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Merkitse vain yksi soikio.

Suomen paras koulutusvientiratkaisu Siirry kysymykseen 9

Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin
Siirry kysymykseen 2

Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin

2.

3.

4.

5.

Education Finland Awards
Ilmoittautuminen Paras suomalainen oppimisratkaisu 2022 -kilpailun Education Finland Award -
kilpailusarjoihin: 

Suomen paras koulutusvientiratkaisu 
Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin 

Ilmoittautumislomakkeen kautta lähetetyt kilpailutuotteiden tiedot ovat julkisia. Ilmoittautumiseen 
liittyvät, sähköpostitse kilpailun järjestäjälle jaetut liitetiedostot tai muut salassa pidettäväksi sovitut 
tiedot eivät ole julkisia. 

Lisätietoja kilpailusta: http://www.eoppimiskeskus.fi/eeemeli

*Pakollinen

Kilpailusarja *

Ilmoittajan nimi *

Ilmoittajan sähköpostiosoite *

Kilpailuun ilmoitettavan ratkaisun nimi *

Ilmoitettavan ratkaisun omistavan yrityksen/yhteisön/organisaation nimi (jos tiedossa)

https://www.google.com/url?q=http://www.eoppimiskeskus.fi/eeemeli&sa=D&source=editors&ust=1644915557734360&usg=AOvVaw213NV7_-GA0eOwv3MgM3HP
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Siirry kysymykseen 31

Suomen paras koulutusvientiratkaisu

Osallistujan tiedot

9.

10.

11.

12.

Ilmoitettavan ratkaisun omistavan yrityksen/yhteisön/organisaation yhteyshenkilön nimi (jos
tiedossa)

Ilmoitettavan ratkaisun omistavan yrityksen/yhteisön/organisaation yhteyshenkilön
sähköpostiosoite (jos tiedossa)

Sidonnaisuuteni ilmoittamaani ratkaisuun? *
Kerro omin sanoin, oletko esimerkiksi ratkaisun omistaja, kehittäjä, sijoittaja, käyttäjä tms.

Yrityksen/yhteisön/organisaation nimi *

Y-tunnus *

Osoite *

Yhteyshenkilön nimi *
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14.

15.

Suomen paras koulutusvientiratkaisu

Ratkaisun tiedot

16.

17.

Merkitse vain yksi soikio.

Olen lähettänyt/lähetän kansainvälistymisstrategian osoitteeseen info@eoppimiskeskus.fi

En lähetä kansainvälistymisstrategiaa sähköpostitse.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *

Yhteyshenkilön puhelinnumero *

Kotisivut *

Kuvaus ratkaisusta *
Tiivis kuvaus koulutusviennin ratkaisusta, jolla hakija osallistuu Education Finland Award -kilpailuun. Max. 600
merkkiä.

Kansainvälistymisstrategia *

mailto:info@eoppimiskeskus.fi
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20.

21.

Mikäli et lähetä kansainvälistymisstrategiaa, kerro miksi.

Kohderyhmä *
Koulutusviennin ratkaisun ensisijainen kohderyhmä ja/tai kohderyhmät. Max. 600 merkkiä.

Ratkaisun merkityksellisyys ja vaikuttavuus *
Kuvaa mitä haastetta ratkaistaan ja mikä on ratkaisun vaikuttavuus tai lisäarvo loppuasiakkaalle. Max. 600 merkkiä.

Ratkaisun innovatiivisuus *
Kuvaa ratkaisun innovatiiviset ominaisuudet sekä keskeiset kilpailutekijät / kilpailukillerit. Max. 600 merkkiä.
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23.

24.

25.

Saavutettavuus *
Miten saavutettavuus on huomioitu? Max. 600 merkkiä. Raati ei tee tuotteille saavutettavuustestausta, mutta pyytää
osallistujilta selvityksen tuotteen saavutettavuustasosta tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa.

Ratkaisun kansainvälisyys *
Keskeisimmät referenssit viennin ja asiakaskokemusten osalta. Referenssien tulee ajoittua viimeiselle viidelle
vuodelle. Max. 600 merkkiä.

Liiketoimintamallin yleiskuvaus *
Max. 600 merkkiä.

Ratkaisun jakelukanavat *
Miten ratkaisun saa käyttöönsä? Max. 600 merkkiä.
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Merkitse vain yksi soikio.

Tuotteen IPR on mietitty

Ei ole mietitty

27.

28.

