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Sijoittajamuistio
Tämä muistio antaa 73Health Oy:stä (”yhtiö”) ja sen osakkeesta 
(”osake”) tietoa sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä 
sijoituskohteena ja harkitsevat yhtiön osakkeiden hankkimista. 

Tämä muistio ei ole minkään viranomaisen hyväksymä eikä muistioon sovelleta EU-esitettä tai kansallista 
esitettä koskevia säännöksiä, joukkorahoitusta koskevaa sääntelyä taikka perustietoasiakirjaa koskevia 
säännöksiä. Muistiossa esitetyt, osaketta, yhtiötä ja markkinoita koskevat tiedot perustuvat yhtiön koosta-
miin tai muutoin julkaisemiin ja osin julkisista lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. 

Osaketta ei koske arvopaperimarkkinalain mukainen jatkuva tiedonantovelvollisuus. Näin ollen, tehdessään 
päätöksiä sijoitustoimenpiteistä kunkin sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä 
arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä, joista 
merkittävimmiksi tunnistetut on esitelty tässä asiakirjassa.

Muistiossa annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen sijoittajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen 
tilanteeseen, sijoituskokemukseen tai erityistarpeisiin. Mitään tässä muistiossa esitettävää tietoa ei tule 
käsittää kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Sijoittaja vastaa aina sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden 
taloudellisesta tuloksesta.

On tärkeää huomata, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että vastaavasti tulevan kehityksen 
arviointiin liittyy aina useita merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja että ennusteiden toteutumiseen tai toteutu-
matta jäämiseen voivat vaikuttaa monet epävarmuustekijät.

Yhtiön liiketoiminnan tulos, toiminnan taso ja saavutukset saattavat poiketa merkittävästikin arvioidusta 
tulevaisuuden kehityksestä taikka jo toteutuneesta historiallisesta kehityksestä. Lisäksi yhtiön liiketoiminta-
ympäristö voi muuttua epäedullisesti ennusteiden laatimisajankohtana ennakoimattomalla tavalla.

Oulussa 2.12.2022
73Health Oy:n hallituksen psta

Jaakko Seppälä
Jaakko Seppälä
Hallituksen puheenjohtaja
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73Health lyhyesti
73Health tehtävänä on teknologian eturintamassa, yhdessä 
edelläkävijäyritysten kanssa, rakentaa tietoteknisiä- ja laitteistoratkaisuja 
terveyden etädiagnostiikan liiketoiminnan hoitamiseen ja kehittämiseen 
sekä markkinoida, konsultoida ja tukea näitä järjestelmiä kannattavasti ja 
kustannustehokkaasti.  

73Health on ohjelmistotalo, joka kehittää ja markkinoi modulaarista etädiagnostiikan SAAS-palvelua työterveyden ja 
yleislääkäripalveluiden toimijoille Suomessa ja ulkomailla. Selainpohjaiset 73Health -järjestelmät voidaan integroida 
toimimaan potilastietojärjestelmien rinnalla. 73Health asentaa, ylläpitää ja tukee järjestelmiään ja kouluttaa käyttäjät. 
73Health kilpailukyky perustuu yli 20 vuoden aikana kertyneeseen asiakastoimialatuntemukseen ja teknologiaosaami-
seen. Hyvä kannattavuus perustuu paitsi ratkaisun kilpailukykyyn myös sen tuotteistamiseen.

Tuomme asiakkaan terveydentilan tutkimusmahdollisuudet lääkäreiden ulottuville etänä. eEVA™ SAAS-palvelumme mah-
dollistaa etähoidon aivan eri tasolla kuin pelkkä videoneuvotteluyhteys tai muut ratkaisut. Langattomat etädiagnostiikan 
laitteemme on integroitu videoneuvotteluyhteyteen siten, että lääkäri ja asiakas kumpikin näkevät reaaliajassa tulokset. 
Etädiagnostiikkaan liittyy asiakkaan kehon toimintaan liittyviä mittauksia, kuten verenpaine, saturaatio, sydämen ja 
keuhkojen kuuntelu sekä korvakäytävän ja tärykalvon tutkiminen. Mistä tahansa ja koska tahansa. Muita tarjoamiamme 
etähoivan ratkaisuja ovat etätyöpaikkaselvitykset mahdollistava eTPS™ -palvelu ja täysin automatisoidun PEF-seurannan 
mahdollistava ePEF™ -palvelu.

Kasvun hallitseminen ja kansainvälistyminen ovat tulevaisuudessa yhtiön ja sen johdon suurimpia haasteita. Muutokset 
toimintaympäristössä vaativat yhtiöltä kykyä sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin sekä samalla valmiutta muuttua tarvit-
taessa myös itse. Yhtiön kotipaikka on Kajaani.

Teknologiajohtaja

Ratkaisumme yhdistää 
asiakaslähtöisen palvelun ja 
lääketieteellisen osaamisen. 

Etädiagnostiikan hiilijalanjälki 
on pienen pieni.

Edullinen

Ratkaisumme on edullinen 
tapa hoitaa etähoidon etädiag-
nostiikka. SAAS-palvelumme 

skaalautuu voimakkaasti. 
Etädiagnostiikka ei korvaa 

vaan täydentää.

Säästöjä

Säästämme aikaa, rahaa, 
hermoja – ja luontoa. Te-
hostamme prosesseja ja 

vapautamme resursseja sinne, 
missä niitä tarvitaan. 

Muutos on 
mahdollisuus
”Etävastaanotot yleistyivät koronapandemian seurauksena ja sen myötä 
muuttui myös asiakkaiden käyttäytyminen”.
Helsingin Sanomat 22.11.2022, Alex af Heurlin
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ETÄDIAGNOSTIIKAN 
EDELLÄKÄVIJÄ
Luotettava terveydentilan määrittely etänä.

Hippokrateen aikoihin lääkäri matkusti rikkaiden potilaiden-
sa luo kantotuolilla, jolloin lääkäriltä kului kokonainen päivä 
yhden vastaanoton hoitamisessa. Köyhemmät potilaat tuli-
vat lääkärin talolle odottamaan jopa päiviksi, milloin lääkäri 
voisi ottaa heidät vastaan.

2500 vuodessa on toki tapahtunut muutoksia, mutta poti-
laan terveydentilaa diagnosoiva toiminta perustuu edelleen-
kin kivijalkatoimistoihin ja ihmisten – joko lääkärin, hoitajan 
tai potilaan – fyysiseen liikkumiseen paikasta toiseen. 

On vaikea perustella, että potilaita ohjataan tutkimatta chat- 
tai videoetävastaanotolta sairaalapäivystykseen. Niinpä 
sairaat henkilöt soittavat ajanvaraukseen, lähtevät liiken-
teeseen, yskivät paikallisjunassa tai bussissa, nuokkuvat 
metrossa, etsivät parkkipaikkaa – ja kokoontuvat potilaiden 
odotushuoneeseen. Matkat ja odottelu – lääkärikäyntiin ku-
luu varsinaisen lääkäripalvelun hinnan lisäksi aikaa ja rahaa 
– ja samalla reissulta sairas henkilö on kontaktissa useiden 
sairaiden ja terveiden henkilöiden kanssa.

PITCHDECK 
www.73health.fi/pitchdeck

Hippokrates on todennut, että “ensi sijalle on aina asetettava 
potilaan paras. Jos se voidaan saavuttaa monella tavalla, on 
valittava vähiten haitallinen. Tämä on lääkintätaidon mukaista 
ja kunniakkainta jokaiselle, joka ei ahnehdi kansan suosiota 
väärällä rahalla”. Etädiagnostiikka ei korvaa, vaan täydentää.
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Toimitusjohtajan
katsaus

Meillä on missio!

Lääkäripula ja terveydenhuollon ammatti-
laisten saavutettavuus ovat kaksi suurta 
yhteiskunnallista haastetta. Suomessa on 
lääkäreitä väestöä kohden laskien enem-
män kuin koskaan ennen, mutta monilla 
sektoreilla vallitsee lääkäripula. 

Ongelma ei rajoitu vain syrjäseutuihin, vaan 
on myös sairaala- ja terveyskeskuskohtais-
ta: jonnekin ei millään saada rekrytoitua 
tarpeeksi lääkäreitä. Terveyskeskusten 
lääkärivaje kasvaa. Myös yksityiset 
lääkärikeskukset kärsivät lääkäripulasta. 
Lääkäriliiton mukaan lääkäripula ei ratkea 
lääkärien koulutusmääriä lisäämällä eikä 
palkkoja nostamalla.

Euroopassa on käynnissä voimakas sosiaa-
li- ja terveysalan rakennemuutos. Suomes-
sa ja Euroopassa on suuri tarve tuottaa 
palveluita entistä tehokkaammin. Tyypillinen 
terveyspalveluiden tuotantotapa on edel-
leenkin se, että palvelu tuotetaan jossain 
fyysisessä palveluyksikössä, jossa kansal-
aiset asioivat. Suomessa on realismia odot-
taa, että paikallisia palveluita vähennetään 
ja keskitetään edelleenkin, jolloin välimatkat 
palveluyksiköihin kasvavat entisestään.

Rakennamme tulevaisuutta

Haluamme yhtiönä olla ratkaisemassa 
näitä haasteita yhteistyössä asiakkaiden, 
potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten 
ja alojensa johtavien toimijoiden kanssa.

Teemu Nikkanen

Rakenteiden muuttaminen on inspiroivaa! Tuomme 
asiakkaan terveydentilan tutkimusmahdollisuudet 
lääkäreiden ulottuville etänä. SAAS-palvelumme mah-
dollistaa etähoidon aivan eri tasolla kuin pelkkä video-
neuvotteluyhteys tai muut ratkaisut.

Missio ja visio

Edistämme lääkärikeskusten ja muiden terveydenhuollon 
yksiköiden liiketoimintaa tarjoamalla toimivat ja tehokkaat 
etädiagnostiikkapalvelut ja mahdollistamalla etädiag-
nosointiin keskittyvät lääkäripalvelut verkon yli suoraan 
työpaikoille ja koteihin. 

Kasvamme liikevaihdolla ja etädiagnoosien lukumäärällä 
mitattuna yleislääkäri ja työterveyshuollon lääkäripalve-
luiden Euroopan suurimmaksi teknologiatoimittajaksi 
vuoteen 2027 mennessä.

Disruptiivisia innovaatioita

Yhtiön tarina on alkanut lääkäristä, joka halusi kuulla asiak-
kaan sydänäänet etävastaanotolla. Lähes kymmenen vuot-
ta myöhemmin tämä on nyt mahdollista – ja matka jatkuu.
Yhtiöön on saatu koottua ainutlaatuisella tavalla erittäin 
kovia tekijöitä, joilla kaikilla on taustallaan kovat referenssit 
ja näytöt onnistumisista. Kysymyksemme kuuluu: Miksi 
kaikissa terveydenhuollon yksiköissä ja työnantajayrityk-
sissä ei voisi olla etädiagnostiikka käytössä? Miksi sadoilla 
tuhansilla kuluttajilla ei voisi olla muutamia euroja kuu-
kaudessa maksava etädiagnostiikan laitteisto kotonaan?

Etähoidon ratkaisumme muuttavat rakenteita! 

Olemme suomalainen teknologiayritys, alan teknologiajohtaja. Olen toiminut kansainvälisissä ja suomalaisissa korkean 
teknologian yrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Näissä tehtävissä olen päässyt kerryttämään osaamistani erity-
isesti ratkaisukeskeisessä myynnissä ja strategisessa ostamisessa. Keskeinen panokseni 73Health yhtiöömme on pitää 
huolta siitä, että kauppa käy ja varmistamme järkevillä ostoilla kustannusjohtajuuden.

Insinööri (B.Eng.)
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Euroopassa on käynnissä voimakas sosiaali- ja 
terveysalan rakennemuutos, jota kiihdyttää 
valtioiden heikko taloustilanne, väestön 
ikääntyminen ja työvoiman väheneminen. 
Suomessa ja Euroopassa on suuri tarve tuottaa 
palveluita entistä tehokkaammin. 

Länsimaiden demografinen kehitys lisää tervey-
denhuollon kokonaiskustannuksia. Suomessa on 
realismia odottaa, että paikallisia palveluita vähen-
netään ja keskitetään edelleenkin, jolloin välimatkat 
palveluyksiköihin kasvavat entisestään. 

Tyypillinen terveyspalveluiden tuotantotapa on edel-
leenkin se, että palvelu tuotetaan jossain fyysisessä 
palveluyksikössä, jossa kansalaiset asioivat. 

Jotta väestön hyvinvoinnista pystytään jatkossakin 
pitämään huolta, on tärkeää saada palvelut vasta-
amaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.

Valtava markkina. Yksityisiä terveysalan 
palveluntuottajia ja muita sote-alan toimijoita on 
Suomessa lähes 50 000 ja niillä on yhteensä 23 
000 toimipaikkaa. Euroopassa vastaavat luvut ovat 
miljoonissa. Suuri osa näistä on itsenäisiä amma-
tinharjoittajia eli yhtiön ratkaisuiden potentiaalista 
käyttäjäkuntaa. 

Yksityisten terveyspalveluiden palvelutuottajien ta-
voitteena on turvata kansalaisille tarpeen mukaiset, 
toimivat ja laadukkaat palvelut ilman kohtuutonta 
jonottamista ja kohtuulliseen hintaan.

Vastuullinen verovarojen käyttö edellyttää, että 
julkisen palvelutuotannon kustannukset ovat 
läpinäkyviä ja hinnat vertailtavissa. Suomalaista 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa halutaan kehittää 
suuntaan, jossa resurssit käytetään järkevästi ja 
kustannustehokkaasti.

Yksityiset palveluntuottajat ovat muutosvoima, joka 
kirittää ja kehittää koko toimialan muutosta ja mur-
rosta. Hyvän hoidon toimintaympäristöä halutaan 
kehittää kokonaisuutena ja ottaen käyttöön uuden 
teknologian mahdollistamia uusia palveluita.

Pandemian vaikutus. COVID-19 -pan-
demia on merkittävästi kiihdyttänyt etäpalveluiden 
kysyntää ja digitalisaation vaatimusta. Viruksesta 
tuli maailmanlaajuinen katalyytti digimuutokselle 
myös terveyspalveluiden osalta. Vuosien kehitys 
on tiivistymässä nopeasti uusiksi käytänteiksi 
hoitokontakteissa. On syntynyt tarve viedä tekno-
logiaa potilaiden koteihin ennen näkemättömällä 
tavalla. 

Muuttuneet ostotottumukset. Myös kuluttajien 
palveluodotukset ja ostotottumukset ovat muuttuneet ja 
muuttuvat merkittävästi. Kuluttajat haluavat tulevaisuudessa 
palvelua suoraan koteihinsa. Palvelutuotannon muodot, joissa 
palvelu tuotetaan kansalaisten koteihin sähköisesti, ovat 
lähitulevaisuutta.

Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyi muutamassa 
vuodessa 58%:sta vuonna 2014 jo 68%:iin vuonna 2017. 
Eniten terveydenhuollon sähköisten palvelujen tarjonta 
lisääntyi etävastaanotoissa, sähköisessä asiakaspalautteessa, 
tahdonilmaisuissa ja esitietojen lähettämisessä. Etenkin 
valtakunnallisten palvelujen käyttö (omien tietojen katselu ja 
lääkemääräysten uusintapyynnöt) lisääntyivät voimakkaasti.

