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Elisa IoT™ Innovation Challenge -kilpailun säännöt  

Elisa IoT™ Innovation Challenge on puolen vuoden mittainen tuotekehityskilpailu, joka 

tähtää uusien esineiden internetiin tai teolliseen internetiin liittyvien tuotteiden tai palveluiden 

luomiseen. Kilpailu käynnistyy 9.4.2015 ja se kestää puoli vuotta. Kilpailu alkaa 

ideointivaiheella, jonka aikana osallistujaehdokkaat voivat ehdottaa tuoteideoita. 

Kilpailuideat on toimitettava Elisalle 25.5.2015 klo 12.00 mennessä. 

Elisan raati valikoi määräaikaan mennessä jätetyistä ehdotuksista 12 kiinnostavinta ideaa 

mukaan varsinaiseen kilpailuun. Kilpailuun valituille yrityksille tarjotaan ilmaiseksi käyttöön 

Elisa IoT™ -kehitysympäristö, jonka varassa ideat muutetaan tuotteiksi. Kilpailuun valituille 

tarjotaan veloituksetta myös viiden päivän mittainen käyttökoulutus.  

Palkittava idea tulee toteuttaa annettuun kilpailuympäristöön. Idean tulee olla osallistuvan 

ryhmän oman ideoinnin tulosta, eikä ideaa ei ole vielä kaupallisesti hyödynnetty toisaalla. 

Idean tulee olla kaupallisesti hyödynnettäväksi tuotteeksi kehitettävissä oleva ratkaisu tai 

palvelu.  

Kilpailuun osallistuminen  

Elisa IoT™ Innovation Challenge -kilpailuun voivat osallistua yksittäiset henkilöt, ryhmät, 

oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset. Kilpailuun osallistujien tulee ilmoittautuessaan olla täysi-

ikäisiä. Elisan oma tai sen tytäryhtiöiden henkilöstö ei voi osallistua kilpailuun. Osallistumalla 

kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä.  

Kilpailuun osallistuminen edellyttää vaadittujen yhteystietojen sekä itse kilpailun 

ideakuvauksen toimittamista Elisalle määräaikaan mennessä. Osallistuja vastaa 

ilmoittautumisen saapumisesta perille määräajassa. Asiattomia ja/tai puutteellisia 

hakemuksia ei käsitellä.  

Osallistumishakemuksen täytyy sisältää vähintään seuraavat tiedot:  

a) Joukkueen nimi  

b) Yrityksen tai Koulun nimi (Jos osallistutaan ko. yhteisön edustajana, muutoin ei 

ilmoiteta)  

c) Nimetyn yhteyshenkilön tiedot (Etunimi, Sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

d) Osallistujan/osallistujien tiedot (Etunimi, Sukunimi, sähköpostiosoite)  

e) Selkeä ytimekäs kuvaus ideasta (suomeksi tai englanniksi)  

Elisa voi halutessaan lähettää osallistujille sähköpostia kilpailusta. Elisa ei luovuta 

osallistujien yhteystietoja ulkopuolisten käyttöön, ellei kilpailun vaatiessa toisin erikseen 

sovita.  
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Kilpailuun tulee ilmoittautua 25.5.2015 klo 12:00 mennessä. Myöhemmin saapuneita ideoita 

ei hyväksytä mukaan kilpailuun.  

Elisalla on oikeus kilpailun aikana poistaa osallistuja kilpailusta milloin tahansa ilman 

etukäteisilmoitusta. Sama osallistuja voi osallistua kilpailuun usealla idealla. Jokaisen idean 

on oltava osallistujan itsensä kehittämä. Kaikkien oikeuksien ideaan on kuuluttava 

osallistujalle ja osallistujalla on oltava oikeus käyttää ideaan mahdollisesti liittyvää aineistoa. 

Osallistuja vakuuttaa, että osallistumishakemuksessa ja kilpailun aikana esitetyt ideaan 

liittyvät tiedot ovat oikeita ja että ideaa ei ole kaupallistettu tai myyty, eivätkä mitkään siihen 

liittyvät oikeudet kuulu kolmannelle osapuolelle.  

