
 
 
 

Innovaatiokilpailu arjen helpottamiseksi  
 
Ratkaisu:Martta 
 
Marttaliitto julkistaa kaikille avoimen Ratkaisu:Martta -kilpailun, 
jonka pääpalkintona on 10 000 euroa suomalaisten arkea 
helpottavan innovaation kehittämiseen. Kilpailuaika on 23.4.-
31.12.2018 
 
Mikä helpottaa suomalaisten arkea 2020-luvulla? Etsimme nyt uusia 
innovaatioita arjen avuksi. Onko tuleva ratkaisu tekninen laite, 
tuote vai palvelu? Sinä tai tiimisi päätätte. Ehdota meille kestävän 
kehityksen mukaista ratkaisua! 
 
Teknologia ja uudet palvelumuotoilut ovat tehneet arjestamme 
helpompaa ja sujuvaa. Merkittäviä keksintöjä ovat olleet mm. 
astianpesukaapin kehittäminen, sähkökäyttöinen jääkaappi, pyykin- 
ja astianpesukoneet. Kodinkoneet ovat länsimaisessa 
yhteiskunnassa elävälle itsestään selvää arkipäivää. 
 

Hyvä arki kuuluu kaikille 
 
Ratkaisu:Martta on kaikille avoin kilpailu, joka etsii ratkaisuja kansalaisten 
arkeen. Haluamme olla edistämässä kestävän kehityksen mukaista sujuvaa 
arkea, kotitaloustaitoja ja niihin liittyviä innovaatioita. Kilpailun tarkoituksena 
on kehittää toimintamalleja, palveluja ja tuotteita, jotka vahvistavat ihmisten 
sujuvaa arkea. Kun arki pyörii, yksilö, perhe ja koko yhteiskunta voi hyvin.  

 
Mikä on Ratkaisu:Martta? 
 
Ratkaisu:Martta -kilpailu palkitsee ideat, jotka voivat kehittyä ja valmistua 
uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
 
Osallistu yksin tai tiiminä, marttana tai piirinä, yrittäjänä tai työntekijänä, 
opiskelijana tai tutkijana. Kaikki hyvät ideat ovat tervetulleita - voit osallistua 
kilpailuun yhdellä tai vaikka viidellä eri innovaatiolla. Tässä kilpailussa et 
menetä mitään, mutta voit saada paljon! 
 



Osallistuminen ja säännöt 
 
Kilpailuaika on 23.4.-31.12.2018. Määräajan jälkeen jätettyjä ratkaisuja ei 
huomioida. Lomakkeen perille saapuminen on osallistujan vastuulla.  Voittajat 
julkaistaan 27.4.2019 Marttaliiton vuosikokouksen yhteydessä sekä marttojen 
viestintäkanavissa.  
  



Kilpailun säännöt 
 
1. TARKOITUS 
 
Löytää ja palkita sellaiset henkilöt, järjestöt, tiimit tai yritykset, joiden idealla 
voidaan edistää sujuvaa arkea kotitalousneuvonnan keinoin. 
 
2. JÄRJESTÄJÄ 
 
Marttaliitto ry 
 
3. KILPAILUAIKA 
 
23.4.2018 – 31.12.2018. 
 
4. OSALLISTUMINEN 
 
www.martat.fi/ratkaisumartta -sivuilla olevan sähköisen kilpailulomakkeen 
kautta.  
 
Toimintaideaan liittyvät tuotteet, protomallit, demot tai muut liitteet 
toimitetaan Marttaliittoon nimellä " Ratkaisu:Martta 2018" varustettuna. 
Osoite: Lapinlahdenkatu 3 A, 00180 Helsinki. 
 
5. PALKINNOT 
Pääpalkintona rahapalkinto  10 000 EUR. (Avoin sarja kaikille) 
 
Opiskelijapalkinto   1000 EUR. (Osallistujan oltava opiskelija, 

kirjoilla oppilaitoksessa kilpailu aikana)  
 
Marttapalkinto   1000 EUR. (Osallistuja voi olla marttajäsen, 

marttayhdistys tai marttapiiri) 
 
Arvontapalkinto   500 EUR. (Kaikkien osallistujien kesken 

arvottava palkinto, markkinointiarpajaiset) 
 
Palkintojen julkistamispäivä on 27.4.2019. Rahapalkinnot ovat 
yksityishenkilölle veronalaista tuloa.  
 
