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Kilpa

Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä on 
pitkäjänteisesti kehitetty työelämälähtöisen oppimisen mallia. 
Osana tätä kehitystyötä toimi Kilpailukykyä iCt-yrityksille (Kilpa) 
-hanke. sen tavoitteena oli kehittää Oulun alueen iCt-yritysten 
ohjelmistotuoteosaamista sekä edistää niiden kilpailukykyä, 
verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Kilpa-hanke pyrki 
edistämään asiakaslähtöisten ohjelmistotuote- ja palveluideoiden 
syntymistä ja nostamaan niiden tuotteistamisastetta kehittämällä 
sekä ohjelmistotuotteiden innovaatio- ja työskentely-ympäristöjä 
että iCt-yritysten toimintaprosesseja ja johtamista, tk-työtä ja 
asiakkuuden ja dokumentaation hallintaa. 

hankkeen kohderyhmä oli Oulun seudulla toimivat pienet ja 
aloittavat iCt-alan yritykset. hankkeeseen osallistuminen oli 
yrityksille maksutonta, ja lopulta mukana oli 15 iCt-alan yritystä 
Oulun seudulta. yhteistyö liiketalouden yksikön ja yritysten välillä 
oli aktiivista, ja se toi mukanaan oivallisia mahdollisuuksia kehittää 

opetusta entistä työelämälähtöisempään suuntaan. Opiskelijat 
olivat mukana hankkeessa toteuttaen opinnäyte- ja projektitöitä 
kehitystehtävinä mukana olleille yrityksille. tietojenkäsittelyn opis-
kelijat saivat myös hyviä harjoittelupaikkoja. joidenkin mukana 
olleiden yritysten ja liiketalouden yksikön välille muodostui hank-
keen myötä myös pysyvämpiä partnerisuhteita, jotka mahdollis-
tavat yhteistyön jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen. myös 
hankkeessa syntyneet verkostot toimivat työelämässä tapahtuvan 
oppimisen perustana jatkossakin.

hankkeen rahoittava viranomainen oli pohjois-pohjanmaan liitto, ja 
osarahoitusta hankkeelle myönsi myös Oulun kaupunki sekä Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu (Oamk). hanke oli Oamkin liiketalou-
den yksikön koordinoima ja Euroopan aluekehitysrahaston (EaKR) 
rahoittama, ja se toteutettiin ajalla 1.8.2009–31.12.2011.

Päivi Vesala, yksikön johtaja, Liiketalouden yksikkö
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OsallistunEEt yRityKsEt



hankkeet ovat siltoja suurempiin 
yhteistyömahdollisuuksiin. 

jukka hellgren

”
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atK-Central

”On Ollut muKavaa Olla yhtEydEssä muihin yRittäjiin, ja Onhan yRityKsEniKin saanut ihan KOnKREEttista 
talOudEllista hyötyä.”

haukiputaalla toimiva atK-Central Oy on tietokoneiden ja atk-
tarvikkeiden erikoismyymälä. Kimmo Kallio perusti yrityksen 
vuonna 2007. hänen mukaansa yrittäjäksi ryhtyminen tapahtui 
hieman yllättäen. ”Opiskelin Oamkin liiketalouden yksikössä 
tietojenkäsittelyn tradenomiksi ja rupesin pohtimaan, että kerran 
kotikunnassani haukiputaalla ei ole atk-liikettä, pitää kai itse 
laittaa sellainen pystyyn”, Kimmo muistelee. tällä hetkellä yritys 
työllistää Kimmon lisäksi yhden työntekijän.

Kimmon mukaan yrittäjän taival on ollut antoisa. ”Kiireistä on ollut. 
aika on mennyt nopeasti, ja töitä on riittänyt.” yrittäjän kiireet 
ovat heijastuneet myös Kilpa-hankkeeseen osallistumiseen, sillä 

Kimmo kokee, että olemalla itse aktiivisempi, olisi hankkeesta 
voinut saada enemmänkin hyötyjä. silti hän on Kilpaan erittäin 
tyytyväinen. ”On ollut mukavaa olla yhteydessä muihin yrittäjiin, 
ja onhan yrityksenikin saanut ihan konkreettista taloudellista 
hyötyä”, Kimmo sanoo.

Kilpassa atK-Centralille toteuttiin verkkokauppa ja ostopalveluna 
mainostoimistolta graafinen ohjeistus. verkkokaupan toteutta-
nut opiskelija on jäänyt erityisesti Kimmon mieleen. ”ulkolainen 
opiskelija oli niin pätevä ja osaava, että siinä opettajatkin jäivät 
toiseksi!”
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avania

”KOKEnEEmpiEn yRittäjiEn KOKEmuKsEt ja niistä juttElEminEn Olivat aRvOKKaita KOKEmuKsia.”

Janne Kuntola perusti avanian vuonna 2006 valmistuttuaan 
Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin laitokselta. yritysmuotona 
on toiminimi, joka on jannen mukaan selkeä ja sopivan yksinker-
tainen yhtiömuoto pienyritykselle. 

liiketoiminnan painopistealueet ovat hieman muuttuneet yrityksen 
toiminnan aikana. alkuvuosien käytettävyystutkimusten suunnit-
telu ja toteutus on saanut antaa tilaa verkkokaupan toteutuksille 
ja www-suunnittelulle. yhteistyöverkoston kautta avania pystyy 
toteuttamaan suuriakin projekteja. 

avania ei ole ennen ollut hanketoiminnassa mukana. ”Ensimmäi-
sen hankkeen kokemukset olivat oikein positiivisia. Kehittämiskoh-

teiden valitsemisessa oli joskus hieman pohtimista, mutta muuten 
kaikki on mennyt hyvin”, janne kertoo. Kilpa-hankkeessa avania 
sai konkreettista hyötyä sopimuspohjien tekemiseen ja yritys-
ilmeen uudistamiseen. lisäksi yrityksessä oli kaksi opiskelijaa 
ammattiharjoittelussa.  

Erityisen hyödyllisenä janne kokee pienryhmätapaamiset. ”tapaa-
misissa pääsi tutustumaan muihin yrittäjiin ja heidän tapaansa teh-
dä bisnestä. myös kokeneempien yrittäjien kokemukset ja niistä 
jutteleminen olivat arvokkaita kokemuksia”, janne muistelee. 
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avi studio

”tällaisia mahdOllisuuKsia pitäisi Olla yRityKsillE EnEmmän.”

vuonna 2007 perustettu avi studio Oy sai alkunsa jani Ruohon 
mukaan päähänpistosta. ”minulla on sukellustausta ja mieleeni 
tuli, että vauvauintien kuvaaminen voisi olla hyvä bisnes”. avi 
studiossa on kaksi osakasta, joista jani toimii toimitusjohtajana. 
Oulusta yrityksen toiminta on laajentunut koko suomeen, ja yritys 
työllistää nykyisin sekä kuukausipalkkaisia että keikkatyötä teke-
viä valokuvaajia ja editoijia myös pääkaupunkiseudulla, jossa on 
suurin osa kuvaustilaisuuksista. vauvauintikuvausten lisäksi yritys 
on aloittamassa päiväkotikuvausten tarjontaa. yrittäjyys on janin 
mukaan mahdollisuus kokeilla omia rajoja. ”Kun on hyvä liikeidea 
ja tekee hirveästi töitä, saa tulosta aikaan”, hän kiteyttää. 

jani kertoo avi studion olevan Kilpaan todella tyytyväinen. ”tällai-
sia mahdollisuuksia pitäisi olla yrityksille enemmän. tässä ei ole 
mitään turhaa byrokratiaa eikä tarvitse kirjoitella pitkiä hakemuk-
sia ja odottaa, korvataanko ensin itse panostetuista rahoista jo-
tain tai ei mitään”, jani toteaa. yritys onkin hyödyntänyt hanketta 
monipuolisesti ja sen aikana on tehty muun muassa asiakaskysely 
ja -tutkimus, hinta-analyysejä sekä käyttöliittymätestausta. Kilpan 
työntekijät saavat janilta erikoismaininnan. ”Kilpan porukassa 
oli mukavia, normaaleja ihmisiä, joiden kanssa pystyi tekemään 
hyvää yhteistyötä.” 
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Belleviews

”naisyRittäjän asEma iCt-alalla asEttaa Omat haastEEnsa, mutta asiantuntEmus On KuitEnKin sE, jOKa 
liiKEtOiminnassa RatKaisEE.”

Pirjo Ritokangas-Huttunen on Belleviews Oy:n perustaja ja 
omistaja. hän oli pohtinut yrittäjyyttä jo kymmenkunta vuotta 
ennen kuin vuonna 2004 perusti oman yrityksensä. yrityksen en-
simmäinen liiketoimintaidea oli käytettävyyden arviointi, ja vuonna 
2008 yrityksen toimialaksi vakiintui peliliiketoiminta. 

