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UUDENMAAN YRITYSPALKINTO
Uudenmaan liitto palkitsee vuosittain uusimaalaiset huippuyritykset. Palkittavat valitaan 
saatujen ehdotusten pohjalta eri sarjoissa.

Uudenmaan yrityspalkinto on tunnustus esimerkillisestä yritystoiminnasta. Valinnoilla  
pyritään vahvistamaan yritysten arvostusta, houkuttelemaan yrittäjyyteen sekä  
kannustamaan yrityksiä kasvuun.

Palkintosarjat
Vuonna 2022 palkintosarjat ovat:
• Pk-yritys 
• Startup-yritys
• Kiertotalousyritys

Valintaperusteet
Uusimaa on valittu Euroopan yrittäjyysalueeksi 2022 (European Entrepreneurial Region). 
Tämän kunniaksi kaikkien palkintosarjojen yhteisenä valintaperusteena painotetaan vihreää 
ja digitaalista yrittäjyyttä.

Startup-sarjassa arvioidaan lisäksi liikeidean innovatiivisuutta, skaalautuvuutta ja  
yrittäjätiimin uskottavuutta sekä kasvun ja kansainvälistymisen näkymiä.

Kiertotalousyrityksen sarjassa arvioidaan lisäksi kiertotalouden uusia ratkaisuja ja niiden 
 vaikuttavuutta. Kiertotalousyritykseksi lasketaan yritys, jonka liiketoiminta perustuu kokonaan tai 
osittain kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Tällaisia ovat esimerkiksi tuote palveluna, jakamis-
alustat, uusiutuvuus, tuotteen elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys.

Yleisiä valintaperusteita kaikissa sarjoissa ovat:

• Yrityksen toiminta-ajatuksen ja liikeidean omaperäisyys 
• Toiminnan, tuotteiden tai palveluiden jatkuva kehittäminen
• Yritystoiminnan hallittu ja kannattava kasvu
• Yrityksen vaikutus toimialueensa tuotteiden tai palvelujen tarjontaan, työllisyyteen ja 

kansainvälistymiseen
• Yrityksen tulevaisuuden näkymät
• Aktiivisuus yrittäjyyden ja yrittäjien yhteistyön tai muun yhteiskunnallisen toiminnan 

edistämisessä 

Lisätietoja: 

Outi Ervasti, kehittämispäällikkö  
outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi  
puh. 040 721 2131

» uudenmaanliitto.fi/yrityspalkinto

https://www.facebook.com/uudenmaanliitto/
https://www.instagram.com/myuusimaa/
https://twitter.com/uudenmaanliitto
http://www.uudenmaanliitto.fi
http://www.uudenmaanliitto.fi/yrityspalkinto


Uudenmaan liitto My Uusimaa@Uudenmaanliittouudenmaanliitto.fi 

Ehdotukset palkittavista
Kuhunkin sarjaan voi ehdottaa palkittavaa yritystä Uudenmaan liiton verkkosivuilla 
olevalla lomakkeella. Ehdotuksia otetaan vastaan 19.8.2022 asti. Toivomme 
vapaamuotoisia, hyvin perusteltuja ja tiiviitä esityksiä.

Ehdotuksia voi jättää kuka tahansa uusimaalainen. Yrityksiä kannustetaan myös itse 
asettumaan ehdolle. 

Arviointi 
Ehdotusten arvioinnissa painotetaan lähivuosien saavutuksia valintaperusteiden mukaan. 
Arviointia varten on palkintoraati.

Palkintoraadissa on edustus Uudenmaan liitosta, Uudenmaan Yrittäjistä, 
Pääkaupunkiseudun Yrittäjistä, Helsingin Yrittäjistä, Helsingin seudun kauppakamarista 
sekä Uudenmaan ELY-keskuksesta. Puheenjohtajana toimii Markku Aalto Uudenmaan 
Yrittäjistä. 

Julkistus
Valinnat julkistetaan loppuvuodesta 2022 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Uudenmaan liitto ja yhteistyökumppanit tiedottavat valinnoista medialle sekä omissa 
kanavissaan. 

Palkinto nimetään seuraavalle kalenterivuodelle, jolloin sen saaja voi hyödyntää 
tunnustusta omassa viestinnässään koko vuoden 2023 ajan.
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