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VUOSIKATSAUS 6/2018–6/2019   Osion nimi  VUOSIKATSAUS 6/2018–6/2019

MEHILÄINEN
LÄNSI-POHJAN
VUOSI
06/18–06/19

ELOKUU

Yhtenäinen puhelinjärjestelmä 
otetaan käyttöön. 
 
Säännöllinen yhteydenpito 
luottamusmiesten kanssa 
aloitetaan.

KESÄKUU

18.6.2018 
Henkilöstö (910 henkilöä) 
siirtyy Mehiläinen Länsi-Pohjan 
palvelukseen ja toiminta 
käynnistyy. 
 
Paikalliset sopimukset 
allekirjoitetaan.

SYYSKUU

NPS-mittaus alkaa. 
 
Luottamusmies- 
organisaatiosta sovitaan.

LOKAKUU

Vision, strategian ja  
toiminnan suunnittelu 
käynnistyy yhdessä 
henkilöstön kanssa.

MARRASKUU

Työsuojeluorganisaatiosta 
sovitaan.

MAALISKUU

Keskitetty puhelinpalvelu ja hoidon 
tarpeen arviointi aloitetaan. Palvelu 
on avoinna joka päivä kello 7–21.

KESÄKUU

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 
kehittää tekoälypohjaista 
patologiaa. 

TOUKOKUU

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä 
on onnistuttu nopeuttamaan 
Mehiläinen Länsi-Pohjassa.

TAMMIKUU

Mehiläinen Länsi-Pohja ja 
Fazer Food Services 
aloittavat yhteistyön.

MEHILÄINEN LÄNSI-POHJAN TOIMINTA

ULKOISTUSALUE

   Kemi  Tornio   Keminmaa  Simo  Tervola  Ylitornio

TYÖNTEKIJÖITÄ 

 954
TOIMIPISTEET

10
VÄESTÖPOHJA

yli  60 000

KÄYNTIMÄÄRÄT

Erikoissairaanhoito 140 000
Perusterveydenhuolto 125 000

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto

Visio, strategia ja vuoden 2019 
toimintasuunnitelma valmistuvat. 

Visiona on olla ”Suomen paras 
ja laadukkain asiakaslähtöinen 

terveyspalveluiden tuottaja”.

JOULUKUU

HELMIKUU

Fysioterapian suoravastaanotto 
aloitetaan Torniossa. 

HUHTIKUU

Maksuton ympärivuorokautinen 
etävastaanottopalvelu avataan 
Kemin, Tornion ja Keminmaan 
asukkaille. 
 
Fysioterapian suoravastaanotto 
aloitetaan Kemissä ja Keminmaalla.

MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Kemin, Tornion, Keminmaan, 
Simon ja Mehiläisen perustama yhteisyritys, joka vastaa 
Meri-Lapin alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaan- 
hoidon palveluista. Yhteisyrityksen palveluiden piirissä on 
yli 60 000 asukasta. Ulkoistuksen kesto on 15 vuotta.
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VUOSIKATSAUS 6/2018–6/2019

M ehiläinen Länsi-Pohjan ensimmäinen toi- 
mintavuosi oli vauhdikas toiminnan käyn-
nistämisen ja kehitystyön vuosi. Kesä- 

kuussa 2018 käynnistynyt liiketoiminta on ollut alusta 
alkaen taloudellisesti kannattavaa. Ensimmäisellä vajaalla 
tilikaudella ajalla kesäkuu–joulukuu 2018, yrityksen 
liikevoitto oli 4,5 % liikevaihdosta.

Toiminta käynnistyi sujuvasti

Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan aloittamista edelsi 
mittava haltuunotto- ja käynnistysprojekti. Osana tätä 
työtä uudelle yritykselle luotiin organisaatio ja rekrytoitiin 

henkilöstö myös keskeisiin johto- ja hallintotehtäviin. 
Suomen suurimman terveyspalveluiden ulkoistuksen 
käynnistys puolen vuoden kuluttua palvelusopimuksen 
allekirjoittamisesta oli merkittävä saavutus ja onnistunut 
perusta toiminnan jatkokehitykselle.