Belleviews on erikoistunut serious games -sektorille, joka 
tarkoittaa pelejä, jotka on suunniteltu muuhun tarkoitukseen kuin 
pelkkään viihdyttämiseen. yrityksen päätuote tällä saralla on 
hyvinvointisektorille suunniteltu Bellememory-peli. viihdepelisek-
torille yritys kehittää year of Eden -avaruusseikkailupeliä, jota pe-
lataan Facebookin kautta. yrityksessä työskentelee 2–5 henkilöä 
projektien vaiheista riippuen.

pirjo kehuu Kilpa-hanketta ja etenkin siinä työskenteleviä henki-
löitä. ”tapani projektipäällikkönä ymmärtää yrittäjiä, yrityksiä ja 

niiden kehittämistarpeita. myös koko Kilpa-tiimin asiantuntijuus 
on ollut meille erittäin arvokasta, ja sen panos on ollut meille 
hankkeen parasta antia. yrittäminen vaatii verkostoitumista ja 
suhteiden rakentamista. meille Kilpa on antanut paljon myös tällä 
osa-alueella.”

pirjon mukaan yrittäjyyden suola on se, että pääsee itse teke-
mään kaikenlaisia tehtäviä, kun taas työntekijänä on rajoitettu 
tietyn toimenkuvan rooliin. naisyrittäjän asema iCt-alalla asettaa 
omat haasteensa, mutta pirjon mukaan asiantuntemus on kuiten-
kin se, joka liiketoiminnassa ratkaisee. ”Rankkaa, mutta antoisaa”, 
summaa pirjo yrittäjän työntekoa.
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Culmentor 

”yhtEistyö vOi myös pOiKia mahdOllisuuKsia KansainvälistymisEllE.”

yrityksille ja julkisyhteisöille Eu-projekteihin liittyviä kehityshank-
keiden valmistelu-, toteutus- ja hallinnointipalveluja tarjoava Oy 
Culmentor ltd. on perustettu vuonna 1999. yrityksen perustaja ja 
toimitusjohtaja Jukka Hellgrenillä on laaja kokemus kansainvä-
lisistä projekti- ja vientitehtävistä. näissä tehtävissä jukka törmäsi 
konkreettisesti siihen, kuinka tärkeää dokumentointi ja talouden 
hallinta Eu-hankkeissa on. tästä hänellä heräsi ajatus siitä, että 
hankkeiden laadukas toteutus vaatii tähän tehtävään suunnitellun 
ohjelmiston. Koska valmista ratkaisua ei ollut markkinoilla, Cul-
mentor kehitti yhteistyössä sebitti Oy:n kanssa ohjelmistoratkai-
sun hankkeiden hallinnointiin. vuonna 2006 Culmentor lähti tuot-
teistamaan Eu-hankkeisiin liittyviä tukipalveluita, joille oli selkeä 

tarve. vuonna 2010 yritys päätti keskittyä palveluliiketoimintaan ja 
kehittää sitä eteenpäin, jolloin kehitetyn Reportronic-ohjelmiston 
osuutta yrityksen toiminnassa päätettiin vähentää.

Kilpan peruslähtökohta on jukan mielestä erinomainen. ”On 
hienoa, että rahoittajat ovat tällaisen yritysten kilpailukykyä 
vahvistavan hankkeen takana. hankkeen parasta antia on ollut 
verkottuminen alan yritysten kanssa. vierailut muissa yrityksissä 
ovat tuoneet paljon uutta tietoa ja näkemystä eri alojen yrityksis-
tä, ja lisäksi ajatustenvaihto muiden yrittäjien kanssa on arvokasta 
vertaistukea. yhteistyö voi myös poikia mahdollisuuksia kansain-
välistymiselle.”
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Esko Alasaarela perusti domuset Oy:n vuonna 2009. yrityksen 
liikeideana on kehittää teknologia ja tuote, jolla voidaan seurata 
yksin kotona asuvien ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia. ”vä-
estömme vanhenee, ja lapset ja perhe ovat kiinnostuneita yksin 
kotona asuvien vanhempiensa pärjäämisestä. domusetin tuotteen 
avulla omaiset voivat seurata henkilön tilannetta verkkopalvelun 
kautta. tämä luo turvallisuuden tunnetta sekä perheelle että yksin 
asuvalle henkilölle”, Esko kertoo. seurantaa voidaan käyttää myös 
lemmikeille, kuten koirille. yrityksen alone@home-slogan tiivistää 
hyvin palvelun olemuksen.

domuset on jo kolmas Eskon perustama yritys, joten häntä 
voidaan perustellusti kutsua sarjayrittäjäksi. Esko onkin lähtenyt 
domusetissa liikkeelle markkinalähtöisesti ja analyyttisesti. ”Olen 

domuset 

”OpisKElijOidEn ja OpEttajiEn Kanssa vOitiin tEhdä juuRi niitä tOimEKsiantOja, jOtKa Olivat yRityKsEllE 
täRKEitä ja ajanKOhtaisia.”

kehittänyt teknologiaa ja tuotetta harkitusti, sillä markkina on 
vasta kehittymässä”, Esko toteaa. domusetin nimissä on tällä 
hetkellä jo neljä patenttia. yrittäjyyden kanssa rinnakkain Eskolla 
kulkee yliopistoura, sillä hän toimii myös Oulun yliopistossa sähkö-
tekniikan osastolla dosenttina.

Kilpa-hankkeelle Esko antaa paljon kehuja. hänen mukaansa pa-
rasta oli hankkeen joustavuus. Opiskelijoiden ja opettajien kanssa 
voitiin tehdä juuri niitä toimeksiantoja, jotka olivat yritykselle tär-
keitä ja ajankohtaisia. Esko uskoo vakaasti vuorovaikutteisuuden 
voimaan: hän on itse osallistunut säännöllisesti opinnäytetöitä ja 
ammattiharjoitteluja tekevien opiskelijoiden ohjaamiseen ja kokee 
saaneensa paljon opiskelijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä. 
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Eubicom

”Kilpassa saimmE tEhtyä paljOn sEllaista, jOKa Olisi muutEn jäänyt piEnEmmällE panOstuKsEllE.”

Eubicom Oy on perustettu vuonna 2006. idea yrityksen päätuot-
teeseen eli hätäviestitauluun syntyi Eubicomin perustajan Jarmo 
Salmen konkreettisesta havainnosta kerrostalon tulipalotilan-
teessa. ”Entä jos ikkunasta peloissaan ulos katseleva ihminen 
näkisi ohjeita ja neuvoja ulkona olevasta, selkeästä näyttötaulus-
ta?” jarmo muistelee tilannetta. jarmo rupesi tutkimaan, löytyykö 
markkinoilta etäohjattavaa ja liikuteltavaa laitetta, jolla turvalli-
suusviestintää voitaisiin hätätilanteissa hoitaa. Kun hän huomasi, 
että kukaan ei ollut tällaista ratkaisua toteuttanut, hän päätti itse 
ryhtyä toimeen. yrityksen tuote tuli markkinoille vuonna 2010. 

Kilpaan Eubicom lähti jarmon huomattua hankkeen ilmoituksen. 
”soitin hetimmiten Ilkka Mikkolalle, ja siitä se lähti”, jarmo 

kertoo. Eubicom on panostanut Kilpa-hankkeeseen paljon aikaa, 
ja jarmo kokee yrityksen saaneen runsaasti konkreettista hyötyä, 
kuten ohjelmistokehitystä, testausta, sopimusluonnoksia, esit-
teiden käännöstöitä sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksien 
kartoitusta. suurin osa hankkeen töistä on tehty opiskelijaprojek-
teissa, joita hankkeeseen osallistuvat opettajat ohjasivat.

jarmo on tyytyväinen opiskelijoiden panokseen, ja hänen mukaan-
sa on tärkeää ymmärtää, että opiskelijan resurssit ovat opiskelijan 
resursseja eikä niitä voi verrata vaikkapa alalla 15 vuotta työsken-
nelleisiin ammattilaisiin. ”pienyrityksen resurssit ovat rajalliset, ja 
Kilpassa saimme tehtyä paljon sellaista, joka olisi muuten jäänyt 
pienemmälle panostukselle”, jarmo kertoo. 
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Fantastec

”pElaaminEn On lastEn tapa Oppia, ja haluammE Olla taRjOamassa lapsillE KEhittäviä pElaamisEn 
KOKEmuKsia.”

peliyritys Fantastec on perustettu vuonna 2009. yrityksen 
toimitusjohtaja Juha Väisänen huomasi, että pienille lapsille 
ei ollut olemassa heidän kokemusmaailmaansa sopivia pelejä ja 
päätti ryhtyä tuumasta toimeen. nyt yritys työllistää kymmenen 
työntekijää, ja se tähtää kansainväliseen menestykseen.

suomessa Fantastec on saanut useita palkintoja, kuten innova-
tiivisen yritysidean 2009 ja finaalipaikan digitaalisten oppimisso-
vellusten eEemeli-kilpailussa. ”pelaaminen on lasten tapa oppia, 
ja haluamme olla tarjoamassa lapsille kehittäviä pelaamisen 
kokemuksia”, juha toteaa.

Fantastec on julkaissut marraskuussa 2011 polar heroes 
-pelimaailman, joka yhdistää kehittävät aktiviteetit vauhdikkaisiin 

seikkailuihin. näin opetuksellinen pelimaailma tuntuu hauskalta, 
virtuaaliselta leikkipuistolta. yhteistyökumppanina lanseeraukses-
sa Fantastecilla on kansainvälinen mediabrändi Red Caps, jonka 
sankarihahmot seikkailevat peleissä. 

Kilpassa Fantastecille tehtiin useita pienempiä kehitystehtäviä. 
Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan graafista suunnittelua peliju-
listeen ja esitteen tekemisen muodossa. lisäksi he suunnittelivat 
blogin graafisen ilmeen sekä pääsivät tekemään varsinaisen blogin 
internetiin. yritykselle tehtiin myös selvitystyötä ja raportointia 
ohjelmointirajapintoihin liittyen.
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Finncodex

”saimmE Kilpasta niitä hyötyjä, jOita lähdimmE haKEmaan, KutEn asiantuntijapalvEluita, dEmOpROjEKtEja 
ja tutKimustyötä.”

