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110 år som en del av det 
finländska samhället
Den 6 november firade Mehiläinen sin 110-årsdag. Som föregångare i 
branschen står Mehiläinen fortfarande för samma entreprenörsanda 
och kundorientering som var de grundande läkarnas värderingar för 
110 år sedan.

M ehiläinens historia börjar år 1909, då 
fyra läkare med entreprenörsanda 
grundade det första finskspråkiga 

privatsjukhuset på Villagatan i Helsingfors. 
Sjukhusets namn kom från Kalevala, där sago-
väsendet Mehiläinen hämtade botande honung 
och blåste liv i Lemminkäinen, som låg döende 
på Tuonela älvs strand. 

Skeendena i Mehiläinens historia är en del 
av berättelsen om det självständiga Finland. 
Till exempel sökte den blivande presidenten 
P.E. Svinhufvud skydd hos Mehiläinen, då han 
låg under en sjukhussäng och låtsades vara 
patient. År 1932 flyttade Mehiläinen till Tölö 
och lokaler som används än i dag. I Tölölokalen 
fungerade även Röda Korsets krigssjukhus 
under andra världskriget. 

Strax efter kriget trädde sjukförsäkringsla-
gen i kraft och Mehiläinen startade gemensam-
ma läkarmottagningar. Under 1970-talet inled-
des produktionen av företagshälsotjänster och 
den offentliga sektorn erbjöds allt mer tjänster. 
Mehiläinen gjorde sina första företagsförvärv i 
början av 80-talet och i början av 2000-talet 
började man expandera nationellt. Därefter 
gjordes en mängd företagsförvärv på olika 
håll i landet och bolaget utvecklades kraftigt.

Mehiläinens verksamhetssystem beviljades 
kvalitetscertifikatet ISO 9001:2000 år 2005. Då 
lades även grunden för de kommande årens 
digitala utveckling genom införandet av ett 
enhetligt elektroniskt patientdatasystem på 
alla enheter. 

Under de senaste tio åren har Mehiläinen 
vuxit kraftigt och blivit en betydande del av 
den finländska social- och hälsovården. En 
viktig milstolpe och drivkraft för förändring var 
förvärvet av Mediverkko-koncernen år 2015. 
Under årtiondena har Mehiläinens nätverk med 
verksamhetsställen utökats och omfattar nu 
över 500 enheter överallt i Finland.

VÄRDERINGAR

Kunskap och färdighet

Hänsynstagande och 
ansvarstagande

Partnerskap och företagsamhet

Tillväxt och utveckling

KUNDLÖFTE

Vi underlättar betjäningen

Vi betjänar omfattande

Vi bemöter individuellt
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År 2019 i korthet

MEHILÄINENS 
ÅR

Mehiläinen är en välkänd och ansedd privat producent av 
social- och hälsovårdstjänster i Finland. 110-årsjubileet 
fylldes av tillväxt och utveckling och omfattade många 
viktiga milstolpar.

MARS
Mehiläinen grundar ett 
tvåspråkigt kundtjänst- 
center i Borgå.

APRIL
Vi meddelar att 
Pohjola Hälsas 
företagshälsotjänster 
överförs till Mehiläinen.

JUNI
Mehiläinens sjukhus mäter 
kvaliteten och resultaten 
i operationer som första 
sjukhus i Finland.

MAJ
Lappträsk kommuns och 
Mehiläinens samföretag inom 
vårdbranschen grundas.

JULI
Invånarna i Varkaus 
och Jorois får tillgång 
till Digikliniken.

JANUARI
Hammas Mehiläinen öppnar ett nytt 
verksamhetsställe i Lahtis. Under 
året öppnades fyra nya Hammas 
Mehiläinen enheter.

FEBRUARI
Vårdhemmet Kultarusko 
blev en del av Mehiläinens 
tjänster för äldre. Under året 
anslöts 38 nya servicehem till 
Mehiläinens vårdtjänster.

OKTOBER
Den ledande privata 
sjukhuskedjan i 
Grekland tar i bruk 
Digikliniken.

NYCKELTAL

Hälsotjänster

67 %

33 %
Socialtjänster

Omsättning- 
sökning

16,2%

Antal anställda och yrkes-
utövare över

21 800

Läkarbesök producerade 
av Mehiläinen över

miljoner

miljoner

Antal kunder i hela 
 Mehiläinen cirka

Enheter  
över

500

6 800

Boendeplatser inom 
 omsorgstjänster över

Omsättning 
(mn euro) 

1 064,1

Fördelning  
av total- 

försäljning

AUGUSTI
Vi meddelar att Mehiläinens 
omsättning för 12 månader överskred 
en miljard euro under årets första hälft.

SEPTEMBER
Mehiläinen och Synsam, som är 
en kedja inom optisk detaljhandel, 
inleder samarbete.

Urheilu Mehiläinen och OS-segraren  
Iivo Niskanen fortsätter sitt 
framgångsrika samarbete. 
Samarbetet fortsätter också med 
alpin- och freestylelandslagen.

NOVEMBER 
Mehiläinen gör ett offentligt 
köpbud på samtliga aktier i 
Pihlajalinna.

Mehiläinen fyller 110 år den 
6 november. 

DECEMBER
Mehiläinens öppna 
kvalitetsuppföljningssystem 
LaatuKenno publiceras på 
webbplatsen.
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Ett jubileumsår fyllt av förnyelser 

Å r 2019 var ett historiskt år i många be-
märkelser för Mehiläinen. Den 6 novem-
ber fyllde Mehiläinen jämna 110 år och vi 

firade vår framgångsrika historia som en del av det 
finländska samhället tillsammans med våra kunder, 
samarbetspartner och personal. NPS-indexet som mäter 
kundupplevelsen steg under året till rekordhöga 89, 
vilket visar att våra kunder är ännu nöjdare med sina 
upplevelser hos Mehiläinen. 

Starkt ekonomiskt resultat 

Under de senaste tio åren har Mehiläinen utvecklats 
till branschens marknadsledare. År 2019 överskred vår 
omsättning – för första gången i historien inom den 
privata social- och hälsovårdsbranschen i Finland – en 
miljard euro dvs. 1,06 miljarder euro. Omsättningen 
ökade med 16,2 procent från året innan. Det justerade 

rörelseresultatet utan påverkan av IFRS 16 steg till 125 
miljoner euro, varvid tillväxtprocenten var 15,8 procent. 
Avkastningen på eget kapital låg på samma nivå som 
året innan. Enligt prognosen är Mehiläinens omsätt-
ningsutveckling positiv även 2020 i fråga om både 
organisk tillväxt och företagsförvärv.  

Hög kvalitet och effektiv vård 

I vår verksamhet fokuserar vi på hög kvalitet, ledning 
genom information och de nyaste tjänsteinnovationerna. 
Vi vill erbjuda våra patienter hälsofördelar samt trygg 
vård och omsorg.  

 Vi genomförde betydande åtgärder inom detta 
område under året. Mehiläinens sjukhus började som 
de första i Finland mäta kvalitet, produktivitet och 
behandlingseffekter för ortopediska operationer. Vi 
erbjöd våra företagshälsovårdskunder digitala vårdvägar 

VD:NS ÖVERSIKT 

Janne-Olli Järvenpää

Inom offentliga hälsotjänster 
lyckades vi uppnå vårt mål att er-

bjuda kunderna snabb tillgång till bra 
vård. Till exempel vid Oma Lääkärisi-sta-

tionerna som upprätthålls av Mehiläinen i Esbo stad 
har kunderna enligt stadens statistik i regel fått tid till 
läkarmottagningen inom en vecka.  

Inom socialtjänster öppnade vi nya enheter under 
året och genomförde företagsköp. Mehiläinens tjänster 
för grupper med särskilda behov kompletteras nu bland 
annat av Provesta, som producerar boendetjänster 
för rehabiliteringspatienter inom mentalvården, var-
vid 25 boendeserviceenheter runtom i Finland blev 
en del av Mehiläinen. Vi grundade också det första 
samföretaget inom omsorgstjänster tillsammans med 
Lappträsk kommun. 

Mehiläinen har över 500 enheter runtom i Finland. 
Mehiläinens starkaste resurs i produktionen av hög-
klassiga tjänster är vår yrkeskunniga personal. Även 
under nästa år kommer vi att utveckla vår kompetens 
genom chefscoachning, introduktion och utbildning 
av personalen samt genom att erbjuda mångsidiga 
karriärvägar. 

En av årets viktigaste händelser var köpeanbu-
det på social- och hälsovårdsföretaget Pihlajalinna. 
När affären fullföljs kommer Pihlajalinnas kompetens 
och servicenätverk att komplettera Mehiläinen, vilket 
bland annat ger kunderna tillgång ett mer omfattande 
tjänsteutbud. För att affären ska kunna genomföras 
krävs ett positivt ställningstagande av aktieägarna och 
myndigheternas godkännande. 

Tack! 

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder, samarbets-
partner och Mehiläinens personal för det fantastiska 
året 2019.  

  
Janne-Olli Järvenpää

samt coachning för att förbättra 
kundernas hälsa och förebygga 
sjukdomar.

Även inom omsorgstjänster och barn-
skydd satsade vi med hjälp av digitalisering starkt på 
kvalitetssäkring och utveckling, bland annat genom att 
införa regelbundna enkäter för egenkontroll. På våra 
enheter genomfördes många besök och auditeringar 
för egenkontroll under året. 

