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Kilpailun aihe
Suunnittele kuluttajille tarkoitettu, helposti avattava päivittäistavara- tai lääkepakkaus.
Kilpailusarjat
Kilpailusarja on avoin kaikille yksityishenkilöille.
Lisäksi kilpailussa on kunniamainintasarja, joka on avoin yrityksille. Yritykset voivat ilmoittautua
kunniamainintasarjaan päivittäistavara- tai lääkepakkauksella, joka
a) jo on markkinoilla tai
b) on vasta suunnitteilla.
Kunniamainintasarjaan voivat osallistua mm. tuotteiden valmistajat, pakkauttajat, pakkaajat ja
suunnittelutoimistot.
Arviointiperusteet
Kilpailuehdotusten arviointiperusteina käytetään pakkauksen avattavuuden kriittisiä tekijöitä*:
Avausmekanismi
Avausmekanismin näkyvyys
Avausmekanismin selkeys
Otteen saaminen avausmekanismista
Avausmekanismin tiukkuus
Avausmekanismin rikkoutuvuus
Voimantarve
Molempien käsien tarve
Pakkausmateriaali
Pakkausmateriaalin jäykkyys
Pakkausmateriaalin liukkaus
Pakkaus
Otteen saaminen pakkauksesta
Pakkauksen rikkoontuminen avattaessa
Tuotteen pysyminen pakkauksessaan avaamisen jälkeen
* Scientific background for the basis of an international standard for easy-to-open packages. Final
report of the NICe –project EASYOPENPACK 2006-2008. Nordic Innovation Centre. June 2008.

Lisäksi arvioinnissa huomioidaan pakkauksen käytettävyys ja uudelleensuljettavuus, soveltuvuus
kyseiselle tuotteelle sekä ympäristömyötäisyys. Arviointiperusteina käytetään myös
kilpailuehdotuksen uutuutta, keksinnöllisyyttä sekä kaupallistamismahdollisuuksia.
Kilpailuaika ja ehdotusten toimitustapa
Kilpailuaika on 1.9. – 1.12.2008. Kilpailuehdotukset toimitetaan postitse osoitteeseen: Minna
Myllykoski, Suomen Reumaliitto ry, Iso Roobertinkatu 20-22A, 00120 Helsinki. Kuoreen laitetaan
merkintä ”Keksintökilpailu”. Kilpailuehdotuksen voi toimittaa myös faxilla numeroon 09-642 286.
Kilpailuun hyväksytään mukaan kaikki kilpailuehdotukset, jotka saapuvat perille 1.12.2008 klo
16.00 mennessä. Ehdotukset toimitetaan suunnitelmana ja/tai prototyyppinä palkintolautakunnan
arvioitaviksi. Myöhästyneitä ehdotuksia ei huomioida.
Palkintolautakunta
-

Suomen Reumaliitto ry: terveyspäällikkö Tita Ström (puheenjohtaja), projektikoordinaattori
Minna Myllykoski (sihteeri)
Helsingin reumayhdistys ry: Pirkko Hyvärinen, Eeva Holopainen
Keksintösäätiö: projektipäällikkö Kusti Alasalmi
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo: pääsihteeri Lena Strömberg, teollinen muotoilija,
professori Heikki Metsä-Ketelä
Suomen Design for All –verkosto: projektipäällikkö Päivi Tahkokallio
Pakkausteknologia - PTR ry: tutkimuspäällikkö Terhen Järvi-Kääriäinen
Tekesin Futupack-verkosto: teknologia-asiantuntija Anna Alasmaa
VTT: Senior Research Scientist Raija-Liisa Heiniö
Päivittäistavarakauppa ry: elintarvikeasiantuntija Anna Salminen
Elintarviketeollisuusliitto ry: elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala
Lääketeollisuus ry: erityisasiantuntija Maija Gohlke

Palkintolautakunnan kaikki jäsenet ovat salassapitovelvollisia. Kilpailuehdotusten esittelyn koko
palkintolautakunnalle valmistelevat Suomen Reumaliiton, Keksintösäätiön, Pakkausteknologia –
PTR:n ja Helsingin reumayhdistyksen edustajat.
Palkinnot
Kilpailusarjassa palkitaan kolme kilpailuehdotusta. Kilpailun voittaja palkitaan 3000 eurolla,
toiseksi sijoittunut 2000 eurolla ja kolmanneksi sijoittunut 1000 eurolla.
Keksintösäätiön tuella kilpailun palkituilla on mahdollisuus veloituksetta hakea keksinnölleen
teollisoikeudellista suojausta sekä kehittää keksintöään edelleen yhteistyössä Keksintösäätiön
kanssa.
Kunniamainintasarjassa kunniamaininnan voi saada sekä päivittäistavarapakkaus että lääkepakkaus.
Palkintolautakunta pidättää itsellään oikeuden tehdä edellä mainitusta palkintojenjaosta poikkeava
päätös.

Tulosten julkistaminen
Kilpailussa palkitut ja kunniamaininnan saaneet pakkauskeksinnöt esitellään yleisölle ja
tiedotusvälineille Tekesin Futupack-seminaarissa keväällä 2009.

