet kulut.

Investointien rahoittamisessa pyrimme jatkos-
sa turvautumaan yhä enemmän yhtiön liiketoi-
minnan generoimaan kassavirtaan.

Odotukset Aasiassa
Biohitin myynnistä 70 prosenttia tulee ulko-
maisten tytäryhtiöiden kautta. Eurooppa on nes-
teannostelutuotteille vanhastaan tärkeä mark-
kina-alue. Erityisen hyvin viime vuosi onnistui 
Ranskassa. 

 Menestys Euroopan ulkopuolella siivittää yh-
tiömme tietä kansainvälisesti merkittäväksi toi-
mijaksi. Yhdysvalloissa liikevaihto lähti kas-
vuun. Aasian myynnin kehittyminen oli suurim-
pia ilonaiheitamme. Investoinnit Aasian myyn-
tiverkostoon osoittautuivat oikeiksi, esimerkiksi 
Kiinassa myynti kasvoi lähes 40 prosenttia. Vuo-
den 2010 alussa käynnistyneen Intian tytäryhti-
ön liiketoiminta lähti heti hyvin liikkeelle. Lähi-
vuosina Biohit lisää panostuksia muillakin kehit-
tyvillä markkina-alueilla. 

Diagnostiikkaliiketoiminnan pääpaino oli 
kotimaassa. Ruoansulatuskanavan sairauksi-
en diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn kehite-
tyt tuotteet vahvistivat asemaansa muun muas-
sa uusien yhteistyökumppanien ansiosta. Syö-
pää aiheuttavaa asetaldehydiä inaktivoivat, pa-
tentein ja patenttihakemuksin suojatut tuotteet 
ja menetelmä sekä niiden suuri tarve ja mark-
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Biohitin hallintojohtajana toiminut Jussi Heiniö nimitettiin kesäkuussa 
2010 konsernin toimitusjohtajaksi.

Millaisissa tunnelmissa ensimmäinen 
tilikautesi toimitusjohtajana on käynnistynyt?

On ilahduttavaa nähdä, miten innostuneita sekä 
emo- että tytäryhtiön työntekijät ovat yhtiön toi-
mintojen kehittämisen mukanaan tuomista uu-
sista tuulista. Talosta löytyy tiimihenkisyyttä ja 
oikeaa asennetta. Olemme hyvää vauhtia vah-
vistamassa toimintaa yhtenä yhtenäisenä yrityk-
senä.

Tapaat säännöllisesti Biohitin kansainvälisiä 
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Mikä on 
tärkein heiltä saamasi viesti?

Meiltä toivotaan joustavuutta ja toimitusvar-
muutta. Asiakkaiden tulee saada korkealaatuisia 
ja turvallisia tuotteita oikea-aikaisesti. Meidän 
on tehtävä työtä, jotta Biohit nähdään luotetta-
vana toimittajana ja yhteistyökumppanina. Sa-
moin tarvitsemme tiivistä yhteistyötä partnerei-
den kanssa.

Miten toimintojen tehostaminen ja edelleen 
kehittäminen vaikuttaa henkilöstöön?

Henkilöstön vastuun ja roolien tulee olla selkei-
tä, jotta jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan. 
Haluan, että jokainen voi olla ylpeä työstään. 
Johdon tehtävä on osoittaa suunta liiketoimin-
nan kehittämiselle. Selkeät tavoitteet yhdessä 

riittävän liikkumavapauden kanssa takaavat par-
haan etenemisen. Haastankin henkilöstön miet-
timään, miten asioita voi tehdä innovatiivisella 
ja tehokkaalla tavalla esimerkiksi entistä asia-
kaslähtöisemmin.

Millainen yritys ja työnantaja Biohit on 
strategiakauden päättyessä vuonna 2013?

Biohit on asiakkaiden tarpeita oivaltava ja inno-
voiva, markkinalähtöisesti toimiva kansainväli-
nen yritys. Markkina-asemamme myös Euroo-
pan ulkopuolella on merkittävästi vahvistunut. 
Nesteannostelun tuotevalikoima on laajentu-
nut, ja olemme saaneet jalansijan diagnostiik-
kaliiketoiminnassa. Tähtäämme lisäksi siihen, 
että työnantajana yhtiö on kiinnostava ja tuottaa 
omistajilleen osinkoja.

”Haluan , et tä 
jokainen Biohitin 
työntekijä voi olla 
ylpeä työstään . ”

kinapotentiaali tarjoavat uuden ja haasteellisen 
liiketoimintamahdollisuuden Biohitille.  

Strategian kehittämistä jatkettu
Toimitusjohtaja vaihtui kesäkuussa, kun Biohi-
tin perustaja, professori Osmo Suovaniemi päät-
ti keskittyä hallituksen ja tieteellisen neuvottelu-
kunnan jäsenenä kokopäivätoimiseen innovaati-
oiden ja strategioiden kehittämiseen. Strategian 
ja prosessilähtöisen toimintatavan kehittäminen 
sekä niiden jalkautus jatkuu vuonna 2011. 

Yhtiömme organisaatio ja liiketoiminta ovat 
vuosien mittaan voimakkaasti globalisoituneet, 
mikä edellyttää yhteistyöhön ja ohjausjärjes-
telmiin panostamista. Kiristyvä kilpailu patistaa 
sekä voimakkaaseen kustannusten karsintaan 
että keskittämään ja hyödyntämään tarpeelliset 
resurssit tehokkaammin saavuttamaan asetettu-
ja tavoitteita.

Laadun ja toimitusvarmuuden kehittäminen 
ja parantaminen tulee olemaan edelleenkin eräs 
keskeisimmistä painopistealueista. Molemmis-
sa liiketoiminnoissa tuotteiden luotettavuuden 
ja turvallisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen 
on asiakaskuntamme kannalta olennaisia kehi-
tysalueita. 

Lupaavat näkymät
Tavoitteena on, että Biohitin liikevaihto yltää 70 
miljoonaan euroon vuonna 2013. Yhtiön vank-
ka perusta ja vuoden 2010 aikana jatketut ke-
hittämistoimenpiteet luovat uskoa sille, että kas-
vutavoitteet tullaan saavuttamaan. Vuoden kulu-
essa viimeistelty strategia ja prosessien kehittä-
minen sekä uudet tuotteet ja markkinat luovat 

vankan pohjan tulevien vuosien kasvuodotuk-
sille. 

Pyrimme kasvamaan kannattavasti. Kuluva-
na vuonna yhtiön liiketulostavoite on noin viisi 
prosenttia liikevaihdosta. 

Erityisen suuret kasvutavoitteet on asetettu 
diagnostiikkaliiketoiminnalle niin kotimaassa 
kuin kansainvälisesti. Biohitin kehittämillä tuot-
teilla ja palveluilla voidaan merkittävästi kehit-
tää aiempaa turvallisempaa ja kustannustehok-
kaampaa terveydenhuoltoa. Valmiina on tuot-
teita ruoansulatuskanavan sairauksien, kuten 
maha- ja paksusuolisyövän riskien varhaiseen 
diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn. Nämä syö-
vät kuuluvat maailman yleisimpiin syöpätautei-
hin.

Lisäksi odotamme, että kasvumahdollisuuk-
sia on varsinkin elektronisessa nesteannostelus-
sa. Johdonmukaisena jatkona aiemmalle kehi-
tystyölle Biohit tuo vuonna 2011 markkinoille 
uudentyyppisen nesteannosteluautomaatin. Se 
vahvistaa profiiliamme elektronisten nestean-
nostelutuotteiden osaajana. 

Biohitin henkilöstö on lähtenyt innolla mu-
kaan toteuttamaan yhtä ja yhtenäistä, globaalia 
strategiaa. Vuosien kokemuksellani tiedän, että 
henkilöstömme on motivoitunutta ja sitoutunut 
tekemiseen. Kiitän koko henkilöstöä ja sidosryh-
miä arvokkaasta yhteistyöstä vuonna 2010. 

Jussi Heiniö
Toimitusjohtaja
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STRATEGIAN KEHITTÄMINEN VIITOITTAA 
TIETÄ YRITYKSEN KASVULLE

Strategian keskiössä on ”One Global Biohit” 
-malli. Strategia, prosessit ja tavoitteet ovat jat-
kuvan kehitystyön kohteena kautta konsernin. 
Konsernin johtoryhmä johtaa yhtiön laajuisia 
prosesseja, jotka ulottuvat aina jakelijoihin ja 
loppukäyttäjiin asti. Ulkomaiset tytäryhtiöt voi-
vat keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sekä 
myyntiin ja markkinointiin. Nesteannostelutuot-
teiden ja diagnostiikkatuotteiden myynti ja mark-
kinointi integroitiin yhteen vuoden 2011 alusta 
lukien, mikä helpottaa toiminnan johtamista ja 
resurssien kustannustehokasta hyödyntämistä.

Toimintamalli auttaa myös levittämään parhai-
ta käytäntöjä konsernin sisällä. Lisäksi toiminta 
yhtenäisenä yhtiönä vahvistaa yhtiön brändiä ja 
imagoa.

Asiakastarpeet ohjaavat toimintaa
Liiketoimintaa kehitetään ja ohjataan asiakasnä-
kökulmasta. Erityisesti tämä vaikuttaa tuotekehi-
tykseen, joka jatkossakin pohjautuu yhtiön omiin 
innovaatioihin ja vastaa asiakkaiden todellisiin 
tarpeisiin erityisesti tuotteiden turvallisuuden, 
luotettavuuden ja ergonomisuuden osalta. Lop-
pukäyttäjämarkkinoinnissa korostuu asiakasläh-
töisyys ja proaktiivisuus.

Liiketoiminnan painopisteitä ovat pipettien ja 
diagnostisten testien lisäksi huolto-, instrument-
ti- ja OEM-liiketoiminta (Original Equipment Ma-
nufacturer) sekä karsinogeenista asetaldehydiä 
vähentävät tuotteet. Biohit pyrkii tulemaan ai-
empaa tunnetummaksi nesteannostelutuotteiden 
huoltoliiketoiminnan osaajana maailmanlaajui-
sesti. Instrumenttiliiketoiminnassa yhtiö toteut-
taa vuonna 2011 merkittävän päänavauksen, kun 
pitkällisen kehitystyön jälkeen uusi nesteannoste-
luautomaatti tuodaan markkinoille. 

Paikallistuntemus on valttia
Niin globaali kuin strategia onkin, on tärkeää so-
peuttaa toimintaa paikallisesti. ”Think global, act 
local” tarkoittaa käytännössä sitä, että strategiset 
toimintatavat sovitetaan joustavasti paikallisten 
tarpeiden mukaan. 

Yhtiö on entuudestaan vahvasti läsnä päämark-
kina-alueilla. Toimiihan yli puolet Biohitin hen-
kilöstöstä ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Kunkin ty-
täryhtiön henkilöstön osaamista hyödynnetään 
muun muassa tuotekehityksessä ja globaalissa 
markkinoinnissa.  

Laatu on niin ikään yksi kehittämisalueista, 
joka sisältää niin tuotteiden, toiminnan, toimi-

Biohitin strategia on yhtiön kasvaessa ja muuttuessa ollut jatkuvan ke-
hittämisen kohteena aina yhtiön perustamisesta lähtien. Vuoteen 2013 
asti ulottuvan strategian kulmakiviä ovat prosessiohjautuva toimintamal-
li, asiakaslähtöisyys ja operatiivinen tehokkuus. Hallituksen viitoittamal-
la tiellä operatiivinen johto on vienyt strategiatyötä käytännön tasolle. 
Asiakaslähtöisyys näkyy etenkin uusien tuotteiden kehittämisessä sekä 
tiiviimpänä läsnäolona markkinoilla. 
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UUSI OHJAUSMALLI

Tytäryhtiöt Tytäryhtiöt
Asiakkaat Asiakkaat

Laatu ja riskienhallinta

Viestintä

Talous, ICT ja henkilöstö

Biohit Oyj
Toimitusjohtaja

Myynti ja markkinointi

Tuoteportfolion hallinta

Operatiiviset toiminnot

Biohitin kolme pääprosessia ja kolme tukiprosessia.

tusten kuin vaikkapa asiakaspalvelunkin laadun. 
Biohitin pitkäjänteinen toimintojen kehittämis-
työ virtaviivaistaa tuotanto- ja toimitusprosesseja. 
Yksi keskeinen tavoite on kehittää logistiikkaa pa-
rantamaan toimitusvarmuutta ja kokonaislaatua. 

Lisäksi yhdeksi kehittämiskohteeksi on nostet-
tu HR-työ. Johtamiseen ja henkilöstön osallistu-
mismahdollisuuksiin kiinnitetään aiempaa enem-
män huomiota. Sisäistä viestintää kehitetään kon-
sernitasolla, jotta tiedonkulku paranisi ja ”One 
Global Biohit” -malli toteutuisi. 

Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet 
Biohitin missio kiteytyy tunnuslauseeseen ”Inno-
vating for Health”. Yhtiön olemassaolon tarkoitus 
on tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teol-
lisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologi-
oita ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan 
edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä paran-
taa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemäl-
lä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudelli-
sia menetyksiä.

Biohitin visio on olla vuonna 2015 yksi maail-
man johtavista ja keskimääräistä nopeammin kas-
vavista bioteknologiayrityksistä. Tällöin Biohit on 
laboratorioiden modernissa ja turvallisessa neste-
annostelussa aiempaa merkittävämpi tekijä yhti-
ön päämarkkina-alueilla, erityisesti Pohjois-Ame-
rikan ja Aasian markkinoilla. Ruoansulatuskana-
van sairauksien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäi-
syyn tarkoitetut turvalliset ja kustannustehokkaat, 
lukuisiin innovaatioihin perustuvat diagnostiikka-
tuotteet ja -järjestelmät sekä karsinogeenista ase-
taldehydiä sitovat tuotteet ja menetelmät ovat va-
kiinnuttaneet asemaansa terveydenhuollossa.

Lyhyen aikavälin tavoitteena on kasvaa kan-
nattavasti yli 10 prosenttia vuosittain ja nostaa 

jo vuoden 2011 aikana yhtiön kokonaisliiketulos 
noin 5 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta.

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa 
kokonaisliikevaihto 70 miljoonaan euroon vuon-
na 2013.

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihtotavoi-
te vuodelle 2013 on 50 miljoonaa euroa. Vuo-
tuinen kasvu on yli 10 prosenttia. Tavoite on olla 
vuonna 2013 elektronisten pipettien markkina-
johtaja kaikilla markkina-alueilla. Asemia pyri-
tään vahvistamaan erityisesti Pohjois-Amerikan, 
Etelä-Amerikan ja Aasian markkinoilla. Näihin 
tavoitteisiin päästään seuraavin keinoin:
• Tuotekehitys ja liiketoiminnan kehitys poh-
jautuvat asiakaslähtöisiin, asiakkaiden todellisia 
tarpeita palveleviin innovatiivisiin ratkaisuihin.
• Tuotevalikoimaa uudistetaan ja laajennetaan 
entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. 
• OEM- ja palveluliiketoimintojen osuudet liike-
vaihdosta kasvavat.

Erityisen suurta myynnin kasvua tavoitellaan 
diagnostiikkaliiketoiminnassa. Liikevaihtotavoite 
vuodelle 2013 on 20 miljoonaa euroa, mikä mer-
kitsee yli 80 prosentin vuotuista kasvua. Sen saa-
vuttamisessa keskeisiä keinoja ovat:
• Ydinliiketoiminnan pääpaino on avaintuotteilla 
eli GastroPanel- ja Acetium-tuotteilla. 
• Tuoteryhmien kaupallistamiseen suunnataan li-
sää resursseja. 
• Nykyistä tuotevalikoimaa kehitetään.  
• Yhtiön olemassa olevaa myynti- ja markkinoin-
tiverkostoa hyödynnetään tehokkaasti oikeiden 
alueellisten partnereiden löytämiseksi.
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MARKKINATILANNE VIRKISTYI

Biohitin nesteannostelutuotteita myydään pää-
osin jakeluverkoston kautta ympäri maailman  
tutkimuslaitoksille sekä terveydenhuollon ja 
teollisuuden laboratorioille. Yhtiön tarkoitus on 
tarjota asiakkaille kattava tuotevalikoima, joka 
sisältää mekaaniset ja elektroniset pipetit, ker-
takäyttöiset pipetinkärjet sekä laitteiden huolto-, 
kalibrointi- ja koulutuspalvelut. 

Pipettien ja niissä käytettävien kertakäyttöis-
ten kärkien kokonaismarkkinat ovat yhtiön ar-
vion mukaan arvoltaan tällä hetkellä noin 500 
miljoonaa euroa. Suurimmat nesteannostelu-
tuotteiden markkinat ovat Euroopassa ja Poh-
jois-Amerikassa. Voimakkainta kasvu on puoles-
taan Aasian markkinoilla. 

Maailmantalouden taantuma vaikutti negatii-
visesti myös pipettimarkkinoihin, kuitenkin vä-
hemmän kuin monella muulla teollisuuden alal-
la. Vuonna 2010 markkinat alkoivat toipua taan-
tuman hellitettyä. 

Nesteannostelutuotteiden kysyntään vaikut-
taa tutkimustyön rahoitus sekä julkisella että yk-
sityisellä sektorilla. Eritoten elektronisten pipet-
tien kysynnän yhtiö otaksuu kasvavan jatkos-
sakin, samoin kuin jälkimarkkinoiden, jotka 
sisältävät muun muassa kertakäyttöiset pipetin-
kärjet ja huoltopalvelut.  (Pipettes and Pipettors: 
A Global Strategic Business Report. Global In-
dustry Analysis, October 2010)

Yhtiö odottaa elektronisten pipettien mark-

kinoiden kasvavan vuosittain yli 10 prosent-
tia, kun mekaanisten pipettien myynti lisääntyy 
keskimäärin 5 prosenttia. Kiinan, Intian ja Ete-
lä-Amerikan kaltaisilla kehittyvillä markkinoilla 
mekaanisten nesteannostelijoiden menekin en-
nustetaan kuitenkin lisääntyvän yli 10 prosent-
tia. Pipettien maailmanmarkkinoista elektronis-
ten pipettien osuus on Biohitin arvion mukaan 
noin 6 prosenttia.

Merkittävä osa laboratorioissa tällä hetkellä 
käytössä olevista elektronisista nesteannosteli-
joista on Biohitin valmistamia. Biohitin tavoit-
teena on kasvattaa elektronisten nesteannoste-
lutuotteiden kysyntää myös kehittyvillä markki-
noilla.

Diagnostiikalla vahva markkinapotentiaali 
Biohitin diagnostiikkatuotteita ruoansulatus-
kanavan sairauksien diagnostiikkaan ja ennalta-
ehkäisyyn käytetään sairaaloissa, terveyskeskuk-
sissa, lääkäriasemilla ja palvelulaboratorioissa. 

Ruoansulatuskanavan alueen sairaudet aihe-
uttavat suuria kustannuksia terveydenhuollossa 
maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi hoitokäytän-
nöt voivat olla vanhentuneita ja riittämättömiä. 
Näin moni potilas voi jäädä ilman tehokasta ja 
turvallista hoitoa tai on tyytymätön saamaansa 
hoitoon. Siksi usein ilman diagnoosia turvau-
dutaan erilaisten ylävatsavaivojen riskipitoisiin 
itsehoitoihin, kuten happopumpun esto (PPI)-

Biohitin toiminta painottuu vahvasti Suomen ulkopuolelle. Kansainvälisen 
myynnin osuus liikevaihdosta on 96,5 prosenttia. Euroopan ohella Aasia 
ja Pohjois-Amerikka ovat yhtiön päämarkkina-alueita. 
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lääkkeet närästykseen ja jogurtti ylävatsavaivoi-
hin (dyspepsiaan). 

Väestön ikääntyminen lisää vakavia sairauk-
sia, kuten maha-, ruokatorvi- ja paksusuolisyöpä 
sekä B12-vitamiinin ja kalsiumin vajeesta joh-
tuvat sairaudet. Tämä on voimakkaasti kasvava 
rasite kansanterveydelle ja ihmisten hyvinvoin-
nille sekä työssä että työelämässä pitempään 
jaksamiselle. Siksi terveydenhuollossamme tuli-
si korvata joitakin aikansa eläneitä ja mahdol-
lisiin hoitovirheisiin johtavia tutkimuksia, kuten 
dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnos-
tiikassa käytetyt, runsaasti vakavia puutteita si-
sältävät 13C ureahengitystesti ja ulosteen anti-
geenitesti (eivät mm. löydä atrofista gastriittia), 
modernilla ja luotettavalla, runsaasti tietoa anta-
valla GastroPanel-tutkimuksella.

Samoin olisi luovuttava paksusuolisyövän ris-
kin ja alkuvaiheen seulonnassa ihmisen verel-
le epäspesifisistä ja niukasti tietoa antavista tes-
teistä ja korvattava ne ihmisen verelle spesifisel-
lä ja enemmän tietoa antavalla ColonView-tut-
kimuksella, joka ulostenäytteestä ilmaisee vain 
ihmisen veren. Piilevä, ei silmin nähtävä veri 
ulosteessa merkitsee paksusuolisyövän riskiä tai 
usein vasta alkuvaiheessa ja parantavan hoidon 
tavoitettavissa olevan paksusuolisyövän alkuvai-
hetta. Uudelle ColonView-tutkimukselle kuten 
GastroPanel-tutkimuksellekin on haettu patent-
teja.

Ruoansulatuskanavan sairauksien nopea ja 
luotettava diagnosointi vähentää potilaiden kär-
simystä ja tuo kustannussäästöjä terveydenhuol-
toon. Sairauksien ennaltaehkäisy on edullisem-
paa kuin niiden hoito, mutta alkuvaiheessa sääs-

töjä on usein vaikea osoittaa. 
Kolmanneksella suomalaisesta väestös-

tä esiintyy dyspepsiaa, jonka oirekuvaan kuu-
luu mm. ajoittaista tai jatkuvaa vatsavaivaa, pa-
hoinvointia, turvotusta, röyhtäilyä, närästystä 
tai kipua.  Pelkästään Suomessa mahasyöpään 
sairastuu vuosittain noin 700 ihmistä. WHO:n 
mukaan maailmanlaajuisesti mahasyöpään sai-
rastuu vuosittain lähes miljoona ihmistä ja pak-
susuolisyöpään 1,2 miljoonaa. (Globocan 2008, 
IARC, Section of Cancer Information)

Ruoansulatuskanava-alueen syövät ovat kui-
tenkin yleensä vähäoireisia, mikä vaikeuttaa 
niiden tunnistamista.  Mahalaukun sairauksi-
en ja niihin liittyvien riskien diagnosointi veri-
näytteestä – kuten GastroPanel-tutkimuksessa 
tapahtuu – on yhteiskunnalle halvempi ja poti-
laalle miellyttävämpi menetelmä kuin tähystys-
tutkimus, jonka kapasiteetti ei riitä kaikkien ylä-
vatsavavoista kärsivien tutkimiseen. Tämä ei ole 
tarpeenkaan, koska helposti ja turvallisesti veri-
näytteestä tehtävällä GastroPanel-tutkimuksella 
voidaan valikoida tähystykseen ja sen yhteydes-
sä otettujen koepalojen histologiseen tutkimuk-
seen sellaiset henkilöt, joilla on oireita antava 
helikobakteeri-infektio ja sen tai autoimmuuni-
taudin aiheuttama mahalaukun limakalvovaurio 
ja toimintahäiriö (atrofinen gastriitti) tai runsas 
haponeritys. Nämä voivat johtaa jopa maha- tai 
ruokatorvisyöpään.

Ennen GastroPanel-innovaatiota helikobak-
teeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheutta-
ma atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit (ku-
ten maha- ja ruokatorvisyöpä ja B12-vitamiinin, 
raudan ja kalsiumin vaje) on saatu selville oi-

Biohitin tuotteet ovat korkealaatuisia ja monelta osin ylivertaisia. 
Yhtiön kehittämä elektroninen pipetti menestyy edelleen hyvin kil-
pailussa. 

Myynti- ja markkinointijohtaja Jukka-Pekka Haapalahti tuli taloon toukokuussa 2010. 

Miten kuvaat Biohitin asemaa nesteannostelu-
tuotteiden maailmanmarkkinoilla?

Biohitin tuotteet ovat korkealaatuisia ja monel-
ta osin ylivertaisia. Yhtiön kehittämä elektroni-
nen pipetti menestyy edelleen hyvin kilpailussa. 
Asemasta kertoo sekin, että myyntimme alkoi el-
pyä taas taantuman jälkeen. Alan tietämyksestä 
on hyötyä myös huoltoliiketoiminnan kehittämi-
sessä. 

Tulit Biohitin palvelukseen keväällä 2010. Mikä 
oli alkuvaiheessa päällimmäinen vaikutelma 
Biohitistä ja biohittiläisistä?

Isommissa, kansainvälisissä yrityksissä 
työskennelleenä voin sanoa, että Biohitin 

henkilöstön korkea ammattitaito on tehnyt 
vaikutuksen minuun. Omalta kannaltani Biohit 
on siinä mielessä sopivankokoinen, että täällä 
pääsee aidosti itse vaikuttamaan asioihin 
strategiaa myöten. 

Pääsit heti mukaan strategian kehittämiseen. 
Mitkä ovat mielestäsi Biohitin onnistumisen 
avaimet jatkoa ajatellen?

Niitä on monia: vahvan brändin lisäksi laaduk-
kaat tuotteet, uudet markkinat ja innovatiivinen 
tuotekehitys. Biohit on vahvasti edustettuna kai-
killa päämarkkina-alueilla. Konsernin toiminto-
jen kehittäminen luo pohjaa kasvulle.
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reettomilta tai vähäoireisilta, ennen ns. hälyttä-
viä, huonon hoitoennusteen oireita, usein vain 
sattumalöydöksenä gastroskopian (tähystyksen) 
yhteydessä otettujen koepalojen histologisella 
tutkimuksella.

Suomessa jo runsas kymmenen vuotta sitten 
tehtyihin Setti-tutkimuksiin ja tutkittujen seu-
rantaan perustuen on arvioitu, että yli 45-vuo-
tiaiden GastroPanel-seulonta, ja sen tuloksena 
useimmiten oireetonta atrofista gastriittia sai-
rastavien ajoissa löytäminen ja ohjaaminen jat-
kotutkimukseen parantaisi vuosittain 250 – 300 
mahasyövän esiasteen tai alkuvaiheen hoitoen-
nustetta. (www.biohit.com/fi/ajankohtaista-tut-
kimuksessa) 

Suomen Lääkärilehdessä esitetään, että 
GastroPanel sopii oireettomien potilaiden ris-
kin arviointiin, kun ensisijaisena tavoitteena on 
mahalaukun syövän varhaisdiagnostiikka eli at-
rofista gastriittia sairastavien seulonta gastrosko-
piaan (Karvonen AL, Ylävatsavaivan diagnostiik-
ka: pitääkö aina tähystää? Suomen Lääkärilehti 
44/2005; 60:4487-4491). Atrofisen gastriitin ja 
siihen liittyvän maha- ja ruokatorvisyöpäriskin 
paljastava, runsaasti muutakin tietoa tuottava 
GastroPanel-tutkimus antaa tietoa myös riskistä 
sairastua helikobakteeri-infektion aiheuttamiin 
peptisiin haavatauteihin (maha- ja pohjukais-
suolihaavatauti). Nämä haavataudit ja tulehdus-
kipulääkkeiden käyttö saavat aikaan komplikaa-
tiota (mm. verenvuoto), jotka aiheuttavat vuo-
sittain 200 - 300 kuolemantapausta Suomessa. 
Mahalaukun antrumosan atrofinen gastriitti lisää 
mahasyövän ja peptisen haavataudin riskiä.

Vatsavaivojen primaaritutkimukseksi ja oi-

reettomien seulontaan tarkoitettu moderni (the 
state-of-the-art) GastroPanel-tutkimus on siis ai-
nutlaatuinen maailmassa. Haasteita konseptin 
levittämiseen tulee lähinnä siitä, että käytäntö-
jen muuttaminen ja innovatiivisten konseptien 
markkinoille vieminen vievät aikaa. 

 Jokainen hukattu päivä atrofisen gastriitin to-
teamisessa lisää riskiä, että mahalaukun korpuk-
sen, antrumin tai molempien atrofinen gastriit-
ti voi edetä mahasyöväksi parantavan hoidon 
ulottumattomiin ja edistää monien muiden sai-
rauksien syntymistä. Tämän lisäksi harvoin pa-
ranevan korpuksen atrofisen gastriitin (hapoton 
maha) diagnoosin laiminlyönti estää hapotonta 
mahaa sairastavan B12-vitamiini- ym. hoidon, 
atrofisen gastriitin seurannan gastroskopia- ja 
koepalatutkimuksin. Samoin diagnoosin laimin-
lyönti saattaa johtaa siihen, että potilas ei ryh-
dy käyttämään ainutlaatuista Acetium-kapselia, 
joka sitoo hapottomassa vatsassa syntyvän kar-
sinogeenisen asetaldehydin ja näin vähentää 
maha- ja ruokatorvisyövän riskiä.

Asetaldehydi on merkittävä syövän riskitekijä
Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti 
vuosittain noin 4 miljoonaan uuteen syöpätapa-
ukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä. 

Biohit on kehittänyt tuotteita ja menetelmän 
vähentämään asetaldehydialtistusta ruoansula-
tuskanavassa ja ravintoaineissa.  

Ainutlaatuisena parina GastroPanel- ja Aceti-
um-innovaatiot voivat ennaltaehkäistä maha- ja 
ruokatorvisyöpää. GastroPanel löytää atrofisen 
gastriitin ja siihen liittyvät maha- ja ruokator-
visyöpäriskit ajoissa parantavan hoidon ulottu-
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viin. Korpuksen atrofinen gastriitti, joka useim-
miten ei parane, johtaa pysyvästi vähähappoi-
seen tai hapottomaan mahaan. Hapottomas-
sa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään 
ja tuottamaan aterioiden sokereista ja alkoho-
lista asetaldehydiä.  Uuden lokakuussa 2009 
WHO:n antaman syöpäluokituksen jälkeen ase-
taldehydi kuuluu samaan I-luokkaan kuten esi-
merkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni.

Kaikkia I luokan karsinogeeneja lähteestä riip-
pumatta koskee yhtenäinen eettinen ja lainsää-
dännöllinen periaate. Niille altistumista on py-
rittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään 
elimistössä ja ravinnossa. Patentein ja patentti-
hakemuksin suojattu Acetium-kapseli on ainoa 
keino inaktivoida karsinogeenista asetaldehydiä 
mahalaukussa, millä on mahdollista ennaltaeh-
käistä maha- ja ruokatorvisyöpää.

Apteekeista ilman reseptiä saatavaa Acetium-
kapselia suositellaan käytettäväksi aterioiden ja 
alkoholin nauttimisen yhteydessä henkilöille, 
joilla on

1. atrofisen gastriitin aiheuttama 
  hapoton tai vähähappoinen maha tai
2. hoitamaton helikobakteeri-infektio tai
3. haponestolääkkeiden käyttö tai  
4. mahaleikkauksen jälkitila

Lopullisen tiedon saamiseen Acetium-kapse-
lin tehosta maha- ja ruokatorvisyövän estämi-
sessä tulee kulumaan vuosia. Tähän tarvitaan 
riskiryhmiin kohdistuvia populaatiotutkimuksia, 
joissa asetaldehydialtistusta pyritään systemaat-
tisesti vähentämään. Acetiumia koskevat satun-
naistetut interventiotutkimukset eivät valitetta-

vasti ole asetaldehydin I luokan karsinogeeni-
syysluokituksesta johtuen eettisistä syistä mah-
dollisia.  

Asetaldehydiä on myös elintarvikkeissa. Bio-
hit Oyj on jättänyt lukuisissa maissa patenttiha-
kemuksia BioFood-menetelmästä, jolla voidaan 
inaktivoida karsinogeenista asetaldehydiä elin-
tarvikkeissa, kuten esim. oluissa, monissa pik-
kulasten ruoissa ja jogurteissa. Kaikkia I luokan 
karsinogeeneja lähteestä riippumatta koskevat 
samat EU-säännökset, joiden mukaan niille al-
tistumista on pyrittävä kaikin tavoin vähentä-
mään. 

Monet ruoansulatuskanavan syöpälajit, kuten 
kieli-, ruokatorvi-, mahansuu- ja paksusuolisyö-
pä ovat alkaneet 1900-luvun lopulla yleistyä. 
Tulevaisuus näyttää, missä määrin tähän kehi-
tykseen on saattanut vaikuttaa vähän alkoholia 
ja runsaasti asetaldehydiä sisältävien elintarvik-
keiden ja asetaldehydiä hyvin tuottavien mikro-
bien lisääntyvä käyttö. (www.biohit.com/fi/ajan-
kohtaista-tutkimuksessa, www.acetium.fi/testi 
paljastaa asetaldehydialtistuksen)

Biohit Oyj:n palvelulaboratorio tarjoaa mah-
dollisuuden mitata alkoholin ja karsinogeenisen 
asetaldehydin pitoisuuksia mm. ravintoaineista 
ja alkoholipitoisista juomista. Palvelu sopii niin 
elintarviketeollisuudelle, tutkimuslaitoksille ja 
valvontaviranomaisille kuin tavalliselle kulutta-
jallekin. (www.biohit.com/fi/diagnostiikka) 

Acetium-kapselin ja BioFood-menetelmän 
kehittäminen on hyvä esimerkki tiedekuntarajat 
ylittäneen akateemisen perustutkimuksen tulok-
sellisuudesta kuten myös onnistuneesta yhteis-
työstä suomalaista bioteknologiaa kehittävän te-

ollisuusyrityksen kanssa. Tutkimus- ja tuotekehi-
tysyhteistyötä on tehty professori Mikko Salas-
puron johdolla hänen työryhmänsä ja professori 
Martti Marvolan kanssa. Professori Salaspuro on 
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu alkoholi- 
ja asetaldehyditutkija. 

GastroPanel- ja Acetium-innovaatioiden 
markkinoinnissa on edettävä tiedottamalla mui-
den muassa lääkäreille näiden innovaatioiden 
merkityksestä terveydenhuollon kehittämisessä 
ja kasvattamalla kansalaisten tietoisuutta oman 
terveytensä ennaltaehkäisevästä hoidosta.

Biohit on erikoistunut vatsan alueen diagnostiikkaan.

Acetium, BioFood

GastroPanel

Helikobakteeri-pikatesti

Laktoosi-intoleranssi-pikatesti

Keliakia-paneeli

Solufibronektiini

Kalprotektiini

IDB-paneeli (Crohnin tauti ja 
haavainen koliikki)

ColonView

Monoklonaaliset vasta-aineet

Telomeeri vasta-aine (SLE)

GastroPanel-laboratoriot
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LÄHEMMÄKSI MARKKINOITA

NESTEANNOSTELU  2010 2009 2008
Liikevaihto, MEUR   37,8 33,6 33,6
 
Muutos edellisvuoteen nähden, %  12,7 % -0,1 % 7,1 %
Liiketulos, MEUR   3,4 3,2 3,7
Muutos edellisvuoteen nähden, %  4,2 % -12,0 % 34,2 %
Liiketulos, %   8,9 % 9,6 % 10,9 %

”Uusi tuoteratkaisu 
on luonteva askel 
Biohitille ,  jonka 
ydinosaamista on 
elektroniset pipetit 
ja nesteannostelun 
automatisointi . ”

Biohitin kehittämät elektroniset pipetit ovat 
maailmanmarkkinoilla vahvoilla. Ne ovat omi-
naisuuksiltaan ylivertaisia ergonomisuutensa, 
annosteluprosessin luotettavuuden ja turvalli-
suuden ansiosta.

Yhdeksi strategian kulmakiveksi nostettu asia-
kaslähtöisyys näkyy esimerkiksi lisääntyvinä yh-
teyksinä tuotteiden loppukäyttäjiin. Käyttäjäpa-
laute otetaan huomioon muun muassa tuoteke-
hityksessä. Loppukäyttäjiä kohdataan esimer-
kiksi koulutustilaisuuksissa ja näyttelyissä eri 
puolilla maailmaa.  Biohitin koulutuspalvelut 
tukevat myös jakelijoiden toimintaa ja myyntiä.

Vuonna 2010 Biohitin nesteannostelutuottei-
den myynti piristyi edellisvuoden tasosta ja kas-
voi yli 12 prosenttia. Painopiste on jälleen taan-
tuman jälkeen siirtynyt kertakäyttöisistä pipet-
tien kärjistä ja huoltoliiketoiminnasta pipettei-
hin. 

Kertakäyttökärkien merkitys on liiketoimin-
nalle edelleen suuri.  Erityisesti elektronisten 
pipettien valveutuneet käyttäjät ovat havainneet, 
mitä hyötyjä syntyy, kun kärkien ja pipettienval-
mistajana on sama taho.  Valmistaja pystyy näin 
takaamaan koko järjestelmän toimivuuden ja 
turvallisen käytön. Kertakäyttökärkien kohdalla 
toimitusajan ja laadun merkitys korostuu, sillä 

asiakkaat odottavat nopeita ja luotettavia toimi-
tuksia. 

Yhtiö lanseeraa uuden nesteannosteluauto-
maatin vuonna 2011. Uusi tuoteratkaisu on 
luonteva askel Biohitille, jonka ydinosaamista 
on elektroniset pipetit ja nesteannostelun auto-
matisointi. Uutuusautomaatti on vastaus labora-
torioiden kustannustehokkuuden ja työturvalli-
suuden haasteisiin, koska markkinoilla on hyvin 
vähän vastaavanlaisia, kohtuuhintaisia ratkaisu-
ja.  

Biohit on toiminut nesteannostelumarkkinoilla turvallisten ja käyttäjäys-
tävällisten tuotteiden edelläkävijänä. Yhtiö on kehittänyt tuotteiden ergo-
nomiaa ja erityisesti turvallisuutta jo ennen kuin asiakkaat ovat nostaneet 
nämä keskeiseksi kilpailutekijäksi. Uusien toimipisteiden avaaminen 
vuonna 2010 vahvisti Biohitin läsnäoloa Aasiassa, mikä oli liiketoiminnan 
kannalta merkittävä edistysaskel. 
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Pipetti ja pipetin kärki muodostavat yhdessä nes-
teannostelujärjestelmän.

Biohit vahvisti asemaansa Aasian markkinoil-
la, kun Intian tytäryhtiö ja Singaporen edustus-
to aloittivat toimintansa vuonna 2010 ja Kiinan 
toimintoja laajennettiin perustamalla paikalli-
sia myyntiyksiköitä suurimpiin kaupunkeihin 
Shanghain ulkopuolelle. Japanissa yhtiö on on-
nistunut laajentamaan elektronisten pipettien 
kysyntää erityisesti julkisella sektorilla. Lisäksi 
yhtiö kasvatti jakelijaverkostoa usealla markki-
na-alueella, kuten Etelä-Amerikassa.

Laadukas huolto tukee yrityskuvaa
Huolto on tärkeä keino parantaa nesteannoste-
lutuotteiden luotettavuutta. Vuosittainen pipet-
tien kalibrointi on toiminnan runko. Biohit huol-
taa ja korjaa myös muiden valmistajien pipettejä 
laajan Pipette Doctor -verkostonsa kautta. 

Biohit tähtää huoltoliiketoiminnan profiilin 
nostoon ja toiminnan kehittämiseen lähivuosi-
na. Pyrkimyksenä on aiempaa laajemmin hyö-
dyntää nesteannostelun laajaa asiantuntemus-
ta myös huoltoliiketoiminnassa ja löytää uusia 
huoltoon liittyviä tuoteratkaisuja. Kun tuotteista 
pidetään huolta kokonaisvaltaisesti koko niiden 
elinkaaren ajan, asiakkaiden luottamus yhtiötä 
kohtaan vahvistuu. Se tukee myös yrityskuvaa.

Toisin kun monet muut alan kilpailijat Bio-
hit toimii myös nesteannostelutuotteiden sopi-
musvalmistajana erityisesti diagnostisia järjes-
telmiä valmistaville merkittäville yrityksille. Bio-
hit toimittaa innovaatioihinsa perustuvia räätä-
löityjä nesteannostelutuotteita (OEM, Original 
Equipment Manufacturer) muun muassa 3M:lle, 
bioMerieux:lle ja Johnson&Johnsonin kolmelle 
eri yritykselle. Biohitin innovaatiot ja teknolo-

giat sekä niiden perusteella räätälöidyt tuotteet 
antavat lisäarvoa kumppaneiden diagnostisille 
järjestelmille ja vastaavat toimialan tiukkoja laa-
tu- ja turvallisuusvaatimuksia. Suunnitelmissa 
on edelleen vahvistaa OEM-liiketoimintaa.

INTIASSA LAAJAT KASVUMAHDOLLISUUDET

Asiakkailta on tullut tytäryhtiön perustamisesta positiivista palautetta, sillä he asioivat mielellään suoraan val-
mistajan kanssa, Venkat Rao kertoo. 

Biohitin Intian tytäryhtiö aloitti toimintansa 
vuoden 2010 alussa. 
– Yhtiön oma läsnäolo tuo uudenlaisia mah-
dollisuuksia kehittää liiketoimintaa. Intian 
markkinoilla on valtavat kasvumahdollisuu-
det, tytäryhtyhtiön toimitusjohtaja Venkat Rao 
luonnehtii.

Biohitin brändi on Intiassa tunnettu, sillä pipetit 
ja kertakäyttökärjet ovat olleet markkinoilla jo yli 
10 vuotta jakelijoiden kautta.  

– Oman paikallisen henkilöstön myötä jakeli-
jat sitoutuvat yhteistyöhön pitkäjänteisemmin ja 
valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen ovat si-
ten olennaisesti paremmat.  Jakelijat samoin kuin 
asiakkaat arvostavat paikallista palvelua ja tukea. 
Oma yhtiö tukee myös asiakaslähtöisyyttä: asia-
kaspalaute tulee suoraan valmistajan tietoon. 

Biohit India, jonka palveluksessa on vajaat 20 
työntekijää, keskittyy Biohitin tuotteiden myyn-
tiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Muut 
tukitoiminnot on uskottu palvelutuottajien huo-

maan. Oma myynti työskentelee tiiviissä yhteis-
työssä jakelijoiden kanssa. Myynti hoitaa myös 
yhteyksiä loppukäyttäjiin. Jakeluverkostoa on 
Raon mukaan tarkoitus laajentaa. 

Kysyntä painottuu mekaanisiin pipetteihin. 
Venkat Rao arvioi, että Suomen laatumaine on 
Intiassa hyvä. Tärkeää on sekin, että Biohitin tuot-
teiden hinta-laatusuhde on kohdallaan. 

Huoltoliiketoiminta on yksi Intian tytäryhtiön 
kehittämisalueista. 

– Uskomme vankasti sen mahdollisuuksiin. Le-
vitämme asiakkaille tietoa huollon merkitykses-
tä. Tutkija voi keskittyä työhönsä, kun valmistaja 
pitää huolta nesteannostelijoiden luotettavasta ja 
turvallisesta toiminnasta.

