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AVAINLUVUT

Mehiläinen
Länsi-Pohja

Käynnit perusterveydenhuollossa

125 000

Käynnit erikoissairaanhoidossa

150 000

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Kemin, Tornion,
Keminmaan, Simon ja Mehiläisen perustama
yhteisyritys, joka vastaa Meri-Lapin alueen

Väestöpohja

60 000

Toimipisteet

8

perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon
palveluista. Yhteisyrityksen palveluiden piirissä
on yli 60 000 asukasta. Ratkaisulla halutaan
turvata paikallisten palveluiden saatavuus ja
laatu sekä vastata yhä paremmin kuntalaisten
tarpeisiin Meri-Lapin alueella.
Työntekijöitä
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Tapahtumia ja kohokohtia
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TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

Leikkausjonot koronaepidemian jäljiltä on
purettu. Hoitotakuu
toteutuu alle kuudessa
kuukaudessa.

Alueelliset koulutukset
etämenetelmin käynnistyvät uudelleen
koronatauon jälkeen.

Erikoissairaanhoidon hoidon
tarpeen arvio koronan jälkeen
ennätyksellisen nopeaa —
mediaani 26 vrk.

Asiakaskokemuksen mittaaminen Roidun palautelaitteilla käyttöön vuodeosastoilla — tulos 3,65/4.

Terveysasemien hoitoon
pääsy ennätyksellisen nopeaa.
T3 hoitajalle 1 päivä ja lääkäreille
5 päivää.

Panostus vakituiseen henkilökuntaan tuottaa tulosta. Yli
90 % hoitohenkilökunnasta
vakinaisia.
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HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Toinen "koronakesä"
on rauhallinen. Henkilökunnan lomat pystytään
pitämään normaalisti.

IMS-toimintajärjestelmä
laajasti erikoissairaanhoidon käytössä tukemassa
toiminnan kehittämistä.

PEI-vaikuttavuuskysely
avoterveydenhuollossa
käyttöön. 67 % potilaista
kokee vointinsa paremmaksi
vastaanoton jälkeen.

Asiakastyytyväisyys
huippuluokkaa — NPS
(Net Promoter Score) yli 80.

Yrityksen uusi organisaatio
esitellään. Lähiesihenkilöt otetaan kiinteästi mukaan toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Synnytysosastolla 399
hoidettua synnytystä
vuoden loppuun mennessä.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden kestänyt
nuorallatanssi
Koronapandemian keskellä saavutettiin Mehiläinen
Länsi-Pohjassa vuoden 2021 aikana erinomainen
hoidon saatavuus ja asiakastyytyväisyys. Näiden
lisäksi uudet innovatiiviset palvelumallit sekä korkea
palveluiden laatu ovat paras mahdollinen selkänoja
yrityksen toiminnan jatkuvuudelle toimintaympäristön muuttuessa.
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V

uotta 2021 Mehiläinen Länsi-Pohjan
toiminnassa leimasi tasapainoilu
koronakriisin uusien tautiaaltojen ja
niiden edellyttämien toimenpiteiden
sekä muun terveydenhuollon ja kertyneen hoitovelan purkamisen välillä. Tunnelmat meillä yrityksen johdossa olivat välillä
kuin nuorallatanssijoilla, pyrkiessämme pitämään
kiinni kiireettömästä hoidosta ja hoidon hyvästä saatavuudesta samalla, kun koronapandemia aiheutti
jatkuvasti erityisjärjestelyitä ja ajoittaisia suunnanmuutoksia. Eniten tasapainoilu koronan hoitamisen
ja muun terveydenhuollon välillä vaati henkilökunnaltamme, joka teki töitä haastavissa olosuhteissa
myös omasta ja kollegojen terveydestä huolta
kantaen. Nuoralla kuitenkin pysyttiin koko vuosi!

