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SYYS 
Länsi-Pohjan keskus- 
sairaalassa tehtäviä 
sydäntoimenpiteitä 
laajennetaan ja hoitojen 
kysyntä kasvaa valinnan- 
vapausasiakkaiden turvin.

JOULU 
Länsi-Pohjassa panostetaan 
lääkäreiden erikoistumis- 
koulutukseen laaja-alaisesti. 
Nuorten Lääkärien Yhdistyksen 
vuoden 2019 koulutuspaikka- 
kyselyssä Länsi-Pohjan sairaala 
menestyi erinomaisesti ja sai 
4/5 tähteä. 

 

LOKA  
Lyhyt- ja päiväkirurgiaan 
keskittyvän LEIKO-yksikön 
toiminta laajenee uusiin 
toimenpiteisiin. 

Mehiläinen Länsi-Pohja 
tavoittelee leikkaustoiminnassa 
tehokasta ja nopeaa kotiutumista, 
ja kuntoutuksen alkamista 
välittömästi toimenpiteen 
jälkeen. 

Pitkään suunniteltu uusi 
terveysasema Kemiin 
päätetään toteuttaa Kemin 
kaupunginhallituksen 
toimesta – uusiin tiloihin 
päästään muuttamaan 
syksyllä 2020.

MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Kemin, Tornion, Keminmaan, 
Simon ja Mehiläisen perustama yhteisyritys, joka tuottaa 

Meri-Lapin alueen julkisen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palveluja. Vuonna 2018 alkaneen 

ulkoistuksen kesto on 15 vuotta.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi   VUOSIKERTOMUS 2019

Väestöpohja

yli   60 000
Työntekijöitä   824 Toimipisteet   10

Käyntimäärät

Perusterveydenhuolto   140 000 Erikoissairaanhoito    125 000

   Kemi  Tornio   Keminmaa  Simo  Tervola  Ylitornio

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

HELMI 
Fysioterapian suoravastaanotot 
aloitetaan perusterveydenhuollossa.

Sairaalan vuodeosastoille 
kuulumattomien hoitojen siirrot 
avohoitoon ja poliklinikoille alkavat 
ja osastojen toimintaa uudistetaan.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi

KESÄ 
Uudistettu tekonivelpotilaan 
hoitoprosessi otetaan 
käyttöön. Länsi-Pohja 
liittyy tekonivelrekisteriin. 

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 
kehittää tekoälypohjaista 
patologiaa. 

MAALIS 
Koko väestöä terveysasioissa 
palveleva puhelin ja hoidon 
tarpeen arviointi aloitetaan. 
Palvelu on avoinna joka päivä 
kello 7–21.

TOUKO 
Jonot erikoissairaanhoidossa 
ovat lyhentyneet Mehiläinen 
Länsi-Pohjan toimesta, myös 
hoitoonpääsyä on onnistuttu 
nopeuttamaan lähetteiden 
käsittelyä tehostamalla.

HUHTI 
Digiklinikka avataan. Maksuton 
ympärivuorokautinen palvelu 
on tarjolla Kemin, Tornion ja 
Keminmaan asukkaille.

MARRAS 
Länsi-Pohjan synnytystoiminnan 
markkinointi alkaa Ruotsissa, ja 
ensimmäiset synnyttäjät Ruotsista 
saadaan loppuvuonna 2019.

VUOSIKERTOMUS 2019   Mehiläinen Länsi-Pohja

TAMMI 

Erikoislääkäreiden 
vastaanottoja aletaan 
jalkauttaa osaksi 
perusterveydenhuoltoa.
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valinnanvapauden turvin hoitoon tuleville. Länsi-Pohjan 
paikallinen palveluntuotanto onkin kasvanut muualta 
Pohjois-Suomesta hoitoon hakeutuneiden valinnan-
vapausasiakkaiden turvin. 

Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta on ollut ensim-
mäiset vuodet taloudellisesti kannattavaa, mutta pal- 
veluista saatava kiinteä hinta, joka perustuu vuoden 
2016 kustannustasoon vähennettynä kahdella pro- 
sentilla, pakottaa meidät jatkuvasti keskittämään huo-
miota toiminnan kustannustehokkuuteen. Resurssit 
on saatava kohtaamaan niiden aito tarve parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Henkilöstöltä vuosi 2019 lukuisine muutoshankkei- 
neen on vaatinut paljon, mutta olen onnellinen siitä 
myönteisestä hengestä ja kehityshalusta, jolla osaavat 

ja työhönsä suurella sydämellä suhtautuvat ammat- 
tilaisemme ovat tarttuneet meille heitettyihin haas- 
teisiin. Positiiviset tulokset ja toiminnan kehittyminen 
asiakaslähtöisemmäksi on saatu aikaan juuri työnteki- 
jöidemme toimesta. Tulokset näkyvät – asiakaslähtöi-
syyttä mittaava nettosuositteluaste nousi pysyvästi 
yli 60 pisteeseen. 

Suuri kiitos henkilöstöllemme ja yhteistyökumppa- 
neillemme vuodesta 2019. Mehiläinen Länsi-Pohja 
katsoo tulevaisuuteen luottavaisena tavoitteenamme 
visiomme mukaisesti olla Suomen paras ja laadukkain 
asiakaslähtöinen terveyspalveluiden tuottaja.
 
Lasse Männistö

M ehiläinen Länsi-Pohjan ensimmäinen täysi 
toimintavuosi toi mukanaan monia muu- 
toksia ja palveluiden uudistuksia. Vuoden 

2019 aikana läpi viedyillä muutoshankkeilla oli yksi yh-
teinen tavoite: asiakkaan asettaminen etusijalle.

2019 keskityimme toiminnassa erityisesti hoitopol- 
kujen kehittämiseen, prosessien uudistamiseen perus-
terveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa integroimalla, 
kustannustehokkuuden parantamiseen sekä asiakas-
lähtöisyyteen tähtäävän toimintamallin ja kulttuurin 
juurruttamiseen. 

Kevään aikana asiakkaille näkyivät esimerkiksi suu- 
ren suosion saavuttaneen, asiakkaille maksuttoman 
Digiklinikka etävastaanottopalvelun käyttöönotto. Me-
hiläinen Länsi-Pohjan ympäri vuorokauden auki olevalla 
Digiklinikalla avun saa jo lähes 700 Länsi-Pohjan asia- 

kasta kuukausittain. Etävastaanotto saa asiakkailta ylis- 
tävät arvosanat kuukaudesta toiseen ja välttää turhia 
päivystyskäyntejä.

Sairaalatoimintaa vahvistettiin lukuisin rekrytoinnein 
samalla tehostaen operatiivista toimintaa, mikä mah-
dollisti hoitojonojen purkamisen ja paremman hoidon 
saatavuuden. Asiakaslähtöisyyteen panostettiin myös 
esimerkiksi lähetteiden käsittelyn, hoitopolkujen parem-
man suunnittelun ja kotiutusten tehostamisen kautta. 
Useiden toimenpiteiden, kuten tekonivelleikkausten, 
määrä kasvoi, ja vuonna 2019 käynnistettiin esimerkiksi 
haavapoliklinikan ja palliatiivisen poliklinikan toiminta. 