Vuonna 2017 kolmannes vastaajista (n = 4 495; 
vastausaktiivisuus 45%) oli tarkastellut ammattilaisten 
itsestä kirjaamia potilas- tai asiakastietoja (2% vuonna 2014), 
neljännes laboratorio- ja muita tutkimustuloksia (5 %) ja joka 
viides oli pyytänyt uusimaan sähköisen lääkemääräyksen (3%).

Suomessa merkittävä muutos etäpalveluiden suunnassa 
tapahtui itse asiassa vuonna 2016, kun Kela alkoi 
maksamaan sairaanhoitokorvausta videoyhteyden välityksellä 
annetuista sairaanhoidon palveluista 1.3.2016 alkaen. 
Etävastaanotto on siis jo vuosia rinnastettu tavanomaisiin 
vastaanottokäynteihin. Asialla on positiivinen vaikutus 
terveydenhuollon kapasiteettimitoituksiin, kun etäyhteyksillä 
pystytään korvaamaan fyysisiä toimintayksiköitä (Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto, Kilpailun mahdollisuudet ja edellytykset sote-
palveluissa).

+10 miljoonaa asiointia. Vuonna 2020 
Avohilmoon (Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) 
kertyneet 10,7 miljoonaa etäasiointikontaktia kattoivat 
30% avoterveydenhuollon asioinneista. Etäasioinnin käyttö 
kasvoi vuonna 2020 kaikissa ikäluokissa, maakunnissa ja 
palvelumuodoissa, myös mielenterveyspalveluissa.

Etäpalveluiden tarjoamisen tehostaminen nousi Suomessa 
kevään 2022 aluevaalien yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Eikä 
suotta: etäpalveluiden avulla voidaan hallita yhteiskunnassa 
olevia kustannuspaineita, lääkäripulaa ja demografisen 
kehityksen tuomia muita haasteita sekä parantaa palveluiden 
saavutettavuutta ja laatua. Etäpalveluista ja näihin liittyvästä 
etädiagnostiikasta odotetaan terveydenhuoltoon mullistajaa 
(“game changer”) niin Suomessa kuin koko Euroopassa.

Tutkimukset vahvistavat. McKinsey-
tutkimuslaitos analysoi etähoidon käytön kasvaneen 38x siitä, 
missä ala oli ennen covid-pandemiaa. McKinsey arvioi, että 
etähoidon maailmanlaajuinen markkina on tällä hetkellä noin 
25 miljardia euroa. Allied Market Research puolestaan arvioi, 
että vuonna 2020 etähoidon kansainvälinen markkina-arvo oli 
40 miljardia euroa ja sen arvioidaan nousevan 413 miljardiin 
euroon vuoteen 2030 mennessä, jolloin kasvuprosentti 
on 25,9% vuodessa. Erot arvioissa selitetään sillä, että eri 
tutkimuslaitokset sisällyttävät arvioihinsa eri toimintoja ja 
palveluita.

Etäpalveluita ja etähoitoa määrittää palvelun tarjoajan ja 
kohteen fyysinen välimatka. Etälääketieteen ekosysteemissä 
keskenään riippuvaisia ovat säädösten laatijat, 
teknologiateollisuus, ammattihenkilöt, järjestäjät, maksajat ja 
palveluja tuottavat organisaatiot, potilasta ja hänen läheisiään 
unohtamatta.

Palvelut kehittyvät. Yksityiset, suuret 
lääkäriasemat kuten Pihlajalinna, Terveystalo ja Mehiläinen 
sekä hyvinvointialueet ovat tehneet jo monenlaisia kokeiluja 
etävastaanoton kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Toistaiseksi 
laajassa käytössä on vain chat- ja videovastaanotto, joilla ei 
saada diagnosoitua potilaan / asiakkaan terveydentilaa.

Samalla markkina on alkanut myös konsolidoitumaan, isot 
pelaajat ostavat teknologiaa ja osaamista mm. Terveystalo 
on vahvistanut terveydenhuollon etäpalveluratkaisuitaan 
ostamalla 11/2022 Ninchatin osaksi Terveystaloa. 

Keskusteluissa asiakasrajapinnan toimijoiden kanssa on 
käynyt selväksi, että hyödyt nähdään ja etävastaanotto 
halutaan lähitulevaisuudessa laajentaa etädiagnostiikaksi ja 
yhä laajemmin etähoitopalveluiksi.

Etädiagnostiikka. Etädiagnostiikalla tarkoitetaan 
tapahtumaa, jossa pyritään selvittämään, diagnosoimaan 
asiakkaan terveydentilaan liittyvä oire tai ongelma etäältä. Sen 
sijaan, että asiakas olisi samassa tilassa terveyspalveluiden 
ammattilaisen kanssa, etädiagnostiikan avulla määritetään 
oireiden perusteella tehty päätelmä, diagnoosi, oireiden 
aiheuttajasta internetin yli etänä.

Markkinatilanne tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
etävastaanottoon ja etädiagnostiikkaan keskittyvän ja nämä 
innovatiivisilla uuden teknologian ratkaisuilla yhdistävän 
Yhtiön toiminnalle. Markkina on ns. early adapters -vaiheessa 
eikä siinä toimi suuria, dominoivia kilpailijoita.

Terveys-
toimialan
näkymiä

Voimakas
murros
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Tarpeeseen 
vastaaminen
Yrityksen toiminnan perustana on 
vastata mahdollisimman hyvin 
asiakkaiden, yhteistyökumppanei-
den ja loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Etähoivaan yhtiön rakentamia 
palveluita ovat eEVA™ -etä-
vas taanotto ja eTPS™ -etä-
työpaikkaselvitys. 

Yhtiö hakee jatkuvasti uusia 
etädiagnostiikan mahdollisuuksia, 
jotka integroidaan jo olemassa 
oleviin SAAS-palveluihin. 

Tuotekehityksessä on tällä 
hetkellä mm. täysin automatisoitu, 
digitaalinen PEF-mittaus, 
ePEF™, jonka avulla selvitetään 
potilaan hengitysfunktiota ja 
mahdollista keuhkosairautta (mm. 
astma, keuhkoahtaumatauti) 
sekä seurataan hoidon tehoa 
diagnosoinnin ja hoidon aloituksen 
jälkeen.

Kilpailukykyinen 
hinnoittelu
Hinnoittelussa lähdetään 
säästöjen ja lisäasiakkuuksien 
myymisestä. 

Yhtiö mahdollistaa säästöt ja 
kannattavan lisäliiketoiminnan. 
Yhtiö ei ole myymässä vain jotakin 
tekniikkaa vaan kumppanuutta 
uudenaikaisiin terveydenhuollon 
ratkaisuihin.

Kiinteä (kuukausi)hinnoittelu 
selkeyttää myyntityötä ja pienentää 
ostajan kokemaa riskiä helpottaen 
ostamista.

Korkea  
innovaatioaste
Korkean innovaatioasteen palvelut 
tuotteistetaan ja massaräätä-
löidään kunkin kohderyhmän 
tarpeisiin. 

Merkittäviä kilpailutekijöitä 
ovat: 1) Kattavat ja luotettavat 
etädiagnostiikan palvelut (ja 
muut etähoivan palvelut) eli 
että lääkärillä ja hoitajilla on 
käytettävissään monipuolinen 
kuva asiakkaan terveydentilasta, 
2) Yksinkertaisuus ja 
helppokäyttöisyys asiakkaalle, 
3) Hintapiste/massahinnoittelu, 
joka mahdollistaa yrityksen 
SAAS-palveluiden erittäin laajan 
käyttöönoton, 4) Tukipalvelut ja 
HelpDesk.

Korkea aktiivisuus 
taso markkinassa
Yhtiö tekee aktiivisesti orgaanista 
myyntiä sekä osallistuu 
kilpailutuksiin. 

HILMA on julkisten hankintojen 
palvelu, jossa julkisen sektorin 
ostajat kilpailuttavat hankintojaan 
sekä ilmoittavat tulevista 
hankinnoistaan, käynnissä olevista 
kilpailutuksistaan ja päättyneiden 
kilpailutustensa tuloksista. 

HILMA:ssa on tälläkin hetkellä 
lähes 13 miljardin euron arvosta 
kilpailutuksia menossa. Tätä kautta 
yritys tulee pääsemään osaksi 
mm. arvokkaita hyvinvointialueiden 
puitesopimuksia. HILMA on myös 
kanava näkymiseen.

Liiketoiminnan 
lähtökohtia

Ekologisuus!
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Yhtiön asiakaskohderyhmistä

Kohderyhmään kuuluu noin 50 000 terveydenhuollon yksikköä, joissa työskentelee noin 
21 100 lääkäriä. Liiketoiminnan alussa kohderyhmää fokusoidaan erityisesti yleis-
lääkäreihin (N=3982 lääkäriä) ja työterveyslääkäreihin (N=1510 lääkäriä). Terveyden 
etädiagnosoinnille on iso potentiaali. Yhtiö huomioi sairaanhoitajat, psykologit, fysiotera-
peutit ja muut terveysalan ammattilaiset alusta saakka: Etädiagnosointi kuuluu jokaisen 
ammattilaisen käyttöön. Etävastaanottojen puskurointi esimerkiksi sairaanhoitajille ja 
vasta sitten lääkäreille tullee olemaan käytäntönä myös etähoidon lisääntyessä.

Yhtiön ydinkohderyhmään kuuluvat Suomen 100 suurinta terveysalan yritystä, joissa 
työskentelee yleislääkäreitä ja/tai työterveyslääkäreitä. Nämä yritykset ovat yksityisen 
puolen terveydenhuollon noin 5 miljardin euron kokonaisuutta pyörittävän ryhmän ydin-
joukko. Kun tästä ryhmästä saadaan avainasiakkuuksia, päästään etenemään kaikkiin 
terveysalan toimijoihin.

Potentiaaliset
asiakkaat Suomessa

Keskeiset
vahvuudet

Yhtiön hallituksessa ja operatiivisessa 
toiminnassa olevilla henkilöillä on kova 
osaaminen ja aiemmat näytöt menestyk-
sestä ja onnistumisista. Tällä kokemuksel-
la yhtiötä ohjataan strategian mukaisissa 
toiminnoissa ennakoiden monia sellaisia 
karikoita, joihin kokemattomammat 
yritykset ajavat, ja toisaalta löytäen sel-
laisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka 
tyypillisesti eivät ole nuorien yritysten 
tavoitettavissa. 

Teknologinen johtajuus. Kehitystyössä 
on alusta saakka otettu huomioon, että 
kehitetty teknologia on valmis erilaisiin 
käyttötapauksiin. Yksinkertaisuuteen ja 
korkeaan käytettävyyteen pyrkiminen 
on tuotekehityksen vaikeimpia tehtäviä. 
Palvelumuotoilua on tehty erittäin pal-
jon ja se on vienyt aikaa. Eräs työkseen 
etähoidon järjestelmiä läpi käyvä asian-
tuntija toi vastikään esiin, että olemme

paljon pidemmällä kuin kilpailijamme. Yhtiö on teknologiajohtaja ja tästä on lähtöisin mm. se, että yhtiön ratkaisu 
on langaton eikä “johtojen sykkyrä” kuten kilpailijoilla. Yhtiö on oikeassa paikassa oikeaan aikaan sellaisella ratkai-
sulla, jota ei ole muilla esittää. Markkina on edelleenkin early adapters -vaiheessa, joka antaa teknologisesti erittäin 
kehittyneelle palvelulle mahdollisuuden ottaa markkinajohtajuus. Yhtiön teknologiset ratkaisut perustuvat kymmenien 
vuosien taustaosaamiseen, selvityksiin ja tehokkaaseen tuotekehitysmalliin. Yhtiö tuo aina uuden tuoteperheen mark-
kinoille ja tuoteperheellä on tietty elinkaari. Asiakkaat eivät automaattisesti saa kaikkea tuotekehitystä itselleen, vaan 
ostavat uuden tuoteperheen mukaisen ratkaisun uudelleen. Liiketoiminta perustuu innovatiivisuuteen, substanssi-
alueen kovaan osaamiseen, konseptointiin, operatiiviseen ketteryyteen, kustannustehokkuuteen, edulliseen asiakas-
hintaan ja asiakaslähtöiseen ratkaisujen esittämiseen.

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

Yhtiön ensisijainen tavoite on tarjota lääkäripalvelut 
kuluttajien kotisohville mahdollistavat etädiagnos-
tiikan älypuhelinalustaiset ratkaisut ensimmäisenä 
maailmassa.

Yhtiö rakentaa ja yhdistää etähoidon ratkaisut mo-
dulaarisiksi palvelupaketeiksi ja tarjoaa näihin liittyvät 
lisäpalvelut kuten koulutuksen ja loppuasiakkaiden 
teknisen tuen.

Palvelut tuodaan tarjolle SAAS-ratkaisuina käyttäen 
langattomia laitteita. Kustannustehokkaasti ja kannat-
tavasti.

Vaihe 1
Hoitaja-avusteinen 
etävastaanotto

Vaihe 2
Asiakkaan oma käyttö ter-

veydenhuollon yksikössä

Strategia
eEVA™

Vaihe 3
Asiakkaan oma käyttö 

työpaikalla

Vaihe 4
Asiakkaan oma kotikäyttö

18 19



2,54 mijoonaa
työntekijää

2,7 miljoonaa
 kotitaloutta

50 000 terveydenhuollon 
yksikköä, 21 100 lääkäriä

VAIHE 4

Asiakkaan oma käyttö koti-
sohvalta. Kuluttajat haluavat 
lääkäripalvelua suoraan kotei-
hinsa, etädiagnosointia omalta 
kotisohvaltaan. Asiakas avaa 
kotoaan etäyhteyden lääkärille. 
Asiakas käyttää itse etädiag-
nostiikan laitteita. Etädiagno-
sointi mahdollistaa etähoidon 
tarjoamisen ja saavutettavuu-
den mistä tahansa.

VAIHE 1

Hoitaja-avusteinen etävas-
taanotto. Asiakas saapuu 
terveydenhuollon yksikköön tai 
asiakkaan työpaikalla olevaan 
vastaanottotilaan. Hoitaja on 
paikalla avustamassa asiakasta 
ja lääkäri hoitaa vastaanoton 
etänä. Hoitaja auttaa kaikissa 
diagnostisissa tutkimuksissa ja 
lääkäri näkee ja kuulee kaiken 
reaaliaikaisesti.

VAIHE 2

Asiakkaan oma käyttö tervey-
denhuollon yksikössä. Asiakas 
saapuu lääkärikeskukseen, tyh-
jään vastaanottohuoneeseen. 
Lääkäri hoitaa vastaanoton 
etänä ja lääkäri voi olla vaik-
kapa Tampereella ja asiakas 
Jyväskylässä. Asiakas käyttää 
itse yrityksen etädiagnostiikan 
laitteita lääkärin ohjeiden 
mukaan. 