Hoitotakuuseen paluuta
ja digitaalisia palveluita
Hoidon saatavuus oli alkuvuonna 2021 koronakriisin
helpotettua ja jonojen aktiivisen purkamisen johdosta hyvällä tasolla niin perusterveydenhuollossa kuin
myös erikoissairaanhoidossa. Hoito kyettiin tarjoamaan lähes poikkeuksetta hoitotakuulainsäädännön
puitteissa — kestämme siis kansallisen vertailun erinomaisesti. Hyvä hoidon saatavuus kyettiin ylläpitämään läpi vuoden, vaikka koronatilanne ajoittain
haastoikin tätä.
Koronan myötä digitaalisista palveluista on tullut
tavanomainen ja jopa arkinen osa terveydenhuollon
toiminta- ja tuotantoprosesseja. Myös asiakkaiden
toiveet ja odotukset ovat viime vuosina muuttuneet.
Digitaalisia kanavia on opittu hyödyntämään ja asioita halutaan kasvavissa määrin hoitaa digitaalisesti.
Mehiläinen Länsi-Pohja on kulkenut digitaalisten
terveyspalveluiden tarjonnan ja kehityksen eturinta-

massa — digitaalisten palveluidemme kysyntä jatkoi
kasvuaan läpi vuoden 2021. Hoidimme vuonna 2021
yli 10 400 ratkaistua asiakaskäyntiä digitaalisesti.
Kaikista digitaalisessa kanavassa tapahtuneista yhteydenotoista yli 76 % kyettiin ratkaisemaan ilman
fyysistä asiointia. Etävastaanottoja toteutettiin merkittävä määrä myös erikoissairaanhoidossa. Asiakkaat antoivat varauksetta positiivista palautetta käytössä olevista maksuttomista digilääkäripalveluista.

Kuormittava kesä ja syksyn omikron
Kesällä koronatilanne oli Länsi-Pohjassa verraten
rauhallinen, mutta kysyntä ja kokonaiskuormitus toiminnassa näkyivät etenkin sairaalapalveluiden saralla
korkeina täyttöasteina ja enemmän hoitoa vaativina
potilaina. Reagoimme tarpeeseen kesän aikana joustavasti resurssisiirroin ja resursseja vahvistamalla.
Kesäaikainen palveluiden kuormitus kuvastaa osaltaan koronapandemian aiheuttamaa hoitovajetta, kun
asiakkaat ovat hakeutuneet koronan aikana hoitoon
korkeammalla kynnyksellä kuin ennen.
Syksyllä 2021 muu kuin koronapotilaille annettava
terveydenhuolto jatkui aktiivisena ja turvasi osaltaan
alueen palveluiden hyvää saatavuutta. Loppuvuonna
loka-marraskuussa koronan neljäs aalto alkoi leviämään myös Länsi-Pohjan alueella ja omikron-variantin osuus tautitapauksissa lähti nousuun. Sairaalan
toiminnassa koronapotilaiden määrä säilyi kuitenkin
maltillisena, joskin myös sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita ja tehohoitoa vaativia koronapotilaita
hoidettiin jatkuvasti. Erityisen kuormituksen palveluntuotannolle aiheuttivat lukuisat henkilökunnan altistumis- ja karanteenitilanteet. Toiminta kyettiin kuitenkin
kaikissa toiminnoissa turvaamaan eikä aiemmin vaadittuja rajuja muun toiminnan supistuksia tai sulkuja
koronan johdosta enää tarvinnut toteuttaa.

Syksyn aikana otimme käyttöön huolellisesti
valmistellun ja paljon kehitystyötä vaatineen uuden
laatujärjestelmän. Uuden ISO-sertifiointiin tähtäävän
laatujärjestelmämme avulla laatutyö ja toiminnan
kehittäminen on nivottu osaksi kaikkia Mehiläinen
Länsi-Pohjan keskeisiä toimintaprosesseja ja laadun
johtaminen tulee osaksi päivittäistä toiminnan arkea.
Koronapandemian hoito aiheutti merkittävät
lisäkustannukset vuoden 2021 aikana, mikä yhdistettynä hoitojonojen purkamiseen aiheutti yritykselle
taloudellisen haasteen Mehiläinen Länsi-Pohjan toimiessa kiinteällä sopimushinnalla. Palveluiden tilaajatahot eivät korvanneet koronapandemian aiheuttamia kustannuksia yritykselle vuoden 2021 aikana.