Syksyllä 2018 käynnistimme Mehiläinen Länsi-Pohjan 
visio-, strategia- ja toiminnansuunnittelutyön. Henkilös- 
tö osallistui suunnittelutyöhön aktiivisesti. Lopputu-
loksena yritykselle hyväksyttiin visio ja strategia sekä 
määriteltiin kattava toimintasuunnitelma operatiivisista 
kehityshankkeista ensimmäisille toimintavuosille. Stra-
tegian tavoitteena on palveluiden asiakaslähtöisyyden, 
laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden pa-

TULEVAISUUDEN VISIO

Mehiläinen Länsi-Pohja on Suomen paras ja laadukkain
asiakaslähtöinen terveyspalveluiden tuottaja

Asiakaslähtöinen 
Paras asiakaspalvelu - ei hoitojonoja 
Asiakkaat pääsevät hoitoon nopeasti

Paras ja laadukkain
Parhaat käytännöt terveyspalveluiden  
tuotannossa

Kehittyvä
Avoin, digitaalisuuden edelläkävijä

Edelläkävijä
Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettu

Kustannustehokas
Prosessilähtöinen ja optimaalisesti 
suunniteltu organisaatio

Integroidun perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon tuottaja
Vahvaa yhteistyötä hoidon suunnittelussa
ja toteutuksessa

Olemme onnistuneet 
ensimmäiselle 
toimintavuodelle
asetetuissa tavoitteissa.

”

Lasse Männistö

rantaminen. Tavoitteet kumpuavat kunta-asiakkaidem-
me hankintaprosessissa määrittelemistä tavoitteista. 
Syksyllä toteutettiin myös suuri määrä tukipalveluiden, 
tietojärjestelmien ja hallinnon prosessien kehityshank- 
keita sekä aloitettiin kaikissa yksiköissä asiakastyy- 
tyväisyyden mittaus käyttämällä NPS-nettosuosittelu- 
indeksiä (Net Promoter Score).

Asiakkaat ja palveluiden kehitystyö 
painopisteinä

Keväällä 2019 keskityimme toiminnassa erityisesti 
prosessien kehittämiseen perusterveydenhuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa integroimalla, kustannustehok-
kuuden parantamiseen sekä asiakaslähtöisyyteen 
tähtäävän toimintamallin ja kulttuurin juurruttamiseen. 
Esimerkiksi puhelinpalvelu ja hoidon tarpeen arviointi 
yhdistettin yhteen yksikköön, joka palvelee koko väes-
töä kaikissa terveyspalveluja koskevissa asioissa myös 
ilta-aikoina. Keväällä avattiin myös Kemin, Tornion ja Ke- 
minmaan asukkaille maksuton 24/7 etävastaanotto-

palvelu, jonka turvin lääkärille pääsee vaikkapa koti-
sohvalta käsin. Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä 
pystyttiin parantamaan merkittävästi lähetteiden kä- 
sittelyn tehostamisen kautta. Sairaalatoiminnassa ana- 
lysoitiin palveluiden kysynnän ja tarjonnan välisiä eroja 
ja kohdennettiin resursseja uudelleen.

Myönteiset näkymät tulevaan

Ensimmäisen vuoden tekeminen ja tulokset antavat 
vahvan pohjan Mehiläinen Länsi-Pohjan toiselle toimin- 
tavuodelle Meri-Lapin terveydenhuollon palveluiden 
kehittäjänä. Kuluneesta toimintavuodesta kuuluu läm- 
min kiitos asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteis- 
työkumppaneillemme. Katsomme tulevaisuuteen luot- 
tavaisena tavoitteenamme visiomme mukaisesti olla 
Suomen paras ja laadukkain asiakaslähtöinen terveys- 
palveluiden tuottaja. 

