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Agenda:

• Konsernin ja tehtaan esittely

• Koronan vaikutukset Mölnlycken toimintaan

• Tulevaisuus



Timo Saahko
Koulutus

- Prosessitekniikan ja kemian insinööri TAMK

- Useita Johtamisen erityiskoulutuksia

- eMBA –opiskelija

Työhistoria

• Kehitys-ja Asiakaspalveluinsinööri, Walki GmbH, Saksa, 3 vuotta

• Tuotantopäällikkö, Walki GmbH, Saksa, 7 vuotta

• Tuotantojohtaja, Walki GmbH & Walki Ltd. ( Saksa ja Englanti), 2 vuotta

• Toimitusjohtaja, Walki Ltd, Kiina, 4 vuotta

• Tehtaanjohtaja, Walki, Finland, 2 vuotta

• Toimitusjohtaja, Walki Spa, Puola, 3,5 vuotta

• Toimitusjohtaja, Mölnlycke Oy, Finland, 4 vuotta – jatkuu

Vahvuudet työelämässä

Jatkuva halu kehittyä ja kehittää toimintaa yhdessä ihmisten kanssa Muutosten läpiviejä

Innostaja ja sparraaja

Elämänilon lähteet

Urheilu; Pyöräily ja lenkkeily, kuntonyrkkeily. Lisäksi mökkeily ja siellä kalastus.



Mölnlycke Health Care

konserni



Mölnlycke Health Care

Maailman johtava 

kertakäyttöisten kirurgisten- ja 

haavanhoitotuotteiden valmistaja



1
Pääkonttori ja R&D

Göteburgissa, 
Ruotsissa

15
Tuotantolaitosta

35
Maata jossa myyntikonttori

63
Maata jossa myyntiä

myyntijakeluverkoston kautta

Mölnlycke Health Care



Strategiset toimialat

MiMI
Mikkelin tehtaan tuotteet



Mölnlycke Mikkeli tehtaan toiminta 



Mikkelin tehdas

Tehdas:

• Toimitusjohtaja: Timo Saahko

• Alue: 40.650 m²

Työntekijät:

• 540 työntekijää - ♀ 55%

• 465 tuotannon työntekijää

• Vuorojärjestelmät: 15,25,35,36 &37

Tuotanto:

• Liikevaihto: EUR 115 m

• Eri tuotteita: 500

• Tuotantomäärä: 315 M kpl..

• Tuotantolinjat: 50 kpl.

Plant picture



Mölnlycke Mikkelin strategiset toimialueet

Haavanhoito Painehaavojen ennaltaehkäisy

RATKAISUMME

Innovatiiviset ratkaisut potilaille eri

haavatyyppeihin koko hoitojakson

ajan

Valikoima ennaltaehkäiseviä haavasidoksia

ja tuotteita painehaavojen ennaltaehkäisyyn



Mölnlycke Health Care Finland 

Suomen sydämessä, Mikkelissä, 

syntyvät maailman parhaat 

haavanhoitotuotteet. Suomalaisella 

taidolla ja ylpeydellä.



Maailman tehokkain kehittyneiden 

haavanhoitotuotteiden tuotanto- ja tuotekehitysyksikkö

Kasvun mahdollistaminen

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö

Toiminnan erinomaisuus - MPS

VISIO 2024



Mölnlycke Mikkelin tehdas kasvaa ja kehittyy

2016 2017

Liikevaihto

97,2

m€

Budget

EUR 99,7 

millionLiikevaihto

105,2

m€

10,0 m€ 
yli 

budjetin

2018

Liikevaihto 

107,4

m€

2019

Liikevaihto 

115,0

m€



Hyvä taloudellinen tulos ja merkittävät investoinnit

tukevat Mikkelin tehtaan kehitystä ja kasvua



Koronaviruksen vaikutukset 

toimintaamme



Markkinatilanne Euroopassa ja Suomessa

• Euroopassa on arvioitu, että leikkaussalitoiminta  on 
vähentynyt noin 40%. Suomessa emme ole nähneet näin isoa 
laskua, mutta kuitenkin noin 30% pahimpina kuukausina.

• Nyt yleinen linja on, että kesä olisi normaali leikkausten 
suhteen ja myös syntyneitä jonoja aletaan viimeistään syksyllä 
purkamaan. 

• Ongelma on ollut ihmisten sairaalaan menemättömyys. Moni 
hoito viivästynyt, koska potilaat ei ole uskaltaneet saapua 
sairaalaan. Nyt on näkyvissä selviä elpymisen merkkejä ja 
viimeiset viikot on oltu lähes normaalilla tasolla.



Markkinatilanne – Tuotannon sopeuttaminen

• Tuotannon tilapäinen vähentämistarve Mikkelin tehtaalla.  

• Joudumme sopeuttamaan tuotantoa tilapäisillä ja lyhyillä lomautuksilla.  
Koronavirus on aiheuttanut suunniteltujen leikkausten ja hoitojen perumisia 
maailmanlaajuisesti. 

• Yhteistoimintaneuvottelut perustuivat taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin ja 
koskivat kaikkia henkilöstöryhmiä Mölnlycken Mikkelin tehtaalla.  



Tilanne Mikkelin 

tehtaalla

• Henkilöstömäärä tulee pysymään samalla 

tasolla, n. 500 henkilöä.

• Uskomme vahvasti, että koronasta aiheutuva 

”markkinahäiriö” palaa normaaliksi Q3-Q4 

aikana.

• Jatkamme tehtaamme kehittämistä keski- ja

pitkäaikaisen strategian mukaisesti. Investoinnin 

ovat hieman myöhässä, johtuen koronasta.

• Maailman parhaat haavanhoitotuotteet 

syntyvät Mölnlycke Mikkelin tehtaalla