Asiakastyytyväisyys jälleen
ennätykseen ja laatujärjestelmä käyttöön
Palveluiden käyttäjät arvostivat toimintamme
korkealle vuonna 2021. Nettosuositteluasteella (NPS)
mitattuna asiakastyytyväisyys kasvoi koko vuoden
2021 ajan ja vuoden NPS-indeksi nousi ennätystasolleen 76. Asiakaslähtöisyyden eteen tehty työ laajalla
rintamalla on tuottanut tuloksia, mistä kiitos kuuluu
väsymättä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
eteen töitä tekeville työntekijöillemme.
Koronapandemian keskellä saavutettu hoidon
saatavuuden ja asiakastyytyväisyyden taso ovat
upeita tuloksia ja olenkin ylpeä koko henkilökunnastamme. Työntekijöidemme asennetta ja sitoutumista
katsoessa voi helposti nähdä, että meillä on elämä
tehtävänä. Uskonkin, että meillä on keskeinen rooli
myös tulevaisuudessa Meri-Lapin julkisten sotepalveluiden tuottajana.

Lasse Männistö
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Mitä soteuudistuksen
jälkeen?
Kun Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa,
sopimusta Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa
arvioidaan uudelleen. Alueen päättäjät Katri
Kulmuni ja Markus Lohi uskovat, että Mehiläisellä
on myös jatkossa tärkeä rooli Lapin terveyspalvelujen tarjoajana.
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V

uosi 2021 ei tuonut helpotusta
koronaan, vaan Mehiläinen LänsiPohjan henkilöstön piti jaksaa
pandemian aiheuttamaa kuormitusta ja epätietoisuutta. Samalla
epävarmuutta lisäsi sote-uudistus,
jonka eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021.
Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyshuolto siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Uuden sote-lain myötä myös Länsi-Pohjan
toiminta joutui arvioitavaksi. Se ei nykyisellään ole
uuden lain mukainen, sillä lain mukaan yksityiselle
toimijalle ei saa ulkoistaa vastuuta terveydenhuollon ympärivuorokautisesta yhteispäivystyksestä.
Vaikka poliittinen keskustelu on käynyt vilkkaana, arkinen työ Länsi-Pohjassa on jatkunut entiseen malliin. Noin tuhat ammattilaista pitää huolta
alueen asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista
joka päivä.
Poliittisia päätöksiä ovat osaltaan olleet tekemässä kansanedustaja ja Tornion kaupunginvaltuuston jäsen Katri Kulmuni sekä Markus Lohi,
kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.
Kulmunin ajatukset Mehiläinen Länsi-Pohjan ja
alueen kuntien yhteisyrityksestä ovat olleet melko
positiiviset koko sen toiminnan ajan.
– Sen jälkeen, kun päätös alueen terveyspalvelujen yksityistämisestä oli tehty, päätöstä on
kunnioitettu. Mehiläinen Länsi-Pohja on pyrkinyt
tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut alueen
asukkaille. Asiakkaille ei toivottavasti ole ollut
suurta eroa siinä, mitä talon katolla lukee,
Kulmuni toteaa.
Myös Markus Lohi sanoo pitävänsä lähtökohtanaan, että kuntapäättäjien ratkaisuja kunnioitetaan.

"Alueen ihmisille tärkeintä
on se, että palveluja on tarjolla
eikä se, kuka ne tuottaa."
Katri Kulmuni

´Hän on mielenkiinnolla seurannut, miten Mehiläinen
Länsi-Pohjan toiminta on järjestetty. Lohi uskoo,
että julkisella terveydenhuollolla on opittavaa yksityisiltä palveluntuottajilta.
– Oppimisen mahdollisuus olisi hyvä ottaa huomioon etenkin nyt, kun hyvinvointialueet aloittavat
toimintansa. Tarkoitus ei ole vain yhdistää kuntien

ja sairaanhoitopiirien toimintaa, vaan todella
uudistaa sitä, Lohi sanoo.