Hoidon saatavuuden paraneminen, hoitopolkujen 
keston lyheneminen ja panostukset hyvään asiakas-
kokemukseen mahdollistavat erinomaisen hoidon 
paitsi omalle väestöllemme, myös alueen ulkopuolelta 

Kehitystyön ja muutosten vuosi
 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Länsi-Pohjan visio  VUOSIKERTOMUS 2019

Kehittyvä
Avoin,

digitaalisuuden 
edelläkävijä

Edelläkävijä
Kansallisesti ja 
kansainvälisesti 

tunnistettu

Kustannustehokkain
Prosessilähtöinen ja optimaalisesti 

suunniteltu organisaatio
Integroidun 

perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon 

tuottaja
Vahvaa yhteistyötä

hoidon suunnittelussa
ja toteutuksessa

Paras ja laadukkain
Parhaat käytännöt 
terveyspalveluiden

tuotannossa

Asiakaslähtöinen 
Paras asiakaspalvelu - ei hoitojonoja. 
Asiakkaat pääsevät hoitoon nopeasti.

TULEVAISUUDEN VISIO
Mehiläinen Länsi-Pohja on 

Suomen paras ja laadukkain
asiakaslähtöinen 

terveyspalveluiden tuottaja

VUOSIKERTOMUS 2019   Toimitusjohtajan katsaus

Mehiläinen 
Länsi-Pohjassa 

asiakas asetetaan 
aina etusijalle.

”
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NPS ja Digiklinikka  VUOSIKERTOMUS 2019

Digiklinikan 
suositteluindeksi 

(NPS) on

81. 

NPS total

64
57
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66 62 64 61 65
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25

0
Heinä Elo Syys LokaTouko Kesä Marras JouluNPS

Heinäkuussa NPS nousi yli 60 pisteeseen.

67% 
yhteydenotoista 
ratkeaa etänä.  

Länsi-Pohjan 
koko vuoden 

suositteluindeksi 
(NPS) on 

58.

Digiklinikalla saatavuutta 
ja laatua perus- 
terveydenhuoltoon

Keväällä 2019 Kemin, Tornion ja Keminmaan asuk- 
kaille avattiin maksuton 24/7 Digiklinikka, jonka turvin  
lääkärille pääsee vaikka kotisohvalta käsin. Tämä on  
ensimmäinen kerta, kun osana julkisia terveyspalve-
luja on otettu käyttöön 24/7 Digiklinikka näin laajassa 
mittakaavassa.

Digiklinikan tarkoitus on palvella asiakkaita entistä 
paremmin, nopeammin ja asiakaslähtöisemmin hoitaen 
pienet vaivat etänä. Digiklinikalla hoidetaan muun muas- 
sa silmätulehdusoireet, ihottumat, hyönteisten pistot ja 
puremat, allergiaoireet, nuha, tukkoisuus, yskä sekä virt- 
satietulehdukset. Kuukaudessa Digiklinikalle tulee lä-
hes 700 yhteydenottoa, joista 67% saadaan ratkaistua 
etänä. Välitön pääsy lääkäriin Digiklinikalla vähentää jo- 
noja ja asiakkaiden pompottelua luukulta toiselle. Digi- 
klinikka tarjoaa täydentävän kanavan, jonka kautta voi 
hoitaa nopeat lääkäriasiat tai kysyä akuuttia neuvoa. 
Digiklinikkaa voi käyttää sekä OmaMehiläinen-sovel- 
luksessa että -verkkopalvelussa. 

Etsitään aktiivisesti 
uusia toimintamalleja, 
kokeillaan rohkeasti ja  
opitaan erehdyksistä.

”
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Luottamus rakentuu teoilla

O ta kädestä kiinni, nyt mennään! Kiljaisi 
tyttäreni mäen huipulla juuri ennen kuin 
pulkka nytkähti liikkeelle ja liukui alamä-

keen. Me molemmat istuimme kyydissä, pakkasen 
purressa poskia ja viiman saadessa kyyneleet silmiin. 
Lapsen luottamus siihen, että me selvitään tästä yhdes- 
sä oli luja. Minua kauhistutti. Aavistus, että mitä vain voi 
tapahtua väärän reittivalinnan, liian kovan vauhdin tai 
jonkin muun muuttujan astuessa peliin. Pahimmassa 
tapauksessa ilo vaihtuu kyyneliin ja mäenlasku päättyy 
akuuttiklinikalle.