Nationell och internationell föregångare inom 
digitala tjänster 

Hälso- och sjukvårdens framtid är digital, och vi vill vara 
en föregångare inom detta område både i Finland och 
internationellt. Vårt mål är att inom hälsosektorn skapa 
ett nytt fokusområde för finländsk export. Vi tog vårt 
första steg när vi sålde en licens för plattformen Digikli-
niken och webbtidsbokningen som vi har utvecklat till 
den ledande privata sjukhuskedjan i Grekland. 

Ärendeskötseln via Mehiläinens digitala tjänster 
ökade kraftigt under året. I tjänsten MinMehiläinen 
har över 785 000 människor registrerat sig, och under 
2019 var antalet kontakter på Digikliniken redan över 
170 000. Inom de offentliga hälsotjänsterna öppnade 
vi Digikliniken för kunderna i Länsi-Pohja, Siikalatva, 
Varkaus och Jorois. 

Ett lyckat år inom alla affärsområdena 

Mehiläinens samtliga affärsområden växte under året 
med tvåsiffriga tal jämfört med året innan, tack vare 
våra nöjda kunder. 

Inom läkarcentralernas affärsområde lanserade vi 
det nya konceptet Barnens Mehiläinen och ingick ett 
samarbetsavtal med Mumin. Hammas Mehiläinens inte-
grering som en del av läkarcentralerna stärktes också. 
Inom Arbetslivstjänster ökade antalet personkunder 
kontinuerligt och är nu över 460 000. Bland annat 
anslutningen av Pohjola Terveys företagshälsovårds-
tjänster som en del av Mehiläinen ledde till ökad tillväxt.  

”
I vår verksamhet  

fokuserar vi på hög 
kvalitet, ledning genom 

information och de 
nyaste tjänste- 
innovationerna. 

ÅRSBERÄTTELSE 2019  VD:ns översikt   
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VI BETJÄNAR  
HELA FINLAND

Privata hälsotjänster

Nätverkspartner för 
arbetslivstjänster

Offentliga  
hälsotjänster

Socialtjänster

Mehiläinens 
tjänster

ÅRSBERÄTTELSE 2019  Mehiläinens tjänster 

Mehiläinen erbjuder privat-, försäkrings-, 
företags- och kommunkunder heltäckande 
social- och hälsovårdstjänster runtom i Finland. 
Kundupplevelsen vid Mehiläinen slog nytt 
rekord under året.

Sammanräknat totalresultat för NPS-indexet inom privata hälsotjänster. 

7

Kunduppleveslen 
steg till 
rekordnivån 89

Privata 
hälso- 

tjänster

• Läkartjänster

• Diagnostik

• Operationer

• Tandvård

• Arbetslivstjänster

Offentliga 
hälso- 

tjänster

• Hälsostationer med  
fritt kundval

• Utkontraktering och  
köpta tjänster

• Offentlig mun hälsovård

• Jourtjänster och personaltjänster

• Hemtjänster

Social- 
tjänster

• Boendetjänster för åldringar

• Boendetjänster för personer  
med funktionsnedsättning

• Psykisk rehabilitering

• Institutionstjänster inom barnskydd

• Öppenvård inom barnskydd
-100 100

89
2016

86

2017

88

2018

88

2019

89

Urheilu Mehiläinen  93
Hammas Mehiläinen  89 

Sjukhusen  94
Felicitas Mehiläinen  95

M ehiläinen mäter kundupplevel-
sen inom hälsotjänsterna med 
hjälp av den kända och populära 

NPS-kundnöjdhetsmätningen (Net Promoter 
Score). NPS-värdet berättar om kundlojalitet 
och kan vara vilket tal som helst mellan -100 
och +100. Ett utmärkt NPS-värde är över 50. 
NPS-mätningen är en del av Mehiläinens kva-
litetssystem. Upplevelsen mäts eftersom goda 
upplevelser på mottagningen får patienten 
att binda sig till vårdbeslut och leder till en 
effektivare hälso- och sjukvård*.

Våra kunders bedömning av sina upplevel-
ser vid Mehiläinens privata hälsotjänster nådde 
2019 rekordnivån 89. Vi fick sammanlagt cirka 
160 000 enkätsvar.

Det höga NPS-indexet visar att vårt 
kundlöfte om individuell och övergripande 
vård samt enkel ärendeskötsel förverkligas 
med hög kvalitet på våra enheter. Våra kunder 
anser att de hos oss får sakkunnig och vänlig 
betjäning som väcker förtroende.

Tack till Mehiläinens kunder och hela vår 
personal för det fantastiska resultatet!

*) The Patient Experience and Health Outcomes. 
Matthew P. Manary et al. N Engl J Med 2013; 
368:201-203.  

Uleåborg

Tammerfors

Åbo

Mariehamn Helsingfors

Kuopio

Rovaniemi
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God vård i 
hela Finland
Mehiläinens läkarcentraler, sjukhus, Digikliniken och Hammas 
Mehiläinens mottagningar erbjuder heltäckande hälsotjänster för 
kunder i alla åldrar. Kunderna får vård snabbt alla dagar året runt. 
Tillväxten i läkarcentrals- och sjukhusverksamheten var fortsatt 
stark under 2019.

• Läkartjänster

• Diagnostik

• Operationer

• Tandvård

• Arbetslivstjänster

Privata 
hälso- 

tjänster

P å Mehiläinens läkarcentraler utgår 
verksamheten alltid från kunden – 
oavsett ålder och åkomma. Kunderna 

behandlas på ett övergripande sätt, med hänsyn 
till hela familjens välbefinnande. 

Mehiläinens höga kvalitet syns på mottag-
ningarna. Kundernas upplevelser av besöken 
ligger på en utmärkt nivå och behandlingse-
ffektiviteten följs upp i realtid med hjälp av 
data och analys. Tjänsternas fokus ligger i 
allt större utsträckning på förebyggande, 
och läkarens arbetspar är allt oftare artificiell 
intelligens, som säkerställer ett patientarbete 
av jämn kvalitet.

Det är enkelt att uträtta ärenden med oss 
och läkartider fås snabbt. Verksamheten på 
traditionella mottagningar kompletteras av 
MinMehiläinen-appen och -nättjänsten samt av 
Digikliniken som en del av dem. Via Digikliniken 
kan en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården kontaktas var och när som helst. I 
MinMehiläinen kan kunden behändigt kontrolle-
ra sin egen hälsoinformation samt till exempel 
laboratorieresultat och röntgenbilder.

Munhälsan är en viktig del av hälsan  
som helhet

Munhälsan har stor betydelse för människ-
ans hälsa som helhet. Finländarna har på 
senare år besökt tandläkaren allt mer sällan. 
Vi uppmuntrar och stödjer våra kunder att 
också sköta munhälsan i rätt tid. Hammas 
Mehiläinen integrerades under året som en 
allt närmare del av läkarcentralerna. Under 

MinMehiläinen 
och Digikliniken 

betjänar på  
nätet och 

mobilt.

Felicitas 
 Mehiläinen 

 erbjuder fertilitets-
behandlingar.

MEHILÄINENS 
LÄKARCENTRALER 
OCH SJUKHUS

8

året öppnades nya enheter i Lahtis, Vanda, 
Joensuu och Espoo. Hammas Mehiläinens 
affärsverksamhet ökade med cirka 15 procent 
jämfört med år 2018.

Vi bygger hälsobranschens framtid

Mehiläinen växer starkt och befinner sig i 
branschens framkant när det gäller utveckling 
av den finländska hälso- och sjukvården och 
bygger upp framtidens hälsotjänster. Vårt mål 
är ett Finland som mår bra, där högklassiga 
hälsotjänster finns tillgängliga för alla i rätt tid 
och på ett för kunderna lämpligt sätt. 

Som ett led i arbetet för att utveckla häl-
sotjänsterna gjorde vi under 2019 betydande 
satsningar på att utveckla kvaliteten och vår-
deffektiviteten. Till exempel mäter och följer 
vi som den första aktören inom hälsosektorn i 
Finland kvaliteten och resultaten i ortopediska 
operationer på ett heltäckande sätt. Uppfölj-
ningen som baserar sig på systematiskt insam-
lade data gynnar både kunderna och läkarna. 
Även Hammas Mehiläinen gjorde betydande 
åtgärder i kvalitetsarbetet genom att utveckla 
indikatorer för klinisk kvalitet samt stärka den 
kliniska styrgruppens arbete.

Under året har vi även gjort stora satsningar 
på digitala tjänster. På detta sätt kan vi erbjuda 
våra kunder nya verktyg för att förbättra hälsan 
och förebygga sjukdomar. Ett exempel på detta 
arbete är digitala coachningsprogram som 
införts i MinMehiläinen för att stödja ändringar 
i levnadssätt. Vi ser också stora möjligheter till 
internationell tillväxt i digitala tjänster.

läkarcentraler63

tillhandahåller allmän- och 
specialistläkartjänster, före-
tagshälsovårdstjänster samt 

munhälsotjänster.

35

företagshälsovårdsstationer 
och arbetsplatsmottagningar

Hammas Mehiläinen 
mottagningar

64
Över  

960 000  
kunder  

under 2019

13 
sjukhus  

betjänar med 
operationer.
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På OmaMehiläinen 
det är enkelt att boka 
tid till barnläkaren på 

Mehiläinen och se till vad 
som avtalades.

”Barnfamiljens betrodda läkare  
finns alltid nära

SOM KUND I MEHILÄINEN

ÅRSBERÄTTELSE 2019  Privata hälsotjänster   ÅRSBERÄTTELSE 2019

I samarbete med 
Mumintrollen
Mumin-samarbetet introducerar den älskade, 
fascinerande världen i berättelserna om 
Mumin i Mehiläinens tjänster. 

