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Suomen EY:n toimitusjohtajaksi Jaakko Hirvola 

 
Suomen EY:n (aiemmin Ernst & Young) yhtiökokous on valinnut liikkeenjohdon konsultti, partner Jaakko 
Hirvolan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hirvola ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan nykyiseltä 
toimitusjohtajalta Harri Pärssiseltä 1. tammikuuta 2014.  
 
Pärssinen siirtyy samalla yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja keskittyy yhä enemmän 
asiakastyöhön. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma jatkaa yhtiön palveluksessa kuluvan 
tilikauden loppuun kesäkuuhun 2014. 
 
Jaakko Hirvola on työskennellyt EY:llä Suomen konsultointipalveluiden johtajana vuodesta 2006 ja 
hänellä on pitkä kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ennen EY-uraansa. Suomen EY:n 
toimitusjohtajan tehtävien lisäksi Hirvola vastaa Pohjoismaissa EY:n IT Advisory -palveluista ja jatkaa 
edelleen asiakastyössä.  
 
- Uudistukset johdossa sekä koko organisaatiossamme heijastavat vuoden alussa lanseerattua uutta 
strategiaamme. Haemme voimakasta kasvua: vuoteen 2020 mennessä EY:n maailmanlaajuinen 
liikevaihtotavoite on 50 miljardia dollaria, Pärssinen sanoo. 
 
- Konsultointi-, vero-, laki- ja yritysjärjestelypalveluilla on erittäin merkittävä rooli tämän tavoitteen 
saavuttamisessa tilintarkastuksen kasvutavoitteita unohtamatta, Pärssinen jatkaa. 
 
Hirvola on ensimmäinen tilintarkastusyhteisön johtoon nouseva konsultti Suomessa. 
 
- EY saavutti viime tilikauden tuloksensa julkistaneista alamme yrityksistä nopeimman kasvun sekä 
Suomessa, Pohjoismaissa että globaalisti. Kasvuvaraa on silti vielä paljon jäljellä Suomessakin. Meillä 
on loistavat edellytykset siihen huippuluokan tiimien ja toimialaosaamisen avulla, Hirvola sanoo. 
 
Suomessa EY:n liikevaihto kasvoi 30.6.2013 päättyneellä tilikaudella 8,4 prosenttia 90,5 miljoonaan 
euroon. Pohjoismaissa EY kasvoi 8,3 prosenttia 1,1 miljardiin dollariin ja globaalisti 7,7 prosenttia 25,8 
miljardiin dollariin.  
 
 
Lisätietoja 
 

Jaakko Hirvola, partner, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, EY, p. 0400 633 751, 

jaakko.hirvola@fi.ey.com 

Harri Pärssinen, partner, KHT, toimitusjohtaja, EY, p. 040 553 9830, harri.parssinen@fi.ey.com 
 
EY lyhyesti 
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja 
korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. 
Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä 
toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä 
www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi. 

 