Monikulttuurinen yhtiö on haluttu työpaikka, 
koska sellainen tarjoaa henkilöstölle kiinnostavia 
työkäytäntöjä ja oppimismahdollisuuksia. 

- Intialaiset arvostavat suomalaisyhtiön viestin-
nän avoimuutta ja heitä kohtaan osoitettua luot-
tamusta. Biohitiläiset ovat ylpeitä yhtiön tuotteis-
ta, Rao kertoo mielissään.
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RUOANSULATUSKANAVAN ALUEEN 
DIAGNOSTIIKAN ERITYISOSAAMISTA

DIAGNOSTIIKKA   2010 2009 2008
Liikevaihto, MEUR   2,2 1,8 1,5
Muutos edellisvuoteen nähden, %  23,7 % 20,5 % -9,2 %
Liiketulos, MEUR   -2,9 -2,0 -2,4
Muutos edellisvuoteen nähden, %  -40,1 % 13,4 % 19,6 %
Liiketulos, %   -127,3 % -112,4 % -156,4 %

Diagnostiikkaliiketoiminnan myynti kasvoi yli 23 
prosenttia vuonna 2010. Testikittien osuus myyn-
nistä lisääntyi. Liiketulos heikkeni johtuen lähin-
nä Acetium-tuotteen lanseeraukseen tehdyistä pa-
nostuksista. Vuonna 2011 pyrkimyksenä on lisätä 
myyntiä ja parantaa kannattavuutta niin, että diag-
nostiikkaliiketoiminta pystyy kattamaan kulunsa.

GastroPanel-tutkimuksen avulla löydetään kus-
tannustehokkaasti sairaudet, jotka saattavat liian 
myöhään todettuina johtaa jopa syöpään. Tutki-
muksen saatavuus parani merkittävästi, kun Ter-
veystalo otti tutkimuksen loppuvuonna palveluva-
likoimaansa yli 100 toimipisteessään Suomessa.  

Kuluvana vuonna katseet suuntautuvat diagnos-
tiikkatuotteiden markkinoinnissa valikoiduille Eu-
roopan markkinoille. Diagnostiikkaan erikoistu-
nut Ison-Britannian yksikkö on jatkanut kasvuaan. 
Myös Euroopan ulkopuolella uskotaan olevan ky-
syntää GastroPanel-tutkimukselle ja pikatesteille. 

Ruoansulatuskanavan sairaudet rasite 
kansanterveydelle
Kolmanneksella suomalaisesta väestöstä esiintyy 
ylävatsavaivoja (dyspepsiaa), kuten ajoittaista tai 
jatkuvaa ylävatsavaivaa, pahoinvointia, turvotus-
ta, röyhtäilyä, närästystä tai kipua. Näitä vaivoja 
hoidetaan usein itsehoitolääkkeillä tai terveysvai-
kutteisilla elintarvikkeilla ja tällöin oireeton, mut-
ta vakavan sairauden riski voi jäädä diagnosoi-
matta. Tämän lisäksi jotkut hoitokäytännöt ovat 

vanhentuneita ja riittämättömiä. 
Ruoansulatuskanavan alueen sairaudet aihe-

uttavat suuria kustannuksia terveydenhuollos-
sa maailmanlaajuisesti. Mahasyöpä on yksi ta-
vallisimmista kuolemaan johtavista syövistä, ja 
sitä esiintyy eniten kehittyvissä maissa, erityises-
ti Aasiassa. Paksusuolisyöpä taas on teollistunei-
den maiden vitsaus. Lisäksi väestön ikääntymi-
nen lisää muita vakavia sairauksia, kuten B12-vi-
tamiinin ja kalsiumin vajeesta johtuvia sairauksia. 
Tämä on voimakkaasti kasvava rasite kansanterve-
ydelle ja ihmisten hyvinvoinnille sekä työssä että 
työelämässä pitempään jaksamiselle. 

Luotettava testikokonaisuus 
GastroPanel-tutkimus on kehitetty erityisesti pe-
rusterveydenhuollon primaaritutkimukseksi ja se 
soveltuu dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja 
atrofisen gastriitin (mahalaukun limakalvovaurio 
ja toimintahäiriö) varhaiseen diagnosoitiin. Riit-
tävän varhaisella diagnosoinnilla pyritään estä-
mään muun muassa mahasyövän ja monien mui-
den ruoansulatuskanavan peräisin olevien tautien 
mahdollinen eteneminen.

Tutkimus tehdään verinäytteestä mittaamalla 
mahalaukun limakalvon toimintaa kuvaavien bio-
merkkiaineiden (pepsinogeeni I ja II sekä gastrii-
ni-17) pitoisuudet ja helikobakteerivasta-aineet. 
Toisin kuin monet muut vatsavaivojen diagnosoin-
tiin tarkoitetut testit, GastroPanel kertoo heliko-

Biohitin diagnostiikkatuotteet perustuvat yhtiön omiin innovaatioihin ja ne 
on suojattu patentein. Biohit eteni vuonna 2010 kotimarkkinoilla uusilla 
terveyttä edistävillä tuotteillaan. Tavoitteena on liiketoiminnan laajenta-
minen kansainvälisillä markkinoilla.

16

Biohit vuosikertomus 2010  |  Diagnostiikkaliiketoiminta 



bakteeri-infektion lisäksi myös mahalaukun sur-
kastumasta ja toimintahäiriöstä (atrofinen gastriit-
ti) ja sitä seuraavasta hapottomuudesta tai lisään-
tyneestä haponerityksestä sekä näihin liittyvistä 
riskeistä. Jos mahalaukun sisältö on voimakkaas-
ti hapan, niin oireettomallakin refluksipotilaalla 
voi olla ruokatorven refluksitaudin komplikaati-
oiden riski. Ilman hoitoa se voi johtaa ruokator-
visyöpään.

Useimmiten oireettoman atrofisen gastriitin ris-
keihin kuuluvat muun muassa maha- ja ruokator-
visyöpä sekä B12-vitamiinin, kalsiumin ja rau-
dan vaje. B12-vitamiinivaje voi johtaa dementi-
aan, masennukseen ja ääreishermostovaurioihin 
samoin kuin korkeaan homokysteiinipitoisuuteen 
elimistössä. Korkean homokysteiinipitoisuuden 
arvellaan olevan itsenäinen riskitekijä verisuonten 
kalkkeutumiselle, aivohalvaukselle ja sydänin-
farktille. Kalisumin vaje puolestaan edistää osteo-
poroosia ja luiden murtumia. 

GastroPanelin antaman diagnoosin perusteella 
lääkäri voi ajoissa päättää oikeasta hoidosta, tä-
hystyksestä tai muista sairauksia estävistä jatko-
toimenpiteistä. Oikea diagnoosi ja sen mukainen 
hoito vähentävät riskipitoisia itsehoitoja ja tervey-
denhuollon kustannuksia.

Dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diag-
nostiikkaan käytetyt 13C ureahengitystesti, ulos-
teen antigeenitesti samoin kuin pelkät helikobak-
teerin vasta-ainetestit eivät löydä atrofista gastriit-
tia eikä siitä johtuvia riskejä, kuten maha- ja ruo-
katorvisyöpä. Kaksi ensin mainittua testiä antaa 
runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia juuri silloin 
kun testin pitäisi toimia luotettavasti. Kyseiset tes-
tit antavat jopa 50 % vääriä negatiivisia tuloksia 
eli eivät löydä helikobakteeri-infektiota, jos tut-

kittavalla on helikobakteeri-infektion tai autoim-
muunitaudin aiheuttama atrofinen gastriitti, heli-
kobakteerin aiheuttama MALT-lymfooma-kasvain, 
vuotava peptinen haavatauti tai tutkittava saa an-
tibioottihoitoa tai mahalaukun happopumpun es-
tolääkitystä (PPI).

 GastroPanel-tutkimukseen ei liity edellä kuvat-
tuja vakavia lääketieteellisiä puutteita ja ongel-
mia. 13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeeni-
testi on mahdollista korvata modernilla (the sta-
te-of-the-art), turvallisella ja kustannustehokkaalla 
GastroPanel-tutkimuksella dyspepsian, helikobak-
teeri-infektion ja atrofisen gastriitin diagnostiikas-
sa.

Laajasti testattu innovaatio
Moderni GastroPanel-innovaatio perustuu suo-
malaisen bioteollisuuden ja tiedeyhteisön yhteis-
työhön, jossa GastroPanel-testien kehittämises-
sä on hyödynnetty 1) vuosikymmeniä kestänyttä 
suomalaista professoreiden Max Siuralan ja Pent-
ti Sipposen johtamaa perustutkimusta gastriitis-
ta, 2) sittemmin tämän perustutkimuksen myötä 
Nobel-palkinnon arvoista keksintöä helikobak-
teerista ja sen merkityksestä gastriitissa ja pepti-
sessä haavataudissa (http://nobelprize.org/medi-
cine/laureates/2005/press.html) sekä 3) kolmen 
suomalaisen biotekniikkayrityksen (Labsystems 
Oyj, Eflab Oy ja Biohit Oyj) perustajan, professori 
Osmo Suovaniemen innovaatioita mikrolevyana-
lytiikassa. Näihin innovaatioihin perustuvien ana-
lyysi- ja nesteannostelulaitteiden maailmanlaajui-
seen käyttöön leviämisen myötä tuli mahdollisek-
si mm. ei-radioaktiivisia merkkiaineita käyttävien, 
turvallisten immunomääritysten massiivinen ke-
hittäminen tutkimuskäyttöön ja esimerkiksi infek-

NOPEA TUTKIMUSTULOS MOTIVOI 
POTILASTAKIN

Terveystalon Päivi Metsäniemen mukaan ruoansulatuskanavan häiriöt ovat erittäin yleinen syy hoitoon ha-
keutumiselle.

GastroPanel nopeuttaa ja tehostaa vatsavaivo-
jen diagnosointia, sanoo Terveystalon lääketie-
teellinen kehityspäällikkö Päivi Metsäniemi.

Terveystalo valitsi Biohitin GastroPanel-tutkimuk-
sen palveluvalikoimaansa mahalaukun tilan sel-
vittämiseen. Myös työterveyslääkärinä toimivan 
Metsäniemen kokemuksen mukaan vähintään 
joka viides työterveyshuollon vastaanotolle tule-
vista potee ruoansulatuskanavan vaivoja. Lääkä-
rin haastava tehtävä on poimia ne tapaukset, joi-
den taustalla on vakava sairaus. Pelkkien oireiden 
perusteella sitä ei voi tehdä.

Hoito alkaa aina tarkalla haastattelulla, jossa 
lääkäri selvittää esimerkiksi, kauanko ruoansula-
tusvaivat ovat jatkuneet ja missä tilanteessa ne il-
menevät.  – Lääkärin kannalta verinäytteestä teh-
tävä GastroPanel on kiinnostava, nykyaikainen 
tutkimustapa. Sen avulla voidaan nopeasti pois-
sulkea useita yleisiä sairauksia, kuten helikobak-
teeri-infektio ja atrofinen gastriitti. 

– Tulos auttaa lääkäriä määrittämään tutki-
musjärjestyksen.  Jos syytä ei löydy mahalaukus-
ta, voidaan siirtyä paksusuolitähystykseen. Turha 
mahalaukun tähystystutkimus jää näin pois, mikä 
on myös kustannustehokasta.

Päivi Metsäniemen mukaan tämän päivän poti-
laat ovat yhä vaativampia sen suhteen, että hoito 
suunnataan oikein. – Kun useita vaivoja on suljet-
tu pois GastroPanel-tutkimuksen avulla, potilasta 
on helpompi motivoida esimerkiksi elämäntapo-
jen muutoksiin. Yhteistyön tekeminen on kaikki-
nensa silloin sujuvampaa.  

– Työterveyshuollossa voimme tarjota yrityk-
sille GastroPanel-tutkimusta myös työntekijöiden 
terveystarkastuksiin. 

Biohit huolehtii lääkärien koulutuksesta kaikis-
sa Terveystalon yksiköissä. Lisäksi tietoa saa verk-
kokurssien avulla.

Terveystalo tarjoaa terveys-, työterveys- ja sai-
raanhoitopalveluja yli 100 toimipaikassaan eri 
puolilla Suomea.  www.terveystalo.fi
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tion- ja syöpätautien diagnostiikkaan. Nämä in-
novaatiot, joista on kehittynyt ”global industrial 
standards” ja jotka ”revolutionised laboratory ru-
tines worldwide in the 1970s and 1980s”, tekivät 
mahdolliseksi GastroPanel-tutkimuksen ELISA-
testien kehittämise ja käytön (TEKES, The National 
Technology Agency of Finland, 2001. Paving the 
Way for Evidence-Based Medicine: Diagnostics 
2000. www.biohit.com / About us / History /Ag-
gressive innovating and patenting strategy).

Viime vuosien kuluessa GastroPanel-testillä on 
tutkittu jo yli 40 000 potilasta maailmanlaajuises-
ti. Johtavien gastroenterologien ja tiedemiesten 
aloitteesta aloitetun ”Healthy Stomach Initiative” 
-ohjelman tavoitteena on luoda käytäntö tervei-
den mahojen kustannustehokkaaseen ja luotet-
tavaan diagnosoimiseen. Ohjelman tavoitteena 
on tehdä useassa maassa väestötutkimuksia, joi-
den avulla kehitetään sairaiden mahojen jatkotut-
kimuksia ja hoitoja. Näihin asiantuntijaryhmä on 
valinnut mukaan GastroPanel- ja ColonView-tut-
kimukset tarjoamaan perustan tälle maailmanlaa-
juiseksi tarkoitetulle ohjelmalle.

Ennen GastroPanel-innovaatiota helikobaktee-
ri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama 
mahalaukun limakalvovaurio ja toimintahäiriö 
(atrofinen gastriitti) ja siitä johtuvat riskit, on saatu 
selville oireettomilta tai vähäoireisilta, ennen ns. 
hälyttäviä, huonon ennusteen oireita, usein vain 
sattumalöydöksenä tähystyksen (gastroskopian) 
yhteydessä otettujen koepalojen histologisella tut-
kimuksella.

Gastrokirurgi, dosentti Vesa Koivukangas on 
LääkäriSanomien haastattelussa todennut seu-
raavaa: ”Vatsan alueen syövät ovat yleensä vä-
häoireisia, mikä vaikeuttaa niiden tunnistamista. 
Varhainen toteaminen olisi kuitenkin parantavan 
hoidon kulmakivi. Kaikkein tyypillisimpiä maha-

syövän oireita ovat Koivukankaan mukaan niele-
misvaikeus, oksentelu, laihtuminen, melena, ve-
rioksennukset ja yleinen heikkokuntoisuus”. (Lää-
käriSanomat 1/2011, vatsan alueen syövät ha-
vaitaan usein melko myöhään) Kun potilaalle on 
ilmaantunut näitä ns. hälyttäviä oireita, hoitoen-
nuste on huono.

”Oirepohjainen dyspepsiadiagnostiikka on 
epävarmaa, eikä endoskopiassakaan usein ole 
löydöksiä, sillä makroskooppinen limakalvovau-
rio ei aina ole helposti identifioitavissa. Tähystys-
tutkimuksella pyritään poissulkemaan syöpä hä-
lyttävien oireiden takaa. Ongelmallista kuitenkin 
on, että osa ylä-GI-kanavan syöpäpotilaista on oi-
reettomia. Toisaalta suorastaan lohdutonta on se, 
että oireisena havaittu maha- ja ruokatorvisyöpä-
kin on useimmiten levinnyt diagnosointihetkellä” 
(Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Si-
sätautien klinikka 29.9.2005, Vasunta Riitta-Liisa).

Toisin kuin endoskopiassa mahalaukun lima-
kalvosta yksittäisiä biopsianäytteitä otettaessa 
ja tutkittaessa, verinäytteestä tehtävällä Gastro-
Panel-tutkimuksella saadaan tietoa koko maha-
laukun limakalvon tilasta ja toiminnasta. Lisäksi 
GastroPanel-tutkimuksessa verinäytteenottoon ja 
näytteen analytiikkaan ei liity merkittäviä virhe-
tekijöitä. Oireettomasta tai dyspepsiaa potevas-
ta potilaasta GastroPanelilla diagnosoitu atrofi-
nen gastriitti esimerkiksi mahalaukun korpusosas-
sa hälyttää gastroenterologin erityiseen huolelli-
suuteen ja auttaa häntä ottamaan vauriokohdista 
biopsianäytteitä patologin tutkittavaksi.  

Varhainen diagnosointi parantaa 
hoitoennustetta
GastroPanel-tutkimusta täydentää ColonView-tut-
kimus paksuolisyövän riskin seulontaan ja diag-
nostiikkaan.

Paksusuolisyövän riskiryhmään kuuluvat van-
hemman väestön lisäksi ne, joiden lähisukulaisil-
la on todettu ko. alueen syöpä. Syövän toteami-
nen riittävän varhaisessa vaiheessa parantaa huo-
mattavasti sen hoitoennustetta.

Ihmisen verelle spesifinen ja herkkä ColonView 
soveltuu paksusuolisyövän seulontaohjelmiin, 
samoin kuin terveyskeskusten, yksityisten lääkä-
riasemien ja työterveyshuollon käyttöön. Tutki-
muksella voidaan löytää alkuvaiheessa oleva pak-
susuolisyöpä, joka on lähes aina oireeton.  Co-
lonView-testauksella voidaan helposti ja taloudel-
lisesti löytää ne potilaat, joilla on keskimääräistä 
todennäköisemmin paksusuolisyöpä tai sen esias-
te. Samalla saadaan tietoa myös muista mahdolli-
sista ruoansulatuskanavan sairauksista, joihin liit-
tyy suolistoverenvuotoa.

Useassa tapauksessa oireitakin antava paksu-
suolisyöpä voi ilmetä etenkin vanhemmilla hen-
kilöillä vain ylävatsan dyspepsiavaivana. Väestön 
ikääntyessä atrofisen gastriitin ja sen johdannais-
sairaudet lisääntyvät voimakkaasti. GastroPanel ja 
ColonView:kin on siten hyödyllistä liittää jokai-
sen oireettomankin ikääntyvän henkilön perustut-
kimuksiin.  

Muita testejä vatsavaivojen jatkotutkimuksiin
GastroPanel- ja ColonView-tutkimusten lisäksi 
mahdollisesti tarvittavan gastroskopian yhteydes-
sä muiden tutkimusten ohessa on edullista pois-
sulkea tai varmistaa biopsianäytteistä tehtävillä 
Biohitin pikatesteillä mahdollinen laktoosi-intole-
ranssi ja helikobakteeri-infektio.     

Vatsavaivojen lisätutkimuksiksi yhtiöllä on tes-
tejä myös hyvänlaatuisen ärtyneen paksusuolen 
eli ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) diagnostiik-
kaan kalprotektiinitesti ja keliakian seulontaan ke-
liakiapaneeli sekä haavaisen paksusuolen tuleh-

duksen ja Crohnin taudin erotusdiagnostiikkaan 
IBD-paneeli.   

Ruoka-aineallergioihin voi liittyä mm. haavai-
nen (autoimmuunitauti IBD) tai ärtynyt paksusuo-
li (IBS) ja autoimmuunitauti keliakia, kuten myös 
autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastriit-
ti, SLE tai nivelreuma. SLE:n diagnosointiin ja ero-
tusdiagnostiikkaan nivelreumasta Biohitillä on ai-
nutlaatuinen SLE-testi.  

Biohitin kehittämiä testejä hyödyntämällä voi-
daan vähentää riskipitoisia ylävatsavaivojen itse-
hoitoja ja hoitokokeiluja sekä tarpeettomia tut-
kimuksia. Biohitin testit edistävät täsmähoitoa, 
mikä säästää yhteiskunnan niukkoja resursseja ja 
ennaltaehkäisee monia turhia, yhteiskunnalle kal-
liiksi tulevia vaikeitakin sairauksia. 

Ikääntyvän väestönosan kasvaessa tällaisilla 
testeillä tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli 
terveydenhuollossa. 

Palvelulaboratorio myynnin tukena
Biohit tukee asiakaslaboratorioita tarjoamalla ke-
hittämiensä testien analyysipalveluita sekä neu-
vonnalla. Myös jakelijoiden ja myyntikanavien 
tukeminen on tärkeää. Oman henkilöstön osaa-
miseen panostetaan koulutuksella. 

Biohit tarjoaa diagnostiikan osaamistaan palve-
lulaboratoriossaan myös muille asiakasryhmille. 
Vatsavaivoista kärsivä voi tulla GastroPanel-tutki-
mukseen selvittämään mahalaukkunsa terveyden-
tilan ja laboratorioiden on mahdollista ostaa Bio-
hitiltä verinäytteiden analysointipalveluja. Lisäksi 
tehdään esimerkiksi teollisuudelle asetaldehydin 
mittauksia elintarvikkeista. 

(www.biohit.com/fi/asetaldehydin-maaritys-elin-
tarvikkeista)
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Biohitin yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoi-
den kanssa kehittämä Acetium-kapseli vähen-
tää hapottomassa mahalaukussa syöpää aiheut-
tavaa asetaldehydiä. Vuonna 2010 tuotteen lan-
seeraus eteni kotimaassa. Se on saatavilla jo yli 
600 apteekissa kautta maan.  

Tietoisuus asetaldehydin vaarallisuudesta li-
sääntyy koko ajan, ja Acetium on herättänyt 
kiinnostusta myös muualla maailmassa. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen 
syöpätutkimusyksikkö, IARC, on luokitellut ase-
taldehydin I-luokan syöpää aiheuttavaksi ai-
neeksi eli karsinogeeniksi. Se siis kuuluu sa-
maan luokkaan kuin esimerkiksi asbesti ja tu-
pakka. 

Asetaldehydiä muodostuu elimistöön monis-
ta eri lähteistä ja siksi sen jatkuva saaminen li-
sää merkittävästi useiden eri elinten syöpäriskiä. 
Hapoton maha, helikobakteeri-infektio ja tupa-
kointi ovat mahasyövän tärkeimmät riskitekijät. 
Lisäksi hapoton maha ja tupakointi ovat myös 
ruokatorvisyövän itsenäisiä riskitekijöitä. Tupa-
kansavun sisältämästä asetaldehydistä osa liu-
kenee suussa tupakoitsijan sylkeen ja kulkeu-
tuu sitä kautta mahaan. Suun ja nielun mikro-
bit kehittävät hapottomassa tai vähähappoisessa 
mahassa alkoholista ja sokereista suuria määriä 
asetaldehydiä ja altistavat siten maha- ja ruo-
katorvisyövälle. Myös helikobakteerit tuottavat 
mahalaukun limakalvolla asetaldehydiä.

Acetium-kapselin käyttöä suositellaan siksi 
erityisesti henkilöille, joilla on atrofisesta gastrii-
tista johtuva hapoton tai vähähappoinen maha 
tai krooninen helikobakteeri-infektio. Heliko-
bakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aihe-

Acetiumin vaikutusmekanismi on merkittävä uutuus, 
sanoo Hakaniemen apteekin johtava proviisori Paula 
Karlsson.

HUIPPULUOKAN TUOTEKEHITYSTÄ 
YHTEISTYÖSSÄ TIEDEYHTEISÖN KANSSA

VAKUUTTAVA TUOTE, 
JOKA SOPII MONILLE
Helsinkiläinen Hakaniemen apteekki on yksi 
suomalaisapteekeista, jonka valikoimiin Biohi-
tin asetaldehydiä vähentävä Acetium-kapseli 
kuuluu. 

– Acetium on kiinnostava tuote, jolle on laaja, 
potentiaalinen käyttäjäkunta. Vakuutuimme sen 
hyödyllisyydestä syövän ehkäisyssä, johtava pro-
viisori Paula Karlsson perustelee.

Karlsson kuuluu raatiin, joka valitsee apteek-
kiin myyntiin tulevat tuotteet. – Acetiumin asetal-
dehydiä sitova vaikutusmekanismi on merkittävä 
uutuus. Koska asetaldehydille altistuvia tupakan 
ja alkoholin käyttäjiä sekä mahahapon estolääk-
keen käyttäjiä on paljon, tuote palvelee laajoja 
asiakasryhmiä. Sen kysyntä on ollut tasaista.

Biohit on valinnut apteekit Acetium-kapselin 
jakelukanavaksi, sillä enemmistö suomalaisista 
pitää apteekkia itsehoitolääkkeiden mieluisim-
pana ostopaikkana. Apteekki on tutkimusten mu-
kaan myös kansalaisten tärkein lääketiedon läh-
de (Taloustutkimus 2009). 

Paula Karlssonin havainnot tukevat tutkimus-
tuloksia: – Asiakkaat hakevat lääkkeistäkin yhä 
useammin tietoa internetistä. Meiltä tullaan ky-
symään tarkennuksia verkosta löytyvään tietoon, 
joten apteekkien asiantuntemukseen luotetaan. 
Apteekit muuten ovat terveydenhuollon yksiköis-
tä useimmin yhteydessä pitkäaikaispotilaiden 
kanssa. 

Hakaniemen apteekissa on järjestetty myös 
GastroPanel-mittauksia. – Mahalääkkeistä on 
aina kysytty paljon niin henkilökohtaisesti kuin 
puhelimitsekin. Acetiumin kohdalla kuluttajia 
voi neuvoa myös asetaldehydin riskitestaukseen 
ja muun Biohitin tiedon lähteille internetiin.

Proviisori Karlsson on tyytyväinen Biohitin ap-
teekeille tarjoamaan tukeen. – Aluksi henkilöstöl-
le oli perinpohjainen perehdytys, jossa kuulimme 
sekä tutkimustietoa että hoidollista tietoa. Myö-
hemminkin olemme saaneet tarvitessamme täy-
dentävää informaatiota. 

Lisätietoja: www.acetium.fi

Tietoisuus asetaldehydin vaarallisuudesta lisään-
tyy koko ajan, ja Acetium on herättänyt kiinnos-
tusta myös muualla maailmassa. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen 
syöpätutkimusyksikkö, IARC, on luokitellut ase-
taldehydin I-luokan syöpää aiheuttavaksi ai-
neeksi eli karsinogeeniksi. Se siis kuuluu sa-
maan luokkaan kuin esimerkiksi asbesti ja tu-
pakka. 

Asetaldehydiä muodostuu elimistöön monis-
ta eri lähteistä ja siksi sen jatkuva saaminen li-
sää merkittävästi useiden eri elinten syöpäriskiä. 
Hapoton maha, helikobakteeri-infektio ja tupa-
kointi ovat mahasyövän tärkeimmät riskitekijät. 
Lisäksi hapoton maha ja tupakointi ovat myös 
ruokatorvisyövän itsenäisiä riskitekijöitä. Tupa-
kansavun sisältämästä asetaldehydistä osa liu-
kenee suussa tupakoitsijan sylkeen ja kulkeu-
tuu sitä kautta mahaan. Suun ja nielun mikro-
bit kehittävät hapottomassa tai vähähappoisessa 
mahassa alkoholista ja sokereista suuria määriä 
asetaldehydiä ja altistavat siten maha- ja ruo-
katorvisyövälle. Myös helikobakteerit tuottavat 
mahalaukun limakalvolla asetaldehydiä.

Acetium-kapselin käyttöä suositellaan siksi 
erityisesti henkilöille, joilla on atrofisesta gastrii-
tista johtuva hapoton tai vähähappoinen maha 
tai krooninen helikobakteeri-infektio. Heliko-
bakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aihe-

uttama atrofinen gastriitti ja siitä seuraava hapo-
ton maha samoin kuin helikobakteeri-infektio-
kin saadaan selville vaivattomasti ja luotettavasti 
Biohitin kehittämällä GastroPanel-tutkimuksel-
la. Acetiumia suositellaan, myös niille, jotka 
käyttävät säännöllisesti haponestolääkkeitä.

Kiinteää yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa
Biohitin tuotekehitystyön tärkein ohjenuora on 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
sekä terveydenhuollon kustannuksia säästävien 
ratkaisujen kehittäminen. Tavoitteen saavuttami-
seksi yhtiö tekee kiinteää yhteistyötä eri maissa 
johtavien asiantuntijoiden, yliopistojen ja tutki-
muslaitosten kanssa. Biohitin patentein suojatut 
tuotteet ovat syntyneet pitkäjänteisen perus- ja 
soveltavan tutkimustyön tuloksena.

Acetium-kapselin kehittäminen on hyvä esi-
merkki tiedekuntarajat ylittäneen akateemisen 
perustutkimuksen tuloksellisuudesta. Biohit ja 
Helsingin yliopiston tutkijat ovat yhteistyössä 
kehittäneet tuotteita ja menetelmää, joilla voi-
daan vähentää asetaldehydin haitallisia vaiku-
tuksia ruoansulatuskanavassa ja elintarvikkeissa. 

Biohitin yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa kehittämä Ace-
tium-kapseli vähentää hapottomassa mahalaukussa syöpää aiheuttavaa 
asetaldehydiä. Vuonna 2010 tuotteen lanseeraus eteni kotimaassa. Se on 
saatavilla jo yli 600 apteekissa kautta maan.  
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TAVOITTEENA TOIMINNAN KOKONAISLAADUN 
PARANTAMINEN 

”Panostukset auto-
matisoituun pipe-
tinkärkien puh-
dastilatuotantoon 
toivat ISO 14644 
Class 8 Clean 
Room -sertifikaa-
tin vuonna 2010. ”

Biohitin laatusuunnitelma ulottuu strategian ta-
voin vuoteen 2013 asti. Lähiajan tavoitteena on 
muun muassa toimintaprosessien vakiinnutta-
minen. Portaittain etenevä laadunparantamistyö 
näkyy esimerkiksi asiakasreklamaatioiden vähe-
nemisenä ja hävikin pienenemisenä. Lisäksi se 
parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä kohentaa 
tuottavuutta ja kannattavuutta.

Asiakkaan kokemus lopulta määrittelee sen, 
onko yritys onnistunut laatutyössään. Säännölli-
sillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla selvitetään 
myös asiakkaan laatukokemusta Biohitistä. Tut-
kimus tehdään sekä loppukäyttäjille että jakelu-
kanaville. 

Laadun mittaamiseen kiinnitetään Biohitissä 
paljon huomiota, ja siihen pyritään löytämään 
aidosti tietoa tuottavat mittarit. Niin kutsuttujen 
laaduttomuuskulujen seuraaminen tarkentuu lä-
hivuosina. 

Osana laadun kehittämistä Biohitin tuotan-
nossa on kolmatta vuotta meneillään Tekesin tu-
kema FinnLean-projekti, jossa pyritään prosessi-
en virtaviivaistamiseen. Lean management -me-
netelmällä on saatu hyviä tuloksia tuotannon ja 
logistiikan hallinnassa.

Ympäristö huomioon kaikessa toiminnassa
Ympäristönäkökohdat ovat perustana Biohitin 
kaikessa toiminnan suunnittelussa. Tuotesuun-
nittelussa otetaan huomioon tuotteen ympäris-
tövaikutukset koko elinkaaren aikana. Logistii-
kan osalta kuljetukset ja pakkaaminen suunni-
tellaan mahdollisimman tehokkaiksi. 

Nykyaikainen tuotantoteknologia on energia-
tehokasta ja ympäristöystävällistä, minkä ansi-
osta muun muassa materiaalihukka on pienen-
tynyt ja sekajäte vähentynyt selkeästi.  Kaikki 
syntyvä jäte kierrätetään, ja sen määrää pyritään 
edelleen vähentämään. 

Biohitin tuotteet ja prosessit täyttävät ISO 
9001 ja ISO14001 -laatu- ja ympäristöstandar-
dien lisäksi lääkinnällisille laitteille määritellyn 
ISO 13485 -laatustandardin. 

Ympäristöseikat vaikuttavat myös alihankki-
joiden valintaan. Biohit pyrkii käyttämään ali-
hankkijoita, joilla on sertifioidut laatu- ja ympä-
ristöjärjestelmät. 

Globaalisti toimivan yrityksen on pysyttävä 
hyvin perillä ympäristöasioiden kehitysvaihees-
ta eri puolilla maailmaa. Kun Kiinan Suzhoun 
tuotantolaitos käynnistyi vuonna 2006, tehtaal-
le rakennettiin ja sertifioitiin heti sekä laatu- että 

Biohit on tehnyt järjestelmällistä laadunparantamistyötä vuosia. Laatu 
on yhtiölle keskeinen kilpailutekijä ja yhtiö tulee jatkossa keskittymään 
entistä enemmän laadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Tavoitteena 
on tuotteiden laadun, toiminnan ja asiakaspalvelun laadun kehittäminen. 
Yhtiö toimii alalla, jolla tuotteiden laatu on erityisen tärkeää, koska se 
vaikuttaa suoraan laboratorioiden toiminnan luotettavuuteen.

ympäristöjärjestelmä. Biohit kulkeekin Kiinassa 
ympäristön huomioon ottamisessa oman toimi-
alansa kärkipäässä.

Elektronisten nesteannostelijoiden valmistaja-
na Biohit noudattaa toiminnassaan eurooppalai-
sia WEEE, RoHS sekä Reach-direktiivejä. Viimei-
simpänä alalle on tullut paristodirektiivi. Nämä 
kaikki otetaan huomioon tuotekehityksessä. Yh-
tiö on pakkausalan ympäristörekisterin (PYR 
Oy), SELT ry:n ja Recser Oy:n jäsen.
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HENKILÖSTÖ

Biohitissä yhdistyvät kokemus ja 
innovatiivisuus. Konsernilla on 
henkilökuntaa kymmenessä maas-
sa.  

Kajaanissa, Helsingissä ja Kiinan Suzhoussa si-
jaitsevilla tuotantolaitoksilla kullakin on selke-
ät osaamisalueet ja työnjako. Pääkonttorissa 
Helsingissä ovat hallinnollisten toimintojen ja 
markkinoinnin lisäksi tutkimus ja tuotekehitys, 
pipettien komponenttien valmistus sekä diag-
nostiikan tuotanto. Kajaanin tehdas on erikois-
tunut pipetinkärkien automaattiseen tuotantoon 
ja pipettien kokoonpanoon. Kiinassa on myyn-
tiorganisaation lisäksi pipettien kokoonpanoteh-
das, joka palvelee pääasiassa Aasian kasvavia 
markkinoita.

Yli puolet Biohitin koko vahvuudesta työsken-
telee tytäryhtiöissä keskittyen tuotteiden myyn-
tiin, markkinointiin ja huoltopalveluihin. 

Eri maissa toimivan henkilöstön yhteistyö ja 
vahvat osaamisalueet ovat Biohitin kehittymisen 
ja menestyksen perusta. Useilla avainhenkilöil-
lä on jopa 30 vuoden kokemus nesteannoste-
lutuotteiden, instrumenttien ja diagnostiikassa 
käytettävien testien ja analyysijärjestelmien ke-
hittämisestä. Jatkuvuuden varmistamiseksi Bio-
hit pyrkii myös löytämään nuoria kykyjä, joiden 
tuoreet ideat täydentävät kokeneiden henkilöi-
den tietotaitoa. Lisäksi Biohit on kiinteässä yh-
teistyössä eri maissa useiden johtavien asiantun-
tijoiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja asiak-
kaiden kanssa.

Kysyimme maailmalla olevalta henkilös-
töltämme, mitä Biohit heille merkitsee

Sandeep Dhawan
Aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Intia, Biohit Intia

”Hieno yhtiö, avointa ja läpinäkyvää toimintaa 
ja hyvää, osaamista kehittävää tiimityöskente-
lyä. Tämä luo vahvan perustan yhtiön kasvul-
le.” 

Karen Reinstein
Aluemyyntipäällikkö, Kalifornia & Neva-
da, Biohit Yhdysvallat

”Työurani positiivisin vaihe; tiedettä tuke-
via innovatiivisia tuotteita sekä henkilö-
kohtaisia oppimis- ja kasvumahdollisuuk-
sia inspiroivan johdon ja kollegoiden an-
siosta.”

Mr. Shuji Fukuda.
Myyntipäällikkö, nesteannostelutuotteet, 
Biohit Japani

”Asiakkaamme arvostavat korkealaatuisia 
tuotteitamme. Biohit tarjoaa myös erin-
omaisia mahdollisuuksia kehittää ammat-
titaitoa.”

Yulia Kubacheva
Diagnostiikkaosaston päällikkö, Biohit Venäjä

”Biohitillä on vahva kasvupotentiaali ja yhtei-
söllisyys. Lisäksi säännölliset koulutukset autta-
vat kehittymään ammatillisesti.”

Lisa Bink
Asiakaspalvelu, Biohit Saksa

”Biohitissä on erinomaista tiimityöskentelyä. 
Lisäksi arvostan tehtävien monipuolisuutta ja 
sitä, että pääsen päivittäin tukemaan asiakkai-
tamme parhaalla mahdollisella tavalla.”

Chris Wood
Myyntijohtaja, Biohit Iso-Britannia

”High-tech –yritys, jonka hyvin suunnitellut 
tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Pää-
konttorin antama tukia auttaa meitä ylittämään 
asiakkaan odotuksia – ja myyntitavoitteitam-
me.”

Rafael Paulin
Laatupäällikkö, Biohit Ranska

”Menestyksemme takana ovat tuotteiden 
laatu ja halumme pysyä edelläkävijänä 
sekä osastojen välinen yhteistyö.”

Chen Yuxia 
Alikokoonpanon tiiminvetäjä, Biohit Kiina

”Biohit on nuorekas ja vauhdikkaasti ke-
hittyvä yhtiö, jossa on hyvä työympäristö, 
korkea energiataso ja ystävällisiä kollegoi-
ta.”

Henkilöstön jakauma markkina-alueittain 

Henkilökuntaa yhteensä 420 hlöä

Suomi      46,6%

Eurooppa (paitsi Suomi)     20,6 %

Aasia      19,5 %

Pohjois- ja Etelä-Amerikka   6,0 %

Muut maat (Venäjä)       7,2 %
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HALLITUS

Reijo Luostarinen, s. 1939
• KTT, kv-liiketoim. emeritus professori, 
  vieraileva professori useissa 
  ulkomaisissa yliopistoissa
• Hallituksen ei-riippumaton jäsen 
  vuodesta 1993, puheenjohtaja
• Aik. HKKK:n valtuuston pj, vararehtori, 
  laitosjohtaja, kv-liiket. ainejohtaja ja 
   tutkimusyksiköiden johtaja
• Lapponia House Oy, LBS Oy, 
  Relaxbirth Oy/IMAB, Directum Civilis 
   Oy, Vapora kiinteistöt Oy ja World 
   Vision ry: hallituksen pj tai jäsen sekä  
  eräiden Venture Capital yritysten 
   partneri 

Mikko Salaspuro, s. 1939
• LKT, professori 
• Hallituksen ei-riippumaton jäsen 
   vuodesta 2008 
• Sisätautilääkäri, gastroenterologi ja  
  alkoholisairauksien professori Helsingin 
  yliopistossa (HY)

Osmo Suovaniemi, s. 1943
• LKT, professori
• Hallituksen ei-riippumaton jäsen
• Biohit Oyj:n perustaja ja edellinen 
   toimitusjohtaja
• Aiemmin Labsystems Oyj:n ja Eflab 
  Oy:n perustaja, pääosakas, hallituksen    
  puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Jukka Ant-Wuorinen, s. 1950
• Ekonomi
• Hallituksen riippumaton jäsen 
   vuodesta 2009, varapuheenjohtaja 
• ANTON Invest Oy:n, Newcodent  
  Oy:n ja Rukasuites:in hallitusten 
  puheenjohtaja

Ainomaija Haarla, s. 1953
• TkT, MBA
• Hallituksen riippumaton jäsen 
   vuodesta 2010 
• Tekniikan Akatemia -säätiön 
   toimitusjohtaja
• Korona Invest Oy:n hallituksen 
  puheenjohtaja sekä Neste Oil Oyj:n 
  ja Altia Oyj:n hallitusten jäsen 

Kalle Kettunen, s. 1964 
• DI, MBA 
• Hallituksen riippumaton jäsen 
  vuodesta 2008
• Telko Oy:n toimitusjohtaja

Eero Lehti, s. 1944
• VTM, kauppaneuvos
• Hallituksen riippumaton jäsen 
  vuodesta 2009
• Kansanedustaja vuodesta 2007
• Taloustutkimus Oy:n perustaja, 
  Suomen Lehtiyhtymä Oy:n pääomistaja 
 ja näiden hallitusten puheenjohtaja
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*) Muutos koskee tehtyjä kauppoja ajalla 1.1.2010-28.2.2011

Listattuna ovat vain ne johtotason henkilöt, joilla on Biohit Oyj:n osakkeita. Osakeomistus sisältää myös alaikäisten lasten sekä määrävaltaisyhteisöjen 
omistukset. Osakeomistustiedot eivät sisällä ilmoitusvelvollisen puolison omistamia osakkeita. 

Yksityiskohtaiset tiedot kunkin hallituksen ja johtoryhmän jäsenen henkilökohtaisesta osakeomistuksesta on esitetty yhtiön Internet-sivuilla 
osoitteessa www.biohit.com/fi/sijoittajat.

