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YKSITYISEN SOTE-TUOTANNON ARVO SUOMESSA 2006- 2013, €M 

Yksityisesti tuotetut SOTE-palvelut ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Mehiläisen tavoitteena on olla laatujohtaja jokaisessa segmentissä. 

Lähteet: THL; Tilastokeskus; McKinsey; Nordic Healthcare Group, Mehiläinen 

YKSITYISEN SOTE-TUOTANNON KASVU 

CAGR 2006-13 = 6,9 % 
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Ulkoistus 8,5% 

Hammashoito 6,1% 

Työterveys 7,3% 

Yksityiset lääkäriasemat 3,7% 

Ikääntyneet 8,5% 

Muut sosiaalipalvelut 8,0% 

Päivähoito 4,3% 
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Yksityinen tuotanto 

ja rahoitus 

Yksityisesti tuotetut 

julkiset hankinnat 

Julkinen tuotanto 

Lähteet: Nordic Healthcare 

Group; PCA; THL, TEM, 

Tilastokeskus 

SOTE-UUDISTUS MUUTTAA TOIMIALAA 
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SOTE-uudistus avannee valinnanvapauden piiriin vähintäänkin osittain lähes 10 miljardin 

euron julkisesti tuotetut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon. 

Miljardia euroa, 2013 



TERVEYDENHUOLLON MAKROTRENDIT 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on murroksessa, luoden 

mahdollisuuksia ja haasteita alan yrityksille. 

Väestö ikääntyy 

kasvattaen hoiva- ja 

terveyspalvelutarvetta 

 

Asiakkaiden 

vaatimustaso kasvaa ja 

tarpeet muuttuvat 

 

Suurasiakkaat hakevat 

syvällisempiä 

kumppanuuksia 

 

Digitalisaatio uudistaa 

toimintamalleja ja 

arvoketjuja 

 

Raja-aidat yksityisten 

vakuutuspalveluiden 

kanssa murtuvat 

 

Ratkaisut ovat yhä 

enemmän 

kokonaisvaltaisia ja 

integroituja 

 

Muutokset 

rahoituskanavissa 

vaativat sopeutumiskykyä 

 

Pula osaavasta 

henkilöstöstä pahenee 

 

Kustannuspaineet 

jatkuvat huoltosuhteen 

heiketessä 
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YLI 

 
100 

 -VUOTIAS 

VAALIMME PITKIÄ PERINTEITÄ 

 
 Tieto ja taito 

 
 Välittäminen ja vastuunotto 

 
 Kumppanuus ja yrittäjyys 

 
 Kasvu ja kehitys 

 
 

 

Ydinarvot 

Mehiläinen on yli 100-vuotias yritys, jonka toimintaa ohjaavat 

2000-luvun alkupuolella määritellyt neljä arvoparia. 

6.11.1909 
 

MEHILÄISEN  

PERUSTAMISVUOSI 

 

 
 

MEHILÄINEN SAI  

NIMENSÄ 

KALEVALAN 

TARUOLENNON 

MUKAAN 



Mehiläinen on 100 % suomalainen yhtiö, johon ovat investoineet paitsi kotimaiset 

henkilöt ja instituutiot, myös kansainväliset sijoittajat 

Kotimaiset yksityishenkilöt 

Mehiläisen johto ja avainhenkilöstö ovat yhtiössä omistajina. 

Yrityskauppojen kautta omistajina myös muita yksityishenkilöitä. 

Suomalaiset eläkesäästäjät 

Kaksi suurinta työeläkeyhtiötä tulivat omistajiksi 30.1.2015. 

Välillisesti noin 2 miljoonan suomalaisen eläkesäästöt. 

 

Kansainväliset instituutiot 

Yhtiötä hallinnoivat pääomasijoittajat vuodesta 2010 lähtien. 

Sijoittajina lähinnä eläkeyhtiöitä ja yliopistojen säätiöitä. 

Suomalaisia sijoittajia mm. Kuntien Eläkevakuutus ja LähiTapiola 

 

MEHILÄISEN OMISTUSPOHJA 1.4.2016 



VAKUUTUS- 
YHTIÖT 

YRITYKSET 

Yli 8000 työnantajaa 

asiakkaina kaikilta 

toimialoilta ympäri 

Suomea 

JULKINEN SEKTORI 

Yli 100 kunta-asiakasta, 

mm. jokainen 30 

suurimmasta 

kaupungista 

YKSITYISHENKILÖT 

Yli 2 miljoonaa suomalaista 

on käyttänyt Mehiläisen 

palveluita 

PALVELEMME MILJOONIA ASIAKKAITA 

Palvelemme suomalaista yhteiskuntaa laajamittaisesti hoitaen ja 

hoivaten yli miljoonaa lasta, aikuista tai ikääntynyttä vuosittain, 

asiakkainamme yksityishenkilöt, yritykset ja julkinen sektori. 

