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Tässä esityksessä
•
•

Demola Academyn kumppanien palautetta keväältä 2012
Suoraa kumppanien ääntä

Miten hyödylliseksi arvioit projektin kokonaisuutena? (Mieti
tuloksena olevaa demoa / prototyyppiä, tuotekehitykselle luotua uutta
tietoa ja virikkeitä, varmuutta päätöksentekoon...)

Millaiseksi arviot projektin tuloksien
hyödynnettävyyden?

Projektin erilaisia suoria ja epäsuoria hyötyjä
yrityksellenne? 1/5
•

Konseptin kehittely ja testaus (10 mainintaa)
•
•

•
•
•
•
•
•

[Projekti] synnytti konseptin ja nosti esiin muutaman teknisen ratkaisun.
Lyhyellä aikataululla saadaan demo-applikaatio ja tietoa, jonka pohjalta
mahdollista lähteä miettimään todellisen sovelluksen kehittämistä. Nopea
tapa testata Powerpoint -ideoita käytännössä.
[Projektista] syntyi hyödyllinen ideaa esittelevä demo.
Vahvistui käsitys miten sellaista tuotetta, jota ryhmä teki, kannattaa lähteä
suunnittelemaan, jos joskus haluamme.
Tulosten pohjalta voimme jatkaa sovelluksen käyttöliittymän suunnittelua.
Pitkään mietinnässä ollut asiakastarve kehittyi hiukan konkreettisemmaksi.
Tämä kysely tulee liian pian, jotta hyötyjä voisi arvioida tarkemmin.
Saimme tuoreita ideoita palvelumme uudistamisen pohjaksi.
Karkean käsityksen saaminen aihepiiriin liittyvistä asioista ja yksi esimerkki
toteutuksesta.

Projektin erilaisia suoria ja epäsuoria hyötyjä
yrityksellenne? 2/5
•

•

•

Projektini oli erilainen, eli kyseessä oli vapaamuotoisempi yhteistyö ja
konseptointi opiskelijoiden kanssa, johon mielelläni osallistuin. Sain paljon
tärkeää tietoa tekniikoiden hyödyntämisestä tarkoituksiini sekä myös
sisällöllisiä ideoita opiskelijoilta.
Keskustelut projektiryhmien kanssa käytiin oma "boksin" ulkopuolella. usein
keskustelut olivat ei-hyödyllisellä, mutta yksikin hyödyllinen ajatus, mitä itse
ei kykene näkemään, on paljon.
Projekti voi myös avata uusia näkökulmia musiikin jakeluun.

Projektin erilaisia suoria ja epäsuoria hyötyjä
yrityksellenne? 3/5
• Tuki jatkokehitykseen (4)
• Loppuraportti on pohjana tarjouspyynnölle eli hanke toimi ikään
kuin innovatiivisen hankintaprosessin alkuvaiheena. Ilman sitä
emme tietäisi läheskään niin hyvin mitä olemme seuraavaksi
tilaamassa.
• Projekti sai aikaan monia kehitysehdotuksia, joita ei olisi muutoin
tullut mietittyä, erityisesti käytettävyyteen ja ulkoasuun liittyen.
• Kehitetty prototyyppi antaa mahdollisuuden ensinnäkin
jatkokehittelyyn ja sitä kautta mahdollisesti jopa toimivaan
kaupalliseen tuotteeseen.
• Voimme haarukoida demograafisten tekijöiden muutoksia
paremmin.

Projektin erilaisia suoria ja epäsuoria hyötyjä
yrityksellenne? 4/5
• Rekrytointi ja tunnettuus (4)
• Konkreettisin hyöty toistaiseksi oli, että saatiin kesäksi motivoitunut
työharjoittelija.
• Nähtiin miten nuoret opiskelijat pystyvät toimimaan yhdessä –
yhden henkilön olemme valmiita myös rekrytoimaan hetikin, jos se
olisi mahdollista hänen puoleltaan.
• [Yrityksen] tunnetuksi tekeminen opiskelijoiden keskuudessa.
• Ehkä myös [yritykselle] jonkinlaista imagollista merkitystä, että
olimme mukana.

• Projektikokemukset (1)
• Saimme hyvää kokemusta vieraskielisestä arkityöskentelystä

Projektin erilaisia suoria ja epäsuoria hyötyjä
yrityksellenne? 5/5
• Kontaktit (1)
• Samoin kehitetyn prototyypin ansiosta on jo nyt syntynyt
potentiaalisia bisneskontakteja.

• Kulttuurinen sopivuus (1)
• Demola ja organisaatiomme sopivat Tampereella hyvin yhteen.
uskon että osallistuminen "skeneen" tuo suurempaakin epäsuoraa
hyötyä.

• Ei lisäarvoa (1)
• Itse tekeminen ei tällä kertaa osoittautunut niinkään hyödylliseksi.
Projektien aikana raivattiin muutama este, mutta olisi ne samalla tai
vähemmällä vaivalla itsekin saatu raivattua.