Pääpalkinto tulee käyttää idean edelleen kehittämiseen. Pääpalkinnon 
maksamisen edellytyksenä on kilpailun järjestäjän hyväksymä suunnitelma 
palkintorahan käytöstä toiminnan kehittämiseen.  
 
Tuomaristolla on oikeus jättää palkinto kokonaan jakamatta yhdessä tai 
useammassa sarjassa, mikäli se katsoo, etteivät esitetyt ratkaisut täytä 
kilpailulle asetettuja tavoitteita. 
 



6. KILPAILUN RAATI 
 
 
Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja 
Marttaliiton pääsihteeri  
Helena Hyvönen, professori emerita, Aalto Arts 
Anne Mujunen, markkinointipäällikkö, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö 
Johanna Mäkelä, Dekaani, professtori, Helsingin yliopisto 
Merja Rehn, asiantuntija, Kiertotalous – Kestävä ruokajärjestelmä, Sitra 
Tiia Rita, markkinointipäällikkö, Kiilto Clean 
Mika Sarimo, Founder, Wise & Sally 
 
Kilpailuraadin sihteerinä toimii Marjahelena Salonen, Marttaliiton johtava-
asiantuntija, palvelumuotoilija. Esikarsinnan tekevät pääsihteeri Marianne 
Heikkilä, hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell sekä johtava asiantuntija 
Marjahelena Salonen. 
 
Kilpailuraati tekee valinnat voittajista tammikuussa 2019.  
 
 
7. IDEOIDEN ARVIOINTIPERUSTEET 
 
Ideoita arvioitaessa lähtökohtana ovat seuraavat perusteet: 
 

1) Idean toteutettavuus 
2) Idean innovatiivisuus 
3) Toiminnan monistettavuus 
4) Toiminnan kasvumahdollisuudet 

 
8. JULKISUUS 
 
Ideat käsitellään luottamuksellisesti. Jos ideaan liittyy immateriaalioikeudellista 
suojaamista, on osallistuja velvollinen huolehtimaan siitä itse. 
Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan mm. tekijänoikeutta sekä 
tekijänoikeuksien lähioikeuksia kuten luettelosuojaa ja oikeutta valokuvaan 
sekä teollisoikeuksia kuten mm. patenttioikeus, hyödyllisyysmallioikeus, 
mallioikeus ja tavaramerkkioikeus. 
 
9. TULOSTEN JULKISTAMINEN 
 
Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot luovutetaan voittajille 27.4.2019 
Helsingissä. 
 
Kilpailijat hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun 
osallistujien nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla 
verkkosivuillaan sekä muussa mediassa. 
 



10. MUITA EHTOJA 
 
Sama kilpailija voi osallistua kilpailuun usealla idealla. Kilpailuun voi osallistua 
yksin tai tiiminä. Kilpailun raadin jäsenet tai heidän perheenjäsenensä eivät 
saa osallistua kilpailuun. 
 
Ideoiden liitteet (protot, demot) palautetaan vain pyynnöstä kilpailun tulosten 
julkistamisen jälkeen. Idean liitteeksi voi halutessaan ladata yhden (1) 
minuutin kestoisen videon, jolla ideaa esitellään raadille. Kilpailulomake on 
täytettävä aina, jos aikoo osallistua kilpailuun. 
 
Idean tekijät hyväksyvät kilpailusäännöt jättäessään ideansa. 
Kilpailijan tulee olla täysi-ikäinen. Palkintoraadin päätökset ovat lopullisia, eikä 
niistä voi valittaa. 
 
 
11. OSALLISTUJIEN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
 
Kilpailuun osallistuvat antavat suostumuksensa siihen, että kontaktihenkilöiden 
henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (nimet, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite). Osallistuja/osallistujat ovat vastuussa järjestäjälle 
antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
 
13. TIETOSUOJASELOSTE 
 
www.martat.fi/ratkaisumartta -sivuilla. 
 
12. LISÄTIETOJA 
 
Marjahelena Salonen, p. 050 550 5510 tai marjahelena.salonen@martat.fi 

http://www.martat.fi/ratkaisumartta
mailto:marjahelena.salonen@martat.fi

