
Vuoden 2016 parhaat suomalaisinnovaatiot valittu, voittajien
joukossa mm. nyhtökaura ja koulu palveluna -kokeilu
 

Gold & Green Foodsin nyhtökaura ja Espoon kaupungin koulu palveluna -kokeilu ovat esimerkkejä vuoden 2016 parhaista
suomalaisinnovaatioista. Suomen Laatuyhdistys ry:n vuotuisessa palkintoseremoniassa tunnustusta saivat maan parhaiksi arvioidut palvelu- ja
tuoteinnovaatiot sekä toimintansa kehittämisessä parhaiten menestyneet organisaatiot.

 

Suomen Laatuyhdistys ry:n järjestämien laatu- ja innovaatiokilpailujen tavoite on sekä jakaa ansaittua huomiota voittajille että kannustaa
suomalaisorganisaatioita määrätietoisesti kehittämään toimintaansa.

Yritykset ja organisaatiot kilpailivat Parempaa työelämää -tunnustuksesta, Quality Innovation Award -palkinnosta, EFQM Committed to
Excellence- sekä EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksista ja Suomen laatupalkinnosta. Palkinnot jaettiin Helsingissä torstaina 1.12.
Lista kaikista voittajista ja lisätietoja kilpailusarjoista tiedotteen lopussa.

– Suomalaisen huippulaadun kärki on korkealla, mutta kapea. Lisäksi yritykset pitävät innovaatioidensa kanssa turhan matalaa profiilia.
Tarvitsemme yhä enemmän voittajien kaltaisia organisaatioita, jotka pyrkivät määrätietoisesti erinomaisuuteen ja rohkeasti kertomaan
saavutuksistaan. Pidän kuitenkin hyvänä kehityksenä sitä, että etenkin julkinen sektori on aktivoinut innovaatiotoiminnassa ja kehittää
ennakkoluulottomasti uutta, kommentoi Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tani Järvinen.

– Käynnissä on neljännen teollisen vallankumouksen sysäämä myllerrys, joka tulee poistamaan perinteisiä töitä varovaisen arvion mukaan 50
prosenttia viiden vuoden sisällä. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin määrittelee se, kuinka hyvin pystytään sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.
Mielestäni Suomessa pitäisi katsoa tulevaisuuteen positiivisesti Slush-hengessä. Tänään palkitut organisaatot ovat esimerkkejä tulevaisuuden
tarpeisiin valmistautumisesta, kuvaili Keynote -puheen pitänyt kansanedustaja Alexander Stubb.

Suomalaiset laatutyön ammattilaiset yhteen koonnut tilaisuus huipentui Suomen laatupalkinnon myöntämiseen Oy Botnia Mill Service Ab:lle,
joka on tuloksellisesti kehittänyt toimintaansa ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi Suomen Messusäätiö myönsi voittajatiimille 30 000 euron
suuruisen rahapalkinnon.

Lisätietoja:

Suomen Laatuyhdistys ry
Tani Järvinen, toimitusjohtaja
tani.jarvinen@laatukeskus.fi
www.laatukeskus.fi

Kilpailusarjat ja voittajat:

Parempaa työelämää -tunnustus Pfizerille

Parempaa työelämää -tunnustus kannustaa yrityksiä työelämän laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Yritys voi saada tunnustuksen ulkoisen
asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Arviointi tuottaa yrityksille tutkittua tietoa siitä, mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin resurssit puolestaan
kannattaa kohdentaa.

Yhteistyössä Ilmarisen kanssa jaettu tunnustus myönnettiin lääkeyhtiö Pfizerille. Asiantuntija-arvioinnissa työelämän laadun todettiin olevan
yrityksessä tunnustuksen edellyttämällä tasolla kaikilla kolmella arvioinnin osa-alueella, jotka ovat esimiestyö, toimintakulttuuri ja prosessit.

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award on kansainvälinen innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on lisätä innovaatioiden tunnettuutta ja kannustaa
kansainväliseen yhteistyöhön innovaatiotoiminnassa.

Kansalliseen kilpailuun osallistui tänä vuonna 50 suomalaisinnovaatiota, joista eniten julkisuutta on ehtinyt kerätä vastuulliset ja uudistuvat
innovaatiot -sarjan voittanut Gold & Green Foodsin nyhtökaura. Sen tavoitteena on mullistaa syömistä globaalisti. Kaurasta, härkäpavusta ja
herneestä valmistettu kasviproteiini on ylittänyt kehittäjiensä odotukset ja tuote sai juuri vauhtia maailmanvalloitukseen Pauligin ostaessa
yhtiön osake-enemmistön.

