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Humana AB ostaa Sentican kohdeyhtiön Arjessa
Sentica Partners Oy:n rahasto myy suomalaisen korkealuokkaisia sosiaalipalveluita tarjoavan Arjessa Oy:n
Humana AB:lle. Yhdessä Arjessa and Humana muodostavat Pohjoismaiden johtavan yksilö- ja
perhepalveluita tuottavan yhtiön.
Arjessa on Suomen johtava korkealuokkaista täydenvastuun psykiatrista ja psykososiaalista hoitoa lapsille,
nuorille ja heidän perheilleen tarjoava yhtiö, jolla on merkittävä markkina-asema ja valtakunnallinen
verkosto. Suomen suurimpana yksityisenä palveluntarjoajana lasten ja perheiden avopalveluissa sekä toiseksi
suurimpana lastensuojelun laitoshoitopalveluita tarjoavana yhtiönä, Arjessa täydentää Humanan Yksilö &
Perhe liiketoiminta-aluetta. Arjessa työllistää yli 800 koko- ja osa-aikaista sosiaalialan ammattilaista.
Omistusmuutoksilla ei ole vaikutusta operatiiviseen toimintaan tai henkilöstöön.
Humana on Pohjoismaiden johtava yksilö- ja perhepalveluita, henkilökohtaista avustusta, vanhustenhoitoa
sekä erityisasumispalveluita tarjoava yhtiö. Humanalla on yli 14 000 työntekijää Ruotsissa ja Norjassa, jotka
tuottavat palveluita yli 7 000 yksilölle työskennellen kohti yhteistä visiota “Jokaisella on oikeus hyvään
elämään”.
- Arjessa ja Humana sopivat hyvin yhteen operatiivisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta, kommentoi
Arjessa toimistusjohtaja Pasi Kohtala. Jaamme samat perusarvot ja meillä on yhteinen näkemys siitä, miten
hyvää hoitoa tarjotaan. Arjessa johtoryhmä odottaa innolla liittymistä osaksi Humanaa ja mahdollisuutta
hyödyntää Humanan osaamista kehittääkseen ja laajentaakseen sosiaalihuollon toimintaa ja
palvelutarjoamaa entisestään.
-Arjessa aloitti hyvin pienimuotoisena toimijana ja onnistui kasvamaan maanlaajuiseksi palveluntarjoajaksi.
Olemme ylpeitä siitä, että merkittävästä kasvusta huolimatta, yhtiö on pystynyt säilyttämään alkuperäiset
arvonsa. Senticalle on tärkeää, että Arjessa-yhtiöiden menestys saa jatkoa myös tulevaisuudessa ja olemme
luottavaisia, että Humana tarjoaa erinomaiset lähtökohdat sille, toteaa Sentican partneri Marjatta Rytömaa.
Transaktion toteutuminen vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja yrityskaupan odotetaan
toteutuvan 2016 vuoden toisella kvartaalilla.
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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
Arjessa Oy
Arjessa-yhtiöt on valtakunnallinen sosiaalialan toimija, jonka 13 yhtiötä tarjoavat lastensuojelu- ja
sosiaalipalveluita sekä maahanmuuttopalveluita lapsille Suomessa. Palvelut tuotetaan yli 800 sosiaali-,
terveys- ja koulutusalan ammattilaisen voimin. Tehokkuus ja vastuullisuus muodostavat Arjessa-yhtiöiden
laadukkaiden palveluiden selkärangan. www.arjessa.com

