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NYLÄNDSKT FÖRETAGSPRIS
Nylands förbund belönar årligen nyländska toppföretag. Dessa företag utses utifrån 
förslagen i olika kategorier.

Det nyländska företagspriset är ett erkännande för en föredömlig företagsverksamhet. 
Målet med priset är att öka uppskattningen för företag, locka till entreprenörskap och 
uppmuntra företagen till tillväxt. 

Priskategorier
År 2022 är priskategorierna följande:

• Små- och medelstora företag 
• Startupföretag
• Företag inom cirkulär ekonomi

Valkriterier
Nyland har utsetts till europeisk entreprenörsregion 2022 (European Entrepreneurial 
Region). Till följd av detta betonas ett grönt och digitalt entreprenörskap som ett 
gemensamt valkriterium för alla priskategorier.

Inom startupkategorin bedöms dessutom hur innovativ affärsidén är, skalbarhet och 
företagarteamets trovärdighet samt utsikter för tillväxt och internationalisering.

Inom kategorin för företag inom cirkulär ekonomi bedöms också nya lösningar för 
cirkulär ekonomi och deras verkningsfullhet. Som företag inom cirkulär ekonomi räknas 
företag, vilkas affärsverksamhet helt eller delvis grundar sig på affärsmodeller för cirkulär 
ekonomi. Exempel på dessa är produkt som tjänst, fördelningsplattformar, förnybarhet, 
förlängning av produktens livscykel samt resurseffektivitet och återvinning.

Ytterligare upplysningar:  

Outi Ervasti, utvecklingschef 
outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi  
tel 040 721 2131

» uudenmaanliitto.fi/foretagspris
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https://www.instagram.com/myuusimaa/
https://twitter.com/uudenmaanliitto
http://www.uudenmaanliitto.fi
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Allmänna valkriterier för alla kategorier är:

• hur originell företagets verksamhetsidé och affärsidé är 
• kontinuerlig utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster
• behärskad och lönsam tillväxt av företagsverksamhet
• företagets inverkan på utbudet av produkter eller tjänster, sysselsättning och 

internationalisering inom sitt verksamhetsområde
• företagets framtidsutsikter
• aktivt grepp om främjande av entreprenörskap och samarbete mellan företagare 

eller annan samhällelig verksamhet. 

Företag som nomineras
I varje kategori kan man nominera företag via en blankett på Nylands förbunds 
webbplats. Förslag tas emot fram till 19 augusti 2022. Vi önskar att förslagen är 
fritt formulerade, välmotiverade och kortfattade.

Vem som helst i Nyland kan lämna in förslag. Företaget kan också självt ställa upp 
som kandidat. 

Bedömning 
I bedömningen av förslagen betonas de framgångar som uppnåtts under de senaste 
åren enligt valkriterierna. Bedömningen görs av en prisjury.

Prisjuryn består av representanter för Nylands förbund, Nylands Företagare, 
Huvudstadsregionens Företagare, Helsingfors Företagare, Helsingforsregionens 
handelskammare och NTM-centralen i Nyland. Juryns ordförande är Markku Aalto 
från Nylands Företagare.  

Offentliggörelse
Pristagarna offentliggörs i slutet av år 2022 vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Nylands förbund och samarbetspartnerna informerar medierna om pristagarna samt 
informerar om dessa på sina egna kanaler. 

Priset beviljas för följande kalenderår, varvid pristagaren kan utnyttja utmärkelsen i 
sin egen kommunikation under hela året 2023.
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