V erksamheten i Barnens Mehiläinen baserar sig på 
tanken om att en god barndom består förutom 
hälsa även av en balans mellan barnets behov 

samt familj och sociala relationer. Mumin och Barnens Me-
hiläinen delar samma värderingar. Med hjälp av välbekanta 
berättelser kan Barnens Mehiläinen tala om teman som är 
viktiga för båda så att barnen kan identifiera sig – vänskap, 
vänlighet, att respektera och godkänna varandra.

Mumin är en naturlig samarbetspartner för Barnens 
Mehiläinen, eftersom det i Mumin-berättelserna och 
Muminfigurernas livsfilosofi finns många teman som 

sammanflätas med hälsa och välbefinnande och 
tilltalar barnfamiljer. Barnens Mehiläinen erbjuder 

mångsidig kunskap, stöd och hjälp med dessa 
genom sina experter. 

Muminfigurerna gläder små och större kunder 
på många sätt under mottagningsbesök och i 
Mehiläinens kommunikation. Inom kundkommu-
nikation utnyttjas även den senaste tekniken, som 
förstärkt verklighet, AR.

Laurentz, 7, Jules, 6,  
och barnläkare  
Kimmo Talvensaari

© Moomin Characters™

Förkylningar, allergier, astma, öron- och halsinflammationer, akuta och kroniska besvär 
– en stor barnfamilj har haft sin beskärda del av läkarbesök. Vardagspusslet blir lättare 
när familjen enkelt kan nå en bekant läkare och läkaren känner till familjens bakgrund.

N är Laurentz och Jules Luther, 7 och 6, stiger 
in i barnläkare Kimmo Talvensaaris mottag-
ningsrum, finns det inga tecken på blyghet. 

Pojkarna rusar iväg för att söka efter sina favoriter bland 
leksaksbilarna och tar vant tag i stetoskopet. På hyllor-
na i det färgglada mottagningsrummet väntar tiotals 
djurfigurer, dockor och mjukisdjur. Bland allt detta kan 
man nästa glömma att man är i ett mottagningsrum – 
och det är just det som är meningen.  

– Under det första läkarbesöket kan det hända att 
barnet spänner sig och kommer med gråten i halsen 
in till mottagningen. När ett trilskande barn ser 30 
leksaksbilar på läkarens bord, är förargelsen som bort-
blåst. Mitt eget handlingssätt är att överträffa barnets 
förväntningar. När barnet överraskas, vill familjen gärna 
komma på nytt, säger Talvensaari, som arbetat på 
Mehiläinen sedan 2005.

Mottagningen är barnens värld

För familjen Luther, som bor i Veikkola, har Talvensaaris 
rum blivit bekant under åren. Sanna Luthers och hennes 
man Thomas har fem barn mellan 6 och 15 år. 

– Kimmo är vår betrodda läkare, och vi har kunnat 
ringa honom under både kvällar och veckoslut. Han 
har alltid tid, och under samma mottagningsbesök 
har vi kunnat gå igenom flera barns situation på en 
och samma gång. Vid behov har vi kunnat kontakta 
honom via SMS, och vi har alltid fått svar på våra frå-
gor. Kimmo känner vår familj och han kan tala med 
barnen så att de inte spänner sig inför läkarbesöket, 
säger Sanna Luther.

Kimmo Talvensaari har i sin forskning satt sig särskilt 
in i hur barn ska bemötas. Han ställer sig på barnets 
nivå, ser i ögonen och förklarar saker direkt till 
den lilla patienten – inte till föräldrarna.

– Tvååringar kan själva sitta i sto-
len och svara på frågor. På detta 
sätt uppstår förtroendet snabbt och 
barnets mod kommer fram. Många 
föräldrar överraskas av hur dukti-
ga barnen egentligen är. Samtidigt 
bemöts också förälderns oro, säger 
Talvensaari. 

– Mottagningen är barnens värld, 
dit också vuxna får komma med.
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Hälsa och välbefinnande inom 
informationsarbete

I SAMARBETE MED MEHILÄINEN

Företagshälsovård som stöd 
för arbetsgivare och individer
Mehiläinen är en stark förnyare av företagshälsovårdstjänster. Vår verksamhet styrs av 
kundbehovet. Vår uppgift är att se till att våra kundföretags personal mår bra och är 
arbetsförmögen samt svara mot behoven hos företagets beslutsfattare och samtidigt 
uppfylla de mål som ställts upp för företagshälsovårdssamarbetet.

M ehiläinen är känd som en expert på kvalitet 
och utveckling inom företagshälsovårds-
tjänster samt ett arbetsliv i förändring. Vi 

vill utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder. 
I vårt utvecklingsarbete betonas tidig identifiering av 
risker, att engagera individer samt att främja arbetsför-
mågan och arbetshälsan på ett övergripande sätt. Vi 
handlar enligt principerna för ledning genom informa-
tion: våra beslut baserar sig på analyserad information 
och kundförståelse.

Digitala tjänster för välbefinnande i arbetslivet

Vi erbjuder våra kunder digitaliserade, effektiva tjänster 
av jämn kvalitet. Under året utvecklade vi särskilt före-
byggande tjänster, som digitala coachningsprogram som 
fungerar i MinMehiläinen-appen, med målet att stötta 
anställda i att ändra levnadssätt. Huolikulma-chatten 
erbjuder stöd med låg tröskel åt de anställda i frågor 
som rör oro och livshantering. Under året utvecklade 
vi även företagshälsovårdsvyn i MinMehiläinen att up-
pmuntra individer att allt bättre sköta arbetsförmågan.

MEHILÄINENS 
ARBETSLIVSTJÄNSTER 

Förtroendefullt partnerskap 

Framgången i våra arbetslivstjänster baserar sig på 
kundrelationer som bygger på ett starkt partnerskap 
och förtroende. Under 2019 nådde vi framgång i bland 
annat Hansels – dvs. statens, kommunernas, högskolor-
nas och församlingarnas inköpscentral – upphandling. 
Även Pohjola Hälsas företagshälsovårdstjänster blev 
en del av Mehiläinen. Samarbetet med LokalTapiola ut-
vecklades utmärkt och erbjöd smidiga vårdkedjor samt 
gemensamma digitala tjänster för fåra gemensamma 
kunder. Dessutom gjorde satsningar på kvalitet, digitala 
tjänster samt skötsel av kundrelationer att Mehiläinen tog 
första plats i Taloustutkimus beslutsfattarundersökning 
i november 2019. 

Företagshälso-
vårdstjänsterna  
omfattar över

460 000  
personer

Mehiläinens 
företagsimage var 

den bästa i branschen 
i Taloustutkimus 

enkät med 
företagsbeslutsfattare 

år 2019.

Över   

17 000  
arbetsgivare  
som kunder

Tillhandahåller 
 heltäckande och 
 moderna tjänster 

inom arbetshälsa och 
 välbefinnande i arbetet 
som stöd för ledningen, 

arbetsgemenskapen  
och individen 
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Det viktigaste i företagshälsovårdssamarbetet för CGI är digitala lösningar, innovationer 
samt rikstäckande tjänster. I samarbetet med Mehiläinen har dessa mål uppfyllts.

C GI erbjuder tjänster som stöder utveckling 
av IT och affärsverksamhetsprocesser och 
är en komplett partner inom IT-branschen. I 

Finland sysselsätter CGI 3 700 personer på 18 olika orter. 
– CGI är en stark expertorganisation där informa-

tionsarbete utgör en väsentlig del av arbetet. Våra 
anställda är starkt engagerade i sina arbetsuppgifter. 
I våra distansteam betonas ledningen av det egna 
välbefinnandet, berättar HR Director Ulla Walli som 
ansvarar för företagshälsovårdshelheten på CGI  
i Finland.

Digitala tjänster spelar en viktig roll

CGI:s personal har tillgång till både heltäckande fö-
retagshälsovårdstjänster och välbefinnandetjänster. 
Tjänsterna har erbjudits till personalen i samarbete 
med Mehiläinen i snart tre års tid. I egenskap av IT-ex-
pert uppskattar CGI i samarbetet med Mehiläinen de 
högklassiga läkartjänsterna och det riksomfattande 
servicenätverket samt särskilt de digitala lösningarna 
och innovationerna.

– Vi vill samarbeta med en innovativ föregångare 
i branschen. Våra anställda är vana vid att använda 
digitala tjänster 24/7 och denna service önskar de även 
inom företagshälsovården. De värdesätter till exempel 
MinMehiläinen, de digitala coachningsstigarna och 

Huolikulma. Även Kompass-verktygen är uppskattade, 
konstaterar Walli.

Samarbetet har varit givande även för Mehiläinens 
kundrelationschef Kaisa Hinttala.

– Vi har en öppen och förtroendefull samtalskon-
takt. Ledningen av arbetsförmågan i den föränderliga 
verksamhetsmiljön på CGI baserar sig på ett aktivt 
samarbete. Det är fint att tillsammans kunna ta fram 
individuella lösningar som hjälper de anställda att klara 
av arbetet, konstaterar hon.

Främjande av välbefinnandet får allt större 
betydelse

I framtiden kommer företagshälsovården enligt Walli 
att i allt högre grad fokusera på övergripande stöd av 
arbetstagarnas välbefinnande. På CGI sker detta i sam-
arbete med Mehiläinen.