Liitteet
Kilpailun ilmoittautumislomakkeen tietojen lisäksi Suomen paras koulutusviestiratkaisu -sarjaan toimitetaan lisätiedot 
erillisinä liitteinä:

29.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Kansainvälistymisstrategia (sis. yrityksen liikevaihto ja viennin osuus siitä viimeisen kolmen
vuoden ajalta)

Yhtiön viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös

Tuotteen IPR ja suojaus *

Ratkaisun testaus
Ilmoita tarvittavat ohjeet ratkaisun testaamiseksi ja arvioimiseksi raadin jäsenille.

Lisätietoja
Max. 600 merkkiä.

Olen lähettänyt/lähetän seuraavat liitteet sähköpostitse osoitteeseen
info@eoppimiskeskus.fi

mailto:info@eoppimiskeskus.fi


30.

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

Siirry kysymykseen 41

Paras kotimainen koulutuksen ratkaisu, joka soveltuisi koulutusvientiin

Ratkaisun tiedot

31.

32.

33.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ajantasaisiksi. Vakuutan, että edustamani ratkaisun
omistaja on liiketoimintakelpoinen ja rasitteeton. *

Kuvaus *
Tiivis kuvaus ratkaisusta, jonka haluat ilmoittaa Education Awards-kilpailuun. Max. 600 merkkiä.

Miksi ratkaisu on mielestäni soveltuva vientiin? *

Kohderyhmä *
Ratkaisun ensisijainen kohderyhmä ja/tai kohderyhmät. Max. 600 merkkiä.
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35.

36.

37.

Miksi ratkaisu on mielestäsi merkityksellinen ja vaikuttava *
Kuvaa mitä haastetta ratkaistaan ja mikä on ratkaisun vaikuttavuus tai lisäarvo loppuasiakkaalle. Max. 600 merkkiä.

Mikä ratkaisussa on mielestäsi innovatiivista ja uutta? *
Kuvaa ratkaisun innovatiiviset ominaisuudet sekä keskeiset kilpailutekijät / kilpailukillerit. Max. 600 merkkiä.

Kuvaa asiakaskokemustasi ratkaisun osalta? *
Max. 600 merkkiä.

Miten ratkaisu on saatavilla tai miten sen voi ottaa käyttöön? *
Max. 600 merkkiä.



38.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

Kansallinen hanke

Alueellinen hanke

Yksityinen yritys

Organisaation avoin toimintamalli

Yksityisen henkilön kehittämä ratkaisu

39.

40.

Siirry kysymykseen 43

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu
Suomen paras koulutusvientiratkaisu -sarjan osallistumismaksu on 120 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen 
eOppimiskeskus ry:n päättävien yhteisöjäsenten etuhinta: 95 € (alv. 0 %). 

Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille tai laskutustiedot toimittaa 28.2.2022 mennessä. 
Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta. 

Osallistumismaksu maksetaan tilille FI1910323000518971 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH). Viestikenttään merkintä: Education 
Finland Award.

Ratkaisun omistajuus *

Missä ja miten ratkaisuun voi tutustua?

Lisätietoja
Max. 600 merkkiä.



41.

Merkitse vain yksi soikio.

Maksamme osallistumismaksun Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille.

Tarvitsemme laskun ja ilmoitamme laskutusosoitteen alla olevan Lisätietoja-kentän kautta.

42.

Siirry kysymykseen 43

Ilmoittautumisen vahvistaminen

43.

Merkitse vain yksi soikio.

Kyllä

44.

Merkitse vain yksi soikio.

Hyväksyn kilpailusäännöt

Google ei ole luonut tai hyväksynyt tätä sisältöä.

Osallistumismaksu *

Lisätietoja

Suomen eOppimiskeskus ry saa tallentaa ja säilyttää tällä lomakkeella lähetetyt
henkilötiedot kilpailuun liittyvää yhteydenpitoa varten. *
https://eoppimiskeskus.fi/projekti/eeemeli/eeemeli-rekisteriseloste/

Kilpailuun ilmoittautuvien tulee hyväksyä kilpailusäännöt voidakseen osallistua kilpailuun *
https://eoppimiskeskus.fi/projekti/eeemeli/saannot/

Forms

https://www.google.com/url?q=https://eoppimiskeskus.fi/projekti/eeemeli/eeemeli-rekisteriseloste/&sa=D&source=editors&ust=1644915557771002&usg=AOvVaw3UKhFfsDMiBJxi9l_fYDnl
https://www.google.com/url?q=https://eoppimiskeskus.fi/projekti/eeemeli/saannot/&sa=D&source=editors&ust=1644915557771525&usg=AOvVaw30Cl55LKJuGbpsp4Lb6JcF
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