Strategia 
eEVA™

VAIHE 3

Asiakkaan oma käyttö 
työpaikalla. Asiakas saapuu 
työpaikallaan olevaan tilaan, 
jonka työnantaja on varannut 
etälääkärin vastaanottoja 
varten. Vastaanotto sisältää 
etädiagnostiikan. Työntekijät 
pääsevät nopeasti työter-
veyslääkärin vastaanotolle 
ja lääkärin työaika käytetään 
tehokkaasti.
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Strategisena tavoitteena on olla TPS-markkinan markkinajohtaja vuoteen 2024 mennessä. Yhtiö käy 
kaikki Suomen työterveyshuoltoon liittyvät yksityiset ja julkiset toimijat läpi. Työpaikkaselvitys on työter-
veyshuoltolain mukaista työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt 
ja asiantuntijat toteuttavat yhteistyössä työnantajan kanssa. Työpaikkaselvityksellä tunnistetaan yhdessä 
työpaikan tarpeet työterveys-, työkyky- ja työturvallisuusasioissa.  Työpaikkaselvitys tehdään aina toimin-
taa aloitettaessa, työn tai työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon 
perusteella, toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin 3-5 vuoden välein. Työterveyden asiantuntijoiden 
liikuttaminen jokaiselle työpaikalle on kallista.  Hintavuutensa ja toiminnallisten haasteiden vuoksi 
työpaikkaselvitys jää liian usein vajavaiseksi. Suomessa tehdään satoja tuhansia työpaikkaselvityksiä. 
Yhtiö mahdollistaa sen, että työpaikalle menee fyysisesti vain osa asiantuntijoista ja esimerkiksi työter-
veyslääkäri osallistuu selvitykseen etänä.

Strategia 
eTPS™

Strategia 
ePEF™

100 000 lakisääteistä 
työpaikkaselvitystä/v

Astmaa sairastaa Suomessa 
282 158 henkilöä

Strategisena tavoitteena on olla PEF-markkinan markkinajohtaja vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö tarjoaa 
kaikille terveydenhuollon yksiköille täysin automatisoitua, digitaalista ratkaisua PEF-seurantojen suoritta-
miseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa ratkaisuaan kuluttajien omaan käyttöön. Astman ja keuhkoahtaumataudin 
diagnostiikassa ja erilaisten muidenkin hengitysoireiden selvittelyssä käytettä-vä PEF-seuranta on hengi-
tyselinsairauksien diagnostiikan kulmakiviä. Lisäksi PEF-seurantaa käytetään ammattiastman selvittely-
issä. Nykyiset ratkaisut ovat manuaalisia ja työläitä. 

Suomessa tuhannet ja maailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset puhaltavat analogiseen PEF-spirometriin 
useita kertoja päivässä seuratakseen PEF-arvojaan. Vuonna 2019 astman hoidossa käytettäviin erityis-
korvattaviin astmalääkkeisiin oikeutettuja henkilöitä oli Suomessa 282 158 (Euroopassa 30M). Yhtiön 
ratkaisu tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä.
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Parhaat yritykset tekevät 
jatkuvasti tuote-, markki-
na- ja kilpailuvalintoja, joilla 
samalla ratkaisevasti vaikut-
tavat myös muuhun kykyynsä 
hallita ympäristöään. Tämä 
antaa hyvän pohjan yrityksen 
aktiiviselle ja aloitteelliselle 
tavalle luoda oma tulevai-
suutensa. Kamensky 2015

Historia Arvot

Yhtiön nimi 
Yhtiön nimi on johdettu numeroista 7, 3 ja englanninkielisestä 
terveyttä tarkoittavasta Health-sanasta. Health kertoo yrityksen 
toimialan, terveydenhuolto. Ajatuksena ei ole korvata, vaan 
täydentää, tuoda tarjolle huipputeknologiaa ja -tietoturvaa 
hyödyntävä ratkaisu, jossa ainutlaatuisella tavalla yhdistetään 
asiakaslähtöinen palvelu ja lääketieteellinen osaaminen.

Numero seitsemän on johdettu etädiagnostiikan tavoista, jotka 
Yhtiö tarjoaa: pulssi, saturaatio, verenpaine, lämpötila, otoskopia 
(korvat, nenä), sydän- ja keuhkoauskultaatio, asiakkaan ja lääkärin 
ääni- ja kuvayhteys. Numero seitsemän liitetään mielikuvissa 
viisauteen, intuitioon ja voimaan – Yhtiö haluaa suojella luontoa, 
olla hyvä työpaikka koko henkilöstölle, hyvä yhteistyökumppani ja 
yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa olla omalta 
pieneltä osaltaan tekemässä parempaa maailmaa.

Numero kolme on johdettu Yhtiön missiosta tarjota 
etädiagnostiikan palvelut 1) terveydenhuollon yksiköille, 2) 
yrityksille ja 3) kaikille kotitalouksille. Numero kolme liitetään 
mielikuvissa luovaan energiaan ja positiiviseen asenteeseen, joka 
sopii hyvin Yhtiön osaajiin ja hyvään tekemisen meininkiin.

Yhtiön nimen – ja toiminnan – toivotaan heijastelevan tasapainoa, 
rauhaa, kasvua, kevättä, tuoreutta, terveyttä ja luontoa.

Yhtiön tarina on alkanut lääkäristä, joka halusi kuulla asiakkaan sydänäänet 
etävastaanotolla. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin tämä on nyt 
mahdollista – ja matka jatkuu. 

Yhtiön toimintaa on suunniteltu ja rakennettu vuosien ajan. Taustaselvityksissä, tutkimuksessa ja kehittämisessä on ku-
lunut aikaa, koska on haluttu päästä teknologisesti erittäin kehittyneeseen langattomaan, helppokäyttöiseen ja edulliseen 
ratkaisuun, joka lisäksi antaa lääketieteellisesti oikeat tulokset. Iteraatiokierroksia on ollut satoja. Yhtiön perustajilla ja 
hallituksen jäsenillä on pitkä kokemus liiketoiminnan sekä talous- ja hallintoasioiden järjestämisestä. Yhtiö panostaa 
työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kouluttamiseen toiminnan alusta saakka. Oman henkilöstön lisäksi yhtiö 
hyödyntää myös alihankkijoita ja ulkoistuspalveluita mm. tuotekehityksen rutiinitöissä.

Olemme vastuullinen 
työnantaja 

Teemme kannattavaa liiketoi-
mintaa vastuullisesti ja eettis-
esti toimien – muistaen myös 
ekologiset lähtökohdat. Yhdessä 
sovitut periaatteemme toteutuvat 
päivittäin työssämme. Työskente-
lyssämme korostuvat henkilö-
kohtainen vapaus ja vastuu. 
Erilaisista rooleistamme huolimat-
ta kohtaamme toisemme ihmisinä 
ja vertaisina, emme pomoina ja 
alaisina. Ylläpidämme aktiivista ja 
avointa vuoropuhelua ja panos-
tamme asioihin, jotka edistävät 
hyvinvointia pitkällä aikavälillä 

Käytämme 
huipputeknologiaa

Ratkaisumme on teknisesti yli-
vertainen. Kyse ei ole pelkästään 
laitteista ja ohjelmistoista ja niitä 
yhdistävistä teknologioista, vaan 
tulevaisuudentutkimuksesta ja 
poikkitieteellisestä otteesta.

Yhdistämme uniikilla tavalla 
lääketieteellistä osaamista lan-
gattomaan laitteisto-osaamiseen, 
informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologiaan ja palvelumuotoi-
luun. Olemme uteliaita tekemään 
asioita toisin: innovoimaan ja 
kokeilemaan löytääksemme uusia, 
entistäkin toimivampia ja yksinker-
taistetumpia ratkaisuja.

Panostamme 
henkilöstöömme

Erottuminen kilpailijoista on 
menestyksekkään liiketoimin-
nan avaintekijä. Me erotumme 
– ja tämän mahdollistaa osaava 
henkilöstömme. Henkilöstömme 
jäsenet ovat yhdessä tehneet 
useita poikkeuksellisen hienoja 
teknologisia innovaatioita, jotka 
mahdollistavat langattoman etä-
diagnosoinnin mistä tahansa.  
Meillä on innovatiivinen ja kova 
porukka, joka pystyy huippu-
suorituksiin. Ja haluaa muuttaa 
maailmaa. Meille raha ei ole 
pääasia.

Muutamme 
rakenteita ja 
maailmaa

Miksi kaikissa terveydenhuollon 
yksiköissä ja työnantajayrityksis-
sä ei voisi olla etädiagnostiikka 
käytössä? Miksi sadoilla tuhansilla 
kuluttajilla ei voisi olla muutamia 
euroja kuukaudessa maksa-
va etädiagnostiikan laitteisto 
kotonaan? Me olemme etädiag-
nostiikan edelläkävijä - tuomme 
etädiagnostiikan jokaisen kulutta-
jan kotisohvalle. 
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Palvelu, jolla lääkäri 
voi luotettavasti 
suorittaa asiakkaan 
terveydentilan 
diagnosointia etänä, 
reaaliajassa.

Lääkäri näkee 
etänä asiakkaan 
suuhun ja korviin 
Luotettavasti ja nopeasti

eEVA™ -etävastaanotto on etädiagnostiikan palvelu, joka 
on tarkoitettu mahdollistamaan potilaiden terveydentilan 
etädiagnosointia terveydenhuollon yksiköissä, 
työpaikoilla ja kodeissa. 

Etädiagnostiikkaan liittyy asiakkaan kehon toimintaan 
liittyviä mittauksia, kuten verenpaine, happisaturaatio, 
kehon lämpötila, sydämen ja keuhkojen kuuntelu sekä 
korvakäytävän ja tärykalvon tutkiminen. 

Langattomat etädiagnostiikan laitteet on integroitu video-
neuvotteluyhteyteen siten, että lääkäri ja asiakas kumpikin 
näkevät reaaliajassa tulokset mistä tahansa ja koska 
tahansa.  Etädiagnosointi mahdollistaa huomattavasti 
laajemman skaalan, mitä lääkäri voi tehdä etähoidossa. 
Yhtiön ratkaisu tehostaa prosesseja ja vapauttaa re-
sursseja sinne, missä niitä tarvitaan. On myös huomatta-
va, että etädiagnostiikka ei korvaa vaan täydentää nykyisiä 
toimintamalleja.

Yhtiö toimittaa kattavan, luotettavan ja langattoman 
ratkaisun, jossa ei ole ohjelmistojen asennuksia eikä 
päivityksiä. Tämän vuoksi ei ole myöskään ongelmia palo-
muureista eikä käyttöoikeuksista. Toimitukseen kuuluu 
päätelaite (tabletti), jossa on ääni- ja kuvayhteys sekä 
elektroniset langattomat tutkimuslaitteet: verenpainemit-
tari, happisaturaatiomittari, lämpömittari, otoskooppi ja 
stetoskooppi. 

Lisäksi Yhtiö on integroinut palveluun sairauksien ja 
oireiden diagnosoinnissa käytettäviä standardoituja ja 
testattuja kyselylomakkeita. Pakettiin on valittu erityisesti 
yleis- ja työterveyslääkärin kannalta tärkeät Käypähoito- 
suositukset, joissa lomakkeet ovat keskeinen osa diag-
nostiikkaa.

eEVA™ -palvelussa ei ole kyse potilastietojärjestelmästä, 
vaan toiminnallisesta kokonaisuudesta, jota käytetään 
potilastietojärjestelmän rinnalla. Yhtiön järjestelmä ei 
käsittele potilastietoa eikä tallenna tietoa millään tavalla.

Etädiagnostiikan 
vahvuuksia 
Kokonaisratkaisu

Järjestelmän osat
• Potilaan/hoitajan käytössä oleva ratkaisu koostuu 

laadukkaasta tablet päätelaitteesta ja helposti 
käytettävistä diagnostiikkavälineistä

• Lääkäri kirjautuu etänä selainpohjaiseen näkymään

Ominaisuuksista
• Laadukas videoneuvotteluyhteys
• Kaikki tarvittavat diagnostiikkalaitteet onnistunee-

seen lääkärin etävastaanottoon.
• Kaikki laitteet toimivat järjestelmässä automaattisesti 

ilman mitään napinpainalluksia siirtäen reealiajassa 
tiedon lääkärille - kytke vain mittalaite ja tieto näkyy 
sekä potilaan tabletissa, että lääkärin selainnäky-
mässä.

• Diagnostiikkalaitteet toimivat langattomasti ilman 
johtosykkyröitä ja jatkojohtoja.

• Lääkäri pystyy etänä vaihtamaan etukameran, taka-
kamera, otoskooppikameran/tutkimuskameran välillä.

• Lääkäri pystyy laukaisemaan tarvittavia kyselylomak-
keita potilaalle täytettäväks (mm. Audit, BDIi, näkee 
reaaliaikaisesti lomakkeiden täytön etenemisen sekä 
lomakkeen loppuanalyysin, joka on helposti kopioita-
vissa näyttöruudulta myös potilastietojärjestelmään

Hyödyt
• Nopea ja tehokas asiointi etänä 
• Optimoi lääkärin ajankäytön
• Markkinoiden paras käyttäjäkokemus
• Matkustamisen minimointi

Palvelut
eEVA™

Lääkäri kuulee 
etänä asiakkaan 
sydän- ja 
keuhkoäänet 
Luotettavasti ja nopeasti
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eTPS™ on nykyaikainen tapa hoitaa 
työpaikkaselvitykset 

Työterveyden asiantuntijoiden (työterveyslääkäri, työfy-
sioterapeutti, työterveyspsykologi, työterveyshoitaja) liikut-
taminen jokaiselle työpaikalle on kallista. eTPS™ mah-
dollistaa sen, että työpaikalle menee fyysisesti vain osa 
asiantuntijoista ja esimerkiksi työterveyslääkäri osallistuu 
selvitykseen etänä.

Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltolain mukaista 
työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, jonka työter-
veyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat 
yhteistyössä työnantajan kanssa. Työpaikkaselvityksellä 
tunnistetaan yhdessä työpaikan tarpeet työterveys-, 
työkyky- ja työturvallisuusasioissa. 

Työpaikkaselvitys tehdään aina toimintaa aloitettaessa, 
työn tai työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työter-
veyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella, toimintasuun-
nitelman mukaisin määräajoin 3-5 vuoden välein.

Hintavuutensa ja toiminnallisten haasteiden vuoksi 
työpaikkaselvitys jää liian usein vajavaiseksi. eTPS™ tuo 
tähän muutoksen. Edullisesti ja joustavasti!

eTPS™ tarjoaa viisi helppokäyttöistä, toimivalla tavalla in-
tegroitua mallia työpaikkaselvityksen hoitamiseen etänä. 
Etätyöpaikkaselvityksen tekemisessä tarvittavan kaksi-
suuntaisen kuva- ja puheyhteyden mahdollistavat laitteet 
on integroitu otsapantaan, valjaisiin, turvaliiviin, suojaky-
pärään ja klipsikiinnikkeeseen.

eTPS™ käyttäen työpaikkaselvitys onnistuu kaikilla 
työpaikoilla toimistotyöstä kaivoksiin ja metallipajois-
ta maatiloihin. Tuotteen eri mallit voidaan myös pukea 
työpaikan edustajan päälle erikoistyöolosuhteissa kuten 

linkkimastoissa tai viemäristössä, joihin työterveyden 
asiantuntijat eivät pääse.

Työterveyden etäasiantuntija kuulee kaiken mitä työpai-
kalla tapahtuvassa työpaikkaselvityksessä näkyy ja kuuluu 
ja voi osallistua keskusteluun vapaasti. eTPS™ ohjelmis-
to- ja laitteistoratkaisu on toteutettu siten, että kohteessa 
olevan henkilön kädet jäävät vapaaksi ja työturvallisuus 
on huomioitu.

