
Suomeen jättipotti kansainvälisessä innovaatiokilpailussa
Suomalaiset innovaatiot pärjäsivät erinomaisesti kansainvälisessä Vuoden laatuinnovaatio -kilpailussa. Parhaaksi innovaatioksi
valittiin suomalaisen Stick Tech Oy:n hampaiden paikkauksessa käytettävä kuitulujitemateriaali. Vastuullisten innovaatioiden
sarjan voitti Espoon kaupungin energiamuotojen vertailupalvelu. Kansainvälisten kategorioiden parhaat ja maakohtaiset
voittajat palkittiin Tukholmassa 20. tammikuuta.

Seitsemättä kertaa Suomen Laatuyhdistys ry:n organisoimaan kilpailuun osallistuivat Suomi, Latvia, Ruotsi, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro.
Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön allekirjoittamat kunniakirjat voittajille jakoi Tukholmassa Ruotsin valtiopäivien puhemies Per
Westerberg. Palkittavia innovaatioita oli yhteensä 20 kappaletta.

Suomi pärjäsi innovaatioillaan erinomaisesti yltäen voittoihin kansainvälisissä kategorioissa. Osallistujamaiden parhaaksi innovaatioksi valittiin
Stick Tech Oy:n everX Posterior, hampaiden paikkauksessa käytettävä kuitulujitemateriaali.

Deloitten kanssa yhteistyössä järjestetyn vastuullisten innovaatioiden kansainvälisen sarjan voitti Espoon kaupungin Energiatietopalvelu,
selainpohjainen energiamuotojen vertailupalvelu uusiutuvaan energiaan siirtymistä harkitseville.

Kilpailun voittajat valittiin tiukan kriteeristön perusteella, joka arvioi innovaation uutuusarvoa, hyödynnettävyyttä, oppimista, asiakas- ja
yhteiskuntalähtöisyyttä sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Parhaista innovaatioista laadittiin asiantuntijalausunnot ja lopullisen päätöksen
teki Aalto-yliopiston professori, tutkimusjohtaja Yrjö Neuvon johtama tuomaristo.
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Vuoden laatuinnovaatio -kilpailun 2013 voittajat

Kansainvälinen sarja

INNOVAATIOIDEN INNOVAATIO
1. Stick Tech Oy, everX Posterior. Hampaiden paikkauksessa käytettävä kuitulujitemateriaali.

VASTUULLISET INNOVAATIOT
1. Espoon kaupunki, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Energiatietopalvelu. Energiapalvelu on selainpohjainen energiamuotojen
vertailupalvelu uusiutuvaan energiaan siirtymistä harkitseville.

Kansalliset sarjat

SUOMI
1. Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarja, Suomen metsäkeskus, Metsään.fi. Innovaatio tuo oman metsän tiedot käden ulottuville
verkkopalvelussa.
2. Mikroyritysten sarja, Stick Tech Oy, everX Posterior. Uusi hampaiden paikkauksessa käytettävä kuitulujitemateriaali.
3. PK-yritysten sarja, Lymed Oy, Lymed 3D Sense. Sensorisen integraationhäiriöiden hoito lääkinnällisteknisten tukivaatteiden avulla
urheilijoille ja eläimille.
4. Suurten yritysten sarja, Ponsse Oyj, Scorpion harvesteri. Uudenlaisen rakenteen omaava harvesteri, jossa on parannettu kuljettajan
ergonomiaa ja koneen työtehokkuutta.
5. Suurten yritysten sarja, Metsä Fibre Oy, Botnia NordicPlus. Innovatiivinen ja asiakkailleen lisäarvoa tuottava polysulfidikeittoprosessilla
valmistettu havusellu.

RUOTSI
1. Suurten yritysten sarja, Volvo Car Customer Service (VCCS), Volvo Car Customer Service Lean Knowledge Intensive & Staff Innovative
Team Production System. Uusi innovatiivinen tapa hyödyntää olemassa olevia laatumenetelmiä.
2. Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarja, Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala, Intensive Contextual Treatment of self harming
behavior. Innovatiivinen tapa yhdistää nuorten psykiatrisen hoidon periaatteet käytännönläheisesti.
3. Mikroyritysten sarja, SSK i Uppsala AB, Hoppet. Innovatiivinen hoitomuoto joka perustuu koulutukseen ja oppimiseen perinteisen
taudinhoidon sijaan.
4. PK-yritysten sarja, Förskoleteamet Helianthus, Preschools on wheels. Linja-auton koriin rakennettu liikkuva esikoulu, jota voidaan
hyödyntää lisäkapasiteetin tarpeessa.
5. Potentiaalisten innovaatioiden sarja, Volvo Trucks Co, Volvo Dynamic Steering. Patentoitu sähkö-hydraulinen raskaan liikenteen
ohjausjärjestelmä, jolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta.

UNKARI
1. PK-yritysten sarja, Unicomp Informatikai Kft., GRAINPATROL grain probe. Langaton viljan lämpötilaa ja kosteutta mittaava anturijärjestelmä.
2. Mikroyritysten sarja, G&G and Companions Ltd., Inspection of the elements of the prefabricated, constructional metal scaffolding system.
Rakennustelineiden laadun ja turvallisuuden mittaukseen kehitetty järjestelmä.

TŠEKIN TASAVALTA
1. PK-yritysten sarja, Europ Assistance s.r.o., WebInvoicing system for the Europ Assistance supplier chain in the sphere of assistance
services. Uusi sähköinen laskutus- ja seuranta järjestelmä toimittajaketjun hallitsemiseen.

VIRO
1. Potentiaalisten innovaatioiden sarja, GreenBead OÜ, Reusable laundry agent. Uudelleenkäytettävä biolooginen pesuaine, joka perustuu
nanomagneetteihin.



nanomagneetteihin.
2. PK-yritysten sarja, Icosagen OÜ, Golden Egg Technology. Uusi innovatiivinen ja tehokkaampi teknologia vasta-aineiden valmistukseen.

LATVIA
1. Mikroyritysten sarja, Z2B Ltd., Lude - design with good karma. Eläkeläisten vapaaehtoistyöllistämiseen erikoistunut yrityskonsepti.
2. Mikroyritysten sarja, Trakais Rotors Ltd., Crazy Roller MTN and H2O.
Innovatiivinen huvittelulaite, jossa on otettu huomioon turvallisuus ja ympäristö.
3. Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarja, State Limited Liability Company “Latvijas Vēstnesis”, Likumi.lv – Latvian Legislation
Portal. Innovatiivinen nettiportaali kaikille kansalaisille, jota kiinnostavat uudet ja olemassa olevat lait.