Henkilö Asema  Osakemäärä  Muutos *  Osakemäärä Muutos* 
  A-sarja  B-sarja

Reijo Luostarinen Hallituksen puheenjohtaja 10 000 - 76 837 +2 528 

Jukka Ant-Wuorinen Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja - - 30 000 +20 000

Ainomaija Haarla Hallituksen jäsen - - 3 000 -

Kalle Kettunen Hallituksen jäsen - - 46 900 +4 950

Eero Lehti Hallituksen jäsen - - 2 000 -

Mikko Salaspuro Hallituksen jäsen - - 10 000 +10 000

Osmo Suovaniemi Hallituksen jäsen 2 265 340 -  3 129 704  -2 000

Jussi Heiniö Toimitusjohtaja -  8 560 + 8 560

Seppo Riikonen Johtoryhmän jäsen - - 11 520 -

Erkki Vesanen Johtoryhmän jäsen - - 3 260 -1 000

Kalle Härkönen Johtoryhmän jäsen - - 4 333 -

JOHDON OSAKEOMISTUS 28.2.2011
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Jussi Heiniö, s. 1962
• Varatuomari
• Toimitusjohtaja
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
  vuodesta 1997

Tiina Hankonen, s. 1967
• MBA
• Talous, ICT ja henkilöstöhallinto
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
  vuodesta 2010

Erkki Vesanen, s. 1956
• DI (elektroniikka)
• Tuoteportfolion hallinta, 
  nesteannostelu
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
  vuodesta 1989

Lea Paloheimo, s. 1951
• FT (kliininen biokemia), 
  Sairaalakemisti, Laatu ja johtajuus 
  -koulutusohjelma Tanskan teknisessä 
  instituutissa
• Tuoteportfolion hallinta, diagnostiikka
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
  vuodesta 2001

Terhi Lampén, s. 1973 
• KTM
• Markkinointi, diagnostiikka
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
   maaliskuusta 2010

Jukka-Pekka Haapalahti, s. 1975
• FM (biokemia)
• Myynti ja markkinointi 
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
   vuodesta 2010

Kalle Härkönen, s. 1968
• MMM
• Operatiiviset toiminnot
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
   vuodesta 2001

Seppo Riikonen, s. 1957
• Mittaus- ja säätöteknikko, 
   MKT (Markkinointi-instituutti)
• Laatu ja riskienhallinta
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
   vuodesta 1989

Josefin Hoviniemi, s. 1970
• VTM
• Viestintä
• Biohit Oyj:n palveluksessa 
   vuodesta 2005



TYTÄRYHTIÖIDEN JOHTO 

Biohit SAS, Ranska

Régis Carnis, MSc (Biochem.)
Toimitusjohtaja vuodesta 1991

Biohit Deutschland GmbH, Saksa

Matthias Beuse, PhD (Chem.)
Toimitusjohtaja vuodesta 2009

Biohit OOO, Venäjä

Victor Peppi, MBA
Toimitusjohtaja vuodesta 2001

Biohit Inc., Yhdysvallat

Robert P. Gearty, BA (Biol.)
Toimitusjohtaja vuodesta 2000

Nesteannostelu

Jussi Heiniö, 
Toimitusjohtaja

Jukka-Pekka Haapalahti, 
Myynti- ja markkinointi
 
Erkki Vesanen, 
Tuoteportfolion hallinta
 
Kalle Härkönen, 
Operatiiviset toiminnot
 
Seppo Riikonen, 
Laatu ja riskienhallinta
 
Josefin Hoviniemi, 
Viestintä
 
Tiina Hankonen, 
Talous, ICT ja henkilöstöhallinto
 

Diagnostiikka

Jussi Heiniö, 
Toimitusjohtaja
 
Jukka-Pekka Haapalahti, 
Myynti- ja markkinointi
 
Lea Paloheimo, 
Tuoteportfolion hallinta
 
Kalle Härkönen, 
Operatiiviset toiminnot
 
Seppo Riikonen, 
Laatu ja riskienhallinta

Josefin Hoviniemi, 
Viestintä
 
Tiina Hankonen, 
Talous, ICT ja henkilöstöhallinto
 
Terhi Lampén, 
Markkinointi

Biohit Biotech Systems 
(India) Private Limited, Intia

Venkat Rao, MBA 
Toimitusjohtaja vuodesta 2009

Biohit Ltd., Iso-Britannia

Ian Hemmings
Toimitusjohtaja vuodesta 2009

Biohit Japan Co, Ltd., Japani

Hideaki Mizoguchi, BA
Toimitusjohtaja vuodesta 2006

Biohit Biotech (Suzhou) Co., Ltd., Kiina

Eirik Pettersen, MBA
Toimitusjohtaja vuodesta 2006
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BIOHITIN TIE MENESTYKSEEN 

Ergonomisen ja turvallisen nesteannostelun 
ja diagnostisten testien uranuurtaja
Biohitin juuret ovat professori Osmo Suovanie-
men, LKT, 1970-luvulla perustamissa yrityksis-
sä (Labsystems Oyj 1971 ja Eflab Oy 1978), 
jotka kehittivät maailman ensimmäiset yksi- ja 
monikanavaiset, eri tilavuuksille säädettävät 
tarkkuuspipetit, jotka ovat mullistaneet neste-
annostelun laboratorioissa ja tehneet siitä huo-
mattavasti turvallisempaa. Sama innovatiivinen 
tiimi kehitti myös ensimmäisen vertikaamittauk-
seen perustuvan instrumentin, Titertek Multis-
kan, sekä diagnostisia testejä infektio- ja syöpä-
tautien diagnostiikkaan. Kyseiset yritykset olivat 
Suomessa toimialallaan nopeimmin kasvaneet 
ja suurimmat yritykset vuonna 1986, jolloin 
Suovaniemi jätti näiden yritysten johtamisen.  

Osmo Suovaniemen innovaatiot, kuten sää-
dettävät yksi- ja monikanavaiset pipetit sekä  
vertikaalimittaus ja mikrolevypohjaiset analyy-
sit, ovat olleet esikuvina lukuisille yrityksille. 
Suovaniemen keksintöjä on hyödynnetty niin 
laajalti 1970-luvulta lähtien, että niitä voidaan 
perustellusti kutsua maailmanlaajuisiksi labora-
toriotoimialan standardeiksi. (TEKES, The Natio-

nal Technology Agency of Finland, 2001. Paving 
the Way for Evidence-Based Medicine: Diag-
nostics 2000) Hänen innovaationsa ovat johta-
neet muun muassa ei-radioaktiivisten mikrole-
vyillä tehtävien immunomääritysten nopeaan ja 
massiiviseen kehitykseen, joihin ELISA-pohjai-
set GastroPanel-, keliakia-, solufibronektiini- ja 
SLE-testit perustuvat. 

Labsystems Oyj:n, Eflab Oy:n ja Biohit Oyj:n 
kehittymisen ja kasvun perustana on ollut Osmo 
Suovaniemen toteuttama aggressiivinen inno-
vaatio- ja patentointistrategia, jolla on luotu ja 
luodaan edelleenkin uusia tuotteita, kasvate-
taan yrityskokoa ja lisätään vientiä. Yritykset tu-
keutuivat alusta alkaen innovaatioihin ja niiden 
avulla kehitettyyn ja hyödynnettyyn uuteen kor-
keaan teknologiaan, alansa huippuosaamiseen 
ja kansainvälisyyteen.

Tänään Biohit jatkaa hyvinvoinnin ja elämi-
sen laadun vahvistamista ympäri maailman ke-
hittäen, valmistaen ja markkinoiden edistyksel-
lisiä nesteannostelutuotteita ja diagnostiikan tes-
tejä tutkijoiden käyttöön kliinisissä ja teollisuu-
den laboratorioissa.

1988
Professori Osmo Suovaniemi 

perustaa Biohit Oy:n

1990
Biohit tuo markkinoille ensimmäisen 

ergonomisesti muotoillun 
elektronisen nesteannostelijansa, 

Proline-pipetin

1991
Ensimmäinen tytäryhtiö 
perustetaan Ranskaan
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Biohitin ensimmäiset askeleet 1980-luvulla
Vuonna 1988 Suovaniemi perusti Biohit Oy:n, 
joka alkoi kehittää maailman ensimmäiset ergo-
nomisesti muotoillut ja turvalliset yksi- ja moni-
kanavaiset elektroniset nesteannostelijat. Vuon-
na 1990 yritys aloitti nesteannostelijoiden osi-
en ruiskupuristuksen ja kokoamisen Kajaanissa.

Seuraavien vuosien aikana Biohitin pipetit va-
kiinnuttivat asemansa maailmalla ergonomisi-
na, luotettavina ja turvallisina ratkaisuina kai-
kenlaisessa nesteiden annostelussa.

Euroopan markkinoille ja pörssiin 
1990-luvulla
Biohit lanseerasi ensimmäisen elektronisen 
pipettinsä, Biohit Prolinen, vuonna 1990. Pari 
vuotta myöhemmin yhtiö toi ensimmäisen me-
kaaninen Proline-pipettimallin markkinoille. 

1990-luvulla yhtiö suuntasi uusilla tuotteilla 
Euroopan markkinoille. Ensimmäinen tytäryh-
tiö perustettiin Ranskaan vuonna 1991 ja toinen 
Isoon-Britanniaan vuotta myöhemmin. Saksan 
tytäryhtiö aloitti toimintansa vuonna 1995. Li-
säksi Biohit alkoi tehdä OEM-yhteistyötä saksa-

laisen Eppendorfin ja ranskalaisen bioMérieux:n 
sekä amerikkalaisen 3M:n ja Johnson&Johnson-
ryhmään kuuluvan kolmen yhtiön kanssa.

Samalla Biohit laajentui lääketieteelliseen tut-
kimukseen ja sairauksien varhaistoteamiseen. 
Nesteannosteluliiketoiminnan kannattava kasvu 
mahdollisti myös mittavat tutkimus- ja tuoteke-
hityspanostukset diagnostiikkaliiketoimintaan. 
Potilasystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi 
suunnitellun GastroPanel-tutkimuksen kehittä-
minen aloitettiin vuonna 1996. 

Biohitin toiminnan laajuus ja kansainvälisyy-
den aste mahdollistivat listautumisen Helsingin 
pörssiin 1999.

2000-luvulla muualle maailmaan 
Vuosituhannen vaihteessa Biohit toi jälleen uu-
sia nesteannostelutuotteita markkinoille. Nämä 
korkean teknologian pipetit (eLINE ja mLINE) 
ovat vieläkin ergonomisilla ja pipetointitark-
kuutta lisäävillä ominaisuuksillaan maailman-
markkinoiden kärjessä.

Viiden vuoden kehitystyön jälkeen käynnis-
tettiin GastroPaneliin kuuluvien testien kliininen 

evaluaatio useissa eri maissa. Testikokonaisuus 
on tarkoitettu helikobakteeri-infektion ja atro-
fisen gastriitin diagnosoimiseen sekä mahasyö-
vän ja maha- ja pohjukaissuolihaavataudin ris-
kin määrittämiseen.

Kansainvälistyminen jatkui, kun Biohit avasi 
tytäryhtiöt Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Kiinaan. 
Yhtiö siirsi vuonna 2006 osan pipettien kokoon-
panosta Kiinaan, lähemmäksi Aasian kasvavia 
markkinoita.

Vuonna 2001 diagnostiikkatuotteiden tuotan-
totilat valmistuivat Helsinkiin ja Biohitin palve-
lulaboratoriotoiminta käynnistyi.  

Uudet liiketoiminta-alueet ja kasvavat Aasian 
markkinat vievät eteenpäin 2010-luvulla
Tammikuussa 2010 Biohit kertoi uudesta läpi-
murrostaan, mikä mahdollisti liiketoiminnan 
laajentumisen terveydenhuollon kuluttajatuot-
teisiin. Lähes 30 vuotta jatkuneen kansainvä-
lisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyi 
karsinogeenisen asetaldehydin torjumiseksi ma-
halaukussa tarkoitettu tuote, Acetium-kapseli. 
Tuote tuli myyntiin Suomen apteekeissa tou-

kokuussa ja vuoden 2011 aikana sitä viedään 
myös kansainvälisille markkinoille.

Maailmantalouden uudet kasvualueet Aa-
siassa ja Etelä-Amerikassa viitoittavat tietä myös 
Biohitin kasvulle. Yhtiö vahvisti läsnäoloaan Aa-
siassa avaamalla tytäryhtiön Intiaan ja edustus-
ton Singaporeen vuoden 2010 alussa. 

1) www.google.com • Search: “Osmo Suova-
niemi vertical measurement principle”

2) www.biohit.com • Liquid handling / Literatu-
re: Case Study ergonomics: A Biopharmaceuti-
cal Breakthrough by Joan G. Erickson & Anthony 
V. Smith, Occupational Health & Safety Magazi-
ne from a published article in the June 07 Volu-
me 76, Number 6 issue. 

3) Biohitilla on patentteja sekä patenttihake-
muksia useassa maassa.

1999
Yhtiö listautuu Helsingin 

Pörssin NM-listalle

2000
Biohit perustaa tytäryhtiöt 
Yhdysvaltoihin ja Venäjälle

2006
Kiinan tytäryhtiö ja kokoonpano-

tehdas aloittavat toimintansa

2010
Karsinogeenista asetaldehydiä vähentä-

vä Acetium-kapseli lanseerataan

2010
Terveystalo ottaa GastroPanel-

tutkimuksen palveluvalikoimaansa
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SANASTOA

Akkreditoitu kalibrointi
Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin pe-
rustuva menettelytapa, jonka avulla laboratori-
oiden pätevyys ja suorituskykytestausten uskot-
tavuus voidaan luotettavasti todeta. Laboratorio 
on auditoitu riippumattomien sertifiointilaitos-
ten (esim. FINAS, COFRAC, DKD, UKAS ja Gos-
standart) toimesta. Akkreditoitu kalibrointipal-
velu pystyy erottamaan pipettiin ja mittaukseen 
liittyvät epävarmuustekijät. Näin ollen saadaan 
tieto siitä, liittyykö epävarmuustekijä itse pipet-
tiin vai esimerkiksi mittausprosessiin. (ks. myös 
Kalibrointi) 

Aminohappo
Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa 
on sekä amino- (-NH2) että karboksyyliryhmä 
(-COOH) liittyneenä samaan molekyyliin. Koska 
aminohappo on sekä happo että emäs, sitä sano-
taan amfolyyttiseksi yhdisteeksi.

Atrofinen gastriitti
Mahalaukun limakalvon vaurio ja toimintahäi-
riö.

Asetaldehydi
WHO:n alainen syöpätutkimusyksikkö IARC on 
luokitellut asetaldehydin I-luokan syöpää aiheut-
tavaksi aineeksi eli karsinogeeniksi. Ihmisen ruo-
ansulatuskanava voi altistua asetaldehydille mo-
nella eri tavalla. Asetaldehydiä löytyy runsaasti 
esimerkiksi tupakansavusta, josta sitä liukenee 
sylkeen tupakoidessa. Myös eräät suun ja nie-
lun bakteerit kykenevät muodostamaan asetal-
dehydiä alkoholista tai sokerista sopivissa olo-
suhteissa, muodostaen asetaldehydiä suuhun ja 

nieluun. Mm. alkoholin jatkuva käyttö ja huo-
no suuhygienia tehostavat tällaista asetaldehydin 
muodostumista. Suun ja nielun bakteereita kul-
keutuu myös jatkuvasti mahalaukkuun nieltäes-
sä.

Normaalihappoisessa, terveessä mahalaukus-
sa happamuus tuhoaa nämä bakteerit tehokkaas-
ti. Jos mahalaukun happamuus kuitenkin vähe-
nee, esim. haponestolääkkeiden jatkuvan käy-
tön tai atrofisen gastriitin takia, nämä bakteerit 
voivat elää mahalaukun limakalvolla. Alkoholia 
tai tarpeeksi sokeripitoista ruokaa nautittaessa ne 
tuottavat asetaldehydiä mahalaukkuun. Ruoan-
sulatuskanava voi altistua asetaldehydille myös 
nautittaessa tiettyjä alkoholijuomia (esim. calva-
dos) tai fermentoimalla valmistettuja ruokia, joi-
den valmistusprosessi on johtanut niiden korke-
aan asetaldehydipitoisuuteen.

Biomerkkiaine
Ihmisperäisestä näytteestä mitattava molekyyli 
(esim. valkuaisaine), jonka taso ilmaisee sairau-
den tai terveyden tilaa.

DNV
Det Norske Veritas; monikansallinen riskien tun-
nistamiseen ja hallintaan keskittynyt yritys, yksi 
maailman tunnetuimmista sertifiointielimistä.

Dyspepsia
Ajoittaista tai jatkuvaa kipua tai vaivaa ylävatsas-
sa.

ELISA
Enzyme-linked immunosorbant assay; mikrole-
vyllä tehtävä vasta-aineiden ja entsyymireaktion 
avulla toimiva testimenetelmä, mikrotiitterilevy-
pohjainen immunomääritys.

FINAS
Finnish Accreditation Service; Suomen kansalli-
nen akkreditointielin, joka toimii itsenäisesti osa-
na Mittatekniikan keskusta (MIKES).

Gastriini-17
Aminoitu peptidi, jonka pitoisuus veressä kuvas-
taa mahalaukun alaosan eli antrumin rakennet-
ta ja toimintaa. Gastriini-17 erittyy antrumin ns. 
gastriinisoluista. Sen erittymistä verenkiertoon 
stimuloi pääasiassa ruoan proteiinit muiden te-
kijöiden mukana. Gastriini-17 on yksi vaikutus-
kykyisimmistä mahalaukun hapon erityksen sti-
muloijista. Mitä suurempi solujen ja rauhasten 
häviäminen (näivettyminen; atrofinen gastriitti) 
on helikobakteeri-infektion aiheuttamana maha-
laukun antrum-osan limakalvossa, sitä pienem-
pi on verinäytteestä mitatun Gastriini-17:n pitoi-
suus ja sitä suurempi on antrumista lähtöisin ole-
van mahasyövän ja peptisen haavataudin riski.

Gastroenterologia
Ruoansulatuskanavan tautien oppi.

Gastroskopia
Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen 
tähystystutkimus.

”Gastriini-17 on 
yksi vaikutus-
kykyisimmistä 
mahalaukun 
hapon erityksen 
stimuloijista” .
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Helikobakteeri (Helicobacter pylori)
Helikobakteeri on gram-negatiivinen baktee-
ri, joka infektoituneella henkilöllä pesii maha-
laukun erittämässä limakerroksessa. Se aiheuttaa 
mahan limakalvolle tulehdusreaktion, joka lyhy-
en akuutin vaiheen jälkeen muuttuu krooniseksi 
tulehdukseksi, krooniseksi gastriitiksi.

ISO 9001
Yleinen kansainvälinen laatustandardi, joka ku-
vaa yhtiön laatujärjestelmää.

ISO 13485
Lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa vaadit-
tava laatustandardi, joka täyttää IVD-direktiivin 
vaatimukset.

ISO 8 Clean Room
Kansainvälinen standardi, joka kuvaa puhdasti-
lojen hallintajärjestelmää ja puhtausastetta. 

ISO 14001
Kansainvälinen standardi, joka kuvaa yhtiön ym-
päristöasioiden hallintajärjestelmää.

ISO 8655
Männällä toimivien volumetristen laitteiden tes-
taukseen ja laitevaatimuksiin liittyvä kansainvä-
linen laatustandardi.

ISO 17025
Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden yleinen 
kompetenssivaatimus; akkreditoitu pipettien ka-
librointilaboratorio, jossa suoritetaan pipettien 
kalibrointia tarkkojen teknisten vaatimusten mu-
kaisesti.

Kalibrointi
Säätöä, jolla varmistetaan, että nesteannostelija 
eli pipetti annostelee tarkasti valitun tilavuuden. 
Käytännössä männän liikettä säädetään niin, että 
testissä mitattu tilavuus on yhtä pipettiin valitun 
tilavuuden kanssa. Jokainen pipetointitapahtuma 
on yhtä tarkka kuin pipetin kalibrointi. (ks. myös 
Akkreditoitu kalibrointi).

Kolonoskopia
Paksusuolen tähystys.

Kysteiini
Yksi luonnon 20 yleisimmästä aminohapos-
ta. Kysteiini on luonnollinen aminohappo, jota 
esiintyy monissa ravinnon (esim. maito, kanamu-
nat, jauhot, useat kasvikset) ja elimistön (esim. 
kynnet, hiukset) valkuaisaineissa. Ravinnosta 
saatava kysteiini imeytyy elimistön käyttöön vas-
ta ohutsuolesta. Siksi vain erityisenä valmisteena 
nautittu kysteiini pääsee vaikuttamaan suoraan 
suussa (esim. purukumi, tabletti) tai mahalaukus-
sa (kapseli).

Lean management
Lean management -tuotantofilosofian perusta-
na on tuottaa tavaraa vähemmällä ja asiakkaan 
lähtökohdista. Tavoitteena on valmistaa tuottei-
ta asiakkaan tarpeet huomioiden ja tehdä koko 
tuotanto- ja logistiikkaketjusta mahdollisimman 
kevyt. On tärkeää kiinnittää huomiota kokonai-
suuksien toimivuuteen. Käytännössä se tarkoit-
taa, että pyritään vähentämään hukkaan mene-
vää työaikaa ja materiaalia sekä turhia proses-
seja ilman negatiivisia vaikutuksia valmistettujen 
tuotteiden määrään ja laatuun. Näin ollen pro-

sessi tuo lisäarvoa myös asiakkaalle, joka saa ha-
luamansa tuotteet mahdollisimman nopeasti ja 
edullisesti. 

OEM
Original Equipment Manufacturer eli alkupe-
räinen laitevalmistaja. Nimitys tarkoittaa yritys-
tä, joka suunnittelee, valmistaa tai pakkaa lopul-
lisen tuotteen omalla nimellään. Tuotteessa voi 
olla mukana kolmannen osapuolen tuotteita, ku-
ten laitteita, ohjelmistoja tai sovelluksia.

Pepsinogeeni I ja II
Pepsinogeenit ovat mahalaukun pepsiinientsyy-
min esiasteita, jotka mahalaukkuun erittyessään 
pilkkoutuvat hapon vaikutuksesta pepsiiniksi. 
Pepsinogeeni I muodostuu mahalaukun yläosan 
eli korpuksen pääsoluista ja Pepsinogeeni II koko 
mahalaukun ja myös pohjukaissuolen alueella. 
Osa pepsinogeeneistä diffundoituu verenkier-
toon ja on siten mitattavissa verestä. Mitä näi-
vettyneempi (atrofioituneempi) mahalaukun kor-
pus on pitkäaikaisen helikobakteeri-infektion tai 
autoimmuunitaudin seurauksena, sitä pienempi 
on verinäytteestä mitatun Pepsinogeeni I:n pitoi-
suus tai Pepsinogeeni I ja II suhde ja sitä suurem-
pi maha- ja ruokatorvisyövän riski sekä B12-vita-
miinin, raudan, kalsiumin ja eräiden lääkeainei-
den imeytymishäiriöiden riski.

Point-of-care –testi
Diagnostinen testi, joka analysoidaan heti poti-
laan läsnä ollessa. 

Private label
Toisen yrityksen kokonaan suunnittelemia ja val-
mistamia tuotteita, joita toinen yritys markkinoi 
omilla tuotenimillään.

Suorituskykytestaus
Pipeteille tehtävä verifikaatiotoimenpide, jossa 
käytetään gravimetristä, fotometristä tai muuta 
menetelmää. Testauksella varmistetaan, että ka-
librointi on oikea.

RoHS
Restriction of the Use of Hazardous Substances; 
EU-direktiivi, jonka tarkoitus on lähentää jäsen-
valtioiden lakeja, jotka koskevat vaarallisten ai-
neiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniik-
kalaitteissa.

WEEE
Waste Electrical and Electronic Equipment Di-
rective; EU-direktiivi, jonka tarkoitus on vähen-
tää  sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä 
sekä edistää romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä 
ja muita hyödyntämistapoja.
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TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE

”Tilinpäätös 
löytyy erillisestä 
julkaisusta 
osoit teessa 
www.biohit.com/fi/sijoit tajat” .

Yhtiökokous
Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
keskiviikkona 13.4.2011 kello 15.00 Palace 
Gourmet’ssa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki.

Ilmoittautumiset 15.3.-8.4.2011, tai muuna 
yhtiökokouskutsussa mainittuna ajankohtana 
Internet-sivuilla: 

  www.biohit.com/fi/sijoittajat
- Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
- Puhelimitse: 09-773 861 
- Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, 
  Laippatie 1, 00880 Helsinki

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2010 ei jaeta osinkoa.

Osakkeet
Osakkeita yhteensä: 12 937 627 

- A-sarjan osakkeita (20 ääntä/osake): 
     2 975 500

- B-sarjan osakkeita (1 ääni/osake): 
  9 962 127
Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small Cap/Ter-
veydenhuolto-ryhmässä. Osakkeet ovat kaupan-
käynnin kohteena tunnuksella BIOBV.

Yksityiskohtaiset tiedot Biohit Oyj:n osak-
keista on esitetty Konsernitilinpäätöksen liitetie-
doissa sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa  
www.biohit.com/fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen
Biohit Oyj:n pörssitiedotteet, osavuosikatsauk-
set, tilinpäätöstiedot ja vuosikertomus ilmesty-
vät suomeksi ja englanniksi ja ne ovat heti jul-
kaisuajankohdan jälkeen luettavissa osoitteessa 
www.biohit.com, josta löytyvät muutkin sijoit-
tajan kannalta keskeiset tiedot. Tiedotteita voi ti-
lata suoraan sähköpostiin verkkosivuilla olevan 
tilauslomakkeen kautta.

Taloudellisten raporttien julkaisuajankohdat 
vuonna 2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011
28.4.2011 klo 9.30

Osavuosikatsaus 1-6/2011 
18.8.2011 klo 9.30

Osavuosikatsaus 1-9/2011
20.10.2011 klo 9.30

Hiljainen jakso
Biohit noudattaa niin sanottua hiljaista jaksoa 
(silent period) kolme viikkoa ennen tulosjulkis-
tuksia. Tänä aikana Biohitin johto tai muu hen-
kilöstö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan tai 
markkinoihin liittyviä kommentteja, eikä tapaa 
pääomamarkkinoiden tai talousmedian edusta-
jia. 

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma 
kuitenkin vaatii välitöntä julkistusta, Biohit jul-
kistaa tiedon viipymättä tiedonantoa koskevien 
määräysten mukaisesti ja voi kommentoida ky-
seistä tapahtumaa
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VUOSIKOOSTE VUODEN 2010 PÖRSSITIEDOTTEISTA
 

Sijoittajasuhteet: 
Toimitusjohtaja Jussi Heiniö
Puh. (09) 773  861
jussi.heinio@biohit.com

Talous:
Talousjohtaja Tiina Hankonen
Puh. (09) 773 861
tiina.hankonen@biohit.com

Viestintä ja materiaalipyynnöt:
Viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi
Puh. (09) 773 861
comms@biohit.com 

Pörssitiedotteet löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuilta www.biohit.com/fi/sijoittajat. 
Tiedotteet saattavat sisältää vanhentunutta tietoa: 

11.01.2010  Biohit Oyj on kehittänyt syöpää aiheuttavan aineen torjuntaan sopivan tuotteen 

  – Acetium-innovaatio tulee markkinoille keväällä 2010 

22.01.2010 Uusi johtaja Biohitin diagnostiikkaliiketoimintaan

12.02.2010  Biohit-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

18.03.2010  Henkilömuutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmissä

31.03.2010  Biohit Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 ovat ilmestyneet

01.04.2010  Biohit Oyj:n yhtiökokouskutsu 

21.04.2010  Biohit Oyj:n vuosikertomus 2009 on ilmestynyt 

26.04.2010  Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

06.05.2010  Muutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmässä

07.05.2010  Biohit-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 

14.05.2010  Biohit Oyj:n yhtiöjärjestysmuutokset astuvat voimaan tänään

10.06.2010  Biohit Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

10.06.2010  Muutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmässä

03.08.2010  Biohit Oyj laskee liikkeelle vaihtovelkakirjalainan

06.08.2010  Biohit-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

30.09.2010  Biohit Oyj:n diagnostiikan johtoryhmän uudelleenorganisointi

05.11.2010  Biohit-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 

14.12.2010  Myynnin kasvusta huolimatta Biohitin tuloksen arvioideaan jäävän alle viime vuoden tason

30.12.2010  Biohitin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2011

30.12.2010  Uudelleenjärjestelyjä Biohitin diagnostiikkaliiketoiminnassa
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YHTEENVETO 
-	 Liikevaihto	40,0	milj.	euroa	(35,4	milj.	euroa	1-12/2009)
-	 Liikevoitto	0,5	milj.	euroa	(1,2	milj.	euroa)	
-	 Voitto	ennen	veroja	0,4	milj.	euroa	(0,7	milj.	euroa)
-	 Kansainvälisen	liiketoiminnan	osuus	liikevaihdosta	95,6	%	(95,8	%)		
-	 Osakekohtainen	tulos	0,00	euroa	(0,03	euroa)	

Biohitin	vuosi	2010	oli	liikevaihdon	kasvun	osalta	historian	paras	ja	kolmas	voitollinen	vuosi	pe-
räkkäin.	Vuosi	oli	yhtiölle	muutosten	vuosi.	Liiketoiminnan	kasvava	kansainvälistyminen	ja	lisäänty-
vä	kilpailu	haastoivat	Biohitin	uudistamaan	strategian,	toimintamallin	ja	organisaation.	
Edellisvuoden	 lopulla	 alkanut	 Biohitin	 tuotteiden	 kysynnän	 piristyminen	 jatkui	 kautta	 vuoden	

2010.	Markkinoiden	elpyminen	kiritti	tilikauden	liikevaihdon	13,2	prosentin	kasvuun	edellisvuoteen	
verrattuna.	Liikevaihto	nousi	kaikkiaan	40,0	miljoonaan	euroon.	Kasvu	oli	osittain	seurausta	taantu-
man	jälkeisten	investointipatojen	purkautumisesta,	mutta	myös	aidosta	kysynnän	kasvusta.	Diagnos-
tiikkaliiketoiminnan	myynti	kasvoi	23,7	prosenttia.	Myös	nesteannosteluliiketoiminta	kehittyi	hyvin,	
eli	12,7	prosenttia.	
Huoltoliiketoiminta	kasvoi	katsauskaudella	7,6	prosenttia.	Yhtiö	uskoo,	että	huoltoliiketoiminnas-

sa	on	hyvät	kasvumahdollisuudet	edelleen	ja	niinpä	se	on	nimetty	yhdeksi	strategiseksi	kasvualueek-
si.	Huolto	on	myös	tärkeä	rajapinta	vuorovaikutukseen	loppukäyttäjien	kanssa.	
Vuoden	2010	 liiketulos	 jäi	edellisvuodesta	 ja	oli	0,5	miljoonaa	euroa.	Kannattavuutta	koetteli-

vat	kansainvälisen	myyntiorganisaation	laajentamisesta	aiheutuneiden	kulujen	lisäksi	muun	muassa	
Acetiumin	lanseerauksesta	sekä	rahti-	ja	raaka-ainekustannusten	noususta	aiheutuneet	kulut.	

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
	 	 	 1-12/	 1-12/	 Muutos	 1-12/
	 	 	 2010	 2009	 %	 2008
Liikevaihto,	MEUR	 40,0	 35,4	 13,2	 35,1
Liikevoitto/-tappio,	MEUR	 0,5	 1,2	 -57,4	 1,3
%	liikevaihdosta	 1,3	%	 3,4	%	 	 3,7	%
Voitto/tappio	ennen	veroja	 0,4	 0,7	 -42,0	 1,0
Katsauskauden	voitto/tappio	 0,1	 0,4	 -84,3	 0,9
	 	 	 	
Investoinnit,	brutto,	MEUR	 2,6	 2,4	 5,3	 1,2
%	liikevaihdosta	 6,4	%	 6,9	%	 	 3,5	%
Tutkimus-	ja	
kehitysmenot,	MEUR	 2,5	 2,4	 4,6	 2,0
%	liikevaihdosta	 6,4	%	 6,8	%	 	 5,8	%
Henkilöstö	keskimäärin	 412	 370	 11,5	 369
Henkilöstö	kauden	lopussa	 431	 383	 12,4	 360
	 	 	 	
Omavaraisuusaste	%	 44,5	%	 46,8	%	 	 46,5	%
Tulos/osake,	EUR	 0,00	 0,03	 -84,3	 0,07
Oma	pääoma/osake,	EUR	 1,01	 0,99	 2,0	 0,97
Kaikkien	osakkeiden	
keskimääräinen	
lukumäärä	kaudella	 12	937	627	 12	937	627	 0	 12	937	627
Osakkeiden	lukumäärä	
kauden	lopussa	 12	937	627	 12	937	627	 0	 12	937	627

RAPORTOINTI
Biohit	raportoi	liiketoiminnan	mukaiset	toimintasegmentit,	jotka	ovat	nesteannosteluliiketoiminta	ja	
diagnostiikkaliiketoiminta.	Lisäksi	yhtiö	raportoi	liikevaihdon	päämarkkina-alueittain.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Biohit-konsernin	katsauskauden	liikevaihdon	kasvu	oli	13,2	%	vuoden	2009	vastaavasta	ajanjaksosta	
ja	liikevaihto	oli	40,0	milj.	euroa	(35,4	milj.	euroa).	Kansainvälisen	liiketoiminnan	osuus	liikevaih-
dosta	oli	95,6	%	(95,8	%).
Katsauskauden	liikevoitto	oli	0,5	milj.	euroa	(1,2	milj.	euroa),	voitto	ennen	veroja	0,4	milj.	euroa	

(0,7	milj.	euroa)	ja	osakekohtainen	tulos	0,00	euroa	(0,03	euroa).
Liikevaihto	 on	 katsauskaudella	 kehittynyt	 odotettua	 paremmin.	 Kasvua	 korostaa	 vertailujakson	

normaalia	 pienempi	 liikevaihto.	 Liikevaihto	 on	 kasvanut	 kaikilla	 päämarkkina-alueilla,	 erityisesti	
Aasiassa	ja	Pohjois-Amerikassa.
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Konsernin liikevaihto päämarkkina-alueittain

Liikevaihto,	MEUR	 	 1-12/2010	 1-12/2009	 Muutos	%
Eurooppa	 	 20,8	 19,4	 7,2	%
Amerikka	 	 7,6	 6,2	 23,4	%
Aasia		 	 6,2	 4,7	 31,6	%
Muut	 	 	 5,4	 5,1	 6,5	%
Konserni	yhteensä	 	 40,0	 35,4	 13,2	%

Valuuttakurssien vaikutukset
Liikevaihto	kasvoi	katsauskaudella	13,2	%	ja	vertailukelpoisin	valuutoin	laskettuna	liikevaihto	kas-
voi	9,6	%.	Valuuttakurssien	muutoksella	ei	ollut	oleellista	vaikutusta	liiketulokseen.	Biohit	raportoi	
konsernin	sisäisten	erien	valuuttakurssivaikutukset	rahoituserissä,	joihin	katsauskaudella	kohdistuu		
0,5	milj.	euroa	tulosta	parantavia	valuuttakurssimuutoksia.

TASE
Taseen	loppusumma	31.12.2010	oli	29,4	milj.	euroa	(27,4	milj.	euroa)	ja	omavaraisuusaste	44,5	%	
(46,8	%).	

RAHOITUS
Katsauskauden	 rahavirta	 oli	 -0,0	 milj.	 euroa	 (0,3	 milj.	 euroa).	 Liiketoiminnan	 nettorahavirta	 oli		
2,0	milj.	euroa	(2,8	milj.	euroa).	Katsauskauden	lopussa	konsernin	likvidit	varat	olivat	2,2	milj.	euroa	
(2,0	milj.	euroa	31.12.2009).	Current	ratio	oli	2,2	(1,4).	Current	ration	nousu	johtui	vuonna	2005	
liikkeelle	 lasketun	4,05	milj.	euron	arvoisen,	 lokakuussa	2010	erääntyneen	vaihtovelkakirjalainan	
päättymisestä	ja	uuden	vastaavan	vaihtovelkakirjalainan	liikkeeseenlaskusta.	Investointien	rahoitta-
misessa	pyrimme	jatkossa	turvautumaan	yhä	enemmän	yhtiön	liiketoiminnan	generoimaan	kassa-
virtaan.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Tutkimus-	ja	kehitystoiminnan	kuluja	oli	katsauskaudella	2,5	milj.	euroa	(2,4	milj.	euroa)	eli	6,4	%	lii-
kevaihdosta	(6,8	%).	Katsauskaudella	on	aktivoitu	kehittämismenoja	0,6	milj.	euroa	(0,4	milj.	euroa).

INVESTOINNIT
Katsauskauden	bruttoinvestoinnit	olivat	2,6	milj.	euroa	(2,4	milj.	euroa)	eli	6,4	%	liikevaihdosta	(6,9	%).	
Investoinnit	liittyvät	pääosin	Kajaanin	tuotantoteknologiaan,	joka	nostaa	pipettien	kertakäyttöisten	kärki-
en	tuotantokapasiteettia.	

Katsauskauden	kannattavuutta	heikensivät	muun	muassa	myynnin	ja	markkinoinnin	organisaation	
vahvistamiseen	ja	Acetium-kapselin	lanseeraukseen	liittyvät	kulut.	Katsauskauden	tulosta	paransivat	
rahoituseriin	kohdennetut	valuuttakurssivoitot.

Segmenttikohtaiset luvut 
Katsauskauden	liikevaihdosta	94,4	%	koostui	nesteannostelutuotteiden	ja	huoltopalveluiden	myyn-
nistä.	Nesteannosteluliiketoiminnan	liikevaihto	oli	katsauskaudella	37,8	milj.	euroa	(33,6	milj.	eu-
roa),	josta	18,1	%	oli	huoltopalveluiden	myyntiä	(18,9	%).	Diagnostiikkaliiketoiminnan	liikevaihto	
oli	vastaavasti	2,2	milj.	euroa	(1,8	milj.	euroa),	josta	4,3	%	oli	Acetiumin	myyntiä	(0,0	%).	Nestean-
nosteluliiketoiminnan	kasvu	oli	12,7	%	ja	diagnostiikan	kasvu	23,7	%.
Nesteannosteluliiketoiminnan	liikevoitto	oli	3,4	milj.	euroa	(3,2	milj.	euroa)	ja	diagnostiikkaliike-

toiminnan	liiketappio	oli	2,9	milj.	euroa	(2,0	milj.	euroa).	
Diagnostiikkaliiketoiminnan	uusien	tuotteiden	lanseerauksesta	johtuen	kiinteät	kulut	ovat	kasva-

neet	etupainotteisesti	suhteessa	liikevaihtoon.	

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

		 	 	 	 1-12 2010	 1-12	2009
	 	 	 	 MEUR		 MEUR		 Muutos	%
Nesteannostelu	 	 37,8	 33,6	 12,7	%
Diagnostiikka	 	 2,2	 1,8	 23,7	%
Yhteensä	 	 40,0	 35,4	 13,2	%

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

		 	 	 	 1-12 2010 1-12	2009					
	 	 	 	 MEUR	 MEUR	 Muutos	%
Nesteannostelu	 	 3,4	 3,2	 4,2	%
Diagnostiikka	 	 -2,9	 -2,0	 -40,1	%
Yhteensä	 	 0,5	 1,2	 -57,3	%
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HENKILÖSTÖ
Henkilöstön	lukumäärä	konsernissa	oli	katsauskaudella	keskimäärin	412	(370),	josta	emoyhtiön	pal-
veluksessa	oli	192	(174)	ja	tytäryhtiöiden	220	(196).	Henkilöstön	määrä	on	kasvanut	etenkin	Aasian	
yksiköissä	muun	muassa	uusien	toimipisteiden	myötä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Biohitin	hallitus	on	27.1.2011	vahvistanut	Biohitin	riskienhallintapolitiikan,	jossa	konsernin	riskit	on	
jaoteltu	yritysriskeihin	(sisältäen	mm.	liiketoimintaan	liittyvät	riskit),	taloudellisiin	riskeihin	(sisältäen	
mm.	maksuvalmiusriskit	ja	korkoriskit),	operatiivisiin	riskeihin	sekä	vahinkoriskeihin.	Yhtiö	hallitsee	
näitä	riskejä	ja	pyrkii	minimoimaan	niiden	vaikutusta	mahdollisimman	kustannustehokkaasti.	Yhtiö	
raportoi	lähiajan	riskeissä	ja	epävarmuustekijöissä	kalenterivuoteen	kohdistuvat	olennaisimmat	ris-
kit.	
Vuoden	2011	liiketoimintaan	liittyy	olennaisia	riskejä,	jotka	ovat	liiketoiminnallisia	riskejä	sekä	

taloudellisia	riskejä.	
Konsernin	liiketoimintaan	liittyvistä	riskeistä	keskeisimmän	muodostaa	konsernin	liiketoiminnan	

kasvuun	liittyvät	kustannukset.	Konsernin	liikevaihto	on	vuonna	2010	kasvanut	merkittävästi,	mut-
ta	samalla	myös	kiinteiden	kulujen	osuus	on	kasvanut	huomattavasti.	Konsernin	liiketoiminnan	ke-
hittäminen	 ja	 uudet	 tuotelanseeraukset	 edellyttävät	 jatkuvia	 investointeja,	 jotka	 tuovat	 niin	 ikään	
haasteita	konsernin	rahoitusaseman	parantamiselle.	Yhtiö	tulee	vuoden	2011	aikana	kiinnittämään	
kaikessa	toiminnassa	erityistä	huomiota	operatiiviseen	tehokkuuteen	ja	konsernin	liiketuloksen	pa-
rantamiseen.	
Diagnostiikkaliiketoiminnan	kasvu	on	välttämätöntä	koko	konsernin	toimintaedellytysten	vahvis-

tamisen	kannalta.	Diagnostiikkaliiketoimintaan	liittyvien	kasvuodotusten	toteutumatta	jääminen	pit-
källä	aikajänteellä	voi	myös	johtaa	diagnostiikkatuotteisiin	liittyvän	2,6	milj.	euron	liikearvon	alas-
kirjaukseen.	Yhtiö	on	kuitenkin	panostanut	diagnostiikkaliiketoiminnan	toimintaedellytysten	vahvis-
tamiseen	yhdistämällä	sekä	nesteannostelu-	että	diagnostiikkatuotteiden	myynnin	ja	markkinoinnin,	
minkä	lisäksi	yhtiö	on	selkiyttänyt	tuotteiden	kaupallistamissuunnitelmia	ja	päättänyt	priorisoida	tiet-
tyjä	markkina-alueita.	Diagnostiikkaliiketoiminnan	kehittymiseen	liittyvien	ja	aiemmin	raportoitujen	
riskien	merkittävyys	ei	siten	yhtiön	arvion	mukaan	ole	kasvanut.
Yhtiön	 liiketoiminnasta	merkittävä	osa	 tapahtuu	muussa	kuin	eurovaluutassa	 ja	euron	ulkoisen	

arvon	vahvistuminen	vaikuttaa	negatiivisesti	 yhtiön	kannattavuuteen.	Konsernin	 sisäisiin	 saataviin	
liittyvät	kurssimuutokset	on	esitetty	rahoituserissä.	Merkittävä	osa	näistä	kurssimuutoksista	ei	tytäryh-
tiöiden	heikon	maksuvalmiuden	vuoksi	ole	realisoitunut,	minkä	vuoksi	euron	voimakkaalla	vahvis-
tumisella	on	negatiivinen	tulosvaikutus.	Yhtiö	tulee	kuluvan	vuoden	ensimmäisen	vuosineljänneksen	
aikana	ryhtymään	tarvittaviin	toimenpiteisiin	minimoidakseen	tämän	valuuttakurssiriskin	vaikutuk-
sen.	Konsernin	ulkoisiin	saataviin	liittyvää	valuuttakurssiriskiä	vastaan	yhtiö	suojautuu	toteuttamalla	
hankintoja	muissa	kuin	eurovaluutassa,	minkä	lisäksi	konsernin	kulurakenne	pyritään	suunnittele-
maan	siten,	että	merkittävä	erä	kiinteistä	kuluista	toteutuu	muussa	kuin	eurovaluutassa.	
	