Palvelumme mahdollistaa parhaan mahdollisen asiakas-, 
lääkäri- ja hoitajakokemuksen. Ei enää johtosykkyröitä, 
tärisevää puhelinta, vaikeasti seurattavaa puhetta ja 
kuvaa. Nyt työterveyden asiantuntija on oikeasti läsnä – 
vaikkakin etänä.

Yksinkertainen ja toimiva 
Kokonaisratkaisu

• Ei asennettavia ohjelmistoja, ei ylläpidon päivityksiä

• Langattomuus. Ei johtosykkyröitä, ei jatkojohtoja

• Kädet vapaana, ergonominen

• Kattavat laitteet. Kaikki tarvittava.

• Lääkäreiden määrittelemä paketti

• Toimii kaikkialla Suomessa

• Nopea ja tehokas eTPS etänä

• Markkinoiden paras asiakaskokemus

• Markkinoiden paras lääkäri & hoitajakokemus

• Vähennetään matkustamiseen kulutettua aikaa, 
säästää aikaa ja rahaa

• Pieni hiilijalanjälki, ekologinen ratkaisu

Palvelut
eTPS™

Työterveyden 
asiantuntijat 
paikan päälle 
asiakkaan 
toimipisteisiin 
edullisesti ja 
joustavasti
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Täysin digitaalinen ePEF™ on automatisoitu, 
luotettava, huoleton ja nopea ratkaisu PEF-
seurantaan! 

PEF-seuranta on potilaan itse tekemä seuranta ja se on 
sekä potilaalle että tuloksia tulkitseville ammattilaisille 
varsin työläs tutkimus. ePEF™ automatisoi mittaamisen, 
tietojen siirtämisen, seurannan ja tulokset.

Suomessa tuhannet ja maailmanlaajuisesti miljoonat 
ihmiset puhaltavat analogiseen PEF-mittariin useita 
kertoja päivässä seuratakseen PEF-arvojaan. Puhallukset 
kirjataan paperiselle lomakkeelle kynällä ja seurantajak-
son jälkeen potilaat toimittavat paperilomakkeet tervey-
denhuollon yksiköihin. Terveydenhuollon ammattilaiset 
lukevat merkinnät ja siirtävät ne käsityönä sovellukseen, 
joka laskee tuloksen ja tekee yhteenvedon.

Valitettavan usein PEF-seuranta jää kesken sen vuoksi, 
että potilaat eivät jaksa kirjoittaa tuloksia lomakkeelle. 
Käsin kirjoittamisessa on myös aina riski virheelle. 

73Health ePEF™ -ratkaisussa potilaat puhaltavat digitaa-
liseen PEF-mittariin, tiedot siirtyvät Bluetooth-yhteydellä 
älypuhelimella olevaan ePEF™ -sovellukseen ja verkon yli 
SAAS-tietokantaan, jolloin seuranta saadaan automati-
soitua kaikilta osin. 

ePEF™ -etäseuranta varmistaa mittausten laadun ja hel-
pottaa tulosten analysointia. Säästyy merkittävästi aikaa 
ja rahaa, kun tulosten siirtämiseen käytettävä aika voidaan 
käyttää muuhun työhön. Edullisesti ja joustavasti!

Palvelut
ePEF™

Nyt ei enää 
tarvitse kirjata 
ja käsitellä 
PEF-seurannan 
tuloksia paperi- 
lomakkeilla!

Jatkuva 
henkilökohtainen  
käyttö

Toimintamalli on tarkoitettu potilaiden 
jatkuvaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Tässä 
toimintamallissa hyödynnetään PEF-mittaria, 
joka on tarkoitettu erityisesti potilaille, joilla on 
jo diagnosoitu astma. Astmaatikon hoitotasa-
painoa seurataan vähintään kerran vuodessa. 
Mittari on tarkoitettu henkilökohtaiseen 
käyttöön ja siinä on monikäyttöinen turbiini ja 
muovinen puhallussylinteri, jotka ovat myös 
vaihdettavissa. Palvelusta saatavat mittausarv-
ot ovat PEF ja FEV1.

Lainaus 
terveyden- 
huollon yksiköstä

Toimintamalli on tarkoitettu terveydenhuollon 
yksiköiden potilaiden lainauskäyttöön. Tässä 
toimintamallissa hyödynnetään PEF-mittaria, 
joka on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa 
tehdään astma / hengityselinsairauksien di-
agnostiikkaa; joko 2 viikon koti-PEF seurantaa 
tai 4 viikon työpaikka-PEF seurantaa. Palvelua 
voidaan käyttää myös laajemmin eli sillä 
voidaan tehdä ns. spirometriatutkimuksia. 
Mittarissa käytetään kertakäyttöistä turbiinia 
ja pahvista puhallussylinteriä. Palvelusta 
saatavat mittausarvot ovat FVC, FEV1, FEV1/
FVC, FEF2575, FEV6, VEXT, DTPEF, FEF75, FET, 
FEF25, FEF50, FIVC, FIV1, PIF, FEV3, FEV05, 
FEV075 ja FEV.

Vaihdettavat 
puhallusturbiinit

ePEF™ on saatavilla sekä jatkuvaan, hen-
kilökohtaiseen kotiseurantaan että potilaiden 
lainattavaksi  terveydenhuollon yksiköistä, jolloin 
hyödynnetään vaihdettavia, edullisia turbiineita. 
Turbiinin vaihtaminen mahdollistaa käyttökustan-
nusten huomattavan alentamisen ja hygieenisen 

käytön. ePEF™ -ratkaisun käyttöönotto ja käyttö 
on todella helppoa. Potilas lataa applikaation 
älypuhelimeensa, kirjautuu sisään palveluun ja 
aloittaa seurannan. Potilas ja terveydenhuollon 
ammattilainen näkevät tulokset lukuina ja graafi-
sina esityksinä.  

ePEF™ -ratkaisumme mahdollistaa parhaan mahdollisen potilas-, 
lääkäri- ja hoitajakokemuksen. Ei enää käsikirjoitettuja, sotkuisia lomak-
keita, lähettelyä, “harakanvarpaiden tulkintaa”, virheitä, tietojen manuaa-
lista siirtämistä tietokoneelle.

Nykyaikainen ja tehokas ratkaisu
Merkittäviä kustannussäästöjä

• ePEF™ älypuhelinapplikaatio

• ePEF™ SAAS-palvelu

• Digitaalinen PEF-mittari: kotikäyttö ja ammattikäyttö

• Tietojen automaattinen siirto puhalluksista tietokantaan

• Muistuttaa potilasta puhaltamisesta

• Kattavat laitteet. Kaikki tarvittava. Lääkäreiden määrittelemä.

• Toimii kaikkialla Suomessa

• Markkinoiden paras asiakaskokemus

• Markkinoiden paras lääkäri & hoitajakokemus

• Vähennetään virheitä ja säästetään aikaa

• Pieni hiilijalanjälki
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eEVA™
eTPS™
ePEF™

HELPPOA

Palvelua etänä mistä ja koska 
tahansa. Hoitaja-avusteisesti tai 
suoraan lääkärin kanssa.

LUOTETTAVAA

Lääketieteen asiantuntijat ovat 
suunnitelleet palvelumme yhdessä 
teknologia- ja tietoturva-ammatti-
laisten kanssa.

EKOLOGISESTI 
KESTÄVÄÄ

Etädiagnostiikan hiilijalanjälki on 
pienen pieni. Säästämme aikaa, 
rahaa, hermoja – ja luontoa.

ASIANTUNTEVAA

Käyttämämme menetelmät ja 
laitteet on suunniteltu ja testattu 
asiantuntijoiden toimesta.

EDULLISTA

Tehostamme prosesseja ja vapau-
tamme resursseja sinne, missä 
niitä tarvitaan. Etädiagnostiikka ei 
korvaa vaan täydentää.

JOUSTAVAA

Etädiagnosointi mahdollistaa 
huomattavasti laajemman skaalan, 
mitä lääkäri voi tehdä etähoidossa.

SAAS 
palveluna

Digitalisaation 
kipupiste on ihmisen 
ja teknologian 
rajapinta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon komplek-
siset systeemit on kyllästetty inhimillisten 
virheiden mahdollisuuksilla. Digitalisaa-
tion kipupiste on ihmisen ja teknologian 
rajapinta. Suomella on vielä paljon 
matkaa siihen, että käytössä olisivat 
aidosti joustavat, toimivat, tehokkaat 
järjestelmät. Monenlaiset riippuvuudet ja 
satunnaistekijät mutkistavat teknologi-
oiden hyödyntämistä: ammattihenkilön 
osaaminen, potilaan ominaisuudet, 
vuorovaikutushaasteet tai monista sidos-
ryhmistä koostuvat palvelujärjestelmät. 
Samalla nämä ovat suuria mahdollisuuk-
sia ketterälle toimijalle, joka ymmärtää 
asiaan liittyvät sekä lääketieteelliset 
että teknologiset näkökulmat. Lääkärit 
ja sairaanhoitajat ovat suunnitelleet 
palvelumme yhdessä teknologia- ja tieto-
turva-ammattilaisten kanssa. Olemme 
etädiagnostiikan edelläkävijä.

Tekemissämme lääkäreiden haastattelu-
issa on noussut esiin lääkäreiden perään 
kuuluttama varmuus oikeiden diag-
noosien tekemisestä. Lääkärit haluavat 
diagnosoida asiallisesti ja olla varmoja. 
Tähän liittyy myös kiinteästi potilasturva. 

Etädiagnostiikka tuo etähoidon aivan 
eri tasolle kuin pelkkä videoneuvottelu-
yhteys. Diagnostiikan laitteet on integroi-
tu videoneuvotteluyhteyteen siten, että 
lääkäri – ja asiakas/potilas – kumpikin 
näkevät reaaliajassa mittauksien 
tulokset. 

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

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

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.

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

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).
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Terveystoimiala kasvaa maailmanlaajuisesti 
vauhdilla. Samalla myös yksityisten 
terveyspalveluiden merkitys on kasvamassa. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana yksityinen tervey-
denhuoltomarkkina on kokenut kovan muutoksen. 
Uuden Suomen ja Kauppalehden tekemän selvi-
tyksen mukaan pelkästään vuosien 2015 ja 2018 
välisenä aikana Suomessa tehtiin noin 298 yritys-
kauppaa eli yrityskauppa joka neljäs päivä. Tämän 
seurauksena 35 400 suomalaista terveydenhuollon 
ammattilaista vaihtoi työpaikkaa. Liikevaihdossa 
mitattuna summa lähentelee 2,5 miljardia euroa. 
Viimeisten muutaman vuoden aikana tahti on 
vain kiristynyt. Yrityskauppojen kautta tavoitellaan 
resursseja, tuote- ja palveluportfolion laajentamis-
ta, teknologiaa, olemassa olevaa asiakaskuntaa ja 
kassavirtaa. Toimiala on konsolidoitumassa.

Samalla kuluttajien ostotottumukset ovat muut-
tuneet: ihmiset haluavat lääkäripalvelua omilta 
kotisohviltaan. Miksi lähteä kipeänä lääkäriin, jos 
diagnoosin, reseptin ja sairaspoissaolotodistuksen 
voi saada omalla kotisohvallaan tai oman työpaikan 
järjestämällä lääkärin/hoitajan etävastaanotolla? 
Ihmiset ovat myös enenevässä määrin kiinnostu-
neita terveydestään, terveyden mittaamisesta ja 
terveyden omahoidon palveluista. Olemme etä-
diagnostiikassa ison murroksen kynnyksellä. Esti-

moimme, että noin 20% suomalaista kotitalouksista 
(~500 000) tulee hyödyntämään etädiagnostiikkaa. 
Kotitalouksia on Suomessa yhteensä 2,7M.

Kukapa olisi aikanaan uskonut, että Suomessa myy-
dään vuosittain yli 2,2 miljoonaa matkapuhelinta. Se 
mitä on tapahtunut puhelinmarkkinassa, tapahtuu 
etädiagnostiikassa. Matkapuhelinten keskihinta 
vuonna 2021 oli 357 euroa. Maksutapana on yleis-
esti erämaksu, jossa puhelimen hinta on jaettu 36kk 
sopimuksella esimerkiksi 12,30 euron kuukausie-
riin. Puhelinpakettien hinnat ovat koko ajan olleet 
nousemaan päin, mutta erämaksu mahdollistaa 
jopa kalleimpien mallien hankkimisen periaatteessa 
kenelle tahansa. Myös älykellot ovat lyöneet itsensä 
läpi ja älykellojen menekki on noussut kymmeniä 
prosentteja vuosittain. Älykellojen keskihinta on 
noussut 174 eurosta jo 197 euroon. Elokuva- ja mu-
siikkipalveluiden hinnat pyörivät noin kymmenessä 
eurossa per kuukausi.

Kysymys kuuluu, ovatko kuluttajat valmiita maksa-
maan koko perheensä lääkäripalvelun kotoa mah-
dollistamisesta esimerkiksi 15 euroa kuukaudessa? 
Tällä rahalla he saavat etädiagnostiikan kotiinsa ja 
lääkäri pääsee tekemään terveydentilan diagnosoin-
tia etänä.

Yhtiö on tehnyt pienimuotoista hintamielikuvatutkimusta 
ja arvio on, että kuluttajahinnoittelussa tullaan liikkumaan 
jossakin 12-28 euron välimaastossa riippuen palvelupaketin 
laajuudesta. Tämä summan lisäksi jokainen lääkärissäkäynti 
omalta kotisohvalta maksaa tietysti erikseen. Yhtiö 
ei ole järjestämässä lääkäripalveluita, vaan toimii 
teknologiayrityksenä tarjoten ohjelmistoalustan ja laitteet. Kun 
tämä näkemys muutetaan luvuiksi, tämä tarkoittaa 500 000 x 
15 euroa/kk = 7,5M euroa kuukaudessa ja 90M euroa per vuosi 
laite- ja ylläpitomaksuina. Ensimmäisenä kuluttajamarkkinaan 
ehtivä taho on vahvoilla, sillä kuluttajien kanssa tehdään 
matkapuhelin- ja liittymäkauppaa muistuttavat pitkäaikaiset 
sopimukset. 

Yhtiö vaiheistaa etenemisensä strategian mukaisesti 
hoitaja-avusteisesta etälääkäripalvelusta aloittaen. Tällä 
etenemismallilla varmistetaan kustannustehokas eteneminen, 
otetaan merkittäviä lääkäriasemia asiakkaiksi ja varmistetaan 
lääkäreiden kokemus yhtiön alustan käytössä, joka on tarpeen, 
kun kuluttajia ryhdytään palvelemaan tällä samalla alustalla.

Yksityisen sektorin integraatio julkisrahoitteisiin palveluihin 
jatkuu vahvana. Teknologian käyttö lisääntyy ja digitaalisten 
palveluiden rooli vahvistuu. Ennakoivat palvelut ja datan 
ohjaukset lisääntyvät ja kehittyvät vakuutusyhtiöiden 
ohjauksessa. Kaikilla sektoreilla on tarvetta päästä 
kevyempiin hoito- ja palvelurakenteisiin, minkä vuoksi 
esimerkiksi kiinteä- ja vaikutuspohjainen hinnoittelu lisääntyy.