Elisa saa kilpailuun jätetyn idean käyttöoikeudet kilpailun ajaksi arvioidakseen ideaa ja sen 

toteuttamis- ja käyttökelpoisuutta tuotteena ja/tai palveluna.  

Kilpailun voittajan valinta ja valintaperusteet  

Kilpailun voittajan valinta tapahtuu 3:ssa vaiheessa:  

Elisan raati valikoi määräaikaan mennessä jätetyistä ehdotuksista 12 kiinnostavinta ideaa 

mukaan varsinaiseen kilpailuun. Nämä 12 valittua pääsevät toteuttamaan ideaansa Elisa 

IoT™ -alustalle. Ennen idean toteuttamista kilpailuun valitut osallistujat sitoutuvat käymään 

Elisan tarjoaman Elisa IoT™ -alustan käyttöön liittyvän koulutuksen sekä noudattamaan 

Elisa IoT™ -alustaan liittyviä sopimusehtoja, tietoturva- ja laatuvaatimuksia sekä Elisan 

ohjeita  

Elisan raati valitsee ja ilmoittaa 3 finalistia Nordic Digital Business Summit 2015 -

tapahtumassa 24.9.2015  

Elisan raati valitsee ja julkaisee voittajan 11-12.11.2015 SLUSH 2015-tapahtuman 

yhteydessä  

Kilpailun edetessä valittujen osallistujien yhteyshenkilöille ilmoitetaan valinnasta 

sähköpostitse. Elisa pidättää myös oikeuden julkaista tiedon kilpailuun osallistuneista, 

valituista, finalisteista ja voittajasta kilpailua koskevilla Elisan internetsivuilla (joukkueen nimi 

ja yrityksen tai koulun nimi jos ilmoitettu).  

Voittajan valintaan vaikuttavia tekijöitä:  

1) Idean innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus  

2) Idean tarjoamat hyödyt ja sen kaupallistettavuus  

3) Muut Elisan raadinvalintatilanteessa olennaiseksi katsomat syyt  

Palkinto  

Kilpailun voittajan palkinto on 50 000,00 euroa. Palkinnon maksaa Elisa. Elisa huolehtii myös 

palkintosummasta maksettavasta verosta, mikäli voittaja toimittaa Elisalle tarvittavat tiedot 

palkinnon maksamiseksi ja veron tilittämiseksi verohallinnolle Elisan ilmoittamassa 

kohtuullisessa määräajassa. Muussa tapauksessa palkinnon mahdollisista 

veroseuraamuksista vastaa kilpailun voittaja.  
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Elisa tulee myös tarjoamaan voittajalle sopimusta ideaan perustuvan tuotteen tai palvelun 

kaupallisesta hyödyntämisestä ja tuottamisesta Elisa IoT™ alustalla. 

Voittajan kieltäytyessä vastaanottamasta palkintoa Elisan raati voi halutessaan valita uuden 

voittajan 3:n finalistin joukosta. 

Kilpailun voittaja julkistetaan 11.-12.11.2015 SLUSH 2015-tapahtuman yhteydessä 

järjestettävässä tilaisuudessa. Voittaja sitoutuu osallistumaan Elisan myöhemmin 

ilmoittamana ajankohtana SLUSH 2015 -tapahtumassa järjestettävään julkistustilaisuuteen. 

Voittaja vastaa itse tapahtumaan osallistumisesta aiheutuvista kuluista.  

Kilpailussa toteutettuihin ideoihin liittyvät tekijänoikeudet säilyvät kilpailijoilla. 

Palkinto myönnetään vain, jos Elisan näkemyksen mukaan kilpailussa on saatu riittävästi 

laadukkaita ideoita eri osallistujilta ja ne vastaavat Elisan raadin kilpailulle asettamia 

tavoitteita (voittajan valintaan vaikuttavat tekijät). Elisan raadilla on oikeus jättää palkinto 

jakamatta ilman erillistä selitystä tai ilmoitusta. 

 