Havainnollistava esitys, ei täysin tarkka myynnin tai liikevaihdon jakauma eri asiakasryhmiin 



PALVELUMME KATTAVAT KOKO 

SOTE:N 

Mehiläisen palvelut kattavat yksityisesti tuotettujen sosiaali- 

ja terveyspalveluiden koko kentän. Tavoitteenamme on olla 

alan laatujohtaja kaikissa palveluissamme. 

Sosiaalipalvelut 

Lääkäripalvelut, 
diagnostiikka ja 
sairaalapalvelut 

Työelämä-
palvelut 

Suun terveys 

Perus-
terveydenhuolto 
ja ulkoistukset 

Havainnollistava esitys, ei täysin tarkka myynnin tai liikevaihdon jakauma eri palveluihin 



TOIMIMME MAANLAAJUISESTI 

Mehiläisen ja kumppaneidemme 

palveluverkosto kattaa koko Suomen, omia 

toimipisteitämme on yli 200 ja toimintaa 

jokaisessa 30 suurimmasta kaupungista. 

SOSIAALIPALVELUT JA 

ULKOISTUKSET 

• Yli 50 sosiaalipalveluiden toimintayksikköä 

kaikkialla Suomessa 

• Yli 2000 ihmistä ympärivuorokautisten 

asumispalveluiden piirissä 



Mehiläisen ja kumppaneidemme 

palveluverkosto kattaa koko Suomen, omia 

toimipisteitämme on yli 200 ja toimintaa 

jokaisessa 30 suurimmasta kaupungista. 

TYÖTERVEYS JA 

PERUSTERVEYDENHUOLTO 

• Yli 40 työterveysasemaa tai 

terveysasemaa eri puolilla maata 

• Noin 440 000 suomalaisen 

perusterveydenhuolto 

TOIMIMME MAANLAAJUISESTI 



Mehiläisen ja kumppaneidemme 

palveluverkosto kattaa koko Suomen, omia 

toimipisteitämme on yli 200 ja toimintaa 

jokaisessa 30 suurimmasta kaupungista. 

LÄÄKÄRI- JA 

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT 

• Yli 50 toimipistettä eri puolilla Suomea 

• Lääkärikeskukset, sairaalat, 

hammaslääkäriasemat, laboratoriot, 

kuvantamisen yksiköt 

TOIMIMME MAANLAAJUISESTI 



Lähde: Aalto yliopiston tutkimus, Tomi Malmström, Espoon terveysasemapilotin arviointi, 2015 

UUDISTAMME JULKISIA PALVELUITA 

Mehiläisen vapaaseen asiakasvalintaan perustuvaan julkiseen 

terveysasemapalveluun on listautunut jo 140 000 suomalaista. 

 

CASE OMA LÄÄKÄRISI ESPOONTORI 

 
• Palveluita tuotettu vastuuväestön asukasta kohden eniten 

• Palveluiden peittävyys suurin 

• Hoitoon pääsy keskimääräistä parempi 

• Asiakkaat Espoon keskiarvoa tyytyväisempiä koko toiminnan ajan 

• Hoitoon pääsy pysynyt Espoon keskiarvoa paremmalla tasolla koko toiminnan ajan 

• Saanut vertailuasemista eniten nettovaihtajia 

• Vastuuväestön erikoissairaanhoidon käyttö ja ikävakioidut erikoissairaanhoidon kustannukset Espoon 

keskitasoa 

• Espoon keskiarvoa vähemmän suurkuluttajia 

• Kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset Espoon keskiarvoa, vähentynyt lääkärikäyntimäärä nostaa 

kuvantamistutkimusten määrää per lääkärikäynti 

 

• Molemmissa hieman Espoon keskiarvoa kalliimpi/asukas, mutta iso tuotanto laskee käynti- ja 

asiakaskohtaisia kustannuksia selkeästi keskiarvon alapuolelle 
 

• Kustannuksiltaan Espoon keskiarvoa/asukas, mutta pystyy tuottamaan enemmän  käyntejä, jolloin käynti- ja 

asiakaskohtaiset kustannukset selkeästi matalammat. 



SOTE-UUDISTAMISEN 

HISTORIA 



Uudistamisen lyhyt lähihistoria 

”Palvelujen järjestämisvastuu tulee 
säilyttää kunnilla ja rahoituksen 
tulee pääosin perustua 
valtionosuuteen ja kuntien omiin 
verotuloihin.” 

 

Toteutui:  

Paras-laki (2007-2012) 

Liittymistuki 

Kuntien määrä väheni 

Paras-lain jatkot 

 

 

Ks. Edellä 

”Julkisten menojen kasvun 
hillinnässä tärkeimpiä ovat kunta- 
ja palvelurakennehanke sekä 
valtion tuottavuusohjelma, jonka 
toteuttamista hallitus jatkaa 

Parannetaan ESH, PTH ja 
sosiaalipuolen palveluketjuja. 
Vaativa ESH yksiköiden työnjakoa 

Edistetään vapaata 
hakeutumisoikeutta yli kuntarajojen. 