Asiakastyytyväisyys
huippulukemissa
Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2021 näyttää
lukujen valossa hyvältä. Digiklinikan käyttö kasvoi
viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi NPS oli perusterveydenhuollon käyttäjien keskuudessa noin 75, erikoissairaanhoidossa
lähemmäs 80. NPS-tulos voi vaihdella lukujen
–100 ja +100 välillä, ja 50:n ylittävää lukua pidetään
erinomaisena.
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Sekä Kulmuni että Lohi kehuvat etenkin
Mehiläinen Länsi-Pohjan satsauksia digitaalisiin
palveluihin. Moni asiakas on tykästynyt etävastaanottoihin ja Digiklinikan käyttöön. Lohen korviin on
kantautunut myönteistä palautetta myös hoitoonpääsyn nopeudesta.
– Se toiminnasta on välittynyt, että Mehiläinen
Länsi-Pohja on mitannut onnistumistaan ja ollut
kiinnostunut parantamaan palveluprosessejaan,
Lohi sanoo.
Lohi ja Kulmuni kokevat, että yksityisellä terveyspalvelujen tuottajalla on vahvuuksia julkiseen verrattuna. Moni yksityinen palveluntarjoaja on teknologiassa notkeampi ja ketterämpi kuin julkinen
sektori.
– Asiakaskokemus on tärkeä teema, jossa moni
yksityinen ja käsittääkseni myös Mehiläinen LänsiPohja on julkista edellä, Lohi sanoo.
– Yksityiselle kohdistuu enemmän painetta,
mikä voi saada parantamaan palveluiden laatua,
Kulmuni toteaa.
Kulmuni uskoo, että yksityinen myös kirittää
julkista puolta. Hän toivoo, että Mehiläisen onnistumiset Digiklinikan käytön lisäämisessä herättäisivät
kiinnostusta myös muualla julkisessa terveydenhuollossa.

Yhteistyön jatkaminen turvaisi
palvelujen saatavuutta
Johtaapa uusi sote-laki millaisiin toimenpiteisiin
tahansa, Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta jatkuu
ainakin vuoteen 2026 saakka. Ennen sitä Mehiläinen
ja uusi hyvinvointialue neuvottelevat siitä, miltä
yhteistyö näyttää jatkossa. Mitätöidäänkö sopimus
vai muutetaanko sitä uuden lain mukaiseksi?

Kulmuni näkee, että sopimuksen mitätöiminen
tai purkaminen kokonaan lisäisi turhaa byrokratiaa.
Lain valossa jotain varmasti joudutaan muuttamaan,
mutta Kulmuni toivoo, että samalla muistetaan Mehiläisen tuottamat hyvät palvelut. Yhteistyön jatkuminen tavalla tai toisella turvaisi palvelujen saatavuutta.
– Alueen ihmisille tärkeintä on se, että palveluja
on tarjolla eikä se, kuka ne tuottaa, Kulmuni sanoo.
– Lainsäädännön mukaan mennään, mutta on
selvää, että me Lapissa tarvitsemme kaikki terveydenhuollon resurssit käyttöömme. Sen vuoksi neuvotteluissa tulee avoimin mielin rakentaa Lappiin
monituottajamallia, Lohi sanoo.
Ennakolta kukaan ei voi tietää, miten yhteistyön
jatko juridisesti ratkaistaan.
– On mahdollista, että yhteisyrityksen toiminta
päätetään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Mehiläisellä olisi jatkossa tärkeä rooli Lapissa, Lohi
summaa.

Henkilökunnan panos
on tärkein
Kulmuni haluaa alueen asukkaana ja palvelujen
käyttäjänä kiittää Mehiläinen Länsi-Pohjan henkilökuntaa palvelujen turvaamisesta muutosvaiheessa
sekä epävarmoina korona-aikoina. Hän toivoo, että
myös talon sisällä koetaan, että asiat ovat sujuneet
hyvin.
Lohi korostaa, että vaikka sote-uudistuksen
myötä ilmassa on epävarmuutta, henkilökunnan
työpanosta tullaan varmuudella tarvitsemaan.
Sote-alan työ ei Lapista lopu.
– Osaava henkilöstö on tärkein resurssi, jolla
sote-uudistus saadaan onnistumaan, Lohi sanoo.

Yksityiselle kohdistuu enemmän painetta, mikä
voi saada parantamaan palveluiden laatua, Kulmuni toteaa.
Kulmuni uskoo, että yksityinen myös kirittää
julkista puolta. Hän toivoo, että Mehiläisen onnistumiset Digiklinikan käytön lisäämisessä herättäisivät
kiinnostusta myös muualla julkisessa terveydenhuollossa.