Projektiryhmän toiminnassa hyvää
• Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli sujuvaa.
• Asiaa oli melko laajasti mietitty. Esim. näyttöruudun tärkeimmät
alueet, värien käyttö ym.
• Opiskelijat työskentelivät itsenäisesti ja pitivät sopivasti yhteyttä.
• Tiimin monitaitoisuus oli suuri apu.
• Graafisen suunnittelun taso erityisesti ilahdutti.
• Kansainvälisyys oli mukava lisä.
• Opiskelijat olivat proaktiivisia, mikä lisäsi hyödyllisyyttä.
• [Projektilla] oli toimiva projektiryhmä.
• Projekti sai aikaan hyvin hyödynnettävän aihion sivuston
uudistusta varten. Nyt täytyy vain uudistaa mallin mukaisesti.
• Yhteistyö työryhmän kanssa sujui sinänsä ongelmitta.

Mitä asioita projektiryhmä osasi hyvin / missä oli haasteita?
1/3
• Yleinen toiminta tiiminä: plussaa (10)
• Tiimi toimi hyvin projektitiiminä, erilaista osaamista sopivassa
suhteessa.
• Ryhmä osasi hyvin toimia tiiminä, toimijoiden vahvuudet
täydensivät toisiaan.
• Projektityö onnistui hyvin.
• Työmotivaatio.
• Ideointikyky.
• Joustavuus
• Etenemissuunnan muutokset olivat joustavia.
• Yhteydenpito asiakkaaseen oli hyvää ja tiedonvaihto sujuvaa.
• Kyllä hommat hyvin sujui.
• Proaktiivisuus.

Mitä asioita projektiryhmä osasi hyvin / missä oli haasteita?
2/3
• Hyvät taidot (4)
• Monipuolinen ryhmä. Perustaidot hyvällä tasolla.
• Projektipäällikkö oli puhtaasti kauppatieteilijä, mutta se ei haitannut.
Hoiti hommansa oikein hyvin ja pystyi esiintymään.
• Esitykset [esitystaito].
• Materiaali [materiaalin tuottamisen osaaminen].

• Tavoitteellisuuden ja fokusoitumisen haasteet (3)
• Kehittämisen kohde: vaikka ryhmä pysyi hyvin olennaisessa, niin
ehkä tätä voisi vielä petrata
• Suurin haaste oli laajamittaisen konseptin kiteyttäminen
toteutettavissa olevaan konkreettiseen tavoitteeseen.
• Tekijöissä oli hieman eroja, samoin heidän kunnianhimossaan.

Mitä asioita projektiryhmä osasi hyvin / missä oli haasteita?
3/3
• Organisoitumisen haasteet (2)
• Haasteita: ei oikeastaan ollut, ehkä projektimanagerin roolista
kukaan ei ottanut koppia oma-aloitteisesti.
• Kahden vaihtarin lähtö alle kuukauden sisään projektin alkamisesta
oli hieman haaste.

• Ryhtyminen tekemään / prosessiosaaminen (2)
• Osaamistasot olivat varmasti kohdallaan. Haasteita oli tekemiseen
ryhtymisessä.
• Scrum-mallia olisi voinut käyttää "puhtaammin". Suurimpana
kehityskohtana Product Backlogin luominen näkyväksi. Scrum-malli
ei ollut ennestään tuttu ryhmän ulkomaalaisille.

Kerro kolme parasta asiaa projektissanne 1/4
• Aikaansaannokset (9)
• Kevään aikana tuli kuitenkin loppujen lopuksi vietyä eteenpäin sitä,
mikä oli vielä syksyllä epämääräinen ajatus.
• Kiinnostava projekti, jonka eteenpäin vieminen voi parhaimmillaan
tuottaa todella hyviä tuloksia.
• Raikkaat näkemykset.
• Innovatiiviset konseptit.
• Ammattimainen toteutus.
• iPad demo apps & dokumentaatio.
• Graafinen suunnittelu.
• Loppuraportti.
• Projektityö onnistui hyvin.

Kerro kolme parasta asiaa projektissanne 2/4
• Oppilaat (8)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuoriin tulevaisuuden toivoihin on hauska tutustua.
Ehkä rekrytointi tulevaisuudessa.
Opiskelijat.
Innokas tiimi.
Ryhmä oli hyvä.
Hyvä tiimi.
Proaktiivinen, kansainvälinen ja poikkitieteellinen tekijäryhmä.
Osa tiimin jäsenistä erityisen osaavia.

Kerro kolme parasta asiaa projektissanne 3/4
• Projektin piirteet (7)
•
•
•
•
•
•
•

Tiivis projektiaikataulu.
Aikataulu piti.
Haastava aihe.
Ryhmätyö.
Yhteistyö.
Kansainvälisyys.
Mahdollisuus tutustua uusin tekniikoihin.

Kerro kolme parasta asiaa projektissanne 4/4
• Vaikutus itseen (3)
• Projektit pakottivat pois omalta mukavuusalueelta.
• Oppimiskokemus myös itselleni.
• Meille uusi kokemus, josta saatiin oppia

• Demolan innovointi-ympäristö (2)
• Demolassa on hyvä ilmapiiri ja siitä tietää että se tuottaa aina
jotain. Ei välttämättä sitä mitä odottaa tai edes tarvitsee, mutta
jotain. Demolassa on hauska käydä, se on itseisarvo.
• Hyvät tilat.

• Ihmiset (2)
• Projektin kannalta tärkeimmät henkilöt.
• Uudet kontaktit.

• Muuta (2)
• Tiimin osallistuminen Demoa area:an [tarkoittanee New Factory
Open Day:n ”messualuetta”?]

Suosittelisitko Demola-projektia muillekin yrityksille?