Jyri Autio kertoo Finncodexin syntyneen puolivahingossa. Kun 
opiskelijakaverukset vuonna 2004 saivat ensimmäisen ohjel-
mistonsa kehitettyä, he alkoivat miettiä, että sen myymiseksi 
pitäisi varmaan perustaa yritys. näin syntyi kolmen yhtiömiehen 
Finncodex ay. yrityksen perustamisen jälkeen kaikki yhtiömiehet 
jatkoivat vielä opiskelujaan ja tekivät mobiilisovelluksia, kuten 
pelejä Blackberry-puhelimiin amerikan markkinoille.

tänä päivänä Finncodexilla on asiakkaita ympäri maailmaa ja usei-
ta omia tuotteita. lisäksi Finncodex tekee asiakaskohtaisia projek-
teja ja pystyy yhteistyökumppaniensa kautta hoitamaan isojakin 

toimeksiantoja. yrityksessä on osaamista useille mobiili-, web- ja 
pc-alustoille ja -päätelaitteille. Kilpassa yksi yrityksen projekteista 
olikin koodikielen kääntämiseen tarjolla olevien ratkaisujen selvit-
täminen ja kartoitus. myös 3d-tekniikoita käytiin läpi. 

Kilpassa Finncodex on saanut myös tukea Web-doc-ohjelmistonsa 
tuotteistamiseen. ”tuote alkaa nyt olla hyvässä kunnossa, ja 
markkinointi voidaan kohta aloittaa”, jyri kertoo. jyrin mukaan Kil-
paan kannatti lähteä mukaan. ”saimme Kilpasta niitä hyötyjä, joita 
lähdimme hakemaan, kuten asiantuntijapalveluita, demoprojekteja 
ja tutkimustyötä”, jyri toteaa.
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Grant4Com 

”OpisKElijapORuKOissa On huOmattavissa, Että Osa On tOdElla pätEviä ja Osalla pROjEKti mEnEE 
OpEtEllEssa asiOita, mutta sitähän vaRtEn OpisKElupROjEKtit Ovat.”

Grant4Com Oy on perustettu vuonna 2008, ja sen erikoisalana on 
tyyppihyväksyntään ja sertifiointiin liittyvät testaus- ja asiantun-
tijapalvelut. ”minulla ja Grant4Comin toisella perustajajäsenellä, 
Pertti Harmaalalla, on osin yhteinen työhistoria ja työkokemus 
yrityksemme toimialaan liittyen. Olimme jo pari kertaa pohtineet 
testauspalveluyrityksen perustamista, mutta markkina ei ollut 
vielä aivan kypsä. alkuvuodesta 2008 oli yrityksen perustamiselle 
otollinen hetki”, yrityksen toimitusjohtaja ja pääomistaja Tapio 
Laurila kertoo Grant4Comin alkutaipaleesta.

Kansainvälisen toimintaverkoston avulla Grant4Com pystyy 
hoitamaan sähkö- ja radiolaitteiden viranomaishyväksynnät maail-
manlaajuisesti. lisäksi yritys tarjoaa laajan sertifiointivalikoiman. 
toiminnan keskiössä on asiakas, ja palvelut räätälöidään jokaisen 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kilpa on Grant4Comille ensimmäinen pitkäkestoinen Eu-hanke, 
johon yritys on osallistunut. ”Kokemukset hankkeesta olivat 
positiivisia eli kannatti lähteä mukaan”, tapio kertoo. hankkeessa 
yritykselle on tehty markkinointimateriaalia sekä uusittu web-sivut 
ja optimoitu niiden Google-mainontaa. lisäksi on tehty esiselvitys 
yritykselle soveltuvasta CRm-järjestelmästä. 

Opiskelijoiden työpanoksesta tapiolla on hyviä kokemuksia. ”Opis-
kelijaporukoissa on huomattavissa, että osa on todella päteviä ja 
osalla projekti menee opetellessa asioita, mutta sitähän varten 
opiskeluprojektit ovat”, tapio toteaa. 
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pohjan tieto

”OppilaitOsyhtEistyö On hyvä REsuRssi piEnEllE yRityKsEllE. Kilpassa OpisKElijat Ovat tEhnEEt hyvää jälKEä.”

Markku Kuuselo perusti oman toiminimen eli pohjan tiedon 
vuonna 2007 tarjoamaan tietotekniikan valmennus- ja kehittämis-
palveluja. markulla on pitkä kokemus tietotekniikan kehittämisteh-
tävistä, ja kun eräs yritys pyysi häntä laskuttamaan töistä oman 
firman kautta, markku päätti lähteä yrittäjän taipaleelle. yrittämi-
seen ei markun mielestä liity mystiikkaa. ”yrittäminen on itsensä 
elättämisen tapa ja siinä on oman itsensä herra”, markku sanoo. 

pohjan tiedon vahvuus on se, että se tarjoaa asiakaskohtaisesti 
räätälöityjä valmennuspalveluja. toinen vahvuus on oma kannet-
tavista tietokoneista koostuva kalusto, joka voidaan pystyttää 
asiakasyrityksen haluamaan paikkaan. markun suunnitelmissa on 
myös laajentaa yrityksen toimintaa ohjelmistotuotannon suuntaan. 

Kilpa-hankkeessa pohjan tiedolle toteutettiin uudet internet-sivut, 
esite sekä osaamistesti. lisäksi yritys sai suunnitteluvoimaa 

sosiaalisen median strategian tekemiseen. markun mukaan Kilpa 
on tuonut yritykselle paljon konkreettisia hyötyjä näiden projektien 
muodossa. lisäksi verkostoituminen muiden alan yritysten kanssa 
on avannut uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. ”Oppilaitosyh-
teistyö on hyvä resurssi pienelle yritykselle. Kilpassa opiskelijat 
ovat tehneet hyvää jälkeä. Eritoten nettisivujen toteutuksesta 
vastannut ulkomaalainen opiskelija on jäänyt mieleen, niin pätevä 
hän oli”, markku muistelee. 

Oppilaitosyhteistyössä on markun mukaan tärkeää tiedostaa se, että 
opiskelijoiden projekteja ei aina pystytä toteuttamaan yrittäjän kiirei-
sessä aikataulussa. yrityksen onkin sopeuduttava siihen, että opiske-
lijoilla on paljon töitä, ja projektit aikataulutetaan niiden mukaan. 
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Rapid River

”Kilpa-hanKE ja OpisKElijat Olivat EnsiaRvOisEn täRKEitä tässä pROjEKtissa, sillä yRityKsEn hEnKilöstön 
aiKaa Ei Olisi vOitu sitOa KEhittämistOimintaan tällaisEssa laajuudEssa.”

mediatoimisto Rapid Riverin liikeidea on tarjota asiakkailleen 
monipuolisia palveluja ja visuaalista luovuutta hyödyntäen digi-
taalisen median monet mahdollisuudet. Tauno Kohonen perusti 
yrityksen vuonna 1991, ja Rapid River onkin pohjois-suomen 
vanhimpia media-alalla toimivia, samassa omistuksessa olevia 
yrityksiä. yritys työllistää 2–4 henkilöä, ja se pystyy monipuolisen 
verkoston kautta toteuttamaan hyvinkin laajoja toimeksiantoja. 
yritys tekee sekä asiakaskohtaisia tuotantoja että niin sanottuja 
omia tuotteita, joita ovat kuvateokset ja videot. tauno korostaa 
sitä, että ammattilaisten verkostolla ja sen monipuolisella osaami-
sella Rapid River pystyy osallistumaan sekä printti-, internet- että 
videotuotantoihin ja markkinointiprojekteihin. 

Kilpassa opiskelijat ovat uudistaneet yrityksen internetin kuva-arkis-
to-ohjelman. ”Kilpa-hanke ja opiskelijat olivat ensiarvoisen tärkeitä 
tässä projektissa, sillä yrityksen henkilöstön aikaa ei olisi voitu 
sitoa kehittämistoimintaan tällaisessa laajuudessa”, tauno kertoo. 
uudistustyö on ollut varsin laaja, sillä siihen on osallistunut Kilpassa 
kolme opiskelijaa, ja projektista syntyy kaksi opinnäytetyötä. 

tauno näkee yrityksen tulevaisuuden varsin valoisana. yritys on 
saanut juuri markkinoille uuden internet-tuotteen, Kuvakirjasto.
fi-palvelun, joka mahdollistaa yrityksille, kunnille ja organisaatioille 
kuva- ja videomateriaalin esittämisen, jakelun ja arkistoinnin selke-
ällä ja helppokäyttöisellä graafisella käyttöliittymällä. 
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siperia systems

”OpisKElijat tuOvat muKanaan uusia, tuOREita näKöKulmia siihEn, mitEn asiOita vOi tEhdä ja tOtEuttaa.”