Ja kauhistutti syksyllä 2017, kun kunnissa tehtiin 
päätökset perustaa yhteisyritys. Minä vastustin, vaik-
ka myös se toinen vaihtoehto kauhistutti. Maakunnan 
sisäinen keskustelu ei luonut luottamuksen ilmapiiriä 
ja olisi toteutuessaan tuonut sotemaakunnan, valin-
nanvapauden sekä yksityiset sotekeskukset ja kes-
kittämisasetus olisi vienyt synnytykset ja leikkaukset 
muualle. Uhkarohkeassa ja hieman vauhtisokeassa yri- 
tyksessä ehdittiin edelle lainsäätäjää, valtuustojen tah- 
don mukaisesti Mehiläinen Länsi-Pohja perustettiin ja 
kansallinen sote-valmistelukin kaatui, jälleen kerran. 

Reittivalinta osui nappiin ja nyt Länsi-Pohja on 
edelläkävijä. Meillä toteutetaan sitä lain henkeä, joka 
jokaisen soteuudistuksen taustalla piilee. Palveluja 
tuotetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa jokainen osa 
liittyy toisiinsa. Minäkin mukana, ensin hankkeen vas-
tustajana, nyt hallituksessa tekemässä tästä parasta 
suomalaista terveydenhuollon palvelukokonaisuutta 
ja seudun asukkaana käyttämässä niitä. Nyt toteute- 
taan asioita, joita aiemmin suunniteltiin. Etsitään ak-

tiivisesti uusia toimintamalleja, kokeillaan rohkeasti ja 
opitaan erehdyksistä. 

Eipä sillä, osaamistahan täällä jo on. Valtaosa palve-
luista tuotetaan heidän toimesta, joihin me luotimme jo 
aiemmin. Samat osaavat lääkärit ja hoitajat kohtaavat 
asiakkaita, samat tutut tilat ovat käytössä. Kaikki on mel- 
kein kuin ennen, mutta samalla täysin erilaista. Niissä 
tiukoissa rajoissa, joissa palvelusopimusta pitää toteuttaa 
tarvitaan aavistus uhkarohkeutta ja vahvaa luottamusta 
uudistumiskykyyn. Ketteryyttä ja uudelleen oppimista 
se vaatii koko henkilöstöltä, mutta myös joustavuutta 
asiakkailta. 

Hyvällä yhteistyöllä saavutetaan enemmän, kuin 
jatkuvalla epäilyksellä ja pahimman pelkäämisellä. 
Luottamusta toisiimme sekä toimintaamme mitataan 
koko ajan. Hallituksen työssä luottamuksen tulee olla 
läsnä. Luottamusta siihen, että sanat pitää ja asioita, 
myös niitä vaikeita, voidaan yhdessä keskustella ja et-
siä ratkaisuja. Tuota luottamusta tulee rakentaa sekä 
enemmistöomistaja Mehiläisen, mutta myös meidän 
kuntien edustajien. Yhteisillä päätöksillä ja yhteisellä 
tahtotilalla on suuri merkitys. 

Ja mäenlaskussa lapsen luottamus palkittiin. Me 
selvisimme hurjasta laskusta ja laskettiin vielä monta 
kertaa uudestaan. Luottamusta rakennetaan yhdessä, 
yhteisten kokemusten vahvistamana. Luottamusta, 
onnistumisia ja yhteistä työtä alueemme hyväksi tar-
vitaan. Täällä käytetään jo tulevaisuuden terveyden-
huollon palveluja.
 
Sari Moisanen 
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hallituksen jäsen

 MEHILÄINEN LÄNSI-POHJAN KUMPPANINA

Asiakaskokemus
erinomaisella tasolla

Terveyspalveluiden asiakaskokemusta mitataan Mehi-
läinen Länsi-Pohjassa tunnetulla ja laajasti käytetyllä 
suositteluindeksi eli NPS-mittauksella (Net Promoter 
Score). NPS-lukema kertoo asiakasuskollisuudesta ja 
se voi olla mikä tahansa luku -100:n ja +100:n välillä. 
NPS-indeksiä pidetään erinomaisena, kun se on yli 50. 