NÄKYMÄT VUONNA 2011 
Biohitin	liiketoiminnan	kannalta	kaksi	edeltävää	vuotta	ovat	olleet	varsin	poikkeuksellisia.	Taantuma	
ja	toisaalta	sitä	seurannut	kasvun	jakso	tuovat	epävarmuustekijöitä	arvioitaessa	markkinoiden	kehit-
tymistä	kuluvana	vuotena.	Eri	markkina-alueilla	on	alettu	investoida	tutkimukseen	ja	tuotekehityk-
seen	selkeästi	enemmän	kuin	aiemmin.	
Yhtiö	odottaa,	 että	 nesteannosteluliiketoiminnan	kasvu	 jatkuu	myös	 kuluvana	 vuotena.	Kasvua	

tulevat	generoimaan	erityisesti	yhtiön	Aasian	alueen	yksiköt.	Joskin	myös	Pohjois-Amerikassa	jake-
lukanavassa	toteutetut	järjestelyt	luovat	uskoa	siihen,	että	kasvu	jatkuu	voimakkaana	myös	Pohjois-
Amerikan	markkinoilla.	
Diagnostiikkaliiketoiminnan	kehitykseen	ei	taantuma	ole	vaikuttanut	vastaavalla	tavoin	kuin	nes-

teannosteluliiketoiminnan	kasvuun.	Yhtiö	on	vuonna	2010	panostanut	voimakkaasti	kotimaan	mark-
kinoihin	ja	tämän	panostuksen	odotetaan	vuonna	2011	tuottavan	tulosta.	Vastaavasti	painopisteen	
siirtyminen	jatkossa	enemmän	ulkomaisille	markkinoille	antaa	myös	osaltaan	hyvät	perusteet	olet-
taa,	että	diagnostiikkaliiketoiminnan	liikevaihdon	kasvu	jatkuu	myös	tänä	vuonna.	Valtaosan	liike-
vaihdosta	 odotetaan	 kuitenkin	 kertyvän	 diagnostisten	 testien	 myynnistä.	 Acetiumin	 liikevaihdon	
merkittävä	kasvu	riippuu	olennaisesti	siitä	saadaanko	tuote	kansainväliseen	levitykseen	myös	mui-
den	isompien	toimijoiden	kanssa	tehtävällä	yhteistyöllä.	
Konsernin	kokonaisliikevaihdon	odotettaan	kasvavan	kuluvana	vuonna	yli	10	%	ja	kokonaisliike-

tuloksen	olevan	noin	5	%	liikevaihdosta.	Liiketuloksen	positiivinen	kehitys	tulee	kuitenkin	näkymään	
vasta	ensimmäisen	vuosineljänneksen	jälkeen.

STRATEGIA JA TAVOITTEET
Biohitin	strategian	uudistustyö	alkoi	kesäkuussa	2010.	Vuoteen	2013	asti	ulottuvan	strategian	kul-
makiviä	ovat	prosessiohjautuva	toimintamalli,	asiakaslähtöisyys	ja	operatiivinen	tehokkuus.	Asiakas-
lähtöisyys	näkyy	etenkin	uusien	tuotteiden	kehittämisessä	sekä	tiiviimpänä	läsnäolona	markkinoilla.

Lyhyen aikavälin tavoitteena	on	kasvaa	kannattavasti	yli	10	prosenttia	vuosittain	ja	nostaa	jo	vuo-
den	2011	aikana	yhtiön	kokonaisliiketulos	noin	5	prosenttiin	kokonaisliikevaihdosta.

Keskipitkän aikavälin tavoitteena	on	kasvattaa	kokonaisliikevaihto	70	miljoonaan	euroon	vuonna	
2013.
Nesteannosteluliiketoiminnan	liikevaihtotavoite	vuodelle	2013	on	50	miljoonaa	euroa.	Vuotuinen	

kasvu	on	yli	10	prosenttia.	Tavoite	on	olla	vuonna	2013	elektronisten	pipettien	markkinajohtaja	kai-
killa	markkina-alueilla.	Asemia	pyritään	vahvistamaan	erityisesti	Pohjois-Amerikan,	Etelä-Amerikan	
ja	Aasian	markkinoilla.	Näihin	tavoitteisiin	päästään	seuraavin	keinoin:

•	 Tuotekehitys	ja	liiketoiminnan	kehitys	pohjautuvat	asiakaslähtöisiin,	asiakkaiden	todellisia	
	 tarpeita	palveleviin	innovatiivisiin	ratkaisuihin.
•	 Tuotevalikoimaa	uudistetaan	ja	laajennetaan	entistä	nopeammin	ja	kustannustehokkaammin.	
•	 OEM-	ja	palveluliiketoimintojen	osuudet	liikevaihdosta	kasvavat.
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vahvistanut	jakelijaverkostoaan	mm.	Turkissa,	Italiassa,	Espanjassa	ja	Australiassa.	Yhtiö	on	myös	tii-
vistänyt	yhteistyötä	tärkeimpien	yhteistyökumppaneiden	kanssa	sekä	panostanut	loppuasiakasmark-
kinointiin.

Diagnostiikkaliiketoiminta
Diagnostiikkaliiketoiminnassaan	Biohit	kehittää,	valmistaa	ja	markkinoi	ruoansulatuskanavan	saira-
uksien	diagnostiikkaan	ja	ennaltaehkäisyyn	käytettäviä,	luotettavaan	tutkimustietoon	ja	innovaatioi-
hin	perustuvia	testejä	ja	analyysijärjestelmiä.	Tuotevalikoima	käsittää	mm.	GastroPanel-tutkimukset	
sekä	ColonView-pikatestit	perusterveydenhuollon	käyttöön,	laktoosi-intoleranssi-	ja	helikobakteeri-
pikatestit	erikoissairaanhoidon	käyttöön	sekä	instrumentteja	ja	analyysijärjestelmiä	laboratorioihin.	
Yhtiö	markkinoi	 lisäksi	GastroPanel-laboratorio	 -analyysikokonaisuuksia.	Tämä	kokonaisuus	 sisäl-
tää	GastroPanel-testikittien	lisäksi	nesteannostelutuotteita,	instrumentteja	ja	ohjelmia	sekä	asennus-,	
koulutus-	 ja	huoltopalveluita.	Konseptilla	pyritään	edistämään	GastroPanel-tutkimuksen	 tehokasta	
käyttöönottoa.	Lisäksi	yhtiön	palvelulaboratorio	tarjoaa	Biohitin	kehittämien	testien	analyysejä	sekä	
elintarvikkeiden	 ja	 alkoholipitoisten	 juomien	 asetaldehydipitoisuuksien	 määrityksiä	 (www.biohit.
com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista).
Reseptivapaa	Acetium-kapseli	vähentää	syöpää	aiheuttavaa	asetaldehydiä	maha-suolikanavassa.	

Maailman	 terveysjärjestön	 (WHO)	 alainen	 syöpätutkimusyksikkö	 on	 luokitellut	 alkoholijuomissa	
olevan	ja	alkoholista	sisäsyntyisesti	muodostuvan	asetaldehydin	I-luokan	karsinogeeniksi	eli	syöpää	
aiheuttavaksi	aineeksi.	Kapseli	on	kehitetty	yhteistyössä	Helsingin	yliopiston	tutkijoiden	ja	Biohitin	
tieteellisten	neuvonantajien	kanssa.	Acetium-kapselia	suositellaan	henkilöille,	jotka	sairastavat	heli-
kobakteeri-infektion	tai	autoimmuunitaudin	aiheuttamaa	mahalaukun	limakalvon	vauriota	(atrofinen	
gastriitti)	ja	siitä	johtuvaa	hapotonta	mahaa	sekä	haponestolääkkeiden	(PPI-lääkkeet,	H2-salpaajat)	
käyttäjille	(www.acetium.fi	ja	tarkista	asetaldehydialtisus	www.acetium.fi/testi).	

Diagnostiikka	 	 2010	 2009	 2008	 2007	 2006
Liikevaihto,	MEUR	 	 2,2	 1,8	 1,5	 1,7	 1,9
Muutos	edellisvuoteen	
nähden,	%	 	 23,7	%	 20,5	%	 -9,2	%	 -10,8	%	 22,3	%
Liiketulos,	MEUR	 	 -2,9	 -2,0	 -2,4	 -2,9	 -2,4
Muutos	edellisvuoteen	
nähden,	%	 	 -40,1	%	 13,4	%	 19,6	%	 -24,0	%	 -2,9	%
Liiketulos,	%	 	 -127,3	%	 -112,4	%	 -156,4	%	 -176,7	%	 -127,0	%

Diagnostiikkaliiketoiminnan	myynnin	kasvu	edellisen	vuoden	vastaavaan	jaksoon	nähden	oli	23,7	%	
ja	se	on	painottunut	testikittien	myyntiin.	

Erityisen	 suurta	 myynnin	 kasvua	 tavoitellaan	 diagnostiikkaliiketoiminnassa.	 Liikevaihtotavoite	
vuodelle	2013	on	20	miljoonaa	euroa,	mikä	merkitsee	yli	80	prosentin	vuotuista	kasvua.	Sen	saavut-
tamisessa	keskeisiä	keinoja	ovat:

•	 Ydinliiketoiminnan	pääpaino	on	avaintuotteilla	eli	GastroPanel-	ja	Acetium-tuotteilla.	
•	 Tuoteryhmien	kaupallistamiseen	suunnataan	lisää	resursseja.	
•	 Nykyistä	tuotevalikoimaa	kehitetään.		
•	 Yhtiön	olemassa	olevaa	myynti-	ja	markkinointiverkostoa	hyödynnetään	tehokkaasti	oikeiden
	 alueellisten	partnereiden	löytämiseksi.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Nesteannosteluliiketoiminta
Nesteannosteluliiketoiminnassaan	Biohit	kehittää,	valmistaa	ja	markkinoi	laboratoriolaitteita	ja	-tar-
vikkeita	lääke-,	elintarvike-	ja	muun	teollisuuden	sekä	tutkimuslaitosten,	yliopistojen	ja	sairaaloiden	
käyttöön.	Tuotevalikoima	käsittää	mekaaniset	 ja	 elektroniset	nesteannostelijat	 sekä	kertakäyttöiset	
kärjet.	Suurin	osa	tuotteista	myydään	Biohitin	omalla	tuotemerkillä.	Yhtiö	valmistaa	myös	asiakkaille	
räätälöityjä	OEM	 (Original	Equipment	Manufacturer)	 -tuotteita,	 jotka	 täydentävät	monien	globaa-
listi	toimivien	yhtiöiden	valmistamia	diagnostisia	testi-	ja	analyysijärjestelmiä.	Lisäksi	Biohit	tarjoaa	
jakeluverkostonsa	kautta	nesteannostelutuotteiden	huoltoon,	kalibrointiin	 ja	koulutukseen	 liittyviä	
palveluita.	

Nesteannostelu	 	 2010	 2009	 2008	 2007	 2006
Liikevaihto,	MEUR	 	 37,8	 33,6	 33,6	 31,1	 29,5
Muutos	edellisvuoteen	
nähden,	%	 	 12,7	%	 -0,1	%	 7,1	%	 5,2	%	 8,9	%
Liiketulos,	MEUR	 	 3,4	 3,2	 3,7	 2,5	 2,2
Muutos	edellisvuoteen	
nähden,	%	 	 4,2	%	 -12,0	%	 34,2	%	 11,4	%	 -1,9	%
Liiketulos,	%	 	 8,9	%	 9,6	%	 10,9	%	 8,7	%	 7,5	%

Nesteannosteluliiketoiminnan	myynti	on	vuoden	2010	aikana	kehittynyt	suotuisasti	kaikkien	tuo-
teryhmien	osalta.	Liikevaihto	kasvoi	12,7	%	edellisvuodesta.	Taantuman	jälkeen	erityisesti	pipettien	
myynti	on	piristynyt	ja	kasvanut	eniten	vertailujaksoon	nähden.	Kasvua	on	ollut	etenkin	Aasiassa,	
mutta	myös	Pohjois-Amerikan	myynti	on	piristynyt.	
Biohit	on	tilikauden	aikana	panostanut	erityisesti	kertakäyttöisten	pipetinkärkien	markkinointiin	ja	

myyntiin.	Lisäksi	yhtiö	on	laajentanut	omaa	myyntiverkostoaan	kasvavilla	Aasian	markkinoilla	sekä	

Biohit vuosikertomus 2010  |  Hallituksen toimintakertomus
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Biohit	on	tilikauden	aikana	panostanut	diagnostisten	testien	kaupallistamiseen.	GastroPanel-tutkimuk-
sen	saatavuus	Suomessa	parani,	kun	valtakunnallinen	lääkäriasemaketju	Terveystalo	otti	sen	palveluva-
likoimaansa.
Yhtiö	toi	myös	markkinoille	uuden	version	ColonView-testistä,	joka	jäljittää	ulosteen	piilevää	verta.	

Uudessa	pakkauksessa	on	kaksi	testiä	samassa	kasetissa,	mikä	tekee	analyysiprosessista	entistä	helpom-
man.	ColonView	soveltuu	muun	muassa	paksusuolisyövän	seulontaohjelmiin	sekä	terveyskeskusten	ja	
lääkäriasemien	käyttöön.
Vuoden	2010	alussa	Biohit	kertoi	uudesta	innovaatiosta,	jolla	voidaan	vähentää	syöpää	aiheuttavaa	

asetaldehydiä	mahalaukussa.	Lääkinnälliseksi	laitteeksi	luokiteltua	Acetium-kapselia	myydään	apteekeis-
sa	ilman	reseptiä.	Tuote	lanseerattiin	kuluttajille	Suomessa	toukokuun	lopussa	eikä	sen	myynnillä	ole	vie-
lä	ollut	merkittävää	vaikutusta	katsauskauden	liikevaihtoon.	Lisäksi	lanseeraukseen	liittyvät	kustannukset	
ovat	heikentäneet	katsauskauden	liiketulosta.
Kuluttajamainonnan	lisäksi	yhtiö	on	Acetiumin	lanseerausvaiheessa	panostanut	erityisesti	tuotteen	saa-

tavuuteen	apteekkien	kautta.	Acetium-kapselit	ovat	Suomen	toisen	johtavan	lääketukun,	Tamro	Oyj:n,	
kautta	maanlaajuisessa	jakelussa	ja	niitä	on	saatavissa	jo	600	apteekissa	kautta	maan.	Asetettujen	kasvuo-
dotusten	toteutuminen	edellyttää	kuitenkin	jatkuvia	panostuksia	sekä	ammattilaisille	(lääkärit,	apteekka-
rit)	että	kuluttajille	suunnattuun	markkinointiin.

HALLINTO

Yhtiökokous
Varsinainen	 yhtiökokous	 pidettiin	 23.4.2010.	Yhtiökokous	 päätti	muuttaa	 yhtiöjärjestyksen	 5	 §:n		
1.	kappaletta	 siten,	että	hallitus	koostuu	5-7	varsinaisesta	 jäsenestä.	Hallituksen	 jäseniksi	 valittiin	
Jukka	Ant-Wuorinen,	Kalle	Kettunen,	Eero	Lehti,	Reijo	Luostarinen,	Mikko	Salaspuro	ja	Osmo	Suova-
niemi	sekä	Ainomaija	Haarla,	jonka	toimikausi	alkoi	yhtiöjärjestyksen	muutoksen	astuttua	voimaan	
14.5.2010.	
Tilintarkastajaksi	valittiin	KHT-yhteisö	Ernst	&	Young	Oy,	päävastuullisena	 tilintarkastajana	KHT	

Erkka	Talvinko.
Yhtiökokous	päätti	myös	muuttaa	yhtiöjärjestyksen	10	§:n	1.	kappaletta	koskien	yhtiökokouskut-

sua	siten,	että	kutsukäytäntö	vastaa	osakeyhtiölain	uusia	säännöksiä.
Lisäksi	 päätettiin	 valtuuttaa	 hallitus	 päättämään	 vaihtovelkakirjalainan	 jatkamisesta	 noudattaen	

mitä	osakeyhtiölain	10	luvun	1	§:ssä	on	säädetty	erityisten	oikeuksien	antamisesta.

Toimitusjohtaja vaihtui kesäkuussa
Biohitin	perustaja	ja	pitkäaikainen	toimitusjohtaja,	professori	Osmo	Suovaniemi,	LKT,	jätti	kesäkuus-
sa	toimitusjohtajan	tehtävät.	Yhtiön	hallitus	nimitti	uudeksi	toimitusjohtajaksi	10.6.2010	alkaen	va-
ratuomari	Jussi	Heiniön,	48.	Vuodesta	1997	Biohitin	palveluksessa	ollut	Heiniö	on	aiemmin	toimi-
nut	Biohitin	hallintojohtajana	ja	varatoimitusjohtajana.	Osmo	Suovaniemi	ei	ole	jäänyt	pois	yhtiön	

toiminnoista	vaan	hän	jatkaa	aktiivista	liiketoimintastrategioiden	kehittämistä	ja	innovaatiotoimintaa	
sekä	toimii	Biohitin	tieteellisessä	neuvottelukunnassa.	Lisäksi	hän	jatkaa	Biohit	Oyj:n	hallituksessa	
varsinaisena	jäsenenä.

Uusi ohjausmalli käyttöön
Biohit	on	vuoden	2010	aikana	 rakentanut	koko	konsernille	yhteistä	 strategiaa.	 Siihen	 liittyen	yh-
tiö	aloitti	heinäkuun	alussa	nesteannosteluliiketoiminnan	ja	lokakuussa	diagnostiikkaliiketoiminnan	
ohjausmallin	 uudelleenorganisoinnin.	 Johtoryhmien	 kokoonpano	 ja	 vastuualueet	 on	 täsmennetty	
prosessien	mukaan	liiketoimintaohjauksen	tehostamiseksi.	Lisäksi	Biohit	yhdisti	nesteannostelu-	ja	
diagnostiikkaliiketoiminnan	myynnin	ja	markkinoinnin	johdon	vuoden	lopussa.	Uudet	liiketoiminta-
suunnitelmat	jalkautetaan	koko	konserniin.	Tavoitteena	on	kehittää	yhtiön	toimintaa	kustannustehok-
kaasti	ja	aidosti	kansainväliseksi	konsernin	omia	resursseja	ja	laajaa	tytäryhtiöverkostoa	hyödyntäen.

Konsernin uudet toimipisteet Aasiassa
Biohitin	 tytäryhtiö	 Intiassa	 ja	edustusto	Singaporessa	aloittivat	 toimintansa	vuoden	alussa.	Uusien	
toimipisteiden	tarkoitus	on	tukea	Biohit-tuotteiden	myyntiä	kasvavilla	Aasian	markkinoilla.
Lisää	tietoja	Biohit-konsernin	hallinnosta	vuonna	2010	löytyy	hallinto-	ja	ohjausjärjestelmän	sel-

vityksestä	2010.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS
Biohit	Oyj:n	osakkeet	jakautuvat	A-	ja	B-sarjan	osakkeisiin.	A-sarjan	osakkeita	on	2	975	500	kpl	ja	
B-sarjan	osakkeita	9	962	127	kpl	eli	osakkeita	on	yhteensä	12	937	627	kpl.	A-osakkeilla	on	yhteensä	
20	ääntä/osake	ja	B-osakkeilla	1	ääni/osake.	Osingonjaossa	B-osakkeelle	kuitenkin	maksetaan	kaksi	
(2)	prosenttia	nimellisarvostaan	korkeampaa	osinkoa	kuin	A-osakkeelle.	Koko	osakekannan	markki-
na-arvo	(olettaen	A-osakkeen	markkina-arvoksi	saman	kuin	B-osakkeella)	oli	katsauskauden	lopussa	
27,2	milj.	euroa	(19,4	milj.	euroa	31.12.2009).
Biohit	Oyj:n	B-sarjan	osakkeet	on	noteerattu	NASDAQ	OMX	Helsingissä	Small	cap/Terveyden-

huolto	-ryhmässä	tunnuksella	BIOBV.

BIOBV/NASDAQ	OMX	Helsinki		 	 	 1-12/2010	 1-12/2009
Ylin	kurssi,	EUR	 	 	 4,91	 1,90
Alin	kurssi,	EUR	 	 	 1,50	 1,27
Keskikurssi,	EUR	 	 	 3,42	 1,55
Kauden	päätöskurssi,	EUR	 	 	 2,10	 1,50
Kokonaisvaihto,	EUR	 	 	 32	166	841			 2	599	021
Kokonaisvaihto,	kpl	 	 	 9	415	015	 1	996	489
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Osakkeenomistajat
Katsauskauden	lopussa	31.12.2010	yhtiöllä	oli	4	602	osakkeenomistajaa	(3	516,	31.12.2009).	Koti-
talouksien	osuus	osakekannasta	oli	72,82	%	(72,93	%),	yritysten	osuus	23,62	%	(23,60	%)	ja	julkis-
yhteisöjen	osuus	2,65	%	(3,03	%).	Ulkomaisten	ja	hallintarekisteröityjen	omistajien	hallussa	oli	0,86	
%	(0,36	%)	kaikista	osakkeista.
Lisätietoja	osakkeista,	 suurimmista	osakkeenomistajista	 sekä	 johdon	omistuksesta	 löytyy	yhtiön	

internet-sivuilta	www.biohit.com/fi/sijoittajat.

Vaihtovelkakirjalaina
Biohit	Oyj:n	hallitus	päätti	3.8.2010	yhtiökokouksen	valtuuttamana	laskea	liikkeeseen	kotimaisille	
institutionaalisille	sijoittajille	suunnatun,	4,05	milj.	euron	suuruisen	vaihtovelkakirjalainan.	Liikkee-
seenlasku	tapahtui	28.10.2010.	Laina	on	kiinteäkorkoinen,	ja	sen	kuponkikorko	6,5	%.	Laina-aika	
on	viisi	vuotta.	Lainaa	ei	haettu	julkisen	kaupankäynnin	kohteeksi.
Lainalla	korvattiin	Biohit	Oyj:n	samansuuruinen	lokakuussa	2010	erääntynyt	vaihtovelkakirjalai-

na.	Liikkeeseenlasku	on	osa	yhtiön	pitkän	aikavälin	rahoitussuunnittelun	optimointia.	
Liikkeeseenlaskun	pääjärjestäjänä	toimi	Pohjola	Corporate	Finance	Oy.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden	 jälkeen	 aloitettiin	Acetiumin	myynti	 väestörikkaalla	 Saksan	markkinoilla.	Tuotetta	
markkinoidaan	alkuvaiheessa	 lähinnä	verkkoapteekkien	kautta.	Yhdeksän	miljoonaa	apteekkiasia-
kasta,	noin	18	prosenttia	kaikista	internet-käyttäjistä,	ostaa	lääkkeensä	verkkoapteekin	kautta	Saksas-
sa.	Saksassa	verkkoapteekit	saavat	myydä	sekä	resepti-	että	reseptivapaita	lääkkeitä.

Helsingissä	28.	helmikuuta	2011

Biohit	Oyj
Hallitus
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SELVITYS BIOHITIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010

Biohit vuosikertomus 2010  |  Selvitys Biohitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Biohit	Oyj	on	laatinut	tämän	selvityksen	hallinto-	ja	ohjausjärjestelmästään	Arvopaperimarkkinayh-
distys	ry:n	listayhtiöiden	hallinnointikoodin	51	kohdan	perusteella.
Selvitys	on	annettu	Biohit	Oyj:n	hallituksen	toimintakertomuksesta	erillisenä	selvityksenä.	Hallitus	

on	käsitellyt	selvityksen	kokouksessaan	28.2.2011.
Hallituksen	toimintakertomus,	tilintarkastuskertomus	sekä	hallinnointi-	ja	ohjausjärjestelmä	koko-

naisuudessaan	ja	tämä	selvitys	ovat	saatavilla	Biohitin	Internet-sivuilla	osoitteessa	www.biohit.com/
fi/sijoittajat.

BIOHITIN TOIMINNASSAAN NOUDATTAMAT SÄÄNNÖKSET
Biohit	Oyj	on	suomalainen	julkinen	osakeyhtiö,	jonka	B-osakkeet	on	noteerattu	NASDAQ	OMX	Hel-
singin	pörssissä	ryhmässä	Small	cap/Terveydenhuolto.	Biohit-konserniin	kuuluu	Biohit	Oyj	-emoyh-
tiön	lisäksi	yhtiön	ulkomaiset,	lähinnä	Biohit	Oyj:n	tuotteiden	myyntiin	ja	markkinointiin	keskitty-
vät	tytäryhtiöt	(konsernista	käytetään	seuraavassa	lyhennettä	”Biohit”).	Biohitin	pääkonttori	sijaitsee	
Helsingissä.
Biohit	noudattaa	konsernin	hallinnoinnissa	voimassa	olevan	lainsäädännön	lisäksi	julkisesti	notee-

rattuja	yhtiöitä	koskevia	standardeja	ja	suosituksia,	NASDAQ	OMX	Helsinki	Oy:n	säännöksiä	sekä	
Biohit	Oyj:n	yhtiöjärjestystä.	Biohit	Oyj	noudattaa	hallinnoinnissa	myös	Arvopaperimarkkinayhdis-
tys	 ry:n	 lokakuussa	2008	hyväksymää	 ja	1.1.2009	voimaan	 tullutta	Suomen	 listayhtiöiden	hallin-
nointikoodia	(”hallinnointikoodi”),	joka	on	saatavilla	osoitteessa	www.cgfinland.fi.

BIOHITIN HALLINTOELIMET VUONNA 2010
Biohitin	ylintä	päätäntävaltaa	käyttävät	yhtiön	osakkeenomistajat	yhtiökokouksessa.	Yhtiön	hallitus	
valvoo	yhtiön	hallintoa,	organisaatiota	ja	konsernin	tuloskehitystä.	Yhtiön	operatiivisesta	johtamises-
ta	vastaa	toimitusjohtaja,	jota	avustaa	kaksi	johtoryhmää.

Yhtiökokous
Vuoden	2010	aikana	Biohit	Oyj	piti	varsinaisen	yhtiökokouksen	23.4.2010	Helsingissä.	Yhtiökokouk-
sessa	oli	edustettuna	2	975	490	kpl	A-osakkeita	ja	5	125	474	kpl	B-osakkeita,	jotka	vastaavat	62,62	%	
yhtiön	kaikista	osakkeista	ja	93,04	%	kaikista	äänistä.	Läsnä	tilaisuudessa	oli	yli	puolet	hallituksen	
jäsenistä	ja	kaikki	uudet	jäsenehdokkaat	sekä	päävastuullinen	tilintarkastaja.	Biohit	ei	pitänyt	vuoden	
aikana	muita	yhtiökokouksia.

Hallitus
Biohitin	hallinnosta	 ja	 toiminnan	asianmukaisesta	 järjestämisestä	huolehtii	hallitus,	 johon	kuuluu	
5-7	yhtiökokouksen	valitsemaa	varsinaista	jäsentä.	Hallituksen	jäsenet	valitsevat	keskuudestaan	hal-
lituksen	puheenjohtajan.
Hallituksen	jäsenen	toimikausi	alkaa	siitä	yhtiökokouksesta,	jossa	hänet	on	valittu	ja	päättyy	seu-

raavan	varsinaisen	yhtiökokouksen	päättyessä.
Hallitus	huolehtii	Biohitin	hallinnosta	ja	 toiminnan	asianmukaisesta	järjestämisestä.	Hallituksen	

vastuualueeseen	kuuluu	siten	hallituksen	vahvistaman	kirjallisen	työjärjestyksen	mukaisesti	huoleh-
tia	seuraavista	tehtävistä:

•	 Huolehtia	osakasarvon	kehittämisestä.
•	 Huolehtia	kirjanpidon	ja	varainhoidon	valvonnan	asianmukaisesta	järjestämisestä.
•	 Hyväksyä	Biohit	Oyj:n	tilinpäätös	ja	konsernitilinpäätös	sekä	toimintakertomus	päättyneeltä	
	 tilikaudelta.
•	 Hyväksyä	osavuosikatsaus	vuosittain	maaliskuun,	kesäkuun	ja	syyskuun	lopussa	päättyviltä	
	 jaksoilta.
•	 Päättää	Biohitin	liiketoimintasuunnitelmasta,	budjetista	ja	investointisuunnitelmasta.
•	 Päättää	Biohitin	rahoituspolitiikasta	ja	riskienhallintapolitiikasta.
•	 Vahvistaa	johdon	palkitsemis-	ja	kannustinjärjestelmät.
•	 Nimittää	yhtiön	toimitusjohtaja.
•	 Päättää	Biohitin	strategiasta,	organisaation	rakenteesta,	investoinneista	sekä	muista	
	 laajakantoisista	ja	merkittävistä	asioista.

Hallituksen	päätöksenteko	perustuu	yhtiön	operatiivisen	johdon	laatimiin	raportteihin	konsernin	
ja	sen	eri	liiketoimintayksiköiden	toiminnan	kehityksestä.
Hallituksen	koollekutsumisesta	ja	hallituksen	työskentelyn	järjestämisestä	vastaa	hallituksen	pu-

heenjohtaja.	Hallitus	kokoontuu	pääsääntöisesti	kerran	kuukaudessa	eli	10-12	kertaa	vuodessa	 ja	
kokousten	ajankohdat	vahvistetaan	ennakkoon	koko	toimikaudeksi.	Tarvittaessa	hallitus	kokoontuu	
useamminkin	sekä	järjestää	tarvittaessa	puhelinkokouksia.
Biohit	Oyj:n	hallitus	kokoontui	vuoden	2010	aikana	13	kertaa.	(10	kertaa	vuonna	2009).	Keski-

määräinen	osallistumisprosentti	oli	90	%	(87	%).

Hallituksen jäsenet
Biohit	Oyj:n	hallitukseen	ovat	vuonna	2010	kuuluneet	seuraavat	henkilöt:	

Reijo Luostarinen,	s.1939,	KTT,	emeritus	professori
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	1993,	puheenjohtaja	
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	mutta	ei-riippumaton	yhtiöstä
•	Helsingin	Kauppakorkeakoulun	(HKKK)	kansainvälisen	liiketoiminnan	professori	ja	johtaja	
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	12	kertaa	vuonna	2010

Jukka Ant-Wuorinen,	s.1950,	ekonomi
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	2009,	varapuheenjohtaja
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	ja	yhtiöstä
•	ANTON	Invest	Oy:n,	Newcodent	Oy:n	ja	Rukasuites:in	hallitusten	puheenjohtaja
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	13	kertaa	vuonna	2010
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Ainomaija Haarla,	s.	1953,	TkT,	MBA
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	2010
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	ja	yhtiöstä
•	Tekniikan	Akatemia	-säätiön	toimitusjohtaja
•	Korona	Invest	Oy:n	hallituksen	puheenjohtaja	sekä	Neste	Oil	Oyj:n,	Altia	Oyj:n	ja	Euroopan	
			 insinööriakatemioiden,	Euro-CASEn	hallitusten	jäsen	
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	9	kertaa	vuonna	2010	(Haarlan	kausi	alkoi	14.5.2010)

Kalle Kettunen,	s.1964,	DI,	MBA
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	2008
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	ja	yhtiöstä
•	Telko	Oy:n	toimitusjohtaja
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	12	kertaa	vuonna	2010

Eero Lehti,	s.	1944,	VTM,	kauppaneuvos
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	2009
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	ja	yhtiöstä
•	Kansanedustaja	vuodesta	2007
•	Taloustutkimus	Oy:n	perustaja	ja	hallituksen	puheenjohtaja
•	Suomen	Lehtiyhtymä	Oy:n	pääomistaja	ja	hallituksen	puheenjohtaja
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	8	kertaa	vuonna	2010

Mikko Salaspuro,	s.	1939,	LKT,	professori
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	2008
•	Riippumaton	merkittävästä	osakkeenomistajasta	mutta	ei-riippumaton	yhtiöstä
•	Sisätautilääkäri,	gastroenterologi	ja	alkoholisairauksien	professori
			Helsingin	yliopistossa
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	12	kertaa	vuonna	2010

Osmo Suovaniemi,	s.	1943,	LKT,	professori
•	Hallituksen	jäsen	vuodesta	1988
•	Ei-riippumaton	yhtiöstä	ja	merkittävästä	osakkeenomistajasta	
•	Biohitin	perustaja	ja	yhtiön	entinen	toimitusjohtaja	
•	Osallistui	hallituksen	kokouksiin	12	kertaa	vuonna	2010

Katsauskauden	aikana	Biohit	Oyj:n	hallituksen	puheenjohtajana	on	toiminut	Reijo	Luostarinen	ja	
varapuheenjohtajana	Jukka	Ant-Wuorinen.

Hallituksen valiokunnat
Biohitin	 liiketoiminnan	 laajuus	 ei	 edellytä	 erillisen	 hallituksen	 tarkastusvaliokunnan	 perustamista	
eikä	hallituksen	toimintaa	tehostamaan	ole	perustettu	muitakaan	erillisiä	valiokuntia.

Toimitusjohtaja
Biohit	Oyj:n	juoksevaa	hallintoa	hoitaa	yhtiön	toimitusjohtaja	hallituksen	antamien	ohjeiden	ja	mää-
räysten	mukaisesti.	Emoyhtiön	toimitusjohtajan	valitsee	hallitus	ja	hän	toimii	samalla	myös	konser-
nijohtajajana.	Hän	huolehtii	myös	yhtiön	kirjanpidon	lainmukaisuudesta	ja	varainhoidon	luotetta-
vasta	järjestämisestä.	Toimitusjohtajan	toimisuhteen	ehdot	perustuvat	kirjalliseen	sopimukseen,	jon-
ka	hallitus	hyväksyy.	Toimitusjohtaja	ei	voi	toimia	yhtiön	hallituksen	puheenjohtajana.
Yhtiön	 toimitusjohtajana	 toimi	 9.6.2010	 asti	 hallituksen	 jäsen,	 professori	 Osmo	 Suovaniemi.	

10.6.2010	alkaen	toimitusjohtajana	on	toiminut	varatuomari	Jussi	Heiniö:

Jussi Heiniö,	s.	1962,	varatuomari
•	Biohit	Oyj:n	palveluksessa	vuodesta	1997
•	Ennen	Biohitiä	hän	toimi	mm.	asianajajana,	notaarina	ja	vt.	käräjätuomarina	
				Vantaan	tuomiokunnassa.

Konsernin johtoryhmät
Biohitissä	on	kaksi	johtoryhmää,	joista	toinen	johtoryhmä	keskittyy	nesteannosteluliiketoimintaan	ja	
sen	kehittämiseen	sekä	koko	konsernia	koskeviin	hallinnollisiin	asioihin	ja	toinen	johtoryhmä	puo-
lestaan	diagnostiikkaliiketoimintaan	ja	sen	kehittämiseen.	
Molemmat	johtoryhmät	organisoitiin	uudelleen	vuonna	2010	konsernin	uuden	strategian	mukai-

sesti.
Nesteannosteluliiketoiminnan	 johtoryhmän	 kokoonpano	 ja	 vastuualueet	 ovat	 heinäkuun	 2010	

alusta	olleet	seuraavat:	 Jussi	Heiniö	 (toimitusjohtaja),	Erkki	Vesanen	(tuoteportfolion	hallinta),	Kal-
le	Härkönen	(operatiiviset	toiminnot),	Jukka-Pekka	Haapalahti	(myynti	ja	markkinointi),	Seppo	Rii-
konen	(laatu	ja	riskienhallinta),	Tiina	Hankonen	(talous,	ICT	ja	HR)	ja	Josefin	Hoviniemi	(viestintä).
Nesteannosteluliiketoiminnan	johtoryhmä	kokoontui	vuoden	2010	aikana	yhteensä	20	kertaa.
Diagnostiikkaliiketoiminnan	johtoryhmän	kokoonpano	ja	vastuualueet	ovat	lokakuun	alusta	läh-

tien:	Jussi	Heiniö	(toimitusjohtaja),	Yrjö	E	K	Wichmann	(liiketoiminnan	johtaja	30.12.2010	asti),	Lea	
Paloheimo	(tuoteportfolion	hallinta),	Kalle	Härkönen	(operatiiviset	toiminnot),	Jukka-Pekka	Haapa-
lahti	(myynti	ja	markkinointi),	Terhi	Lampén	(markkinointi),	Seppo	Riikonen	(laatu	ja	riskienhallinta),	
Tiina	Hankonen	(talous,	ICT	ja	HR)	ja	Josefin	Hoviniemi	(viestintä).
Diagnostiikkaliiketoiminnan	johtoryhmä	kokoontui	vuoden	2010	aikana	yhteensä	11	kertaa.
Johtoryhmiin	 kuuluivat	 vuoden	 aikana	myös	Osmo	Suovaniemi	 (toimitusjohtaja	 9.6.2010	 asti),	

Petteri	Rehu	 (talous,	31.3.2010	asti),	Päivi	Siltala	 (myynti	 ja	markkinointi,	26.3.2010	asti),	Mikko	
Patrakka	(myynti	ja	markkinointi,	6.5.2010	asti),	Marjo	Nikulin	(diagnostiikan	tuotanto,	30.9.2010	
asti)	ja	Tapani	Tiusanen	(diagnostiikan	instrumentti-	ja	ohjelmistokehitys,	30.9.2010	asti).	Diagnos-
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tiikkaliiketoiminnasta	vastannut	Yrjö	Wichmann	jätti	tehtävänsä	31.12.2010	Biohit	Oyj:n	hallituksen	
ja	toimitusjohtajan	yhteisestä	sopimuksesta.

Tytäryhtiöiden johto
Biohit	Oyj:n	 tytäryhtiöiden	johtamisesta	vastaavat	 tytäryhtiöiden	toimitusjohtajat,	 jotka	raportoivat	
emoyhtiön	toimitusjohtajalle.	
Tytäryhtiöiden	tehtävänä	on	vastata	kussakin	asemamaassa	Biohitin	tuotteiden	myynnistä	ja	mark-

kinoinnista.	Tytäryhtiöiden	johto	toimii	Biohit	Oyj:n	toimitusjohtajan	johdon	ja	valvonnan	alaisuu-
dessa.	
Tytäryhtiöiden	johtajat	olivat	vuonna	2010:	Venkat	Rao	(Intia),	Ian	Hemmings	(Iso-Britannia),	Hi-

deaki	Mizoguchi	(Japani),	Eirik	Pettersen	(Kiina),	Régis	Carnis	(Ranska),	Matthias	Beuse	(Saksa),	Victor	
Peppi	(Venäjä)	ja	Robert	P.	Gearty	(Yhdysvallat).	
Biohitin	hallituksen	ja	operatiivisen	johdon	henkilötiedot	ja	osakeomistustiedot	löytyvät	Biohitin	

Internet-sivuilta:	www.biohit.com/fi/sijoittajat.

PALKITSEMINEN 2010

Hallituksen jäsenet
Biohit	 Oyj:n	 hallituksen	 jäsenten	 palkkiot	 vahvistaa	 varsinainen	 yhtiökokous.	Yhtiökokous	 päätti	
23.4.2010	pitämässään	varsinaisessa	yhtiökokouksessa,	että	hallituksen	puheenjohtajalle	maksetaan	
1	550	euron	 suuruinen	 ja	muille	hallituksen	 jäsenille	1	300	euron	 suuruinen	kuukausikohtainen	
palkkio.	
Hallituksen	jäsenille	muuten	kuin	hallituksen	jäsenyyden	perusteella	maksetut	palkkiot	ovat	perus-

tuneet	aikaveloitukseen	ja	veloituksen	perusteet	on	hyväksynyt	hallitus.
Hallituksen	jäsenistä	professori	Osmo	Suovaniemen	kanssa	on	lisäksi	tehty	10.6.2010	työsopimus,	

jonka	perusteella	Suovaniemelle	hallituksen	strategisen	neuvonantajan	tehtävien	perusteella	makse-
taan	hallituksen	vahvistama	kuukausipalkkio.	Palkkion	suuruus	vuonna	2010	on	auto-	ja	puhelin-
edun	lisäksi	14	000	euroa	kuukaudessa.

Toimitusjohtaja ja yhtiön muun johto 
Toimitusjohtajan	palkkion	ja	hänen	palvelussuhteen	ehdot	vahvistaa	hallitus.	Yhtiön	nykyisen	toimi-
tusjohtajan	palkkio	vuonna	2010	on	auto-	ja	puhelinedun	lisäksi	16	000	euroa	kuukaudessa.	Toimi-
tusjohtajasopimuksen	irtisanomisaika	on	kuusi	kuukautta.	Mikäli	yhtiö	irtisanoo	sopimuksen	ilman	
työsopimuslain	mukaista	perustetta,	on	toimitusjohtajalla	sopimuksen	päättyessä	oikeus	erokorvauk-
seen,	joka	vastaa	9	kuukauden	rahapalkkaa.
Biohitin	 johtoryhmien	 jäsenten	palkkiot	 ja	 työsuhteen	ehdot	 vahvistaa	 toimitusjohtaja.	Biohitin	

hallitus	vahvistaa	johtoryhmien	jäsenten	sekä	toimitusjohtajan	tulospalkkion	perusteet.	Tulospalkkiot	
määräytyvät	 henkilön	 vastuualueeseen	 kuuluvan	 liiketoiminnan	 liikevaihdon	 ja	 tuloksen	 kehityk-

sen	perusteella.		Tulospalkkioiden	enimmäismäärät	riippuvat	henkilön	kuukausipalkasta	ja	vastaavat	
enimmillään	kolmen	kuukauden	kuukausipalkkaa.	
Vuodelta	2010	toimitusjohtajalle	ja	johtoryhmien	jäsenille	ei	ole	vahvistettu	tulospalkkiota.
Tytäryhtiöiden	johdon	palkkiot	sekä	tulossidonnaiset	kannustinpalkkiot	vahvistaa	Biohit	Oyj:n	toi-

mitusjohtaja	hallituksen	antamien	ohjeiden	mukaisesti.	Tulossidonnaiset	kannustinpalkkiot	perustu-
vat	kunkin	yksikön	eri	tuotesegmenttien	myynnin	ja	tuloksen	kehitykseen.
Biohitissä	ei	ole	käytössä	kannustinjärjestelmää,	jossa	yhtiön	johdolle	annettaisiin	palkkiona	yh-

tiön	omia	osakkeita.

Eläkejärjestelyt 
Konserniin	kuuluvien	yhtiöiden	toimitusjohtajien	kanssa	ei	ole	tehty	merkittäviä,	lakisääteisistä	elä-
ke-eduista	poikkeavia	sopimuksia.

Palkkiot ja muut etuisuudet 2010
31.12.2010	päättyneen	tilikauden	aikana	emoyhtiön	hallituksen	jäsenille	maksettiin	palkkioita	yh-
teensä	104	tuhatta	euroa	(87	tuhatta	euroa	vuonna	2009).
Toimitusjohtajan	palkat	muodostuivat	Osmo	Suovaniemen	palkasta	90	tuhatta	euroa	ajalta	1.1.-

9.6.2010	 ja	 Jussi	Heiniön	palkasta	 119	 tuhatta	 euroa	 ajalta	 10.6.-31.12.2010.	 10.6.2010	 lähtien	
Osmo	Suovaniemi	on	ollut	hallituksen	päätöksellä	työsuhteessa	yhtiöön	tieteellisen	neuvottelukun-
nan	jäsenenä	ja	hänen	palkkansa	10.6.-31.12.2010	välisenä	aikana	oli	113	tuhatta	euroa.	Tytäryh-
tiöiden	hallitusten	jäsenille	maksetuista	palkkioista	27	tuhatta	euroa	(20	tuhatta	euroa)	on	maksettu	
Jussi	Heiniölle	ja	27	tuhatta	euroa	(40	tuhatta	euroa)	Osmo	Suovaniemelle.
Konsernin	toimitusjohtajien	palkat	ja	palkkiot	olivat	801	tuhatta	euroa	ja	(839	tuhatta	euroa	vuon-

na	2009).	
Muiden	johtoryhmäjäsenten	yhteenlasketut	palkat	olivat	1	002	tuhatta	euroa	(854	tuhatta	euroa	

vuonna	2009).