Yhtiön tavoitettavissa on markkinajohtajuus, ja tämä 
mahdollistaa erittäin kovienkin taloudellisten tavoitteiden 
realisoitumisen.

Miten sitten suunnitella ja kuvata yhtiön taloudellisten 
tavoitteiden etenemistä seuraavien vuosien aikana, kun yhtiö 
on tulossa teuotekehitysvaiheesta markkinoille, markkinat 
ovat murroksessa ja vasta early adapters -vaiheessa eikä 
markkinassa ole vielä oikein kilpailuakaan?

Yhtiössä on tehty useita skenaarioita, simulaatioita ja 
malleja, kuinka toiminta voisi missäkin skenaariossa 
kehittyä. Esimerkiksi yritysostot ja strategiset kumppanuudet 
vaikuttavat taloudellisiin malleihin varsin voimakkaasti. 
Seuraavassa esitetään kolme skenaariota: 1) Perusskenaario: 
maltillista kehitystä, 2) Optimistinen skenaario: selvää 
kehitystä ja 3) Aggressiivinen skenaario: voimakasta kasvua. 
Kunkin skenaarion yhteyteen on avattu niitä asioita, joiden 
toteutuminen voisi johtaa kyseisen skenaarion toteutumiseen 
sekä kyseisen skenaarion simuloidut talousluvut.

Skenaariotyöskentelystä 

Skenaariomenetelmää käyttävä tulevaisuu-
dentutkija tutkii nykyhetkeä, siinä vallitsevia 
virtauksia ja etsii myös heikkoja signaale-
ja. Hän käyttää hyväkseen eri tieteiden 
tutkimustuloksia ja laatii niiden ja oman 
näkemyksensä ja kuvittelukykynsä pohjalta 
omat skenaarionsa tulevaisuudesta. Ske-
naariotutkija tuottaa kuvauksia siitä, mikä 
on tulevaisuudessa mahdollista, mikä on eh-
dollisesti mahdollista, mikä todennäköistä 
ja mikä toivottavaa tai kartettavaa. Tärkeää 
on kuitenkin, että polku tulevaan tästä het-
kestä on johdonmukainen ja mahdollinen. 
Skenaariotyöskentelyn tavoitteena on kerätä 
ja jäsentää tietoa, joka mahdollisimman 
kattavasti auttaa ymmärtämään tulevaa 
toimintaympäristöä ja sen asettamia ehtoja 
organisaation toiminnalle ja tavoitteena-
settelulle (Meristö 1991).

Skenaariot valaisevat mahdollisia tulevai-
suuksia strategisen päätöksenteon tueksi. 
Tulevaisuus on avoin ja epävarma eikä mah-
du yhteen ennusteeseen tai päätösmalliin. 

Talous

Hyvin testatuille 
ja lisäarvoa 
tuottaville 

konsepteille löytyy 
aina tilaa

Perusolettamukset
Yhtiössä lähdetään siitä, että 
terveystoimiala kasvaa, etä-
diagnostiikka tulee elimelliseksi 
osaksi terveystoimijoiden arkea, 
markkina kypsyy, digitaaliset, 
automatisoidut ratkaisut ovat 
pakollisia terveystoimialan 
epäsuhdan tasoittamisessa ja 
teknologisen edelläkävijän on 
mahdollista löytää oikeat, strate-
giset kumppanuudet.
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Perus- tai pohjaskenaarioksi on hahmoteltu 
tulevaisuus, jossa liiketoiminta etenee orgaanisen 
kasvun reittiä hoitaja-avusteisesta etädiagnostiikas-
ta työpaikoilla oleviin ”terveyskioskeihin” ja sitten 
koteihin.

Asiat tapahtuvat kiirehtimättä, maltillisesti, ja yhtiön 
kasvu on rauhallista. Yhtiö toimii itse keskeisessä 
roolissa laitteiden ostamisessa, asentamisessa, 
toimittamisessa ja tukipalveluissa ilman merkittäviä 
strategisia ostamiseen liittyviä kumppanuuksia. Sen 
sijaan (massa)jälleenmyyjä palveluille löydetään. 
Uusia palveluita ei tässä skenaariossa lanseera-
ta ja tuotekehitys on lähinnä nykyisiä palveluita 
ylläpitävää.

Näillä parametreillä elämä on kyllä mukavaa, mutta 
strategisia tavoitteita ei saavuteta asetetussa 
aikataulussa: yhtiö ei ole vuonna 2027 Euroopan 
johtava etähoivaratkaisuiden toimittaja. Skenaario 
ei sisällä kansainvälistymistä. Skenaarion toteu-
tuminen edellyttää onnistumista ainakin joissakin 
käynnissä olevissa asiakaspilotoinneissa. 

Yhtiön toimintaa on suunniteltu ja rakennettu jo vuo-
sien ajan, yhtiön rakentamat palvelut ovat edistyk-
sellisiä ja markkina näyttäytyy mielenkiintoisena. 
Ja yhtiön palvelut ovat voimakkaasti skaalautuvia 
SAAS-palveluita. Kasvun hyytyminen ja jämähtämi-
nen olisi yllättävää. Jos tämä skenaario toteutuu, 
niin yhtiössä ollaan pettyneitä suoritukseen.

Perusskenaario:
maltillista 
kehitystä

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
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eEVA:n ja laitteistojen myynti 
pääasiassa työterveyteen hoitaja-
avusteisella mallilla. Suomen Top 
100 yksityisillä lääkärikeskuksilla 
on tuhansia yksiköitä Suomessa, 
joten 54 myytyä eEVA:a vuonna 

2023 on maltillinen luku.

eEVA:n osalta markkinaan tullaan 
niin, että asiakkailta ei laskuteta 

aloitusmaksua, vaan liiketoiminta 
perustuu kk-maksuihin. 

Yhtiö luotottaa myös omat 
laitekustannuksensa 36kk ajalle.

Kuukausimaksut on laskettu 
siten, että myydyt eEVA-ratkaisut 

ehtivät pyöriä vuonna 2023 
keskimäärin 6kk (54 x 6 = 324kk)

Kiinteä kuukausimaksu on 
499 eur/kk terveydenhuollon 

yksiköille sisältäen SAAS-
palvelut, laitteet ja tuen. Hinta on 
yli 30% halvempi kuin kilpailijoilla.

Kotikäyttöä lähdetään vuonna 
2023 pilotoimaan, arvio on 
että pilottiin otetaan 20-30 

kotitaloutta. Piloteista ei saada 
myyntiä vuonna 2023. ePEF-

palvelua myydään 100 kpl 
vuonna 2023. Kk-maksu on 

mitoitettu laskevasti: vuonna 
2023 kk-maksu on keskimäärin 

50e, vuonna 2024, 35eur ja 
vuonna 2025, 30e. ePEF ja eTPS-
kotikäytön hinnoittelu on sama.

eTPS nähdään täydentävänä 
tuotteena. eTPS on työterveyden 
erityisratkaisu ja sana kiirii tässä 
yhteisössä. Varsin maltilliset kpl 

ja eur -luvut ottaen huomioon, 
että Suomessa tehdään 100 000 

työpaikkaselvitystä vuodessa.

Yhtiö tarjoaa maksullisia 
puheenvuoroja ja konsultointi & 

koulutuspäiviä, joissa asiakkaille 
mennään kertomaan etähoivan 

viimeisimmistä ratkaisuista. 
Hinta keskimäärin 1000e/pv.

eEVA kotikäytön myynti käynnistyy 
jälleenmyyjän kautta. Vuonna 2024 

tavoitellaan 1% markkinaosuutta 
kotitalouksissa, jotka haluavat 

kokeilla teknologian uusia 
mahdollisuuksia. ePEF-palvelun 

myynti on noin 3000 kappaletta, joka 
tarkoittaa noin 3% markkinaosuutta.

Henkilöstömäärän kasvu 
on hallittua, yhtiö on 

ohjelmistotalo ja kyse on 
ohjelmiston toimittamisesta, 
vaikka ratkaisussa on myös 
laitteet mukana. Henkilöstö 

on myynti-, asennus- ja 
asiakastukihenkilöstöä.

eEVA kotikäyttö laajenee 
maltillisesti, jälleen uusia 

kotitalouksia noin 2000 kpl 
on löytänyt palvelun. Samaan 
aikaan täysin automatisoidun, 

digitaalisen ePEF-palvelun 
on löytänyt vasta noin 4% 

astmaatikoista.

eEVA kk-laskutus 
terveydenhuollon yksiköiltä 
on yhtiön syömähammas. 
Hinta 499/kk on halpa eikä 

hinnoittelua ole sidottu potilaiden 
lukumäärään, vaan lääkärikeskus 

voi käyttää eEVA:a niin monen 
potilaan diagnosointiin kuin 

haluavat. Jos potilaita on 
esimerkiksi vain 5/pv, tarkoittaa 

tämä 5*21,5= 107,5 potilasta 
kuukaudessa, josta saadaan 
potilaskohtainen kustannus 

asiakkaalle 499/107,5 = 4,64e/
potilas.

5-10 avainasiakasta laajentaa 
käyttöään ja yhtiö saa pari hyvää 
uutta asiakkuutta. Lisäksi eEVA 
on saatu integroitua erääseen 

potilastietojärjestelmään ja 
menee tätä kautta kaikkien ko. 

järjestelmän asiakkaille.

Kuukausien kertymä on 
kumulatiivinen edellisiltä vuosilta, 

sillä asiakkaille tehdään 36kk 
sopimuksia. Samassa ajassa 
yhtiön erämaksulla (19e/kk) 

ostamat laitteet on maksettu. 

Vuoden 2023 tuloksen arvioidaan 
menevän pakkaselle, sillä 

laitteiden ostot, henkilöstökulut 
ja tuotekehitys vaativat 

panostuksia.

Tietoisuus eEVA-palvelusta on 
saavuttanut 5-10 avainasiakasta 
top100 –yritysten listalta, jotka 

ottavat palvelun vielä hyvin 
rajoitetusti käyttöönsä.

Tulos on hyvä ja mahdollistaa 
seuraavien askeleiden ottamisen. 

Yhtiö kykenee laajentamaan 
toimintaansa hallitusti.

Perusskenaario:
maltillista kehitystä

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

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, kpl 54 320 600

eEVA kk-maksut -myynti, kpl 324 2244 5844

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl 100 8400 12000

eTPS -myynti, kpl 20 55 115

Muu myynti, kpl 10 10 10

Taulukko 2. Myynti kpl tuoteryhmittäin

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, eur 0 0 0

eEVA kk-maksut -myynti, eur 130384 903029 2351739

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur 4032 237097 290323

eTPS -myynti, eur 19355 54290 115786

Muu myynti, eur 9032 9052 9071

Taulukko 3. Myynti eur tuoteryhmittäin

Henkilöstö oma henkilöstö, vain 
core-osaamisen 
ulkopuolisia alihankintoja, 
kustannustietoisuus, 
“meidän porukka”

Myynti ja tuki oma myynti, avainasiakkaiden 
korostettu merkitys, yksi 
jälleenmyyjä, palvelu

Ostot ostot hoidetaan itse, samoin 
maahantuonti

Riskit varovaisuus

Talous vahva talousohjaus, 
kustannusjohtajuuden 
vahvistaminen

Tuotekehitys peruspalveluiden hiominen, 
ei isoja uusia kehitysavauksia 
tarkastelujaksolla

Taulukko 4. Kommentteja liiketoiminnan eteenpäin viemiseen
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Optimistiseksi skenaarioksi on nimetty tukevan 
kasvun skenaario, joka edellyttää selvää, jatkuvaa 
liiketoiminnan kehitystä ja hyvää menestystä mark-
kinoilla. Ote ei saa herpaantua ja jatkuva oppiminen 
on avainasemassa vuosikausia eteenpäin tulevai-
suuteen. 

Skenaarion toteutuminen edellyttää määrätietoista, 
kurinalaista elämää, jossa myynti on fokuksessa 
systemaattista tuotekehitystä unohtamatta. Pelkkä 
keskittyminen ei riitä, vaan myös tuloksia pitää syn-
tyä: orgaaninen myynti vetää hyvin, uusia palveluita 
tuotekehitetään ja lanseerataan markkinoille, mark-
kina kypsyy kolmessa vuodessa ja yhtiö kykenee 
toteuttamaan strategisia tavoitteitaan. 

Yhtiöllä on strategiset kumppanit ostoissa, laite-
toimituksissa ja tukipalveluissa. Yhtiö ei yritäkään 
hoitaa kuluttajamarkkinaa itse, vaan yhtiöllä on 
jälleenmyyjänään ja kumppaninaan jokin suurista 
toimijoista. Skenaario sisältää kansainvälistymisen 
Pohjoismaissa. White label -lisensointi tarjoaa 
merkittäviä sivutulovirtoja myös ulkomailla. 

Yhtiössä kyllä oltaisiin tyytyväisiä tämän skenaarion 
toteutumiseen, vaikka varsinainen läpimurto jääkin 
tapahtumatta ja skenaario jättää avoimeksi monia 
tavoiteltavana olevia asioita mm. kansainvälisty-
misen koko Eurooppaan.

Optimistinen
skenaario: selvää 
kehitystä

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

Kuvio 6. Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosina 2023-2025 Kuvio 7. Myyntiosuudet kpl tuoteryhmittäin 2023-2025 Kuvio 8. Myyntiosuudet eur tuoteryhmittäin 2023-2025

Kuvio 9. Myynti kpl tuoteryhmittäin 2023-2025 Kuvio 10. Myynti eur tuoteryhmittäin 2023-2025
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Taulukko 5. Skenaarion tuottamaa talousdataa 2023-2025

Liikevaihto 7M vuonna 2025
Tulos 4,63M vuonna 2025
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eEVA:n ja laitteistojen myynti 
pääasiassa työterveyteen hoitaja-
avusteisella mallilla. Suomen Top 
100 yksityisillä lääkärikeskuksilla 
on tuhansia yksiköitä Suomessa, 
joten 90 myytyä eEVA:a vuonna 

2023 on maltillinen luku.

eEVA:n osalta markkinaan tullaan 
niin, että asiakkailta ei laskuteta 

aloitusmaksua, vaan liiketoiminta 
perustuu kk-maksuihin. 

Yhtiö luotottaa myös omat 
laitekustannuksensa 36kk ajalle.

Kuukausimaksut on laskettu 
siten, että myydyt eEVA-ratkaisut 

ehtivät pyöriä vuonna 2023 
keskimäärin 6kk (90 x 6 = 540kk)

Kiinteä kuukausimaksu on 
499 eur/kk terveydenhuollon 

yksiköille sisältäen SAAS-
palvelut, laitteet ja tuen. Hinta on 
yli 30% halvempi kuin kilpailijoilla.

Kotikäyttöä lähdetään vuonna 
2023 pilotoimaan, arvio on 
että pilottiin otetaan 20-30 

kotitaloutta. Piloteista ei saada 
myyntiä vuonna 2023. ePEF-

palvelua myydään 120 kpl 
vuonna 2023. Kk-maksu on 

mitoitettu laskevasti: vuonna 
2023 kk-maksu on keskimäärin 

50e, vuonna 2024, 35eur ja 
vuonna 2025, 30e. ePEF ja eTPS-
kotikäytön hinnoittelu on sama.

eTPS nähdään täydentävänä 
tuotteena. eTPS on työterveyden 
erityisratkaisu ja sana kiirii tässä 
yhteisössä. Varsin maltilliset kpl 

ja eur -luvut ottaen huomioon, 
että Suomessa tehdään 100 000 

työpaikkaselvitystä vuodessa.

