
ETÄDIAGNOSTIIKAN
EDELLÄKÄVIJÄ
Luotettava terveydentilan määrittely etänä.

PITCHDECK 
www.73health.fi/pitchdeck



ONGELMA Lääkäreitä on enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin ja silti lääkäriin ei pääse. 

Tarve ja lääkärit eivät kohtaa.

1. SAAVUTETTAVUUS

Videoneuvottelu- ja chat -lääkärit eivät 

pysty diagnosoimaan terveydentilaa. 

Miten katsoa potilaan korvaan tai 

suuhun etänä? Tai kuunnella 

sydänäänet etänä?

2. JÄRJESTELMÄT



ONGELMA Aikaa menee hukkaan, kun terveyden 

ammattilaisia liikutetaan tapaamisiin ja 

potilaan pitää tulla paikalle sairaana.

3. PALVELU

Terveyden ammattilaisten työaika on 

kallista ja kohdistuu usein vääriin 

asioihin.

4. HINTA



RATKAISU
DIGITAALINEN potilashuone , jossa lääkäri ja asiakas 

kohtaavat ja lääkäri diagnosoi etäluettavia laitteita 

hyödyntäen asiakkaan terveydentilan.



RATKAISU
Asiakkaan terveydentilan tutkimusmahdollisuudet 

tuodaan lääkäreiden ulottuville etänä. 73Health SAAS-

palvelu mahdollistaa etähoidon aivan eri tasolla kuin 

pelkkä videoneuvotteluyhteys tai muut ratkaisut.

Mistä ja koska 
tahansa

Laajaa lääkäripalvelua 
hyödynnetään verkon yli.

Oikeat 
diagnoosit

Lääkäri ja asiakas voivat 
luottaa tehtyihin 
diagnooseihin.

Säästöjä
kaikille

Ei matkustamista, lääkärin 
ja asiakkaan ajan 

optimointi. Ekologisuus.

Uutta 
liiketoimintaa

Mahdollistaa uudenlaiset 
palvelukonseptit mm. 

työterveyteen.

*) SAAS on lyhenne (Software as a Service) ja tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna ohjelmistopalvelua. Siitä yleisesti käytettyjä termejä ovat SaaS-
palvelu ja pilvipalvelu, jotka tarkoittavat sitä, että ohjelmisto toimii netin yli.



LUOTETTAVA &
TOIMIVA

RAKENTEIDEN MUUTTAMINEN
Ensisijainen tavoite on tuoda 

lääkäripalvelut kuluttajien kotisohville.

SKAALAUTUVAT OHJELMISTOPALVELUT
Etähoidon ratkaisut modulaarisina 

palvelupaketteina.

…kohonnut verenpaine, 
sydämen sivuääni. 
Läppävika? Lähete 
jatkotutkimuksiin.



MARKKINAT
SUOMESSA
Erityisesti yleislääkäripalveluissa ja 

työterveydessä on tarve kyetä 

määrittelemään asiakkaan terveydentila 

etänä. Markkina on laaja.

 21 100 lääkäriä
 50 000 terveydenhuollon 

yksikköä
 90 000 peruskoulujen 

terveystarkastusta/v
 100 000 lakisääteistä 

työpaikkaselvitystä/v
 282 158 astmaa sairastavaa 

henkilöä
 2,54M työntekijää
 2,7M kotitaloutta
 13,3M lääkärikäyntiä per vuosi 

(ka=2,4/suomalainen/v)



MARKKINAT
197 miljoonaa

kotitaloutta

Euroopan
markkinat

30 miljoonaa
astmaatikkoa

1,7 miljoonaa
lääkäriä

Palvelua myydään kiinteällä 

kuukausihinnalla 499e/kk 

lääkärikeskuksille ja 35e/kk kotitalouksille. 

Näin laskettuna 1% markkinaosuus 

Euroopassa tarkoittaa 2MRD liikevaihtoa.

*) https://www.statista.com/statistics/868008/number-of-private-households-in-the-eu/ ja https://www.erswhitebook.org/chapters/adult-asthma/ ja
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_physicians 



Voimakas jatkuva käyttö, kuluttajien 
suotuisa käsitys ja konkreettiset 
investoinnit tähän alueeseen edistävät 
etäterveyden jatkuvaa kasvua. Uusi 
analyysi osoittaa, että etäterveyden 
käyttö on lisääntynyt 38-kertaiseksi 
verrattuna COVID-19:ää edeltävään 
lähtötilanteeseen. Jul 9, 2021.
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Telehealth Is Here To Stay.
Nov 2, 2021.

The percentage of video visits to doctors will rise to 5% of the total appointments
globally in 2021, up from an estimated 1% in 2019, which translates into more than 400 
million video visits with a total worth of about US$25 billion only in the 36 countries
members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
Mar 31, 2021.

Telemedicine will shift care from 
hospitals and clinics to homes and 
mobile devices. Mar 14, 2020 Yleislääkärin tueksi tarvitaan uusia 

innovaatioita, jotta työn haasteisiin voidaan 
vastata. Digitaaliset ratkaisut ovat yksi 
mahdollisuus. Suomen Lääkärilehti 
2021;76(46):2708-2712.

