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Vastaamolle vastuullinen ja kotimainen kumppani, Intera Partners mukaan
tukemaan kasvua
Psykoterapiakeskus Vastaamo on kasvanut erittäin nopeasti viime vuosien aikana. Nyt kasvutarina
saa lisätukea ja vauhtia, kun Vastaamo ottaa omistajakumppanikseen suomalaisen sijoitusyhtiön,
Intera Partnersin. Yhtiön nykyomistajista Ville ja Nina Tapio jatkavat Vastaamon merkittävinä
omistajina. Muutos yhtiön omistuksessa ei vaikuta henkilöstön asemaan. ”Henkilöstö on Vastaamon
tärkein voimavara ja henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat tulevaisuudessakin kasvun tärkein
mahdollistaja. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa saada myös avainhenkilöstöä Vastaamon
omistajiksi”, toteaa Nina Tapio
Interan mukaantulo tukee Vastaamon missiota mielenterveyspalveluiden saatavuuden
parantamiseksi. Vastaamon toimitusjohtaja, Ville Tapio toteaa: ”Intera tuo lisää tukea ja turvaa
yhtiön kehittämiseen. Olemme vastuullinen yritys ja perheellemme on tärkeää jatkaa kasvua
hyväksi havaitulla mallilla. Voimme tehdä enemmän ja nopeammin kun mukana on uusi kumppani.
Intera on osoittanut olevansa vastuullinen toimija ja kiinnostunut Vastaamon missiosta ja
toimintamallista. Koemme heidät erinomaiseksi kumppaniksi”.
”Vastaamo on hieno yhtiö oikealla asialla - juuri sellainen yritys, jonka kasvua ja kehitystä Intera
haluaa olla mukana tukemassa. Yritys, jonka missio on yhteiskunnallisesti vahva ja palvelut
vastaavat niin psykoterapeuttien kuin asiakkaidenkin tarpeisiin”, sanoo Intera Partnersin osakas
Tuomas Sarkola.
Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Tämä koskettaa suurta
määrää ihmisiä, perheitä sekä työyhteisöjä. Vastaamo pyrkii tarjoamaan palveluita matalalla
kynnyksellä ja varmistamaan, että mahdollisimman moni ihminen saa apua. ”Mielenterveyden
häiriöt ovat valtava inhimillinen ja yhteiskunnallinen ongelma Suomessa. Näemme, että Vastaamo
pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan apua tähän haasteeseen entistä laajemmin ja
monipuolisemmin”, jatkaa Ville Tapio.
Nykyisellään Vastaamo toimii jo 22 paikkakunnalla ja yhtiön tavoitteena on avata uusia yksikköjä
kasvupaikkakunnilla Suomessa. Lähivuosina tavoitteena on kattaa koko valtakunta.
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Vastaamo
Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä
tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä. Yritys toimii
22 paikkakunnalla ja sen henkilöstömäärä vuoden lopussa 2018 oli 240, joista 221 toimi
psykoterapeuttina, 10 psykiatrian erikoislääkärinä ja 9 muissa tehtävissä.
Intera Partners
Intera Partners on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä, vastuullinen pääomasijoittaja. Intera
Partners on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera Partners omistaa
15 kohdeyhtiötä Suomessa ja Ruotsissa. Intera Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajina on
johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. www.interapartners.fi.