Yhtiö tarjoaa maksullisia 
puheenvuoroja ja konsultointi & 

koulutuspäiviä, joissa asiakkaille 
mennään kertomaan etähoivan 

viimeisimmistä ratkaisuista. 
Hinta keskimäärin 1000e/pv.

eEVA kotikäytön myynti käynnistyy 
jälleenmyyjän kautta. Vuonna 2024 

tavoitellaan 2% markkinaosuutta 
kotitalouksissa, jotka haluavat 

kokeilla teknologian uusia 
mahdollisuuksia. ePEF-palvelun 

myynti on noin 5000 kappaletta, joka 
tarkoittaa noin 5% markkinaosuutta.

Vuoden 2023 tuloksen arvioidaan 
menevän pakkaselle, sillä 

laitteiden ostot, henkilöstökulut 
ja tuotekehitys vaativat 

panostuksia.

Markkinassa on yksi johtava 
lääkärikeskus, joka tekee roll-

outin kaikkiin toimipisteisiinsä.
Lisäksi 5-10 avainasiakasta 

top100 –yritysten listalta ottavat 
palvelun rajoitetusti käyttöönsä.

Henkilöstömäärän kasvu 
on hallittua, yhtiö on 

ohjelmistotalo ja kyse on 
ohjelmiston toimittamisesta, 
vaikka ratkaisussa on myös 
laitteet mukana. Henkilöstö 

on myynti-, asennus- ja 
asiakastukihenkilöstöä.

eEVA kotikäyttö laajenee 
nopeasti. Samaan aikaan täysin 

automatisoidun, digitaalisen 
ePEF-palvelun on löytänyt vasta 

noin 10% astmaatikoista.

eEVA kk-laskutus 
terveydenhuollon yksiköiltä 
on yhtiön syömähammas. 
Hinta 499/kk on halpa eikä 

hinnoittelua ole sidottu potilaiden 
lukumäärään, vaan lääkärikeskus 

voi käyttää eEVA:a niin monen 
potilaan diagnosointiin kuin 

haluavat. Jos potilaita on 
esimerkiksi vain 5/pv, tarkoittaa 

tämä 5*21,5= 107,5 potilasta 
kuukaudessa, josta saadaan 
potilaskohtainen kustannus 

asiakkaalle 499/107,5 = 4,64e/
potilas.

5-10 avainasiakasta laajentaa 
käyttöään ja yhtiö saa pari 

hyvää uutta asiakkuutta. eEVA 
on saatu integroitua kahteen 
potilastietojärjestelmään ja 

menee tätä kautta asiakkaille. 
Jälleenmyyn ja toimituksissa on 

strateginen kumppani.

Kuukausien kertymä on 
kumulatiivinen edellisiltä vuosilta, 

sillä asiakkaille tehdään 36kk 
sopimuksia. Samassa ajassa 
yhtiön erämaksulla (19e/kk) 

ostamat laitteet on maksettu. 

Yhtiö on tuloskone. Kyse on 
monistusliiketoiminnasta, jossa 

keskitytään talouden johtamiseen 
ja kustannustehokkuuteen.

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, eur 0 0 0

eEVA kk-maksut -myynti, eur 217306 2535242 6012145

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur 4839 423387 870968

eTPS -myynti, eur 34839 83903 191299

Muu myynti, eur 9032 9052 9071

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, kpl 90 480 720

eEVA kk-maksut -myynti, kpl 540 6300 14940

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl 120 15000 36000

eTPS -myynti, kpl 36 85 190

Muu myynti, kpl 10 10 10

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

Optimistinen
skenaario: selvää kehitystä

Taulukko 6. Myynti kpl tuoteryhmittäin

Taulukko 7. Myynti eur tuoteryhmittäin

Henkilöstö oma henkilöstö, strategisia 
ulkoistuksia ja yhteistyötä, 
voimakas kustannustietoisuus, 
haemme kasvua, osaaminen

Myynti ja tuki oma myynti, jälleenmyyjien ja 
ERP-kumppaneiden johtaminen, 
avainasiakkaiden tärkeys (KAM), 
lisäpalvelut ja palvelupaketit

Ostot ostot, maahantuonti, asennukset, 
koulutus ja osa tuesta on 
ulkoistettu

Riskit tiedostetaan riskit mm. nousevien  
laitemäärien toimittamisessa

Talous vahva talousohjaus, 
kustannusjohtajuuden 
vahvistaminen

Tuotekehitys tehdään kokeiluja, haetaan uusia 
ratkaisuja, std/pro -tuoteversiot

Taulukko 8. Kommentteja liiketoiminnan eteenpäin viemiseen
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Aggressiivinen skenaario on nimensä mukaisesti rä-
jähtävä. Jokainen kvartaali merkitsee ja eteen tulee 
vaikeita valintoja, mukana on myös ripaus tuuria. 

Markkina kypsyy nopeammin kuin on arvioitu. 
Myynti perustuu strategisten jälleenmyyjien ja 
toimituskumppaneiden tekemiseen. Yhtiö saa nos-
tetta toimiessaan toimialan johtavien, tunnettujen 
yritysten kautta ja avulla. Yhtiö keskittyy olemaan 
ohjelmistoyritys ja lähinnä johtamaan arvoketjua. 
Tuotekehityksessä haetaan jatkuvasti uusia ratkai-
suja, yksinkertaisuutta, monistettavuutta ja korkeaa 
automatisoinnin tasoa. 

Tällaista kasvua ei ole tarjolla ilman ripausta tuuria. 
Yhtiö onnistuu kansainvälistymisessä ja pääsee 
nopeasti johtavaan asemaan etädiagnostiikan 
kansainvälisessä markkinassa. Yhtiön teknolo-
gia-alusta ostetaan white label -lisenssillä myös 
Yhdysvaltoihin. Vaatimuksena on siis tuurin lisäksi 
rohkeus lähteä merta edemmäs kalaan. Skenaario 
tarkoittaisi hyvin todennäköisesti sitä, että yritys 
pyrittäisiin ostamaan tai valtaamaan. Kasvun 
hallitseminen, poisvalinnat, menojen hillitseminen ja 
kustannusjohtajuuden säilyttäminen ovat edel-
lytyksiä skenaarion toteutumiselle. Yhtiö saavuttaa 
tässä skenaariossa kaikki strategiset tavoitteensa 
ja ylittää ne. Kokonaisuutena tämä skenaario ei ole 
haastavuudestaan huolimatta pois suljettu.

Aggressiivinen 
skenaario: 
voimakasta 
kasvua

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 16 32

Kuvio 11. Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosina 2023-2025 Kuvio 12. Myyntiosuudet kpl tuoteryhmittäin 2023-2025 Kuvio 13. Myyntiosuudet eur tuoteryhmittäin 2023-2025

Kuvio 14. Myynti kpl tuoteryhmittäin 2023-2025 Kuvio 15. Myynti eur tuoteryhmittäin 2023-2025

429935

5916509

17345284

16349

3895788

11970942

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

2023 2024 2025

Liikevaihto Tulos

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2023

2024

2025

eEVA + Whitelabel -myynti, kpl eEVA kk-maksut -myynti, kpl

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl eTPS -myynti, kpl

Muu myynti, kpl

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2023

2024

2025

eEVA + Whitelabel -myynti, eur eEVA kk-maksut -myynti, eur

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur eTPS -myynti, eur

Muu myynti, eur

150 790 1700900
10380

30780

250

54000

189000

40 174 28021 48 115
0

20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

2023 2024 2025

eEVA + Whitelabel -myynti, kpl eEVA kk-maksut -myynti, kpl

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl eTPS -myynti, kpl

Muu myynti, kpl

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2023 2024 2025

eEVA + Whitelabel -myynti, eur eEVA kk-maksut -myynti, eur

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur eTPS -myynti, eur

Muu myynti, eur

Taulukko 9. Skenaarion tuottamaa talousdataa 2023-2025

Liikevaihto 17M vuonna 2025
Tulos 12M vuonna 2025
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Työterveyden johtava 
lääkärikeskus on tyytyväinen 
pilotointiin ja päättää tehdä 

roll-outin merkittävään osaan 
omista toimipisteistään. Tämän 

lisäksi saadaan hoidettua 
3-4 jatkon kannalta tärkeää 

avainasiakkuutta.

eEVA:n osalta markkinaan tullaan 
niin, että asiakkailta ei laskuteta 

aloitusmaksua, vaan liiketoiminta 
perustuu kk-maksuihin. 

Yhtiö luotottaa myös omat 
laitekustannuksensa 36kk ajalle.

Kuukausimaksut on laskettu siten, 
että myydyt eEVA-ratkaisut ehtivät 

pyöriä vuonna 2023 keskimäärin 6kk 
(150 x 6 = 900kk)

Kiinteä kuukausimaksu on 
499 eur/kk terveydenhuollon 

yksiköille sisältäen SAAS-
palvelut, laitteet ja tuen. Hinta on 
yli 30% halvempi kuin kilpailijoilla.

Kotikäyttöä lähdetään vuonna 
2023 pilotoimaan, arvio on 
että pilottiin otetaan 20-30 

kotitaloutta. Piloteista ei saada 
myyntiä vuonna 2023. ePEF-

palvelua myydään 250 kpl 
vuonna 2023. Kk-maksu on 

mitoitettu laskevasti: vuonna 
2023 kk-maksu on keskimäärin 

50e, vuonna 2024, 35eur ja 
vuonna 2025, 30e. ePEF ja eTPS-
kotikäytön hinnoittelu on sama.

eTPS nähdään täydentävänä 
tuotteena. eTPS on työterveyden 
erityisratkaisu ja sana kiirii tässä 
yhteisössä. Varsin maltilliset kpl 

ja eur -luvut ottaen huomioon, 
että Suomessa tehdään 100 000 

työpaikkaselvitystä vuodessa.

Markkinassa halutaan 
kuulla uusista ratkaisuista 

ja yhtiö panostaa tähän 
markkinointitoimenpiteenä. 

Yhtiö tarjoaa maksullisia 
puheenvuoroja ja konsultointi 

& koulutuspäiviä. Hinta 
keskimäärin 1000e/pv.

Yhtiö solmii strategisen 
yhteistyösopimuksen tunnetun 
puhelinalan jälleenmyyjäyhtiön 

kanssa. Myynti käynnistyy ryminällä. 
Vuonna 2024 tavoitellaan jo 8-9% 
markkinaosuutta kotitalouksissa. 

ePEF-palvelun myynti vetää hyvin ja 
tavoitteena on 10% markkinaosuus.

Vuoden 2023 tulos on niukasti 
positiivinen, sillä laitteiden ostot, 
henkilöstökulut ja tuotekehitys 
vaativat panostuksia. Ruotsin 

pilotoinnit käynnistyvät 
suomalaisen asiakasyhtiön 

tytäryhtiössä.

Markkinassa on yksi johtava 
lääkärikeskus, joka tekee roll-

outin kaikkiin toimipisteisiinsä.
Lisäksi 5-10 avainasiakasta 

top100 –yritysten listalta ottavat 
palvelun rajoitetusti käyttöönsä. 

Ruotsin toimitukset alkavat.

Henkilöstömäärän kasvu 
on hallittua, yhtiö on 

ohjelmistotalo ja kyse on 
ohjelmiston toimittamisesta, 
vaikka ratkaisussa on myös 
laitteet mukana. Henkilöstö 

on myynti-, asennus- ja 
asiakastukihenkilöstöä.

eEVA kotikäyttö laajenee 
nopeasti. Yhtiöllä on joitakin 

toimitusvaikeuksia, mutta 
uusi älypuhelinratkaisu jyrää 
läpi kotitalouksien. Samaan 

aikaan täysin automatisoidun, 
digitaalisen ePEF-palvelun on 

löytänyt jo 20% astmaatikoista.

eEVA kk-laskutus 
terveydenhuollon yksiköiltä 
on yhtiön syömähammas. 
Hinta 499/kk on halpa eikä 

hinnoittelua ole sidottu potilaiden 
lukumäärään, vaan lääkärikeskus 

voi käyttää eEVA:a niin monen 
potilaan diagnosointiin kuin 

haluavat. Jos potilaita on 
esimerkiksi vain 5/pv, tarkoittaa 

tämä 5*21,5= 107,5 potilasta 
kuukaudessa, josta saadaan 
potilaskohtainen kustannus 

asiakkaalle 499/107,5 = 4,64e/
potilas.

Asiakkaat laajentavat käyttöään 
ja yhtiö saa hyvin asiakkuuksia. 
Myynti Ruotsissa vetää hyvin. 

eEVA on integroitu useisiin  
potilastietojärjestelmiin. 

Jälleenmyynnissä ja 
toimituksissa on strateginen 

kumppani.

Kuukausien kertymä on 
kumulatiivinen edellisiltä vuosilta, 

sillä asiakkaille tehdään 36kk 
sopimuksia. Samassa ajassa 
yhtiön erämaksulla (19e/kk) 

ostamat laitteet on maksettu. 

Yhtiö on tuloskone. Kyse on 
monistusliiketoiminnasta, jossa 

keskitytään talouden johtamiseen 
ja kustannustehokkuuteen.

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, eur 0 0 0

eEVA kk-maksut -myynti, eur 362177 4177113 12386468

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, eur 10081 1524194 4572581

eTPS -myynti, eur 38710 171755 281915

Muu myynti, eur 18968 43448 104321

Vuosi 2023 2024 2025
eEVA + Whitelabel -myynti, kpl 150 790 1700

eEVA kk-maksut -myynti, kpl 900 10380 30780

eEVA kotikäyttö + ePEF -myynti, kpl 250 54000 189000

eTPS -myynti, kpl 40 174 280

Muu myynti, kpl 21 48 115

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 16 32

Aggressiivinen skenaario: 
voimakasta kasvua

Taulukko 10. Myynti kpl tuoteryhmittäin

Taulukko 11. Myynti eur tuoteryhmittäin

Henkilöstö valmentava johtaminen, 
hyvinvointi, strategisia 
ulkoistuksia, innovatiivisuus, 
kustannustietoisuus, 
sitouttaminen, kasvu, osaaminen

Myynti ja tuki jälleenmyyjien ja ERP-
kumppaneiden johtaminen, 
Key Account Management, 
lisäpalvelut, palvelupaketit

Ostot ostot, maahantuonti, asennukset, 
koulutus ja osa tuesta on 
ulkoistettu

Riskit tiedostetaan riskit mm. 
logistiikka, KV, epäorgaaninen 
kasvu

Talous talouskuri, simulointi, 
mahdollistaminen

Tuotekehitys kokeilukulttuuri, jatkuvia uusia 
avauksia, std/pro -tuoteversiot

Taulukko 12. Kommentteja liiketoiminnan eteenpäin viemiseen
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Sääntely ja 
viranomaisluvat
Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka toimii 
ihmisille tai eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, 
veri- ja kudosvalmisteiden, biopankkien sekä lääkealan toimijoiden lupa- ja 
valvontaviranomaisena.

Yhtiön SAAS-palvelu on korkean teknologian ohjelmistoratkaisu. Myös 
ohjelmiston voidaan katsoa tietyissä tilanteissa olevan ns. lääkinnällinen 
laite. On olennaista, että yhtiö toimii voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti, jossa mm. määritellään ja reguloidaan voimassa olevat 
toimintamallit.