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVÄN SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET
Biohitin	sisäisen	valvonnan	tehtävänä	on	varmistaa,	että	konsernin	liiketoimintaa	harjoitetaan	voi-
massa	olevien	lakien	ja	määräysten	puitteissa	sekä	hallituksen	antamien	ohjeiden	mukaisesti.	Sisäi-
sellä	valvonnalla	pyritään	turvaamaan	se,	että	konserni	toimii	mahdollisimman	tehokkaasti	ja	orga-
nisaation	eri	tasoilla	pyritään	saavuttamaan	ne	tavoitteet	ja	päämäärät,	jotka	hallitus	on	vahvistamas-
saan	strategiassaan	asettanut.	Riskienhallinnan	tehtävänä	on	tukea	näiden	tavoitteiden	saavuttamista	
ennakoimalla	ja	hallitsemalla	liiketoimintaan	liittyviä	riskejä.

Valvontaympäristö 
Biohitin	 liiketoiminnan	 ja	 hallinnon	 tavoitteena	 on	 pyrkiä	 toteuttamaan	 yhtiön	 arvoja,	 joista	 tär-
keimpänä	on	tavoite	edistää	terveyttä	ja	hyvinvointia	innovaatioiden	avulla.	Biohitin	liiketoiminnat	
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ovat	jakautuneet	nesteannosteluliiketoimintaan	ja	diagnostiikkaliiketoimintaan,	joissa	yhtiö	harjoit-
taa	sekä	valmistavaa	toimintaa	että	markkinointi-	ja	myyntitoimintaa	kansainvälisesti.
Biohitin	valvontaympäristön	määrittää	hallitus,	joka	ylimpänä	hallinnollisena	elimenä	vastaa	sisäi-

sen	valvonnan	järjestämisestä.	Toimitusjohtaja	vastaa	tehokkaan	valvontaympäristön	säilyttämisestä	
ja	 sisäisen	valvonnan	 toimivuudesta.	Taloudellisen	 raportoinnin	 toimivuudesta,	 tilinpäätösstandar-
dien	tulkinnasta	ja	soveltamisesta	vastaa	Biohitin	talousosasto	erikseen	vahvistettujen	ohjeiden	mu-
kaisesti.

Riskien arviointi 
Biohitin	taloudelliseen	raportointiin	liittyvien	riskien	arvioinnin	päämääränä	on	tunnistaa	konsernin	
liiketoimintaan	ja	toimintaympäristöön	liittyvät	merkittävimmät	riskit	siten,	että	niiden	kustannuste-
hokas	hallinta	ja	seuranta	palvelevat	yhtiön	strategisia	ja	toiminnallisia	päämääriä	mahdollisimman	
tarkoituksenmukaisesti.
Päävastuu	 riskien	 arvioinnista	 ja	 niiden	 hallinnoinnin	 toteutumisen	 valvonnasta	 kuuluu	 yhtiön	

hallitukselle.	Yhtiön	toimitusjohtajan	tehtävänä	on	yhdessä	emoyhtiön	operatiivisen	johdon	ja	tytär-
yhtiöiden	johdon	kanssa	varmistua	siitä,	että	konsernin	riskienhallinta	on	asianmukaisesti	järjestetty.	
Emoyhtiön	operatiivinen	johto	vastaa	siitä,	että	eri	liiketoiminta-alueiden	riskit	tunnistetaan	ja	halli-
taan.	Tytäryhtiöiden	johdon	vastuulla	on	puolestaan	kullekin	markkina-alueelle	ominaisten	riskien	
tunnistaminen	ja	hallinta.	
Riskienhallinta	on	osa	Biohitin	sisäisen	valvonnan	prosesseja,	jossa	säännöllisesti	seurataan	liike-

toimintaan	liittyviä	riskejä	ja	niissä	tapahtuvia	muutoksia	sekä	ryhdytään	tarvittaviin	suojaaviin	toi-
menpiteisiin.	Riskien	hallinnassa	on	kiinnitetty	huomiota	liiketoiminnan	jatkuvuuden	turvaamiseen	
ja	taloudellisten	väärinkäytösten	ennaltaehkäisyyn.

Valvontatoimenpiteet
Sisäisen	valvonnan	toimenpiteet	on	integroitu	osaksi	konsernin	liiketoiminnan	yleistä	 johtamis-	 ja	
raportointiprosessia.	Tytäryhtiöt	raportoivat	liiketoiminnan	ja	tuloksen	kehityksestä	sekä	merkittävim-
mistä	poikkeamista	kuukausittain	sekä	vuosineljänneksittäin	konsernijohdolle.	Konsernijohto	rapor-
toi	koko	konsernin	toiminnasta	hallitukselle,	joka	yhdessä	toimitusjohtajan	kanssa	päättää	konsernin	
toimintaa	ohjaavista	menettelytavoista	sekä	konsernin	strategiasta.
Tytäryhtiöiden	hallituksissa	seurataan	tytäryhtiöiden	liiketoiminnan	kehitystä	sekä	valvotaan,	että	

emoyhtiön	vahvistamia	liiketoiminnan	ohjauksen	osalta	antamia	ohjeita	sekä	muita	menettelyohjei-
ta	noudatetaan.	Tytäryhtiöiden	hallitukset	kokoontuvat	pääsääntöisesti	 jokaisen	vuosineljänneksen	
jälkeen.	Tytäryhtiöiden	hallitusten	 työskentely	perustuu	 tytäryhtiöiden	 johdon	 laatimiin	 kirjallisiin	
vuosineljännesraportteihin	sekä	talousraportteihin.	
Biohitin	liiketoiminnan	valvonta	tapahtuu	edellä	esitetyn	johtamisjärjestelmän	avulla.	Liiketoimin-

nan	seurantaa	 ja	varainhoidon	valvontaa	varten	yhtiössä	on	käytettävissä	 tarvittavat	 raportointijär-
jestelmät.	

Emoyhtiön	 talousosasto	antaa	ohjeet	 tilinpäätöksen	 ja	osavuosikatsausten	 laadinnasta	 sekä	 laa-
tii	konsernitilinpäätöksen.	Emoyhtiön	talousosasto	hoitaa	keskitetysti	hallituksen	ja	toimitusjohtajan	
antamien	ohjeiden	puitteissa	Biohit-konsernin	 varainhankintaan	 ja	 -hallintaan	 liittyviä	 tehtäviä	 ja	
vastaa	korko-	ja	kurssiriskin	hallinnasta.	Tytäryhtiöiden	johtajat	valvovat,	että	raportointi	kunkin	ty-
täryhtiön	osalta	tehdään	konsernijohdon	antamien	ohjeiden	mukaisesti.	Emoyhtiön	hallinto-osasto	
ohjeistaa	ja	valvoo	yhtiössä	tehtäviä	sopimuksia	sekä	ohjaa	ja	valvoo	konsernissa	toteutettavaa	hen-
kilöstöpolitiikkaa.

Viestintä ja tiedotus
Biohitin	 tavoitteena	 on	 viestiä	 aktiivisesti,	 oikea-aikaisesti	 ja	 yhdenmukaisesti	 yhtiön	 toiminnasta	
kaikille	sidosryhmilleen.	Yhtiö	pyrkii	viestinnällä	ottamaan	kaikkien	sidosryhmien	erikoistarpeet	ja	
-intressit	huomioon.	Tavoitteena	on	lisätä	luottamusta	yhtiötä	kohtaan	ja	siten	edistää	yhtiön	liiketoi-
mintaa.	Biohitin	hallitus	on	vahvistanut	tiedonantoperiaatteet,	joiden	avulla	pyritään	varmistamaan	
tiedon	tarkkuus	ja	luotettavuus.	Periaatteissa	on	vahvistettu	myös,	kuka	vastaa	kulloinkin	tiedottami-
sesta.	
Biohitin	 taloushallinto	 jakaa	 säännöllisesti	 tietoa	 taloushallinnon	 raportointiin	 liittyvistä	proses-

seista,	 joilla	 taataan	sisäisen	valvonnan	tehokkuuden	edellyttämä	tiedon	reaaliaikainen	saanti.	Ta-
loushallinnon	ohjeistukset	sekä	yhtiön	tiedonantoperiaatteet	pyrkivät	varmistamaan	sen,	että	sisäisen	
valvonnan	edellyttämä	viestintä	ja	tiedotus	tapahtuu	riittävän	kattavasti	ja	nopeasti.		

Seuranta
Taloudelliseen	raportointiin	liittyvän	sisäisen	valvonnan	tehokkuutta	valvovat	hallitus,	toimitusjoh-
taja,	johtoryhmien	jäsenet	sekä	tytäryhtiöiden	toimitusjohtajat.	Valvonnan	pääpainopisteenä	on	vii-
koittaisten	ja	kuukausittaisten	talousraporttien	ja	ennusteiden	seuraaminen	sekä	liiketoimintasuun-
nitelmista	tapahtuvien	poikkeamien	analysointi.	Seuranta	toteutuu	säännönmukaisesti	kaikissa	halli-
tuksen	ja	johtoryhmän	kokouksissa,	joissa	raportit	käydään	läpi.	Seurantaa	tukee	konserninjohdon	ja	
yhtiön	tilintarkastajan	säännönmukainen	yhteydenpito	ja	poikkeamien	läpikäynti,	mikä	tapahtuu	vä-
hintään	vuosineljänneksittäin.	Konsernin	tytäryhtiöiden	tilintarkastuksen	puitteet	ja	keskeisimmät	tar-
kastusalueet	määritellään	yhdessä	konsernin	talousjohdon	ja	päävastuullisen	tilintarkastajan	kesken.		
Biohitissä	ei	ole	erillistä	sisäisen	tarkastuksen	yksikköä	vaan	päävastuu	sisäisen	tarkastuksen	käy-

tännön	toteuttamisesta	on	konsernin	taloushallinnolla.	
Konsernin	 liiketoiminnan	 seurantaa	 ja	 varainhoidon	 valvontaa	 varten	 yhtiössä	 on	 käytettävissä	

tarvittavat	sisäisen	valvonnan	raportointijärjestelmät.	Raportointijärjestelmät	tuottavat	yhtiön	talous-
hallinnolle	kuukausitasolla	taloudellista	informaatiota	mm.	sen	varmistamiseksi	että	emoyhtiön	vah-
vistamia	taloushallinnon	ohjeita	mm.	toimivaltuuksien	osalta	noudatetaan.	Konsernin	tilintarkastaja	
sekä	kunkin	tytäryhtiön	tilintarkastaja	arvioi	sisäisen	valvontajärjestelmän	toimivuutta	tilintarkastuk-
sen	yhteydessä	sekä	satunnaisesti	pistokokein	tilikauden	aikana.	
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

1	000	€	 Liitetieto	 01.01.–31.12.2010	 01.01.–31.12.2009

Liikevaihto	 2.3	 40 044 35 366
Liiketoiminnan	muut	tuotot	 2.4	 217	 162
Valmiiden	ja	keskeneräisten	tuotteiden	
varastojen	muutos	 	 -430	 -278
Materiaalit	ja	palvelut	 2.5	 -7	773	 -6	471
Työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut	 2.6,	2.9	 -17	120	 -14	899
Poistot	 2.7	 -1	671	 -1	718
Liiketoiminnan	muut	kulut	 2.8,	2.9	 -12	760	 -10	972
Liikevoitto	 	 507	 1 190
Rahoitustuotot	 2.10	 663	 372
Rahoituskulut	 2.10	 -782	 -893
Voitto ennen veroja  388 669
Tuloverot	 2.11	 -327	 -282
Tilikauden voitto  61 387

Muut	laajan	tuloksen	erät	 	 	
Muuntoerot	 	 190	 -130
Tilikauden laaja tulos yhteensä  251 257
	 	 	
Tilikauden	voiton	jakautuminen	 	 	
Emoyhtiön	omistajille	 	 61	 387
Yhteensä  61 387
	 	 	
Tilikauden	laajan	tuloksen	jakautuminen	 	 	
Emoyhtiön	omistajille	 	 251	 257
Yhteensä  251 257
	 	 	
Emoyhtiön	omistajille	kuuluvasta	tuloksesta	
laskettu	osakekohtainen	tulos
	 	 	
Osakekohtainen	tulos,	laimentamaton	
ja	laimennettu,		EUR	 2.12	 0,00	 0,03

Biohit vuosikertomus 2010  | Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

TILINTARKASTUS 2010
Biohitin	 lakisääteisestä	 tilintarkastuksesta	vastaa	yhtiökokouksen	valitsema	 tilintarkastaja.	Yhtiöjär-
jestyksen	mukaan	yhtiössä	on	yksi	tilintarkastaja,	jonka	on	oltava	Keskuskauppakamarin	hyväksymä	
tilintarkastusyhteisö.	
Biohitin	 tilintarkastajana	on	vuonna	2010	 toiminut	 tilintarkastus	KHT-yhteisö	Ernst	&Young	Oy,	

päävastuullisena	tilintarkastajana	KHT-tilintarkastaja	Erkka	Talvinko.

Tilintarkastuspalkkiot
Tilikaudella	 2010	 laskutetut	 tilintarkastuspalkkiot	 olivat	 konsernissa	 yhteensä	 138	 tuhatta	 euroa		
(124	 tuhatta	 euroa	 vuonna	 2009).	 Lisäksi	 tilintarkastusyhteisö	 Ernst	&	Young	Oy:lle	 on	maksettu	
muista	palveluista	yhteensä	29	tuhatta	euroa	(28	tuhatta	euroa	vuonna	2009).

SISÄPIIRI
Biohitissä	on	käytössä	sisäpiiriohje,	joka	muodostuu	NASDAQ	OMX	Helsinki	Oy:n	sisäpiiriohjeesta	
ja	Biohitiä	koskevista	täsmennyksistä.	
Biohitin	sisäpiiriasioiden	valvonnasta	vastaa	yhtiön	viestintäjohtaja.	Hän	vastaa	mm.	siitä,	että	si-

säpiiritietoa	käsittelemään	joutuvat	henkilöt	ovat	tietoisia	sisäpiirimääräyksistä	ja	että	he	noudatta-
vat	kaupankäyntirajoituksia.	Yhtiön	sisäpiiriläiset	eivät	saa	käydä	kauppaa	Biohit	Oyj:n	liikkeeseen	
laskemilla	arvopapereilla	21	vuorokauden	aikana	ennen	tilinpäätöstiedotteen	ja	osavuosikatsausten	
julkistamista.	Hankekohtaiset	sisäpiiriläiset	eivät	saa	käydä	kauppaan	yhtiön	arvopapereilla	ennen	
hankkeen	julkistamista	tai	sen	raukeamista.	
Biohitin	sisäpiiriläisten	omistus-	ja	kaupankäyntitiedot	löytyvät	Biohitin	Internet-sivuilta	www.bio-

hit.com/fi/sijoittajat.
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KONSERNITASE

1 000 €	 Liitetieto	 31.12.2010	 31.12.2009

Varat

Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo	 2.13	 2	638	 2	638
Aineettomat	hyödykkeet	 2.13	 3	177	 2	349
Aineelliset	käyttöomaisuushyödykkeet	 2.14	 6	531	 6	460
Rahoitusvarat	 2.15,	2.18	 12	 9
Laskennalliset	verosaamiset	 2.16	 1	849	 1	937
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 206 13 393
	 	 	
	 	 	
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus	 2.17	 5	238	 5	138
Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 2.15,	2.18	 7	779	 6	888

Käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	
kirjattavat	rahoitusvarat	 2.15,	2.19	 500	 400
Rahavarat	 2.15,	2.19	 1	659	 1	580
Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 177 14 006
	 	 	 	 	
Varat yhteensä  29 383 27 399

1 000 €	 Liitetieto	 31.12.2010	 31.12.2009

Oma pääoma ja velat   

Oma pääoma   
Osakepääoma	 2.20	 2	199	 2	199
Muuntoerot	 2.20	 -134	 -323
Sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahasto	 2.20	 12	407	 12	404
Kertyneet	voittovarat	 	 -1	469	 -1	530
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman 
pääoman osuus  13 003 12 749
Oma pääoma yhteensä  13 003 12 749
	 	 	
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Eläkevelvoitteet	 	2.21	 155	 118
Pitkäaikainen	korollinen	vieras	pääoma	 	 	
			Pääomalainat	 2.15,	2.23	 696	 775
			Muut	korolliset	velat	 2.15,	2.23	 7	849	 3	079
			Korolliset	velat	yhteensä	 2.15,	2.23	 8	544	 3	854
Muut	velat	 2.15,	2.24	 701	 672
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  9 400 4 645
	 	 	
Lyhytaikainen vieras pääoma   
Ostovelat	 2.15,	2.24	 1	854	 1	409
Lyhytaikainen	korollinen	vieras	pääoma	 2.15,	2.23	 920	 5	118
Varaukset	 2.22	 50	 -
Muut	velat	 2.15,	2.24	 4	156	 3	478
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  6 980 10 005
	 	 	 	 	
Oma pääoma ja velat yhteensä  29 383 27 399

Biohit vuosikertomus 2010  |  Konsernitase, IFRS
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1 000 €	 	 	 	Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	pääoma	 	
	 	 	 	 	 Sijoitetun	vapaan	oman	 	 Oma
	 	 	 Osake-	 Muunto-	 pääoman	 Kertyneet	 pääoma
	 	 Liitetieto	 pääoma	 erot	 rahasto	 voittovarat	 yhteensä
Oma pääoma 1.1.2009	 	 2	199	 -194	 12	404	 -1	917	 12	492
	 	 	 	 	 	
Tilikauden	laaja	tulos	yhteensä	 2.20	 	-				 -130				 	-		 	387				 	257			
	 	 	 	 	 	 	
Oma pääoma 31.12.2009  2 199 -324 12 404 -1 530 12 749

1	000€	 	 	 	Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	pääoma	 	 	
	 	 	 	 	 Sijoitetun	vapaan	oman	 	 Oma
	 	 	 Osake-	 Muunto-	 pääoman	 Kertyneet	 pääoma
	 	 Liitetieto	 pääoma	 erot	 rahasto	 voittovarat	 yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010  2 199 -324 12 404 -1 530 12 749
Vaihtovelkakirjan	oman	
pääoman	osuuden	muutos	 	 	 	 4	 	 4
Tilikauden	laaja	tulos	yhteensä	 2.20	 	-				 	190				 	-		 	61				 	251			
	 	 	 	 	 	 	
Oma pääoma 31.12.2010   2 199    -134     12 407    -1 469     13 003

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Biohit vuosikertomus 2010  |  Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Biohit vuosikertomus 2010  | Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

1000 € Liitetieto 2010 2009

Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden	voitto	 	 	61				 	387			
Oikaisut	tilikauden	tulokseen	 	 	
	 			Poistot	 2.7	 	1	671				 	1	718			
	 			Realisoitumattomat	kurssivoitot	ja	-tappiot	 	 -113				 	199			
	 			Rahoitustuotot	ja	-kulut	 	 	232				 	321			
	 			Tuloverot	 	 	327				 	282			
Oikaisut	tilikauden	tulokseen	yhteensä	 	  2 117     2 519			
	 	 	
Käyttöpääoman	muutos	 	 	
	 			Lyhytaikaisten	korottomien	liikesaamisten	
	 			lisäys	(-)	/vähennys(+)	 	 -1	030			 -141			
	 			Vaihto-omaisuuden	lisäys	(-)/vähennys	(+)		 	 -100				 	631			
	 			Lyhytaikaisten	korottomien	velkojen	
	 			lisäys	(+)/vähennys	(-)	 	 	1	235				 	109			
Käyttöpääoman	muutos	yhteensä	 	 	105				 	599			
	 	 	
Maksetut	korot		 	 -515				 -517			
Saadut	korot	 	 	3				 	12			
Realisoituneet	kurssivoitot	ja	-tappiot	 	 	397				 	175			
Maksetut	tuloverot		 	 -207				 -380			
Liiketoiminnan nettorahavirta  1 961 2 796
	 	 	

1000 € Liitetieto 2010 2009

Investointien rahavirta   
	 Investoinnit	aineellisiin	ja	aineettomiin	
	 hyödykkeisiin	 	 -1	778				 -2	020			
	 Aineellisten	ja	aineettomien	hyödykkeiden	
	 luovutustulot	 	 	-				 	1			
	 Investoinnit	rahastoihin	ja	talletuksiin	 	 -100				 	-			
	 Luovutustuotot	investoinneista	rahastoihin	
	 ja	talletuksiin	 	 	-				 	116			
Investointien nettorahavirta  -1 878    -1 903   
	 	 	
Rahoituksen rahavirta   
	 			Rahoitusleasingvelkojen	maksut	 	 -262				 -118			
	 			Lainojen	nostot	 	 	5	650				 	-			
	 			Lainojen	takaisinmaksut		 	 -5	498				 -478			
Rahoituksen nettorahavirta  -109    -596   
	 	 	
Rahavarojen muutos  -26     298   
	 	 	
Rahavarat	tilikauden	alussa	 	 	1	580				 	1	310			
Valuuttakurssien	muutosten	vaikutus	 	 	105				 -28			
	 	 	
Rahavarat tilikauden lopussa 2.19  1 659     1 580   
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2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Biohit vuosikertomus 2010  |  Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS

2.1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Biohit	Oyj	on	suomalainen	julkinen	osakeyhtiö,	joka	valmistaa	nesteannostelu-	ja	diagnostiikkatuot-
teita	sekä	diagnostisia	analyysijärjestelmiä	tutkimuslaitosten,	terveydenhuollon	ja	teollisuuden	käyt-
töön.	Emoyhtiön	kotipaikka	on	Helsinki.
Jäljennös	konsernitilinpäätöksestä	on	saatavissa	Internet–sivuilta	www.biohit.com	sekä	konsernin	

emoyhtiön	pääkonttorista	osoitteesta	Laippatie	1,	Helsinki.
Biohit	Oyj:n	hallitus	on	hyväksynyt	tilinpäätöksen	julkistettavaksi	kokouksessaan	28.2.2011.	Suo-

men	osakeyhtiölain	mukaan	osakkeenomistajilla	on	mahdollisuus	hyväksyä	tai	hylätä	tilinpäätös	sen	
julkistamisen	jälkeen	pidettävässä	yhtiökokouksessa.	Yhtiökokouksella	on	myös	mahdollisuus	tehdä	
päätös	tilinpäätöksen	muuttamisesta.

2.2  TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Laatimisperiaatteet
Tämä	tilinpäätös	on	laadittu	kansainvälisten	tilinpäätösstandardien	(International	Financial	Reporting	
Standards)	mukaisesti	ja	sitä	laadittaessa	on	noudatettu	31.12.2010	voimassaolevia	IAS-	ja	IFRS-stan-
dardeja	sekä	SIC-	ja	IFRIC-tulkintoja.	Kansainvälisillä	tilinpäätösstandardeilla	tarkoitetaan	Suomen	
kirjanpitolaissa	ja	sen	nojalla	annetuissa	säännöksissä	EU:n	asetuksessa	(EY)	N:o	1606/2002	sääde-
tyn	menettelyn	mukaisesti	EU:ssa	sovellettaviksi	hyväksyttyjä	standardeja	ja	niistä	annettuja	tulkin-
toja.	Konsernitilinpäätöksen	 liitetiedot	ovat	myös	suomalaisen	kirjanpito-	 ja	yhteisölainsäädännön	
mukaiset.	
Konsernitilinpäätös	on	laadittu	alkuperäisiin	hankintamenoihin	perustuen	lukuun	ottamatta	myy-

tävissä	olevia	sijoituksia	sekä	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattavia	rahoitusvaroja	ja	-velkoja.	
Tilinpäätöstiedot	esitetään	tuhansina	euroina.
Tilinpäätöksen	laatiminen	IFRS-standardien	mukaisesti	edellyttää	konsernin	johdolta	tiettyjen	ar-

vioiden	tekemistä	ja	harkintaa	laatimisperiaatteiden	soveltamisessa.	Tietoa	harkinnasta,	jota	johto	on	
käyttänyt	konsernin	noudattamia	tilinpäätöksen	laatimisperiaatteita	soveltaessaan	ja	jolla	on	eniten	
vaikutusta	tilinpäätöksessä	esitettäviin	lukuihin,	on	esitetty	kohdassa	”Johdon	harkintaa	edellyttävät	
laatimisperiaatteet	ja	arvioihin	liittyvät	keskeiset	epävarmuustekijät”.	

Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen	sisältyvät	emoyritys	Biohit	Oyj	ja	kaikki	sen	tytäryritykset.	Tytäryritykset	ovat	
yrityksiä,	joissa	konsernilla	on	määräysvalta.	Määräysvalta	syntyy,	kun	konserni	omistaa	yli	puolet	
äänivallasta	tai	sillä	on	muutoin	määräysvalta.	Määräysvallalla	tarkoitetaan	oikeutta	määrätä	yrityk-
sen	talouden	ja	liiketoiminnan	periaatteista	hyödyn	saamiseksi	sen	toiminnasta.
Konsernin	keskinäinen	osakkeenomistus	on	eliminoitu	hankintamenomenetelmällä.	Hankintame-

noon	luetaan	luovutetut	varat	käypään	arvoon,	syntyneet	 tai	vastattavaksi	otetut	velat,	 liikkeeseen	
lasketut	oman	pääoman	ehtoiset	instrumentit	sekä	hankinnasta	välittömästi	aiheutuneet	kulut.	Han-
kitut	tytäryritykset	yhdistellään	konsernitilinpäätökseen	siitä	hetkestä	lähtien,	kun	konserni	on	saanut	
määräysvallan	ja	luovutetut	tytäryritykset	siihen	saakka,	jolloin	määräysvalta	lakkaa.	Kaikki	konser-

nin	 sisäiset	 liiketapahtumat,	 saamiset,	 velat	 ja	 realisoitumattomat	 voitot,	 sekä	 sisäinen	voitonjako	
eliminoidaan	konsernitilinpäätöstä	laadittaessa.	Realisoitumattomia	tappioita	ei	eliminoida	siinä	ta-
pauksessa,	että	tappio	johtuu	arvonalentumisesta.	Tilikauden	voiton	jakautuminen	emoyhtiön	omis-
tajille	ja	vähemmistölle	esitetään	tuloslaskelman	yhteydessä	ja	vähemmistölle	kuuluva	osuus	omista	
pääomista	esitetään	omana	eränään	taseessa	oman	pääoman	osana.	Vähemmistön	osuus	kertyneistä	
tappioista	kirjataan	konsernitilinpäätökseen	enintään	sijoituksen	määrään	saakka.	Konsernilla	ei	ole	
osakkuus-	tai	yhteisyrityksiä	eikä	vähemmistöosakkaita.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen
Konsernin	yksiköiden	tulosta	ja	taloudellista	asemaa	koskevat	luvut	mitataan	siinä	valuutassa,	joka	
on	kunkin	yksikön	pääasiallisen	toimintaympäristön	valuutta.	Konsernitilinpäätös	on	esitetty	euroina,	
joka	on	konsernin	emoyrityksen	toiminta-	ja	esittämisvaluutta.
Valuuttamääräiset	liiketapahtumat	merkitään	toimintavaluutan	määräisinä	tapahtumapäivän	kurs-

siin.	Tilinpäätöshetkellä	rahamääräiset	saamiset	ja	velat	muunnetaan	tilinpäätöspäivän	kurssiin.	Va-
luuttamääräiset	muut	kuin	rahamääräiset	erät	on	muunnettu	toimintavaluutan	määräisiksi	tapahtu-
mapäivän	kurssiin.	Muuntamisesta	syntyneet	kurssierot	kirjataan	tuloslaskelmaan.	Konsernin	sisäis-
ten	myyntisaamisten	 ja	ostovelkojen	muuntamisesta	 syntyneet	kurssierot	kirjataan	 rahoituseriin	 ja	
vastaavat	ulkoiset	erät	käistellään	myynnin-	tai	ostojen	oikaisuerinä.	Ulkomaisten	tytäryhtiöiden	tu-
loslaskelmat	on	muunnettu	euroiksi	tilikauden	keskikurssin	mukaan	ja	taseet	tilinpäätöspäivän	kurs-
sin	mukaan.	Kurssiero,	joka	johtuu	tuloslaskelmaerien	muuntamisesta	keskikurssin	mukaan	ja	tase-
erien	muuntamisesta	 tilinpäätöspäivän	kurssin	mukaan,	on	kirjattu	omana	eränä	konsernin	oman	
pääoman	muuntoeroihin.	Ulkomaiseen	tytäryhtiöön	tehdyksi	nettosijoitukseksi	laskettavan	rahamää-
räisen	erän	kurssiero	 kirjataan	muuntoeroihin.	 IFRS	1-standardin	 salliman	helpotuksen	mukaises-
ti	ennen	IFRS-standardeihin	siirtymistä	kertyneet	kumulatiiviset	muuntoerot	on	kirjattu	kertyneisiin	
voittovaroihin	IFRS-standardeihin	siirtymisen	yhteydessä,	eikä	niitä	myöskään	myöhemmin	tytäryri-
tyksen	myynnin	yhteydessä	kirjata	tuloslaskelmaan.

Liiketoimintasegmentit
Biohit	on	organisoinut	liiketoimintansa	kahteen	liiketoiminta-alueeseen,	jotka	ovat	Nesteannostelu	
ja	Diagnostiikka.	Konsernin	segmenttiraportointimuoto	on	liiketoiminta-alueiden	mukainen.	Tämän	
lisäksi	Biohit	raportoi	tietoja	koskien	maantieteellisiä	alueita,	jotka	ovat	Eurooppa,	Aasia,	Amerikka	
ja	muut	maat.
Liiketoimintasegmentti	tuottaa	tuotteita	tai	palveluita,	joiden	riskit	ja	kannattavuus	eroavat	toisten	

liiketoimintasegmenttien	 riskeistä	 ja	 kannattavuudesta.	Maantieteelliset	 alueet	myyvät	 tuotteita	 ja	
palveluita	taloudellisessa	ympäristössä,	jonka	riskit	ja	kannattavuus	eroavat	toisenlaisissa	taloudelli-
sissa	ympäristöissä	toimivien	yksiköiden	riskeistä	ja	kannattavuudesta.



18

Biohit vuosikertomus 2010  |  Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS

Tuloutusperiaatteet
Tavaroiden	ja	palveluiden	myynti	tuloutetaan,	kun	niihin	liittyvät	olennaiset	riskit	ja	edut	ovat	siir-
tyneet	ostajalle,	eikä	tavaroiden	ja	palveluiden	maksuun,	kustannuksiin	tai	tavaroiden	mahdolliseen	
palautukseen	 liity	merkittävää	epävarmuutta.	Kirjattavan	 tuoton	määrä	muodostuu	myydystä	 tava-
rasta	tai	palvelusta	saatavan	vastikkeen	käyvän	arvon	perusteella	vähennettynä	arvonlisäverolla	sekä	
paljous-	ja	muilla	alennuksilla	sekä	myyntiin	liittyvillä	valuuttakurssivoitoilla	ja	–tappioilla.	Korko-
tuotot	kirjataan	efektiivisen	koron	menetelmän	mukaisesti.	Osinkotuotot	kirjataan,	kun	oikeus	osin-
koon	on	syntynyt.	

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset	käyttöomaisuushyödykkeet	on	arvostettu	kertyneillä	poistoilla	ja	arvonalentumisilla	vä-
hennettyyn	alkuperäiseen	hankintamenoon.	Hankintameno	sisältää	hankinnasta	välittömästi	aiheu-
tuvat	kustannukset.	Myöhemmin	syntyneet	menot	sisällytetään	hyödykkeen	kirjanpitoarvoon	tai	kir-
jataan	erillisenä	hyödykkeenä	vain,	mikäli	on	todennäköistä,	että	hyödykkeeseen	liittyvä	vastainen	
taloudellinen	hyöty	koituu	konsernin	hyväksi	ja	hyödykkeen	hankintameno	on	luotettavasti	määri-
tettävissä.	Muut	korjaus-	ja	ylläpitomenot	kirjataan	tulosvaikutteisesti	sille	kaudelle,	kun	ne	ovat	to-
teutuneet.	
Hyödykkeistä	tehdään	tasapoistot	arvioidun	taloudellisen	vaikutusajan	kuluessa.	Maa-alueista	ei	

tehdä	poistoja.		Arvioidut	taloudelliset	vaikutusajat	ovat	seuraavat:

	 	 	 vuotta
	 Rakennukset	 	 20	–	30
	 Koneet	ja	kalusto	 	 	3	–	10

Hyödykkeiden	jäännösarvo	 ja	 taloudellinen	vaikutusaika	 tarkistetaan	 jokaisessa	 tilinpäätöksessä	
ja	tarvittaessa	oikaistaan	kuvastamaan	taloudellisen	hyödyn	odotuksissa	tapahtuneita	muutoksia.	Ai-
neellisten	käyttöomaisuushyödykkeiden	käytöstä	poistamisesta	ja	luovutuksista	syntyvät	myyntivoi-
tot	ja	-tappiot	sisältyvät	joko	liiketoiminnan	muihin	tuottoihin	tai	kuluihin.

Vieraan pääoman menot  
Vieraan	pääoman	menot	kirjataan	kuluksi	sillä	kaudella,	jonka	aikana	ne	ovat	syntyneet,	paitsi	jos	
ne	liittyvät	aktivoitavan	investoinnin	hankintamenoon.	Tällöin	hankintamenoon	aktivoidaan	konser-
nin	keskimääräiseen	rahoituskuluun	perustuva	rahoituskustannus	Lainojen	hankinnasta	välittömästi	
johtuvat	transaktiomenot,	jotka	liittyvät	selkeästi	tiettyyn	lainaan,	sisällytetään	lainan	alkuperäiseen	
jaksotettuun	hankintamenooon	ja	jaksotetaan	korkokuluksi	efektiivisen	koron	menetelmää	käyttäen.

Julkiset avustukset
Aineellisten	ja	aineettomien	käyttöomaisuushyödykkeiden	hankintoihin	liittyvät	julkiset	avustukset	
on	kirjattu	käyttöomaisuushyödykkeiden	kirjanpitoarvojen	vähennykseksi,	jolloin	ne	tuloutuvat	pie-

nempien	poistojen	muodossa	hyödykkeen	taloudellisen	vaikutusajan	kuluessa.	Muut	kuin	pitkäai-
kaisten	varojen	hankintaan	liittyvät	avustukset	on	kirjattu	liiketoiminnan	muihin	tuottoihin.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo
Liikearvo	vastaa	sitä	osaa	hankintamenosta,	joka	ylittää	konsernin	osuuden	1.1.2004	jälkeen	hanki-
tun	yrityksen	nettovarallisuuden	käyvästä	arvosta	hankinta-ajankohtana.	Tätä	aiempien	liiketoimin-
tojen	yhdistämisten	liikearvo	vastaa	aiemman	tilinpäätösnormiston	mukaista	kirjanpitoarvoa,	jota	on	
käytetty	oletushankintamenona.	Näiden	hankintojen	luokittelua	tai	tilinpäätöskäsittelyä	ei	ole	oikais-
tu	konsernin	ensimmäistä	avaavaa	IFRS-tasetta	laadittaessa.
Liikearvoista	ei	kirjata	poistoja,	vaan	ne	testataan	vuosittain	mahdollisen	arvonalentumisen	varal-

ta.	Tätä	tarkoitusta	varten	liikearvo	on	kohdistettu	rahavirtaa	tuottaville	yksiköille.	Liikearvo	arvoste-
taan	alkuperäiseen	hankintamenoon	vähennettynä	arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot	kirjataan	tuloslaskelmaan	kuluksi.	Uusien	tai	kehittyneempien	tuotteiden	suunnitte-
lusta	johtuvat	kehittämismenot	aktivoidaan	taseeseen	aineettomiksi	hyödykkeiksi	siitä	lähtien,	kun	
tuote	on	 teknisesti	 toteutettavissa,	 se	voidaan	hyödyntää	kaupallisesti	 ja	 tuotteesta	odotetaan	saa-
tavan	vastaista	taloudellista	hyötyä.	Aiemmin	kuluksi	kirjattuja	kehittämismenoja	ei	aktivoida	enää	
myöhemmin.	Hyödykkeestä	kirjataan	poistot	siitä	lähtien,	kun	se	on	valmis	käytettäväksi.	Aktivoitu-
jen	kehittämismenojen	taloudellinen	vaikutusaika	on	5	vuotta,	jonka	kuluessa	aktivoidut	hyödykkeet	
kirjataan	tasapoistoina	kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton	hyödyke	merkitään	taseeseen	vain,	jos	hyödykkeen	hankintameno	on	määritettävissä	luo-
tettavasti	ja	jos	on	todennäköistä,	että	hyödykkeestä	johtuva	odotettavissa	oleva	taloudellinen	hyöty	
koituu	yrityksen	hyväksi.	Muut	aineettomat	hyödykkeet,	joilla	on	rajallinen	taloudellinen	vaikutusai-
ka,	merkitään	taseeseen	alkuperäiseen	hankintamenoonsa	ja	kirjataan	tasapoistoina	kuluksi	tuloslas-
kelmaan	niiden	tunnetun	tai	arvioidun	taloudellisen	vaikutusaikansa	kuluessa.	Konsernilla	ei	ole	ta-
loudelliselta	vaikutusajaltaan	rajoittamattomia	aineettomia	hyödykkeitä.

Poistoajat	ovat	seuraavat:
Patentit		 	 10	vuotta
Kehittämismenot		 5	vuotta
ATK-ohjelmistot			 3	vuotta
Muut		 	 	 5-7	vuotta
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset
Konserni	arvioi	jokaisena	tilinpäätöspäivänä,	onko	viitteitä	siitä,	että	jonkin	omaisuuserän	arvo	on	
alentunut.	Jos	viitteitä	ilmenee,	arvioidaan	kyseisestä	omaisuuserästä	kerrytettävissä	oleva	rahamää-
rä.	Kerrytettävissä	oleva	rahamäärä	arvioidaan	lisäksi	vuosittain	liikearvon	osalta	riippumatta	siitä,	
onko	arvonalentumisesta	viitteitä.	Arvonalentumistarvetta	tarkastellaan	rahavirtaa	tuottavien	yksikkö-
jen	tasolla,	eli	sillä	alimmalla	yksikkötasolla,	joka	on	pääosin	muista	yksiköistä	riippumaton	ja	jon-
ka	rahavirrat	ovat	erotettavissa	muista	rahavirroista.	Diskonttauskorkona	käytetään	korkoa,	joka	on	
määritelty	ennen	veroja	ja	joka	kuvastaa	markkinoiden	näkemystä	rahan	aika-arvosta	ja	testattavaan	
omaisuuserään	sisältyvistä	riskeistä.
Kerrytettävissä	oleva	rahamäärä	on	omaisuuserän	käypä	arvo	vähennettynä	luovutuksesta	aiheutu-

villa	menoilla	tai	sitä	korkeampi	käyttöarvo.	Käyttöarvolla	tarkoitetaan	kyseisestä	omaisuuserästä	tai	
rahavirtaa	tuottavasta	yksiköstä	saatavissa	olevia	arvioituja	vastaisia	nettorahavirtoja,	jotka	diskonta-
taan	nykyarvoonsa.	Arvonalentumistappio	kirjataan,	kun	omaisuuserän	kirjanpitoarvo	on	suurempi	
kuin	siitä	kerrytettävissä	oleva	rahamäärä.	Arvonalentumistappio	kirjataan	välittömästi	 tuloslaskel-
maan.	Mikäli	arvonalentumistappio	kohdistuu	rahavirtaa	tuottavaan	yksikköön,	se	kohdistetaan	en-
sin	vähentämään	rahavirtaa	tuottavalle	yksikölle	kohdistettua	liikearvoa	ja	tämän	jälkeen	vähentä-
mään	muita	yksikön	omaisuuseriä	tasasuhteisesti.	Arvonalentumistappio	perutaan,	jos	olosuhteissa	
on	tapahtunut	muutos	ja	hyödykkeen	kerrytettävissä	oleva	rahamäärä	on	muuttunut	arvonalentumis-
tappion	kirjaamisajankohdasta.	Arvonalentumistappiota	ei	kuitenkaan	peruta	enempää,	kuin	mikä	
hyödykkeen	kirjanpitoarvo	olisi	ilman	arvonalentumistappion	kirjaamista.	Liikearvosta	kirjattua	ar-
vonalentumistappiota	ei	peruta	missään	tilanteessa.	

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus	arvostetaan	hankintamenoon	tai	nettorealisointiarvoon	sen	mukaan,	kumpi	niistä	
on	alempi.	Hankintameno	määritetään	FIFO-menetelmällä.	Valmiiden	ja	keskeneräisten	tuotteiden	
hankintameno	muodostuu	 raaka-aineista,	 välittömistä	 työsuorituksista	 johtuvista	menoista,	muista	
välittömistä	 menoista	 sekä	 asianmukaisesta	 osuudesta	 valmistuksen	muuttuvista	 yleismenoista	 ja	
kiinteistä	yleismenoista	normaalilla	toiminta-asteella.	Nettorealisointiarvo	on	tavanomaisessa	liike-
toiminnassa	saatava	arvioitu	myyntihinta,	josta	on	vähennetty	arvioidut	tuotteen	valmiiksi	saattami-
seen	tarvittavat	menot	ja	myynnistä	johtuvat	menot.

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralleottajana
Aineellisia	hyödykkeitä	 koskevat	 vuokrasopimukset,	 joissa	 konsernilla	on	olennainen	osa	omista-
miselle	ominaisista	riskeistä	ja	eduista,	luokitellaan	rahoitusleasingsopimuksiksi.	Rahoitusleasingso-
pimuksella	hankittu	omaisuuserä	merkitään	 taseeseen	vuokra-ajan	alkamisajankohtana	vuokratun	
hyödykkeen	 käypään	 arvoon	 tai	 sitä	 alempaan	 vähimmäisvuokrien	 nykyarvoon.	 Rahoitusleasing-
sopimuksella	hankitusta	hyödykkeestä	 tehdään	poistot	hyödykkeen	 taloudellisen	vaikutusajan	ku-

luessa,	paitsi	 jos	on	 todennäköistä,	ettei	hyödykettä	 lunasteta	vuokra-ajan	 jälkeen.	Tällöin	poistot	
tehdään	sopimuskauden	aikana.	Maksettavat	leasingvuokrat	jaetaan	rahoitusmenoon	ja	velan	vähen-
nykseen	vuokra-aikana	siten,	että	tilikausittain	jäljellä	olevalle	velalle	muodostuu	samansuuruinen	
korkoprosentti.	Vuokravelvoitteet	sisältyvät	korollisiin	velkoihin.	
Vuokrasopimukset,	joissa	omistamiselle	ominaiset	riskit	ja	edut	jäävät	vuokralleantajalle,	käsitel-

lään	muina	vuokrasopimuksina.	Muiden	vuokrasopimusten	perusteella	 suoritettavat	vuokrat	kirja-
taan	kuluksi	tuloslaskelmaan	tasaerinä	vuokra-ajan	kuluessa.	

Konserni	ei	toimi	vuokralleantajana.

