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Suomen 13 parasta kasvuyrittäjää vuonna 2014 palkittiin 
 

EY:n järjestämän kansainvälisen Entrepreneur of the Year -kasvuyrittäjäkilpailun tuomaristo palkitsi tiistaina 

21.10. kilpailun 13 Suomen aluevoittajaa. 

EY Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailun semifinaalissa tuotiin lavalle kolmetoista suomalaisen yrittäjyyden 

menestystarinaa. Joku heistä valitaan marraskuun finaalissa koko Suomen Entrepreneur of the Year 2014 -

voittajaksi. EY:n vuodesta 2003 lähtien Suomessa järjestämä kilpailu etsii vuosittain yrittäjistä kovia kasvajia, 

peräänantamattomia perheyrityksiä sekä nuoria nousijoita.  

Tänä vuonna EY tutustui kilpailua varten yli 400 kandidaattiyritykseen, joista haastatteluvaiheeseen valikoitui yrittäjiä 

55 yrityksestä läpi Suomen. Jokaisella yrittäjällä on ainutlaatuinen ja henkilökohtainen kasvutarina, jota arvioidaan 

kilpailussa yrityksen liiketoiminnallisen menestyksen ohella. Voittajat EY:n järjestämässä kilpailussa valitsee täysin 

kilpailun järjestäjästä riippumaton kilpailutuomaristo, jonka jäsenet edustavat kukin omien alojensa 

huippuasiantuntemusta ja kokemusta. 11-henkisessä kilpailutuomaristossa istuu uutena jäsenenä tänä vuonna 

myös yksi maailman tunnetuimmista suomalaisista ja ehdoton oman alansa menestyjä, Mika Häkkinen.  

- Osallistuminen kilpailuun tuomariston jäsenenä on loistava mahdollisuus tukea suomalaista yrittäjyyttä ja auttaa 

nostamaan esille uusia, inspiroivia menestystarinoita, jotka kannustavat muitakin yrittämään, kaksinkertainen F1-

maailmanmestari kommentoi kilpailua. 

Kilpailun ehdokkaissa isojen haastajia ja kansainvälisiä kasvajia  

Kilpailun 13 aluevoittajaa edustavat monipuolisesti nykypäivän suomalaista yrittäjyyttä sekä kaupan, tuotannon että 

palveluiden aloilla. Yritykset ovat menestyneet tavalla, joka luo uskoa myös Suomen talouden tulevaisuuteen:  

aluevoittajien yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuoden aikana 24 % edellisvuodesta ja 66 % vuoteen 2011 

verrattuna. Henkilöstömäärä puolestaan runsastui samaan aikaan 39 % edellisvuodesta ja 95 % vuodesta 2011. 

Kaikki vuoden 2014 aluevoittajat olivat, alueittain: 

Häme ja Keski-Suomi: 

 GoGo Liikuntakeskus Oy, Taru Vähätalo (Tampere). GoGo-liikuntakeskukset ja kuntosalit liikuttavat 

yhteensä jo yli 20 000 kuntoilijaa. GoGo-yhtiöt toivat ensimmäisenä Suomeen uuden konseptin, niin 

sanotun budjettisalin, jossa pelkistettyjä kuntosalipalveluja tarjotaan edulliseen hintaan. Yritys erottuu 

kilpailijoista kotimaisuudellaan, ja yritykselle tärkeää onkin suomalaisen työn tukeminen. 

 Hydman Oy, Timo Kinnunen (Tampere). Hydman Oy on keskittynyt suunnittelemaan ja valmistamaan 

räätälöityjä hydrauliikkaventtiililohkoja sekä erikoisventtiilejä asiakkaidensa tarpeisiin. Yritys on kasvanut 

erittäin nopeasti ja tällä hetkellä se on jo toimialansa kolmanneksi suurin toimija Euroopassa. 
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 Pihlajalinna-konserni, Mikko Wirén (Tampere). Pihlajalinna Oy on vuonna 2001 perustettu terveyshuollon 

palveluita tuottava yritys, joka on erilaisilla palveluinnovaatioillaan uranuurtaja lähes kaikilla toimintansa 

aloilla. Yrityksen perustamisesta lähtien Mikko Wirén on ollut luomassa parempia hoitokäytäntöjä ja hoidon 

vaikuttavuutta suomalaiseen terveydenhuoltoon. 