Lääkinnällisen laitteen arviointi 
Yhtiö on tehnyt sisäisen arvioinnin siitä, onko Yhtiön ohjelmisto 
lääkinnällinen laite lääkinnällisen laitteen asetuksen EU 
MDR 2017/275, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU MDR 2017/276 sekä 
soveltuvien MDCG-opasdokumenttien mukaan. Arvioinnissa 
on käytetty asiantuntija-apua ja konsultoinnissa on käytetty 
DRA Consulting Oy:n palveluita. Tiina Riihimäki on Senior 
Advisor ja Health Tech -tiimin vetäjä DRA Consulting Oy 
yrityksessä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus lääkinnällisten 
laitteiden ja siihen liittyvien teknologioiden kehitys, laatu 
ja säännösasioista. Hän on väitellyt lääketieteellisestä 
teknologiasta, ja toiminut pääarvioijana sekä suomalaisessa 
että ruotsalaisessa lääkinnällisten ja IVD-lääkinnällisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuudenarviointia tekevässä 
ilmoitetussa laitoksessa. Toimiessaan teknisessä 
suunnittelutiimissä EU MDR:n alla toimivassa ruotsalaisessa 
ilmoitetussa laitoksessa, hän on mm. ollut mukana tekemässä 
laitteiden luokittelupäätöksiä EU MDR:n alla, sekä osallistunut 
ns. rajanvetotuotteiden (sis. ohjelmistot) soveltuvan 
lainsäädännön arviointiin.

Ohjelmisto luokitellaan ns. lääkinnälliseksi laitteeksi silloin, 
kun sitä käytetään yksin tai yhdessä muiden lääkinnällisten 
laitteiden kanssa hankkimaan tietoja fysiologisten 
tilojen, terveydentilan, sairauksien tai synnynnäisten 
epämuodostumien havaitsemiseksi, diagnosoimiseksi, 
valvomiseksi, ennakoimiseksi tai hoitamiseksi. Vaatimuksia 
sovelletaan myös lääkinnällisiä laitteita ohjaaviin tai niiden 
toimintaan vaikuttaviin erillisiin ohjelmistoihin.

Ohjelmiston määritteleminen lääkinnälliseksi laitteeksi tai 
in vitro diagnostiseksi (IVD) laitteeksi vaatii tapauskohtaista 
arviointia, joka on ohjelmiston valmistajan tehtävä.

Apua määrittelyyn ja luokitteluun löytyy EU:n MDCG 
2019-11 ohjeesta sekä eräiden lääkinnällisten laitteiden 
valvontaviranomaisten ohjelmistoja käsittelevistä oppaista.  
Lähtökohtaisesti laitetta ohjaava tai sen käyttöön vaikuttava 
ohjelmisto kuuluu samaan luokkaan kuin itse laite. Jos 
ohjelmisto toimii riippumattomasti muista laitteista, se 
on luokiteltava erikseen. Lääkinnällisten ohjelmistojen 
riskiluokittelua ohjaa erityisesti asetuksen (2017/745, Liite 
VIII) luokittelusääntö 11. IVD-laitteiksi luettavien ohjelmistojen 
osalta luokituksessa tulee noudattaa vastaavia IVD-direktiivin 
(98/79/EY) periaatteita tai IVD-asetuksen (2017/746) liitteen 
VIII luokittelusääntöjä. IVD-laitteiden asetuksen mukaiseen 
luokitteluun tukea löytyy MDCG 2020-16 ohjeesta.

Ilmoitetut laitokset ovat EU:n jäsenvaltioiden nimeämiä 
riippumattomia ja puolueettomia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia. Lääkinnällisten laitteiden asetusten 
(EU) 2017/745 ja (EU) 2017/746 mukainen 

vaatimustenmukaisuuden arviointi edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista arviointiin ennen korkean riskin 
laitteiden markkinoille saattamista. Valmistajan vastuulla 
on hakea vaatimuksenmukaisuuden arviointia ilmoitetulta 
laitokselta silloin, kun laitteen riskiluokka sitä edellyttää. 
Lääkinnällisen laitteen valmistaja voi EU-alueen sisällä 
valita vapaasti, mitä ilmoitettua laitosta käyttää, ottaen 
kuitenkin huomioon laiteryhmät, joiden arviointiin ilmoitetulla 
laitoksella on valtuudet. Ilmoitettu laitos arvioi laitteen ja 
auditoi valmistajan toiminnan. Vaatimusten täyttymisisestä 
myönnetään valmistajalle todistus.

Etädiagnostisen ohjelmistopalvelun osalta asia on 
määritelty MDCG 2019-11 -ohjeistuksessa: Qualification and 
classification of software - Regulation (EU) 2017/745 and 
Regulation (EU) 2017/746. 

73Health Oy on pyytänyt DRA Consulting Oy:n asiantuntija Tiina 
Riihimäeltä arviota asiassa. Tiina Riihimäen sitoumuksettoman 
asiantuntija-arvion mukaan, ja hänelle annettuihin tietoihin 
nojaten, 73Health Etädiagnosointiin tarkoitettu ohjelmistoa ei 
voida pitää lääkinnällisenä laitteena EU MDR:n mukaan, eikä 
IVD-lääkinnällisenä laitteena EU IVDR:n mukaan. Ohjelmisto 
ei myöskään täytä lääkinnällisen laitteen/IVD lääkinnällisen 
laitteen lisälaitemääritelmää EU MDR tai EU IVDR mukaan.

Nämä päätelmät perustuvat seuraaviin asioihin:

 + Ohjelmisto mahdollistaa diagnosoinnin tekemisen etänä, 
mutta ei tee diagnoosia tai avusta diagnoosin tekemisessä

 + Ohjelmisto ei vaikuta yhdessä käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden toimintaan, eikä tuotetta ole tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi juuri 73Health ohjelmiston kanssa

 + Ohjelmistoa ei käytetä in vitro -diagnostisiin tutkimuksiin

 + Ohjelmisto ei muokkaa mitattua dataa, vaan toimittaa tie-
don käsittelemättömänä terveydenhuollon ammattilaiselle.

 + Ohjelmiston tarkoituksena on siirtää mitattua tietoa poti-
laalta lääkärille.

Tarkastelun lopputuloksena on pidettävä sitä johtopäätöstä, 
että 73Health Oy:n etädiagnostiikan tuote/palvelu ei ole 
EU-määrittelyiden mukainen lääkinnällinen laite. Yritys ei ole 
jättänyt eikä tule jättämään luokittelun I mukaista tai mitään 
muutakaan ilmoitusta Fimealle. Sen sijaan yhtiö rekisteröityy 
toimenpidepakkauksen kokoajana lääkinnällisten laitteiden 
asetusten mukaisesti talouden toimijana Euroopan komission 
ylläpitämään Eudamed-tietokantaan.
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3. Kansainvälistyminen. Yhtiön edustajat olivat syksyllä 2022 Düssel-
dorfissa terveystoimialan MEDICA-messuilla. Messuilla oli 4400 näytteil-
leasettajaa kaikkialta maailmasta. Messuilla kävi selväksi, että yhtiön 
ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti aivan kehityksen kärjessä, ja yhtiöllä ei 
ole kuin pari kilpailijaa. Johtopäätöksenä on, että yhtiön kannattaa välit-
tömästi ryhtyä rakentamaan kansainvälistymisstrategiaa ja pyrkiä myös 
ulkomaisille markkinoille. 

Ruotsin markkina näyttäytyy mielenkiintoisena markkinana ja tämä on 
luonnollinen, ensimmäinen etabloitumiskohde. On myös niin, että tällä 
hetkellä yhtiön tuotteita pilotoidaan suomalaisissa terveydenhuollon 
suuryrityksissä, joilla on laajaa toimintaa myös Ruotsissa.

Yhtiön johdolla on kova osaaminen ja aiemmat näytöt onnistuneista kan-
sainvälistymishankkeista.

Osakeanti

Osakeannin tausta ja syyt

Maksullinen osakeanti eli uusmerkintä 
tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa 
merkintähintaa vastaan uusia osakkeita. 
Osakeannilla yhtiö hankkii lisää omaa 
pääomaa strategian mukaisen toiminnan 
rahoittamiseen ja laajentaa osakaspiiriään.

Osakeanti suunnataan sekä vanhoille että 
uusille osakkeenomistajille. Kerätty ra-
hamäärä merkitään yhtiön vapaan oman 
pääoman rahastoon.

Yhtiö haluaa vauhdittaa kasvuaan. Nyt haet-
tava rahoitus, kuten myös muut yrityksen 
toimet tähtäävät strategiassa määriteltyjen 
asioiden varmistamiseen. Yhtiö hyödyntää 
osakeannissa hankittavat varat seuraavasti:

1. Käyttöpaaoma. Yhtiö on tulossa mark-
kinaan teknologisesti kilpailijoita huomat-
tavasti edistyneemmällä ratkaisulla. Vuosi 
2022 on ollut tuotekehitysvuosi, mutta myös 
pilotointivuosi. Yhtiön SAAS-palvelut ovat 
parhaillaan pilotoitavana Suomen johta-
villa terveydenhuollon toimijoilla. Tarjolla 
on markkinajohtajuus. Yhtiö tarvitsee 
käyttöpääomaa, jotta markkinoille tulemi-
nen olisi nopeampaa ja tehokkaampaa kuin 
pelkästään orgaaniseen myyntiin tukeutuen.

2. Kumppanuus. Yhtiön toimenpidepak-
kauksessa olevia laitteita ovat verenpain-
emittari, stetoskooppi, otoskooppi, lämpö-
mittari, pulssioksimetri, tutkimuskamera 
ja näyttölaite. Näiden laitteiden ostohin-
nat kansainvälisiltä kumppaneilta EU:n 
ulkopuolelta on neuvoteltu niin, että mitä 

Uskomme vahvasti yhtiöömme ja sen tulevaisuuteen! 
Yhtiön strategia on selkeä ja olemme valmiit tavoit-
telemaan kärkisijoja kohdemarkkinoillamme. Tervey-
stoimiala on kasvava toimiala ja meillä on aivan uusi 
konsepti etähoivaan.

Vuosi 2022 on ollut tuote-
kehitys- ja pilotointivuosi ja 
vuosi 2023 on tuotannon 
systemaattisen, hallitun 

ylös ajamisen vuosi. Tilanne 
näyttäytyy varsin lupaavana.

enemmän yhtiö ostaa, sitä halvempia laitteet ovat. Lisäksi lukumääräkompensaatioon vaikuttaa merkittävällä tavalla 
laitehintojen päälle tulevat kuljetuskustannukset ja Suomen verot. Yhtiö haluaa ulkoistaa laiteostojen, -hallinnan ja asen-
nusten sekä maahantuonnin strategiselle kumppaniyritykselle. Laitteiden ostaminen, varastointi ja maahantuojan vastuut 
eivät ole yhtiön ydinosaamista, vaikka kyse onkin yhtiön kannalta liiketoiminnan ydinprosessista.

Tähän samaan ulkoistukseen liittyvät laitteiden massaostot, jolla laitteiden hintaa saadaan merkittävästi laskettua, ja 
laitteiden ostamisen siirtäminen EU:n sisämarkkinoille kansainvälisten kumppaneiden ns. EUREP (EU Representative) 
-myyntiyhtiöiden kautta, joka näyttäytyy kannattavana liikkeenä. Tämä on merkittävä asia yhtiölle, sillä yhtiö on viemässä 
laitteet kuluttajien kotisohville, jolloin laitteiden hinta on saatava painettua mahdollisimman alas.

Teemu Nikkanen
Toimitusjohtaja
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Keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja 
rajoitukset sekä ominaisuudet 
Osakkeet. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 1 090 
000 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet 
eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukset. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat 
käyttävät päätösvaltaa yhtiön asioissa yhtiökokouksissa.

Osakekirjat. Osakkeista ei luovuteta osakekirjoja. Osakesiirrot 
kirjataan sähköiseen osakasluetteloon.

Osakkeita koskevat luovutusrajoitukset. Osakkeisiin ei 
kohdistu luovutusrajoituksia, jolloin Osakkeet ovat vapaasti 
edelleen luovutettavissa. Osakkeisiin ei näin ollen kohdistu 
lunastusoikeuksia eikä osakkeen hankinta edellytä Yhtiön 
hallituksen tai osakkeenomistajien suostumusta.

Kaupankäynti osakkeilla. Yhtiön osake on listaamaton 
osake, jolloin Yhtiön osakkeita ei ole saatettu julkisen tai 
monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muulle 
markkinapaikalle.

Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 
Osakkeenomistajalla on oikeus omistuksensa mukaiseen 
osuuteen Yhtiön jakamasta voitosta ja muusta varojenjaosta. 
Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin 
jakaa yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja 
päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen 
määrästä Yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella.

Osakassopimus. Osakassopimus on allekirjoitettu 16.5.2022. 
Sopimus on saatavilla nähtäväksi erillisestä pyynnöstä.

Varainsiirtovero. Osakkeiden ostaja (elleivät kaupan osapuolet 
toisin sovi) on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron, jonka 
suuruus on 1,6 % Osakkeen kauppahinnasta.

Osakkeen myyntivoiton verotus ja luovutustappio. 
Myyntivoitto verotetaan luonnollisen henkilön osalta 

pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. 
Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. 
Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan vähentämällä 
myyntihinnasta hankintahinta. Myyntihinnasta voi 
vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi välityspalkkiot 
ja toimitusmaksut. Hankintahinnanhinnan ja voiton 
hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää 
niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama 
on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut 
osakkeet yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 
%. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää 
todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankintameno-olettama 
on vaihtoehto niiden vähentämiselle. Yrityksen tai muun 
yhteisön osalta osakkeiden myyntivoiton verokohtelu 
määräytyy yhteisön toimintaan sovellettavan verosääntelyn 
mukaan ja yhteisön osalta sijoituksen verokohteluun voi liittyä 
erityissääntelyä ja oikeusohjeita kuten esimerkiksi osakeyhtiön 
tai säätiön osakeluovutusten verovapautta koskevaa 
sääntelyä. Osakeyhtiön osalta luovutusvoitto verotetaan 
pääsääntöisesti yhteisöverokannan mukaan (20 %).

Osinkojen verotus. Listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen 
henkilön saama osinko voidaan verottaa joko ansiotulona 
tai pääomatulona. Osa osingosta on verotonta. 
Osingon maksajana oleva yhtiö tekee osingoista 7,5 % 
ennakonpidätyksen, jos osinko on alle 150 000 euroa. 
Ylittävältä osalta ennakonpidätys on 28 %. Jaetusta osingosta 
25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 
000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen 
matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 
% on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. 

Osakeyhtiön tai muun yhteisön osalta yhteisön 
listaamattomasta Suomeen rekisteröityneestä yhtiöstä saama 
osinko on pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Jos kyse on 
yhteisön sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, osingosta 
on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 
prosenttia.

Perustietoa 
yhtiöstä

Yhtiö 73Health Oy

Y-tunnus 3287119-3

Toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen 
päätoimipaikka

Yhtiön toiminimi on 73Health Oy. Yhtiön kotipaikka ja hallinnollinen 
päätoimipaikka on Kajaani.

Rekisteröintipäivä Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin 16.6.2022.