Markku Ojalalla oli pitkä kokemus tietotekniikan liiketoimin-
nan eri tehtävistä, kun hän vuonna 2005 päätti perustaa oman 
ohjelmistoyrityksen, siperia systems Oy:n. markku oli jonkin aikaa 
seurannut vanhushuollon sektoria ja näki selkeän liiketoimintamah-
dollisuuden seniori- ja palvelutaloille toimitettavien toiminnanohja-
usjärjestelmien parissa. siperia systems Oy:llä on nykyisin tarjota 
kattava ohjelmistoratkaisu hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. 
yrityksen periaatteena on kehittää tuotteitaan asiakkaan tarpeista 
lähtien. ”asiakkaan aito kuunteleminen ja läheinen yhteistyö on lii-
ketoiminnan kehittämisessä meille ensiarvoisen tärkeää”, markku 
toteaa.
 

nykyisin siperia systems työllistää kolme henkilöä. yritys tekee 
säännöllisesti yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa muun mu-
assa tarjoten ammattiharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. markun 
mukaan opiskelijat tuovat mukanaan uusia, tuoreita näkökulmia 
siihen, miten asioita voi tehdä ja toteuttaa. Kilpassa yritykselle on 
muun muassa tehty opinnäytetöitä ja asiakaskartoitus. yrittäjän 
näkökulmasta katsottuna markun mielestä Kilpa on antanut paljon 
myös verkostoitumisen kautta. ”Keskustelemalla muiden yrittäjien 
kanssa kuulee heidän liiketoiminnastaan ja toimintamalleistaan 
ja näin saa uusia ideoita myös omaan liiketoimintaan”, markku 
sanoo.
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taitonetti 

”On tiEtEnKin Omasta aKtiivisuudEsta Kiinni, KuinKa paljOn tällaisEsta hanKKEEsta saa.”

taitonetti Ky on Mikko Veijolan vuonna 2005 perustama yritys, 
joka myy tietokoneita ja oheislaitteita sekä huoltaa laitteistoja.  
yritys työllistää neljä henkilöä. mikko on koulutukseltaan liiketa-
lousalan tradenomi, suuntautumisvaihtoehtona tietojenkäsittely. 
yrittäjyys ei ollut selkeänä tavoitteena opiskelujen aikana, mutta 
hän ei kuitenkaan pelännyt yrittäjäksi ryhtymistä, kun työllisyysti-
lanne muuten näytti huonolta. ”Olin kotona seurannut yrittäjävan-
hempieni taivalta, joten ajattelin voivani itsekin kokeilla yrittäjyyt-
tä”, mikko kertoo. parasta hänen mukaansa yrittäjyydessä on 
mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

mikko on kehittänyt taitonetin toimintaa ja palveluja yrityksen 
toiminnan aikana, ja nyt yritys on selkeästi erikoistunut käytetty-
jen tietokonelaitteistojen kauppaan sekä tietokoneiden huoltoon. 

huoltopalvelut on tuotteistettu, ja suosituimmaksi palveluksi on 
noussut tietokoneen uudelleenasennus, joka auttaa tietokoneen 
hitauteen ja jatkaa koneen käyttöikää huomattavasti.

Kilpa-hanke ei ollut taitonetille suuri menestystarina. mikko kokee, 
että Kilpassa on keskitytty pääosin ohjelmistoalan yrityksiin ja 
niiden tarpeisiin. toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska suurin 
osa osallistujayrityksistä on ohjelmistoyrityksiä. ”On tietenkin 
omasta aktiivisuudesta kiinni, kuinka paljon tällaisesta hankkeesta 
saa. En ehkä itse ehtinyt riittävästi paneutua hankkeeseen, jotta 
yritys olisi saanut tästä enemmän hyötyjä”, mikko puntaroi. mikko 
kuitenkin aktivoitui hankkeen loppupuolella ja tavoitteena oli saada 
vielä aikaiseksi yritykselle uudet nettisivut. 
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tuonela productions 

”hyödyllisEssä hanKKEEssa Oppii uutta, saa KOntaKtEja ja uusia BisnEssmahdOllisuuKsia syntyy.”

yksi oululaisen pelimaailman pioneereista, tuonela productions 
Oy, on perustettu vuonna 2006. Jussi Autio oli haaveillut pelifir-
man perustamisesta jo pitkään, ja tuonela syntyi viiden osakkaan 
yritykseksi kehittämään pelejä. nykyisin jussi on yrityksen 
pääomistaja ja toimitusjohtaja. tuonela keskittyy kehittämään 
pelejä älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin kehittäen myös lautapelejä. 
jussin mukaan pelifirmalle on erityisen tärkeää se, että pelin 
ympärille saadaan muitakin tuotteita, jotta pelistä tulee laajempi 
kokemus. ”Ensimmäinen kokonaiskonseptimme oli the Club, ja nyt 
markkinoille on tulossa Zombie Cruise, josta julkistetaan peli ja 
elokuva”, jussi kertoo.

yritys työllistää vakituisesti neljä henkilöä ja tarjoaa usein opiske-
lijoille harjoittelupaikkoja. tuonelalla on useita omissa nimissään 

olevia pelejä, ja se tekee pelikehitystä myös alihankintana. jussi 
näkee tulevaisuuden varsin valoisana. ”jokainen vuosi on ollut pa-
rempi kuin edellinen, ja oma osaaminen on myös kasvanut. hyviä 
kuvioita on koko ajan ilmassa”, hän pohtii.

Kilpaa yritys on hyödyntänyt tulevien pelikonseptien prototyyp-
pien testaamiseen. jussin mukaan olemassa on hyödyllisiä ja 
hyödyttömiä hankkeita. hyödyllisessä hankkeessa oppii uutta, saa 
kontakteja ja uusia bisnessmahdollisuuksia syntyy. Kilpa kuuluikin 
tuonelan näkökulmasta ehdottomasti hyödyllisten hankkeiden 
joukkoon.



Kilpa -t i imi



Kilpan henkilökunnan asiantuntijuus 
ja panos on ollut erinomaista.  

pirjo Ritokangas-huttunen

”
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Olen valmistunut vuonna 1986 Oulun yliopistosta diplomi-insi-
nööriksi prosessitekniikan osastolta, jossa opiskelin pääaineena 
automaatio- ja tietotekniikkaa. Ensimmäinen työpaikka löytyi var-
kaudesta, ja työskentelin myös pitempiä aikoja saksassa ja itali-
assa. Kotiseutu veti kuitenkin puoleensa, ja jatkoin hyvin alkanutta 
uraa haukiputaalla ja Kajaanissa. Ouluun siirryin spectra-physics 
visiontech Oy:lle, jossa viihdyinkin pitempään ja ehdin hoitaa 
töitä vuoden firman tukholman myyntitoimistosta käsin (kotiin 
palasin tietysti uudella, omalla volvo-farmarilla). näissä hommissa 
tuli erityisesti aasia tutuksi ja juuri, kun homma aasiassa saatiin 
pelaamaan, päätti spectra kokeilla, josko saisin jotain aikaisek-
si myös afrikassa, arabian niemimaalla ja Etelä-amerikassa. 
muutaman matkan ja kartan tutkiskelun jälkeen totesin, etten ole 
vaeltava beduiini ja siirryin tästä muuten mukavasta työpaikasta 
aBB:n palvelukseen. Olin kuitenkin jo ehtinyt tottua inhimillisten 
mittasuhteiden firmoihin ja vajaan kolmen vuoden päästä jätin 
240 000 työtoveriani ja vaihdoin vähän kauemmas kotoa saksaan 
parsytec aG:n palvelukseen. 

työmatka alkoi kuitenkin tuntua pitkähköltä kolmen vuoden jälkeen 
ja palasin lopullisesti suomeen kokeilemaan siipiä yrittäjänä. vii-
den vuoden yrittämisen jälkeen totesin kuitenkin tämän homman 

tapani alakiuttu 
(pROjEKtipäälliKKö KEsästä 2010 alKaEn)

niin haastavaksi, että 2008 taantuman saattelemana päätin pyrkiä 
Oamkille avautuvaan projektikoordinaattorin ja päätoimisen tunti-
opettajan tehtävään. tehtävä ja työpaikka osoittautuivatkin todella 
mukaviksi. ilkan siirtyessä toisiin tehtäviin jatkoin projektipäällikkö-
nä projektin viimeiset 16 kuukautta.

minulla on edelleen edellä kerrottujen vaiheiden jälkeen sama 
ymmärtävä vaimo, jonka tapasin ensimmäistä kertaa ylioppilas-
juhlissani. ympärille on kasvanut perhettä yhden pojan ja tytön 
verran ja kaikki tämä hyvässä järjestyksessä Kelloon rakennetun 
oman talon suojissa.
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ilkka mikkonen 
(pROjEKtipäälliKKö KEsään 2010 saaKKa)

Ensimmäiseltä ammatiltani olen laivanrakennusinsinööri. valmis-
tuin turun ”tekulta” vuonna 1982 ja valmistumisen jälkeen paiskin 
muutaman vuoden laivansuunnittelutöitä ennen kuin innostuin 
tosissani it:stä ja uudelleen opiskelusta. päätökseen vaikutti 
osaltaan varmasti myös laiva-alan varsin vaihtelevat suhdanteet 
ja alaan tunnetusti liittyvä epävarmuus. tietotekniikan di:ksi 
valmistuin tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990 
pääaineena ohjelmistotekniikka ja sivuaineena liiketalous. uudella 
tiedolla täytettynä jatkoin kuitenkin laiva-alalla, nyt keskittyen 
enemmän siellä tarvittaviin tietojärjestelmiin ”kovan” raudan 
asemasta. toimin vuoteen 2003 asti deltamarin-suunnittelutoimis-
tossa suunnittelijana, ohjelmistovastaavana ja projektipäällikkönä. 
Eu:n viidennen puiteohjelman aikana ehdin olla mukana kolmessa 
isossa Eu-hankkeessa, joissa kehitettiin uusia tietojärjestelmiä 
laivojen turvallisuutta parantamaan. yhdessä hankkeessa toimin 
Work package -vetäjänä ja projektin loppuvaiheen olin koko 
hankkeen projektipäällikkönä, kun edellinen otti lopputilin puoli 
vuotta ennen hankkeen päättymistä. se olikin ehkä urani kovin 
paikka tähän mennessä, mutta ehkä tulevaisuus voi vielä yllättää 
uudelleen!