Eläkevelvoitteet
Konserniyhtiöissä	eläketurva	on	järjestetty	kyseisen	maan	eläkelainsäädännön	ja	käytäntöjen	mukai-
sesti.	 Eläkejärjestelyt	ovat	pääsääntöisesti	maksupohjaisia.	Maksupohjaisiin	eläkejärjestelyihin	 liit-
tyvät	maksut	on	kirjattu	sen	tilikauden	kuluksi,	johon	ne	kohdistuvat.	Etuuspohjaisissa	järjestelyissä	
kulut	kirjataan	tuloslaskelmaan	siten,	että	kulut	jaksotetaan	työntekijän	työvuosille	vuosittain	tehtävi-
en	vakuutusmatemaattisten	laskelmien	perusteella.	Vakuutusmatemaattiset	voitot	ja	tappiot	kirjataan	
tuloslaskelmaan	 järjestelyyn	osallistuvien	henkilöiden	 keskimääräiselle	 jäljellä	 olevalle	 työssäolo-
ajalle	siltä	osin,	kun	ne	ylittävät	suuremman	seuraavista:	10	%	eläkevelvoitteesta	tai	10	%	varojen	
käyvästä	arvosta.	

Varaukset
Varaus	kirjataan,	kun	konsernilla	on	aikaisemman	tapahtuman	seurauksena	oikeudellinen	tai	tosi-
asiallinen	velvoite,	maksuvelvoitteen	toteutuminen	on	todennäköistä	ja	velvoitteen	suuruus	on	ar-
vioitavissa	luotettavasti.	Varauksena	kirjattava	määrä	vastaa	parasta	arviota	menoista,	joita	olemassa	
olevan	velvoitteen	täyttäminen	edellyttää	tilinpäätöspäivänä.	Jos	rahan	aika-arvon	vaikutus	on	olen-
nainen,	varauksen	määränä	kirjataan	odotettujen	menojen	nykyarvo.	

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot 
Tuloslaskelman	verokulu	muodostuu	kauden	verotettavaan	tuloon	perustuvasta	verosta	ja	laskennal-
lisesta	verosta.	Kauden	verotettavaan	tuloon	perustuva	vero	lasketaan	verotettavasta	tulosta	kunkin	
maan	voimassaolevan	verokannan	perusteella.	Veroa	oikaistaan	mahdollisilla	edellisiin	kausiin	liit-
tyvillä	veroilla.
Laskennalliset	verot	lasketaan	kaikista	väliaikaisista	eroista	kirjanpitoarvon	ja	verotuksellisen	ar-

von	välillä.	Suurimmat	väliaikaiset	erot	syntyvät	käyttöomaisuushyödykkeiden	poistoista,	käyttämät-
tömistä	verotuksellisista	tappioista	ja	vaihto-omaisuuden	sisäisistä	katteista.	
Verotuksessa	vähennyskelvottomista	 liikearvon	arvonalentumisista	ei	kirjata	 laskennallista	veroa	

eikä	 tytäryritysten	 jakamattomista	voittovaroista	siltä	osin,	kun	väliaikainen	ero	ei	 todennäköisesti	
purkaudu	ennakoitavissa	olevassa	tulevaisuudessa.
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Laskennalliset	verot	on	laskettu	käyttämällä	tilinpäätöspäivään	mennessä	säädettyjä	verokantoja.	
Laskennallinen	verosaaminen	on	kirjattu	siihen	määrään	asti	kun	on	todennäköistä,	että	tulevaisuu-
dessa	syntyy	verotettavaa	tuloa,	jota	vastaan	väliaikainen	ero	voidaan	hyödyntää.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Konsernin	rahoitusvarat	on	luokiteltu	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattaviin	rahoitusvaroihin,	
lainoihin	ja	muihin	saamisiin	sekä	myytävissä	oleviin	rahoitusvaroihin.	Luokittelu	tapahtuu	rahoitus-
varojen	hankinnan	tarkoituksen	perusteella	ja	ne	luokitellaan	alkuperäisen	hankinnan	yhteydessä.	
Kaikki	rahoitusvarojen	ostot	ja	myynnit	kirjataan	kaupantekopäivänä.	Rahoitusvarojen	taseesta	pois	
kirjaaminen	tapahtuu	silloin,	kun	konserni	on	menettänyt	sopimusperusteisen	oikeuden	rahavirtoi-
hin	tai	kun	se	on	siirtänyt	merkittäviltä	osin	riskit	ja	tuotot	konsernin	ulkopuolelle.	

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat –ryhmään	luokitellaan	sellaiset	rahoi-
tusvaroihin	kuuluvat	erät,	jotka	on	hankittu	kaupankäyntitarkoituksessa	pidettäviksi	tai	jotka	luoki-
tellaan	alkuperäisen	kirjaamisen	tapahtuessa	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattaviksi	(käyvän	
arvon	vaihtoehdon	soveltaminen).	Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävät	rahoitusvarat	koostuvat	si-
joituksista	määräaikaistalletuksiin	ja	sisältyvät	lyhytaikaisiin	varoihin.	Ryhmän	erät	on	arvostettu	käy-
pään	arvoon	ja	kaikkien	tämän	ryhmän	sijoitusten	käypä	arvo	on	määritetty	toimivilla	markkinoilla	
julkaistujen	hintanoteerausten,	eli	tilinpäätöspäivän	ostonoteerausten	pohjalta.	Käyvän	arvon	muu-
toksista	 johtuvat	 sekä	 realisoitumattomat	 että	 realisoituneet	 voitot	 ja	 tappiot	 kirjataan	 tuloslaskel-
maan	rahoituseriin	sillä	kaudella,	jonka	aikana	ne	syntyvät.

Lainat ja muut saamiset	ovat	johdannaisvaroihin	kuulumattomia	varoja,	joihin	liittyvät	maksut	ovat	
kiinteät	tai	määritettävissä	ja	joita	ei	noteerata	toimivilla	markkinoilla,	eikä	yritys	pidä	niitä	kaupan-
käyntitarkoituksessa.	Ne	arvostetaan	jaksotettuun	hankintamenoon	efektiivisen	koron	menetelmällä.	
Ne	sisältyvät	taseessa	luonteensa	mukaisesti	lyhyt-	tai	pitkäaikaisiin	varoihin:	viimeksi	mainittuihin,	
mikäli	ne	erääntyvät	yli	12	kuukauden	kuluttua.	Tämä	ryhmä	koostuu	pääasiassa	myyntisaamisista.

Myytävissä olevat rahoitusvarat	koostuvat	sijoituksista	noteeraamattomiin	osakkeisiin.	Ne	arvoste-
taan	hankintahintaan,	koska	niiden	markkinat	ovat	epälikvidit	eikä	niiden	käypä	arvo	ole	luotettavas-
ti	määritettävissä.	Myytävissä	olevat	rahoitusvarat	sisältyvät	pitkäaikaisiin	varoihin,	koska	konserni	ei	
todennäköisesti	tule	luopumaan	niistä	12	kuukauden	kuluessa	tilinpäätöspäivästä.

Rahavarat sisältävät	rahat	ja	pankkisaamiset	sekä	muut	likvidit	sijoitukset,	joiden	maturiteetti	on	
alle	kolme	kuukautta.

Rahoitusvelat	merkitään	alun	perin	kirjanpitoon	saadun	vastikkeen	perusteella	käypään	arvoon.	
Transaktiomenot	on	sisällytetty	rahoitusvelkojen	alkuperäiseen	kirjanpitoarvoon.	Myöhemmin	kaikki	
rahoitusvelat	arvostetaan	efektiivisen	koron	menetelmällä	jaksotettuun	hankintamenoon.	Rahoitus-
velkoja	sisältyy	pitkä-	ja	lyhytaikaisiin	velkoihin,	ja	ne	voivat	olla	korollisia	tai	korottomia.	Korolliset 
velat	koostuvat	rahoitusveloista,	joista	yhtiön	on	sopimukseen	perustuen	suoritettava	lainan	juoksu-
ajalta	korkoa	tai	muita	maksuja.	Korottomat velat	koostuvat	veloista,	joista	yhtiön	ei	ole	suoritettava	
säännönmukaisia	sopimukseen	perustuvia	korkoja	tai	muita	maksuja.

Vaihtovelkakirjalainan	velkaosuuden	käypä	arvo	on	määritetty	käyttämällä	vastaavan	velan	mark-
kinakorkoa	 lainan	 liikkeeseenlaskuhetkellä.	 Velkaosuus	 kirjataan	 jaksotettuun	 hankintamenoon,	
kunnes	se	kuoletetaan	vaihtamalla	laina	osakkeiksi	tai	maksamalla	laina	takaisin.	Jäännös	saadusta	
rahamäärästä,	eli	oman	pääoman	osuus,	on	kirjattu	siihen	liittyvillä	veroilla	vähennettynä	ylikurssi-
rahastoon.
Rahoitusvarojen	ja	–velkojen	käypien	arvojen	määrittämisperiaatteet	on	esitetty	liitetiedossa	2.15.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni	arvioi	jokaisena	tilinpäätöspäivänä,	onko	olemassa	objektiivista	näyttöä	yksittäisen	rahoi-
tusvaroihin	kuuluvan	erän	tai	rahoitusvarojen	ryhmän	arvon	alentumisesta.	Mikäli	arvonalentumises-
ta	on	näyttöä,	arvonalennus	kirjataan	tulosvaikutteisesti.	Mikäli	arvonalennustappion	määrä	piene-
nee	myöhemmällä	tilikaudella,	kirjattu	tappio	peruutetaan	tulosvaikutteisesti,	ellei	kyse	ole	myytä-
vissä	olevaksi	sijoitukseksi	luokitellusta	oman	pääoman	ehtoisesta	sijoituksesta,	jolloin	arvonalentu-
mista	ei	peruuteta	tuloksen	kautta.	
Konserni	kirjaa	myyntisaamisista	arvonalentumistappion,	kun	on	olemassa	luotettavaa	näyttöä	sii-

tä,	 että	 saamisia	ei	pystytä	keräämään	alkuperäisten	ehtojen	mukaisesti.	Tuloslaskelmaan	kirjatta-
van	 arvonalentumistappion	 suuruus	määritetään	 saamisen	 kirjanpitoarvon	 ja	 efektiivisellä	 korolla	
diskontattujen	arvioitujen	vastaisten	rahavirtojen	nykyarvon	erotuksena.	Mikäli	arvonalentumistap-
pion	määrä	pienenee	 jollakin	myöhemmällä	 tilikaudella	 ja	 vähennyksen	voidaan	katsoa	 liittyvän	
arvonalentumisen	kirjaamisen	jälkeiseen	tapahtumaan,	kirjattu	tappio	perutaan	tulosvaikutteisesti.	

Liikevoiton ja -tappion käsite
IAS	1	Tilinpäätöksen	esittäminen	-standardi	ei	määrittele	liikevoiton	käsitettä.	Konserni	on	määrittä-
nyt	sen	seuraavasti:	liikevoitto	tai	-tappio	on	nettosumma,	joka	muodostuu	kun	liikevaihtoon	lisätään	
liiketoiminnan	muut	tuotot,	vähennetään	ostokulut	valmiiden	ja	keskeneräisten	tuotteiden	varasto-
jen	muutoksella	 sekä	omaan	käyttöön	valmistuksesta	syntyneillä	kuluilla	oikaistuna,	vähennetään	
työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut,	poistot	ja	mahdolliset	arvonalentumistappiot	sekä	liiketoimin-
nan	muut	kulut.	Kaikki	muut	kuin	edellä	mainitut	tuloslaskelmaerät	esitetään	liikevoiton	tai	-tappion	
alapuolella.	Kurssierot	ja	johdannaisten	käypien	arvojen	muutokset	sisältyvät	liikevoittoon	tai	-tappi-
oon,	mikäli	ne	syntyvät	liiketoimintaan	liittyvistä	eristä;	muuten	ne	on	kirjattu	rahoituseriin.	Konser-
nin	sisäisten	saamisten	ja	velkojen	kurssierot	on	kirjattu	rahoituseriin.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä	 laadittaessa	 joudutaan	 tekemään	 tulevaisuutta	 koskevia	 arvioita	 ja	 oletuksia,	 joiden	
lopputulemat	voivat	poiketa	tehdyistä	arvioista	ja	oletuksista.	Lisäksi	joudutaan	käyttämään	harkintaa	
tilinpäätöksen	laatimisperiaatteiden	soveltamisessa.	Vaikka	arviot	perustuvat	viimeisimpään	käytettä-
vissä	olevaan	tietoon,	lopulliset	toteumat	voivat	poiketa	näistä	arvioista.	Alla	on	kuvattu	tärkeimpiä	
alueita,	joissa	arvioita	ja	harkintaa	on	käytetty.
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Arvonalentumistestaus   
Konsernissa	 testataan	vähintään	vuosittain	mahdollisen	arvonalentumisen	varalta	 liikearvo	 ja	kes-
keneräiset	aineettomat	hyödykkeet	sekä	arvioidaan	viitteitä	arvonalentumisesta	edellä	laatimisperi-
aatteissa	esitetyn	mukaisesti.	Rahavirtaa	tuottavien	yksiköiden	kerrytettävissä	olevat	rahamäärät	on	
määritetty	käyttöarvoon	perustuvina	laskelmina.	Näiden	laskelmien	laatiminen	edellyttää	arvioiden	
käyttämistä.

Laskennalliset verosaamiset 
Käyttämättömistä	 verotuksellisista	 tappioista	 ja	 väliaikaisista	 eroista	 kirjattujen	 laskennallisten	 ve-
rosaamisten	osalta	konsernissa	arvioidaan	vähintään	vuosittain,	onko	todennäköistä,	että	kyseiselle	
yhtiölle	syntyy	riittävästi	verotettavaa	tuloa	ennen	käyttämättömien	verotuksellisten	tappioiden	van-
hentumista.	

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen soveltaminen
Seuraavilla	1.1.2010	voimaan	tulleilla	standardeilla,	muutoksilla	tai	tulkinnoilla	ei	ole	ollut	vaiku-
tusta	konsernin	laadintaperiaatteisiin	koska	konsernilla	ei	ole	kyseisten	standardien	vaikutuspiiriin	
kuuluvia	tapahtumia:	

-	 IFRS	3,	Liiketoimintojen yhdistäminen
-	 IAS	27,	Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös	
-	 IAS	39,	Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät	
-	 IFRS	2,	Osakeperusteiset maksut – käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet 
 konsernissa 
-	 IFRIC	12,	Palvelutoimilupajärjestelyt 
-	 IFRIC	15,	Kiinteistöjen rakentamissopimukset 
-	 IFRIC	16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset 
-	 IFRIC	17,	Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille 
-	 IFRIC	18, Varojen siirrot asiakkailta 

2.3 SEGMENTTI-INFORMAATIO
Biohit	on	organisoinut	liiketoimintansa	kahteen	liiketoiminta-alueeseen,	jotka	ovat	Nesteannostelu	
ja	Diagnostiikka.	Konsernin	segmenttiraportointimuoto	on	liiketoiminta-alueiden	mukainen.	Tämän	
lisäksi	Biohit	raportoi	tietoja	koskien	maantieteellisiä	alueita,	jotka	ovat	Eurooppa,	Aasia,	Amerikka	
ja	muut	maat.
Konsernin	liiketoiminnot	on	jaettu	liiketoimintasegmentteihin	erikseen	tuotettavien	tuotteiden	ja	

palveluiden	luonteen	mukaisesti.	Segmentti	edustaa	liiketoimintayksikköä,	joka	tarjoaa	erilaisia	tuot-
teita	ja	palveluja	eri	markkinoille.	Palveluiden	tuottamisesta	kertyvä	osuus	konsernin	tuotoista	ei	ole	
merkittävä.	Nesteannostelusegmentti	tuottaa	elektronisia	ja	mekaanisia	pipettejä,	kertakäyttökärkiä	
ja	 huoltopalveluita.	 Diagnostiikkasegmentti	 tuottaa	 diagnostisia	 testijärjestelmiä,	 testejä	 ja	 instru-
mentteja	sekä	niihin	liittyviä	ohjelmistoja.	Liiketoimintasegmenttien	välillä	ei	ole	myyntiä	tai	muita	
liiketapahtumia.	Segmenttien	varat	koostuvat	ensisijaisesti	aineellisista	ja	aineettomista	käyttöomai-
suushyödykkeistä,	vaihto-omaisuudesta,	saamisista	ja	liiketoiminnan	rahavaroista.	Segmenttien	velat	
koostuvat	liiketoiminnan	veloista	eivätkä	ne	sisällä	tiettyjä	eriä,	kuten	verovelkoja	tai	tiettyjä	koko	
yritykselle	yhteisiä	velkoja.	Investoinnit	koostuvat	aineellisten	ja	aineettomien	käyttöomaisuushyö-
dykkeiden	lisäyksistä,	joita	käytetään	useammalla	kuin	yhdellä	tilikaudella.
Vaikka	konsernin	kahta	liiketoiminnallista	segmenttiä	johdetaan	maailmanlaajuisesti,	ne	toimivat	

neljällä	eri	maantieteellisellä	alueella:	Eurooppa,	Amerikka,	Aasia	ja	muut	maat.	Myynti	on	kohdis-
tettu	maantieteelliselle	alueelle	asiakkaan	sijaintimaan	perusteella.	Maantieteellisten	alueiden	varat	
ja	investoinnit	on	kohdistettu	omaisuuden	sijainnin	perusteella.Segmenttiraportointi	perustuu	yhtiön	
sisäiseen	raportointiin.	Segmenttien	välistä	sisäistä	kauppaa	ei	ole.
Maantieteellisten	alueiden	välisen	konsernin	sisäisen	kaupan	osalta	siirtohinnat	perustuvat	mark-

kinaehtoisiin	siirtohintoihin.
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Liiketoimintasegmentit		2010 Nesteannostelu	 Diagnostiikka	 Kohdistamaton	 Yhteensä

Tuloslaskelmatiedot	 	 	 	
Liikevaihto	 37	798	 2	247	 -	 40	044
	 	 	 	
Liikevoitto/	-tappio	 3	370	 -2	863	 -	 507
	 	 	 	
Poistot	 -1	601	 -70	 -	 -1	671
Korkotuotot	 -	 -	 3	 3
Korkokulut	 -	 -	 -533	 -533

Varat		 	 	
Raportoitavan	
segmentin	varat	 19	329	 7	853	 2	201	 29	383
Investoinnit	 1	986	 583	 -	 2	569

Velat	 	 	 	
Raportoitavan	
segmentin	velat	 1	847	 57	 14	476	 16	380

Liiketoimintasegmentit		2009	 Nesteannostelu	 Diagnostiikka	 Kohdistamaton	 Yhteensä

Tuloslaskelmatiedot	 	 	 	
Liikevaihto	 33	550	 1	816	 -	 35	366
	 	 	 	
Liikevoitto/	-tappio	 3	231	 -2	041	 -	 1	190
	 	 	 	
Poistot	 -1	657	 -61	 -	 -1	718
Korkotuotot	 -	 -	 12	 12
Korkokulut	 -	 -	 -517	 -517

Varat		 	 	
Raportoitavan	
segmentin	varat	 19	968	 5	334	 2	097	 27	399
Investoinnit	 1	930	 509	 -	 2	439

Velat	 	 	 	
Raportoitavan	
segmentin	velat	 1	359	 50	 13	241	 14	650

Maantieteellisiä	alueita	koskevat	tiedot	2010	
	 	 Eurooppa	 Amerikka	 Aasia	 Muut	maat	 Yhteensä
Liikevaihto	 20	754	 7	648	 6	248	 5	395	 40	044
Varat	 22	818	 2	075	 3	900	 591	 29	383
Investoinnit	 2	438	 34	 90	 7	 2	569
	 	 	 	 	 	 	
Maantieteellisiä	alueita	koskevat	tiedot	2009	
	 	 Eurooppa	 Amerikka	 Aasia	 Muut	maat	 Yhteensä
Liikevaihto	 19	357	 6	197	 4	748	 5	066	 35	366
Varat	 21	661	 1	849	 3	187	 702	 27	399
Investoinnit	 2	374	 2	 51	 12	 2	439

2.4 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Käyttöomaisuushyödykkeiden	myyntivoitot	 	 	 -	 1
Avustukset	 	 	 180	 38
Muut	 	 	 	 37	 123
Yhteensä	 	 	 217	 162

2.5 MATERIAALIT JA PALVELUT 
	 	 	 	 	 2010	 2009
Aineet,	tarvikkeet	ja	tavarat	 	 	 7	070	 5	869
Ulkopuoliset	valmistuspalvelut	 	 	 704	 602
Materiaalit	ja	palvelut	yhteensä	 	 	 7	773	 6	471

2.6 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Palkat		 	 	 14	227	 12	324
Eläkkeet	 	 Etuuspohjaiset	 89	 19
Eläkkeet	 	 Maksupohjaiset	 1	593	 1	438
Muut	henkilösivukulut	 	 	 1	733	 1	594
Pitkäaikaisiin	varoihin	aktivoidut	palkat	 	 	 -522	 -476
Yhteensä	 	 	 17	120	 14	899
	 	 	 	
Tiedot	johdon	työsuhde-etuuksista	esitetään	liitetiedossa		2.26	Lähipiiritapahtumat.	 	 	
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Henkilöstön määrä    2010 2009
Toimihenkilöitä	keskimäärin	 	 	 221	 224
Työntekijöitä	keskimäärin	 	 	 191	 146
Henkilöstö	yhteensä	keskimäärin	 	 	 412	 370
Henkilöstö	tilikauden	lopussa	 	 	 431	 383

2.7 POISTOT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Aineettomat	hyödykkeet	 	 	 254	 302
Rakennukset	 	 	 208	 192
Koneet	ja	laitteet	 	 	 1	209	 1	224
Yhteensä	 	 	 1	671	 1	718

2.8 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Matkustus	ja	muut	henkilöstöön	liittyvät	kulut		 	 2	608	 2	187
Vuokrat	ja	ylläpitokulut	 	 	 2	841	 2	704
Markkinointi-	ja	myyntikulut	 	 	 3	240	 2	429
Muut	ulkopuoliset	palvelut	 	 	 2	709	 2	160
Muut	liiketoiminnan	kulut	 	 	 1	363	 1	492
Yhteensä	 	 	 12	760	 10	972
	 	 	 	
Tilintarkastuspalkkiot	 	 	 138	 124
Muut	palkkiot	 	 	 29	 28
Tilintarkastajille	maksetut	palkkiot	yhteensä		 	 	 167	 152

2.9 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT 
Konsernin	tutkimus-	ja	kehittämismenot	olivat	2	542	tuhatta	euroa	(2	409	tuhatta	euroa),	eli	6,3	%	
(6,8	%)	liikevaihdosta,	josta	565	tuhatta	euroa	(420	tuhatta	euroa)	on	aktivoitu	kehittämismenoina.

2.10 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Valuuttakurssivoitot	rahoitusvaroista	ja	-veloista	 	 658	 320
Voitot	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjatuista	rahoitusvaroista	 3	 12
Muut	rahoitustuotot	 	 	 1	 40
Rahoitustuotot	yhteensä	 	 	 663	 372

Korkokulut	rahoitusveloista	 	 	 -533	 -517
Valuuttakurssitappiot	rahoitusvaroista	ja	-veloista	 	 -148	 -307
Palkkiokulut	 	 	 -101	 -69
Rahoituskulut	yhteensä	 	 	 -782	 -893
	 	 	 	 	 	
Rahoitustuotot	ja	-kulut	yhteensä	 	 	 -120	 -521

2.11 TULOVEROT
Välittömät verot	 	 	 2010	 2009
Tilikauden	verotettavaan	tuloon	perustuva	vero	 	 -204	 -208
Laskennalliset	verot	 	 	 -123	 -74
Välittömät	verot	yhteensä	 	 	 -327	 -282
	 	 	 	
Tuloslaskelman verokulun täsmäytys	 	 	 2010	 2009
Tulos	ennen	veroja	 	 	 388	 669
Verot	laskettuna	emoyhtiön	26%	verokannalla	 	 -101	 -174
Ulkomaisten	tytäryhtiöiden	eriävien	verokantojen	vaikutus	 	 -23	 57
Vähennyskelvottomien	menojen	ja	verovapaiden	tuottojen	vaikutus	 -60	 -100
Muutos	tappioista	kirjatuissa	verosaamisissa	/	
aiemmin	kirjaamattomien	verotuksellisten	tappioiden	käyttö	 	 -123	 -74
Muut	 	 	 	 -20	 8
Verot	tuloslaskelmassa	 	 	 -327	 -282

2.12 OSAKEKOHTAINEN TULOS  
Laimentamaton	osakekohtainen	tulos	lasketaan	jakamalla	emoyrityksen	osakkeenomistajille	kuuluva	
tilikauden	tulos	tilikauden	aikana	ulkona	olevien	osakkeiden	lukumäärän	painotetulla	keskiarvolla.			
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 2010	 2009
Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	kauden	tulos,	1000	EUR	 	 61	 387
Vaihtovelkakirjalainan	korko	 	 	 263	 263
Tilikauden	tulos	laimennusvaikutuksella	oikaistun
osakekohtaisen	tuloksen	laskemiseksi	 	 	 324	 650
Keskimääräinen	osakemäärä,	laimentamaton	 	 	 12	937	627	 12	937	627
Vaihtovelkakirjalainan	muunto	osakkeiksi	 	 	 900	000	 900	000
Keskimääräinen	osakemäärä,	laimennettu	 	 	 13	837	627	 13	837	627
Osakekohtainen	tulos,	laimentamaton	EUR		 	 	 0,00	 0,03
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Laimennusvaikutuksella	oikaistua	osakekohtaista	tulosta	laskettaessa	osakkeiden	lukumäärän	pai-
notetussa	keskiarvossa	otetaan	huomioon	vaihtovelkakirjalainojen	osakkeiksi	muuttamisesta	johtuva	
laimennuksen	vaikutus.	Vaihtovelkakirjalainoilla	ei	ole	laimentavaa	vaikutusta	osakekohtainen	tulos	
-tunnuslukuun	tilikausilla	2010	ja	2009.

2.13 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
	 	 	 Aineet-	 	 Muut	
	 	 Kehittämis-	 tomat	 	aineettomat
2010	 menot	 oikeudet	 Liikearvo	 hyödykkeet	 Yhteensä
Hankintameno	1.1.2010	 1	815	 1	832	 2	638	 1	472	 7	757
Lisäykset	 565	 260	 -	 531	 1	356
Vähennykset	 -3	 -	 -	 -	 -3
Siirrot	erien	välillä	 -	 -	 -	 -276	 -276
Kurssierot	 -	 -	 -	 5	 5
Hankintameno	31.12.2010	 2	376	 2	092	 2	638	 1	732	 8	838
	 	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	1.1.2010	 -356	 -1	312	 -	 -1	101	 -2	770
Poistot	 -112	 -114	 -	 -28	 -254
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	31.12.2010	 -468	 -1	426	 -	 -1	129	 -3	024
	 	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	1.1.2010	 1	458	 520	 2	638	 371	 4	987
Kirjanpitoarvo	31.12.2010	 1	908	 666	 2	638	 603	 5	815

	 	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
	 	 	 Aineet-	 	 Muut	
	 	 Kehittämis-	 tomat	 	aineettomat
2009	 menot	 oikeudet	 Liikearvo	 hyödykkeet	 Yhteensä
Hankintameno	1.1.2009	 1	205	 1	730	 2	638	 1	170	 6	743
Lisäykset	 420	 102	 -	 811	 1	334
Siirrot	erien	välillä	 191	 -	 -	 -507	 -316
Kurssierot	 -2	 -	 -	 -2	 -4
Hankintameno	31.12.2009	 1	815	 1	832	 2	638	 1	472	 7	757
	 	 	 	 	

Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	1.1.2009	 -222	 -1	203	 -	 -1	045	 -2	470
Poistot	 -135	 -109	 -	 -56	 -300
Arvonalentuminen	 -	 -	 -	 -3	 -3
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	31.12.2009	 -356	 -1	312	 -	 -1	101	 -2	770
	 	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	1.1.2009	 983	 527	 2	638	 125	 4	273
Kirjanpitoarvo	31.12.2009	 1	458	 520	 2	638	 371	 4	987

Aineettomien	hyödykkeiden	hankintaa	koskevia	sopimukseen	perustuvia	sitoumuksia	oli	54	tuhat-
ta	euroa	(0	tuhatta	euroa).
Aineettomat	oikeudet	koostuvat	patenteista.	Muihin	aineettomiin	hyödykkeisiin	on	aktivoitu	rahoi-

tusleasingsopimuksilla	hankittuja	hyödykkeitä,	joiden	tilikauden	lopun	hankintameno	oli	474	tuhatta	
euroa	(474	tuhatta	euroa),	kertyneet	poistot	474	tuhatta	euroa		(473	tuhatta	euroa)	ja	kirjanpitoarvo	
0	euroa	(1	tuhatta	euroa).

Liikearvon arvonalentumistestaus
Koko	 liikearvo	kohdistuu	diagnostiikka	segmentin	 tietyille	GastroPanel-testikokonaisuuteen	kuulu-
ville	 tuotteille.	Arvonalentumistestauksessa	kerrytettävissä	olevat	 rahamäärät	on	määritetty	käyttö-
arvon	perusteella.	Rahavirtaennusteet	 kattavat	 viiden	 vuoden	 ajanjakson.	Vuoden	2011	osalta	 ne	
perustuvat	hallituksen	hyväksymään	budjettiin	 ja	vuosien	2012-2015	 	osalta	hallituksen	hyväksy-
miin	markkina-aluekohtaisesti	laadittuihin	liiketoimintasuunnitelmiin	ja	käsitykseen	liiketoiminnan	
tulevaisuuden	kehityksestä	keskeisillä	markkina-alueilla.	Vuodelle	2016	on	käytetty	7	%	kasvuolet-
tamaa.	Sen	jälkeen	ei	liikevaihdon	oleteta	kasvavan	merkittävästi.	Koska	kyseessä	on	alkuvaiheessa	
oleva	liiketoiminta,	liiketoiminnan	tulevaisuuden	kasvuarviota	ei	voi	perustaa	historiatietoon.	Yhtiön	
johdon	mukaan	arvonalentumistestissä	käytetyt	liiketoiminnan	kasvuoletukset	ovat	konservatiivisia,	
ja	yhtiön	tavoitteet	ovat	niitä	selvästi	korkeampia.
Arvonalentumistestauksessa	käytetty	myyntikate	on	arvioitu	varovaisesti	heijastaen	edellisten	vuo-

sien	 kehitystä	 liikevaihdon	 ja	myyntikatteen	 osalta.	Yrityksen	 johdon	 käsityksen	mukaan	 käytetty	
myyntikatetaso	tulee	säilymään	vuoden	2010	tasolla.	
Arvonalentumistestauksessa	käytettyjen	kiinteiden	kulujen	määrä	perustuu	 johdon	laatimiin	en-

nusteisiin,	 joissa	on	otettu	huomioon	markkina-aluekohtaisten	kasvuoletusten	aiheuttamat	kustan-
nusten	lisäykset.	Ennakoitu	kasvu	vuositasolla	on	keskimäärin	noin	5	%.	Kustannukset	pystytään	pi-
tämään	alhaisina	toiminnan	tehostamisella	ja	kustannusten	leikkauksilla.	
Arvonalentumislaskelmissa	käytetty	diskonttauskorko	on	määritetty	siten,	että	se	heijastaa	liiketoi-

minnan	riskin	vaikutusta	oman	pääoman	tuottovaatimukseen.	Vieraan	pääoman	kustannus	on	mää-
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ritetty	 olemassa	 olevan	 luottokannan	mukaisesti.	Arvonalentumislaskelmissa	 käytetty	 diskonttaus-
korko	ennen	veroja	on	15	%.	Koron	määrittelyssä	on	huomioitu	uuden	 lääketieteellisen	 tuotteen	
kaupallistamisen	korkeampi	riski.	
Edellä	mainituin	olettamuksin	laaditun	arvonalentumistestauksen	perusteella	liikearvon	arvonalen-

tumistappion	kirjaamiseen	ei	ole	tarvetta	tilinpäätöksessä	31.12.2010.

Keskeisten muuttujien herkkyysanalyysit
Alla	olevat	arvot	kuvaavat	maksimimuutoksia	prosenttiyksiköissä	keskeisten	oletusten	osalta	kunkin	
oletuksen	osalta	erikseen,	jonka	jälkeen	testatun	kokonaisuuden	kirjanpitoarvo	vastaa	kerrytettävissä	
olevaa	rahamäärää.		

Vuosi		 	 Toteuma	 Arvio
	 	 	 	 2010	 2011-2016	 Herkkyys	%
Liikevaihdon	kasvu	(CAGR)	%			 	 23,7	 32,2	 -4,9
Diskonttauskorko	%	 	 	 15,0	 20,0
Myyntikate	%	 	 73,0	 72,0	 -17,0

Laskelmassa	käytetty	ikuisuuskasvu	2	%,	jonka	herkkyys	on	-118	%.

Arvioidun liikevaihdon toteutumiseen vaikuttavat pääosin seuraavat seikat:
Yhtiön	diagnostiikkatuotteiden	penetroituminen	markkinoille	on	kestänyt	odotettua	kauemmin.Yh-
tiön	sopimusneuvottelut	useiden	jakelijoiden	kanssa	ovat	vielä	osittain	kesken	useissa	Euroopan	ja	
Aasian	maissa.	Neuvottelujen	mahdollinen	pitkittyminen	ja	vaikeudet	laadukkaiden	jakelijoiden	löy-
tämisessä	voivat	johtaa	siihen,	että	liikevaihdon	kasvu	ei	toteudu	arvonalentumistestin	olettamusten	
mukaisesti.	
Yhtiön	johdon	arvion	mukaan	Kiinassa	ja	Intiassa	on	huomattava	kasvupotentiaali	GastroPanel-

tuoteperheen	 tuotteille.	Näiden	markkinoiden	 tulevaisuuden	 kehitysolettamuksia	 ei	 voida	 kuiten-
kaan	perustaa	historiatietoon,	koska	kyseisiltä	markkinoilta	kertynyt	liikevaihto	on	toistaiseksi	ollut	
hyvin	vähäistä.	Mikäli	paikallisten	mielipidevaikuttajien	ja	lääkärikunnan	hyväksyntää	ei	saada	tuo-
tekonseptille		suunnitellussa	aikataulussa,	lisääntyy	riski	sille,	ettei	liikearvon	arvonalentumistestissä	
käytettyjä	kasvuoletuksia	saavuteta.

2.14 AINEELLISET HYÖDYKKEET
	 	 	 	 	 Koneet
2010	 	 Maa-alueet	 Rakennukset	 ja	kalusto	 Yhteensä
Hankintameno	1.1.2010	 72	 4	008	 15	903	 19	984
Lisäykset	 -	 46	 1	167	 1	213
Vähennykset	 -	 -	 -401	 -401
Siirrot	erien	välillä	 -	 -	 276	 276
Kurssierot	 -	 16	 -6	 10
Hankintameno	31.12.2010	 72	 4	070	 16	939	 21	082
	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	1.1.2010	 -	 -1	962	 -11	562	 -13	524
Poistot	 -	 -208	 -1	209	 -1	417
Vähennysten	poistot	 -	 -	 432	 432
Kurssierot	 -	 -	 -41	 -41
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	31.12.2010	 -	 -2	170	 -12	380	 -14	551
	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	1.1.2010	 72	 2	046	 4	342	 6	460
Kirjanpitoarvo	31.12.2010	 72	 1	900	 4	559	 6	531

	 	 	 	 	 Koneet
2009	 	 Maa-alueet	 Rakennukset	 ja	kalusto	 Yhteensä
Hankintameno	1.1.2009	 72	 3	809	 14	671	 18	552
Lisäykset	 -	 188	 968	 1	156
Vähennykset	 -	 -	 -34	 -34
Siirrot	erien	välillä	 -	 -	 316	 316
Kurssierot	 -	 11	 -17	 -6
Hankintameno	31.12.2009	 72	 4	008	 15	903	 19	984
	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	1.1.2009	 -	 -1	762	 -10	338	 -12	100
Poistot	 -	 -192	 -1	224	 -1	416
Kurssierot	 -	 -8	 -	 -8
Kertyneet	poistot	ja	
arvonalentumiset	31.12.2009	 -	 -1	962	 -11	562	 -13	524
	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	1.1.2009	 72	 2	047	 4	333	 6	452
Kirjanpitoarvo	31.12.2009	 72	 2	046	 4	342	 6	460
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	 	 	 	 Käypään
	 	 	 	 arvoon
	 	 	 	 tulos-
	 	 	 	vaikutteisesti	 Kirjan-
	 	 Lainat	 Myytävissä	 kirjattavat	 pito-	
	 	 ja	muut	 olevat	 rahoitus-	 arvo	 Käypä
	 	 saamiset	rahoitusvarat	 varat	 yhteensä	 arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat     
Rahoitusvarat	 1	 8	(*	 -	 9	 9
Yhteensä	 1	 8	 -	 9	 9
	 	 	 	 	 	
Lyhytaikaiset rahoitusvarat     
Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 6	888	 -	 -	 6	888	 6	888
Kaupankäyntitarkoituksessa	
pidettävät	sijoitukset	 -	 -	 400	 400	 400
Rahavarat	 1	580	 -	 -	 1	580	 1	580
Yhteensä	 8	468	 -	 400	 8	868	 8	868
	 	 	 	 	 	
Rahoitusvarat yhteensä	 8	469	 8	 400	 8	877	 8	877

*)	Myytävissä	olevat	rahoitusvarat	8	 tuhatta	euroa	(8	 tuhatta	euroa)	sisältävät	noteeraamattomia	
osakkeita,	jotka	esitetään	hankintahintaan,	koska	niiden	käypiä	arvoja	ei	ole	luotettavasti	saatavilla.
Muiden	saamisten	alkuperäinen	kirjanpitoarvo	vastaa	niiden	käypää	arvoa,	koska	diskonttauksen	

vaikutus	ei	ole	olennainen	saamisten	maturiteetti	huomioon	ottaen.

	 	 	 Kirjanpitoarvo	 Käypä	arvo	 Kirjanpitoarvo	 Käypä	arvo
Rahoitusvelat ryhmittäin	 2010 2010	 2009	 2009
Pitkäaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat	
Vaihtovelkakirjalaina	 3	841	 3	477	 -	 -
Pääomalainat	 696	 696	 775	 775
Muut	korolliset	velat	 4	008	 4	008	 3	079	 3	079
Muut	velat	 856	 856	 790	 790
Yhteensä	 9	400	 9	036	 4	645	 4	645

	 	 	 	 	

Aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia oli 0 tuhatta 
euroa (662 tuhatta euroa).

Koneisiin ja kalustoon on aktivoitu rahoitusleasingsopimuksilla hankittuja hyödykkeitä, joiden tili-
kauden lopun hankintameno oli 1 407 tuhatta euroa (742 tuhatta euroa), kertyneet poistot 462 tuhatta 
euroa (324 tuhatta euroa) ja kirjanpitoarvo 945 tuhatta euroa (418 tuhatta euroa).

2.15 RAHOITUSVARAT JA -VELAT RYHMITTÄIN
	
Rahoitusvarojen tasearvot ryhmittäin 31.12.2010  
	 	 	 	 Käypään
	 	 	 	 arvoon
	 	 	 	 tulos-
	 	 	 	vaikutteisesti	 Kirjan-
	 	 Lainat	 Myytävissä	 kirjattavat	 pito-	
	 	 ja	muut	 olevat	 rahoitus-	 arvo	 Käypä
	 	 saamiset	rahoitusvarat	 varat	 yhteensä	 arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat  
Rahoitusvarat	 4	 8	(*	 -	 12	 12
Yhteensä	 4	 8	 -	 12	 12
	 	 	 	 	 	
Lyhytaikaiset rahoitusvarat   
Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 7	779	 -	 -	 7	779	 7	779
Kaupankäyntitarkoituksessa	
pidettävät	sijoitukset	 -	 -	 500	 500	 500
Rahavarat	 1	659	 -	 -	 1	659	 1	659
Yhteensä	 9	438	 -	 500	 9	938	 9	938
	 	 	 	 	 	
Rahoitusvarat	yhteensä	 9	442	 8	 500	 9	950	 9	950	

Rahoitusvarojen	tasearvot	ryhmittäin	31.12.2009		 	
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Lyhytaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat	 	 	
Vaihtovelkakirjalaina	 -	 -	 3	991	 3	784
Muut	korolliset	velat	 920	 920	 1	127	 1	127
Ostovelat	ja	muut	velat	 6	010	 6	010	 4	887	 4	887
Yhteensä	 6	930	 6	930	 10	005	 9	798
	 	 	 	 	
Rahoitusvelat yhteensä	 16	330	 15	966	 14	650	 14	443

Ostovelkojen	ja	muiden	korottomien	velkojen	alkuperäinen	kirjanpitoarvo	vastaa	niiden	käypää	
arvoa,	koska	diskonttauksen	vaikutus	ei	ole	olennainen	velkojen	maturiteetti	huomioon	ottaen.
Vaihtovelkakirjalainan	käyvän	arvon	määrityksessä	käytetty	diskonttokorko	on	9,00	%	(9,00	%).	

Pääomalainojen	käypä	arvo	ei	ole	luotettavasti	määritettävissä,	koska	niillä	ei	ole	toimivilla	mark-
kinoilla	noteerattua	hintaa.	Muut	korolliset	velat	ovat	pääosin	markkinakorkoon	sidottuja	vaihtuva-
korkoisia	velkoja	tai	nostettu	lähellä	tilinpäätöspäivää.	Niiden	tasearvot	eivät	olennaisesti	poikkea	
käyvästä	arvosta.

2.16 LASKENNALLISET VEROT
Laskennalliset	verosaamiset	 	 	 2010	 2009
Aineettomat	käyttöomaisuushyödykkeet	 	 	 -	 150
Vaihto-omaisuuden	sisäinen	kate	 	 	 287	 339
Eläkevelvoitteet	 	 	 34	 28
Käyttämättömät	verotappiot	 	 	 1	089	 976
Kertynyt	poistoero	 	 	 439	 443
Muut	 	 	 	 -	 1
Yhteensä	 	 	 1	849	 1	937
	 	 	 	
Laskennalliset	verovelat	 	 	 2010	 2009
Kertyneet	poistoerot	 	 	 38	 -
Yhteensä	 	 	 38	 -

Laskennallisten	verojen	muutokset	on	kirjattu	tuloslaskelmaan.	Laskennalliset	verosaamiset	vero-
tuksessa	vähennyskelpoisista	tappioista	on	kirjattu	siihen	määrään	asti	kuin	johdon	käsityksen	mu-
kaan	on	todennäköistä,	että	tulevaisuudessa	syntyy	verotettavaa	tuloa	jota	vastaan	saaminen	voidaan	
hyödyntää.	
Konserniyhtiöillä	oli	31.12.2010	verotuksellisia	tappioita	3	160	tuhatta	euroa	(3	575	tuhatta	euroa),	

joista	ei	ole	kirjattu	verosaamista	koska	on	arvioitu	että	verohyödyn	realisoituminen	ei	ole	todennä-
köistä.	Kyseiset	tappiot	vanhenevat	2014-2030	ja	niitä	vastaava	laskennallinen	verosaaminen	on		848	
tuhatta	euroa	(945	tuhatta	euroa).