Oikeudellinen muoto Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien 
mukaisesti ja johon sovelletaan Suomen lakia.

Hallitus Nimi, Asema

Jari Arffman, 
Arctic Talent Oy, omistaja

Petteri Karjalainen,
Rollock Oy, toimitusjohtaja

Tuomas Laatikainen,
Faasti Oy, omistaja

Johannes Nikkanen,
Biisoni Group, rekrytointijohtaja

Tuula Nikkanen,
Terveystalo Oyj, työterveyslääkäri, vastaava lääkäri

Jaakko Seppälä
73Health Oy, hallituksen puheenjohtaja

Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet

Osakas, Osakkeiden lkm, osuus-%
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Riskeistä

Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle 
sekä Osakkeelle ominaiset riskit. 

LISTAAMATTOMIIN OSAKKEISIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET

Osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiön Osake 
ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla 
monenkeskeisessä kaupankäynnissä. Listaamattomien 
yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa sijoituksen tuoton 
suhde riskiin, sijoituksen kesto, sijoituskohteen 
jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan 
tiedonantovelvoite ja sisäpiirisääntely voivat poiketa 
huomattavasti pörssikaupan ja muun julkisen kaupankäynnin 
piirissä olevista osakkeista ja muista sijoituskohteista.

Sijoitushorisontti. Sijoitukset julkisesti noteeraamattomien 
yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja muihin 
sijoituskohteisiin ovat tyypillisesti pitkäaikaisia.

Likviditeettiriski. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
määrä on yleensä pieni esimerkiksi pörssiosakkeisiin 
verrattuna ja näin ollen näihin sijoituskohteisiin sijoituksia 
tekevien sijoittajien joukko verrattain pieni. Osakkeen 
jälkimarkkinakaupankäynnissä osto- ja myyntitarjouksen 
välinen ero (spread) voi olla huomattavan suuri tai ostajaa tai 
myyjä ei löydy toivottuna ajankohtana lainkaan.

OSAKKEISIIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Tulevaisuutta koskevat odotukset. Viitaten tässä 
asiakirjassa esitettyihin Yhtiön tulevaa kehitystä koskeviin 
ennusteisiin ja oletuksiin, Sijoittajan tulee ottaa huomioon 
se, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että 
vastaavasti tulevan kehityksen arviointiin liittyy aina useita 
merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja että ennusteiden 

toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen voivat vaikuttaa 
monet tekijät mukaan lukien sellaiset seikat, jotka ovat 
Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiön 
liiketoiminnan tulos, toiminnan taso, saavutukset saattavat 
poiketa merkittävästikin arvioidusta tulevaisuuden 
kehityksestä. Lisäksi Yhtiön liiketoimintaympäristö voi 
muuttua epäedullisesti ennusteiden laatimisajankohtana 
ennakoimattomalla tavalla. Yhtiön liiketoiminnan todellinen 
tulos tai sen taloudellinen asema voivat näin ollen poiketa 
huomattavastikin ennustetusta kehityksestä.

Tuottoriski. Osakkeen arvo voi muuttua huomattavastikin 
sijoitusaikana. Jos Osakkeen arvo ei kehity esimerkiksi Yhtiön 
liiketoiminnan keskeisten tavoitteiden jäädessä joltain osin 
tai olennaisestikin toteutumatta, sijoituksen tuotto voi jäädä 
pieneksi tai olla nolla. Osakkeen arvo tiettynä päivänä ei 
myöskään välttämättä kuvasta Osakkeen tuoton toteutunutta 
tai tulevaa kehitystä. Riski menettää sijoitettu pääoma 
kokonaan tai osittain Eri Yhtiön toimintaan liittyvät, tässä 
asiakirjassa tunnistetut ja mahdolliset tässä asiakirjassa 
tunnistamattomat riskitekijät sekä olosuhteet voivat johtaa 
Osakkeen arvon laskuun ja osakesijoittamiseen liittyy näin 
ollen riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma.

Osinkoihin liittyvä riski. Ei ole takeita, että Yhtiö maksaa 
tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön Osakkeille. Mahdollisesti 
maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. 
Osingon maksu ja määrä riippuu muun muassa Yhtiön 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, osakeyhtiölain 
säännöksistä, Yhtiön hallituksen harkinnasta, arvioiduista 
rahoitustarpeista ja Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä.

Mahdollisten tulevien osakeantien ja myyntien negatiivinen 
vaikutus. Tulevaisuudessa Yhtiö saattaa tarvita lisää 
rahoitusta ja siltä osin kuin rahoitusta kerätään oman 
pääoman ehtoisesti, saatetaan järjestää osakeanteja (tai 
laskea liikkeelle osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja) 
joko osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta noudattaen 
tai suunnattuina osakeanteina osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poiketen. Uudessa osakeannissa 
osakkeen hinnoittelu voi lisäksi poiketa aikaisemman 
osakeannin mukaisesta hinnoittelusta olennaisestikin. 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa suunnattu osakeanti 
järjestämällä, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy kuten esimerkiksi tarve vahvistaa Yhtiön 
pääomarakennetta. Myöhemmät osakeannit sekä optio-
oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
liikkeeseen laskut, joihin osakkeenomistaja ei osallistu 
lainkaan tai vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan 
suhteellista omistusosuutta Yhtiössä. Yhtiö ei ole Osakeannin 
lisäksi päättänyt tämän asiakirjan julkaisuajankohtana muista 
osakeanneista tai arvopaperien liikkeeseenlaskuista.

YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön varhaiseen kehitysvaiheeseen liittyvät riskit. Yhtiö on 
vasta etädiagnostiikan palveluiden kaupallistamisvaiheessa, 
jolloin yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan 
sen arvo perustuu yksinomaan tulevaisuudenodotuksiin, 
jotka eivät välttämättä toteudu. Johtuen Yhtiön varhaisesta 
kehitysvaiheesta sijoitukseen liittyy huomattavasti 
korkeammat riskit kuin toimintansa jo vakiinnuttaneelle tai 
vähintäänkin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin 
sijoituksiin. Yhtiön liiketoiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden 
kannalta kriittistä on Yhtiön aineettomien oikeuksien 
kaupallistamisen onnistuminen. Onnistumiseen liittyviä tuotto-
odotuksia vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman 
menettämisen mahdollisuus.

Osakkeenomistajan tiedonsaanti. Yhtiö on yksityinen 
osakeyhtiö, jolloin sillä ei ole arvopaperimarkkinalaista 
johtuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. 
Osakkeenomistajilla on siten rajallinen 
tiedonsaantimahdollisuus Yhtiöstä ja sen arvoon vaikuttavista 
seikoista.

Kaupallistamiseen/myyntiin liittyvät riskit. Myynti- ja 
jakelukanavien rakentaminen voi kestää oletettua kauemmin 
ja myynnilliset tavoitteet voivat muun muassa tästä syystä 
jäädä olennaisestikin toteutumatta. Yhtiön liiketoimintaan 
liittyy mittavia tuotto-odotuksia mutta korkeita tuotto-

odotuksia vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman 
menettämisen mahdollisuus.

Avainhenkilöiden menetys. Varhaisen vaiheen yhtiölle 
tyypilliseen tapaan Yhtiö on henkilöstömäärältään pieni 
ja Yhtiön avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus ovat 
liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä 
Yhtiölle keskeisiä tekijöitä. Yhtiö avainhenkilöt ovat 
osallistuneet Yhtiön innovaatioiden kehittämiseen jo useiden 
kuukausien ajan ennen Yhtiön perustamista. Avainhenkilöt 
ovat Yhtiön arvion mukaan hyvin sitoutuneita Yhtiön 
menestyksen rakentamiseen. Avainhenkilöiden menetys on 
kuitenkin todellinen riski ja avainhenkilön sairastuminen, 
loukkaantuminen tai irtisanoutuminen voi tapahtuessaan 
vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin olennaisestikin.

Yhteiskunnalliset riskit. Yhtiön päämarkkina-alueella 
Suomessa ja Euroopassa sijaitseviin talouksiin liittyy 
erilaisia Yhtiön tuotteiden tuotantoon sekä tuotteiden 
myyntiin ja sitä kautta Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan mahdollisesti haitallisesti vaikuttavia poliittisia 
ja yhteiskunnallisia riskejä kuten esimerkiksi merkittävät 
muutokset paikallisessa lainsäädännössä, taloudellisessa 
suhdanteessa tai yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

IPR-riskit. Yhtiön liiketoiminta tulee perustumaan SAAS-
pohjaisesti tarjottavaan langattoman etädiagnosoinnin 
menetelmään. Menetelmää ei voida suojata patentein tai 
mallisuojin.

Operatiiviset riskit. Operatiiviset riskit liittyvät yleensä 
prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin, 
väärinkäytösten mahdollisuuteen, omaisuuden 
vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen. 
Operatiivinen riski voi ilmetä myös maineen tai luottamuksen 
heikkenemisenä tai menetyksenä.

Oikeudelliset riskit. Oikeudellinen riski on sopimusten 
toteutumatta jäämisestä, pätemättömyydestä, 
mitättömyydestä, moitteenvaraisuudesta tai dokumentoinnin 
puutteesta aiheutuva riski.

Vastuuriskit. Vastuuriskit ilmenevät yleensä 
vahingonkorvausta tai muuta vastaavaa hyvitystä sekä 
asianajokuluja koskevana vaatimuksena. Yhtiö ei ole 
tämän esitteen laatimisajankohtana osallisena missään 
oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-
asiassa, jonka osalta Yhtiölle voitaisiin olettaa toteutuvan 
edellä kuvattu vastuuriski.
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73Health Oy, hallituksen 
puheenjohtaja, Diplomi-
insinööri (M.Eng.)

Isompi business vaatii kauemmaksi 
matkustamista. Kanada, Eurooppa ja 
kansainväliset kentät ovat minulle tuttuja. 
Olin yli 10 vuoden ajan kehittämässä 
ja toimittamassa korkean teknologian 
markkinajohtavia ratkaisuja saastumisen 
tilan etäseurantaan. Myin yritykseni hiljattain 
kansainväliselle toimijalle. Myös 73Health 
yhtiössä on kyse etädiagnostiikasta 
– ja menestystarinan rakentamisesta 
yhteistyössä. Kun on asioita hoidettavana, 
ne hoidetaan, mutta hötkyily ei kannata. 
Osaavalla tiimillä ja yhteistyöllä saadaan 
kaikenlaiset ongelmat ja haasteet
rauhassa ratkaistua. Meillä on 
todella hyvä tiimi.

Toimin lääkärinä ja kohtaan potilaita 
päivittäin. Etähoito on tullut jäädäkseen 
ja on jo osa myös minun työtäni. Pidän 
erityisen tärkeänä, että etähoidossa sekä 
potilasturvallisuus että myös potilaskokemus 
ovat vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin 
potilaan fyysisessä kohtaamisessa. 
Kuitenkin ilman etädiagnostiikkaa etähoito ja 
diagnosointi jää puutteelliseksi, pelkkä kuva 
ja puheyhteys ei riitä. Kyse ei ole siitä, että 
etädiagnostiikka korvaisi fyysiset lääkärissä 
käynnit. Etädiagnostiikka ei korvaa, vaan 
täydentää. 73Health on toimialan kehityksen 
kärjessä.

Valmentava johtaminen perustuu pitkälti 
johtajan kykyyn ja haluun ymmärtää 
sekä hyödyntää työyhteisössä olevaa 
potentiaalia ja erilaisuutta. Rohkaiseeko 
esihenkilö alaisiaan ottamaan vastuuta, 
tukee ratkaisuiden löytämisessä ja tarjoaa 
näkökulmia? Osaomistamani Biisoni on 
rakentunut nykyiseksi menestystarinaksi 
vuosien kovalla työllä. Avaintekijöitä 
tässä ovat olleet yhteistyö, työntekijöiden 
huomiointi, asiakkaiden auttaminen, 
kustannustehokkuus ja laatu. On hienoa 
olla mukana kehittämässä 73Health-
liiketoimintaa myös henkilöstö- ja 
vastuullisuusnäkökulmista.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus 
digitaalisten ympäristöjen kehittämisestä ja 
käyttöönotosta - robottiautomaatiolaitoksen 
käyttöönotosta globaalisti skaalautuviin 
mobiilisovelluspalveluihin. Olen full-
stack -kehittäjä, jolla on laaja tietämys 
yritysmaailmasta. Olen ollut yrittäjä, 
yhteistyökumppani ja konsultti useissa 
kansainvälisissä nopeasti kasvavissa 
yrityksissä mm. Valtavalo, CSE 
Entertainment, Flow Invoicing ja Arctic 
Rides. 73Health teknologiset ratkaisut 
ja hienosti yhteen toimiva tiimi antavat 
meille etumatkaa kilpailijoihin ja tuovat 
ulottuvillemme pääsyn jokaisen kuluttajan 
kotisohvalle.

Olen ollut yli 20 vuotta kehittämässä 
sulautettuja järjestelmiä, joissa rauta ja 
ohjelmisto yhdistyvät innovatiiviseksi 
kokonaisuudeksi. Etäohjelmoitava, 
etäavattava Rollock-älylukko on korkean 
teknologian SAAS-palvelu, jossa innovaatioita 
on yhdistetty ainutlaatuisella tavalla. 
Älylukko on myös ekologinen ratkaisu, 
kun lukkopesiä ei enää vaihdeta, avaimia 
valmisteta eivätkä asentajat aja kohteisiin 
asennustöihin. Tässä on monia yhtymäkohtia 
73Health Oy:n etädiagnostiikan ratkaisuihin. 
Lähikontaktia tarvitsemme kaikki, mutta on 
lukuisia tilanteita, jossa tästä ei ole hyötyä 
kenellekään palveluketjun toimijalle.

Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon 
palveluiden tuottaja ja maahanmuuttajien 
kotoutumiskouluttaja 29 vuoden 
kokemuksella kantaa nimeäni. Minua 
on aina kiinnostanut asioiden 
systematisointi, konseptointi ja rakenteiden 
muuttaminen. Tarvitaan osaamista ja 
uskallusta olla ensimmäinen ja myös 
pysyä suunnannäyttäjänä. 73Health on 
murtautumassa markkinoille sellaisella 
sinisen meren strategialla, jota ei ole 
aikaisemmin osattu edes ajatella. Olen aina 
kiinnostunut, kun mennään kalalle sellaisiin 
paikkoihin, joissa ei ole ruuhkaa.

Hallituksen 
jäsenten 
esittely

Jari
Arffman 
Arctic Talent, omistaja,  
Luonnontieteen maisteri 
(M.Sc. Economics and 
Business Administration) 

Petteri 
Karjalainen
Rollock Oy, toimitusjohtaja, 
Insinööri (M.Eng.)

Tuomas 
Laatikainen
Faasti Oy, omistaja, 
sarjayrittäjä

Sitouttamisohjelma
Hallituksen jäsenille on tehty kannus-
tin- ja sitouttamisohjelma. Järjestelmän 
tarkoituksena on yhdistää osakkeeno-
mistajien ja hallituksen edut, kasvattaa 
yhtiön arvoa ja tulosta pitkällä aikavälillä 
sekä sitouttaa hallitus yhtiöön.

56 57



Yhteystiedot
Y-tunnus: 3287119-3, Sokasaarentie 93, 
87800 Kajaani, +358 45 131 1713

Etädiagnostiikan 
edelläkävijä
www.73health.fi