Asiakkaamme arvioivat kokemuksensa Mehiläinen 
Länsi-Pohjan terveyspalveluista vuonna 2019 erin- 
omaiselle tasolle 58. Vastauksia kyselyyn saimme  yli 
8700. Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan vahvoja paino- 
pisteitä ovat asiakastyytyväisyys sekä asiakaslähtöi- 
syys. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvin- 
vointia tarjoamalla parasta asiakaspalvelua sekä asuk-
kaiden tarpeiden mukainen nopea hoitoon pääsy. Asia- 
kaslähtöisyyden kasvua kuvaa nettosuositteluasteen 
kasvu kohti loppuvuotta 2019. Asiakkaidemme mieles- 
tä palvelemme heitä asiantuntevasti, ystävällisesti ja luot- 
tamusta herättävästi. Kiitokset upeasta tuloksesta kuu- 
luvat asiakkaillemme ja koko henkilökunnallemme!

 



98

VUOSIKERTOMUS 2019VUOSIKERTOMUS 2019   

T iina Kauppila on toiminut Länsi-Pohjan 
sairaalassa sairaanhoitajana jo 16 vuoden 
ajan – viimeiset 1,5 vuotta on kulunut Mehi-

läinen Länsi-Pohjassa, kun Meri-Lapin alue ulkoisti jul- 
kisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluja Mehiläiselle. 

Tiina toimii päiväkirurgisen osaston sairaanhoitajana 
sekä leikkaus-anestesiaosastolla hallinnollisissa tehtä-
vissä osastonhoitajan työparina. Työssä on erityinen 
vahvuus – kaksoisroolissa työskentely auttaa Tiinaa ha- 
vaitsemaan asiat, joihin pitää kiinnittää huomiota, ja joita 
pitää kehittää potilaiden paremman, laadukkaamman 
ja nopeamman hoidon varmistamiseksi. 

- Mehiläisen myötä työhöni on tullut paljon lisää ke- 
hitystyötä. Minulla on hyvin vapaat kädet kehittää 
osaston toimintaa, ja jos jotakin halutaan muuttaa, 
asioita tapahtuu rivakasti, Tiina kertoo.

- Johto on lähellä ja heiltä saa tukea arjessa aina 
kun sitä tarvitsee. On mukava huomata, miten suurella 
sydämellä ja ammattitaidolla esimiehet toimivat yhdes- 
sä meidän hoitajien kanssa. 

Tiimityöskentely on voimavara

Tiinan lisäksi päiväkirurgisella yksikössä toimii viisi 
hoitajaa, jotka varmistavat potilaiden tarvitseman 

hoidon. Leikkausosastolla mielen pitää olla virkeä, sil- 
lä arki on nopearytmistä ja toisinaan stressaavaakin. 
Työyhteisön voimavara on tiimin aukoton yhteishenki.  

- Kukaan ei pystyisi täällä tekemään yksin töitä. 
Terveysalalla yhteistyö on tärkeintä kaikessa. Haluan 
kiittää kaikkia tiimissäni positiivisesta asenteesta ja 
kehitysmyönteisyydestä – täällä työtä tehdään potilai- 
den parhaaksi ja heitä kunnioittaen, Tiina sanoo.

Koulutusmahdollisuudet lisäävät työn 
merkityksellisyyttä

Kehitystyötä tehdään Mehiläisen Länsi-Pohjassa jat-
kuvasti. Kun asioita kehitetään ja työnkuva muuttuu, 
koulutusmahdollisuudet lisäävät ammattitaitoa. Mehi-
läinen Länsi-Pohjassa koulutusmahdollisuudet pyritään 
järjestämään jokaisen omien tavoitteiden mukaan. 

