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EFQM:N SERTIFIKAATIT/SUOMEN LAATUPALKINTO
EFQM Recognised for Excellence 6 star, Suomen laatupalkinto 2020
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (Nordea Life)
EFQM Recognised for Excellence 3 Star
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry
QUALITY INNOVATION AWARDS 2020
Voittajat
Sciar Company Oy - Laboratorion laadunvarmistuksen ohjelmisto, jossa yhdistyy älylaseilla
toimiva työvirranohjaus ja datankeruu, sekä pilvipohjainen datan säilytys ja hallinta.
Kategoria: Potentiaaliset innovaatiot
Lisätietoja: Felix Erkinheimo, Co-founder, felix@sciar.co
Ohjelmistoarkkitehtuuri perustuu laboratoriossa käytettävien erilaisten työvaiheiden mallintamiseen
ja niiden tunnistamiseen työnteon aikana. Tämä mahdollistaa uudenlaisen automaattisen
dokumentaation luonnin sekä intuitiivisen protokollan seuraamisen kaiken tyyppisissä
laboratorioissa.
Vaisala Oyj - Groundbreaking in situ instrument for biogas measurement
Kategoria: Kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot
Lisätietoja: Otto Tierto, R&D Project Manager, otto.tierto@vaisala.com
Innovaatio on maailman ensimmäinen mittalaite, MGP261 Multigas Probe. Tuote uudistaa
biokaasulaitosten kaasukoostumuksen mittaamisen ja mahdollistaa jatkuvatoimisen mittauksen.
Tuotantolaitos voi tiedon avulla optimoida tuotantoprosessiaan ja laitteistojen käyttöikää, joka
parantaa laitosten taloudellista ja ympäristöön kohdistuvaa suorituskykyä.
PiBond Oy - Silicon-Rich Materials for Advanced Semiconductor Fabrication
Kategoria: Liiketoimintainnovaatiot (pk-yritykset)
Lisätietoja: Jarkko Pietikäinen, Production and QA Director, jarkko.pietikainen@pibond.com
Innovaatio edustaa uusinta teknologiaa, jota voidaan soveltaa monenlaiseen sirutuotantoon. Se
yksinkertaistaa EUV-litografiaa vähentäen pinnoitetoistojen määrää, mikä mahdollistaa prosessin
laadun ja tuotannon läpimenon nopeutumisen ja saannon paranemisen sekä kemikaalien tarpeen
vähenemisen ympäristö- ja kustannushyötyineen.
Kunniamaininnat
Oy Botnia Mill Service Ab - Keskipakopumpun energiatalouden seuranta ja sen aktiivinen
havainnollistaminen käyttäjälle
Kategoria: Potentiaaliset innovaatiot
Lisätietoja: Pekka Vattulainen, Business Unit Manager, pekka.vattulainen@caverion.com

Innovaation vahvuutena on uuden ja IoT-teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen
konkreettisesti keskipakopumpun energiataloudenseurantaan ja sen aktiiviseen
havainnollistamiseen käyttäjälle.
Espoon kaupunki/SOTET/Omnia - Elämä edessä -toimintamalli
Kategoria: Terveysalan innovaatiot
Lisätietoja: Minna Eväsoja, terveydenhoidon asiantuntija, minna.evasoja@espoo.fi
Mallissa monialainen tiimi hoitaa, ohjaa ja tukee verkostomaisella työotteella opiskelijaa
mielenterveyden ongelmissa. Uuden toimintamallin avulla on selkeytetty tiimin työnjakoa ja
toimintaa sekä luotu asiakkaille moniammatillisen asiantuntijatuen avulla matalan kynnyksen
holistiset palvelut, joissa huomioidaan sekä fyysinen terveys että mielenterveys, mutta myös
päihde- ja alkoholiongelmat
Ammattiopisto Luovi (Hengitysliitto ry) - RUORI – erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen
arviointimenetelmä
Kategoria: Koulutusalan innovaatiot
Lisätietoja: Timo Huurinainen, laatupäällikkö, timo.huurinainen@luovi.fi
Arviointimenetelmällä ammatillisen koulutuksen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden
kanssa arvioida opiskelu- ja toimintakykyään ja tuen tarvettaan opinnoissa. Innovaatio on
toimintakykymittari, joka on kytketty ICF-luokitukseen (WHO).
Valtiokonttori - Julkishallinnon myytinmurtajat - Case kustannustuki. Uusi tapa käynnistää palvelu
julkishallinnossa.
Kategoria: Julkisen sektorin innovaatiot
Lisätietoja: Laura Sorva, hankejohtaja, laura.sorva@valtiokonttori.fi
Johtamis- ja toimintakulttuuri, jolle on ominaista asiakaslähtöisyys, digitaalisuus ja
etätyön käyttö. Julkishallinnon uuden palvelun käynnistämisen toimintamalli soveltuu erityisesti
lakisääteisen palvelun rakentamiseen kriisitilanteessa.
Quality Innovation Awards 2020/tuomaristo
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