vuonna 2003 tein uuden käännöksen urallani (vain osittain yllä 
mainitusta syystä) aloittaessani Oamkissa tietojenkäsittelyn lehto-
rina. Opetustehtävien lisäksi on mukana ollut alusta alkaen myös 
näitä projektihommia. projektipäällikkönä olen ollut software Bu-
siness Competence (sBC) - ja sBC-osaamisen siirto -hankkeissa. 
vuodesta 2008 alkaen olen ollut myös englanninkielisen Business 
information technology -koulutusohjelman koulutusohjelmavas-
taavana, ja samoihin aikoihin saimme myös rahoituksen Kilpa-
projektiin, jonka projektipäälliköksi minut nimitettiin. Kilpassa sain 
olla mukana jo projektisuunnitelmaa tehtäessä, joten projekti-
päällikön tehtävään oli mukava tarttua. Erityisen mukavat muistot 
minulla on siitä vaiheesta, kun vasta haimme projektiin osallistuvia 
yrityksiä. meitä oli projektin alkuvaiheessa neljän hengen tiimi, 
jonka voimin kävimme yleensä parityöskentelynä esittelemässä 
hanketta Oulun alueen yrityksissä. yrityksissä käydyt keskustelut 
olivat poikkeuksetta erittäin opettavaisia ja hyödyllisiä riippumatta 
siitä, johtivatko ne yhteistyösopimukseen vai ei. melko nopealla 
aikataululla syntyi 16 yritystä käsittänyt kohderyhmä. yritysten 
kanssa tehtiin osallistumissopimukset ja suunniteltiin yrityskohtai-
set kehitystehtävät hankkeen ensimmäiselle vuodelle. 
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jälkeenpäin ajatellen oli erittäin hyvä asia, että emme suunnitel-
leet kehitystehtäviä koko hankkeen ajaksi kerrallaan. toimintamal-
listamme tuli paljon joustavampi tehdessämme suunnitelmat vain 
vuodeksi, jonka jälkeen oli mahdollista ottaa uusi suunta, mikäli 
se oli tarpeen. Kilpan projektipäällikkönä sain toimia kesään 2010 
asti, jolloin minut nimitettiin Oamkin kansainvälisyyden kehittä-
misen koordinaattoriksi. vähän ehkä haikein, mutta luottavaisin 
mielin sain luovuttaa projektipäällikkyyden hankkeen loppuajaksi 
tapanille. 

Olen koulutukseltani Fm ja virkanimikkeeltäni digitaalisen viestin-
nän lehtori. Oamkin liiketalouden yksikössä olen työskennellyt jo 
vuodesta 2002 lähtien. vuosien varrella olen opettanut tietojenkä-
sittelyyn liittyviä opintojaksoja aika lailla laidasta laitaan painottuen 
kuitenkin ohjelmointiin ja digitaaliseen mediaan liittyviin opintojak-
soihin. viimeisen parin vuoden aikana Kilpa-hankkeessa työskentely 
on tosin haukannut leijonanosan vuosittaisista opetustunneista, ja 
työpäivät ovat kuluneet pitkälti tki-askareiden parissa.

Kilpa-hankkeessa olen toiminut projektikoordinaattorina. projek-
tikoordinaattorin tehtäviä voisi luonnehtia moninaisiksi: hankkeen 
tulevan toiminnan suunnittelua, yritysten edustajien kanssa 
viestimistä, hankkeesta tiedottamista sekä tietenkin kehitysteh-
tävissä toimimista. hankkeen aikana suoritetut kehitystehtävät 
ovat vaihdelleet testaustöistä pilvipalveluihin ja verkkokaupan 
rakentamiseen. haasteita on siis riittänyt. toisaalta tehtävien 
moninaisuuden myötä Kilpa-hanke on tarjonnut paitsi mielenkiintoi-
sia näköaloja iCt-alan pk-yritysten toimintaan, myös mahdollisuu-
den kehittää omaa ammattitaitoa ja välittää alan uusimpia tuulia 
yksikkömme opetustyöhön. 

matti viitala
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ulla virranniemi

toimin lehtorina Oamkissa. minulla on kaksi tutkintoa: olen 
Fm informaatiotutkimuksesta Oulun yliopistosta ja Otm lapin 
yliopistosta. Oikeustieteissä erikoisalaani ovat immateriaalioikeu-
det. pääasiallisesti opetan kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus-
ohjelmassa, mutta lisäksi opetan immateriaalioikeuksiin liittyviä 
opintojaksoja muillekin ryhmille. Oamkissa olen nyt kolmatta 
vuotta, sitä ennen olen ollut muun muassa informaatikkona tek-
nologiayrityksessä ja ammattikorkeakoulussa sekä lyhyen pätkän 
juristin tehtävissä. Opetustehtävistä minulla on kokemusta myös 
Oulun yliopistosta. Kilpassa olen toiminut konsultoivana juristina ja 
neuvonut yrityksiä oikeudellisissa asioissa ja tehnyt sekä kaikille 
yrityksille yhteisesti soveltuvia että mukana olleiden yritysten tar-
peisiin erityisesti sopivia sopimuspohjia. työ Kilpa-yritysten kans-
sa on ollut antoisaa, ja jäin kaipaamaan sitä hankkeen päätyttyä.

miikka Blomster

Koulutukseltani olen Ktm (tietoteollinen liiketoiminta, pääaine 
markkinointi). liiketalouden yksikössä olen aloittanut vuonna 
2010 ja toimin nyt digitaalisen markkinoinnin lehtorina. Ennen tätä 
pestiä olen toiminut yliopistolla tutkijana, mobiilifirman toimitus-
johtajana ja markkinoinnin suunnittelijana mainostoimistossa. 
Kilpa-hankkeessa olen konsultoinut yrityksiä markkinoinnissa, 
tehnyt sosiaalisen markkinoinnin suunnitelmia ja vastannut 
mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelusta hankkeeseen 
osallistuneille yrityksille.
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hanna-leena lakovaara

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Opetusalan tehtä-
vissä olen toiminut neljä vuotta. Ennen siirtymistäni opetuksen 
pariin työskentelin erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä 
kansainvälisissä yrityksissä noin kymmenen vuoden ajan. Kilpassa 
olen saanut tehdä yhteistyötä useiden yritysten kanssa. Olen ollut 
muun muassa toteuttamassa markkina- ja kilpailijakartoituksia, 
asiakastyytyväisyystutkimusta sekä ohjannut opiskelijoita erilai-
sissa yrityksille toteutettavissa kehittämistehtävissä. tällä hetkel-
lä työskentelen sekä Oamkilla Kilpassa että OsaOlla nuoriso- ja 
aikuiskoulutuksessa markkinoinnin ja ulkomaankaupan opettajana. 
vapaa-aikani kuluu perheen, lenkkeilyn ja ratsastuksen parissa. 

tuula ijäs

Olen koulutukseltani filosofian maisteri, pääaineena tietojenkäsit-
telytiede. toimin Oamkissa projektisuunnittelijana ja sivutoimisena 
tuntiopettajana. Olen toiminut Oamkissa syksystä 2002 ja olen 
tehnyt liiketalouden yksikössä vaikka mitä niin opetukseen, opis-
kelijoiden ohjaukseen, hallintoon kuin hankkeisiin liittyviä tehtäviä. 
aiemmin tein lapseni ja olin siinä sivussa töissä kaupassa.

Kilpassa olen toiminut projektisuunnittelijana, jonka päävastuulla 
on talousasiat, maksatushakemukset, seminaarijärjestelyt ja 
kaikki sälä mitä kuvitella saattaa. Olen asioihin kärsivällisesti ja 
positiivisesti suhtautuva. Olen aina valmiina tarttumaan uusiin 
asioihin ja tarjottuihin työtehtäviin, mitä kuvaa mottoni ”vierivä kivi 
ei sammaloidu”. laiskuuttani ja viime tipan arvostamista hetkenä, 
jolloin tehtävät on hyvä viimeistään saada valmiiksi, kuvaa toinen 
mottoni ”älä tee sitä tänään, minkä voit huomennakin jättää 
tekemättä”.
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teppo Räisänen

Olen tietojenkäsittelytieteiden tohtori ja väittelin Oulun yliopis-
tolta huhtikuussa 2010. toimin tietojenkäsittelyn yliopettajana 
vastuualueena internet-palvelut. Olen työskennellyt liiketalouden 
yksikössä syksystä 2010 lähtien. Olen internet-palvelut ja digitaa-
linen media -suuntautumisvaihtoehtovastaava (2011), internet- ja 
tietoteknologiapohjaiset innovaatiot ja palvelut -painoalan jäsen 
(2010) sekä peda-tiimin jäsen (2011). Ennen liiketalouden yksik-
köön siirtymistä olen toiminut yliopistolla tutkijana ja projekti-
päällikkönä tekes-projekteissa. lisäksi olen työskennellyt pitkään 
sanomalehdessä ja harrastan salibandya ja Go-nimistä kiinalaista 
lautapeliä.

Kilpassa olen työskennellyt asiantuntijana ja tehnyt yhteistyötä 
tuonelan, Fantastecin, Belleviewsin ja pohjan tiedon kanssa. 
Erityisalueena on ollut Facebook ja sen erilaiset sovellukset. 
tämän lisäksi olen kirjoittanut artikkeleita tietämyksen synnystä 
sosiaalisessa mediassa.

jouni juntunen

Olen koulutukseltani Fm, pääaineena tietojenkäsittely. toimin 
Oamkin liiketalouden yksikössä lehtorina ja työhöni kuuluu ohjel-
mistotuotantoon liittyvien aineiden opettaminen, kuten web- ja 
mobiiliohjelmistojen kehitys. Opetan myös microsoftin kehitys-
työvälineitä. Opettajana olen toiminut noin kymmenen vuotta. 
aiemmin olen tehnyt töitä yksityisellä ja julkisella sektorilla, kuten 
taloushallinnon ja rakennusalan ohjelmistoja. Olen toiminut projek-
tipäällikkönä julkisen sektorin organisaatiossa terveydenhuollon 
alan sovelluskehitystehtävissä. Kilpassa olen tehnyt web-sivustoi-
hin ja mobiilisovelluksiin liittyviä projekteja.
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muut osallistujat

Teemu Hietala: Olen osallistunut hankkeeseen hankkimalla 
tarvittavia it-laitteita ja ohjelmistoja sekä tarjoamalla it-tukea 
hankkeen henkilöstölle.

