
Keski-Pohjanmaan Kasvupolun voittajat hakevat kasvua 
kansainvälisiltä markkinoilta  
 
Voittajana palkittiin vahvaa kansainvälistä kasvua hakeva Oy Raisoft Ltd. Kunniamaininnan sai Al Design 
Oy. 
 
Tänä vuonna ensimmäisen kerran toteutettu Keski-Pohjanmaan Kasvupolku huipentui Kokkolassa 4.6. 
yhdessä KasvuInno-projektin loppuseminaarin kanssa.  Kasvupolulla mukana olleiden viidentoista yrityksen 
kasvusuunnitelmia on kevään aikana sparrattu kymmenien asiantuntijoiden voimin. Tuomariston 
puheenjohtajan, Kokkolanseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtajan Anne Pesolan mukaan raati oli 
yksimielinen voittajista.  
”Kasvupolulla oli mukana useita hyviä kasvusuunnitelmia, joista voittajat erottuivat edukseen erityisen 

hyvällä asenteella sekä tekemisen meiningillä. Painotimme valinnoissamme kasvukykyä ja –halua sekä 

kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia. Yhteistyö yritysten kanssa jatkuu vielä Kasvupolun jälkeenkin”, 

korosti Pesola. 

Uskallusta painaa kaasua 

Kasvupolun voittajan Oy Raisoft Ltd:n liiketoiminta nojaa ohjelmistoon, jolla pystytään mittaamaan 

vanhusten ja mielenterveysasiakkaiden toimintakykyä ja terveydentilaa sekä hoidon laatua ja 

vaikuttavuutta. Suomessa ja Sveitsissä markkinajohtajana toimiva yritys hakee kasvua ulkomailta, muista 

kuin englanninkielisistä maista. Tietojohtaja Johan Boholm kiittää asiantuntijoita uusista ajatuksista. 

”Saimme sparrauksessa uusia näkökulmia monelta eri kannalta ja vahvistusta omaan tekemiseen. Lyhyesti 

mylläreiden viestin voisi kiteyttää, että uskaltakaa painaa kaasua ja sitä ohjetta aiomme noudattaa. 

Haemme kasvua isojen kv-projektien kautta, joista Espanjan Baskimaassa on parhaillaan yksi käynnissä.  

Liiketoimintamme kasvoi viime vuonna 25 prosenttia ja tänä vuonna pääsemme samoihin kasvulukuihin”, 

Boholm vakuuttaa. 

Kunniamaininnan saanut Al Design Oy suuntaa yhä vahvemmin kansainvälisille markkinoille. Yrityksen 

tärkein tuote on yksijalkainen voimalinjapylväs, jonka avulla sähköyhtiöt voivat saavuttaa merkittäviä 

kustannussäästöjä niin maan lunastuksen, logistiikan kuin rakennuskustannusten osalta. Vuonna 2013 

perustetulla yrityksellä on kaksinumeroiset kasvutavoitteet.  

”Meillä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. Saamme yhteydenottoja ulkomailta mm. Englannista, 

Norjasta, Ruotsista ja Turkista. Tulevaisuudessakin keskitymme Suomessa kokonaisurakointiin sekä 

ulkomailla tuoteosakauppaan. Saimme Kasvupolulta hyviä neuvoja mm. hallitustyöskentelyn kehittämiseen 

ja olemmekin ottamassa ulkopuolista hallituksen jäsentä joukkoomme”, sanoo toimitusjohtaja Janne 

Lapinkorpi.  

Keski-Pohjanmaan Kasvupolku ja Kasvu Open 

Keski-Pohjanmaan Kasvupolku on osa valtakunnallista Kasvu Open –kilpailua. Kasvupolun sparrauksessa 

olivat Oy Raisoft Ltd:n ja Al Design Oy:n lisäksi Gedigo Oy Ab, J. Parpala Oy, KuntoutusTAVARATALO, LC 

Partners Oy, Lämpöpartio Oy, Medirex Oy, Metalli Järvelä Laser Oy, PEPT Oy Ab, Pohjanmaan Lipputoimisto 

Oy, Pratsam Ab, TITO Boats Oy, Toivosen Eläinpuisto ja Yrityspalvelu Hollström Oy. Kukin yritys on tavannut 

Kasvupolun sparrauksessa 10 eri asiantuntijaa.  

  



Kasvupolun voittaja ja kunniamaininnan saanut yritys jatkaa suoraan valtakunnallisen Kasvu Open –

kilpailun sparraukseen. Suoran paikan lunastaneiden lisäksi kaikkien Kasvu Openiin mukaan hakeneiden 

joukosta valitaan 36 yritystä valtakunnalliseen finaaliin. Valinnat tekee valtakunnallinen tuomaristo. 

Mukaan voi hakea 30.6. saakka. 

Keski-Pohjanmaan Kasvupolkua olivat valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden Nordean, Finnveran ja 

Soneran lisäksi mahdollistamassa Kosek Oy, Kaustisen seutukunta, Kannuksen Kaupunki, Pietarsaaren 

seudun kehitysyhtiö Concordia, Kokkolan kaupunki, Pohjanmaan Kauppakamari, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 

ry, Keski-Pohjanmaan Liitto, Centria AMK sekä Kasvuinno-projekti. 

 

 
Lisätietoja:  

Kasvu Open –sivusto: www.kasvuopen.fi 

Keski-Pohjanmaan Kasvupolku: http://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/keski-pohjanmaan-kasvupolku-2015  
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