Yhteistyön jatkaminen turvaisi
palvelujen saatavuutta
Johtaapa uusi sote-laki millaisiin toimenpiteisiin tahansa, Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2026 saakka. Ennen sitä Mehiläinen
ja uusi hyvinvointialue neuvottelevat siitä, miltä
yhteistyö näyttää jatkossa. Mitätöidäänkö sopimus
vai muutetaanko sitä uuden lain mukaiseksi?
Kulmuni näkee, että sopimuksen mitätöiminen tai purkaminen kokonaan lisäisi turhaa byrokratiaa. Lain valossa jotain varmasti joudutaan
muuttamaan, mutta Kulmuni toivoo, että samalla
muistetaan Mehiläisen tuottamat hyvät palvelut.
Yhteistyön jatkuminen tavalla tai toisella turvaisi
palvelujen saatavuutta.
Alueen ihmisille tärkeintä on se, että palveluja
on tarjolla eikä se, kuka ne tuottaa, Kulmuni sanoo.
Lainsäädännön mukaan mennään, mutta on
selvää, että me Lapissa tarvitsemme kaikki tervey-

"Hyvinvointialueen tulee
avoimin mielin rakentaa
Lappiin monituottajamallia
neuvotteluissa Mehiläisen
kanssa."
Markus Lohi
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Tunnissa
leikkaussalista
koronatehoksi
Vuosi 2021 oli Mehiläinen Länsi-Pohjassa
tasapainoilun vuosi. Koko vuoden jatkunut
valmiustila muuttui tositoimiksi, kun leikkausja teho-osasto käynnistivät koronatehon jo
toista kertaa pandemian aikana.
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V

uosi 2021 oli Mehiläinen LänsiPohjassa tasapainoilua koronasta
selviämisen ja normaalitoiminnan
välillä. Tämä näkyi selvimmin leikkausosastolla, jossa oltiin jatkuvassa
valmiudessa käynnistää koronateho-osasto ja siirtää osa anestesia- ja leikkaushoitajista tehohoitajiksi. Koska sairaalan teho-osastolla
on vain yksi eristyshuone, leikkaussalit pitää muuttaa koronatehoiksi heti, kun tehohoitoa tarvitsevien
koronapotilaiden määrä kasvaa.
– Olimme koko ajan varuillamme ja odotimme,
tuleeko useampia tehohoitoa vaativia potilaita,
kertoo leikkausosaston anestesiahoitaja AnnaLeena Koivisto.
Leikkaussalin perustyössä korona ei kuitenkaan
juuri näkynyt. Kun koronateho ei ollut avoinna, leikkaussalin henkilökunta sai keskittyä tavanomaiseen
työhönsä ja purki leikkausjonoja.
– Työyhteisössä tunnelma oli yllättävän normaali,
lisää anestesia- ja leikkaushoitaja Heidi Tolvanen.
Korona kolkutti kuitenkin jatkuvasti takaraivossa
ja näkyi päivittäin uutisissa, jatkuvasti muuttuvissa
ohjeistuksissa ja leikkauspotilaille tehtävissä koronatesteissä. Yksi asia oli kuitenkin toisin kuin vuotta
aiemmin: korona ei ollut enää yhtä tuntematon
vihollinen.
– Meillä oli strategia, miten korona kohdataan.
Lisäksi henkiseen puoleen auttoi paljon se, että henkilökunta oli rokotettua eikä enää ollut pulaa suojavarusteista, kertoo hoitotyön johtaja Karoliina Saari.

Valmiustilasta tositoimiin
Vasta vuoden lopussa, joulukuun ensimmäisenä
päivänä koko vuoden jatkunut valmiustila muuttui todeksi, kun Länsi-Pohjan leikkausosastolle