Lasse Männistö

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Kunnat ovat ulkoistaneet palvelut Mehiläinen Länsi-Pohjalle  
kiinteällä vuosihinnalla. Kiinteä vuosihinta alittaa tilaajien omana 
toimintana toteutuneet vuoden 2016 kustannukset. Lisäksi palve- 
luiden tilaajana toimivat kunnat ja sairaanhoitopiiri saavat arvon-
lisäveron palautuksena 5 % palveluista maksamastaan hinnasta. 

TILIKAUDEN TULOS  
JA TOIMINNAN AVAINLUVUT

-100 100

54,2

Hoitokäynnit

Henkilöstö
Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta pohjautuu henkilö-
kunnan vahvaan ammattitaitoon sekä yhteiseen tahtoon 
tuottaa laadukkaita terveyspalveluita. Henkilöstön osaa-
minen ja koulutus ovat merkittäviä painopistealueita.  

Muita
14 %

18 %
Lääkäreitä

68 %
Hoitajia

Ikäjakauma

14 % 39 %47 %

 > 50 vuotta  < 30 vuotta   30 –50 vuotta 14 %M

86 %N

Sukupuolijakauma

Elektiivinen
79 %

1 %
Hätä

20 %
Päivystys

600

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n verojalanjälki

Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan vahvoja painopis-
teitä ovat asiakastyytyväisyys sekä asiakaslähtöisyys. 
Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia 
tarjoamalla parasta asiakaspalvelua sekä asukkaiden 
tarpeiden mukainen nopea hoitoon pääsy.

 Terveyspalveluiden asiakaskokemusta mitataan 
Mehiläinen Länsi-Pohjassa tunnetulla ja laajasti käytetyl- 
lä suositteluindeksi- eli NPS-mittauksella (Net Promoter 
Score). NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta ja 
se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja + 100:n välillä.

Asiakaskokemus

NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50. 
NPS-mittaus on aloitettu Mehiläinen Länsi-Pohjassa 
syyskuussa 2018. Vastauksia on kertynyt yli 640. 

Tunnusluvut, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Ensimmäisellä vajaalla tilikaudella 6/2018–12/2018 

(MILJ. EUROA) (%)

 LIIKEVAIHTO 38,6

 LIIKEVOITTO 1,7 4,5 %

 TILIKAUDEN VOITTO 1,4 3,6 %

Synnytysten määrä
 

447

4868Leikkausten määrä

Kuukausittaiset  
aloitetut keskustelut  
etävastaanotolla

Osuus asiakkaista,  
joiden vaiva  
on tullut hoidetuksi  
etävastaanotolla 

LÄÄKÄRIN ETÄVASTAANOTTO 

5,76 pvä

6/2018 6/2019

3,07 pvä

Keskimääräinen erikoissairaanhoidon
lähetteiden käsittelyaika

NOPEASTI HOITOON 

Lääkäri
Kemi, Tornio, Keminmaa

Hoitaja
Kemi, Tornio, Keminmaa

Hammaslääkäri
Kemi, Tornio, Keminmaa

Suuhygienisti
Kemi, Tornio, Keminmaa

Terapeutti
Kemi, Tornio, Keminmaa, 
Simo

yli   45000

yli  80000

yli   32000

yli 11000

yli   12000

Päivystys yli   14000

4,5 
milj. euroa

4,6 
milj. euroa

0,3  
milj. euroa

1,2 
milj. euroa

 Palkoista pidätetyt ja 
      maksetut ennakonpidätykset

 Hankintoihin ja investointeihin liittyvä
       arvonlisävero, jota ei ole vähennetty

 Yhteisövero

 Työnantajamaksut

milj. euroa

10,7

59,4 %
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mehilainenlansipohja.fi
Pääset seuraamaan toimintaamme myös Facebookissa!