2.17 VAIHTO-OMAISUUS 
	 	 	 	 	 2010	 2009
Aineet	ja	tarvikkeet	 	 	 2	660	 2	439
Keskeneräiset	tuotteet	 	 	 360	 464
Valmiit	tuotteet/tavarat	 	 	 2	218	 2	235
Vaihto-omaisuus	yhteensä	 	 	 5	238	 5	138

Tilikaudella	kuluksi	kirjatun	vaihto-omaisuuden	kirjanpitoarvo	oli	yhteensä	7	302	tuhatta	euroa		
(5	589	tuhtta	euroa).	Erään	sisältyy	kuluksi	kirjatun	epäkurantin	vaihto-omaisuuden	kirjanpitoarvo	
120	tuhatta	euroa	(303	tuhatta	euroa).

2.18 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset	 	 	 2010	 2009
Pitkäaikaiset	korottomat	saamiset	 	 	 4	 1
	 	 	 	
Myyntisaamiset	 	 	 6	592	 6	014
Siirtosaamiset	 	 	 649	 549
Muut	saamiset	 	 	 538	 324
Yhteensä	 	 	 7	779	 6	888

Myyntisaamisten	ikäanalyysi	on	esitetty	liitetiedossa	2.25.
	 	 	 	 	

2.19 RAHAVARAT
Rahavarat	 	 	 2010	 2009
Käteinen	raha	ja	pankkitilit	 	 	 1	659	 1	580
Käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattavat	rahoitusvarat	 	 500	 400
Yhteensä	 	 	 2	159	 1	980
	 	 	 	 	 	
Rahavarat	rahavirtalaskelmassa	 	 	 1	659	 1	580

2.20 OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Biohit	Oyj:n	 osakepääoma	 on	 EUR	 2	 199	 397	 ja	 osakkeiden	 lukumäärä	 on	 12	 937	 627,	 joista		
2	975	500	(2	975	500)	kuuluu	sarjaan	A	ja	9	962	127	(9	962	127)	kuuluu	sarjaan	B.	B-sarja	on	pörs-
sinoteerattu.
Molempien	sarjojen	osakkeiden	nimellisarvo	on	EUR	0,17.		A-	ja	B-sarjan	osakkeet	eroavat	toisis-

taan	siten,	että	jokainen	A-osake	tuottaa	oikeuden	äänestää	yhtiökokouksessa	kahdellakymmenellä	
(20)	äänellä	ja	jokainen	B-osake	yhdellä	(1)	äänellä.	Osingonjaossa	B-osakkeelle	maksetaan	kaksi	(2)	
prosenttia	nimellisarvostaan	korkeampaa	osinkoa	kuin	A-osakkeelle.
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Etuuspohjaisten	eläkejärjestelyjen	tuloslaskelmaan	kirjatut	eläkekulut	 2010	 2009
Tilikauden	työsuoritukseen	perustuva	meno	 	 	 89	 19
Yhteensä	 	 	 89	 19
	 	 	 	
Etuuspohjaisten	eläkejärjestelyjen	matemaattiset	olettamukset	 	 2010	 2009
Diskonttokorko	%	 	 	 3,0	 3,0
Tuleva	palkankorotusoletus	%	 	 	 2,0	 2,0
Tuleva	inflaatio-oletus	%	 	 	 4,5	 4,5
	 	 	 	
Määrät	tilikaudelta	ja	kahdelta	edelliseltä	
tilikaudelta	ovat	seuraavat:	 	 2010	 2009	 2008
Velvoitteen	nykyarvo	 	 350	 204	 180
Järjestelyihin	kuuluvien	varojen	käypä	arvo	 	 -195	 -119	 -94
Ylijäämä	(+)/Alijäämä	(-)	 	 155	 85	 86
	 	 	 	
Vuoden	2011	aikana	järjestelyyn	arvioidaan	maksettavan	33	tuhatta	euroa	(20	tuhatta	euroa).	

2.22 VARAUKSET    
Takuuvaraukset	 	 	 2010	 2009
Varausten	lisäykset	 	 	 50	 -
Varaus	31.12.	 	 	 50	 -
Varaukset	yhteensä	 	 	 50	 -

2.23 KOROLLISET VELAT
Korollisten	velkojen	tasearvot	 	 	 2010	 2009
Pitkäaikaiset korolliset velat	 	 	 	
Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 	 3	493	 2	784
Vaihtovelkakirjalainat	 	 	 3	841	 -
Pääomalainat	 	 	 696	 775
Rahoitusleasingvelat	 	 	 515	 295
Yhteensä	 	 	 8	544	 3	854
	 	 	 	
Lyhytaikaiset korolliset velat	 	 	 	
Lainat	rahoituslaitoksilta,	lyhytaikainen	osuus	 	 	 631	 1	023
Vaihtovelkakirjalainat	 	 	 -	 3	991
Rahoitusleasingvelat,	lyhytaikainen	osuus	 	 	 288	 105
Yhteensä	 	 	 920	 5	118
	 	 	 	
Korolliset velat yhteensä   9	464	 8	973

Yhtiöjärjestyksen	mukaan	yhtiön	vähimmäisosakepääoma	on	EUR	1	063	101,29	ja	enimmäisosa-
kepääoma	EUR	4	252	405,16,	 joissa	rajoissa	osakepääomaa	voidaan	korottaa	 ja	alentaa	yhtiöjär-
jestystä	muuttamatta.	Osakepääomassa	ei	ole	muutoksia	vuosina	2010	ja	2009.	Osakepääoma	on	
täysin	maksettu.

Kuvaus oman pääoman rahastoista:

Muuntoerot-rahasto sisältää	ulkomaisten	 tytäryhtiöiden	 tilinpäätösten	 euromääräisiksi	muuntami-
sesta	syntyneet	muuntoerot.

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto	sisältää	muut	oman	pääoman	luonteiset	sijoituk-
set	ja	osakkeiden	merkintähinnan	siltä	osin,	kuin	sitä	ei	nimenomaisen	päätöksen	mukaan	merkitä	
osakepääomaan.

2.21 ELÄKEVELVOITTEET
Konsernin	eläkejärjestelyt	ovat	pääasiassa	maksupohjaisia.	Etuuspohjainen	eläkejärjestely	on	käy-
tössä	Ranskassa.

Etuuspohjaiset	eläkevelvoitteet	taseessa	 	 	 2010	 2009
Rahastoimattomien	velvoitteiden	nykyarvo	 	 	 155	 85
Rahastoitujen	velvoitteiden	nykyarvo	 	 	 197	 121
Kirjaamattomat	vakuutusmatemaattiset	voitot	/	tappiot	 	 -3	 -3
Varojen	käypä	arvo	 	 	 -195	 -119
Eläkevelka	lopussa	 	 	 155	 85
	 	 	 	
Velvoitteen	nykyarvon	muutokset	kauden	aikana	 	 2010	 2009
Velvoitteen	nykyarvo	kauden	alussa	 	 	 204	 180
Tilikauden	työsuoritukseen	perustuvat	menot	 	 	 89	 19
Korkomenot	 	 	 -	 4
Maksetut	etuudet	 	 	 57	 1
Eläkevelka	lopussa	 	 	 350	 204
	 	 	 	
Varojen	käyvän	arvon	muutokset	kauden	aikana	 	 2010	 2009
Varojen	käypä	arvo	kauden	alussa	 	 	 119	 94
Työnantajan	suorittamat	maksut	 	 	 73	 24
Maksetut	etuudet	 	 	 3	 1
Varojen	käypä	arvo	kauden	lopussa	 	 	 195	 119
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Rahoitusvelkojen	käyvät	arvot	on	esitetty	liitetiedossa	2.15.
Korolliset	pitkä-	ja	lyhytaikaiset	velat	ovat	euromääräisiä.	Lainan	määrällä	painotettu	keskikorko	

oli	tilikauden	päättyessä	4,8	%	p.a.		(4,7	%	2009).	Korollisten	velkojen	käyvät	arvot	eivät	olennaisesti	
poikkea	tasearvosta.

Vaihtovelkakirjalainat
Biohit	Oyj	laski	liikkeelle	28.10.2010	kotimaisille	ammattimaisille	sijoittajille	suunnatun	vaihtovel-
kakirjalainan,	 jonka	merkintäarvo	 liikkeeseenlaskuhetkellä	 oli	 4	 050	 000	 euroa.	Tämä	 vaihtovel-
kakirjalaina	 korvaa	 28.10.2010	 erääntyneen	 vaihtovelkakirjalainan.	 Lainan	pääomalle	maksetaan	
kiinteää	vuotuista	korkoa	6,5	%	ja	laina-aika	on	viisi	vuotta.	Kukin	4	500	euron	lainaosuus	oikeuttaa	
lainaosuuden	haltijan	vaihtamaan	lainaosuuden	1	000	B-osakkeeseen,	joiden	nimellisarvo	on	0,17	
euroa.	Osakkeen	vaihtokurssi	on	4,50	euroa.	Laina	voidaan	vaihtaa	yhteensä	enintään	900	000	Bio-
hit	Oyj:n	B-osakkeeseen.	Yhtiön	osakepääoma	voi	vaihtojen	seurauksena	nousta	enintään	153	000	
eurolla	ja	B-osakkeiden	lukumäärä	enintään	900	000	uudella	osakkeella.	Vaihtovelkakirjalainan	pe-
rusteella	vaihdettavien	osakkeiden	osuus	on	enintään	6,5	%	yhtiön	osakkeista	ja	1,0	%	osakkeiden	
tuottamista	äänistä	mahdollisen	osakepääoman	korotuksen	jälkeen.	Yhtiöllä	on	2.1.2011	lukien	oi-
keus	lainan	ennenaikaiseen	takaisinmaksuun	kurssiin	100	prosenttia	lisättynä	maksupäivään	saakka	
kertyneillä	koroilla	edellyttäen,	että	yhtiön	osakkeen	Helsingin	Pörssissä	noteerattu	osakevaihdolla	
painotettu	keskikurssi	on	välittömästi	takaisinmaksua	koskevaa	päätöspäivää	edeltävistä	30	peräkkäi-
sestä	pörssipäivästä	20	pörssipäivänä	ylittänyt	lainaehdoissa	määritellyn	tai	lainaehtojen	mukaisesti	
muutetun	laskennallisen	vaihtokurssin	vähintään	70	prosentilla.		 	 	 	
Vaihtovelkakirjalainat	erääntyvät	5	vuoden	kuluttua	liikkeelle	laskusta,	elleivät	velkakirjojen	omis-

tajat	käytä	oikeuttaan	vaihtaa	velkakirjoja	emoyhtiön	osakkeisiin.	Vaihtovelkakirjalainan	vaihtoaika	
alkaa	2.1.2011.	B-osakkeiden	merkintäaika	on	vuosittain	2.1.-30.11.,	ellei	yhtiön	hallitus	painavasta	
syystä	salli	vaihtoa	ajanjaksona	1.12.-1.1.	Vuonna	2015	merkintäaika	päättyy	30.9.	Vaihtovelkakir-
joja	ei	ole	päättyneen	tilikauden	aikana	konvertoitu	osakkeiksi.	Lainan	arvo-osuuden	omistajilla	on	
erityisehtojen	täyttyessä	oikeus	vaatia	vaihtovelkakirjalainan	ennenaikaista	takaisinmaksua.	Erityis-
ehdot	ovat:
	 	 	 	

	-	Lainan	korkoa	tai	pääomaa	ei	ole	suoritettu	ajallaan		 	 	 	
	-	Liikkeeseenlaskijan	muu	vähintään	kolmen	miljoonan	euron	määräinen	velka	erääntyy	ennenai-
kaisesti	maksettavaksi	liikkeeseenlaskijan	laiminlyönnin	seurauksena,	eikä	kyseistä	velan	ennenai-
kaista	takaisinmaksua	ole	suoritettu	ajallaan	 	 	 	

	-	Liikkeeseenlaskija	lopettaa	koko	nykyisen	liiketoimintansa		 	 	 	
	-	Yli	viisikymmentä	prosenttia	liikkeeseenlaskijan	osakepääomasta	tai	yli	viidenkymmenen	prosen-
tin	osuuteen	äänivallasta	oikeuttavista	osakkeista	on	siirtynyt	yhdelle	henkilölle	tai	yhteisölle

	-	Liikkeeseenlaskija	on	asetettu	selvitystilaan,	konkurssiin	tai	kaupparekisteriin	on	tehty	oman	pää-
oman	negatiivisuutta	koskeva	rekisteri-ilmoitus		 	 	

Taseessa	vaihtovelkakirjalaina	on	jaettu	omaan	ja	vieraaseen	pääomaan.	Vieraan	pääoman	kom-
ponentti	on	kirjattu	alun	perin	käypään	arvoon,	joka	määriteltiin	käyttämällä	vastaavan	velan	mark-
kinakorkoa	lainan	liikkeeseenlaskuhetkellä.	Oman	pääoman	komponentti	on	laskettu	lainan	liikkee-
seenlaskusta	 saadun	 rahamäärän	 ja	 velan	 käyvän	 arvon	 erotuksena.	Vaihtovelkakirjalainan	 oman	
pääoman	komponentti,	177	tuhatta	euroa	on	esitetty	sijoitetun	vapaan	pääoman	(SVOP)	rahastossa.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pitkäaikaisiin lainoihin liittyvät kovenantit
Lainat	rahoituslaitoksilta	sisältää	1	919	tuhatta	euroa	(1	167	tuhatta	euroa)	pitkäaikaisia	lainoja,	joi-
den	erityisehtona	on	että	laina	erääntyy	lainanantajan	sitä	vaatiessa	välittömästi	maksettavaksi	liite-
tietojen	kohdassa	2.25	tarkemmin	selvitetyillä	perusteilla.

Pääomalainat
Pääosakkeenomistajat	ovat	myöntäneet	yhtiölle	tuotekehitykseen	ja	muuhun	liiketoiminnan	kehit-
tämiseen	liittyvää	pääomalainaa	696		tuhatta	euroa	(775	tuhatta	euroa).	Pääomalainalle	kertyneet	
korot	ovat	31.12.2010	657	tuhatta	euroa	(618	tuhatta	euroa).	Laina	täyttää	OYL	12	luvussa	säädetyt	
edellytykset	pääomalainalle.	Pääasialliset	lainaehdot	ovat:
-	 Pääoma,	korko	ja	muu	hyvitys	saadaan	maksaa	yhtiön	purkautuessa	ja	yhtiön	konkurssissa	vain	
kaikkia	muita	velkojia	huonommalla	etuoikeudella.

-		Pääoma	saadaan	muutoin	palauttaa	vain,	jos	yhtiön	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	vahvistetta-
van	taseen	mukaiselle	sidotulle	omalle	pääomalle	ja	muille	jakokelvottomille	erille	jää	täysi	kate.

-	 Korkoa	ja	muuta	hyvitystä	saadaan	maksaa	vain,	jos	maksettava	määrä	voidaan	käyttää	voitonja-
koon	yhtiön	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	vahvistettavan	taseen	mukaan.

-	 Pääomalainojen	korko	vaihtelee	5	%	-	6	%	p.a.

Pääomalainat	ja	niiden	korkovelat	on	esitetty	pitkäaikaisena	vieraana	pääomana.

Rahoitusleasingvelat
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä	 	 	 2010	 2009
Yhden	vuoden	kuluessa	 	 	 318	 121
Yli	yhden	vuoden	mutta	enintään	viiden	vuoden	kuluessa		 	 532	 312
Yhteensä	 	 	 850	 433
Tulevaisuudessa	kertyvät	rahoituskulut	 	 	 -47	 -33
Rahoitusleasingvelkojen	nykyarvo	 	 	 803	 400
	 	 	 	
Vähimmäisvuokrien nykyarvo	 	 	 2010	 2009
Yhden	vuoden	kuluessa	 	 	 288	 105
Yli	yhden	vuoden	mutta	enintään	viiden	vuoden	kuluessa		 	 515	 295
Rahoitusleasingvelkojen	nykyarvo	 	 	 803	 400
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IFRS7 mukainen herkkyysanalyysi valuuttakurssimuutoksille 
2010	1000	€	 USD	 JPY	 CNY	 GBP
Pitkäaikaiset	velat	 7	 54	 -	 8
Avoin	positio		 7	 54	 -	 8
	 	 	 	
Lyhytaikaiset	varat	 	 	 	
		Muut	rahoitusvarat	 290	 269	 189	 303
		Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 2	486	 2	528	 345	 868
Lyhytaikaiset	velat	 	 	 	
		Korottomat	velat	 1	820	 1	874	 129	 670
Avoin	positio	 956	 923	 405	 501
	 	 	 	
Nettopositio	 949	 869	 405	 493
	 	 	 	
2009	1000	€	 USD	 JPY	 CNY	 GBP
Pitkäaikaiset	velat	 7	 33	 -	 44
Avoin	positio		 7	 33	 -	 44
	 	 	 	
Lyhytaikaiset	varat	 	 	 	
		Muut	rahoitusvarat	 356	 292	 217	 204
		Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 2	362	 2	540	 137	 801
Lyhytaikaiset	velat	 	 	 	
		Korolliset	velat	 -	 -	 -	 6
		Korottomat	velat	 1	427	 2	024	 75	 568
Avoin	positio	 1	291	 808	 279	 431
	 	 	 	
Nettopositio	 1	284	 775	 279	 387

Nettopositioon	on	sisällytetty	valuuttamääräiset	rahavarat	sekä	saamiset	ja	velat	konsernin	ulko-
puolisillle	ja	konserniyrityksille	muutettuna	euroiksi	raportointikauden	päättymispäivän	kurssiin.	
Alla	olevassa	taulukossa	on	esitetty	euron	vahvistuminen	tai	heikkeneminen	Yhdysvaltain	dolla-

riin,	 Japanin	 jeniin,	Kiinan	 juaniin	 ja	 Ison-Britannian	puntaan	verrattuna	kaikkien	muiden	 tekijöi-
den	pysyessä	muuttumattomina.	Muutosprosentit	edustavat	keskimääräistä	volatiliteettia	edellisten	
12	kuukauden	aikana.	Herkkyysanalyysi	perustuu	raportointikauden	päättymispäivän	ulkomaan	ra-
han	määräisiin	varoihin	ja	velkoihin.	Yhtiö	ei	ole	käyttänyt	raportointikaudella	valuuttajohdannaisia.	

2.24 OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Korottomien velkojen tasearvot	 	 	 2010	 2009
Pitkäaikaiset korottomat velat    
Laskennalliset	verovelat	 	 	 37	 -
Eläkevelvoitteet	 	 	 155	 118
Pääomalainojen	korot	 	 	 657	 618
Muut	pitkäaikaiset	velat	 	 	 7	 54
Yhteensä	 	 	 856	 790
	 	 	 	
Lyhytaikaiset korottomat velat    
Ostovelat	 	 	 1	854	 1	409
Muut	velat	 	 	 1	121	 909
Varaukset	 	 	 50	 -
Saadut	ennakot	 	 	 171	 155
Verovelat	 	 	 18	 -40
Siirtovelat	 	 	 2	846	 2	454
Yhteensä	 	 	 6	060	 4	887
	 	 	 	
Korottomat	velat	yhteensä	 	 	 6	916	 5	677

Siirtovelkoihin	sisältyvät	olennaiset	erät	ovat	työsuhde-etuuksien	ja	vuokramenojen	jaksotukset.
	 	 	 	 	 	
2.25 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Biohitin	rahoitusriskien	hallinta	on	keskittynyt	seuraavien	rahoitusriskien	analysointiin	ja	minimoin-
tiin:

Valuuttariski
Kansainväliseen	 liiketoimintaan	 liittyy	 valuuttakurssiriskejä.	Vertailukelpoisin	 valuutoin	 laskettuna	
Biohitin	liikevaihto	kasvoi	9,6	%,	kun	kasvu	raportointihetken	valuuttakurssein	laskettuna	oli	13,2	%.	Ko-
konaisuudessa	valuuttakurssimuutoksien	vaikutus	yhtiön	kannattavuuteen	päättyneellä	 tilikaudella	
ei	ollut	merkittävä.	Euron	vahvistuminen	muihin	valuuttoihin	nähden	heikentää	konsernin	kannat-
tavuutta,	kun	taas	euron	heikkeneminen	parantaa	konsernin	kannnattavuutta.	Yhtiö	pyrkii	suojautu-
maan	kurssiriskiltä	siten,	että	yhtiön	hankintoja	tehdään	muissa	kuin	eurovaluutassa.	Valuuttakurssi-
riskiä	pienentää	myöskin	kiinteiden	kulujen		toteutuminen	valuutoissa,	joissa	nettopositio	on	merkit-
tävä.	Yhtiö	ei	käyttänyt	päättyneellä	tilikaudella	valuuttakurssisuojauksia.
Konsernin	ulkoisista	myyntisaamisista	oli	tilinpäätöspäivänä	valuuttamääräisiä	40	%	(34	%).	Osto-

veloista	oli	vastaavasti	valuuttamääräisiä	14	%	(12	%).	 	 	 	
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2010	1000	€	 USD	 JPY	 CNY	 GBP
Muutosprosentti	 +/-	7	%	 +/-	18	%	 +/-	10	%	 +/-	3	%
Vaikutus	verojen	jälkeiseen	voittoon	 +/-	69	 +/-160	 +/-	42	 +/-	15
Oma	pääoma	 +/-	22	 +/-	97	 +/-	68	 +/-	11
	 	 	 	
2009	1000	€	 USD	 JPY	 CNY	 GBP
Muutosprosentti	 +/-	5	%	 +/-	5	%	 +/-	5	%	 +/-	10	%
Vaikutus	verojen	jälkeiseen	voittoon	 +/-	64	 +/-39	 +/-	14	 +/-	39
Oma	pääoma	 +/-	24	 +/-	20	 +/-	9	 +/-	31

Korkoriski
Korkomuutosten	vaikutus	Biohitin	tulokseen	on	vähäinen,	mistä	johtuen	konserni	ei	toteuttanut	eril-
lisiä	suojaustoimenpiteitä	tilikauden	aikana.	Talletusten	ja	lyhyiden	rahamarkkinasijoitusten	mahdol-
linen	korkoriski	ei	ole	kokonaisuudessaan	merkittävä.	Konsernin	tulot	ja	operatiiviset	kassavirrat	ovat	
pääosin	riippumattomia	markkinakorkojen	vaihteluista.	Konsernin	luototukseen	liittyvää	korkoriskiä	
on	hallinnoitu	kiinteäkorkoisella	lainoituksella,	 jonka	osuus	konsernin	lainoista	tilinpäätöspäivänä	
oli	72	%	(71	%).

IFRS7 mukainen herkkyysanalyysi korkotason muutoksille
Konsernin	vaihtuvakorkoisten	nettovelkojen	määrä	oli	2	248	 tuhatta	euroa	 (2	537	 tuhatta	euroa).	
Vuoden	lopussa	korkotason	1	%	muutos	merkitsisi	+/-	22	tuhatta	euroa	(25	tuhatta	euroa)	vaikutusta	
tulokseen	ennen	veroja.
Vaihtuvakorkoisten	velkojen	sopimuksen	mukaiset	uudelleenhinnoittelujaksot	ovat	seuraavat:	

Vuonna	2010	 	 	
	 	 	 alle	6	kk	 6-12	kk	 12-36	kk	 Yhteensä
Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 353	 1	895	 -	 2	248

Vuonna	2009	 	 	
	 	 	 alle	6	kk	 6-12	kk	 12-36	kk	 Yhteensä
Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 471	 1	938	 129	 2	537

Maksuvalmiusriski
Likviditeettiriskin	hallinnan	tavoitteena	on	konsernin	rahoituksen	varmentaminen	kaikissa	tilanteissa.	
Konsernin	likvidien	varojen	määrä	tilinpäätöspäivänä	on	2,2	milj.	euroa	(2,0	milj.	euroa).	Likvidien	
varojen	kasvusta	huolimatta	konsernin	kannattavuus	on	heikentynyt	tilikauden	aikana.	Nesteannos-
teluliiketoiminnan	kasvavat	kustannuspaineet	sekä	diagnostiikkaliiketoiminnan	edellyttämät	panos-
tukset	luovat	yhtiölle	rahoituksellisia	riskejä,	joiden	hallinta	edellyttää	liiketoimintojen	kustannusra-
kenteen	optimointia		ja	resurssien	tarkoituksenmukaista	allokointia.

Lainojen	jälleenrahoitusriskiä	eli	riskiä	siitä,	että	liian	suuri	osa	konsernin	lainoista	erääntyy	ajan-
kohtana,	jolloin	lainojen	jälleenrahoitus	on	taloudellisesti	mahdotonta,	minimoidaan	tasapainotta-
malla	 lainojen	erääntymisaikoja.	Poikkeuksena	on	kuitenkin	vaihtovelkakirjalaina	4,05	miljoonaa	
euroa,	joka	erääntyy	kokonaisuudessaan	vuonna	2015	mikäli	velkakirjojen	omistajat	eivät	käytä	oi-
keuttaan	vaihtaa	velkakirjoja	emoyhtiön	osakkeisiin.	Yhtiö	järjesteli	uudelleen	vuonna	2010	erään-
tyneen	4,05	miljoonan	euron	vaihtovelkakirjalainan	lähes	entisillä	ehdoilla,	mikä	paransi	yhtiön	ly-
hytaikaista	maksuvalmiutta.	Vaihtovelkakirjalainaan	liittyvät	erityisehdot	on	esitetty	liitetietojen	koh-
dassa	2.23.
Konsernin	pitkäikaiset	rahoitusvelat	sisältävät	1,9	milj.	euroa	erityisehtoista	rahoitusta,	joka	erään-

tyy	heti	 takaisin	maksettavaksi,	 jos	Biohit-konsernin	 vahvistetun	konsernitilinpäätöksen	mukainen	
omavaraisuusaste	 laskee	alle	40	%:n	tai	 lainanottaja	 tai	 tytäryhtiö	 ilman	lainanantajan	etukäteistä	
kirjallista	suostumusta	on	asettanut	tai	asettaa	lainanantajan	vakuuksien	suhteen	muita	lainanantajia	
huonompaan	asemaan.	Näistä	pitkäaikaisista	 rahoitusveloista	353	 tuhatta	euroa	on	sidottu	Biohit	
Oyj:n	omavaraisuusasteeseen,	 jonka	 tulee	olla	 yli	 35,0	%.	Biohit-konsernin	omavaraisuusaste	oli	
44,5	%	vuonna	2010	(46,8	%	vuonna	2009).		 	 	 	 	 	 	
	
Rahoitusvelkojen erääntymisanalyysi 2010 	 	 	
	 	 	 <1	vuotta	 1-5	vuotta	 >5	vuotta	 Yhteensä
Ostovelat	ja	muut	korottomat	velat	 6	010	 44	 155	 6	209
Rahalaitoslainojen	lyhennykset	 678	 2	933	 560	 4	171
Rahalaitoslainojen	korkokulut	 370	 306	 11	 687
Vaihtovelkakirjalainan	lyhennykset	 -	 4	050	 -	 4	050
Vaihtovelkakirjalainan	korkokulut	 263	 1	052	 -	 1	315
Pääomalainojen	lyhennykset	 -	 -	 696	 696
Pääomalainojen	korkokulut	 -	 -	 848	 848
Rahoitusleasingvelkojen	lyhennykset	 288	 515	 -	 803
Rahoitusleasingvelkojen	korkokulut	 29	 18	 -	 47
Yhteensä	 7	638	 8	918	 2	270	 18	826
	 	 	 	
Rahoitusvelkojen	erääntymisanalyysi	2009	 	 	 	
	 	 	 <1	vuotta	 1-5	vuotta	 >5	vuotta	 Yhteensä
Ostovelat	ja	muut	korottomat	velat	 4	887	 54	 118	 5	059
Rahalaitoslainojen	lyhennykset	 1	023	 2	687	 97	 3	807
Rahalaitoslainojen	korkokulut	 166	 258	 18	 442
Vaihtovelkakirjalainan	lyhennykset	 4	050	 -	 -	 4	050
Vaihtovelkakirjalainan	korkokulut	 263	 -	 -	 263
Pääomalainojen	lyhennykset	 -	 -	 775	 775
Pääomalainojen	korkokulut	 -	 -	 618	 618
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Pääomarakenteen	tunnuslukuna	seurattava	omavaraisuusaste	lasketaan	jakamalla	konsernin	oma	
pääoma	taseen	loppusummalla,	josta	on	vähennetty	saadut	ennakot	ja	kertomalla	tulos	sadalla.

Omavaraisuusaste	 	 	 2010	 2009
Oma	pääoma	yhteensä	 	 	 13	003	 12	749
Taseen	loppusumma		 	 	 29	383	 27	399
Saadut	ennakot	 	 	 -171	 -155
Omavaraisuusaste	 	 	 44,5	%	 46,8	%

2.26 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Osapuolten	katsotaan	kuuluvan	toistensa	lähipiiriin,	jos	toinen	osapuoli	pystyy	käyttämään	toiseen	
nähden	määräysvaltaa	tai	huomattavaa	vaikutusvaltaa	sen	taloutta	ja	liiketoimintaa	koskevassa	pää-
töksenteossa.	Konsernin	lähipiiriin	kuuluvat	emoyritys	ja	tytäryritykset.	Lähipiiriin	kuuluvat	myös	hal-
lituksen	ja	konsernin	johtoryhmän	jäsenet	sekä	toimitusjohtaja.

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 	 	 2010	 2009
Emoyhtiö	 	 	 	
Johtoryhmät	 	 	 1	002	 854
Toimitusjohtaja		 	 	 209	 188
Tieteellisen	neuvottelukunnan	jäsenet	 	 	 113	 -

Toimitusjohtajan	palkat	muodostuvat	Osmo	Suovaniemen	palkasta	ajalta	1.1.2010-9.6.2010	90	
tuhatta	euroa	(188	tuhatta	euroa)	ja	Jussi	Heiniön	palkasta	ajalta	10.6.2010-31.12.2010	119	tuhatta	
euroa.	10.6.2010	lähtien	Osmo	Suovaniemi	on	ollut	hallituksen	päätöksellä	 työsuhteessa	yhtiöön	
tieteellisen	neuvottelukunnan	jäsenenä	113	tuhatta	euroa.	Tytäryhtiöiden	hallitusten	jäsenille	makse-
tuista	palkkioista	27	tuhatta	euroa	(20	tuhatta	euroa)	on	maksettu	Jussi	Heiniölle	ja	27	tuhatta	euroa	
(40	tuhatta	euroa)	Osmo	Suovaniemelle.	
	 	 	 	
Tytäryhtiöt	 	 	 	
Toimitusjohtajat	 	 	 801	 839
	 	 	 	
Hallituspalkkiot	 	 	 2010	 2009
Emoyhtiö	 	 	 	
Osmo	Suovaniemi	 	 	 15	 14
Reijo	Luostarinen	 	 	 19	 19
Mårten	Wikström	 	 	 -	 5
Tero	Kauppinen		 	 	 -	 5
Mikko	Salaspuro	 	 	 15	 14
Kalle	Kettunen	 	 	 15	 11

Rahoitusleasingvelkojen	lyhennykset	 105	 295	 -	 400
Rahoitusleasingvelkojen	korkokulut	 16	 17	 -	 33
Yhteensä	 10	510	 3	311	 1	626	 15	448

Hyödykeriski
Yhtiöllä	ei	ole	käytössä	johdannaisia	hyödykeriskin	suojaamiseksi,	koska	liiketoiminnan	luonteesta	
johtuen	niiden	käyttäminen	ei	ole	tarkoituksenmukaista.	Hyödykkeiden	saatavuuteen	liittyvää	riskiä	
pyritään	minimoimaan	pitkäaikaisilla	toimitussopimuksilla.	

Luotto- ja vastapuoliriski
Liiketoimintayksiköt	vastaavat	myyntisaamisiin	liittyvästä	luottoriskistä	ja	ovat	arvioineet	asiakaskoh-
taisesti	luottotappioriskin.	Biohitin	asiakaskunta	muodostuu	pääosin	vakavaraisista	yhtiöistä	eikä	Bio-
hitin	luottotappioriskiä	voi	siten	pitää	merkittävänä.	Yhtiö	ei	ole	käyttänyt	luottovakuutuksia.	Asiakas-
suhteista	suuri	osa	on	pitkäkestoisia	ja	liikesuhteet	aktiivisia,	jolloin	muutokset	asiakkaiden	luottokel-
poisuudessa	tulevat	varhaisessa	vaiheessa	yhtiön	tietoon.
Myyntisaamisten	kokonaismäärä	31.12.2010	oli	6,6	milj.	euroa	(6,0	milj.	euroa).	Myyntisaamisiin	

sisältyi	0,4	milj.	euron	(0,3	milj.	euron)	saamiset	yksittäiseltä	vakavaraiselta	asiakkaalta.	Luottoriskin	
enimmäismäärä	on	myyntisaamisten	kirjanpitoarvo.	 	 	 	

Myyntisaamisten ikäjakauma
	 	 	 Arvon-	 	 	 Arvon-
	 	 	 alentumis-	 Netto	 	 alentumis-	 Netto
	 	 2010	 tappio	 2010	 2009	 tappio	 2009
Erääntymättömät	 4	932	 -	 4	932	 4	248	 	 4	248
Alle	60	päivää	erääntyneet	 1	423	 -	 1	423	 1	214	 	 1	214
61-120	päivää	erääntyneet	 176	 -15	 161	 360	 -3	 358
121-360	päivää	erääntyneet	 104	 -28	 76	 190	 -14	 177
Yli	360	päivää	erääntyneet	 33	 -33	 0	 26	 -8	 18
Yhteensä	 6	668	 -76	 6	592	 6	038	 -24	 6	014
	
Vuonna	2010	kirjattiin	myyntisaamisista	luottotappioita	56	tuhatta	euroa	(25	tuhatta	euroa).

Pääomarakenteen hallinta
Yhtiön	pääomarakenteen	hallinnan	tavoitteena	on	varmistaa	Biohit-konsernin	toimintaedellytykset	
kaikissa	olosuhteissa.	Pääosakkeenomistajat	määrittävät	pääomarakenteen	tavoitetason,	jonka	toteu-
tumista	yhtiön	hallitus	 seuraa	 säännöllisesti.	Pääomarakenteen	 tunnuslukuna	 seurataan	omavarai-
suusastetta,	jonka	tulee	pysyä	40	%:n	tavoitetason	yläpuolella.
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Jukka	Ant-Wuorinen	 	 	 15	 10
Eero	Lehti	 	 	 15	 10
Ainomaija	Haarla	 	 	 10	 -
Emoyhtiö	yhteensä	 	 	 104	 87
	 	 	 	
Tytäryhtiöt	 	 	 	
Hallitusten	jäsenet	 	 	 77	 100
	 	 	 	
Muut liiketoiminnan kulut	 	 	 2010	 2009
Konsultointipalkkiot		 	 	 	
		Hallituksen	jäsenten	määräysvallassa	olevat	yritykset	 	 69	 39
Konsultointipalkkiot	yhteensä	 	 	 69	 39
	 	 	 	
Pääomalainat lähipiiriltä	 	 	 2010	 2009
Lainojen	määrä	 	 	 696	 775
Kauden	korot	 	 	 39	 46
Korkoveloissa	yhteensä	 	 	 657	 618
Lainakorko	keskimäärin	p.a.	 	 	 5,5	%	 5,4	%

Pääomalainojen	pääasialliset	ehdot	on	esitetty	liitetietojen	kohdassa	2.22.

Konsernin emoyhtiö ja tytäryhtiöt	 	 	 Konsernin
Emoyritys	Biohit	Oyj,	Suomi	 	 	 omistusosuus
Biohit	Ltd,	Iso-Britannia	 	 	 100	%
Biohit	Healthcare	Ltd,	Iso-Britannia	 	 	 100	%
Biohit	SAS,	Ranska	 	 	 100	%
Biohit	Deutschland	GmbH,		Saksa	 	 	 100	%
Biohit	Japan	Co.,	Ltd,	Japani	 	 	 100	%
Biohit		Inc.,	Yhdysvallat	 	 	 100	%
Biohit	OOO,	Venäjä	 	 	 100	%
Biohit	Biotech	(Suzhou)	Co.,	Ltd,	Kiina	 	 	 100	%
Biohit	Biotech	Systems	(India)	Pvt.	Ltd,	Intia	 	 	 100	%
Oy	Finio	Ab,	Suomi	 	 	 100	%
Vantaan	Hienomekano	Oy,	Suomi	 	 	 100	%

Oy	Finio	Ab:llä	ja	Vantaan	Hienomekano	Oy:llä	ei	ole	ollut	vuosina	2010	ja	2009	liiketoimintaa.	

2.27 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
	 	 	 	 2010	 2009
Omasta puolesta annetut vakuudet   
	 	 	
Yrityskiinnitys	 	 2	511	 2	511
Kiinteistökiinnitys	 	 2	744	 2	744
Takaukset	 	 41	 8
	 	 	
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet   
Takaukset	 	 150	 -
	 	 	
Muut omat vastuut

Leasingvastuut	 	 2010	 2009
Yhden	vuoden	kuluessa	maksettavat	 	 830	 707
Yli	yhden	vuoden	mutta	enintään	viiden	
vuoden	kuluessa	maksettavat	 	 1	057	 1	180
Yli	viiden	vuoden	kuluttua	maksettavat	 	 -	 -
Yhteensä	 	 1	887	 1	887
	 	 	
Muut vuokravastuut	 	 2010	 2009
Yhden	vuoden	kuluessa	maksettavat	 	 940	 961
Yli	yhden	vuoden	mutta	enintään	viiden	vuoden	
kuluessa	maksettavat	 	 2	034	 1	897
Yli	viiden	vuoden	kuluttua	maksettavat	 	 2	002	 218
Yhteensä	 	 4	976	 3	076
	 	 	
Muut omat vastuut yhteensä	 	 6	863	 4	963
	 	 	
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä	 	 12	309	 10	226

Konserni	on	vuokrannut	useat	käyttämänsä	tuotanto-	ja	toimistotilat.	Vuokrasopimusten	pituudet	
ovat	keskimäärin	kahdesta	kymmeneen	vuotta,	ja	normaalisti	niihin	sisältyy	mahdollisuus	jatkaa	so-
pimusta	alkuperäisen	päättymispäivän	jälkeen.	Sopimuksiin	sisältyy	yleensä	indeksiehto.		
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3.2 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
	 	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS
	 	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010
Osakekohtainen	tulos,	
laimentamaton,		EUR	 -0,06*	 -0,12*	 0,07*	 0,03*	 0,00*
Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	
pääoma/osake,	EUR	 1,04	 0,92	 0,97	 0,99	 1,01
Hinta/voitto-suhde	(P/E)	 -31	 -14	 18	 50	 525
Osinko/osake	 -	 -	 -	 -	 -
Osinko/tulos-%	 -	 -	 -	 -	 -
Efektiivinen	osinkotuotto,	%	 -	 -	 -	 -	 -
B-osakkeen	kurssikehitys,	EUR	 	 	 	 	
	 -	keskikurssi	 2,26	 2,42	 1,41	 1,55	 3,42
	 -	alin	kurssi	 1,99	 1,51	 0,91	 1,27	 1,50
	 -	ylin	kurssi	 2,61	 3,29	 1,92	 1,90	 4,91
	 -	kurssi	31.12.	 2,03	 1,57	 1,27	 1,50	 2,10
Osakekannan	markkina-arvo,	
1000	EUR	(olettaen	A-osakkeen	
markkina-arvoksi	 	 	 	 	 	
saman	kuin	B-osakkeella)	 26	263	 20	312	 16	431	 19	406	 27	169
B-osakkeiden	vaihto,	1000	kpl	 1	530	 3	436	 1	742	 1	996	 9	415
	 -	%	kokonaismäärästä	 16,9	%	 37,9	%	 17,5	%	 20,0	%	 94,5	%
Kaikkien	osakkeiden	
keskimääräinen
osakeantioikaistu	lukumäärä	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627
-	optioiden	ja	vvk:n	
laimennusvaikutus	
huomioiden	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627
Kaikkien	osakkeiden	
osakeantioikaistu	 	 	 	 	 	
lukumäärä	tilikauden	lopussa	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627	 12	937	627
-	optioiden	ja	vvk:n	
laimennusvaikutus	
huomioiden	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627	 13	837	627

*)	optioilla	ja	vaihtovelkakirjalainalla	ei	laimentavaa	vaikutusta	

3.1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
	 	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS
	 	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010
Liikevaihto	 31	408	 33	011	 35	095	 35	366	 40	044
	 Liikevaihdon	muutos	%	 9,6	%	 5,1	%	 6,3	%	 0,8	%	 13,2	%
Liikevoitto/	-tappio	 -143	 -197	 1	314	 1	190	 507
	 %	liikevaihdosta	 -0,5	%	 -0,6	%	 3,7	%	 3,4	%	 1,3	%
Voitto/tappio	ennen	satunn.	
eriä	ja	veroja	 -607	 -1	116	 996	 669	 388
	 %	liikevaihdosta	 -1,9	%	 -3,4	%	 2,8	%	 1,9	%	 1,0	%
Voitto/tappio	ennen	veroja	 -607	 -1	116	 996	 669	 388
	 %	liikevaihdosta	 -1,9	%	 -3,4	%	 2,8	%	 1,9	%	 1,0	%
Oman	pääoman	tuottoprosentti	 -6,1	%	 -11,9	%	 7,4	%	 3,1	%	 0,5	%
Sijoitetun	pääoman	
tuottoprosentti	ROI	 0,0	%	 -0,6	%	 8,2	%	 5,8	%	 4,2	%
Omavaraisuusaste	 49,4	%	 43,6	%	 46,5	%	 46,8	%	 44,5	%
Investoinnit	käyttöomaisuuteen	 1	928	 2	081	 1	213	 2	439	 2	569
	 %	liikevaihdosta	 6,1	%	 6,3	%	 3,5	%	 6,9	%	 6,4	%
Tutkimus-	ja	kehitysmenot	 1	689	 2	005	 2	044	 2	409	 2	542
	 %	liikevaihdosta	 5,4	%	 6,1	%	 5,8	%	 6,8	%	 6,3	%
Taseen	loppusumma	 27	320	 27	337	 27	107	 27	399	 29	383
Henkilöstö	keskimäärin	 310	 352	 369	 370	 412
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4.1 OSAKKEEN VAIHTO JA KESKIKURSSI
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Yhteistilillä	olevat	osakkeet	 -	 -	 5	582	 0,1
B-osakkeet	yhteensä	 4	602	 100,0	 9	962	127	 100,0
A-	ja	B-osakkeet	yhteensä	 4	612	 	 12	937	627	

Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2010
10 suurinta omistajaa	 	 	 Osakkeet
osakemäärän mukaan	 A-osakkeet	 B-osakkeet	 yhteensä	 %
Suovaniemi,	Osmo	 2	265	340	 965	207	 3	230	547	 25,0
Biocosmos	Oy	 -	 1	142	735	 1	142	735	 8,8
Interlab	Oy	 -	 1	021	762	 1	021	762	 7,9
Suovaniemi,	Ville	 208	280	 371	300	 579	580	 4,5
Suovaniemi,	Joel	 208	280	 333	000	 541	280	 4,2
Suovaniemi,	Oili	 111	600	 288	935	 400	535	 3,1
Etera	Mutual	Pension	Insurance	
Company	 -	 343	138	 343	138	 2,7
Oy	Etra	Invest	Ab	 -	 333	000	 333	000	 2,6
Härkönen,	Matti	 57	200	 269	515	 326	715	 2,5
Suovaniemi	,Vesa	 74	800	 193	339	 268	139	 2,1

10 suurinta omistajaa	 	 	 Äänet
äänimäärän mukaan	 A-osakkeet	 B-osakkeet	 yhteensä	 %
Suovaniemi,	Osmo	 45	306	800	 965	207	 46	272	007	 66,6
Suovaniemi,	Ville	 4	165	600	 371	300	 4	536	900	 6,5
Suovaniemi,	Joel	 4	165	600	 333	000	 4	498	600	 6,5
Suovaniemi,	Oili	 2	232	000	 288	935	 2	520	935	 3,6
Suovaniemi,	Vesa	 1	496	000	 193	339	 1	689	339	 2,4
Härkönen,	Matti	 1	144	000	 269	515	 1	413	515	 2,0
Biocosmos	Oy	 -	 1	142	735	 1	142	735	 1,6
Interlab	Oy	 -	 1	021	762	 1	021	762	 1,5
Oy	Tech	Know	Ltd	 499	800	 70	000	 569	800	 0,8
Etera	Mutual	Pension	Insurance	
Company	 -	 343	138	 343	138	 0,5

Johdon omistus 31.12.2010
Hallituksen	 jäsenet	 ja	 toimitusjohtaja	omistivat	31.12.2010	yhteensä	2	386	940	A-osaketta	 ja		
3	610	736	B-osaketta.	Nämä	vastaavat	46,4	%	yhtiön	kaikista	osakkeista	ja	73,9	%	kaikkien	osakkei-
den	tuottamasta	äänimäärästä.	