 Polttimo Yhtiöt Oy, Pär-Gustaf Relander (Lahti). Polttimo Oy on kansainvälinen elintarvikekonserni, joka 

valmistaa ja myy elintarviketeollisuuden raaka-aineita. Huippuluokan viljaosaaminen, pohjoisen puhdas ja 

laadukas raaka-aine, sekä erikois- ja lisätuotteet yhdistettynä globaalin markkinan hallintaan ovat Polttimo-

konsernin ylivertaiset vahvuudet. 

Itä-Suomi: 

 KPA Unicon Group Oy, Pekka Kovanen ja Jukka-Pekka Kovanen (Pieksämäki). KPA Unicon on 

erikoistunut räätälöityjen ja moduulirakenteisten kattilalaitosprojektien avaimet käteen -toimituksiin. 

Ratkaisut hyödyntävät niin fossiilisia kuin biopolttoaineitakin tehokkaalla tavalla. KPA Unicon tarjoaa myös 

palveluja koko laitoksien elinkaarien ajan. KPA Unicon on omassa segmentissään markkinajohtaja ja 

edelläkävijä. 

 Trust Kapital Group TKG Oy, Petri Tukiainen ja Tuomo Rissanen (Kuopio). Yhtiön ytimen muodostaa 

TrustPoint -työkalun ympärille rakennettu palveluympäristö, jonka avulla voidaan hoitaa yritysten koko 

laskutusprosessi laskun lähettämisestä aina maksuvalvontaan saakka. Trust Kapital tarjoaa työkalut koko 

saatavan elinkaaren kokonaisvaltaiseen hallintaan. Trust Kapital Group erottuu kilpailijoistaan selvästi siinä, 

että yhtiö tarjoaa asiakkailleen TrustPointin käyttöön täysin maksutta. Asiakas maksaa vain lähettämistään 

laskuista. 

Länsi-Suomi: 

 Oy RL-Trans Ab, Mikael Lindedahl (Lapväärtti, Kristiinankaupunki). RL-Trans on säiliöautokuljetuksiin 

erikoistunut logistiikka- ja kuljetusyritys, joka käsittelee ja kuljettaa kaikkia rae- ja jauhemaisia aineita sekä 

kaasuja Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Baltiassa. Yrityksen missio on optimoida asiakkaidensa 

logistiset prosessit innovatiivisilla palveluilla. 

Pohjois-Suomi: 

 Hätälä Oy, Riku Isohätälä (Oulu). Hätälä Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat sekä kokonaiset kalat että 

kalanjalostustuotteet kalafileistä savu-, loimu- ja hiilloskaloihin. Kaikki yhtiön tuotteet valmistetaan Oulussa. 

Riku Isohätälä pitää yrityksensä nousua Suomen suurimmaksi alallaan pitkälti henkilöstön, tuotekehityksen 

ja innovoinnin ansiona. 

Uusimaa: 

 Graniittirakennus Kallio Oy, Keijo Haavikko (Vantaa). Isosta rakennusyhtiöstä lähteneiden perustama 

Graniittirakennus Kallio on joustavuudellaan ja erikoisosaamisellaan pystynyt kasvattamaan kannattavasti 

markkinaosuuttaan rakennusalalla - itseään paljon suurempien kilpailijoiden joukossa. 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

Sivu 3 

 

 Hub Logistics Finland Oy, Aarno Törmälä (Kerava). Hub tuottaa logistiikan ulkoistusratkaisuja, 

pakkauspalveluita ja asiantuntijapalveluita etenkin teollisuudelle. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia 

palveluratkaisuja, joilla on mahdollista hallita tavaravirtoja aiempaa tehokkaammin. Hubin pääpalvelu on 

logistiikkaulkoistukset, joissa yhtiö voi ottaa hoitaakseen jopa asiakkaansa koko logistiikkaketjun, mukaan 

lukien teollisuuden komponenttien ja puolivalmisteiden ostamisen, jolloin Hub vastaa myös toimintaan 

sitoutuneesta pääomasta. 

