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Uusi suuri toimija ensihoitoon
– HES ja Esperi ovat nyt 9Lives Oy
HES Sairaankuljetus Oy ja Esperi
Sairaankuljetus Oy ovat nyt Suomen
johtava ensihoitokonserni 9Lives Oy.
Täysin suomalaisomisteinen 9Lives
palvelee kuntia, kuntayhtymiä,
terveydenhuollon organisaatioita
sekä yksittäisiä ihmisiä ensihoitoja sairaankuljetuspalveluissa.
9Lives on myös Suomen ainoa ensihoitoon erikoistunut henkilöstövuokrausyritys.

”Meillä on nyt mahdollisuus lähteä kehittämään
koko ensihoitoalaa ja rakentaa aivan uudenlaisia
palveluja. Voimme auttaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä entistä monipuolisemmin ja joustavammin
– pystymme erikoisosaamisellamme vastaamaan
julkisen sektorin resurssipulaan ja muutospaineisiin”, sanoo 9Lives Oy:n toimitusjohtaja Markus
Ulfstedt.
9Lives Oy toimii ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun tuottajana 13 sairaanhoitopiirin alueella
30 toimipisteessä. Yrityksen toiminta-alue kattaa
lähes kaksi miljoonaa vakituista asukasta. 9Lives
Oy:n yli 100 ambulanssia ja yli 1000 ensihoidon
ammattilaista ovat asiakkaiden ja potilaiden
käytössä ympäri vuorokauden.

9Lives – tehtävämme on varmistaa
jokaiselle toinen mahdollisuus

”9Lives:in tehtävänä on varmistaa jokaiselle ainakin se toinen mahdollisuus. Yhdistämme Suomen
laajimman ensihoidon kokemuksen alan uusimpiin
teknologioihin, jotta asiakkaamme ja potilaamme
saisivat parasta mahdollista palvelua”, kertoo
Ulfstedt.

Inhimillistä palvelua
luotettavasti ja valtakunnallisesti
9Lives Oy:n toiminnassa potilas on aina toiminnan
keskipiste, potilaan läheisiä unohtamatta. Ihmisläheisyys ja inhimillisyys ovat yrityksen keskeisiä
toimintaperiaatteita.
Toiminnan laatu näkyy luotettavuutena.
9Lives Oy:llä on Suomen osaavin henkilökunta,
kun tarkastellaan terveydenhuollon koulutusta
ja ammattitaitoa. Yrityksen toimintaa seurataan
ISO9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän
avulla. 9Lives Oy:n toiminnan laatu näkyy asiakkaille turvallisuutena ja täsmällisyytenä.
9Lives palvelee kaikkialla Suomessa. Alueelliset yksiköt tukevat toisiaan kuljetuspalveluiden
toteuttamisessa, ja kattava verkosto näkyy asiakkaille kustannushyötyinä.
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Yrityksen uuden nimen ja visuaalisen ilmeen tehtävänä on viestiä, että 9Lives on vahva ja yhtenäinen,
Suomen suurin ensihoitoyritys. 9Lives on identiteetiltään suomalainen, mutta tavoitteena on olla myös
kansainvälisesti varteenotettava toimija: suomalainen ensihoidon osaaminen voi olla vientituote.

9Lives Oy palvelee kuntia, kuntayhtymiä,
terveydenhuollon organisaatioita, sairaanhoitopiirejä sekä yksittäisiä ihmisiä
ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluissa.
Yli 100 ambulanssia ja yli 1000 ensihoidon
ammattilaistamme ovat asiakkaiden ja
potilaiden käytössä ympäri vuorokauden.

9Lives Oy:n toiminta-alue kattaa lähes kaksi
miljoonaa vakituista asukasta, ja toimimme
ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun tuottajana 13 sairaanhoitopiirin alueella. 9Lives
Oy:n omistavat pääomasijoittaja Sentica
Partners Oy:n hallinnoima rahasto, Suomen
Teollisuussijoitus Oy sekä yhtiön avainhenkilöt.