Heidi Tolvanen ja Anna-Leena Koivisto

avattiin koronateho. Käytännössä se tarkoitti,
että normaali leikkaussalitoiminta ajettiin hetkessä alas ja vain kiireelliset leikkaukset hoidettiin,
työvuorolistat menivät uusiksi ja henkilökunta
jaettiin leikkaussaliin, koronateholle ja muuhun
tehohoitoon.
Vuonna 2020 hiottujen prosessien ansiosta
koronapotilaiden tehohoito oli mahdollista käynnistää vain tunnissa. Leikkaussaleissa oli säilytetty tietty valmiustaso, hengityskoneet ja muu
koronapotilaiden hoidossa tarvittava välineistö ja
hoitotarvikkeet. Kun päivystyksestä tai vuodeosastolta tuli ennakkovaroitus huonokuntoisesta
koronapotilaasta, henkilökunta tiesi heti, mitä

"On kivaa olla töissä
paikassa, jossa työyhteisö
on rikkaus."
Anna-Leena Koivisto

tehdä, koska roolitus oli kunnossa.
– Kannoimme äkkiä ylimääräiset kamppeet ulos.
Kun kaikki oli kunnossa, soitimme, että potilaan saa
tuoda, Tolvanen kertoo.
Vaikka kyse on vakavasta taudista, Koiviston
mukaan toinen kerta koronatehohoitajana ei
10
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tuntunut henkisesti yhtä kuormittavalta kuin ensimmäisellä kerralla. Nyt taudista, sen tarttumisesta ja
hoidosta on parempi tietämys ja ennustettavuus, ja
henkilökunta oli rokotettu tautia vastaan.
– Ensimmäisellä kerralla oli jopa mielessä, voinko
mennä työvuoron jälkeen kotiin yöksi, vaikka oletettiinkin, että suojavarusteissa pysytään terveinä. Tauti oli vain niin vieras ja tuntematon, Koivisto kertoo.
.

Mukavan tavallista
leikkaussalityötä
Ensimmäisestä koronavuodesta viisastuneina
vuonna 2021 pyrittiin siihen, ettei korona sekoita
koko sairaalan toimintaa. Ne osastot, jotka eivät
hoida koronapotilaita, keskittyvät omaan työhönsä. Leikkausosastolla tehtiin leikkauksia ja purettiin
leikkausjonoa aina, kun mahdollista.
– Meillä on periaate, että kun ei ole koronatehoa,
nostamme leikkaustoiminnan normaalitilanteeseen.
Emme ole jääneet tuleen makaamaan, vaan tehneet
töitä, Saari kertoo.
Koiviston mukaan oma leikkaustyö tuntuikin virkistävän normaalilta, kun korona väritti omaa arkea
työn ulkopuolella.
– Olemme saaneet tehdä rauhassa leikkaussalityötä omalla porukalla. Se on ollut todella mukavaa
tällaisena aikana, Koivisto kertoo.
Koska normaali leikkaustahti oli saatu pidettyä
yllä, äkillinen koronatehon käynnistäminen ei vaikuttanut merkittävästi leikkaushoidon saatavuuteen.
– Koronateho-osaston avaaminen ei romuta
hoidon saatavuutta, koska olemme vuoden aikana
pystyneet pitämään toiminnan hyvällä mallilla. Hoitotyön esimiehenä olen äärettömän ylpeä siitä, että
jonotilanteemme on todella hyvä. Vain harva sairaan-

hoitopiiri on pysynyt hoitotakuussa ja sen lisäksi
pystynyt hoitamaan koronapotilaita, Saari kertoo.

Henkilökunta puhaltaa
yhteen hiileen
Korona-aikana leikkausosaston hyvä työilmapiiri
on korostunut entisestään. Kun työn ulkopuolella
sosiaalinen elämä on ollut rajoitettua, työkavereiden merkitys on suuri.
– On kivaa olla töissä paikassa, jossa työyhteisö
on rikkaus, tai voisi sanoa jopa pelastus, Koivisto
sanoo.
Koronatehon nopea ja tehokas käynnistäminen
oli hieno osoitus siitä, miten hyvin työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen. Saari kehuu työntekijöiden
vahvaa sitoutumista siihen, että potilas hoidetaan
aina parhaalla mahdollisella tavalla.
– Kaikille oli heti selvää, että asiakas ja hänen
sairautensa pahenemisen estäminen ovat ykkösasia. Sen jälkeen vasta mietitään muuta.
Henkilökunta on kaikista tärkein voimavara,
josta Mehiläinen Länsi-Pohjassa haluaa pitää kiinni. Henkilöstön kehittämistä ja kouluttamista on
pyritty jatkamaan koronasta huolimatta. Vaikka
yhteisiä pikkujouluja ei ole voitu kahteen vuoteen
järjestää, tietyistä perinteistä on haluttu pitää
kiinni: on järjestetty tiiviimmin osastopalavereja,
palkittu vuosittain tähtisuorittajia ja tuettu työntekijöiden hyvinvointia liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Työpaikalla on voitu järjestää oman työporukan kesken myös yhteisiä aamukahveja ja
muita pieniä iloja.
– Sanon aina, että kakkua ja pitsaa saa tilata.
Aina voi löytää hyvän syyn kakkukahveille, Saari
lisää.

"Koronatehon nopea ja
tehokas käynnistäminen oli
hieno osoitus siitä, miten hyvin
työyhteisö puhaltaa yhteen
hiileen."
Karoliina Saari
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Avainluvut ja
laadun mittarit
Palvelut on ulkoistettu Mehiläinen Länsi-Pohjalle
kiinteällä vuosihinnalla, joka alittaa tilaajien omana
toimintana toteutuneet vuoden 2016 kustannukset.
Lisäksi palveluiden tilaajana toimivat kunnat ja
sairaanhoitopiiri saavat arvonlisäveron palautuksena
5 % palveluista maksamastaan hinnasta.
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Avainluvut
Taloudelliset tunnusluvut

Hoitokäynnit perusterveydenhuollossa

Hoitokäynnit erikoissairaanhoidossa

2021
Liikevaihto, MEUR

60,2

Liiikevoitto / -tappio MEUR

-1,6

Tilikauden voitto, MEUR

-0,7

Verojalanjälki, MEUR

•
86 694 •
43 095 •
39 989

122 788

10,4
10

NPS

74,5

-1

Liiikevoitto / -tappio, %

8

NPS

•

78,4

Lääkärikäyntiä

25 620

Hoitajakäyntiä

88 427
61 850

Ham maslääkäri- ja
suuhygienistikäyntiä

31 955

Soitettua asiakaspuhelua

27 948
399

2021

7,6

Yhteensä
18,3 MEUR

6
4

4 594

Suurimmat henkilöstöryhmät, %
Hoitajat

2

•
•
•
•
•

74 %

0,6

Lähetettä
Lääkärikäyntiä
Hoitajakäyntiä
Soitettua asiakaspuhelua
Vuodeosastovuorokautta
Synnytystä

•

Leikkausta

Henkilöstön ikäjakauma, %

51 %

0

-0,3

-2

Palkoista pidätetyt ja maksetut
ennakonpidätykset

Työnantajamaksut

Lääkärit

17 %

37 %
12 %

Yhteisövero

Hankintoihin ja investointeihin liittyvä arvonlisävero, jota ei vielä vähennetty

Muut

9%

0

< 30

30–50

50 >
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Laadun mittarit
Leikkausten kiireellisyys, %
4 594 leikkausta

Vuodeosastopotilaiden
asiakastyytyväisyys

Elektiivinen

80 %

3,5/4

Päivystys

17 %

Keskimääräinen lähetteiden
käsittelyaika

Hätä

3%

3,9

Ratkaisuaste

13 550

4 902

Avattua keskustelua

Asiakasta

päivää

19 %
Kasvua edelliseen vuoteen

91 %

Pärjääminen käynnin jälkeen

65,26 %

2,56 %

pärjäsi paremmin tai
paljon paremmin

pärjäsi
huonommin

Hoitoon pääsy T3 (kolmas vapaa aika keskimäärin)

päivää hoitajalle

76,92 %

Vakituisen hoitohenkilökunnan osuus

PROM-vaikuttavuusmittari

3

Digiklinikka

8
päivää lääkärille

Henkilöstökokemus

Henkilöstötutkimuksen kokonaisarvosana

3,6/5

Esimiesindeksin kokonaisarvosana

3,9/5

Henkilöstön kokemus työssä onnistumisessa

3,9/5

Hoitotakuu
Yli 99 % asiakkaista
hoidetaan alle 6
kuukaudessa.

Koronavirus
yli

99 %

281
hoitopäivää

83
tehohoitopäivää
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