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Mikä	  on	  hackathon?	  
• Hackathon on	  Digitaalisten osaajien tapaaminen,	  jossa kehitetään ja	  esitellään ohjelmistoja,	  
ideoita,	  demoja usein tietyn teema-‐alueen ympärille.	  Kestää	  yleensä	  pari päivää,	  yötmukaan
lukien.	  Yleiset hackathon formaatit ovat opiskelijahackathon,	  teollisuushackathon tai	  
innovaatiohackathon.	  Hackathon toimii erilaisille organisaatioille tyypillisenä	  joukkoistamisen tai	  
avoimen innovaation työkaluna.	  

• Hackathon termi syntyi USAssa vuonna 1999.	  Sittemmin hackathonien yleistyessä	  termiä	  on	  
alettu käyttää	  verbinä,	  substantiivinä	  tai	  adjektiivinamistä	  tahansa lyhytkestoisesta
tapahtumasta missä	  innovoidaan ja	  ratkaistaan haasteita.	  Hackathonia suunniteltaessa onkin
hyvä	  lähteä	  liikkeelle tavoitteista ja	  rakentaa tapahtuman luonne ja	  valmistautuminen sen
mukaan.	  

• Lyhytkestoiset opiskelijahackathonit ovat hyvä	  tapa	  löytää	  uusia työntekijöitä	  tai	  out	  of	  the	  box	  -‐
ideoita.	  Pidemmällä	  valmistautumisajalla,	  merkityksellisillä	  haasteilla,	  haasteenantajan
henkilökunnan sitoutumisella ja	  kokeneemmilla koodaajilla voidaan nouseemyös lopputulosten
odotustaso,	  varsinkin jos parhaat tiimit palkitaan tavalla joka auttaa heitä	  viemään ideaansa
eteenpäin tai	  muuten saamaan vaivannäöstä	  merkittävän korvauksen.	  Innovaatiohackathonien
luonteeseen kuuluu että	  voittajat saavat palkintorahan,	  investoinnin tai	  jotainmuuta mikä	  
auttaa heitä	  viemään eteenpäin hackathonin aikana syntynyttä	  ideaa tai	  protoa. 



Googlehakujen kehitys: hackathon

5th	  most	  popular	   search:

What	  is	  hackathon



Hackathon järjestäjiä Suomessa

-Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, opiskelijajärjestöt,
-aatteelliset yhdistykset
-IT-Konsulttiyritykset
-Startup-hubit
-Ultrahack



Hackathonien ongelmia

- Hackathon on muodikas sana jolla tarkoitetaan usein mitä tahansa viikonloppuun sijoittuvaa aktiviteettia missä 
kokoonnutaan yhteen, tarjotaan Pizzaa ja usein juodaan myös olutta

-Tavoitteet: Näkyvyys, verkostoituminen ja rekry
-Tulokset jää ideatasolle tai ratkaisee jonkin teknisen ongelman
-”kevyt hackathon”
- Usein osallistujien ja haasteen antajien odotukset eivät kohtaa ja kukaan ei ole lopputulokseen täysin tyytyväinen



HACKATHON JOLLA SAAVUTETAAN TULOKSIA?

• Tärkeintä on	  miettiä alussa mitä oikeasti halutaan
saada aikaan



Hackathonin yhteydessä etukäteen pohdittavia asioita

-yleistavoite
-demoja, konsepteja vai bisnescaseja
-teemojen/haasteiden lukumäärä
-kohderyhmä- ja aluevalinta
-tekniikan ja mentoroinnin osuus
-ohjelman rooli
-kesto
-kilpailurakenne
-palkinnot
-brändäys ja markkinointi
-ennakko- ja jälkihoito
-”Lada vai Mersu”



Valimo esimerkki hackathonista.  Case  Leino Cast

Challenges_
Embedded  digital  services
LeinoCast focuses  on  customized  delivery  solutions,  enabling  customers  to  get  the  
products  they  need  in  time  as  part  of  their  production  or  assembly  process.  How  could  
digital  solutions  improve  turnaround  time,  enable  flexibility  in  production  and  add  value  to  
the  product  delivery?

