
	  
TIEDOTE	  16.9.2016	  
	  
	  
Suomen	  kovin	  kasvaja	  jälleen	  peliyhtiö	  -‐	  Unity	  kahmii	  kasvupalkintoja	  	  	  
	  
	  
Peliteknologiayritys	  Unity	  Technologies	  Finland	  kasvatti	  liikevaihtoaan	  viime	  vuonna	  
yli	  300	  prosenttia	  118	  miljoonaan	  euroon.	  	  Suomalaisyritys	  on	  pokannut	  vuoden	  
aikana	  kaksi	  tärkeää	  kasvupalkintoa.	  Yhtiön	  toimitusjohtaja	  Jussi	  Laakkonen	  kuvaa	  
yritystään	  pelimaailman	  ”hyvikseksi”,	  joka	  mahdollistaa	  pelikehittäjien	  menestyksen.	  
”Olemme	  teknologiatoimittaja	  pelialan	  kansainvälisen	  kasvun	  takana.”	  
	  
Tekniikka	  &	  Talous	  -‐lehti	  myönsi	  torstaina	  15.9.2016	  peliteknologiayritys	  Unity	  Finlandille	  
Vuoden	  teknologiakasvaja	  -‐palkinnon.	  Alkuvuonna	  Kauppalehti	  palkitsi	  Unityn	  Vuoden	  2016	  
parhaana	  kasvuyrityksenä.	  Suomalainen	  kasvuraketti	  ylsi	  118	  miljoonan	  euron	  
liikevaihdollaan	  kuluvana	  vuonna	  myös	  Talouselämän	  100	  suurinta	  it-‐yritystä	  -‐listan	  sijalle	  
34,	  kun	  se	  vielä	  edellisvuonna	  löytyi	  sijalta	  82.	  Yhtiön	  vuoden	  2015	  nettotulos	  oli	  15	  
miljoonaa	  euroa.	  	  
	  
”Kasvu	  jatkuu	  tänäkin	  vuonna	  todella	  kovana,	  vaikka	  viime	  vuoden	  räjähdysmäisestä	  300	  
prosentin	  vuosikasvusta	  hieman	  jäämmekin”,	  Unity	  Finlandin	  toimitusjohtaja	  Jussi	  
Laakkonen	  sanoo.	  
	  
Unity	   Finland	   syntyi,	   kun	   amerikkalais-‐tanskalainen,	   maailman	   suurin	   peliteknologiayritys	  
Unity	  Technologies	  osti	  vuonna	  2014	  suomalaisen	  Applifierin.	  Suomessa	  Unityn	  liiketoiminta	  
keskittyy	  kahteen	  täällä	  Applifierin	  startup-‐vaiheessa	  kehitettyyn	  tuotteeseen:	  mainosverkko	  
Unity	   Adsiin	   ja	   videojakelutuote	   Everyplayhin.	   Huima	   kasvu	   Suomessa	   perustuu	   erityisesti	  
Unity	  Ads	  -‐mainosverkkoon,	  jossa	  mobiilipelien	  sisällä	  mainostetaan	  muita	  pelejä	  pelaajille.	  	  
	  
Unity	  Finlandissa	  työskentelee	  tällä	  hetkellä	  yli	  sata	  ihmistä,	  mutta	  nälkä	  palkata	  uusia	  
huippuosaajia	  on	  jatkuva.	  
	  
”Peliala	  on	  mahtava	  paikka	  huippuosaajille,	  sillä	  työnteko	  on	  samalla	  kertaa	  hauskaa	  ja	  
luovaa,	  mutta	  myös	  erittäin	  haastavaa,	  sillä	  kilpailu	  on	  kovaa	  ja	  pelit	  puristavat	  laitteista	  
viimeisimmätkin	  tehot	  irti.	  Pelialan	  kulttuuri	  on	  muutenkin	  uniikki,	  sillä	  Suomessa	  kaikki	  
pelialan	  toimijat	  ovat	  kuin	  yhtä	  perhettä,	  jossa	  ne	  toisiaan	  auttaen	  pyrkivät	  onnistumaan	  
kansainvälisesti.	  Kotimaassa	  kilpailua	  ei	  käydä	  mistään	  muusta	  kuin	  parhaimmista	  osaajista”,	  
Laakkonen	  kuvailee.	  
	  