– Tillsammans med Mehiläinen ordnar vi bland annat 
gymträning, mindfullness och webinarier för våra anställ-
da. Vi har också tillgång till CGI:s hälsoprogram Oxygen 
och Zense-lösningen, där man med hjälp av ett aktivitet-
sarmband och en app följer till exempel pulsfrekvensen, 
sömnkvaliteten och känslotillstånden hos frivilliga personer 
och team. På så sätt kan vi tillsammans med företag-
shälsovården vid behov utifrån erhållen data reagera 
på olika situationer i ett tidigt skede, konstaterar Walli.

Ulla Walli
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M ehiläinen är en stark expert och 
utvecklare av offentliga hälso-
tjänster. Över 160 kommuner och 

sjukvårdsdistrikt litar på vår yrkeskunskap 
överallt i Finland och Mehiläinen har samlat 
omfattande erfarenhet av olika sätt att pro-
ducera högklassiga offentliga hälsotjänster.

Snabbt till läkare på Oma 
Lääkärisi-stationerna

Oma Lääkärisi-stationerna är hälsostationer 
som utkontrakterats till Mehiläinen och fungerar 
som en del av det offentliga hälsostations-
nätverket. Vi erbjuder kunderna kundorien-
terad och effektiv vård samt snabb tillgång 
till mottagningar. Under 2019 kom kunderna 
till exempel i Esbo enligt stadens statistik 
snabbare till läkare på hälsostationer som drivs 
av Mehiläinen, när T3-siffran* användes som 
indikator. För våra beställarkunder medför Oma 
Lääkärisi-modellen kostnadsbesparingar, en 
förutsägbar kostnadsutveckling och sparrning 
för den egna produktionen. 

Vi har nått utmärkta resultat på Oma Lääkä-
risi-stationerna tack vare vår verksamhets-
modell som vi har utvecklat under en lång 
tid. Modellens funktion baserar sig på ledning 
baserat på effektivitet, noggranna analyser, 
data och kontinuerlig utveckling. Verksamheten 
utgår från kunden: processerna har planerats ur 
kundens perspektiv och hälsofördelarna samt 

• Hälsostationer med fritt kundval

• Utkontraktering och köpta tjänster

• Offentlig mun hälsovård

• Jourtjänster och personaltjänster

• Hemtjänster

Offentliga 
hälso-

tjänster En stark partner till 
offentliga hälsotjänster
Mehiläinen har en lång, gedigen bakgrund som partner till 
offentliga hälsotjänster. Vi erbjuder våra kunder kundorienterade, 
effektiva och kostnadseffektiva hälso- och sjukvårdstjänster, 
utan att förglömma digitala tjänster. Vi har lyckats utmärkt med 
våra mål: under 2019 fick man läkartid snabbt på offentliga 
hälsostationer som Mehiläinen driver. Dessutom skapar god vård 
hälsofördelar för kunderna.
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kundupplevelsen mäts ständigt. Arbetsfördelnin-
gen mellan yrkespersonerna är tydlig på Oma 
Lääkärisi-stationen och deras starka kompetens 
säkerställs med regelbundna utbildningar.

Digitala tjänster används även inom 
offentliga hälsotjänster

Under 2019 införde vi digitala tjänster, som är 
välbekanta från privata hälsotjänster, allt mer 
även i offentliga hälsotjänster. Digikliniken som 
verkar som en del av MinMehiläinen används 
bland annat i Länsi-Pohja, Siikalatva, Varkaus 
och Jorois. Med hjälp av digitala tjänster sä-
kerställer vi tillgången till läkartjänster samt 
jämlik tillgång till vård även i mer glesbebodda 
områden.

Ökning i tjänster hemma

Inom hemtjänster växte vi kraftigt under 2019, i 
synnerhet inom handikappservice och personlig 
assistans. Under året startade vi också Finlands 
första samföretag inom omsorgstjänster med 
Lappträsk kommun. För anställda lanserade vi 
appen Oma Työ, som sammanför de anställdas 
önskemål och kundernas behov.

*) Tillgången till läkarmottagningar mäts med 
T3-indikatorn. Siffran är medianen av den tredje 
lediga mottagningstiden hos läkare som arbetar 
på stationen.

MEHILÄINENS OFFENTLIGA 
HÄLSOTJÄNSTER

TILLGÅNG TILL VÅRD PÅ HÄLSOSTATIONERNA I FINLANDS STÖRSTA STÄDER
Väntetid till läkare vid icke-brådskande vård, dagar

   Mehiläinens hälsostationer i de 8 största städerna              Städernas egna hälsostationer              Regeringens 7-dagars mål
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Helsingfors UleåborgEsbo ÅboTammerfors JyväskyläVanda Lahtis

Kotipalvelu Mehiläinen: 
tjänster hemma hos seni-
orer, handikappade och 

familjer, inklusive måltids- 
och inköpstjänster, hem-
vård och hemsjukvård för 

äldre samt handikapp- och 
familjetjänster 

Personaltjänster: 
läkar-, tandläkar- 

och vårdarbe-
manningstjänster 

för kommuner, 
samkommuner och 

sjukvårdsdistrikt

Mehiläinen 
 Länsi-Pohja Oy: 
ett samföretag 

med kommuner i 
Havslappland

befolkningsunderlag cirka 

230 000

Primärvård: 

hälsostationer 
inom offentlig  
service

tandkliniker

19

7

NPS  

67

Källa: Stads webbplatser eller andra källor. Februari 2020.
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Risto Mustalahti, 
ansvarig läkare 
vid Oma Lääkärisi-
stationen i Tammerfors 
centrum och Taru 
Kuosmanen
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År 2019 var 
företagets 

rörelsevinst  

1,6 % av 
omsättningen.

Antal anställda  

över 900  
varav över   

100 läkare

Utkontrak-
teringen pågår i 

15 år 

Samarbetet gav välfärdsverktyg 
åt Tammerfors stad

M ehiläinen ansvarar för primärvården av 48 
000 invånare i Tammerfors. Mehiläinen 
är serviceproducent på hälsostationerna 

i Hervanta och i stadens centrum samt i boende- och 
hemtjänster för personer med funktionsnedsätt-
ning och seniorer, psykisk rehabilitering och barn-
skydd. Tesomaalliansen är ett exempel på det sätt 
som Mehiläinen och Tammerfors stad har utvecklat 
välfärdslösningar. 

Tesoma, som öppnade år 2018, är en välfärdscentral 
där staden och Mehiläinen producerar tjänsterna i en 
alliansmodell. Ett partnernätverk mellan den offentli-
ga, privata och tredje sektorn, som också är öppet för 
utomstående aktörer, svarar för välfärdstjänsterna i 
området. Det väsentliga är ett kundorienterat verk-
samhetssätt, en värde- och effektbaserad social- och 
hälsovårdsmodell samt en kontinuerlig uppföljning och 
öppen delning av data och information. 

– I alliansen lär sig båda parterna av varandra och 
de verkar som jämbördiga partner. Modellen fung-
erar bäst när det gäller att lösa stora utmaningar. 
Tesomaalliansen har väckt ett enormt intresse såväl 
i Finland som internationellt, säger Taru Kuosmanen, 
direktör för välfärdstjänsterna på Tammerfors stad, 
som har ansvarat för beredningen av alliansen och för 
samarbetsavtalet. 

Fräscha perspektiv på gemensamma utmaningar 

Enligt Kuosmanen syns Mehiläinens långa historia i häl-
sostationsverksamhet i dess kompetens. Delningen av 
idéer och god praxis har fördjupat partnerskapet och 
utvecklat stadens egen verksamhet.  

– Mehiläinen är inte en traditionell serviceproducent. 
Hälsostationer leds genom information och vi har också 
börjat sprida lärdomar som vi fått av Mehiläinen inom 
stadens egna hälsostationer. Vi har fått bra verktyg för 
till exempel uppföljning av ekonomin och verksamheten. 
Dessutom har vi tillsammans med Mehiläinen utvecklat 
ledarskapsverktyg för cheferna, säger Kuosmanen.  

För Tammerfors stad är det centrala i samarbetet 
att det ger resultat: hur effektiv och kostnadseffektiv 
vården är och om klienterna är nöjda med den service de 
får. Samarbetet med Mehiläinen har hjälpt till att införa 
digitala tjänster i hela vårdprocessen.  

Kuosmanen tror att partnern också kan bidra med 
lösningar till exempel inom barnskyddet och i service 
för personer med funktionsnedsättning. 

– Utomstående aktörer kan utmana oss och lyfta fram 
perspektiv som vi själva ännu inte har tänkt på. Utma-
ningarna inom omsorg och välfärd är inte specifika för 
Tammerfors, utan hela Finland tampas med samma frå-
gor. Vi tar emot nya idéer med glädje, säger Kuosmanen.

I SAMARBETE MED MEHILÄINEN

Offentliga hälsotjänster  ÅRSBERÄTTELSE 2019

Mehiläinen utvecklar 
tjänsterna i Havslappland
I den största utkontrakteringen av hälsotjänster i Finlands historia grundade 
Mehiläinen och kommunerna i Länsi-Pohja samföretaget Mehiläinen  Länsi-
Pohja Oy. Det svarar för primärvården i Kemi och Torneå och merparten av 
serviceproduktionen i Länsi-Pohja centralsjukhus. 

D et första hela verksamhetsåret för servi-
ceproduktionen i Mehiläinen Länsi-Pohja 
var ett fartfyllt år av utveckling. Företa-

gets affärsverksamhet har varit ekonomiskt lönsamt 
sedan början. 

Våren 2019 fokuserade vi särskilt på processut-
veckling genom att integrera primärvården och den 
specialiserade sjukvården, förbättring av kostnadsef-
fektiviteten samt förankring av en verksamhetsmodell 
och kultur som siktar mot kundorientering.