– Nyhtökauran taustalla on paljon töitä, tuntuu kuin olisimme kiivenneet ensimmäisinä korkealle vuorelle. Voitto tässä kilpailussa kannustaa ja
innostaa meitä eteenpäin. Olemme tarkkoja tuotteiden laadusta, ja esimerkiksi koemaistamme jokaisen tuote-erän ennen sen päätymistä
kauppoihin. Kehitämme parhaillaan nyhtökauran rinnalle uusia tuotteita, joita voi odottaa kauppoihin ensi vuoden puolella, kommentoi
palkinnon vastaanottanut Gold & Green Foodsin laatupäällikkö Anna Häkämies.

Suomalaisten voittajainnovaatioiden voimat mitataan kansainvälisessä Quality Innovation Award -kilpailussa helmikuussa.

Quality Innovation Award -voittajat sarjakohtaisesti:

Sarja Sijoitus Innovaatio Organisaatio

Julkisen sektorin
palveluinnovaatiot

Voittaja Ropsu-robotti Espoon kaupunki /
Ketterä

Koulutusalan
innovaatiot

Voittaja Koulu palveluna -kokeilu Espoon kaupunki /
sivistystoimi



Mikro & startup
yritykset

Voittaja NOOA TripleWin Oy

Mikro & startup
yritykset

Kunniamaininta Ruokahävikin
vähentäminen
päivittäistavarakaupassa

Kauppavalmennus
Oy

Potentiaaliset
innovaatiot

Voittaja Kvartsikuituoptinen UV
Desinfiointilaite

LED Suutari Oy

Potentiaaliset
innovaatiot

Kunniamaininta Planium Site Manager Planium Oy

Sosiaali- ja
terveysalan
innovaatiot

Voittaja Senior Some -
eTerveyden
ekosysteemi avoimin
rajapinnoin

SE Innovations Oy

Sosiaali- ja
terveysalan
innovaatiot

Kunniamaininta Hoitajanpohja SoteSiron SOTE360 Oy

Suuret yritykset Voittaja Tulevaisuuden tehdas-
toimintamalli

Metsä Fibre Oy

Vastuulliset ja
uudistuvat
innovaatiot

Voittaja Gold&Green Nyhtökaura
- Täydellinen proteiini

Gold&Green Foods

 

EFQM Committed to Excellence -tunnustus

Committed to Excellence -tunnustus on osoitus organisaation sitoutumisesta palvelujensa, tuotteittensa ja toimintansa systemaattiseen
parantamiseen. Tunnustuksen myöntää EFQM (The European Foundation for Quality Management) menestyksekkään ulkoisen arvioinnin
jälkeen.

Vuoden 2016 tunnustukset myönnettiin Stresstech Oy:lle, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiölle, Mikkelin Sateenkaarelle ja nLightille.

EFQM Recognised for Excellence -tunnustus

Recognised for Excellence -arviointi ja -tunnustus kannustavat organisaatioita toimintansa systemaattiseen kehittämiseen. Recognised for
Excellence -arviointi on EFQM-malliin perustuva organisaation toiminnan ja tulosten 360 asteen ulkoinen asiantuntija-arviointi.

Vuonna 2016 EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen saivat seuraavat organisaatiot:

Kolmen tähden tunnustus

- Helsingin kaupungin Ympäristökeskus

- Telecom rakentaminen, Relacom Finland Oy

Neljän tähden tunnustus

- Helsingin Kaupunki, Finlandia-talo Oy

- Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto

- Nordea Henkivakuutus Oy

- Työterveys Helsinki

- Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Viiden tähden tunnustus

- Oy Botnia Mill Service Ab

 

Suomen laatupalkinto Oy Botnia Mill Service Ab:lle

Suomen laatupalkinto on tunnettu ja arvostettu kansallinen tunnustus organisaation erinomaisuudesta. Suomen laatuyhdistyksen 50.
juhlavuoden kunniaksi kilpailun toteutustapa ja itse palkinto uudistettiin. Tästä vuodesta alkaen Betoniteollisuus ry:n sponsoroima, Tiina
Viitasaaren suunnittelema Pohjan tähteä symboloiva palkinto myönnetään Recognised for Excellence -arvioinneissa parhaiten menestyneelle
organisaatiolle.

Tänä vuonna korkeimman tason eli viiden tähden EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksen ja Suomen laatupalkinnon sai Oy Botnia
Mill Service Ab. Lisäksi Suomen Messusäätiö myönsi voittajatiimille 30 000 euron suuruisen rahapalkinnon.

– Arviointiryhmän tekemät havainnot ja määrittelemä pistetaso viestivät tämän yrityksen erinomaisuudesta, kyvykkyydestä määritellä
strateginen suunta ja ennen kaikkea kyvystä toteuttaa valittua strategiaa käytännön työssä. Tällainen pistesaalis ei jää haaviin sattumalta,



strateginen suunta ja ennen kaikkea kyvystä toteuttaa valittua strategiaa käytännön työssä. Tällainen pistesaalis ei jää haaviin sattumalta,
vaan on toiminnan systemaattisen ja tavoitteellisen kehittämisen tulosta, kehuu Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tani Järvinen.


