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Vuoden 2013 palkitut kasvuyrittäjät: kasvu ei riipu yrityksen iästä, koosta tai 
alasta  
 

Kansainvälisen Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailun Suomen aluevoittajat on valittu. EY:n 

(aiemmin Ernst & Young) kilpailussa menestyneet yrittäjät näyttävät esimerkillään, että 

perinteiset ja vaikeatkin markkinat on mahdollista uudistaa tahdon ja rohkeuden voimin. 

- Katsomalla kilpailumme aluevoittajia näkee, että menestys ei todellakaan ole kiinni yrityksen iästä, 

koosta tai alasta. Vahva tahdolla ja rohkeudella voi rakentaa voittajayrityksen alalle kuin alalle, EY:n 

kilpailun johtaja Juha Hilmola sanoo.  

Entrepreneur of the Year -kilpailun riippumaton tuomaristo palkitsi tiistaina 29.10. kilpailun 14 

aluevoittajaa ympäri Suomen. Tuomariston jäseninä toimivat muun muassa Pauligin hallituksen 

puheenjohtaja Philip Aminoff, Rovion toimitusjohtaja Mikael Hed, sekä vuoden 2012 Entrepreneur of 

the Year, Blanccon toimitusjohtaja Kim Väisänen. 

Kaikkia palkittuja yrityksiä yhdistää kannattavasti kasvava liiketoiminta ja lupaavat 

tulevaisuudennäkymät. Yhdessä aluevoittajat työllistivät viime vuonna 3 835 henkilöä ja kasvattivat 

henkilöstöään edellisvuodesta 16 prosenttia. Liikevaihdolla mitattuna aluevoittajat kasvoivat vielä 

hurjemmin: yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli 1 057 miljoonaa euroa, jossa oli 23 

prosenttia kasvua edellisvuodesta. Kannattavuuden kasvu oli silti omaa luokkaansa: yritysten 

yhteenlaskettu tulos, 71 miljoonaa euroa vuonna 2012, kasvoi 67 prosenttia edellisvuodesta. 

Millä kasvuyrittäjät ovat tämän tehneet? Juhlatilaisuuden keskustelupaneelissa päädyttiin siihen, että 

menestyäkseen täytyy jaksaa painaa ja uskaltaa yrittää - sekä uskoa itseensä. 

- Yrittäjillä on parhaat edellytykset luoda tuottavia työpaikkoja ja kestävää taloudellista toimintaa 

yhteiskuntaan, ja heidän merkityksensä korostuu erityisesti sellaisina aikoina, kun suuryritykset ovat 

murroksessa ja irtisanomisuutiset arkea. Yrittäjyyden edellytyksistä pitäisi puhua paljon nykyistä 

enemmän julkisessa keskustelussa, ja kilpailumme tavoite onkin juuri nostaa aihetta esille antamalla 

yrittäjille tunnustusta hyvästä ja tärkeästä työstä, Hilmola toteaa. 
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EY:n yhdessä Evlin ja Eläke-Fennian kanssa järjestämän Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailun 

vuoden 2013 aluevoittajat olivat: 

 

Häme ja Keski-Suomi: 

 Fysioline Group: Hannu Välikoski (Tampere). Fysioline Group myy ja kehittää hyvinvoinnin ja 

terveydenhoidon tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja. Fysioline tähtää tuotteillaan 

tehokkaampaan terveyden edistämiseen, ylläpitoon ja hoitoon. 

 Kamux Oy: Juha Kalliokoski (Hämeenlinna). Kamux on Suomen ja Pohjoismaiden suurin 

ainoastaan käytettyjen autojen myyntiin keskittynyt ketju. Huimaa vauhtia kasvava yhtiö tarjoaa 

myös omia rahoitus- ja vakuutuspalveluita sekä mm. auton kotiinkuljetuspalvelun. 

 Stresstech Oy: Lasse Suominen ja Juha Siiriäinen (Vaajakoski). Stresstech Oy valmistaa 

maailmalle antureita, mittareita ja kokonaisia mittausasemia auto-, ilmailu- ja 

koneenrakennusteollisuuden laadunvalvonnan sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen 

apuvälineeksi. Yhtiö on oman toimialueensa markkinajohtaja maailmassa. 

 

Länsi-Suomi: 

 Wasa Dredging Oy: Kristian Backlund (Vaasa). Wasa Dredging Oy tarjoaa satamien ja 

merenkulkuväylien ruoppauspalveluita itse rakennuttamallaan modernilla ruoppauslaivastolla. 

Muun muassa yrityksen vedenalainen räjäytystekniikka on ainutlaatuinen ja edustaa alan 

huippua. 