4.2 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakeomistus omistajaryhmittäin 31.12.2010
	 	 	 Omistajien	lukumäärä	 Osakkeiden	lukumäärä	
A-osakkeet	 kpl	 %	 kpl	 %
1.	Yritykset	 1	 0,1	 24	990	 0,8
2.	Kotitaloudet	 9	 99,9	 2	950	500	 99,2
Odotusluettelolla	olevat	osakkeet	 -	 -	 10	 0,0
A-osakkeet	yhteensä	 10	 100,0	 2	975	500	 100,0

	 	 	 Omistajien	lukumäärä	 Osakkeiden	lukumäärä	
B-osakkeet	 kpl	 %	 kpl	 %
1.	Yritykset	 188	 4,1	 3	029	852	 30,4
2.	Rahoitus-	ja	vakuutuslaitokset	 6	 0,1	 65	676	 0,7
3.	Julkisyhteisöt	 1	 0,0	 343	138	 3,4
4.	Voittoa	tavoittelemattomat	yhteisöt	 4	 0,1	 3	921	 0,0
5.	Kotitaloudet	 4	387	 95,3	 6	466	726	 64,9
6.	Ulkomaiset		 16	 0,3	 47	222	 0,5
Yhteistilillä	olevat	osakkeet	 -	 -	 5	592	 0,1
B-osakkeet	yhteensä	 4	602	 100,0	 9	962	127	 100,0
A-	ja	B-osakkeet	yhteensä	 4	612	 	 12	937	627	

	 	 	 Omistajien	lukumäärä	 Osakkeiden	lukumäärä
A-osakkeet	 kpl	 %	 kpl	 %
1-1	000	 -	 -	 -	 -
1	001-10	000	 3	 30,0	 25	000	 0,8
10	001-100	000	 3	 30,0	 156	990	 5,3
Yli	100	001	 4	 40,0	 2	793	500	 93,9
Odotusluettelolla	olevat	osakkeet	 -	 -	 10	 0,0
A-osakkeet	yhteensä	 10	 100,0	 2	975	500	 100,0

	 	 		 Omistajien	lukumäärä	 Osakkeiden	lukumäärä
B-osakkeet	 kpl	 %	 kpl	 %
1-1	000	 3	912	 85,0	 1	382	048	 13,9
1	001-10	000	 623	 13,5	 1	778	031	 17,8
10	001-100	000	 56	 1,2	 1	229	035	 12,3
Yli	100	001	 11	 0,2	 5	567	431	 55,9
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Oman	pääoman	tuotto,	%
	 	tilikauden	tulos	 	 	 														

X	100
	 	oma	pääoma	(keskimäärin	vuoden	aikana)

Sijoitetun	pääoman	tuotto,	%
	 	voitto	ennen	satunnaisia	eriä	+	korko-	ja	muut	rahoituskulut															

	X	100
	 	taseen	loppusumma	-	korottomat	velat	(keskimäärin	vuoden	aikana)

Omavaraisuusaste,	%
	 	taseen	oma	pääoma	 																					

	X	100	
	 	taseen	loppusumma	-	saadut	ennakot

Osakekohtainen	tulos,	EUR
	 	tilikauden	tulos																																																																																				

	 	tilikauden	keskimääräinen,	osakeantioikaistu	osakkeiden	lukumäärä

Oma	pääoma/osake,	EUR	
	taseen	oma	pääoma																																				

	 	osakkeiden	lukumäärä	tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake,	EUR	
	tilikaudelta	jaettu	osinko																													

	 	osakkeiden	lukumäärä	tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos,	%	
	osinko/osake			

	X	100
	 	tulos/osake

Efektiivinen	osinkotuotto,	%	 	
osinko/osake																 								

	X	100	
	 	tilikauden	viimeinen	kaupantekokurssi

Hinta/voitto-suhde	(P/E)	
	tilikauden	viimeinen	kaupantekokurssi			

	 	tulos/osake

Biohit vuosikertomus 2010  |  Tunnuslukujen laskentakaavat, IFRS ja Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

5. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

	 	 	 	 01.01. - 	 01.01.	-	
1000	€	 Liitetieto	 31.12.2010	 31.12.2009
Liikevaihto	 6.2	 25	025	 21	828
Valmiiden	ja	keskeneräisten	tuotteiden	
varastojen	muutos	 	 11	 -132
Liiketoiminnan	muut	tuotot	 6.3	 237	 170
Materiaalit	ja	palvelut	 6.4	 -7	168	 -5	617
Henkilöstökulut	 6.5	 -8	937	 -7	719
Poistot	ja	arvonalentumiset	 6.6	 -1	651	 -1	751
Liiketoiminnan	muut	kulut	 6.7	 -7	784	 -7	554
Liikevoitto/ -tappio	 	 -266	 -774
Rahoitustuotot	ja	-kulut	 6.8	 -269	 -243
Voitto/tappio	ennen	tilinpäätössiirtoja	ja	veroja		 	 -534	 -1	018
Tilikauden voitto/tappio  -534	 -1	018
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1000	€	 Liitetieto	 	31.12.2010	 	31.12.2009
Vastaavaa

Pysyvät vastaavat   
	 Aineettomat	hyödykkeet	 6.9	 3	136	 2	644
	 Aineelliset	hyödykkeet	 6.10	 4	642	 5	143
	 Sijoitukset	 	 	
	 			Osuudet	saman	konsernin	yrityksissä	 6.11	 3	957	 3	849
	 			Muut	sijoitukset	 6.11	 7	 7
Pysyvät vastaavat yhteensä  11	741	 11	643

Vaihtuvat vastaavat    
	 Vaihto-omaisuus	 6.12	 3	560	 3	381
	 Pitkäaikaiset	saamiset	 6.13	 31	 -
	 Lyhytaikaiset	saamiset	 6.13	 8	439	 7	671
	 Rahoitusarvopaperit	 6.14	 500	 400
	 Rahat	ja	pankkisaamiset	 6.15	 487	 467
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	 	 13	016	 11	919
Vastaavaa yhteensä 	 	 24	757	 23	562
	 	 	 	
Vastattavaa		 	 	
	
Oma pääoma 	 	 	 	
	 Osakepääoma	 6.16	 2	199	 2	199
	 Sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	
	 rahasto	 6.16	 12	230	 12	230
	 Edellisten	tilikausien	voitot/tappiot	 6.16	 -3	742	 -2	724
	 Tilikauden	voitto/tappio	 6.16	 -534	 -1	018
Oma pääoma yhteensä	 	 10	152	 10	687
	 	 	 	
Pakolliset varaukset 	 6.17	 50	 -
	 	 	 	
Vieras pääoma    
	 Pitkäaikainen	vieras	pääoma	 6.19	 8	194	 3	353
	 			Pääomalainat	 6.20	 696	 775
	 Lyhytaikainen	vieras	pääoma	 6.21	 5	666	 8	747
Vieras pääoma yhteensä	 	 14	555	 12	875
Vastattavaa yhteensä   24	757	 23	562

EMOYHTIÖN TASE EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA

1000	€	 	 2010	 2009
Liiketoiminnan rahavirta   
	 Voitto/tappio	ennen	satunnaisia	eriä	 	 -534				 -1	018
	 Oikaisut:	 	
	 Suunnitelman	mukaiset	poistot	 		 1	651				 1	751
	 Realisoitumattomat	kurssivoitot	ja	-tappiot	 	 -113				 199
	 Rahoitustuotot	ja	-kulut	 		 164				 93
	 Muut	oikaisut	 		 62				 867
	 	 	
Käyttöpääoman	muutos:	 	 	
	 Lyhytaikaisten	korottomien	liikesaamisten	lisäys(-)/vähennys(+)	 -799				 75
	 Vaihto-omaisuuden	lisäys(-)/vähennys(+)	 	 -179				 239
	 Lyhytaikaisten	korottomien	velkojen	lisäys(+)/vähennys(-)	 	1	251				 112
	 Realisoituneet	kurssivoitot	ja	-tappiot	 		 351				 -70
	 Maksetut	korot	ja	maksut	muista	liiketoiminnan	rahoituskuluista	 -452				 -472
	 Saadut	osingot	 	 	246				 218
	 Saadut	korot	liiketoiminnasta	 	 	2				 45
Liiketoiminnan rahavirta    1 651     2 040   
	 	 	
Investointien rahavirta   
	 Investoinnit	aineellisiin	ja	aineettomiin	hyödykkeisiin	 	 -1	768				 -1	826
	 Investoinnit	muihin	sijoituksiin	 	 -100				 -
	 Luovutustuotot	muista	sijoituksista	 	 	-				 117
	 Aineellisten	ja	aineettomien	hyödykkeiden	luovutustulot	 	-				 1
Investointien rahavirta   -1 868    -1 709   
	 	 	
Rahoituksen rahavirta   
	 Pitkäaikaisten	lainojen	nostot	 		 5	650				 -	
Pitkäaikaisten	lainojen	takaisinmaksut	 	 -5	413				 -381
Rahoituksen rahavirta    237    -381   
	 	 	
Rahavarojen	muutos	lisäys	(+)	vähennys	(-)	 	 	20				 -49			
	 	 	
Rahavarat	tilikauden	alussa	 	 	467				 516
Rahavarat	tilikauden	lopussa	 	 	487				 467
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6. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tuloutusperiaate
Liikevaihtoa	laskettaessa	myyntituotoista	vähennetään	myynnin	välilliset	verot	ja	alennukset.	Suorit-
teiden	myynti	on	tuloutettu	niiden	luovutusten	yhteydessä.

Kunnossapito ja korjaukset
Kunnossapito-	 ja	 korjausmenot	 kirjataan	 tilikauden	kuluiksi.	Vuokrattujen	 toimitilojen	peruskorja-
usmenot	on	aktivoitu	muihin	pitkävaikutteisiin	menoihin	ja	poistetaan	tasapoistoin		jäljellä	olevana	
vuokrakautena.

Eläkkeet
Yhtiön	lakisääteinen	eläketurva	mahdollisine	lisäetuineen	on	vakuutettu	eläkevakuutusyhtiöissä.	Elä-
kemenot	kirjataan	työntekijöiden	työssäoloaikana	suoriteperusteisesti.	

Laskennalliset verot
Laskennallisia	veroja	ei	ole	kirjattu	taseeseen.	Liitetiedoissa	on	esitetty	kirjanpitolautakunnan	yleis-
ohjeen	 12.9.2006	mukaisesti	 taseeseen	merkittävissä	 olevien	 laskennallisten	 verojen	määrä	 sekä	
sellaisten	 verovelkojen	 ja	 -saamisten	määrä,	 joita	 ei	 epätodennäköisen	 toteutumisen	 vuoksi	 tulisi	
merkitä	taseeseen.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan	määräiset	saamiset	ja	velat	on	muutettu	euroiksi	tilinpäätöspäivän	Euroopan	Kes-
kuspankin	noteeraamaan	kurssiin.	Kurssierot	on	kirjattu	tulosvaikutteisesti.

6.2 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
	 	 	 2010	 2009
Nesteannostelu	 23	542	 20	615
Diagnostiikka	 1	483	 1	213
Yhteensä	 25	025	 21	828
	 	
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
	 	 	 2010	 2009
Suomi	 1	770	 1	484
Muu	Eurooppa	 10	789	 10	439
Pohjois-	ja	Etelä-Amerikka	 5	061	 3	819
Aasia		 3	985	 2	934
Muut	maat	 3	420	 3	152
Yhteensä	 25	025	 21	828

6.1 LAADINTAPERIAATTEET
Laatiessaan	tilinpäätöstä	hyvän	kirjanpitotavan	mukaisesti	yhtiön	johto	joutuu	tekemään	arvioita	ja	
oletuksia,	jotka	vaikuttavat	tilinpäätöksen	sisältöön.	Lopputulemat	voivat	poiketa	näistä	arvioista.
Emoyhtiön	tilinpäätös	on	laadittu	Suomen	kirjanpitolain	mukaisesti.
Tilinpäätöstiedot	esitetään	tuhansina	euroina,	ja	ne	perustuvat	liiketapahtumien	alkuperäisiin	ar-

voihin	 lukuun	 ottamatta	 vaihtuviin	 vastaaviin	 sisältyviä	 rahoitusarvopapereita	 jotka	 on	 arvostettu	
käypään	arvoon.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus	on	merkitty	taseeseen	hankintamenoon	vähennettynä	saaduilla	avustuksilla,	suun-
nitelmanmukaisilla	poistoilla	ja	arvonalentumisilla.	Suunnitelmanmukaiset	poistot	on	laskettu	tasa-
poistoina	käyttöomaisuusesineiden	taloudellisen	pitoajan	perusteella.

Suunnitelmanmukaiset	poistoajat	ovat:
	 Aineettomat	oikeudet	 	 3	-10	v
	 Liikearvo	 	 	 10	v
	 Kehittämismenot	 	 5	v
	 Muut	pitkävaikutteiset	menot		 5	-10	v
	 Rakennukset	 	 	 20	v
	 Koneet	ja	kalusto	 	 3	-10	v

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus	esitetään	fifo-periaatteen	mukaisesti	hankintamenon	tai	sitä	alemman	jälleenhan-
kintahinnan	tai	todennäköisen	myyntihinnan	määräisenä.		Vaihto-omaisuuden	hankintamenoon	lue-
taan	muuttuvien	menojen	lisäksi	myös	siihen	kohdistuva	osuus	hankinnan		ja	valmistuksen	kiinteistä	
menoista.

Rahoitusarvopapereiden arvostus
Vaihtuviin	vastaaviin	sisältyvät	rahoitusarvopaperit	on	arvostettu	käypään	arvoon.	Sijoitusten	käypä	
arvo	 on	määritetty	 toimivilla	markkinoilla	 julkaistujen	 hintanoteerausten	 eli	 tilinpäätöspäivän	 os-
tonoteerausten	pohjalta.	Käyvän	arvon	muutoksista	johtuvat	voitot	 ja	 tappiot	kirjataan	tuloslaskel-
maan	sillä	kaudella,	jonka	aikana	ne	syntyvät.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
Tutkimusmenot	on	kirjattu	vuosikuluiksi	niiden	syntymisvuonna.		Uusien	tuotteiden	kehittämistoi-
minnan	menot	on	aktivoitu	taseeseen	aineettomiksi	hyödykkeiksi	1.1.2004	lähtien	ja	poistetaan	vai-
kutusaikanaan	enintään	viiden	vuoden	kuluessa.
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6.7 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
	 	 	 2010	 2009
Matkustus	ja	muut	henkilöstöön	liittyvät	kulut	 1	040	 896
Vuokrat	ja	ylläpitokulut	 2	026	 1	784
Markkinointi-	ja	myyntikulut	 2	018	 1	447
Muut	ulkopuoliset	palvelut	 1	655	 1	342
Myyntisaamisten	arvonalentuminen	 48	 943
Muut	liiketoiminnan	kulut	 997	 1	143
Yhteensä	 7	784	 7	554

Myyntisaamisten	arvonalentuminen	sisältää	saatavia	saman	konsernin	yrityksiltä	0	tuhatta	euroa	
(920	tuhatta	euroa).

6.8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
	 	 	 2010	 2009
Tuotot	osuuksista	saman	konsernin	yrityksissä	 246	 218
Korkotuotot	pitkäaikaisista	sijoituksista	 	
		Muilta	 2	 1
Tuotot	muista	pysyvien	vastaavien	sijoituksista	yhteensä	 2	 1
Muut	korko-	ja	rahoitustuotot	 	
		Muilta	 -	 44
Muut	korko-	ja	rahoitustuotot	 -	 44
Rahoitustuotot	yhteensä	 249	 263
Korkokulut	ja	muut	rahoituskulut	 	
		Saman	konsernin	yrityksille	 -14	 -14
		Muille	 -503	 -492
Rahoituskulut	yhteensä	 -517	 -507
Rahoitustuotot	ja	kulut	yhteensä	 -269	 -243
Erään		rahoitustuotot	ja	-kulut	sisältyy	kurssitappioita	(netto)	 -25	 -2

Liikevoiton	 yläpuolella	 oleviin	 eriin	 sisältyy	 valuuttakurssivoittoa	 (netto)	 464	 tuhatta	 euroa		
(valuuttakurssitappioita	268	tuhatta	euroa).	

6.3 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
	 	 	 2010	 2009
Pysyvien	vastaavien	aineellisen	omaisuuden	myyntivoitot	 -	 1
Saman	konsernin	yrityksiltä	 36	 45
Muut	 	 201	 124
Yhteensä	 237	 170

6.4 MATERIAALIT JA PALVELUT
	 	 	 2010	 2009
Ostot	tilikauden	aikana	 7	088	 5	369
Varaston	muutos	 -167	 108
Aineet	ja	tarvikkeet	yht.	 6	921	 5	476
Ulkopuoliset	palvelut	 247	 140
Materiaalit	ja	palvelut	yht.	 7	168	 5	617

6.5 HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄ
	 	 	 2010	 2009
Palkat		 7	800	 6	697
Eläkekulut	 1	274	 1	139
Muut	henkilösivukulut	 386	 360
Pitkäaikaisiin	varoihin	aktivoidut	palkat	 -522	 -476
Henkilöstökulut	yhteensä	 8	937	 7	719

Tilikauden	aikana	on	aktivoitu	palkkoja	kehittämismenoina	408	tuhatta	euroa	(420	tuhatta	euroa)	
ja	muottien	valmistuskustannuksina	114	tuhatta	euroa	(56	tuhatta	euroa).

Emoyhtiön	palveluksessa	oli	tilikauden	aikana	keskimäärin	 2010	 2009
Toimihenkilöitä	 97	 88
Työntekijöitä	 95	 86
Henkilöstö	keskimäärin	 192	 174
Henkilöstö	tilikauden	lopussa	 201	 175

6.6 POISTOT
	 	 	 2010	 2009
Aineettomat	hyödykkeet	 601	 627
Rakennukset	 142	 139
Koneet	ja	laitteet	 907	 985
Yhteensä	 1	651	 1	751
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6.10 AINEELLISET HYÖDYKKEET
	 	 	 	 	 Koneet	ja
2010 	 	 Rakennukset	 kalusto	 Yhteensä
Hankintameno	tilikauden	alussa	 	 2	776	 13	397	 16	174
Lisäykset	 	 27	 321	 347
Vähennykset	 	 -	 -174	 -174
Siirrot	eri	erien	välillä	 	 -	 276	 276
Hankintameno	tilikauden	lopussa	 	 2	803	 13	821	 16	624
	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	arvonalennukset		
tilikauden	alussa	 	 -1	144	 -9	886	 -11	030
Vähennysten	kertyneet	poistot	 	 -	 98	 98
Tilikauden	poisto	 	 -142	 -907	 -1	050
Kertyneet	poistot	tilikauden	lopussa	 	 -1	286	 -10	695	 -11	982
	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 	 1	517	 3	125	 4	642

Tuotannon	koneiden	ja	laitteiden	poistamaton	hankintameno	on	2	858	tuhatta	euroa	(3	248	tu-
hatta	euroa).

	 	 	 	 	 Koneet	ja
2009	 	 	 Rakennukset	 kalusto	 Yhteensä
Hankintameno	tilikauden	alussa	 	 2	594	 12	722	 15	316
Lisäykset	 	 182	 363	 545
Vähennykset	 	 -	 -4	 -4
Siirrot	eri	erien	välillä	 	 -	 316	 316
Hankintameno	tilikauden	lopussa	 	 2	776	 13	397	 16	174
	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	arvonalennukset	
tilikauden	alussa	 	 -1	005	 -8	905	 -9	910
Vähennysten	kertyneet	poistot	 	 -	 4	 4
Tilikauden	poisto	 	 -139	 -985	 -1	124
Kertyneet	poistot	tilikauden	lopussa	 	 -1	144	 -9	886	 -11	030
	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 	 1	632	 3	511	 5	143

6.9 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
	 	 	 	 	 Muut
	 	 	 	 	pitkävaikut-
	 	 Kehittämis-	Aineettomat	 	 teiset
2010	 	menot	 oikeudet	 Liikearvo	 menot	 Yhteensä	
Hankintameno	tilikauden	alussa	 1	806	 1	832	 6	558	 1	562	 11	759
Lisäykset	 565	 260	 -	 545	 1	370
Vähennykset	 -	 -	 -	 -	 -
Siirrot	eri	erien	välillä	 -	 -	 -	 -276	 -276
Hankintameno	tilikauden	lopussa	 2	372	 2	092	 6	558	 1	831	 12	853
	 	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	arvonalennukset		
tilikauden	alussa	 -356	 -1	312	 -6	206	 -1	241	 -9	115
Tilikauden	poistot	ja	arvonalennukset	 -112	 -114	 -352	 -23	 -601
Kertyneet	poistot	tilikauden	lopussa	 -468	 -1	426	 -6	558	 -1	264	 -9	716
	 	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 1	903	 666	 0	 567	 3	136

Liikearvon	hankintameno	koostuu	Locus	genex	Oy:n	purun	seurauksena	siirtyneistä	patenteista	ja	
purkutappioista.			
	 	 	 	 	 Muut
	 	 	 	 	pitkävaikut-
	 	 Kehittämis-	Aineettomat	 	 teiset
2009	 	menot	 oikeudet	 Liikearvo	 menot	 Yhteensä
Hankintameno	tilikauden	alussa	 1	195	 1	730	 6	558	 1	309	 10	791
Lisäykset	 420	 102	 -	 760	 1	283
Vähennykset	 -	 -	 -	 -	 -
Siirrot	eri	erien	välillä	 191	 -	 -	 -507	 -316
Hankintameno	tilikauden	lopussa	 1	806	 1	832	 6	558	 1	562	 11	759
	 	 	 	 	
Kertyneet	poistot	ja	arvonalennukset		
tilikauden	alussa	 -222	 -1	203	 -5	854	 -1	210	 -8	489
Tilikauden	poistot	ja	arvonalennukset	 -135	 -109	 -352	 -31	 -627
Kertyneet	poistot	tilikauden	lopussa	 -356	 -1	312	 -6	206	 -1	241	 -9	115
	 	 	 	 	
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 1	450	 520	 352	 321	 2	644
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Vaihtovelkakirjalainan	liikkeeseenlaskumenoja	on	31.12.	2010	aktivoituna	siirtosaamisiin	31	tu-
hatta	euroa	(20	tuhatta	euroa).	Aktivoidut	menot	kirjataan	kuluksi	jäljellä	olevan	5	vuoden	(1	vuoden)	
laina-ajan	aikana.

6.14 RAHOITUSARVOPAPERIT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Rahastosijoitus	 	 	 500	 400

Rahoitusarvopaperit	koostuvat	sijoituksesta	määräaikaiselle	tuottotilille.

6.15 RAHAVARAT
	 	 	 	 	 2010	 2009
Käteinen	raha	ja	pankkitilit	 	 	 487	 467

6.16 OMA PÄÄOMA
	 	 	 	 	 2010	 2009
Osakepääoma	1.1.	ja	31.12.	 	 	 2	199	 2	199
	 	 	
Sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahasto	1.1.	ja	31.12.	 	 12	230	 12	230
	 	 	
Edellisten	tilikausien	voitto/tappio	1.1.	ja	31.12.	 	 -3	742	 -2	724
Raportoitu	tilikauden	voitto/tappio	 	 	 -534	 -1	018
	 	 	
Oma	pääoma	yhteensä	 	 	 10	152	 10	687

Osakkeet ja äänioikeus
Biohitin	osakkeet	jakautuvat	A-osakkeisiin	ja	B-osakkeisiin.	Osakelajit	eroavat	toisistaan	siten,	että	
A-osakkeella	on	yhtiökokouksessa	kaksikymmentä	(20)	ääntä	ja	B-osakkeella	yksi	(1)	ääni.	Osingon-
jaossa	B-osakkeelle	kuitenkin	maksetaan	kaksi	(2)	prosenttia	nimellisarvostaan	korkeampaa	osinkoa	
kuin	A-osakkeelle.

6.11 SIJOITUKSET
2010	Osakkeet	 	Konserniyritykset	 Muut	 Yhteensä	
Kirjanpitoarvo	tilikauden	alussa	 	 3	849	 7	 3	856
Lisäykset	 	 108	 -	 108
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 	 3	957	 7	 3	963

Sijoitusten	lisäys	muodostuu	Biohit	Biotech	(Suzhou)	Co.,	Ltd,	Kiina	yhtiön	osakepääomasta.

2009	Osakkeet	 	Konserniyritykset	 Muut	 Yhteensä
Kirjanpitoarvo	tilikauden	alussa	 	 3	805	 7	 3	812
Lisäykset	 	 44	 -	 44
Kirjanpitoarvo	tilikauden	lopussa	 	 3	849	 7	 3	856

6.12 VAIHTO-OMAISUUS
	 	 	 	 	 2010	 2009
Aineet	ja	tarvikkeet	 	 	 1	952	 1	848
Keskeneräiset	tuotteet	 	 	 441	 520
Valmiit	tuotteet/tavarat	 	 	 1	166	 1	013
Vaihto-omaisuus	yhteensä	 	 	 3	560	 3	381

6.13 SAAMISET
Pitkäaikaiset saamiset	 	 	 2010	 2009	
Saamiset	muilta	 	 	
	 Siirtosaamiset	 	 	 31	 -
Pitkäaikaiset	saamiset	yhteensä	 	 	 31	 -
	 	 	 	 	
Lyhytaikaiset saamiset	 	 	 2010	 2009
Saamiset	samaan	konserniin	kuuluvilta	yrityksiltä	 	 	
	 Myyntisaamiset	 	 	 5	802	 5	117
	 Muut	saamiset	 	 	 24	 20
	 Yhteensä	 	 	 5	826	 5	137
Saamiset	muilta	 	 	
	 Myyntisaamiset	 	 	 2	152	 2	211
	 Muut	saamiset	 	 	 256	 195
	 Siirtosaamiset	 	 	 206	 127
	 Yhteensä	 	 	 2	613	 2	533
Lyhytaikaiset	saamiset	yhteensä	 	 	 8	439	 7	671
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Velat, jotka erääntyvät myöhemmin 
kuin viiden vuoden kuluttua	 	 	 2010	 2009
Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 	 511	 473
Pääomalainat	 	 	 696	 775
Yhteensä	 	 	 1	207	 1	248

Pitkäaikainen	vieras	pääoma	sisältää	4	050	tuhatta	euroa	vaihtovelkakirjalainoja,	joiden	pääasial-
liset	ehdot	on	esitetty	konsernitilinpäätöksen	liitetiedoissa	kohdassa	2.23.

6.20 PÄÄOMALAINAT
	 	 	 	 	 2010	 2009	
Lähipiiriltä	 	 	 696	 775
Yhteensä	 	 	 696	 775

Yhtiöllä	on	pääomalainoja	yhteensä	696	tuhatta	euroa	joiden	pääasialliset	lainaehdot	on	selostettu	
konsernitilinpäätöksen	liitetiedoissa.

6.21 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
	 	 	 	 	 2010	 2009
Vaihtovelkakirjalaina	 	 	 -	 4050
Lainat	rahoituslaitoksilta,	lyhytaikainen	osuus	 	 	 577	 965
Muut	pitkäaikaiset	velat,	lyhytaikainen	osuus	 	 	 47	 95
Saadut	ennakot	 	 	 42	 32
Ostovelat	 	 	 1	477	 1	083
Siirtovelat	 	 	 2	308	 1	851
Muut	velat	 	 	 195	 172
Velat	samaan	konserniin	kuuluville	yrityksille	 	 	
	 Ostovelat	 	 	 888	 426
	 Siirtovelat	 	 	 132	 73
Lyhytaikainen	vieras	pääoma	yhteensä	 	 	 5	666	 8	747

Emoyhtiön osakepääoman rakenne 	 2010	 	 	 2009
	 	 kpl	 EUR			%	osakkeista	 %	äänistä	 kpl	 EUR
A-osakkeet	
(20	ääntä/osake)	 2	975	500	 505	835	 23,0	 85,7	 2	975	500	 505	835
B-osakkeet	
(1	ääni/osake)	 9	962	127	 1	693	562	 77,0	 14,3	 9	962	127	 1	693	562
Yhteensä	 12	937	627	 2	199	397	 100,0	 100,0	 12	937	627	 2	199	397

Yhtiöjärjestyksen	mukaan	yhtiön	vähimmäisosakepääoma	on	1	063	101,29	euroa	ja	enimmäis-
osakepääoma	4	252	405,16	euroa,	joissa	rajoissa	osakepääomaa	voidaan	korottaa	ja	alentaa	yhtiö-
järjestystä	muuttamatta.
Yhtiön	hallussa	ei	ole	omia	osakkeita.	Yhtiön	hallituksella	ei	ole	voimassaolevaa	valtuutusta	osak-

keiden	tai	vaihtovelkakirjalainan	tai	optioiden	liikkeellelaskuun	eikä	omien	osakkeiden	lunastami-
seen.	Yhtiöllä	ei	ole	optiojärjestelyjä.

6.17 PAKOLLISET VARAUKSET
Takuuvaraukset	 2010	 2009
Varausten	lisäykset	 50	 -
Varaus	31.12.	 50	 -
Pakolliset	varaukset	yhteensä	 50	 -

6.18 LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Yhtiöllä	on	verotuksellisista	tappioista	ja	väliaikaisista	eroista	johtuvia	laskennallisia	verosaamisia	
yhteensä	1	978	tuhatta	euroa	(2	399	tuhatta	euroa),	joista	yhtiön	johdon	arvion	mukaan	on	hyödyn-
nettävissä	1	330	tuhatta	euroa	(1	568	tuhatta	euroa).	

6.19 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
	 	 	 	 	 2010	 2009	
Lainat	samaan	konserniin	kuuluvilta	yrityksiltä	 	 231	 231
Lainat	muilta	 	 	
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 	 3	255	 2	456
	 Vaihtovelkakirjalainat	 	 	 4	050	 -
	 Muut	pitkäaikaiset	velat	 	 	 -	 47
	 Pääomalainojen	korot	 	 	 657	 618
Pitkäaikainen	vieras	pääoma	yht.	 	 	 8	194	 3	353
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Siirtovelkoihin	sisältyvät	olennaiset	erät	ovat	palkkoihin	liittyvät	siirtyvät	erät	1	405	tuhatta	euroa	
(1	139	tuhatta	euroa),	vuokramenojen	jaksotukset	180	tuhatta	euroa	(240	tuhatta	euroa)	ja	korkome-
nojen	jaksotukset	117	tuhatta	euroa	(90	tuhatta	euroa).

6.22 VELAT JA VASTUUT JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä	 	 2010	 2009
Rahalaitoslainat	 	 3	448	 3	033
	 Annetut	yrityskiinnitykset	 	 2	276	 2	276
	 Kiinteistökiinnitykset	 	 1	500	 1	500
Muut velat	 	 47	 142
	 Kiinteistökiinnitykset	 	 763	 763
Vuokrasopimukset	 	 1	292	 1	715
	 Yrityskiinnitykset	 	 235	 235
	 	 	
Leasingvastuut	 	 2010	 2009
Seuraavalla	tilikaudella	maksettavat	 	 832	 572
Myöhemmin	maksettavat	 	 1	301	 1	271
Yhteensä	 	 2	133	 1	843
	 	 	
Vuokravastuut	 	 2010 2009
Seuraavalla	tilikaudella	maksettavat	 	 431	 429
Myöhemmin	maksettavat	 	 861	 1	286
Yhteensä	 	 1	292	 1	715

Leasing-	ja	vuokramaksut	koostuvat	pääasiassa	yli	vuoden	pituisista,	määräaikaisista	leasing-		ja	
vuokrasopimuksista.

VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA
	 	 	 	 2010	 2009
Samaan	konserniin	kuuluvien	yritysten	
puolesta	annetut	takaukset	 	 150	 -
	 	 	
MUUT VASTUUSITOUMUKSET  
	 	 	 	 2010	 2009
Takaukset	 	 8	 8
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7. HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS

Biohit vuosikertomus 2010  |  Hallituksen osingonjakoesitys

Hallitus	ehdottaa	yhtiökokoukselle,	että	yhtiö	ei	jaa	osinkoa	päättyneeltä	tilikaudelta	ja	että	tilikauden	
tappio	534	475,32	euroa	siirretään	edellisten	tilikausien	voitto-/tappiotilille.	 	 	 	
	 	 	 	
Helsingissä	28.	päivänä	helmikuuta	2011	 	 	 	

																																													 																																													 																																												
Reijo	Luostarinen	 Jukka	Ant-Wuorinen	 	 Osmo	Suovaniemi	 		 Kalle	Kettunen
Hallituksen	puheenjohtaja	 Hallituksen	varapuheenjohtaja	 	 Hallituksen	jäsen	 		 Hallituksen	jäsen
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
Ainomaija	Haarla	 Eero	Lehti	 	 Mikko	Salaspuro
Hallituksen	jäsen	 Hallituksen	jäsen	 	 Hallituksen	jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastuksesta	on	tänään	annettu	erillinen	kertomus.

Helsingissä	28.	päivänä	helmikuuta	2011

Ernst	&	Young	Oy
KHT-yhteisö

Erkka	Talvinko
KHT
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Biohit Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme	tilintarkastaneet	Biohit	Oyj:n	kirjanpidon,	 tilinpäätöksen,	 toimintakertomuksen	 ja	hallin-
non	tilikaudelta	1.1.	-	31.12.2010.	Tilinpäätös	sisältää	konsernin	taseen,	laajan	tuloslaskelman,	las-
kelman	oman	pääoman	muutoksista,	 rahavirtalaskelman	 ja	 liitetiedot	 sekä	 emoyhtiön	 taseen,	 tu-
loslaskelman,	rahoituslaskelman	ja	liitetiedot.	

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus	ja	toimitusjohtaja	vastaavat	tilinpäätöksen	ja	toimintakertomuksen	laatimisesta	ja	siitä,	että	
konsernitilinpäätös	antaa	oikeat	ja	riittävät	tiedot	EU:ssa	käyttöön	hyväksyttyjen	kansainvälisten	tilin-
päätösstandardien	(IFRS)	mukaisesti	ja	että	tilinpäätös	ja	toimintakertomus	antavat	oikeat	ja	riittävät	
tiedot	Suomessa	voimassa	olevien	tilinpäätöksen	ja	toimintakertomuksen	laatimista	koskevien	sään-
nösten	mukaisesti.	Hallitus	vastaa	kirjanpidon	ja	varainhoidon	valvonnan	asianmukaisesta	järjestä-
misestä	 ja	 toimitusjohtaja	siitä,	että	kirjanpito	on	lainmukainen	ja	varainhoito	 luotettavalla	 tavalla	
järjestetty.	

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme	on	antaa	suorittamamme	tilintarkastuksen	perusteella	lausunto	tilinpäätökses-
tä,	konsernitilinpäätöksestä	ja	toimintakertomuksesta.	Tilintarkastuslaki	edellyttää,	että	noudatamme	
ammattieettisiä	periaatteita.	Olemme	suorittaneet	 tilintarkastuksen	Suomessa	noudatettavan	hyvän	
tilintarkastustavan	mukaisesti.	Hyvä	tilintarkastustapa	edellyttää,	että	suunnittelemme	ja	suoritamme	
tilintarkastuksen	hankkiaksemme	kohtuullisen	varmuuden	siitä,	onko	tilinpäätöksessä	tai	toiminta-
kertomuksessa	olennaista	virheellisyyttä,	ja	siitä,	ovatko	emoyhtiön	hallituksen	jäsenet	tai	toimitus-
johtaja	syyllistyneet	tekoon	tai	laiminlyöntiin,	josta	saattaa	seurata	vahingonkorvausvelvollisuus	yh-
tiötä	kohtaan,	taikka	rikkoneet	osakeyhtiölakia	tai	yhtiöjärjestystä.	
Tilintarkastukseen	 kuuluu	 toimenpiteitä	 tilintarkastusevidenssin	 hankkimiseksi	 tilinpäätökseen	

ja	toimintakertomukseen	sisältyvistä	luvuista	ja	niissä	esitettävistä	muista	tiedoista.	Toimenpiteiden	
valinta	perustuu	tilintarkastajan	harkintaan,	 johon	kuuluu	väärinkäytöksestä	 tai	virheestä	 johtuvan	
olennaisen	virheellisyyden	riskien	arvioiminen.	Näitä	riskejä	arvioidessaan	tilintarkastaja	ottaa	huo-
mioon	sisäisen	valvonnan,	joka	on	yhtiössä	merkityksellistä	oikeat	ja	riittävät	tiedot	antavan	tilinpää-
töksen	ja	toimintakertomuksen	laatimisen	kannalta.	Tilintarkastaja	arvioi	sisäistä	valvontaa	pystyäk-
seen	suunnittelemaan	olosuhteisiin	nähden	asianmukaiset	 tilintarkastustoimenpiteet	mutta	ei	siinä	
tarkoituksessa,	että	hän	antaisi	lausunnon	yhtiön	sisäisen	valvonnan	tehokkuudesta.	Tilintarkastuk-
seen	 kuuluu	myös	 sovellettujen	 tilinpäätöksen	 laatimisperiaatteiden	 asianmukaisuuden,	 toimivan	
johdon	 tekemien	kirjanpidollisten	arvioiden	kohtuullisuuden	sekä	 tilinpäätöksen	 ja	 toimintakerto-
muksen	yleisen	esittämistavan	arvioiminen.	
Käsityksemme	mukaan	olemme	hankkineet	lausuntomme	perustaksi	tarpeellisen	määrän	tarkoi-

tukseen	soveltuvaa	tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme	esitämme,	että	konsernitilinpäätös	antaa	EU:ssa	käyttöön	hyväksyttyjen	kansainvä-
listen	tilinpäätösstandardien	(IFRS)	mukaisesti	oikeat	ja	riittävät	tiedot	konsernin	taloudellisesta	ase-
masta	sekä	sen	toiminnan	tuloksesta	ja	rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme	esitämme,	että	tilinpäätös	ja	toimintakertomus	antavat	Suomessa	voimassa	olevien	
tilinpäätöksen	ja	toimintakertomuksen	laatimista	koskevien	säännösten	mukaisesti	oikeat	ja	riittävät	
tiedot	 konsernin	 sekä	 emoyhtiön	 toiminnan	 tuloksesta	 ja	 taloudellisesta	 asemasta.	Toimintakerto-
muksen	ja	tilinpäätöksen	tiedot	ovat	ristiriidattomia.	

Helsingissä	28.	helmikuuta	2011

Ernst	&	Young	Oy
KHT-yhteisö

Erkka	Talvinko
KHT
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65	Yan	An	Xi	Lu
Shanghai,	200040
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info.china@biohit.com

Intia
Biohit Biotech Systems (India) 
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Adyar,	Chennai	
600020,	India
india.info@biohit.com
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Biohit Oyj
Biohit	Oyj	on	vuonna	1988	perustettu	globaaleilla	markkinoilla	toimiva	suomalainen	bioteknologia-
yritys,	jonka	tavoitteena	on	parantaa	ihmisten	terveyttä	ja	elämisen	laatua.	Biohit	soveltaa	määrätie-
toista	ja	pitkäjänteistä	innovaatio-	ja	patentointistrategiaa.
Biohit	tuottaa	yhdessä	tiedeyhteisöjen	kanssa	tutkimustuloksiin	ja	innovaatioihin	perustuvaa	uutta	

teknologiaa,	tuotteita	ja	palveluja,	joilla	voidaan	kehittää	turvallisia	ja	kustannustehokkaita	nestean-
nosteluratkaisuja	laboratoriotyöskentelyyn	sekä	diagnostisia	testejä	ruoansulatuskanavan	sairauksi-
en	varhaistoteamiseen	ja	ennaltaehkäisyyn.
Biohitillä	on	kaksi	liiketoimintasegmenttiä,	nesteannostelu	ja	diagnostiikka.	Nesteannostelutuot-

teet	käsittävät	elektroniset	ja	mekaaniset	pipetit,	kertakäyttöiset	pipetinkärjet	ja	pipettien	huolto-	ja	
kalibrointipalvelut	 tutkimuslaitosten,	 terveydenhuollon	 ja	 teollisuuslaboratorioiden	käyttöön.	Bio-

hitin	 diagnostiikkatuotteita	 ruoansulatuskanavan	 sairauksien	 diagnostiikkaan	 ja	 ennaltaehkäisyyn	
käytetään	sairaaloissa,	terveyskeskuksissa,	lääkäriasemilla	ja	palvelulaboratorioissa.
Biohit-konsernin	palveluksessa	on	noin	400	henkilöä.	Pääkonttori	on	Helsingissä	 ja	 tytäryhtiöt	

sijaitsevat	Ranskassa,	Saksassa,	Isossa-Britanniassa,	Venäjällä,	Intiassa,	Kiinassa,	Japanissa	ja	Yhdys-
valloissa.	Yhtiöllä	on	myös	edustusto	Singaporessa.	Lisäksi	Biohitin	tuotteita	myy	noin	200	jakelijaa	
70	maassa.	
Biohitin	B-sarjan	osakkeet	(BIOBV)	on	vuodesta	1999	noteerattu	NASDAQ	OMX	Helsinki	Oy:n	

Small	cap/Terveydenhuolto	–ryhmässä.	
Lisätietoja	osoitteesta	www.biohit.com
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