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Suomen johtava ensihoidon palveluyritys 9Lives uuteen omistukseen
Suomen suurimman ensihoito‐ ja sairaankuljetuspalveluja tuottavan yrityksen, 9Lives Oy:n, koko
osakekanta on myyty MBO‐kaupalla toimivalle johdolle. Yrityksen uudet pääomistajat ovat
toimitusjohtaja Markus Ulfstedt ja talousjohtaja Katariina Matveinen.
”Ensihoidon palvelut on kasvava toimiala, jonka tulevaisuuden näkymät ovat erittäin mielenkiintoiset ja
lupaavat. Ensihoidon ja muiden terveyspalveluiden kysyntä lisääntyy koko ajan väestön ikääntyessä. Siksi
haluamme olla myös yrittäjän roolissa mukana kehittämässä edelleen yhtiötä ja koko toimialaa”, toteaa
toimitusjohtaja Markus Ulfstedt.
Merkittävä osa ensihoidon palveluista tuotetaan edelleen julkisella puolella. Ulfstedtin mukaan 9Lives
pystyy kuitenkin yksityisenä liikeyrityksenä tuottamaan palvelut erittäin laadukkaasti ja selvästi
alhaisemmin kustannuksin kuin julkishallinnon omat yksiköt. Uudet omistajat uskovatkin, että julkiseen
terveydenhuoltoon kohdistuvat kustannuspaineet tulevat jatkossa tuomaan yritykselle runsaasti uutta
työtä.
”Haluamme suurena yksityisenä toimijana myös olla pitkäjänteisesti kehittämässä koko tätä toimialaa ja
ottaa tässä suhteessa edelläkävijän roolin. Alamme on aiemmin ollut kovin pirstaleinen. Lyhyet
toimeksiantosopimukset ja jatkuvat muutokset tekevät kehittämisen ja kehittymisen mahdottomiksi
pienille toimijoille – toisin kuin meille”, Ulfstedt jatkaa.
”Ensihoitolain muutoksen myötä myös koulutetun ensihoitohenkilöstön tarve on merkittävästi
lisääntynyt, ja koko ala kaipaa lisää koulutusta laadukkaan ensihoidon turvaamiseksi lähivuosina”,
Ulfstedt muistuttaa.
”Olemme vuodesta 2008 olleet mukana kehittämässä 9Livesistä Suomen johtavaa sairaankuljetuksen ja
ensihoidon palveluyritystä. Viime vuosien haastavan toimialamurroksen aikana hajanaisesta
yritysryhmittymästä on kasvanut alan johtava, valtakunnallisesti toimiva yritys. Sen toimintaa johdetaan
keskitetysti ja ohjataan yhdenmukaisilla prosesseilla ja toimintatavoilla. Tämä mahdollistaa laadukkaan
palvelun tuottamisen jatkossakin. Nyt yhtiö on valmis siirtymään meiltä edelleen hyviin, osaaviin käsiin”,
sanoo Sentica Partnersin Christer Niemi.
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9Lives Oy
9Lives on Suomen johtava ensihoidon ja sairaankuljetuksen yritys, joka palvelee kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, terveydenhuollon
organisaatioita sekä yksittäisiä ihmisiä. Se on myös Suomen ainoa ensihoitoon erikoistunut henkilöstövuokrausyritys. 9Lives Oy toimii ensihoito‐
ja sairaankuljetuspalvelun tuottajana 8 sairaanhoitopiirin alueella 26 toimipisteessä. 80 ambulanssia ja lähes 1000 ensihoidon ammattilaista
ovat asiakkaiden ja potilaiden käytössä ympäri vuorokauden. www.ninelives.fi
Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen
kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset
sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi

