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SLUSHIN YHTEYTEEN EUROOPAN SUURIN HACKATHON 
 
Mitä syntyy kun Microsoft päästää huippukoodarit kehittämään Xbox One – pelikonsolille pelejä, joilla luodaan 
viihtyisämpi ympäristö lastensairaalan potilaille? Minkälaisia tulevaisuuden liikenteen ja verkkokaupan ratkaisuja 
syntyy, kun isot organisaatiot haastavat alan ammattilaiset ja opiskelijat kehittämään ratkaisuja tosielämän 
haasteisiin. Tämä ja paljon muuta selviää maailmanluokan ohjelmointitapahtumassa marraskuussa Helsingissä.       

Ultrahack 2015 on massiivinen ohjelmointitapahtuma, jossa ennennäkemätön joukko koodareita kehittää ratkaisuja 
nimekkäiden yritysten ja julkisyhteisöjen esittämiin haasteisiin ja kilpailee pääsystä esittelemään kilpailutöitään 
kansainvälisille rahoittajille Slush-yritystapahtumaan osana Slush Hacks – konseptia.  
 
Ultrahack 2015 järjestetään 6.-8. päivänä marraskuuta eli varsinaista Slushia edeltävänä viikonloppuna, ja sen 
tukijoina on laaja joukko suuryrityksiä ja muita toimijoita elinkeinoelämän järjestöistä 
hyväntekeväisyysorganisaatioihin ja julkisiin tahoihin.  
 
Varsinaista hackathonia edeltää virtuaalinen ennakkokilpailuvaihe, jonka tarkoituksena on varmistaa Ultrahack-
viikonloppuun osallistuvien töiden korkea taso ja tosiasiallinen hyödynnettävyys yritystoiminnassa. Hankkeen 
keskeisenä tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja tuoda näkyvyyttä suomalaiselle ohjelmointiosaamiselle. 
Tapahtumaan osallistuu niin opiskelijoita kuin yritystiimejä omissa sarjoissaan.    
 
– Kasvuun tarvitaan innovaatioita. Vireä kasvuyrityskulttuuri ja pärjääminen tietopohjaisessa taloudessa ovat 
osaltaan Suomen selviytymisen avaintekijöitä, ja niitä kannattaa edistää myös tällaisten tapahtumien kautta, toteaa 
kilpailun tukija liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.  
 
Ultrahackin tuotosten kaupalliselta hyödynnettävyydeltä odotetaan paljon, koska tapahtuman yhteydessä 
osallistujille avataan yhteistyökumppanien taholta poikkeuksellisen paljon mielenkiintoisia rajapintoja olemassa 
oleviin järjestelmiin ja lisäksi tapahtuman aikana ideoiden jalostamista on tukemassa laaja joukko eri alojen 
huippuosaajia.  
 
Ultrahack 2015:n pääjärjestäjät ovat Teleforum ry ja Teknologiateollisuus ry. Konseptin suunnittelussa ja 
toteuttamisessa on mukana myös Innovaatiomestarit Oy. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Helsingin 
kaupunki, HUS Lastensairaala , Microsoft, Tieto, Samsung, Posti, SAP, Nenäpäivä, Here, Mobile Monday, Forum 
Virium, Mobiili.fi, Open Knowledge Finland, IDEAN, Leadin, Starcut, PRH, SITO, SGC Finland, Digile, Finpro, ITS 
Finland, Trafi, Ohjelmistoyrittäjät, TKO äly ry, Metropolia, Nestholma, Butterfly Ventures 
 
Kilpailussa ratkaistavien haasteiden teemat liittyvät muun muassa uuden lastensairaalaan toimintoihin, älykkäisiin 
kaupunkiympäristöihin, liikenteen palvelullistamiseen, esineiden internetiin, seuraavan sukupolven verkkokauppaan 
ja hyväntekeväisyyteen.  
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Jukka Viitasaari, johtaja, Teknologiateollisuus ry 
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