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KUNTAKOHTAINEN VUODEN YRITTÄJÄPALKINTO 
 

Kuntakohtainen vuoden yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain ohjesäännöissä 
mainituin kriteerein po. kunnassa toimivalle yritykselle. Kuntakohtaisesta vuoden 
yrittäjäpalkinnosta päättää Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen vuosittain 
nimeämä palkintotoimikunta paikallisyhdistysten tekemien esitysten perusteella. 
Palkitsemisen kohteena olevaa yritystä esitettäessä ja siitä päätettäessä tulee 
seuraavat kriteerit ottaa huomioon. 

 
1. Yrityksen järjestäytyminen 

- yrityksen tulee kuulua paikalliseen yrittäjäyhdistykseen siten, että meneillään 
olevalta maksukaudelta jäsenmaksu on maksettu 

- yrityksen jäsenyys Suomen Yrittäjien toimialajärjestössä ja/tai työnantajajärjestössä 
luetaan eduksi 

- esityksen palkittavasta yrityksestä tekee ensisijaisesti se paikallisyhdistys, jonka 
toiminta-alueella yritys pääsääntöisesti toimii 
 -  poikkeustapauksessa  paikallisyhdistykset voivat tehdä yhteisesityksen 

palkittavasta yrityksestä, mikäli yritys on rekisteröitynyt johonkin 
muuhun kuin sijaintikuntansa paikallisyhdistykseen 

       -  ja jos omistajayrittäjän asuinkunta on eri kuin yrityksen sijaintikunta 

2. Yrittäjän henkilö 
-    palkittavaksi ehdotettavan yrityksen omistajan on oltava omistajayrittäjä, joka itse     

työskentelee yrityksessä 
-    yrittäjän tulee olla arvostettu ja esimerkillinen yritystoiminnassaan 
-    yrittäjän aktiivinen toiminta yrittäjäjärjestössä luetaan ansioksi 

 
3. Yritys vaikuttajana 

Harkittaessa yrityksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta paikkakuntansa 
kehitykseen on otettava huomioon mm. seuraavat tekijät: 

-  positiivinen merkitys paikkakunnan palvelutasoon 
-  monipuolistava vaikutus paikkakunnan elinkeinorakenteeseen 
-  paikkakunnalla tunnettu liikeidea 

 
4. Yrityksen menestys 

-     palkittavaksi ehdotettavan yrityksen toiminnan tulee olla taloudellisesti menestyvää 
ja vakiintunutta  

-     yrityksen toiminnan tulee olla jatkunut 10 vuoden ajan 
 
Yrityksen taloudellisesti menestyvää toimintaa arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 

tekijät: 
-  yrityksen liiketaloudellinen kannattavuus ja kehitys  
-  yrityksen työntekijämäärän muutokset (täsmättävä jäsenrekisterin tietoihin) 
-  yrityksen osaamistaso uuden tiedon ja taidon soveltamisessa 
-  yrityksen toiminnan omaleimaisuus 
-  yrityksen yleinen merkitys paikkakunnalla 
-  yrityskuvan positiivisuus 

 
5. Palkinnon arvostus 

Jotta kuntakohtaisen vuoden yrittäjäpalkinnon arvostus paikkakunnalla säilyy, 
paikallisyhdistyksen tulee harkita edellä mainituin kriteerein perusteita 
palkitsemisehdotukselleen. Mikäli kriteerit eivät kaikilta osiltaan täyty, ei 
palkintoehdotusta ole tarkoituksenmukaista tehdä.  
Kertaalleen palkittu yritys voidaan toistamiseen palkita mm. sukupolvenvaihdokseen 
tai omistajan vaihdokseen liittyen erityisen hyvin perustellusta syystä. 
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