Katja Kettunen: Olen osallistunut hankkeeseen tekemällä 
yrityksille tiedonhakuja Oamkin kirjaston e-aineistoista ja vapaasti 
internetissä saatavalla olevasta aineistosta.

Irja Krankkala-Hiltunen: Olen opastanut projektisuunnittelijaa 
hankkeen talouskäytänteistä koko hankkeen ajan, osallistunut 
hankkeeseen kirjaamalla kaikki siihen kuuluvat ostolaskut, tehnyt 
Oulun kaupungille laskut hankkeen rahoitusosuuksista sekä rapor-
toinut ja ajanut yhteenvetolistoja maksatushakemuksia varten.

Eija Rajakangas: Osallistuin hankkeeseen sen loppuvaiheessa 
asiakasprojektiin ja vastasin tämän julkaisun kirjoittamisesta.

Ani Ruusila: Olen osallistunut hankkeeseen kartoittamalla 
yritysten ja Kilpan hankkimia tietokoneresursseja sekä laitteistoja 
ja tietokoneessa olevia ohjelmia.
 



tulOKsEt



pienyrityksen resurssit ovat 
rajalliset ja oppilaitosyhteistyö 
antaa mahdollisuuden kokeilla 
erilaisia toteutuksia.   

jarmo salmi

”
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1. ATK-Central: verkkokauppa 
syksyllä 2009 käydyissä Kilpa-hankkeen ja atk-laitteita myyvän 
haukiputaan atK-Centralin välisissä keskusteluissa todet-
tiin, että yrityksellä olisi tarvetta uudistaa verkkosivustonsa 
ulkoasu. samassa yhteydessä keskusteltiin mahdollisuudesta 
ottaa käyttöön verkkokauppa. uudistustyö päätettiin yrittää 
tehdä opiskelijavoimin tai niin, että työssä olisi mukana sekä 
opiskelijoiden että henkilöstön edustajia. verkkokauppatyöhön 
ilmoittautui mukaan samana syksynä liiketalouden yksikössä 
opiskelunsa aloittanut Gavin harper. työn ensimmäisessä vai-
heessa analysoitiin käytettävissä olevia verkkokauppa-alustoja 
ja selvitystyön seurauksena päädyttiin käyttämään magento-
nimistä ratkaisua. magento on avoimeen lähdekoodiin perustuva 
ohjelmisto, joka julkaistiin vuonna 2008 ja josta on nopeasti 
tullut yksi suosituimmista verkkokaupparatkaisuista. 

jo varhaisessa vaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa verkko-
kauppa asennettaisiin niin kutsutulle vuokrapalvelimelle sen 
sijaan, että yritys ryhtyisi ylläpitämään omaa palvelinta. tällai-
nen valinta onkin varmasti henkilömäärältään pienelle yritykselle 

suositeltava ratkaisu. verkkokaupan testauksen aikana osoittautui 
myös, että jo käytössä olevan vuokrapalvelimen kapasiteetti oli 
riittämätön, mikä johti palveluntarjoajan vaihtamiseen. tästä ja 
muista ajoittaisista haasteista huolimatta työ eteni niin, että atK-
Centralin verkkokauppa saatiin käyttöön kesäkuussa 2010.

Kuvakaappaus ATK Centralille kehitetystä verkkokaupasta

yritysten kehitystehtäviä
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2. Belleviews: mobiilipelin porttaus
vuonna 2008 avatusta applen tuotteisiin tarkoitettuihin sovel-
luksiin keskittyvästä app storesta tuli nopeasti varsin suosittu 
jakelualusta. Kilpa-hankkeen kohdeyrityksistä Belleviewsin edus-
tajien kanssa pohdittiin yhteisissä neuvotteluissa mahdollisuutta 
toteuttaa jo olemassa olevasta, java mE -tekniikalla toteutetusta 
Bellememory-mobiilipelistä iphone-laitteessa toimiva versio.

työhön päätettiin etsiä soveltuvaa ja kiinnostunutta opiskelijaa. 
mobiilisovelluksen porttauksen java mE:n kaltaiselta alustalta 
iphone-versioksi arveltiin osoittautuvan haastavaksi, koska kyse 
on ohjelmistokehityksen kannalta kahdesta täysin erilaisesta 
kehitysympäristöstä. liiketalouden yksikössä opiskellut Wang Wei 
aloitti työn käyttäen Kilpa-hankkeen hankkimaa iphonea testaus-
laitteena. työn yhteydessä liiketalouden yksikkö liittyi mukaan 
apple developer university program -ohjelmaan, minkä seurauk-
sena yksikön opiskelijat voivat jatkossakin toteuttaa ja testata 
iphone-sovelluksia ilman esimerkiksi laiteasennusrajoitteita. Koko-
naisuudessaan opiskelijatyönä toteutettu mobiilipelin porttaustyö 
eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti, ja Bellememory-peli 

BelleMemory-mobiilimuistipeli
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julkaistiin app storessa toukokuussa 2010. tätä kehitystehtävää 
voi pitää hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka liiketalouden yksikön 
opiskelijat kykenevät omaehtoiseen työhön, joka tuottaa laaduk-
kaita tuloksia.

3. Fantastecin kehitystehtävät
Fantastecin kanssa tehtiin Kilpa-hankkeessa monta pienempää 
kehitystehtävää. pääpaino on ollut Fantastecin työn alla olevan 
pelin ja siihen liittyvien sivustojen kehittämisessä. varsinaisen 
ohjelmointityön lisäksi yritykselle tehtiin yksi raportti Facebook 
Credits -ominaisuuden käytöstä sekä erilaisia graafisia suunnitel-
mia peliin ja siihen kuuluviin julisteisiin liittyen.

Ensimmäinen peliin liittyvä kehittämistehtävä oli graafisen suun-
nittelun opintojaksolla. Opiskelijat saivat tehtäväkseen ideoida ja 
suunnitella neljä erilaista graafista tehtävää. Ensimmäinen tehtävä 
oli pelijulisteen suunnittelu, ja toisena tehtävänä oli suunnitella 
pienempi a5-kokoinen esite. Kolmanneksi opiskelijat suunnittelivat 
pelin sisäisen kartan esitystavan. tämä oli haastavin tehtävä ja 
edellytti kokemusta 3d-peleistä. Opiskelijat pystyivät kuitenkin 
tuottamaan hyviä vaihtoehtoisia toteutustapoja kartalle. viimei-
senä tehtävänä opiskelijat suunnittelivat peliin liittyvän blogin 
graafisen ilmeen. Opiskelijat myös toteuttivat blogin valittuun 
internetin blogipalveluun.

Opintojakson kannalta graafisen suunnittelun kehitystehtävät 
olivat erittäin onnistuneita. Opiskelijat saivat tehdä yhteistyötä 
oikean yrityksen kanssa ja saivat yrityksen graafikolta erinomaista 
palautetta. Fantastecin kannalta yritys sai varmaan paljon ideoita, 
miten graafista ilmettä voi kehittää. Graafikon mukaan tämä olikin 
yrityksen päätavoitteita. lisäksi kartan esittämiseen pelissä yritys 
sai hyvin konkreettisia kehitysideoita. Kokonaisuudessaan kehitys-
tehtävä saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin.

peliin liittyi myös toinen Fantastecille tehty kehitystehtävä. pelille 
on avattu omat verkkosivut ja näihin liittyen myös Facebook-osio. 
tehtävänä oli tutkia ja kehittää Facebook-osioon tiettyjä toimin-
nallisuuksia. Koska Facebookin ohjelmointirajapinta on koko ajan 
muutoksessa ja huonosti dokumentoitu, piti ensin selvittää, miten 
ohjelmointirajapinta on muuttunut, ja kuinka paljon dokumentaatio 
on jäljessä kehitystilannetta. Esimerkiksi, jos halutaan käyttää Fa-
cebook Credits -ominaisuutta (eli käyttäjät voivat ostaa itselleen 
”Facebook-rahaa”, jota he voivat sitten käyttää Facebook-sovelluk-
sissa hyödykkeiden ostamiseen) joutuu näkemään vähän vaivaa, 
jotta dokumentaatiosta löytyvät koodit saa toimimaan.

tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten Kilpa voi kohdeyrityk-
siä auttaa. pienellä pk-yrityksellä ei välttämättä ole resursseja 
seurata eri ohjelmistorajapintojen ja työkalujen kehitystä. näin 
ollen tämä on erinomainen kohde esimerkiksi opiskelijatyölle 
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www.polarheroes.com

Polar Heroes starring The Red Caps Squad
3D game world NOW online!

Fantastecin kehittämä Polar Heroes -peli
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(opinnäytetyö tai projekti). tästä hyötyy niin kohdeyritys, ammatti-
korkeakoulu kuin opiskelijakin. parhaassa tapauksessa yritys saa 
palkattua itselleen nuoren ammattilaisen, jolla on osaamista juuri 
siitä aihealueesta, mihin yritys apua kaipaa.

tätä raporttia kirjoitettaessa työn alla oli viimeinen kehitystehtä-
vä. siinä yritykselle tehtiin viimeistelyä vaille olevaan peliin pientä 
lisätoiminnallisuutta. Edessä oli myös piakkoin palvelun integrointi 
itse peliin: palvelu itsessään alkoi olla valmis, mutta oli pidettävä 
huoli, että se toimi pelimaailman sisälläkin.

