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YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ

EHDOTUS VUODEN NUORI YRITTÄJÄ –PALKINNON SAAJAKSI

EHDOTUKSEN TEKIJÄ (Muu kuin palkintoehdokas itse, ks. hakuohje)
Nimi/organisaatio

Osoite

Puhelin

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Paikka

Päiväys

Ehdotuksen tekijän allekirjoitus
ja nimenselvennys

Kirjoita tähän nimenselvennys

SUOSITTELIJA (Muu kuin palkintoehdokas itse, ks. hakuohje)
Nimi/Yritys

Osoite

Puhelin

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Paikka

Päiväys

Suosittelijan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Kirjoita tähän nimenselvennys

SUOSITTELIJA (Muu kuin palkintoehdokas itse, ks. hakuohje)
Nimi/Yritys

Osoite

Puhelin

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Paikka

Suosittelijan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Päiväys

Kirjoita tähän nimenselvennys
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EHDOTETUN YRITTÄJÄN TIEDOT
Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

Koulutus

Puhelin

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti
[ ] Yritys on Suomen Yrittäjien jäsen
Ehdotettu yrittäjä on
[ ] yrityksen perustaja

[ ] yrityksen jatkaja vuodesta

Ehdotetun yrittäjän suostumus kilpailuun

alkaen
Ehdotetun yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Kirjoita tähän nimenselvennys

YRITYKSEN TIEDOT
Yrityksen nimi

Perustamisvuosi

Kotipaikka

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

www-sivujen osoite

Pääomistajat tai yhtiömiehet

Toimitusjohtaja

Päätoimiala

Tärkeimmät tuotteet, palvelumuodot tai myyntiartikkelit

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä omistajan/-ien lisäksi

Liikevaihdon suuruusluokka (tuhansina euroina)
Yrityksen markkinointialueena on
[ ] kotipaikkakunta

[ ] oma talousalue

[ ] koko Suomi

myös ulkomaat, mm. _________________________________________
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MIKSI EHDOTTAMANNE YRITTÄJÄ TULISI VALITA
VUODEN NUOREKSI YRITTÄJÄKSI?

EHDOTUSOHJEET
1. Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys tai jäsenyritys voi ehdottaa kilpailijoita Vuoden nuori yrittäjä -kilpailuun oman
alueensa Suomen Yrittäjien aluejärjestölle seuraavin rajoituksin:
a. Yksittäisen jäsenyrittäjän ehdotuksella on oltava kaksi kannattajaa, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä.
b. Kilpailijaksi ei voi ehdottaa omaa yritystään tai lähiomaisensa yritystä.
c. Aluejärjestöjen toimihenkilöt tai luottamusjohto eivät voi toimia ehdottajina tai kannattajina.
2. Kilpailijat ehdotetaan aluejärjestölle alkukilpailuihin tarkoitetulla lomakkeella.
3. Kilpailijat on ehdotettava aluejärjestölle viimeistään 28.2.2018.
4. Kilpailuun ehdotettavien nuoren yrittäjän tai nuorten yrittäjien on täytettävä seuraavat ehdot:
a. Yrittäjä on täyttänyt kilpailuvuonna (2018) enintään 35 vuotta.
b. Yrittäjä voi olla yksinyrittäjä tai työllistävä yrittäjä.
c. Yrittäjän perustama yritys on toiminut vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2018) mennessä.
d. Yrittää voi olla myös yrityksen nuori jatkaja, joka on omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen johtanut
yritystään menestyksellisesti vähintään 3 vuotta kilpailuvuoteen (2018) mennessä.
e. Mikäli yrityksessä on useampi osakas, tulee vähintään 50 % osakkeista olla alle 35-vuotiaan/-vuotiaiden
omistuksessa.
f. Yrityksellä on oltava jatkuvan menestymisen edellytykset ja talous kunnossa.
5. Aluejärjestö valitsee ehdotetuista kilpailijoista alueensa vuoden nuoren yrittäjän, jonka aluejärjestö ilmoittaa
valtakunnalliseen Vuoden nuori yrittäjä –kilpailuun.
www.yrittajat.fi
www.nuoretyrittajat.fi
www.yksityisyrittajainsaatio.fi
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