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Publikationen om starkt tillväxtorienterade SMF-företag finns på nätet på adressen 
www.tem.fi/julkaisut. 
 
Ytterligare upplysningar: 
Samuli Rikama, ekonom, ANM, tfn 029 506 0150 
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst) 