4. Eubicom: hätäviestijärjestelmän nykyaikaistaminen
Kehitysprojektin tavoitteena oli nykyaikaistaa Eubicomin hätä-
viestijärjestelmää. järjestelmän alkuperäinen käyttöliittymä oli 
suunniteltu vuonna 2005 eikä se ollut ilmeeltään kovin myyvä. 
mainostoimiston laatiman ulkoasumallin perusteella lähdettiin 
muuttamaan toimintoja helpommin ymmärrettäviksi ja yleisilmettä 
värikkäämmäksi. alkuperäisen monisivuisen käyttöliittymän sijaan 
päädyttiin yhden sivun käyttöliittymään, jossa olivat kaikki alkupe-
räiset toiminnot mukana. 

toisena tehtävänä lisättiin tuki useamman näytön ohjaamiseen 
samalla isäntäkoneella. tämä osuus osoittautui erittäin haasteel-
liseksi, sillä nykyiset pc-tietokoneisiin asennettavat modeemit tai 
mokkulat eivät juurikaan tue järjestelmän käyttämää tiedonsiir-
tokäytäntöä. sopivan modeemin tai mokkulan löytäminen ja sen 

saattaminen toimintavarmaksi ei onnistunut kovinkaan hyvin. 
projektin kulut ylittivät samalla de minimis -rajan, ja Eubicom on 
jatkanut projektia itsenäisesti, ja kehitystyö on siirtynyt alkupe-
räisen suunnittelijan tehtäväksi. myös hän on todennut tehtävän 
vaativaksi, ja työ on kestänyt huomattavasti arvioitua pidempään. 
yhteistyötä Eubicomin kanssa jatkettiin siten, että opiskelijat 
testasivat uuden ohjelmaversion toimintaa.

Eubicomin liikulteltava hätäviestinäyttö
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5. Domusetin kehitystehtävät
domusetin kanssa tehtiin paljon sähköistä materiaalia heidän 
markkinointinsa tueksi ja myös täysin toisentyyppistä kehitystyötä 
EKG:n eli sähköisen sydänkäyrän tallentamisessa ja analysoin-
nissa. markkinointimateriaalin laadinnassa pyrittiin havainnollis-
tamaan tuotteen toimintaa animaatioiden avulla. työkaluina on 
käytetty 3ds max -mallinnusohjelmistoa ja unity 3d -pelikehitys-
ympäristöä.

EKG:n osalta tehtiin opinnäytetyö, jossa tutkittiin mahdollisuuksia 
paikantaa EKG-käyrästä erilaisia sydämen toiminnan häiriötilan-
teita. projektin aikana hankittiin langaton EKG-laite, joka lähettää 
signaalia Bluetooth-yhteyden kautta. Ratkaisu vaatii melko lyhyen 
etäisyyden anturin ja tallentavan pc:n välille. jatkoprojektissa 
lähdettiin kehittämään ratkaisua, jossa signaali tallennetaan aluksi 
android-puhelimelle, josta se voidaan myöhemmin siirtää talteen 
pc:lle ja sitten eteenpäin palvelimelle. tämä ratkaisu mahdollistaa 
seurannan esimerkiksi ulkona liikuttaessa.
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iCt-ala kehittyy nopeasti ja uusia laitteita sekä ohjelmistoja julkais-
taan tihein väliajoin. Esimerkiksi vastikään markkinoille tulleista 
mobiililaitteista löytyy ominaisuuksia, jotka puuttuvat hiukan 
iäkkäämmistä malleista. yritykset, jotka kykenevät ensimmäisten 
joukossa tarjoamaan näitä ominaisuuksia hyödyntäviä ohjelmisto-
ja, ovat etulyöntiasemassa muihin nähden. 

vaikka ohjelmistojen kehitystyön aikana voidaan käyttää emulaatto-
reita, vaaditaan ennen sovelluksen kaupallista jakelua ohjelmistotes-
tausta myös varsinaista laitetta käyttäen, jotta kyetään löytämään 
laiteresursseja ja käytettävyyttä koskevat ongelmakohdat. pk-yrityk-
sen resursseja ajatellen tuoreimman teknologian usein korkeahko 
hinta voi kuitenkin muodostua kynnyskysymykseksi sen hankinnalle. 
siksi vaikkapa erilaisten mobiililaitteiden kokeilun omaisen käytön 
mahdollistaminen on alue, jossa Kilpan kaltainen hanke voi tukea 
merkittävästi iCt-alan pk-yrityksiä ja parantaa niiden kilpailukykyä. 

Kilpa-hankkeen aikana yritysten käyttöön hankittiin android-, ipho-
ne- sekä Windows phone 7 -puhelimia. laitteet pyrittiin sijoitta-
maan yrityskäyttöön lyhyehköiksi ajanjaksoiksi siten, että samaa 
laitetta kykenisi hankkeen aikana hyödyntämään mahdollisimman 
moni yritys. viime aikoina suosituiksi tulleet tablet-tietokoneet 
muodostavat ohjelmistoliiketoiminnan kannalta oman, mielen-
kiintoisen markkina-alueensa. niinpä hanke tarjosi yrityksille 
puhelinten lisäksi tilaisuuden kokeilla android-käyttöjärjestelmään 

perustuvia tabletteja sekä ipad-laitteita. muista laitehankinnoista 
mainittakoon vielä lähinnä Kilpa-yrityksiä hyödyntäviä opiskelija-
töitä varten hankitut tehotyöasemat sekä vitalsense vs100 -laite, 
joka mahdollistaa EKG-tietojen reaaliaikaisen ja langattoman 
etäseurannan Bluetooth-teknologiaa käyttäen. tämän laitteen 
käyttötarkoituksesta kerrotaan enemmän domusetin kehitystehtä-
viä koskevassa osuudessa.

iCt-alan uusimman teknologian ja liiketoiminnallisten etujen välinen 
kytkös ei koske vain tietokonelaitteita. Kaupallisten kehitinohjel-
mistojen viimeisimmät versiot sisältävät usein uudistuksia, jotka 
helpottavat ja nopeuttavat työprosesseja. Esimerkiksi mobii-
lisovellusten tuotantoon tarkoitetut kehittimet ovat kehittyneet ja 
kehittyvät edelleen suuntaan, jossa samaa ohjelmakoodia kyetään 
hyödyntämään yhä tehokkaammin julkaistaessa sovellus useille 
eri laite- tai käyttöjärjestelmäalustoille.

Edellä mainittujen laitteiden lisäksi Kilpa-hanke hankki multimedia-
tuotantoon, pelikehitykseen ja 3d-mallintamiseen soveltuvia oh-
jelmistoja, joita käyttivät lähinnä liiketalouden yksikön opiskelijat 
hankkeen kehitystehtävissä. hankkeen hankintoihin kuului myös 
amazonin EC2 -pilvipalvelu, jonka käyttötarkoitukseen voi syven-
tyä tarkemmin Kilpa-hankkeessa tehdyn opinnäytetyön puitteissa.

laitteet ja ohjelmistot
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seminaarit ja konferenssit

Hankkeen seminaarit
hankkeen aikana järjestettiin useita seminaareja kohdeyrityksille. 
seminaarien aihepiirit valittiin yritysten mielenkiinnon ja ajankoh-
taisuuden mukaan, ja myös Oamkin henkilökunnalla oli mahdolli-
suus tulla kuuntelemaan esityksiä. seminaareista saatu palaute oli 
kannustavaa: osallistujien mukaan niissä käsiteltiin kiinnostavia ja 
yritysten kannalta tärkeitä aihepiirejä. yritykset arvostivat semi-
naareja myös verkottumistilaisuuksina, joissa tapasi toisia yrittäjiä 
ja pystyi vaihtamaan ajatuksia. seminaarien yhteydessä ja joskus 
myös erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa yrittäjät tapasivat pie-
nemmissä kehitysrenkaissa. näissä kokoontumisissa nuoremmat 
yrittäjät kokivat saavansa hyvää oppia vanhemmilta kollegoilta, ja 
myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin yhdessä.

toukokuussa 2009 järjestettiin ensimmäinen seminaari liiketa-
louden yksikössä. seminaarin teemana oli verkottuminen ja siihen 
osallistui Oamkin henkilökuntaa sekä edustajia 13 eri kohdeyri-
tyksestä. marraskuussa 2009 Kilpa järjesti toisen seminaarinsa. 
seminaarin teemana oli draivia kehitystyöhön ja siihen osallistui 
jälleen kelpo määrä sekä yritysten edustajia sekä Oamkin henkilö-
kuntaa. seminaarin ohjelma koostui asiantuntijapuheenvuoroista 
sekä kahden osallistujayrityksen case-esittelystä. Kohdeyritysten 
keskinäistä verkottumista pyrittiin edistämään seminaarin yhtey-
dessä pidetyillä kehitysrenkaiden kokouksilla. 

Kolmas kohdeyrityksille suunnattu seminaari järjestettiin 
toukokuussa 2010. seminaarin teemana oli brändin rakentami-
nen mikroyrityksen näkökulmasta digitaalisen median kanavia 
käyttäen. asiantuntijaluennon tilaisuudessa piti paulus perkkiö 
Buorre Creation Oy:stä. neljäs seminaari pidettiin marraskuussa 
2010. vieraileva asiantuntijaluennoitsija immo salo piti esityksen 
aiheesta pilvipalvelujen soveltuminen pk-yrityksen käyttöön. 
yliopettaja teppo Räisänen luennoi aiheesta Facebook mark-
kinoinnin apuna. seminaarin lopuksi mietittiin yritysten kanssa 
kohteita ostopalvelujen käyttöön. Kilpan päätösseminaari pidettiin 
1.12.2011. tässä tilaisuudessa esiteltiin kootusti hankkeessa teh-
tyjä kehitystehtäviä. lisäksi tilaisuudessa kuultiin Cyberlightning 
Oy:n toimitusjohtaja jani pirkolan pitämä erittäin mielenkiintoinen 
esitys 3d-internetin mahdollisuuksista.

