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� Suomen paras
yritys -kilpailun
raati: Anders Blom
(vas.), Tuula Kallio,
Raimo Sailas,
puheenjohtaja Matti
Honkala, Mika
Ihamuotila ja Riitta
Vuorenmaa. Kuvasta
puuttuu Ilkka
Seppälä.



He etsivät
Suomen parhaat yritykset
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�

illaisia hyvät yritykset oikein ovat? Mikä erot-
taa ne massasta? Mikä on niiden onnistumisen
salaisuus? Miten niitä johdetaan?

Tämän syksyn aikana Suomen Kuvalehti antaa
vastauksia näihin kysymyksiin. Luvassa on me-
nestystarinoita huipputeknologian soveltamises-
ta ja uusien markkinoiden valloittamisesta. Esi-

merkkejä siitä, kuinka Suomessa voi investoida kannattavasti
myös perusteollisuuteen. Kertomuksia siitä, miten nykyaikai-
nen perheyritys huolehtii kansainvälistymisestä ja auttaa sa-
malla ikääntyneitä työntekijöitä pidentämään uraansa.

Mikä on Suomen kovin kasvuyritys,

vahvin työllistäjä, dynaamisin 

kansainvälistyjä ja paras perheyritys? 

SK kertoo sen syksyn aikana.

M

T e k s t i  K u s t a a  H u l k k o  
K u v a t  P e t r i  K a i p i a i n e n



Suomen paras yritys -kilpailu on SK:n uusi
avaus. Kilpailu järjestetään nyt ensimmäisen
kerran.Arvovaltainen raati on jo tehnyt työn-
sä ja valinnut parhaan yrityksen neljässä eri
sarjassa. Voittajat julkistetaan lokakuusta
lähtien neljän jutun sarjassa. Juhlallinen pal-
kintojen jako tapahtuu 23. marraskuuta.

Miksi SK perusti Suomen paras yritys 
-kilpailun?

»Suomi on osoittanut eri vaiheissa suurta
selviytymiskykyä», päätoimittaja Tapani
Ruokanen sanoo, »mutta tarvitsemme en-
tistä terävämpää otetta nyt, kun elämme
uutta maapalloistumisen aikaa.»

»Haluamme innostaa suomalaisia yrittä-
mään ja antaa esimerkkejä siitä, kuinka työ-
paikkoja luodaan ja kuinka kansainvälisty-
minen on menestymisen edellytys.»

»Vain kasvavien yritysten avulla pystymme
pitämään yllä hyvinvointiyhteiskuntaamme.
Työpaikat luodaan viime kädessä yrityksissä.
Erityisesti haluamme edistää perheyrittä-
jyyttä.»

Ruokanen korostaa, että yrittämisen tee-
ma on ajankohtainen juuri nyt.

»Uhkana on yrittäjävaje. Lähimpien 15
vuoden aikana omistaja vaihtuu noin 90 000
yrityksessä – eli noin 40 prosentissa Suomen
pienistä ja keskikokoisista yrityksistä, kun
nykyiset vetäjät siirtyvät eläkkeelle», Ruo-
kanen muistuttaa.

Johdon rohkeus
ratkaisee

Suomen paras yritys -kilpailun raatia joh-
taa vuorineuvos Matti Honkala, joka
jäi viime keväänä eläkkeelle Kes-
kon pääjohtajan tehtävästä.
Hän toimii edelleen muun
muassa Elinkeinoelämän
Valtuuskunnan EVAn hal-
lituksessa.

Raadin jäseninä toimi-
vat Perheyritysten liiton
toimitusjohtaja ja viestin-
täyritys Eurofactsin halli-
tuksen puheenjohtaja Anders
Blom, Sammon pankkitoimin-
nasta vastaava toimitusjohtaja Mi-
ka Ihamuotila, mediatoimisto Dagmarin
toimitusjohtaja Tuula Kallio, valtiovarainmi-
nisteriön valtiosihteeri Raimo Sailas, Suo-
men Postin markkinoinnista vastaava johta-
ja Riitta Vuorenmaa sekä Yhtyneiden Kuva-
lehtien toimitusjohtaja Ilkka Seppälä.

