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SISÄLLYS 

• LähiTapiola Pohjoinen 

• Riskiympyrä   

• Terveydenhuolto ja finanssitoimialan murroksessa 

• Lähitapiolan terveys- ja hyvinvointiratkaisut 

• Terveydenhuollon ja finanssitoimialan yhteinen visio? 

 



OLEMME VAHVA  

JA LÄHELLÄSI. 

LÄHITAPIOLA POHJOINEN on 

yksi 20 itsenäisestä alueyhtiöstä 
 

 

 

•                       asiakkaidensa omistama alueyhtiö.   

• Palvelemme henkilö-, maatila-, yritysasiakkaita 

henkilökohtaisesti ja paikallisesti.  

• Merkittävä työllistäjä ja taloudellinen toimija alueellaan, 

edistäen näin koko Pohjoisen alueen elinvoimaisuutta. 
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PERINTEINEN 
RISKIYMPYRÄ 



TERVEYDENHUOLTO JA 
FINANSSITOIMIALA 

MURROKSESSA 



MITKÄ TEKIJÄT AJAVAT TERVEYDENHUOLTOA 
JA FINANSSISEKTORIA YHTEEN? 

Terveydenhuolto 
 

SOTE-uudistus 

Eläkeuudistus 

Yksilön vastuun 

kasvattaminen 

Finanssitoimija 
 

Rahoitusratkaisut 

Yksityisen/julkisen silta 

Kilpailukyvynturva 

 

 

Valinnan vapaus Rahoitus 

Kelakorvaus Digitalisaatio 
Julkishallinto 

Yksityinen 

Omahoito 



LÄHITAPIOLAN TERVEYS- 
JA HYVINVOINTIRATKAISUT 



LÄHITAPIOLAN TERVEYS- JA 
HYVINVOINTITEOT 

Terveyshelppi Työkykypalvelu Älyhenkivakuutus 

Vakuutuksen yhteydessä asiakas saa 

käyttöönsä aktiivisuusrannekkeen sekä 

sähköisen terveystarkastuksen ja -

valmennuksen.  

Nopea terveysneuvonta ja 

hoitoonohjaus ajasta ja paikasta 

riippumatta. 

LähiTapiolan Työkykypalvelu - yrityksen 

koon mukaan joustava kokonaispalvelu 

henkilöstöriskien hallintaan. 
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TERVEYDENHUOLLON JA 
FINANSSITOIMIALAN 

YHTEINEN VISIO? 



HYVINVOINTI JA TERVEYS  TÄNÄÄN 

Vanha lääketiede Uusi lääketiede 

Väestöpohjainen Yksilöllinen 

Fyysinen ja kasvotusten, käynti 

kerrallaan 

Reaaliaikainen ja jatkuva, perustuu 

todelliseen tilanteeseen 

Asiantuntijan tilaamaa dataa Potilaan tuottamaa dataa 

Lääkärin kirjaukset, ei jaettua tietoa Kaikkien (me) yhteiset kirjaukset, 

potilaan muokkaamaa 

Tiedon omistaa lääkärit ja sairaalat Tieto on annettu kaikille, jotka pyrkivät 

ajattelemaan asiakkaan parasta 

Kallis, hidas Halpa, nopea 

Rajattu näkymä terveyteen Terveyden ja hyvinvoinnin panoraama 

näkymä 



DIGITAALISEN LIIKETOIMINTALOGIIKAN 
MAAILMASSA  

• Maailman suurin taksiyritys Uber ei omista yhtään autoa. 

• Maailman suurin mediatalo Facebook ei tuota minkäänlaista sisältöä 

• Maailman suurin vähittäiskauppa Alibaba ei omista ollenkaan varastoja 

• Maailman suurin majoitusalan yritys AirBnB ei omista yhtään kiinteistöä. 

• Asiakkaat ovat maailman suurimpia terveyden/hyvinvointipalveluiden tuottajia 

ja heillä ei ole minkäänlaista terveydenhuollon koulutusta? 

Vakuutus yhtiön tehtävä on luoda terveys ja finanssitoimialasta 

yhteinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä kokonaisuus ja 

tukea asiakkaan elämänmatkaa alusta loppuun.  



LÄHITAPIOLAN ELÄMÄNTURVA 

Ajankohtainen ymmärrys 

asiakkaan elämästä ja 

liiketoiminnasta 

Ennakoivia ja turvaavia 

palveluita: Henkilö, 

sijoittaminen ja säästäminen,  

Asiakkaidemme 

menestyminen elämässä ja 

liiketoiminnassa 



KIITOS! 