Till exempel sammanslogs telefontjänsten och 
bedömning av vårdbehov till en enhet, som betjänar 
hela befolkningen i alla frågor gällande hälsotjänster, 
även kvällstid. Under våren öppnades även en avgiftsfri 
Digikliniken som är öppen dygnet runt för invånarna 
i Kemi, Torneå och Keminmaa. Med tjänsten får man 
tillgång till läkare till exempel hemma på soffan. Via 
tjänsten får över 500 patienter hjälp varje månad.  

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården 
har förbättrats betydligt med hjälp av en effektiviserad 
behandling av remisser och kortare operationsköer. Inom 
sjukhusverksamhet analyserades skillnaderna mellan 
efterfrågan på och utbud av tjänster och resurser om-
allokerades. Den ökade kundorienteringen beskrivs av 
en uppgång i nettorekommendationsindexet (NPS) för 

företagets verksamhet i slutet av 2019. NPS översteg 
70-poängsgränsen för första gången i oktober–november.

Vi blickar mot framtiden med tillförsikt, med målet 
att i enlighet med vår vision vara den bästa och hög-
klassigaste kundorienterade producenten av hälsot-
jänster i Finland.

MEHILÄINEN 
LÄNSI-POHJA OY

Ett samföretag 
ägt av Mehiläinen 
och kommunerna i 

Havslappland

Betjänar över   

60 000  
kommuninvånare  

i regionen

I partnerskapet mellan Tammerfors stad och Mehiläinen är det viktigt att utveckla 
verksamheten och dela med sig av god praxis.
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Antalet vårddygn 
per år är närmare 
två miljoner och 

 antalet arbetsskift 
över en miljon  

per år.

Det gemensamma 
målet är ett individuellt 
och gott liv
Kvalitetslöftet för våra omsorgstjänster är att garantera alla våra boenden 
ett individuellt och gott liv. Som första företag i branschen har Mehiläinen 
utvecklat ett övergripande kvalitetsindex för omsorgstjänster. Indexet 
används för att följa upp hur målen nås i realtid och på ett jämförbart sätt. 

U nder 2019 satsade vi starkt på ut-
vecklingen av våra vårdtjänster. Vi 
utförde utvecklingsarbetet bland 

annat med hjälp av vårt kvalitetsindex. Med 
hjälp av pekplatteenkäter samlade vi in feed-
back över 15 000 gånger av boende, anhöriga 
och anställda. Vi tog också i bruk servicenivå-
larm och skapade en egenkontrollenkät, med 
vilka vi säkerställer att kritiska kvalitetsfrågor 
beaktas och att man reagerar snabbt på even-
tuella punkter som ska korrigeras.

Arbete med stort hjärta

Personalen har en central roll inom omsorgst-
jänster. På Mehiläinens enheter utför vårdare, 
andra yrkespersoner och enhetscheferna ett 

ÅRSBERÄTTELSE 2019  Socialtjänster   

• Boendetjänster för åldringar

• Boendetjänster för personer med 
funktionsnedsättning

• Psykisk rehabilitering

• Institutionstjänster inom barnskydd

• Öppenvård inom barnskydd

Social- 
tjänster

HOIVA MEHILÄINEN

HOIVA MEHILÄINENS KVALITETSLÖFTE

Under 2019  
sammanlagt

38 nya boende-
serviceenheter, antingen 

som nya enheter  
eller genom  

företagsförvärv

Kvalitetslöfte består av fem delområden 
för att säkerställa ett gott liv till alla våra 
boenden.

1. Individuell omsorg, dirigering och stöd

Vår viktigaste uppgift är att ge våra 
boende en individuell och högklassig vård, 
omsorg och övervakning. Våra boendes 
behov och önskemål styr vår verksamhet.

2. Ett eget, trivsamt hem

Våra hem är trivsamma och hemtrevliga. 
Våra boende får möblera sina egna rum 
enligt egen smak och delta i hemmets 
vardag enligt sina resurser.

3. Välsmakande och hälsosam kost

Vi satsar på god, mångsidig och närings-
rik mat och trevliga måltidsstunder.

4. Gemenskap och delaktighet

I våra hem bor de boende med en 
smak av livet – hos oss gör vi saker och 
här händer det. Vi tar med de boende 
och de närstående i planeringen av 
hemmets verksamhet.

5. Säkerhet

Personalen sörjer dagligen för de 
boendes säkerhet. Det är tryggt att 
leva och bo i våra hem.

18

värdefullt arbete med stort hjärta, med boen-
dens välbefinnande i första rummet. 

Under 2019 satsade vi särskilt på introduktion 
för chefer samt ett omfattande utbildnings-
program tillsammans med Aalto Executive 
Education. Vi reviderade även våra system för 
skiftplanering och skapade bättre möjligheter 
för anställda att påverka sina egna arbetsskift. 

År 2019 innehöll även andra betydande 
milstolpar. Antalet boende i tjänsterna för äld-
re personer ökade och personalnöjdheten 
förbättrades. Vi satsade starkt på tillväxt och 
utveckling inom handikappservice, och bland 
annat övergick innehavet av Provesta Oy, som 
producerar boendetjänster för rehabiliterings-
patienter inom mentalvården och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, till Mehiläinen. 

Enheterna  
har över  

6,800  
boendeplatser.

Cirka 200  
boendeserviceenheter 

på olika håll  
i Finland

Boendetjänster 
erbjuds sen-

iorer, personer 
med funktions-
nedsättning och 

klienter inom psykisk 
rehabilitering
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ATT ARBETA PÅ MEHILÄINEN

Gemensam vardag med boende

Barnets bästa är det viktigaste 
i ett effektivt barnskydd
Som föregångare inom barnskydds- och familjetjänster bygger Familar 
upp en bättre framtid genom att främja barnens och familjernas 
välbefinnande tillsammans med dem. Barnets bästa är det viktigaste i 
vårt arbete. Familar är en del av Mehiläinen-koncernen. 

Närvårdare Piia Seppä har varit med i verksamheten på 
Mainiokoti Maaria sedan vårdhemmet grundades 2008. 

I nom Familars barnskyddstjänster får barn, unga 
och familjer hjälp med att klara sig i livet samt 
ungdomar som riskerar marginalisering hjälp att 

hålla sig engagerade i samhället. I vår verksamhet be-
tonas barnets bästa samt hänsyn och ansvarstagande. 
Tidsmässigt rätt insatta och effektiva barnskyddstjänster 
bygger upp en bättre framtid för barn och familjer.

En trygg och god vardag

En trygg och god vardag för barn och unga som är 
klienter hos oss samt för vår personal är av största 
vikt i vårt arbete. Som en del av vårt kontinuerliga 
utvecklingsarbete satsade vi under 2019 särskilt på att 
utveckla egenkontrollen. Sammanlagt gjordes cirka 200 
egenkontrollbesök och sedan juni svarade förestånd-
aren för varje enhet regelbundet på månadsenkäten 
inom egenkontroll. 

Vi samlar regelbundet in respons även av barn som 
placerats i våra enheter, deras anhöriga och represen-
tanter för socialväsendet. I detta syfte har vi tagit fram 
enkäter som fylls i på pekplattor och som besvaras 
anonymt. Under året genomfördes även en omfattande 
riskbedömning i enheterna. Riskbedömningen fungerar 
som respektive enhets eget verktyg för att identifiera 
och förebygga risker. 

M ainiokoti Maaria erbjuder serviceboende 
med heldygnsomsorg för äldre personer i 
Åbo, i en lantlig miljö och med goda möjlig-

heter till friluftsliv. Boendeantalet är cirka 47 och antalet 
vårdare 29. Närvårdare Piia Seppäs arbetsuppgifter på 
Maaria är fokuserade på vårdarbete samt aktiviteter 
och hobbyer tillsammans med boende. Hon har också 
rollen som teamansvarig. 

- Jag gillar mitt arbete och trivs bra på Maaria, 
berättar Piia.

Ett liv enligt boendes egna önskemål

Vårdarna deltar i boendes vardag på servicehem-
met och utvecklingsarbete pågår kontinuerligt inom 
enheten. Piia upplever att vårdarbetet har blivit allt 
mer människonära under hennes drygt tio år långa 
arbetskarriär, och till exempel egenvårdarsystemet 
har utvecklats. 

- Våra boendes möjligheter till hobbyer och akti-
viteter har utvecklats otroligt mycket. Utfärderna till 
torgkaféer, Runsala och Mariehamn har varit underba-
ra. Vi har också haft många besökare, allt från Röda 
Korsets medarbetare till daghemsgrupper. Det hör till 
vardagen att diskutera, sjunga, spela spel och motionera 
tillsammans med boende. Men Raulis favorithobby är 
nog att snickra, ler Piia.  

Heltäckande utbildningar för yrkespersoner

Familars mångprofessionella team har ett nära sam-
arbete med kommuner, med fokus på barnets bästa. 
Vår växande grupp med yrkespersoner upplever att 
det bästa i deras arbete är att det är betydelsefullt, att 
de har möjlighet att lära sig nya saker och kan påverka 
arbetet. Under 2019 fortsatte vi med våra starka sats-
ningar på kompletterande utbildning för personalen 
bland annat genom att starta Nepsy-coachutbildning 
för 100 handledare. Vi utbildade även chefer och per-
sonal i till exempel tolkningen av barnskyddslagen i 
enheternas vardag. 

Finlands mest omfattande 
mätning av effektivitet och 

kundupplevelse i tjänster för 
vård utom hemmet. Barnens 

rehabilitering bedöms 
med hjälp av en indikator 
för funktionsförmåga som 
uppdateras regelbundet.