Raadin tehtävä oli vaikea, koska kilpaili-
jat olivat toinen toistaan parempia. Miltä tä-
mä työ tuntui?

»On ilahduttavaa, kuinka paljon Suomes-
sa on hyvin johdettuja yrityksiä, jotka luovat
työpaikkoja kotimaahan ja kasvavat ja me-
nestyvät samaan aikaan maailmalla», Hon-
kala sanoo.

Honkala kertoo, että tuomarit olivat rat-
kaisuissaan yksimielisiä.

»Selkeät määrälliset apukriteerit helpot-
tivat päätöksentekoa. Lopullisissa valin-
noissa painotimme myös laadullisia piirtei-
tä kuten vastuullisuutta ja innovatiivisuut-
ta», hän sanoo.

Toimitusjohtaja Tuula Kallio sanoo, että
yritysten historiaan oli mielenkiintoista pe-
rehtyä. »Sieltä löytyi hienoja esimerkkejä
kehityksestä ja uusiutumisesta.»

Ihamuotilan mukaan parhaiden yritysten
valinta oli kunnon väittelyä, koska menes-
tymisen mittareita on useita.

»Valitut yhtiöt ovat pärjänneet monilla
rintamilla ja kukin eri tavalla, mutta kaikil-
le on yhteistä yksi tekijä: johdon ja omista-
jien rohkeus. Esimerkiksi parhaan kansain-
välistyjän tarina on huikea.» �
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Kilpailu haluaa innostaa
suomalaisia yrittämään 
ja näyttää, että 
kansainvälistyminen on
menestymisen edellytys.



Näin voittajat seulottiin
Suomen paras yritys -kilpailun
ehdokkaat seulottiin esiin kauppa-
rekisterin tilinpäätöstietojen

perusteella.
Raati etsi erinomaisia yrityksiä, jotka

kykenevät kannattavaan kasvuun. Tuhan-
sien yritysten perusjoukosta loppukilpai-
luun poimittiin 26 ehdokasta, joilla oli
vahva ja monivuotinen näyttö hyvästä
tuloskunnosta ja taloudenpidosta. Ehdok-
kaiden vähimmäisliikevaihto oli viisi
miljoonaa euroa.

� Sarjassa 1 palkitaan paras kasvuyritys.
Tämän tunnustuksen pääkriteeri on
liikevaihdon vankka, monivuotinen
kasvusuuntaus.

� Sarjan 2 voittajaksi selviytyy paras
työllistäjä. Päämittarina on usean vuoden
jatkunut henkilökunnan suhteellinen lisäys.
Tärkeä lisäkriteeri on, että yritys on aidosti
luonut uusia työpaikkoja, yritysostoihin tai
ulkoistamissopimuksiin perustuvaa henkilö-
kunnan kasvua ei painoteta yhtä paljon.

� Sarjan 3 teemana on kansainvälistymi-
nen. Parhaan kansainvälistyjän tunnus-
merkkejä ovat viennin ja muun kansainvä-
lisen toiminnan osuus liikevaihdosta ja
niiden kestävä kasvu.

� Sarjan 4 tavoitteena on löytää paras
perheyritys. Ehdokkaat poimitaan omistus-
pohjan perusteella. Voittajalta vaaditaan
erinomaisia taloudellisia tunnuslukuja.
Sillä pitää olla vahvaa näyttöä yritystoi-
minnan eri osa-alueilta, muun muassa
henkilöstöpolitiikasta.

Ehdokkaiden poiminnassa ja yritysanalyy-
seissa SK:n yhteistyökumppanina on
tilinpäätösanalyyseihin erikoistunut Balance
Consulting Oy, jonka toimitusjohtaja Jorma
Raike ja pääanalyytikko Ari Rajala olivat
mukana raadin kokouksissa. �

� Matti Honkalan mukaan Suomessa on
ilahduttavan paljon hyvin johdettuja ja
kansainvälisesti menestyviä yrityksiä,
jotka luovat työpaikkoja kotimaahan.


