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Workplace Awards Finland 2023

Tavoitteet

• Työympäristöjohtamisen 
tunnettuuden ja yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden parantaminen

• Tuoda näkyvyyttä parhaille caseille
ja kirittää työympäristöjen kehitystä. 

Mistä kilpaillaan/ketkä kilpailevat?

Workplace Awards -kilpailuun voi osallistua
niin pienillä kuin suurilla työympäristöteoilla.

Osallistujana voi olla organisaatio tai teon 
toteutuksessa mukana ollut taho. Teon tulee 
olla toteutettu Suomessa vuoden 2022 
aikana.

Workplace Awards Finland 2023
-kilpailu keskittyy kiinnostavimpiin tekoihin

työympäristöjohtamisessa ja -kehittämisessä vuoden 2022 aikana.



Kilpailun kategoriat

1. Organisaatiokulttuuri ja 
johtaminen, uudet tavat 
työskennellä

2. Uusien työvälineiden ja
työympäristöteknologioiden 
kehitys

3. Fyysisen työympäristön 
kehittäminen

4. Vastuullisuus



Kilpailun kriteerit

1. Yrityskulttuuri ja johtaminen, uudet tavat työskennellä
• Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen
• Miten johtamista ja esimiestyötä kehitettiin ja

millaisia työkaluja hyödynnettiin?
• Kuinka työtapoja kehitettiin yhdessä työntekijöiden kanssa?
• Organisaation suorituskyvyn ja työntekijöiden hyvinvoinnin 

kehittäminen

2. Uusien työvälineiden ja teknologioiden kehitys
• Mitä täysin uusia ratkaisuja kehitettiin?
• Millaisia uusia työkaluja ja teknologioita otettiin käyttöön?
• Kuinka dataa hyödynnettiin paremman käyttäjäkokemuksen 

luomisessa?

3. Fyysisen työympäristön kehittäminen
• Kuinka tiloja ja palveluita kehitettiin?
• Miten monipaikkaisuutta hyödynnettiin?
• Mitä innovatiivisia tilaratkaisuja keksittiin?

4. Vastuullisuus
• Sosiaalinen vastuu | Ympäristövastuu | Taloudellinen vastuu

esim. eettisyys, inklusiivisuus, kiertotalous, jakamistalous, energiatehokkuus

Hakemus ja presentaatio

• Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan teosta
lyhyt tiivistelmä (n. 1 sivu) 

• Osallistujat pääsevät esittelemään teot
Raklin työympäristöt-teemaverkostolle ja
IFMA Finlandin jäsenille vuonna 2023 
järjestettävissä tilaisuuksissa

• Täydentävät materiaalit voi toimittaa 
myöhemmin esittelytilaisuuteen mennessä
(ppt-esitys, videot, ym.)

Bonuskategoria*
”Epämuodollisen vuorovaikutuksen

parantaminen hybridityössä”

* Tuomaristo palkitsee erityismaininnalla

Tuomaristolla on mahdollisuus muuttaa rajatapauksissa hakija toiseen sarjaan, jos tässä on paremmat mahdollisuudet voittoon



Kilpailun vaiheet

1. Ilmoittautuminen kilpailuun (Q1/2023)

• Tiivis kuvaus teosta (+ täydentävät liitteet)

2. Kilpailijoiden esitykset (Q2-Q3/2023)

• Mahdolliset täydentävät materiaalit

3. Tuomariston päätöksenteko
• Tuomaristo tekee päätökset voittajista kilpailun 

kriteerien pohjautuen osallistujien toimittamien
materiaalien ja esitysten perusteella

4. Voittajien julkistaminen (Q4/2023)

Huom!

International Workplace Awards*
kokoaa kansainvälisesti kiinnostavimpia

vuonna 2022 toteutettuja työympäristötekoja 
haastamalla mukaan IFMAn

Euroopan Chapterit.

Samalla teolla voi halutessaan osallistua 
myös kansainväliseen sarjaan!

*Toteutus ja aikataulu tarkentuvat
maaliskuun aikana.



Lisätietoja

Mikko Östring
Johtaja, toimitilat, Rakli
+358 50 301 8933
mikko.ostring@rakli.fi

mailto:mikko.ostring@rakli.fi


Follow for more information

www.workplaceawards.org
https://www.linkedin.com/company/
workplace-awards
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