	  
Pokémon	  Gon	  ja	  yli	  200	  000	  muun	  mobiilipelin	  taustavaikuttaja	  	  
	  
Unityn	  teknologia	  toimii	  ennen	  kaikkea	  mahdollistajana	  muille	  peliyrityksille.	  Yli	  5,5	  
miljoonaa	  pelikehittäjää	  käyttää	  Unityn	  peliteknologiaa	  uusien	  pelien	  kehittämiseen	  
mobiililaitteille,	  pelikonsoleille	  sekä	  virtuaalitodellisuuslaitteille.	  Mobiilipelien	  viimeaikainen	  
superhitti	  Pokémon	  Go	  on	  yksi	  yli	  200	  000	  mobiilipelistä,	  jotka	  on	  kehitetty	  Unityn	  alustalla,	  
samoin	  kuin	  suuri	  osa	  suomalaisista	  mobiilipelimenestyksistä.	  	  
	  



”Olemme	  pelialan	  ’good	  guy’.	  Tuomme	  parhaat	  pelikehitystyökalut	  kaikkien	  saataville	  ja	  
käytettäväksi	  helpommin	  ja	  paljon	  halvemmalla	  kuin	  ennen.	  Yli	  30	  prosenttia	  kaikista	  
mobiilipeleistä	  on	  tehty	  Unityn	  teknologian	  avulla,	  joten	  voi	  perustellusti	  sanoa,	  että	  Unity	  on	  
suuri	  salaisuus	  pelialan	  kansainvälisen	  kasvun	  takana”,	  Laakkonen	  kuvailee.	  
	  
Assembly-‐tietokonefestivaalin	  ja	  Applifierin	  perustajiin	  kuuluvalla	  Unity	  Finlandin	  
Laakkosella	  on	  pitkän	  ajan	  perspektiivi	  pelialaan.	  	  Suomessa	  on	  Laakkosen	  mukaan	  paljon	  
huimaa	  osaamista,	  ja	  pelialalla	  valtavasti	  mahdollisuuksia	  innovoida	  uutta.	  Mobiilipelit	  ovat	  
maailman	  suurin	  ja	  nopeimmin	  kasvava	  pelimarkkina,	  mutta	  silti	  kysyntää	  innovaatiolle	  on	  
yhä	  valtavasti	  kuten	  Pokémon	  Go:n	  paikannukseen	  perustuvan	  pelaamisen	  uskomaton	  suosio	  
osoittaa.	  	  
	  
”Esimerkiksi	  mobiililaitteiden	  kameroiden	  ja	  mikrofonien	  käyttämistä	  luovasti	  yhdessä	  	  
kuvan-‐	  tai	  puheentunnistuksen	  kanssa	  ei	  vielä	  ole	  laajamittaisesti	  kokeiltu	  peleissä.	  
Suomalainen	  peliala	  on	  vuosi	  vuoden	  jälkeen	  tuonut	  mobiilimarkkinoille	  uusia	  läpimurtoja,	  
joten	  uskon,	  että	  seuraava	  pelimarkkinoita	  mullistava	  innovaatio	  voi	  jälleen	  kerran	  tulla	  
Suomesta.	  
	  
Samalla	  Suomesta	  on	  tullut	  Laakkosen	  mukaan	  kansainvälisten	  sijoittajien	  sekä	  
ammattilaisten	  silmissä	  yksi	  maailman	  kovatasoisimmista	  mobiilipelikehittäjien	  
keskittymistä.	  	  
	  
”Tämä	  vaatii,	  että	  uuden	  supermenestyjän	  avainhenkilöt	  näkevät	  markkinat	  vuoden	  tai	  
kahden	  päähän.	  Tiukasti	  kilpailluilla	  markkinoilla	  menestystä	  ei	  tule	  tekemällä	  samaa	  kuin	  
muut,	  vaan	  on	  löydettävä	  oma	  juttunsa,	  erottauduttava	  muista	  ja	  oltava	  kyvykäs	  oppimaan	  
nopeasti	  vaikka	  epäonnistumisten	  kautta.	  Kun	  lupaava	  segmentti	  on	  löydetty,	  tarvitaan	  
kansainvälisen	  luokan	  toteutuskykyä	  sekä	  rahoitusta,	  jotta	  nopealla	  kasvulla	  luodaan	  
puolustettava	  markkina-‐asema.	  ”	  
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