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Management Eventsin Olli Muurainen palkittiin vuoden kasvuyrittäjänä
Helsinkiläisen Management Events Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Muurainen vei voiton
valtakunnallisessa Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2010 -loppukilpailussa Helsingissä
5.11.2010. Olli Muurainen edustaa Suomea kansainvälisessä kasvuyrittäjäkilpailussa Monte Carlossa
ensi kesänä. Entrepreneur of the Year on vanhin ja maantieteellisesti laajin kansainvälinen
yrittäjäkilpailu, joka järjestettiin nyt Suomessa kahdeksatta kertaa.

”Kilpailussa oli mukana upeita yrittäjiä, joilla on uskoa ja näkemystä tulevaisuudesta ja jotka ovat viime
vuosinakin kasvattaneet rohkeasti liiketoimintaansa”, toteaa kilpailun johtaja Mikko Rytilahti Ernst &
Youngilta tämän vuoden kilpailuehdokkaista.

Kilpailussa nimettiin lisäksi kauppa-, tuotanto- ja palvelut -toimialasarjojen parhaat. Kaupan-sarjassa
palkittiin keravalaiset Janne ja Seppo Vertanen Oy Verman Ab:stä, tuotantosarjan voiton vei
sastamalalainen Veijo Hukkanen V. Hukkanen Oy:stä ja palvelut-sarjan parhaana palkittiin
Management Events Oy:n Olli Muurainen. Young Entrepreneur of the Year -erikoispalkinnon enintään
35-vuotiaalle kasvuyrittäjälle sai helsinkiläisen LM Tietopalvelut Oy:n Janne Järvinen.

Kansainvälistynyt tapahtumajärjestäjä erottuu edukseen

Olli Muuraisen yrittäjyys alkoi harrastuksesta. Hän järjesti opiskeluaikoinaan seminaareja ja
opiskelijajuhlia. Kokemus tapahtumien järjestämisestä loi pohjan messuihin ja ammattitapahtumiin
keskittyvän yrityksen perustamiselle Muuraisen ollessa 23-vuotias. Management Eventsin tavoitteena on
ollut erottautua kilpailijoista voimakkaalla segmentointistrategialla. Muurainen kulki yrittäjänä
vastavirtaan: kun muut uskoivat suuren olevan kaunista, hän järjesti tapahtumia fokusoiduille
kohderyhmille.
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Nykyisin Management Events järjestää vuosittain yli 160 tapahtumaa, joista 70 prosenttia ulkomailla.
Yritys toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa, Itävallassa ja Saksassa.

”Olli Muurainen on palavasieluinen ja innovatiivinen yrittäjä, joka on onnistunut osoittamaan todeksi, että
Suomessa kehitetyn palvelukonseptin pystyy monistamaan kansainvälisille markkinoille. Yrittäjänä hän
menee vaikka läpi harmaan kiven”, Rytilahti sanoo.

”Muurainen on lunastanut kansainvälistymiseen asetetut odotukset. Hän on myös luonut vahvan
yrityskulttuurin ja saanut henkilöstön viihtymään, mistä on osoituksena muun muassa menestys Great
Place to Work -kilpailussa, Rytilahti toteaa.

Vermanilla käy kauppa

Kauppa-toimialasarjan parhaana palkittiin keravalaisen Oy Verman Ab:n Janne ja Seppo Vertanen.
Verman on vuonna 1987 perustettu suomalainen lääkealan yritys, jonka tuotteet ovat apteekeissa
myytäviä itsehoitotuotteita. Keskellä kansainvälisten suuryhtiöiden luomia paineita Verman on kasvanut
Suomen kahdeksanneksi suurimmaksi lääkealan reseptivapaita tuotteita myyväksi ja markkinoivaksi
yritykseksi.

”Janne ja Seppo Vertasella on oikeanlaista yrittäjähenkeä ja innovatiivisuutta. He ovat verkostoituneet
tehokkaasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Yritys on tehnyt hyvää tulosta. Se on myös hyvin
organisoitu ja sen hallitustyöskentelyyn on panostettu. Lisäksi sen myynti ja markkinointi toimivat
erinomaisesti. Heiltä löytyy kasvuhalua”, Rytilahti sanoo.

Kalasta on menestyksen evääksi

V. Hukkanen Oy:n toimitusjohtaja Veijo Hukkanen on ollut yrittäjä lähes koko ikänsä. Hän on vaistonnut
kala-alan mahdollisuudet ja on laajentanut toimintaa panostamalla vahvasti kalatuotteiden kehittämiseen
ja tuotannon jalostusarvon kasvattamiseen. Vuosien saatossa yrityksestä on kehittynyt merkittävä
toimija sekä koti- että ulkomaisilla kalamarkkinoilla. Tänä päivänä V. Hukkanen Oy on kalatuotteiden
edelläkävijä Suomessa. Kalaneuvos-tuotemerkin kalatuotteita löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta
päivittäistavarakaupasta. Tuotemerkki sai Elintarviketeollisuusliiton kunniamaininnan Vuoden tähtituote
2008 -kilpailussa.

”Veijo Hukkanen on yrittäjä mitä suurimmassa määrin. Hän on aina katsonut tulevaisuuteen, kehittänyt
liiketoimintaa ja investoinut rohkeasti. Hän uskoo tuotekehitykseen ja laatuun. Ala ei ole helppo, mutta
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Veijo Hukkanen antaa sille kaikkensa. Yrityksellä on edessään erinomaiset kasvumahdollisuudet”,
Rytilahti toteaa.