 M-Brain Oy, Kim Nyberg (Helsinki). M-Brain on market intelligence -asiantuntijayritys, joka tarjoaa tieto- ja 

analyysipalveluja, markkinatietokonsultointia sekä ohjelmistotuotteita, erikoisalueenaan mediaseuranta ja 

mediasisällön analysointi, joka kattaa niin perinteisen kuin sosiaalisenkin median. 

 UpViser Oy, Ilkka Korhonen (Vantaa). UpViser Oy on kirurgian erikoistuotteiden maahantuontiin ja 

markkinointiin erikoistunut yritys. UpViserin ydinosaamiseen kuuluvat kirurgian erikoisalat ovat 

plastiikkakirurgia, urologia, gynekologia sekä gastroenterologia. UpViser on yksi maailman johtavista 

rasvansiirtotoimenpideratkaisujen tarjoajista. 

Varsinais-Suomi: 

 Arrant Light Oy, Janne Mäkinen (Turku). Arrant-Light Oy toimittaa korkealaatuisia LED- ja 

valaisinkomponentteja teollisuuteen ja kaupalliseen käyttöön. Arrant-Light on led-tekniikan edelläkävijä ja 

valkoisissa ledeissä yhtiö on markkinajohtaja Skandinaviassa 40 prosentin osuudellaan. Arrant-Lightin 

valikoima on kirkkaasti markkinoiden laajin, sillä varastossa on parituhatta erilaista lamppumallia. 

Omien alojensa vaikuttajista koostuva tuomaristo valitsee voittajan 

Mika Häkkisen lisäksi tuomariston uusiin jäseniin kuuluu viime vuoden kilpailun voittanut William Wolfram, joka on 

onnistunut luomaan 16-vuotiaana perustamastaan DealDash-verkkokaupasta alansa suunnannäyttäjän. Koko 

liikevaihtonsa Yhdysvaltain markkinoilla tekevän DealDashin toimitusjohtajaa pidettiin viime kesänä kansainvälisen 

World Entrepreneur of the Year -kilpailun vahvana voittajaehdokkaana, ja hän keräsi loppukilpailun aikana lukuisia 

yhteydenottoja ja haastatteluja globaalilta medialta kuten Financial Times, CNN ja CNBC. 

William Wolframin ja Mika Häkkisen lisäksi kilpailun tuomaristossa monipuolista asiantuntemusta edustavat: 

Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Electrosonic Group Oy Ab, Entrepreneur of the Year -kilpailun 

tuomariston puheenjohtaja 

JT Bergqvist, hallitusammattilainen 

Paul Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Turret Oy Ab 

Mikael Hed, toimitusjohtaja, Rovio Entertainment Oy 

Tuomas Lang, toimitusjohtaja, Intera Partners Oy 

Marjo Miettinen, toimitusjohtaja, EM Group Oy 

Kristina Pentti-von Walzel, hallituksen jäsen, Lemminkäinen Oyj 

Erkki Solja, toimitusjohtaja, Kiilto Family Oy 

Olli Vuola, johtaja, Aalto Ventures Program, Aalto yliopisto 
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Suomen vuoden 2014 Entrepreneur of the Year -voittaja valitaan 7.11.2014 

Vuoden 2014 Entrepreneur of the Year -voittaja valitaan Suomen Kansallisoopperassa järjestettävässä 

juhlagaalassa 7.11.2014. EY:n yhdessä työeläkeyhtiö Elon ja Evli Pankin kanssa järjestämän kilpailun voittaja 

edustaa Suomea kansainvälisessä World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa kesäkuussa 2015.  

Juhlagaalassa palkitaan myös kilpailusarjojen voittajat kaupan, tuotannon ja palveluiden aloilla, sekä jaetaan 

perheyrittäjyyden Family Business Award of Excellence- ja nuorten yrittäjien Young Emerging Entrepreneur -

palkinnot.  

Lisätietoja: 
 
Jon Paavilainen, viestintä, EY, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com 
 
Juha Hilmola, Partner, EOY-kilpailun johtaja, EY, p. 040 540 8963, juha.hilmola@fi.ey.com 
 
Lauri Oinaala, Pohjoismaiden perheyrityskeskuksen operatiivinen johtaja, EY, p.040 506 0613, 
lauri.oinaala@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. 