 

Pohjois- ja Itä-Suomi: 

 Imagon Oy: Mika Okkonen, Arto Okkonen, Mikko Okkonen, Marko Mäkitalo ja Juha 

Heikkinen (Kajaani). Imagon on Pohjoismaiden suurin valomainosten ja liikepaikkamainonnan 

välineiden valmistaja. Lisäksi yritys valmistuttaa ja myy valomainoskäyttöön itse kehitettyjä LED-

valonlähteitä. 

 Päätoimija Oy: Asko Myllymäki (Kempele). Päätoimija on vuonna 2008 perustettu rakennus- 

ja kiinteistöalan konserni, jonka asiakaslähtöinen toimintakonsepti kattaa kaiken suunnittelun ja 

työn aina tontin etsimisestä loppusiivoukseen. 

 Veekmas Oy: Esa Halttunen (Kitee). Veekmas on Suomen ja koko Pohjoismaiden ainoa 

tiehöylien valmistaja. Yritys on erikoistunut tiehöylien suunnitteluun, valmistukseen ja 

testaukseen. 

 

Uusimaa: 

 BW-Restaurants: Matti Wikberg ja Tomi Björck (Helsinki). Hurjan kasvun aikaansaaneen BW-

Restaurantsin yrittäjäkaksikon menestysravintolat Farang, Gaijin ja Boulevard Social ovat 

uudistaneet Helsingin ravintola-alaa. 

 DealDash Oyj: William Wolfram (Helsinki). DealDash valloittaa maailmaa yhdistämällä 

pelaamisen ja kaupanteon toisiinsa. Wolframin 16-vuotiaana perustama DealDash on verkossa 

toimiva ostoskeskus ja vapaa-ajanviettopaikka. 
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 Janneniska Oy, Pekkaniska Oy, JN Windpower Services: Janne Niska (Vantaa). Nostoalalla 

toimiva Janne Niska on onnistunut luomaan perinteiselle toimialalle uusia ja innovatiivisia 

ratkaisuja tuottavan yrityskeskittymän. 

 Novita Oy: Daniela Yrjö-Koskinen (Helsinki). Novita on Suomen suurin käsityölankojen 

valmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun neulepaketin: langat, käsityötarvikkeet, 

Novita-lehden ja -klubin, blogit sekä itse suunnitellut neulemallit ja -ohjeet. 

 Otava-konserni: Olli Reenpää (Helsinki). Otava-konsernin toiminnan juuret ovat vuonna 1890 

perustetussa Kustannusosakeyhtiö Otavassa. Vuorineuvos Olli Reenpää edustaa kolmatta 

Reenpäiden sukupolvea Otavan johdossa ja on onnistunut kasvattamaan yrityksestään 

todellisen menestystarinan erittäin haastavalla toimialalla. 

 Teknos Group Oy: Paula Salastie (Helsinki). Teknos valmistaa maaleja ja 

pintakäsittelytuotteita teollisuudelle ja kuluttajille. Teknos on tuonut markkinoille monia 

edelläkävijätuotteita, joista viimeisimpänä on lanseerattu palonsuojamaaleja sekä antibakteerisia 

maaleja sairaalakäyttöön. 

 

Varsinais-Suomi: 

 FM-Haus Oy: Juhani Sjöman (Jokioinen). FM-Haus Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa 

puuelementtirakenteisia toimitiloja, liikerakennuksia, tuotantotiloja ja halleja. Tuotannon jatkuva 

kehittäminen on ollut FM-Haus Oy:n kulmakivenä koko yrityksen olemassaolon ajan. 

 

Entrepreneur of the Year -kilpailun vuoden 2013 voittajan nimi selviää Suomen kansallisoopperassa 

järjestettävässä juhlagaalassa 15.11.2013, jossa voitosta kisaavat Fysioline Group, Kamux, Stresstech, 

Wasa Dredging, Päätoimija, BW-Restaurants, Dealdash, Janneniska, Novita, Otava ja Teknos.  

Kilpailun voittaja edustaa Suomea maailmanlaajuisessa World Entrepreneur of the Year -kilpailussa 

Monte Carlossa ensi kesänä. 

Lisätietoja: 
 
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com 
 
Lauri Oinaala, Associate Director, Entrepreneur of the Year -kilpailun päällikkö, EY, p.040 506 0613, 
lauri.oinaala@fi.ey.com 
 
Juha Hilmola, Partner, kasvu- ja perheyrityspalveluiden johtaja, EY, p. 040 540 8963, 
juha.hilmola@fi.ey.com 
 
Entrepreneur of the Year 
 
EY Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville yrittäjille. Se 
rohkaisee kasvuhakuiseen, vastuulliseen yrittäjyyteen ja kannustaa yrittäjiä, jotka innostavat muita 
visioillaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Entrepreneur of the Year tukee kasvavan ja kannattavan 
liiketoiminnan rakentajia ja antaa heille tunnustusta yli 50 maassa alueellisella, kansallisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla toteutettavassa yrittäjäkilpailussa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.eoy.fi. 