- Viimeisen puolentoista vuoden aikana meille on 
tullut uusia potilasryhmiä, uusia hoitopolkuja sekä esi- 
merkiksi uusia laitteita – kaikkeen tähän voimme val- 
mistautua sisäisillä koulutuksilla. Kouluttautuminen on 
tärkeää, jotta ammattitaito pysyy ja työn tekeminen 
on turvallista sekä potilaan paras mahdollinen hoito 
voidaan varmistaa.

TYÖNTEKIJÄNÄ MEHILÄINEN LÄNSI-POHJASSA

Työn merkityksellisyys syntyy arjessa 
Sairaanhoitaja Tiina Kauppila on ollut mukana 

Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnassa sen perustamisesta, 2018 saakka.

Johto on lähellä ja 
heiltä saa tukea 

arjessa aina 
kun sitä tarvitsee.

”

Valinnanvapaus mahdollistaa 
potilaalle hyvän hoidon 

ja turvallisuuden tunteen

M irva Suni, 57, kävelee tammikuisena aa-
muna Mehiläinen Länsi-Pohjan ovista. 
Marraskuussa 2018 Länsi-Pohjan keskus- 

sairaalassa operoitu oikea polvi on kuntoutumassa 
tekonivel-leikkauksesta ja nyt on leikkauksen jälkitar-
kastuksen aika. Tarkastuksessa selvisi, että oikea polvi 
on kuntoutunut erinomaisesti. Mehiläinen Länsi-Pohjan 
leikkausosastolla juuri polven sekä lonkan nivelrikkoa 
sairastavat potilaat ovat suurin potilasryhmä. 

- Ensin ajateltiin, että olen liian nuori leikkaukseen. 
Sitten selvisi, että polvi onkin niin kulunut, että se kan- 
nattaa leikata ja nivel vaihtaa. Työikää kun minulla on 
vielä paljon edessä, niin on tärkeää, että polvi saadaan 
kuntoon, ja voin jatkaa töitä leikkauksen jälkeen nor-
maalisti vielä vuosia.

Valinnanvapaus avasi ovet luottolääkärin 
leikkauspöydälle 

Mirvan polven operoinnin tarve tuli esille työterveyden- 
huollon käynnillä Rovaniemen Mehiläisessä. Konsultaa-
tiopyyntö meni ortopedi Matti Pesoselle, joka kertoi 
kuluneen polven tekonivelleikkauksen olevan oikea 
ratkaisu. 

- Luotin Pesosen arvioon, ja minulle tuli tunne, että  
haluan hänen hoitavan vaivani loppuun saakka. Kysyin 

lääkäriltä, voisiko hän leikata polveni, sitten sovittiin, 
että leikkaus tehdään julkisella puolella Länsi-Pohjas-
sa, jossa lääkäri työskenteli Rovaniemen Mehiläisen 
lääkärikeskuksen lisäksi. Minulle on hyvin tärkeää, että 
tämä valinnanvapaus toimii. Luottamussuhde lääkäriin 
on kaikkein tärkeintä. 

Leikkausjonosta nopeasti hoitoon

Oikean polven leikkauksen jälkitarkastuksessa selvisi, 
että myös Mirvan vasen polvi on kulunut ja leikkaus on 
vain ajan kysymys. Hän päätti mennä myös vasemman 
polven kanssa leikkausjonoon, mutta halusi polven leik-
kauksen vasta myöhemmin, sillä polvi ei erityisemmin 
oireillut. Myöhemmin talvella polvi kuitenkin kipeytyi ja 
myös lonkka sekä selkä alkoivat oireilla – Mirva oli on-
nekas, sillä jonosta hän pääsi nopeasti myös vasemman 
polven tekonivelleikkaukseen. Nyt Mirvan molemmat 
polvet on operoitu saman ortopedin toimesta, ja po-
tilaan hyvä hoitopolku sai jatkoa. 