FAMILAR

80  
enheter och 

1 500  
yrkespersoner över 

hela landet

Erbjuder institutions-
tjänster och öppen-

vård inom barnskydd, 
familjerehabilitering, 
familjevård med stöd 
samt  förebyggande 
 familjetjänster enligt 

socialvårdslagen

Rauli Alhonen, som är 74 år, har bott på Mainikoti 
Maaria i nio år. Han hjälper gärna vårdarna med vardags-
sysslorna alltid när han kan. Raulis fru bor hemma och 
kommer ofta på besök tillsammans med sin hundvalp. 
Även Raulis söner och familjebekanta och hans tidigare 
träningsadepter besöker honom ofta.   

- Jag känner lycka över att mina vänner besöker 
mig och vårdarna är trevliga. Vårdarna kommer också 
med nya kunskaper. Ibland gnabbas vi, eftersom jag 
är så envis, ler Rauli.  

Piia skrattar till: - Här får alla vara sig själva.  

Utbildningsmöjligheterna ökar 
arbetsmotivationen 

Pia har en positiv inställning till arbetet och vill utveckla 
sig: hon har deltagit i ett stort antal utbildningar och 
byggt på sin kompetens med två examina. Utbildning-
arna och examina har bekostats av arbetsgivaren, och 
hon uppskattar det stöd hon får i sin utveckling. Nu har 
Piia jobbat som teamansvarig i cirka sju år. 

- Jag arbetar för att människorna ska må bra, vilket 
också får mig att må bra. Samtidigt krävs det fortgående 
studier och självutveckling. Alla medlemmar i teamet 
måste vara noggranna och följa anvisningarna och 
reglerna. För mig är det mycket viktigt att boende mår 
så bra som möjligt och känner sig trygga.  

Piia Seppä och 
Rauli Alhonen

Den ledande   
privata 

 producenten av 
barnskydds tjänster 

i Finland
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I SAMARBETE MED MEHILÄINEN

Mehiläinens internationella tillväxt 
startade i Grekland

23

Mehiläinen utvecklar och för kompetens om finländska digitala hälsotjänster 
utomlands. Våra digitala lösningar har väckt stort intresse utanför Finlands 
gränser, bland annat i Grekland, där den ledande privata sjukhuskedjan 
köpte Digikliniken-plattformen.

M ehiläinens Digiklinik är ett unikt koncept även 
internationellt. Den första internationella 
kundrelationen föddes i juni 2019, då den 

grekiska privata sjukhus- och läkartjänsteleverantören 
Hellenic Healthcare Group (HHG) förvärvade licensen 
till plattformen Digikliniken, nätreservationssystemet 
och lokaliseringen av dessa. Kunderna i HHG:s Metro-
politan- och Hygeia-sjukhus kommer att få tillgång till 
de digitala tjänsterna stegvis från början av år 2020.

– Vi är entusiastiska över samarbetet. Detta är ett 
mycket betydande avtal som gör att Mehiläinens verk-
samhet expanderas och blir internationell. Vårt samarbete 
med HHG har varit smidigt och det har byggt på ett 
starkt samförstånd och förtroende, konstaterar Anssi 
Hartiala, verksamhetsdirektör på Mehiläinen.

– Vi tog del av Mehiläinens lösningar tillsammans 
med en internationell delegation. Vi har varit impone-

rade av användbarheten i Mehiläinens digitala tjänster 
och deras nya sätt att tänka på serviceproduktion. En 
stark kundorientering och en förmåga att bryta invanda 
processer syns i tjänsteutvecklingen. Vi är övertygade 
om att Mehiläinen är rätt partner för oss att stödja vår 
vision om ett digitaliserat Hellenic Healthcare Group, 
säger Dimitrios Spiridis, verkställande direktör på HHG.

I framtiden väntas samarbetet med Mehiläinen bli 
djupare och bredare så att det omfattar ett bredare 
spektrum av digitala hälsolösningar. 

Mehiläinen söker en stark tillväxt på den internatio-
nella marknaden. Digitala lösningar, som är spjutspet-
sen för internationaliseringen, har väckt stort intresse 
utanför Finlands gränser.

Stark kompetens och 
branschkännedom påskyndar 
tillväxten i digitala tjänster 
Förmåga att digitalisera och stark branschkännedom och -erfarenhet hör till 
framgångsfaktorerna för Mehiläinens digitala tjänster. Vi tror att framtidens 
hälso- och sjukvårdstjänster baserar sig på en kombination av digitala tjänster 
och heltäckande fysiska tjänster. 

M ehiläinen går i bräschen för utvecklingen av 
effektiva och högklassiga digitala tjänster 
inom branschen. I vårt utvecklingsarbete 

har vi fokuserat på tjänster som avsevärt underlättar 
människornas vardag, såsom att digitalisera kundtjänst-
situationer som orsakar väntetider till självbetjäning. 
Via våra tjänster får våra kunder tillgång till sina egna 
hälsouppgifter och undersökningsresultat smidigt och i 
realtid. De kommer även behändigt till distanssjukvård 
oberoende av tid och plats.

På Mehiläinen baserar sig verktygen för kvalitet, 
vårdeffekter och förebyggande av sjukdomar på de 
möjligheter som digitaliseringen ger. Digitala kana-
ler kan till exempel användas för livsstilscoachning, 
såsom ”Ät hälsosammare”, varvid stöd kan ges för 
ändring av levnadsvanor och därmed förebyggande 
och behandling av folksjukdomar. Vi erbjuder även 
nya, riktade behandlingar inom mental hälsa via 
distansmottagningarna.

Utvecklingsarbetet görs i vår egen 
IT-organisation

En central utmaning vid digitalisering av hälso- och 
sjukvårdstjänster är klyftan mellan producenterna av 
hälso- och sjukvårdstjänster och IT-leverantörerna. 
Hos IT-leverantörerna saknas ofta branschkännedom 
och hos producenterna av hälso- och sjukvårdstjänster 
förmågan att utveckla ändamålsenliga IT-lösningar. 

På Mehiläinen greppade vi utmaningen för flera 
år sedan. Vi har byggt upp en egen IT-utvecklings-
organisation på 40 personer, som kompletterar det 
omfattande teamet av experter inom hälsotjänster och 
affärsverksamhet. En fördomsfri experimentell kultur 
och framtidssyn på hälso- och sjukvården har samlats 
genom våra erfarenheter av kundernas förväntningar och 
beteenden, högklassiga digitala tjänster och ny planering 
av processerna. Vi tror att det finns efterfrågan runtom 
i världen på det framgångsrecept som vi har hittat. 

DIGITALA BESÖK I SIFFROR 2019 

Över År 2019 hade   
Digikliniken över 

Av dem har

785 000
170 000

415 000

16
1 500

personer har  registrerat 
sig i MinMehiläinen. kontakter.

registrerat sig i 
mobilapplikationen.

Mehiläinens webbplats är en 
av de största webbplatserna 
inom hälsobranschen i Finland.  
På webbplatsen finns över

hälsorelaterade 
artiklar.

Webbplatsen 
 Mehiläinen.fi hade 

över
miljoner 
besökare.

Ökning från  
året innan 45 %

44 % På Mehiläinen 
bokas 

av alla tider via 
 webben eller 
mobilen.

ÅRSBERÄTTELSE 2019  Digitalisering
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Bättre hälsa  
och välbe-
finnande i 
Finland
Kärnan i Mehiläinens företagsansvar 
är övergripande stöd av hälsa och 
välbefinnande.

M ehiläinens samhällsengagemang är djupt 
förankrat i våra grundläggande uppgifter 
och värderingar. Vi vill skapa bättre hälsa 

och välbefinnande i vår omgivning. Vi bär ansvar och 
främjar partnerskap i vår verksamhet. Vi utvecklar kon-
tinuerligt vår verksamhet med fokus på människorna, 
samhället och miljön samt granskar den sociala, ekolo-
giska och administrativa hållbarheten i vår verksamhet. 

Under 2019 satsade vi på samarbetet med våra 
intressegrupper. Vårt mål är att vara en aktiv deltaga-
re i samhället och att i vår verksamhet skapa största 
möjliga mervärde. År 2019 innebar detta till exempel 
ännu aktivare växelverkan och dialog med våra sam-
arbetspartner. För våra kunders räkning vill vi delta i 
varje finländares vardag och erbjuda lättillgängliga, 
högklassiga och effektiva tjänster. 

I vårt företagsansvar fokuserade vi 2019 särskilt på 
högklassigt kvalitetsarbete samt kompetensutveckling 
för vår personal. Det värdelöfte som vi har gett våra 
arbetstagare om meningsfullt arbete, kvalitet, tillväxt 
och utveckling avspeglar också på ett utmärkt sätt 
utgångspunkten för vår utveckling av en ännu mer 
ansvarsfull verksamhet 2020. 

25
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Vår verksamhet  
utgår från hög kvalitet
110-åriga Mehiläinens patientsäkerhets- och 
kvalitetsarbete har långa anor. Moderna verktyg 
möjliggör omfattande datainsamling hos både 
yrkespersoner och patienterna själva.  
Vi utvecklar verksamheten fördomsfritt och 
utnyttjar digitaliseringen.

–I vårt kvalitetsarbete är det viktigt att stärka 
patientsäkerheten samt att ge effektiv 
vård i rätt tid och samtidigt engagera 

patienterna. Det övergripande målet är att producera 
hälsofördelar för alla patient- och klientgrupper, säger 
Kaisla Lahdensuo, medicinsk chef på Mehiläinen.