Production  process  improvement
The  foundry  process  is  a  complex  and  requires  lots  of  professional  capacity  from  the  people  
involved.  More  information  could  help  workers  to  get  better  tools  and  improve  the  process.  
How  could  we  collect  critical  data  from  the  process  with  sensors  or  automatic  input?  If  you  
want  to  input  sensors  already  before  the  hackathon,  inform  us  about  it  in  your  application.

Digitalisation of  the  end  products
The  current  products,  molded  metal  parts,  are  mainly  passive.  Could  we  find  new  ways  to  
enhance  the  products  with  embedded  products  or  digital  services?



Available  resources  

Foundry,  up  and  running
History  data  from  casting  process

Rejected  parts  and  errors

Melt  chemical  analysis

Heat  treatments  (time  and  temperature)

Final  inspection

And  more…
Samsung  devices:  phones  (S6),  tablets  (S2),  smartwatches (S2),  VR  glasses  (Gear  VR)



Goal  of  the  hack_

LeinoCastwants  to  find  new  ways  to  improve  its  operations,  products  and  
customer  service  with  digital  solutions  and  end-user  services.  The  company  is  
looking  for  new  partners  and  suppliers  that  can  help  them  to  develop  these  
capabilities  and  continue  the  company’s  story  for  the  next  hundred  years,  too.



MIKÄ ON HACKATHON JA MIKSI NIITÄ JÄRJESTETÄÄN

JUHANI KIVIKANGAS



Julkistoimijat	   ja	   yksityiset	  
yritykset
Liiketoimintahaasteet
Kasvualueet
APIt	   ja	  tekniikka

Startupit,   Opiskelijat   ja  
Yritystiimit
Uusia	   raikkaita	  ideoita
Boxin	  ulkopuolista	   ajattelua
Ketterää	   kehitystä

ULTRAHACK  ALUSTA
Uusia	   sovelluksia
Konsepteja	   ja	  protoja
Uusia	   bisneskeissejä	   ja	  
prosesseja

Hackathonit

Validoitu innovaatioprosessi

Hackathonien	   jälkeiset	  
tukiohjelmat

Rahapalkinnot
Kiihdyttämöt
Investoinnit
Pilottiprojektit
Invest-‐in-‐ohjelmat



> ULTRAHACK KUMPPANEITA



> U L T R A H A C K – Value proposal

What is 
your 

business 
driver?

Fast  track  to  new  
services  and  

business  models
✓Speed  up  your  way  to  new  business  
areas

✓Fast  access  to  top  notch  development  
teams

Innovate  your  existing  
business/process

✓Re-think  your  customer  experience
✓More   efficient  processes
✓Better  employer   engagement

Access  to  talent  
✓Employer   branding  
✓Recruitment

Brand  visibility
✓Massive  potential  for  visibility  in  digital  
channels  and  top  events  (Slush  /  
Arctic15  /  Suomi   Areena)

✓Build  your  employer     brand
✓Great  opportunity  for  appealing  
content  marketing

Speed  up    your  strategy  &  innovation  – create  agile  culture
✓ Input  to  your  strategy
✓Speed  up  your  digitization
✓Redefine   your  way  for  innovation
✓Learn  and  deploy  ”start  up”  way   for  development

✓Learn  new   technologies  &  enablers  
✓Test  your  interfaces  and  ideas
✓Network   with  developers,  technology  providers  and  talent



> U L T R A H A C K   I N   N U M B E R S 

+ 2.800
community 
members

+ 100
industry partners

+ 1.300
selected 
participants

+ 200
mentors

+ 30
challenges

+ 50
volunteers

+ 200
solutions

+ 20
organizers