Sähköisten etävastaanottojen käyttö 
lisääntyy nopeasti. Kela maksoi 
korvauksia yksityislääkärien 
etävastaanotoista 3 800 potilaalle 
vuonna 2019 ja 153 000 potilaalle 
vuonna 2020.

Health Care’s New Reality 
Is Dynamic, Digital—and 
Here to Stay. Dec 15,2021.



STRATEGIA
VAIHE 1

Hoitaja-avusteinen
etävastaanotto

VAIHE 2
Asiakkaan oma

käyttö terveyden-
huollon yksikössä

VAIHE 3
Asiakkaan oma

käyttö työpaikalla

VAIHE 4
Asiakkaan oma
käyttö kotona

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa 
liikevaihdolla ja etädiagnoosien lukumäärällä 
mitattuna yleislääkäri ja työterveyshuollon 
lääkäripalveluiden Euroopan suurimmaksi 
etähoivan teknologiatoimittajaksi vuoteen 
2027 mennessä.



 Avainasiakkuudet ja 
kehittämiskumppanuudet

 Yksityiset lääkärikeskukset ja 
julkiset toimijat, käyttäjien 
kriittinen massa

 Teleoperaattorit 
jälleenmyyjinä, etähoivan 
kotitoimitukset muistuttavat 
puhelinkauppaa

 Potilastietojärjestelmä (ERP) 
ohjelmistotalot jälleenmyyjinä, 
API-integraatio

*) ERP (Enterprise Resource Planning) tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää

MARKKINOILLE
TULEMINEN
Kuluttajien palveluodotukset ja 

ostotottumukset ovat muuttuneet. 

Kuluttajat haluavat tulevaisuudessa 

lääkäripalvelua suoraan koteihinsa.



KILPAILIJAT
Yhtiön edustajat olivat syksyllä 2022 Düsseldorfissa terveystoimialan MEDICA-

messuilla, jossa oli 4400 näytteilleasettajaa kaikkialta maailmasta. Messuilla 

kävi selväksi, että yhtiön ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti aivan kehityksen 

kärjessä, ja yhtiöllä on vähän kilpailijoita.

Markkina on vasta 
early adapters

vaiheessa



VAHVUUDET
 Terveydenhuollon 

ammattilaisten suunnittelema 
kokonaispaketti.

 Skaalautuvuus, SAAS-palvelu
 Langattomuus
 Toimii web-pohjaisesti ja 

Android-alustoilla.
 Tehty alusta pitäen sillä 

ajatuksella, että ratkaisun on 
toimittava kuluttajien 
kotisohvilla.



TALOUS
2023-2025
Yhtiössä on tehty useita talouden 

skenaarioita, simulaatioita ja malleja, 

kuinka toiminta voisi missäkin 

skenaariossa kehittyä. Tässä esitetään ns. 

perusskenaario, maltillista kehitystä.
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Liikevaihto Tulos

Vuosi 2023 2024 2025
Liikevaihto 162803 1203468 2766919
Tulos -223405 247657 938293
eEVA + Whitelabel -myynti, kpl 54 320 600
eEVA + Whitelabel -myynti, eur 0 0 0
eEVA kk-maksut -myynti, kpl 324 2244 5844
eEVA kk-maksut -myynti, eur 130384 903029 2351739
eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl 100 8400 12000
eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur 4032 237097 290323
eTPS -myynti, kpl 20 55 115
eTPS -myynti, eur 19355 54290 115786
Muu myynti, kpl 10 10 10
Muu myynti, eur 9032 9052 9071
Henkilöstöä keskimäärin, lkm 4 8 19

Kuvio 1. Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosina 2023-2025

Taulukko 1. Skenaarion tuottamaa talousdataa 2023-2025


Maltillinen

						Vuosi		2023		2024		2025

						Liikevaihto		162803		1203468		2766919

						Tulos		-223405		247657		938293

						eEVA + Whitelabel -myynti, kpl		54		320		600

						eEVA + Whitelabel -myynti, eur		0		0		0

						eEVA kk-maksut -myynti, kpl		324		2244		5844

						eEVA kk-maksut -myynti, eur		130384		903029		2351739

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl		100		8400		12000

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur		4032		237097		290323

						eTPS -myynti, kpl		20		55		115

						eTPS -myynti, eur		19355		54290		115786

						Muu myynti, kpl		10		10		10

						Muu myynti, eur		9032		9052		9071

						Henkilöstöä keskimäärin, lkm		4		8		19



Liikevaihto	

2023	2024	2025	162803	1203468	2766919	Tulos	

2023	2024	2025	-223405	247657	938293	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	2023	2024	2025	54	320	600	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	2023	2024	2025	324	2244	5844	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	2023	2024	2025	100	8400	12000	eTPS -myynti	, kpl	2023	2024	2025	20	55	115	Muu myynti, kpl	2023	2024	2025	10	10	10	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	

2023	2024	2025	54	320	600	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	

2023	2024	2025	324	2244	5844	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	