Konferenssit ja messut
hankkeen aikana Kilpa-tiimin jäsenet osallistuvat konferensseihin 
sekä tekivät messumatkoja. nämä matkat liittyivät kohdeyritysten 
kilpailukyvyn parantamiseen liittyviin projekteihin ja toimek-
siantoihin, joihin asiantuntijaopettajat hakivat uusinta tietoa ja 
näkökulmaa. näin yrityksille pystyttiin tarjoamaan parasta ja ajan 
hermolla olevaa ohjausta ja tietämystä. 

hannoverissa maaliskuussa 2011 järjestetyille Cebit-messuille 
osallistui useampi hankkeen asiantuntijaopettaja. messuilla eri-
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tyistä huomiota herätti pilvipalvelujen yleistyminen, ja osallistujien 
mielestä oli tärkeää viedä tätä viestiä Kilpa-yrityksille. Osallistujat 
paneutuivat myös yritysten toiveiden mukaisesti mobiilimaksami-
sen ratkaisuihin, oppimisympäristöihin sekä RFid-ratkaisuihin.

vuoden 2011 maaliskuussa järjestettiin lontoossa 2011 smWF 
Europe” eli socialmedia Forumin Euroopan tapahtuma. Kon-
ferenssista haettiin yrityksille tämän päivän tietoa sosiaalisen 
median mainostamisen, viestinnän kohdentamisen ja hallinnoinnin 
työkaluista. 

Wohit (World of health it) 2011 järjestettiin Budapestissa.  
tapahtumassa oli laajasti esillä hyvinvointialan tietojärjestelmiä ja 
sähköisiä ratkaisuja. messuilla vieraili myös eräs Kilpa-yrityksen 

toimitusjohtaja, ja hän esitti erityiskiitokset siitä, että yhdessä 
projektipäällikön kanssa tapahtumasta saatiin erittäin paljon tietoa 
ja yhteiset pohdinnat ja keskustelut olivat hedelmällisiä.

suomessa mieliinpainuvin messutapahtuma oli Kuntamarkkinat 
helsingissä 15.–16.9.2010. tapahtumaan osallistuttiin yhteisellä 
osastolla neljän Kilpa-yrityksen kanssa. Osaston koko oli 12 
neliötä, ja sen vuokra- ja suunnittelukustannukset jaettiin yritysten 
ja Kilpa-hankkeen kesken. Oamkin viestintäpalvelut suunnitteli 
osaston taustaseinälle 5 x 4 metrin kokoisen kuvan teemalla Oulu 
yhdistää. nämä messut ovat jääneet osallistujien mieleen mukava-
na ja hyödyllisenä tapahtumana, jossa saatiin paljon kontakteja ja 
näkyvyyttä.  

Kilpa-hankkeen edustusta Kuntamarkkinat-messuilla
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ammattiharjoittelut

Kilpan kautta monet opiskelijat löysivät mielekkään kohdeyrityk-
sen tradenomin tutkintoon liittyvän pakollisen ammattiharjoit-
telunsa suorittamispaikaksi. Kun hanke pääsi kunnolla vauhtiin, 
opiskelijoille pyrittiin tiedottamaan Kilpan tarjoamista mahdolli-
suuksista. vuoden 2009 lopussa hankkeen edustajat muun muas-
sa vierailivat 13 eri opiskelijaryhmän eli yhteensä 286 opiskelijan 
luennoilla kertomassa Kilpa-hankkeesta ja sen kautta saatavista 
opinnäytetyö-, ammattiharjoittelu- ja projektityömahdollisuuksista 
yrityksissä.

vuoden 2010 alussa viestintä oli tuottanut tulosta. hankkeen 
toimintakertomuksessa kerrotaan tuolta ajalta seuraavaa: ”Kilpa-
hankkeen kautta kohdeyrityksiltä on löytynyt opiskeluprojekteiksi 
tai ammattiharjoitteluiksi sopivia tehtäviä 23 opiskelijalle. tekijä-
pankkiin on ilmoittautunut yhteensä 34 opiskelijaa. varsinaisten 
kehitystehtävien lisäksi neljä kokonaista opiskelijaryhmää on 
opintojaksojensa harjoituksina työstänyt Kilpa-hankkeen yrityksiltä 
tulleita aiheita markkinoinnin kehittämisen ja tilastollisen tutkimuk-
sen aihe-alueilta. tätä kautta Kilpa-hankkeen vaikutuspiiriin on 
tullut noin sata opiskelijaa lisää.”

yhteensä hankkeen aikana tehtiin yrityksissä 14 ammattiharjoit-
telua. yritykset olivat poikkeuksetta hyvin tyytyväisiä harjoit-
telijoihin, ja heidän työnsä nähtiin merkitykselliseksi yrityksen 
liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen kannalta. yritysten edustajat 
kertoivat seuraavia positiivisia seikkoja harjoitteluun liittyen: 
opiskelijat toivat uusia, raikkaita näkökulmia, harjoittelussa voitiin 
testata erilaisia toteutuksia, joihin pk-yrityksellä ei muuten olisi ta-
loudellisia resursseja, ja opiskelijoiden tietotaito oli ajantasaista ja 
joskus uutta jopa yrityksille. varsinkin ulkomaisten opiskelijoiden 
osaaminen, ammattitaito ja aktiivisuus jäi useiden yritysten mieliin 
positiivisena muistona. 
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Opinnäytetyöt

useat suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat pääsivät Kilpa-
hankkeen yhteydessä tekemään opinnäytetöitä. sekä opiskelijat 
että yritykset olivat erittäin tyytyväisiä opinnäytetöiden laatuun. 
tässä osa hankkeessa syntyneistä opinnäytetöistä.

Harper, Gavin 
viability of artificial neural networks in mobile health care

Incarnati, Alessandro
usability of web-based software products: usability evaluation 
methods and optimization techniques applied to web-based 
software

Mengesha, Tewodros
Electronic solutions for Ethiopian health sector: electronic medi-
cal record (EmR) system

Mucheleka, Martin
the most important needs to start the use of iCt in the health 
promotion and care in Zambia

Mustonen, Janne
”muuttaako pilveen?” tutkimus pilvipalveluista ja niiden sopivuu-
desta pienille ja keskisuurille iCt-alan yrityksille

Ojala, Jukka
avoimen lähdekoodin toiminnanohjausohjelmistot

Pasma, Janika
3d-pohjaisen verkkopelin testausmenettelyn suunnittelu

Seppälä, Elina
Knowledge management practices at small and medium sized 
Oulu region enterprises

Siponmaa, Vili
asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinta yritykselle

Sun, Jinou
designing prototype of Electrocardiogram viewing software
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Greetings from a student

the Kilpa project provided wonderful opportunities to work on 
projects far above and beyond those that one could undertake as 
a part of a standard curriculum. during my time with Kilpa i wor-
ked on a project, in which i was designing algorithms to analyse 
biosignals using real-time machine learning techniques. this work 
required a large amount of self-learning in fields such as artificial 
intelligence, machine learning, concurrent programming and 
embedded programming. this experience has helped me greatly 
in my master of science studies, in which i am now transferring 
that knowledge to the study of astrophysical data analysis in the 
astronomy department.

through Kilpa i encountered and worked with some wonderful 
people, who provided me with the means to transcend what is 
typically experienced during Bachelor level studies and work at 
levels far beyond.

Gavin Harper

lopussa kiitos seisoo

haluan kiittää kaikkia Kilpa-hankkeessa työskennelleitä liiketalou-
den yksikön työntekijöitä erinomaisesta työpanoksesta. yksikön-
johtaja ja osastonjohtajat ovat pystyneet tarjoamaan hankkeen 
käyttöön osaavaa henkilöstöä, ja kuten yritysten edustajat 
loppuseminaarissa totesivat, on antoisaa työskennellä ammattitai-
toisten henkilöiden kanssa.  

hanketta hallinnoinutta pohjois-pohjanmaan liittoa haluan kiittää 
jämerästä, mutta joustavasta ohjauksesta. Kilpan myötä olemme 
pystyneet hankkimaan yksikköön esimerkiksi viimeisintä mobiili-
laitteistoa ja 3d-ohjelmistoja. hankintoja pystytään hyödyntämään 
pitkälle tulevaisuuteen erilaisissa yksikön sisäisissä ja yritysyhteis-
työnä tehtävissä projekteissa.

yritysyhteistyö on tuonut hankkeen henkilöstölle käytännön osaamista, 
jonka hankkiminen ilman yrityksiltä saatuja toimeksiantoja olisi tuskin 
ollut mahdollista. toivon, että liiketalouden yksikön yhteistyö päära-
hoittajan ja yritysten kanssa jatkuu tiiviinä myös tulevina vuosina.

ja lopuksi vielä: kiitos meille kaikille ja kiitos kaikkien puolesta!

Tapani Alakiuttu



Enemmän tällaisia hankkeita.    

jani Ruoho”
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liiKEtalOudEn yKsiKKö
tEuvO paKKalan Katu 19, 90130 Oulu
puh. 010 272 1030, FaKsi 010 272 1240
www.oamk.fi