- Leikkaustiimi oli niin hyvä, että itsellekin tuli turval-
linen olo. Sairaalajaksolla toista polveani kuntoutti sa- 
ma fysioterapeutti, joka oli kuntouttanut jo ensimmäis-
täkin polveani. Hän on niin loistava ja kannustava, että 
häntä on ollut jo ikävä. Kaikki on mennyt niin hienos- 
ti, että voin vain kiittää koko hoitohenkilökuntaa. 

Valinnanvapaus antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita terveyskeskus sekä 
erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta 

sairaalasta. Näin rovaniemeläinen Mirva Suni sai oman luottolääkärin 
operoimaan kuluneet polvensa Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

ASIAKKAANA MEHILÄINEN LÄNSI-POHJASSA
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Henkilöstö ja hoitokäynnit   VUOSIKERTOMUS 2019VUOSIKERTOMUS 2019   Tilikauden tulos ja toiminnan avainluvut

Hoitokäynnit

Henkilöstö

Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta pohjautuu henkilö-
kunnan vahvaan ammattitaitoon sekä yhteiseen tah- 
toon tuottaa laadukkaita terveyspalveluja. Henkilös- 
tön osaaminen ja koulutus ovat merkittäviä painopiste- 
alueita.

Lääkäreitä
16%

8%
Muita

76%
Hoitajia

Ikäjakauma

22,9% 47,1%30,0%

 > 50 vuotta  < 30 vuotta   30 –50 vuotta 9,1%M

90,9%N

Sukupuolijakauma

Elektiivinen

79,1%

20,5%
Päivystys

0,4%
Hätä

Synnytysten määrä
 

423

4965Leikkausten määrä

Digiklinikka asiakkaiden käyttöön 

Kemin, Tornion ja Keminmaan asukkaille avattiin kevääl- 
lä 2019 maksuton 24/7 etävastaanottopalvelu ensim- 
mäistä kertaa osana alueen julkista perusterveyden- 
huoltoa. Etävastaanotto on osoittautunut suosituksi
palveluksi.

6,14 pvä 5,22 pvä

2018 2019

Keskimääräinen erikoissairaanhoidon
lähetteiden käsittelyaika

Nopeasti hoitoon 

Mehiläinen Länsi-Pohja on onnistunut nopeuttamaan 
erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä. Kehitystyö näkyy 
asiakkaille sujuvampana hoitona.

Lääkäri
Kemi, Tornio, Keminmaa

Hoitaja
Kemi, Tornio, Keminmaa

Hammaslääkäri
Kemi, Tornio, Keminmaa

Suuhygienisti
Kemi, Tornio, Keminmaa

Terapeutti
Kemi, Tornio, Keminmaa, 
Simo

yli   40000

yli  85000

yli   33000

yli 10000

yli   13 000

Päivystys yli   23000

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. 

 TILIKAUDEN TULOS JA 
TOIMINNAN AVAINLUVUT 

Tunnusluvut, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
2019

Liikevaihto (milj. euro)     69,4 milj. EUR

Liiikevoitto (milj. euro)     1,1 milj. EUR

Liikevoittoprosentti     1,6% 

Tilikauden voitto  0,9 milj. EUR

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n verojalanjälki
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6,9 
milj. euroa

9,7 
milj. euroa

2,3  
milj. euroa

0,3 
milj. euroa19,2

milj. euroa

2019

 Palkoista pidätetyt 
     ja maksetut    
    ennakonpidätykset

 Hankintoihin ja   
 investointeihin liittyvä
     arvonlisävero, jota 
 ei ole vähennetty

 Yhteisövero  Työnantajamaksut

680Kuukausittaiset 
yhteydenotot 
Digiklinikalla 

Yhteydenotoista 
ratkeaa Digiklinikalla 67%



mehilainenlansipohja.fi
Pääset seuraamaan toimintaamme myös Facebookissa!




