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Yritysten helmet esiin

Teksti Kustaa Hulkko Kuva Petri Kaipiainen

arvitsemme menestyviä yrityksiä, 
jotka kykenevät kilpailemaan ja 
voittamaan kansainvälisillä aree-
noilla.

Tarvitsemme yrityksiä, jotka pys-
tyvät kestävään kasvuun. Tarvitsemme yri-
tyksiä, jotka luovat työpaikkoja kotimaa-
han. Tarvitsemme yrityksiä, jotka kehittävät 
ja soveltavat huipputeknologiaa ja osaavat 
teollisen muotoilun.

Tarvitsemme perheyrityksiä, jotka teke-
vät hyvää tulosta tinkimättä hyvästä henki-
löstöpolitiikasta.

Tarvitsemme hyviä yrityksiä oman elin-
tasomme takia.

Tarve on ilmeinen, mutta silti Suomessa 
on pula yrityksistä, ennen kaikkea kasvu-
yrityksistä. Toisaalta tuhansilla perheyri-
tyksillä on vaikeuksia löytää toiminnalle 
jatkajaa pian tapahtuvan sukupolvenvaih-
doksen jälkeen.

Näissä teeseissä on perustelu sille, et-
tä Suomen Kuvalehti järjesti syksyllä 2006 
toistamiseen Suomen paras yritys -kilpai-
lun. SK tahtoo edistää yrittäjyyttä ja erityi-
sesti perheyritysten asiaa ja kertoa innos-
tavia esimerkkejä hyvistä yrityksistä.

Kilpailun raati on jo tehnyt työnsä ja va-

linnut neljän sarjan voittajat, jotka tämä 
lehti julkistaa lähiviikkoina.

Palkinnot jaetaan 22. marraskuuta Suo-
men Kuvalehden 90-vuotisvastaanoton yh-
teydessä. Samalla jaetaan myös Suomen 
Kuvalehden journalistipalkinto.

Suomen paras yritys -kilpailun raatia joh-
ti jälleen vuorineuvos Matti Honkala, joka 
on eläkkeellä Keskon pääjohtajan tehtäväs-
tä. Honkala on Elinkeinoelämän Valtuus-
kunnan EVAn hallituksen jäsen.

Raadissa työskentelivät lisäksi Perhe-
yritysten liiton toimitusjohtaja ja viestin-
täyritys Eurofactsin hallituksen puheen-
johtaja Anders Blom, mediatoimisto 
Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio, 
valtiovarainministeriön valtiosihteeri Rai-
mo Sailas, Suomen Postin markkinointi-
johtaja Riitta Vuorenmaa sekä Yhtynei-
den Kuvalehtien toimitusjohtaja Ilkka 
Seppälä.

Sarjajako entisellään
Suomen paras yritys -kilpailussa on neljä 
sarjaa.

1. sarjassa palkitaan paras kasvuyritys. 
Tämän palkinnon pääkriteeri on liike-
vaihdon vankka, monivuotinen kasvutren-

di. Viime vuonna palkinnon sai ohjelmis-
totalo BasWare, joka on listattu Helsingin 
pörssissä.

2. sarjan voittajaksi selviytyy paras työllis-
täjä. Päämittarina on kotimaisten työpaik-
kojen lisäys. Viime vuonna sarjan voitti 
kuopiolainen veneenvalmistaja Bella-Ve-
neet.

3. sarjan teemana on kansainvälistymi-
nen. Voiton kriteerinä oli viennin tai muun 
kansainvälisen toiminnan kestävä kasvu. 
Voittaja 2005 oli rakennusalan pörssiyh-
tiö YIT.

4. sarjan tavoitteena on löytää paras per-
heyritys. Voittajalta vaaditaan vahvaa ja 
pitkäaikaista näyttöä liiketoiminnan eri 
osa-alueilta, muun muassa henkilöstöpo-
litiikasta. Vuosi sitten sarjan voitti Oras, jo-
ka on erikoistunut hanoihin.

Tuhansien yritysten perusjoukosta lop-
pukilpailuun poimittiin 24 ehdokasta, 
kaikki kannattavia ja vakavaraisia yrityk-
siä. Ehdokkaiden minimiliikevaihto oli 
viisi miljoonaa euroa.

Ehdokkaiden valinnassa avusti tilinpää-
tösanalyyseihin erikoistunut Balance Con-
sulting Oy, jonka toimitusjohtaja Ari Rajala 
oli mukana raadin kokouksissa. SK
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Vuori-
neuvos Matti 
Honkalan johtama 
raati on tehnyt 
valintansa. Suomen 
paras yritys -kilpailun 
voittajat esitellään 
lähiviikkoina.

T

▶ Suomen paras yritys 
-kilpailun arvovaltainen 
raati oli nyt toista kertaa 
remmissä. Eturivissä 
Tuula Kallio (vas.), 
Matti Honkala ja Riitta 
Vuorenmaa ja takana 
Raimo Sailas (vas.), 
Ilkka Seppälä ja
Anders Blom.


