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Bocap sijoittaa hoiva-alan edelläkävijään MediVida -yhtiöön 
 
 
PK Arvonkasvattajat I –rahasto on tehnyt 2 miljoonan euron vähemmistösijoituksen suunnatulla annilla 
pääosin Suomessa toimivaan MediVida -yhtiöön. Toisena sijoittajana annissa on työeläkevakuustusyhtiö 
Etera.  
 
Yhtiö on muutamassa vuodessa kasvanut kahden yrittäjän perustamana nykyään yli 300 henkeä 
työllistäväksi monipuolisia hoiva-alan palveluita tarjoavaksi kokonaisuudeksi, jonka liikevaihto yltää kuluvana 
vuonna noin 15 miljoonaan euroon. 
 
Medivida on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys, jonka pääasiakkaita ovat kunnat, 
kuntayhtymät ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Yhtiö tarjoaa koko maan kattavasti terveys-, 
hoiva-, ja lastensuojelupalveluita. Yhtiö on tullut tunnetuksi uusista ja innovatiivisista ratkaisuista, kuten kotiin 
asti tuoduista palveluista erityisesti hammashoidossa, päihdehuollossa ja ennaltaehkäisevässä 
lastensuojelutyössä. 
 
‘’Pääomasijoittajien mukaantulo mahdollistaa seuraavan kasvuloikkamme rahoittamisen, sillä aiomme 
toteuttaa vielä muutaman yrityskaupan täydentämään vahvaa orgaanista kasvuamme’’ toteaa yhtiön toinen 
perustaja Aki Kamppinen. ‘’Lisäksi voimme jatkossakin panostaa innovatiivisiin palvelukonsepteihimme, 
joiden avulla asiakkaamme saavat entistä laadukkaampaa palvelua. Julkisen sektorin asiakkaillemme 
puolestaan ratkaisumme ovat kustannustehokkaita’’, yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustaja Ricardo 
Menezes jatkaa.  
 
Bocap –rahastojen perustaja Julianna Borsos on hyvin tyytyväinen sijoitukseen. ‘’MediVida sopii 
täydellisesti salkkuumme, politiikkanamme on sijoittaa lupaviin suomalaisiin yrittäjävetoisiin yhtiöihin 
mielenkiintoisilla toimialoilla – kaiken lisäksi yhtiö osaa tehdä asioita vähän eri tavalla aikaansaadakseen 
erittäin kilpailukykyisen lopputuloksen’’.  
 
Etera panostaa vahvasti yritysrahoitukseen sijoittamalla aktiivisesti menestyviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin. 
‘’Sijoitus MediVidaan tukee hyvin tätä tavoitettamme’’, Eteran rahoitusjohtaja Jukka Reijonen toteaa. 
 
Bocap PK Arvonkasvattajat I –rahasto on aiemmin sijoittanut myös Detection Technology Oy:öön ja 
Primex Pharmaceuticals Oy:öön. Bocap-ryhmän kaikkien rahastojen salkkuyhtiöiden lukumäärä on 
MediVidaan tehtävän sijoituksen myötä 15 kpl ja kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto yltää 100 
miljoonaan euroon työllistäen suoraan yli 1000 työntekijää. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Aki Kamppinen, puh. 0400 660 680 Julianna Borsos, puh. 050 386 3530   
Hpj, MediVida Oy  Hpj, Bocap PK Arvonkasvattajat I –rahasto 
 
Jukka Reijonen, puh. 040 356 09 99 
Rahoitusjohtaja, Etera 
 
 

 
 
 
Bocap on suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Yrityksiä rahoitetaan 
sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisesti. Bocapin rahoittajina on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia 
kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, eläkekassoja ja varakkaita yksityishenkilöitä. 
 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. 
Eläkkeitä Etera maksaa yli miljardi euroa vuodessa 145 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla 
on noin 5,7 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi 