2023	2024	2025	100	8400	12000	eTPS -myynti, kpl	

2023	2024	2025	20	55	115	Muu myynti, kpl	

2023	2024	2025	10	10	10	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	130384	903029	2351739	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	4032	237097	290323	eTPS 	-myynti, eur	2023	2024	2025	19355	54290	115786	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	9032	9052	9071	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	130384	903029	2351739	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	4032	237097	290323	eTPS -myynti, e	ur	2023	2024	2025	19355	54290	115786	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	9032	9052	9071	









Optimistinen

						Vuosi		2023		2024		2025

						Liikevaihto		266016		3051584		7083484

						Tulos		-132167		1873783		4629101

						eEVA + Whitelabel -myynti, kpl		90		480		720

						eEVA + Whitelabel -myynti, eur		0		0		0

						eEVA kk-maksut -myynti, kpl		540		6300		14940

						eEVA kk-maksut -myynti, eur		217306		2535242		6012145

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl		120		15000		36000

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur		4839		423387		870968

						eTPS -myynti, kpl		36		85		190

						eTPS -myynti, eur		34839		83903		191299

						Muu myynti, kpl		10		10		10

						Muu myynti, eur		9032		9052		9071

						Henkilöstöä keskimäärin, lkm		6		14		26



Liikevaihto	

2023	2024	2025	266016	3051584	7083484	Tulos	

2023	2024	2025	-132167	1873783	4629101	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	2023	2024	2025	90	480	720	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	2023	2024	2025	540	6300	14940	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	2023	2024	2025	120	15000	36000	eT	PS -myynti, kpl	2023	2024	2025	36	85	190	Muu myynti, kpl	2023	2024	2025	10	10	10	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	

2023	2024	2025	90	480	720	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	

2023	2024	2025	540	6300	14940	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	

2023	2024	2025	120	15000	36000	eTPS -myynti, kpl	

2023	2024	2025	36	85	190	Muu myynti, kpl	

2023	2024	2025	10	10	10	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	217306	2535242	6012145	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	4839	423387	870968	eTPS -myynti, eur	2023	2024	2025	34839	83903	191299	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	9032	9052	9071	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	217306	2535242	6012145	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	4839	423387	870968	eTPS	 -myynti, eur	2023	2024	2025	34839	83903	191299	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	9032	9052	9071	









Aggressiivinen

						Vuosi		2023		2024		2025

						Liikevaihto		429935		5916509		17345284

						Tulos		16349		3895788		11970942

						eEVA + Whitelabel -myynti, kpl		150		790		1700

						eEVA + Whitelabel -myynti, eur		0		0		0

						eEVA kk-maksut -myynti, kpl		900		10380		30780

						eEVA kk-maksut -myynti, eur		362177		4177113		12386468

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl		250		54000		189000

						eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur		10081		1524194		4572581

						eTPS -myynti, kpl		40		174		280

						eTPS -myynti, eur		38710		171755		281915

						Muu myynti, kpl		21		48		115

						Muu myynti, eur		18968		43448		104321

						Henkilöstöä keskimäärin, lkm		6		27		38



Liikevaihto	

2023	2024	2025	429935	5916509	17345284	Tulos	

2023	2024	2025	16349	3895788	11970942	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	2023	2024	2025	150	790	1700	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	2023	2024	2025	900	10380	30780	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	2023	2024	2025	250	54000	189000	eTPS -myynti, kpl	2023	2024	2025	40	174	280	Muu myynti, kpl	2023	2024	2025	21	48	115	







eEVA + Whitelabel -myynti, kpl	

2023	2024	2025	150	790	1700	eEVA kk-maksut -myynti, kpl	

2023	2024	2025	900	10380	30780	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl	

2023	2024	2025	250	54000	189000	eTPS -myynti, kpl	

2023	2024	2025	40	174	280	Muu myynti, kpl	

2023	2024	2025	21	48	115	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	362177	4177113	12386468	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	10081	1524194	4572581	eTPS -myynti, eur	2023	2024	2025	38710	171755	281915	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	18968	43448	104321	







eEVA + Whitelabel -myynti, eur	2023	2024	2025	0	0	0	eEVA kk-maksut -myynti, eur	2023	2024	2025	362177	4177113	12386468	eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur	2023	2024	2025	10081	1524194	4572581	eTPS -myynti, eur	2023	2024	2025	38710	171755	281915	Muu myynti, eur	2023	2024	2025	18968	43448	104321	
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Yhtiön tarina on alkanut lääkäristä, joka halusi kuulla asiakkaan 

sydänäänet etävastaanotolla. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin 

tämä on nyt mahdollista – ja matka jatkuu. Yhtiöön on saatu koottua 

ainutlaatuisella tavalla hyvä tiimi osaajia, joilla kaikilla on 

taustallaan kovat referenssit ja näytöt onnistumisista. Yhtiöllä on 

ammattilaisista koostuva hallitus.



MENESTY KANSSAMME!

Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisten

mahdollisuuksien kuvaamiseksi on 

koostettu sijoittajamuistio, joka toimitetaan

yhtiöstä sijoituskohteena kiinnostuneille.

PITCHDECK 
www.73health.fi/pitchdeck
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