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Pääomasijoittaja Sentica Partnersille enemmistöosuus Miratelista
Pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoima rahasto on ostanut kolmelta yksityissijoittajalta
52 prosenttia Miratel Oy:stä, joka on erikoistunut IP‐pohjaisiin hoitajakutsujärjestelmiin.
Toimiva johto jatkaa yrityksen osakkaina omistaen loput 48 prosenttia osakkeista. Miratelilla on
noin 30 vuoden kokemus alan järjestelmistä ja erittäin vahva markkina‐asema julkisessa
terveydenhuollossa. Omistusjärjestelyn myötä yritys tavoittelee mm. palveluvalikoiman
vahvistamista ja kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.
Miratel Oy:n liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 35 henkilöä. Miratel on
kehittänyt maailman ensimmäisen IP‐teknologiaa hyödyntävän hoitajakutsujärjestelmän
terveydenhuollon laitoksille, yhteisöille ja palveluyrityksille. Noin 85 prosenttia Suomen julkisen
terveydenhuollon toimijoista sairaala‐ ja terveyskeskussektorilla käyttää yrityksen järjestelmää,
joka parantaa potilaiden, asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta, tehostaa hoitoyksiköiden
toimintaa ja tuo taloudellisia säästöjä. Miratelin tuotteet ja palvelut tukevat hyvin meneillään
olevaa terveysteknologia‐alan murrosta ja rakennemuutosta, jossa Sentica Partners haluaa olla
vahvasti mukana.
Sentica Partners pyrkii kehittämään ja kasvattamaan Miratelia aktiivisesti yhdessä yhtiön
henkilöomistajien kanssa. Kasvavien resurssien myötä Miratel pystyy tarjoamaan asiakkailleen
entistä paremman ja laajemman palveluvalikoiman. Yritys saa käyttöönsä myös Sentican kokeneen
asiantuntijaverkoston. Tavoitteena on nopeuttaa Miratelin kansainvälistymistä, tehostaa yrityksen
toimintaa ja kehittää palvelutarjontaa. Valitulla kansainvälistymisstrategialla on jo edetty Baltiassa
Viron, Latvian ja Liettua terveysteknologiamarkkinoille ja tarkoituksena on jatkaa suunnitellusti
kahdesta neljään uuteen Keski‐Eurooppan maahan vuosittain.
“Uskomme Miratel Oy:n vahvaan kasvupotentiaaliin kansainvälisillä markkinoilla, kun yrityksen
teknologiaosaaminen ja alan edelläkävijän kokemus yhdistetään Sentica Partnersin osakkuuden
myötä tuleviin lisäresursseihin”, kertoo sijoitusjohtaja Marjatta Rytömaa Sentica Partnersilta.
”Toimivalla johdolla ja Sentica Partnersilla on yhteinen halu ja tavoite kehittää ja kansainvälistää
Miratelia. Uuden omistuspohjan myötä saatavat resurssit myös mahdollistavat tämän”, toteaa
toimitusjohtaja Janne Kostamo.
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Sentica Partners Oy
Sentica Partners on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy
keskisuuriin ja pieniin yritysjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa
yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen osaamisen. Yritys tukee aktiivisesti kohdeyritysten
kasvua ja kehittymistä tarjoamalla niiden käyttöön asiantuntijaverkostonsa erityisosaamista ja
muita resursseja. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia. Yrityksen liiketoiminta on
organisoitu kolmeen liiketoiminta‐alueeseen: buyout‐järjestelyt, alueelliset omistusjärjestelyt ja
terveysteknologia. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa
on 20 pääomasijoittamisen ammattilaista. www.sentica.fi
Miratel Oy
Miratel Oy on Suomen johtava terveydenhuollon laitosten viestintä‐ ja hälytysjärjestelmien
toimittaja. Noin 85 prosenttia suomalaisista sairaaloista ja terveyskeskuksista käyttää Miratelin
järjestelmiä. joita on toimitettu myös sadoille palvelutaloille ja hoivakodeille ympäri Suomea.
Yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus kutsu‐ ja turvajärjestelmistä. Miratel Innova, maailman
ensimmäinen IP‐pohjainen kutsujärjestelmä, edustaa yrityksen kutsujärjestelmien kuudetta
sukupolvea. Yrityksellä on toimipisteet Turussa, Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. www.miratel.fi