Ledning genom information samt databaserad forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet får en allt viktigare 
ställning i framtiden. Detta förutsätter omfattande da-
tamassor och en stark digital kompetens. Detta arbete 
utför Mehiläinen i framkant i branschen.

Med hjälp av digitalisering

Digitaliseringen fungerar vid Mehiläinen som stöd för 
egenkontroll samt säkerställer att forsknings- och 
vårdpraxis följer rekommendationerna och kvaliteten 
är jämn på alla enheter. 

– Våra läkare har tillgång till nyckeltalen för det egna 
kliniska arbetet och kan jämföra dem med kontrolltalen 
för läkare inom samma specialitet. Dessutom följer 
den ansvariga läkaren för varje enhet nyckeltalen och 
diskuterar avvikelser, berättar Lahdensuo. 

– Det kan hända att en läkare som specialiserat sig 
på diabetes får de besvärligaste fallen, och då blir talen 
för terapeutisk balans dåliga – men så kan det också 
vara. Med hjälp av talen ser man också om effektiviteten 
kan ökas, genom att exempelvis sätta in extra personal, 
till exempel ett mångprofessionellt team, i vården av 
diabetespatienter. 

Även effektiviteten följs upp

Digitaliseringen skapar även nya möjligheter när det 
gäller att följa upp behandlingens effektivitet. Uppgifter 
kan plockas antingen direkt från patientdatasystemet 
eller genom enkätundersökningar, vilka underlättas av 
Digikliniken och MinMehiläinen.

– Vi följer upp den terapeutiska balansen för diabetes 
typ 2 via blodsocker- och kolesterolvärden i patient-
datasystemet. Även hjärt-kärlpatienters uppgifter kan 
plockas ur patientdatasystemet, säger Lahdensuo.

Om man vill att satsningarna inom hälso- och sjuk-
vården ska ha så stor produktivitet och effektivitet som 
möjligt, är nyckelfrågan att de görs i rätt tid: det krävs 
alltid mindre satsningar för att förebygga sjukdomar 
än att behandla dem. Att få tillgång till vård i rätt tid 
förebygger senare problem och gör att sjukfrånvaron 
blir så kort som möjligt.

Även när det gäller förebyggande har det digitala 
visat sig vara ett lovande verktyg. Livsstilscoachningar 
som utnyttjar digitala kanaler erbjuder ett effektivt 
verktyg för att förebygga och behandla folksjukdomar. 
Vi erbjuder även nya, riktade behandlingar för mental 
hälsa med hjälp av distansmottagningar.

INDIKATORER FÖR KLINISK KVALITET

Kaisla 
Lahdensuo

RESULTAT AV KVALITETSUPPFÖLJNING 2019
Som exempel Oma Lääkärisi-stationerna i Jyväskylä

MAREVAN-PATIENTER

På Oma Lääkärisi-stationerna i Jyväskylä har man 
under 2019 fokuserat särskilt på Marevan-patienter-
nas vård. Målet har varit att byta ut Marevan till nya 
säkrare och effektivare läkemedel, och beträffande 
detta har stora framsteg uppnåtts. De nya läke-
medlen har färre allvarliga biverkningar och bättre 
antitrombotisk effekt än Marevan. För samhället 
ger de nya läkemedlen betydande kostnadsbespa-
ringar bland annat på grund av minskat behov av 
laboratoriekontroller.

DIABETIKER

I Säynätsalo har det långsiktiga arbetet för att 
förbättra vårdresultaten för diabetiker fort-
satt. När diabetikernas blodsockerbalans är på 
målnivån för behandlingen minskar riskerna 
betydligt för många följdsjukdomar som är asso-
cierade med diabetes, vilket medför förbättrad 
livskvalitet för patienten och en betydande före-
byggande effekt.
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Andelen patienter som använder Marevan 
har minskat med 22 % år 2019

Andel diabetiker vars långtidsblodsocker ligger 
på målnivån. Säynätsalo 2019.
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Unga  
vuxna

Vuxna

Indikatorer för 
klinisk kvalitet

Effekt av fertilitets-
behandlingar

Kartläggning och 
dokumentation av 
levnadsvanor

Antibiotikaval enligt 
rekommendationerna vid 
mellanöroninflammation

Strålning i 
ländryggsområdet på 
personer i fertil ålder

Behandlingsbalans hos  
typ 2-diabetiker  
(långtidsblodsocker, LDL-
kolesterol och blodtryck)

Ordination av 
smärtstillande 
läkemedel

Papa- och HPV-
undersökningar 
på kvinnor

Ordination av 
läkemedel som i 
huvudsak påverkar 
centrala nervsystemet

”Kvaliteten har synliggjorts 
i LaatuKenno, som 

publicerats på Mehiläinens 
webbplats. Där visas 

kontinuerligt uppdaterad 
kvalitetsinformation från 

olika affärsområden och ur 
olika kvalitetsperspektiv.
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YRKESPERSONER PÅ MEHILÄINEN

yrkesutövare

medicinska 
 specialiteter 
finns 

 representerade på 
Mehiläinen. I Finland 
används 50 specialiteter.

Cirka

läkare, varav cirka

5 100
3 200

anställda och  
yrkesutövare

Sammanlagt över

21 800

48
19 %

81 %

Största yrkesgrupper 

Könsfördelning Åldersfördelning 

 Sjukskötare,  
       hälso  vårdare och  
       företagshälsovårdare 

 Läkare

 Närvårdare  

M

K

34 %

23 %
11 %

Betydelsefullt arbete  
för yrkespersoner
Mehiläinen sysselsätter en ständigt växande grupp yrkespersoner inom 
social- och hälsovård. Vi är en attraktiv och intressant arbetsgivare bland 
såväl yrkespersoner som studerande*. 

E n central förutsättning för Mehiläinens tillväxt, 
utveckling och kvalitet är en personal beståen-
de av kunniga yrkespersoner. Hos Mehiläinen 

arbetar yrkespersoner med ett omfattande spektrum 
av utbildningar och uppgifter. De yngsta anställda är 
under 20 år, medan de mest erfarna yrkesutövarna är 
över 70 år.

En mångsidig arbetsgemenskap 

Vår arbetsgemenskap är mångsidig när det gäller såväl 
människors befattningar som personalens diversitet. Som 
arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas 
egna beskrivningar – jämlik, opartisk och tolerant. Vi vill 
vara en arbetsgemenskap som uppskattar människors 
olikhet och de styrkor som uppkommer från det.

Ständig kompetensutveckling

Det är viktigt för oss att personalens kompetens utvecklas 
ständigt. Merparten av utbildningen inom Mehiläinen är 
fortbildning eller kompletterande utbildning eller annan 
yrkesrelaterad utbildning som genomförs både som 
kontakt- och distansundervisning. Under 2019 ökade 
antalet nätutbildningar som vi erbjuder betydligt, och 
ökningen kommer att fortsätta. Med hjälp av nätutbild-

ningar säkerställer vi en jämn kvalitet på utbildningarna, 
minskar vårt klimatavtryck och möjliggör utbildningar 
för så många som möjligt. 

Under 2019 var den största enskilda utbildningssats-
ningen en Mehiläinen Executive Education-utbildningen 
(MEE) för personer som arbetar med chefsuppgifter, där 
cirka 500 chefer deltog. MEE-utbildningen fortsätter 
även under 2020, inspirerad av de goda erfarenheterna. 

Delaktighet och deltagande

Under 2019 utvecklades de anställdas delaktighet och 
deltagande genom att skapa nya forum för samarbetet 
mellan Mehiläinen och förtroendevalda. De välfungerande 
arbetshälsogrupperna fortsatte och deras verksamhet 
kommer att utvecklas vidare parallellt med utvecklandet 
av annat arbetarskydds- och arbetshälsoarbete. Under 
2019 startade vi även ett systematiskt, koncernomfat-
tande utvecklingsarbete för att ta arbetsgivarimagen 
och personalengagemanget till en ny nivå. Arbetet 
fortsätter även under 2020 styret av vårt värderingspar 
”tillväxt och utveckling”: vi har lyft fram introduktion 
och coachning som fokusområde.

*) Källa: Universums undersökning ”The Most Attractive 
Employers of 2019” 

En av Finlands 
största 
sysselsättare
På Mehiläinen arbetar 
över 21 800 anställda och 
yrkesutövare 

Vid utgången av 2019 sysselsatte Mehiläinen över 18 000 
anställda i anställningsförhållande, vilket betyder drygt 
10 000 årsverken omräknat till heltidsanställningar. 
Dessutom erbjuder Mehiläinen arbetet för över 3 800 
yrkespersoner som arbetar i yrkesutövarförhållande. 

Arbetskraftsbehovet inom social- och hälsovårds-
branschen kommer att öka avsevärt under de närmaste 
åren och att rekryteringarna blir allt mer krävande syns 
också i Mehiläinens verksamhetsmiljö. Som en stor, 
snabbväxande aktör har Mehiläinen utmärkta möjligheter 
att erbjuda yrkespersoner goda arbetstillfällen. Därför 
vill vi erbjuda en god arbetstagarupplevelse varje dag. 
För att säkerställa detta vidareutvecklar vi utbildning, 
coachning, möjligheter till interna karriärvägar och 
olika responskanaler.

27 % 47 % 26 %

  < 30         30–50         > 50
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Mehiläinens 
ägarskap

ÄGARANDELAR

Stora 
investeringar  
i Finland

Mehiläinens huvudägare är fonder förvaltade av CVC 
Capital Partners. Till Mehiläinens ägare hör också Lokal-
Tapiola-gruppen, Varma, Statens pensionsfond (VER), 
Ilmarinen, Apotekens Pensionskassa, Valion Eläkekassa 
samt bolagets ledning.

Fonder förvaltade av CVC Capital Partners 57 %
LokalTapiola-gruppen 20 %
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 8 %
Statens pensionsfond (VER) 5 %
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen     4 %
Apotekens Pensionskassa 0,6 %
Valion Eläkekassa 0,4 %
Övriga investerare och privatpersoner totalt 5 %

Nyckeltal

NYCKELTAL* (MN EURO)
2017 2018 2019

Omsättning 755,5 915,9 1 064,1

Justerad EBITDA 92,8 108,1 125,2

Justerad EBITA 73,3 84,8 99,5

Räkenskapsperiodens vinst 37,4 27,3 3,6

2017 2018 2019

Omsättningsökning % 28,0 21,2 16,2

Justerad EBITDA % 12,3 11,8 11,8

Justerad EBITA % 9,7 9,3 9,3

JUSTERAD EBITDA**
mn euro

2017 2018 2019

OMSÄTTNING  
mn euro

2017 2018 20192016 2016

66,7 
mn euro

Skatteavtryck av läkare verksamma 
som yrkesutövare på Mehiläinen

Siffran är en uppskattning och räknas 

separat till Mehiläinens skatteavtryck.

ÅRSBERÄTTELSE 2019  Nyckeltal och skatteavtryck

U nder 2019 fortsatte Mehiläinen med omfat-
tande investeringar och projekt som stöder 
digitaliseringen. Totalbeloppet för investe-

ringar var i sammanlagt 85 miljoner euro. Utöver detta 
uppkom hyresansvar på nästan 70 miljoner euro till följd 
av Mehiläinens utvidgning av affärsverksamheten och 
det ökade antalet enheter.  

* Till följd av förändringarna i Mehiläinens ägarstruktur 2018, härrör de siffror som rapporteras för 2016–2018 från  
 koncernnivån Mehiläinen Oy och på motsvarande sätt siffrorna för 2019 från koncernnivån Mehiläinen Konserni Oy  
 utan påverkan av IFRS 16. Med påverkan av IFRS 16, Mehiläinen Konserni Oys justerad EBITDA var 202,0 miljoner euro,  
 justerad EBITA 118,8 miljoner euro och vinst under redovisningsperioden 0,6 miljooner euro i 2019.

** Justerad EBITDA är resultat före räntor, skatt och avskrivningar och jämförelsestörande poster, och justerad EBITA 
 är resultat före räntor, skatt, avskrivningar på immateriella tillgångar som uppstått från förvärv och jämförelsestörande 
 poster. EBITDA % och EBITA % har beräknats baserat på justerad EBITDA och justerad EBITA.

Skatteavtryck*

90,2  
mn euro

4,9  
mn euro

77,4  
mn euro

7,0  
mn euro

36,5  
mn euro

1,5  
mn euro

 Innehållna och betalda 
 förskottsinnehållningar på löner

 Mervärdesskatt vid inköp och
  investeringar som inte har avdragits

 Samfundsskatt

 Överlåtelseskatt och fastighetsskatt

 Arbetsgivaravgifter

 Redovisad mervärdesskatt

92,8
108,1

125,2

64,4
755,5

915,9
1 064,1

590,1

217,6
mn euro
(204,1)

  
Investeringarna riktades bland annat till:

• Nya läkarcentraler, vårdhem och barnskydd-
senheter runt Finland. 

• Projekt. Vi investerade i bland annat 
det nya sjukhuset i Björneborg samt en 
magnetundersökningsenhet.

• Personalutbildning. Vi genomförde bland 
annat en av Finlands största chefsutbildningar,  
i vilken cirka 500 chefer på Mehiläinen deltog.

• Utvecklingsprojekt. Vi erbjöd våra kunder 
bland annat digitala coachningsstigar till stöd 
för livsstilsförändringar.
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Johanna Asklöf
ML, MBA, f. 1972
Läkarcentraler

Hälso- och sjukvårdskompetens 
förenas med en stark ledarskap-
serfarenhet. En bakgrund inom 
läkarcentral-, sjukhus och arbets-
livstjänster samt tjänster för äldre. 
Johanna har arbetat på Mehiläi-
nen sedan 2007.

Oskari Eskola
DI, f. 1985  
Munhälsovård

Mångsidig och internationell 
erfarenhet av affärsutveckling. 
Har tidigare arbetat som affärs-
ledningskonsult hos Bain & Com-
pany, kapitalplacerare hos Triton 
och strategidirektör hos Tele2. I 
Mehiläinens styrelse 2015–2017. 
Oskari har arbetat hos Mehiläinen 
sedan 2019.

Niklas Härus
EM, f. 1986  
Vårdtjänster

Erfaren ledare av social- 
och hälso tjänster, arbetade 
 tidigare på bl.a. Ernst & Young. 
 Niklas kom till Mehiläinen via 
 Mediverkko år 2010.

Antti Miettinen
EM, f. 1976  
Arbetslivstjänster

Lång erfarenhet av service- 
 affärsverksamhet, utveckling 
av företagskunders tjänster 
och säljledning på bl.a. IBM 
och  Ilmarinen. Antti började i 
 Mehiläinens tjänst år 2015.

Lasse Männistö
EM, f. 1982  
Mehiläinen Länsi-Pohja 

Över tio års bred erfarenhet 
som chef, utvecklare och be-
slutsfattare inom social- och 
hälsovården. Lasse anslöt sig till 
Mediverkko 2008 och arbeta-
de som riksdagsledamot åren 
2011–2015. Lasse har arbetat hos 
Mehiläinen sedan 2015.

Anssi Hartiala
DI, f. 1979 
Läkarcentraler

Erfarenhet på över ett 
 årtionde av utveckling och 
ledning av affärsverksamhet 
och framgångsrika digitala 
tjänster inom hälso- och sjuk-
vården. Anssi har arbetat på 
Mehiläinen sedan 2006.

Markku Näreneva
Specialist i allmänmedicin, 
f. 1980
Offentliga hälsotjänster

Över 10 års erfarenhet av 
att producera, utveckla och 
leda offentliga hälsotjänster. 
Markku kom till Mehiläinen 
via Mediverkko år 2005.

Harri Pomell
DI, f. 1974  
Barnskyddstjänster

Över 15 års omfattande erfa-
renhet av social- och hälso-
tjänster. Arbetade tidigare på 
bl.a. GlaxoSmithKline. Harri 
inledde sin karriär på Mehiläi-
nen via Mediverkko år 2006.

AFFÄRSLEDNINGVERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VERKSAMHETS- 
LEDNING

Kalle Alppi
Ingenjör i informationsteknik,  
f. 1976  
IT och digitalisering

Förenar teknik och 
 affärsverksamhet  effektivt. 
Vald till årets CIO 2015, 
 tidigare IT chef på Rovio och 
Kesko. Kalle har arbetat på 
Mehiläinen sedan 2016.

Sami Koski
Viceh, f. 1968  
Juridiska ärenden

Lång erfarenhet som juridisk 
chef på Mehiläinen. Arbetade 
tidigare på bl.a. Kemira. På 
Mehiläinen har Sami arbetat 
sedan 2005.

Kaisla Lahdensuo
Specialistläkare i psykiatri och 
hälso- och sjukvård, docent,
eMBA, f. 1979
Medicinsk ledning och kvalitet 

Över 10 års erfarenhet av 
ledning och sakkunniguppgif-
ter inom hälso- och sjukvård, 
bl.a. som överläkare på HUS, 
på GlaxoSmithKline och på 
THL. Kaisla har arbetat hos 
Mehiläinen sedan 2017. 

Marina Lampinen
PM, f. 1987  
Samhällsrelationer och 
företagsansvar

Mångsidig erfarenhet från oli-
ka sektorer i samhället, bland 
annat som rådgivare inom sam-
hällsrelationer och lobbying hos 
Miltton samt som politisk assis-
tent inom Europaparlamentet. 
Marina har arbetat hos Mehiläi-
nen sedan 2019.

Herkko Soininen
EM, DI, f. 1972  
Ekonomi och finansiering

Tidigare ekonomidirektör på 
bl.a. Rovio och Savcor samt 
 operativa lednings uppgifter 
på Sonera SmartTrust.  Herkko 
har arbetat på Mehiläinen 
sedan 2015.

Tatu Tulokas
EM, officer, f. 1977
Personal

Mångsidig erfarenhet av 
 affärs-, lednings-, personal-
administrations- och 
ekonomi administration-  
suppgifter på bl.a. Diacor, 
Finnair och Silta Oy. Tatu  
har arbetat på Mehiläinen 
sedan 2018.

Ove Uljas
EM, f. 1966
Marknadsföring,  
kommunikation och 
kunduplevelse

Omfattande erfarenhet av 
  affärsledning och utveckling. 
Arbetade tidigare bl.a. som 
VD för Pfizer. Ove har arbetat 
på Mehiläinen sedan 2014.

AFFÄRSSUPPORT

Janne-Olli Järvenpää
EM, MBA (Insead), f. 1971

Innan Janne-Olli blev före-
tagare på heltid samlade 
han på sig ett årtionde av 
erfarenheter och lärdomar 
på de internationella före-
tagen Bain & Co och Cisco 
Systems i London, Stockholm, 
Silicon  Valley, Helsingfors och Bal-
tikum. Han grundade Mediverkko år 
2001 och gjorde det till ett företag 
med över 2 000 anställda innan det 
 fusionerades med Mehiläinen år 2015. 
 Janne-Olli har varit verkställande 
direktör för Mehiläinen sedan 2015.
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