Nuorella yrittäjällä on tuulta purjeissa

Young Entrepreneur of the Year -erikoispalkinnon sai LM Tietopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Janne
Järvinen. LM Tietopalvelut Oy on Pohjoismaiden ja Baltian johtava tietopalveluiden ja julkaisutilausten
tarjoaja. Sen palveluihin kuuluvat julkaisujen välityspalvelut, e-kirjapalvelut, e-aineistojenhallintapalvelut
ja tietokantapalvelut, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa ja säästävät aikaa. LM Tietopalveluiden
asiakkaita ovat pääasiassa kirjastot, kunnat ja kaupungit.

Toimitusjohtaja Janne Järvinen on erinomainen esimerkki uuden sukupolven menestyneestä yrittäjästä.
Hänellä on vahva yrittäjäluonne ja kykyä myös luovaan ajatteluun.

”LM Tietopalveluilla on vahva tarina ja selkeästi määritelty asiakassegmentti, jolle kehitetään koko ajan
uusia innovatiivisia ratkaisuja. Janne Järvisellä on vahva halu kansainvälistyä, ja näyttöjä menestyksestä
onkin jo Pohjoismaissa. Vapaa-ajallaan hän on menestynyt kilpapurjehtija. Kilpapurjehdus vaatii
saumatonta tiimityötä, tavoitteellisuutta, rankkaa harjoittelua ja paineensietokykyä, kaikki nämä ovat
ominaisuuksia, joista on hyötyä myös yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä”, Rytilahti kehuu.
Maailmanlaajuinen kilpailu kasvuyrittäjille

Entrepreneur of the Year -kilpailun tavoitteena on lisätä kasvuhakuisen yrittäjyyden arvostusta sekä
kannustaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä.

Entrepreneur of the Year -kilpailua käydään ensin alueellisesti ja sen jälkeen valtakunnallisella tasolla.
Yrittäjien alueellinen parhaimmisto palkittiin lokakuussa neljällä paikkakunnalla: Helsingissä (Uusimaa),
Oulussa (Pohjois- ja Itä-Suomi), Tampereella (Häme ja Keski-Suomi) ja Turussa (Länsi-Suomi).

Aluevoittajat kohtasivat valtakunnallisessa loppukilpailussa, joka järjestettiin 4.–5.11.2010 Helsingissä.
Tuomaristo haastatteli tuolloin finalistit henkilökohtaisesti käyden läpi muun muassa yrittäjähenkeä ja
yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä hänen edustamansa yrityksen strategiaa, taloudellista
menestystä, yhteiskuntavastuuta, kansainvälisyyttä ja innovatiivisuutta.
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Valtakunnallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea kansainvälisessä Entrepreneur of the Year
-kilpailussa Monte Carlossa ensi kesänä.

Vuoden 2010 valtakunnalliset finalistit:

Tuotanto-sarja: Paakkola Conveyors Oy:n toimitusjohtaja Tommi Juntikka, Soraset Yhtiöt Oy:n
toimitusjohtaja Petri Uitus ja johtaja Mikko Uusi-Marttila sekä V. Hukkanen Oy:n toimitusjohtaja Veijo
Hukkanen; Palvelut-sarja: Aura Mare Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mälkiä, Raumaster Oy:n toimitusjohtaja
Jouko Mäkilä sekä hallituksen jäsenet Kauko Einälä, Esko Saarela, Juhani Rasilainen ja Jukka
Ruohola, Econet Oy:n toimitusjohtaja Matti Leppäniemi sekä Management Events Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Olli Muurainen; Kauppa-sarja: Picnic Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Mikael Swanljung sekä
Oy Verman Ab:n toimitusjohtaja Janne Vertanen ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Vertanen.

Vuoden 2010 tuomaristoon kuuluivat vuorineuvos, Onvest Oy:n toimitusjohtaja Maarit ToivanenKoivisto; Electrosonic Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja, President of European Family
Businesses - GEEF Philip Aminoff; K. Hartwall Oy:n konsernijohtaja JT Bergqvist; Oras Invest Oy:n
toimitusjohtaja Jari Paasikivi; Salmela-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela; Okmetic
Oyj:n toimitusjohtaja Kai Seikku; viime vuoden kilpailun voittajana tuomaristoon kutsuttu Marinetek
Group Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Seppälä; Kiilto Family Oy:n toimitusjohtaja Erkki Solja; Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun professori Liisa Välikangas ja CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki
Westerlund. Tuomariston sihteerinä toimi Suomen Entrepreneur of the Year -kilpailun johtaja, Ernst &
Youngin kasvuyritysryhmän johtaja Mikko Rytilahti.

Ernst & Young järjestää kilpailun yhdessä yrittäjyyttä tukevien yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Pääyhteistyökumppaneina toimivat Eläke-Fennia, Evli ja Elisa sekä Talentum ja
tutkimusyhteistyökumppanina Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Lisätietoja:
Mikko Rytilahti, KHT, partneri, Entrepreneur of the Year -kilpailun johtaja, Ernst & Young Oy,
puhelin 040 578 6742 , sähköposti mikko.rytilahti@fi.ey.com

Hannele Lindell, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ernst & Young Oy, puhelin 040 506 8456, sähköposti
hannele.lindell@fi.ey.com

Finalistien kuvia on ladattavissa: http://www.netprofile.fi/pressphotos/eoy2010
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Sivulle lisätään myös gaalatilaisuudessa otettuja kuvia voittajista lauantaiaamupäivän 6.11. aikana. Muut
kuvapyynnöt: Susanna Isohanni, Netprofile Finland Oy, puhelin 040 560 4849, susanna@netprofile.fi

Ernst & Young
Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin
ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 141 000 ammattilaisemme
kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja
kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Entrepreneur of the Year
Ernst & Young Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville kasvuyrittäjille. 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 kasvuyrittäjäkilpailussa. www.eoy.fi