Maksu-uudistus ja vos-uudistus 

 

Toteutui: 

Paras-lakia ja –hanketta jatkettiin 

Ei vos-uudistusta 

Kuntien määrä väheni 

 

"Hallitus toteuttaa koko maan 
laajuisen kuntauudistuksen, jonka 
tavoitteena on vahvoihin 
peruskuntiin pohjautuva 
elinvoimainen kuntarakenne. Vahva 
peruskunta muodostuu 
luonnollisista työssäkäyntialueista 
ja on riittävän suuri pystyäkseen 
itsenäisesti vastaamaan 
peruspalveluista vaativaa 
erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti 
vaativia sosiaalihuollon palveluja 
lukuun ottamatta.” 

 

Toteutui: 

Ei kuntauudistusta 

Ei sote-uudistusta 

Kuntien määrä väheni, vos-
uudistus 

Paras-lain 
yhteistoimintavelvoitteiden jatko 

 

Hallitusohjelma 

2003 

Hallitusohjelma 

2007 

Hallitusohjelma 

2011 



Nykyinen uudistus 3.0 

Sipilän hallituksen päätös 5.4.2016 

■Aluerakenne 

■Palveluiden järjestäminen 

■Tuotanto 

■Rahoitus 

■Integraatio 

■Aikataulu & jatkoprosessi 

■TTH 

Päätöksiä suuntaviivoista seuraaviin 
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Palveluiden järjestäminen 

■Palveluiden järjestämisvallalla viitataan valtaan päättää siitä 
miten ja kenen toimesta asiat tehdään  

■Raamittavaa lainsäädäntöä ainakin 

■ Palveluiden sisällöllisen ja laadullisen kriteeristön osalta (kuten nyt) 

■ Tiettyjen vaativan erikoistason palveluiden tuotannon keskittämisen osalta 

■ Kansallisesti merkittävien investointien päätöksenteon osalta 

■ Tietojärjestelmien ohjauksen osalta 

 

■5 yliopistollisen keskussairaalan määrittämää yhteistoiminta-
aluetta 

■ Tulevat joka tapauksessa tuottamaan vaativan erikoistason palvelut – ei 
kilpailua, ei vaihtoehtoja 

 

■Palveluiden järjestämisvastuu maakunnilla 

■ ”Maakunta vastaa järjestäjänä viranomaistehtävistä sekä koko 
palvelujärjestelmän toimivuudesta ja perusoikeuksien toteutumisesta” 

■ ”Tehtävänä on varmistaa, että kaikkialla on palveluita sekä huolehtia 
palveluiden vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta tuottamisesta” 

■ ”Yksityinen ja kolmas sektori vastaavat tietystä vähimmäismäärästä 
palveluntuotantoa” 
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Tuotanto 

■Tuotannolla viitataan siihen, kuka palvelut tosiasiallisesti 
tuottaa 

■Otetaan käyttöön valinnanvapauslainsäädäntö 

■ ”Käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin 
tuottajan” 

■ ”Perustason palveluissa ja soveltuvilta osin erikoistason palveluissa” 

■ ”Maakunta erottaa aidosti järjestämisen ja tuotannon eri organisaatiohin 
(oikeushenkilöihin).”  Markkinoilla kilpailulle altistuva tuotanto on yhtiöitettävä. 

■Käytännössä siis yksittäinen ihminen tulee toimimaan 
palveluiden järjestäjänä  

■Maakunnilla ei voi olla oikeutta olla toteuttamatta 
valinnanvapautta, kansallinen malli 

■Valinnanvapauden yksityiskohdat valmistelussa, 
järjestelmämuutos merkittävä 

■ Palveluiden hinnoittelu ja valintakokonaisuuksien laajuus auki 

■ Brommelsin työryhmältä esitykset toukokuun puolivälissä 

■ Ennuste: Valinnanvapauden kokonaisuus pieni ja hinnoittelu perustason 
terveyspalveluissa kapitaatiomallilla, muissa palvelusetelimallilla 

■Kriteerit tuottajille lainsäädännöstä, hyväksyntä maakuntien 
toimesta 
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Näkemyksiä 

■Uudistus tarvitaan 

■Valinnanvapaus ja kilpailu tehostavat palveluiden tuotantoa  

■ Perustason palveluissa parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua – 
vahvistaa perusterveydenhuoltoa 

■ Erikoissairaanhoidossa säästävät rahaa, kun monopolimalli purkautuu 

■ Turvaa kansalaisten yhdenvertaisuuden 

■Parantaa kansallista ohjausta ja läpinäkyvyyttä 

■Keskittää tiettyjä asioita valtakunnallisesti 

■ Kustannustehokuus vaativan erikoissairaanhoidon kapasiteetin 
käytössä ja investoinneissa 

■ IT-hankkeet 

 

■Yksityisen tuotannon asema 

■Avaa markkinoita yksityisille tuottajille, etenkin terveyspalveluissa 

■ Eniten hyötyvät pk-yritykset, jotka eivät nykyisin julkisten palveluiden 
tuotannossa 

 

■Riskejä 

■Ensin järjestämislaki, sitten valinnanvapaus 

 



Auttaa. 

Hoivaa. 

Huolehtii. 


