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Kajaanin ammattikorkeakoulu PlayStation®4-pelikehittäjäksi Suomessa 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu on Suomen ensimmäinen oppilaitos, joka on solminut 
PlayStation®First -sopimuksen Sony Computer Entertainment (SCE) Academic Game 
Development Programme -kehitysohjelman kanssa. Yhteistyön myötä oppilaitos saa 

käyttöönsä työkaluja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään pelejä suoraan PlayStation-
konsoleille. Mobiilipelien parissa työskennellyt Kajaanin ammattikorkeakoulu siirtyy 

jatkossa suurempiin ja näyttävämpiin projekteihin konsolipelien saralla. 
 
PlayStation®First on oppilaitoksille suunnattu yhteistyömalli, jonka tavoitteena on löytää uusia 
lahjakkuuksia ja pelikonsepteja sekä tarjota mentorointia ja tukea PlayStation®-pelien parissa 
työskenteleville opiskelijoille. Oppilaitosyhteistyöhön etsitään aktiivisesti uusia kumppaneita, jotka 
voivat sisällyttää saatavilla olevan PlayStation®-teknologian olennaisesti osaksi 
opetussuunitelmaa ja peliprojekteja. 
 
PlayStation®First tarjoaa koulujen opetuskäyttöön PlayStation®-kehitystyökaluja, jotka olisivat 
muuten vaikeasti saatavilla. Työskentelemällä yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yli 90 
muun oppilaitoksen kanssa ympäri maailman, SCE tukee pelialan kehitystä ja kartoittaa 
tulevaisuuden tekijöitä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille työelämän vaatimuksia vastaavat taidot 
tarjoamalla heidän käyttöönsä ammattimaiset työkalut pelinkehitykseen. PlayStation First 
mahdollistaa käytännön kehitystyökalujen lisäksi asiantuntija-apua ja tilaisuuden esitellä ideoita 
suoraan SCE:n johtaville pelinkehittäjille. 
 
”PlayStation Firstin avulla opiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan konsolipelien kehittämisen 
parissa alusta lähtien. Opiskelijat ovat seuraavan sukupolven pelintekijöitä, joten haluamme tarjota 
heille parhaat mahdolliset lähtökohdat kasvaa osaksi omaa kehittäjäverkostoamme”, kertoo Luke 
Savage, Academic Development Manager, Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) R&D. 
 
”Tämä on loistava uutinen sekä Suomen pelinkehittäjäyhteisön että Housemarquen näkökulmasta. 
PlayStation First tarjoaa sellaista taitoa ja osaamista PlayStation-alustan parissa, jota tarvitsemme 
kasvattaaksemme omaa toimialaamme”, sanoo Housemarquen toimitusjohtaja Ilari Kuittinen. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun ensimmäinen PS4-peli on pian työn alla 
 
PlayStation®First -yhteistyön myötä Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkinut opiskelijoiden 
käyttöön PlayStation®4 ja PlayStation®Vita -kehitystyökalut. Näiden avulla kehityksessä olevia 
pelejä voidaan testata suoraan laitteella, joka on pelinkehittäjien käyttöön suunniteltu versio 
kaupallisesta konsolimallista.  
 
Ensimmäiset peliprojektit ovat jo käynnissä ammattikorkeakoulun PlayStation-laboratoriossa, joka 
avautui opiskelijoiden käyttöön toukokuussa 2015. Kehitystila on aktiivisesti käytössä ensi syksyn 
peliprojekteissa sekä kesän aikana kurssilla, jossa paneudutaan kaupallisen pelisovelluksen 
kehittämiseen. Kurssin alussa opiskelijatiimit voivat valita kehittämänsä pelin alustaksi suoraan 
PlayStation®4 -konsolin. 
 



 
 

”PlayStation-labra on herättänyt opiskelijoiden keskuudessa paljon mielenkiintoa ja palaute on ollut 
positiivista”, kertoo ohjelmoinnin opettaja Leena Heikkinen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. 
 
”PlayStation First -yhteistyö antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden kehittää vaativamman tason 
konsolipelejä jopa julkaisuun saakka. Labran avaus on saanut aikaan aktiivista pöhinää 
opiskelijoissamme, sillä he kokevat PlayStation-pelien kehittämisen avaavan uusia 
mahdollisuuksia liiketoiminta- ja työmarkkinoilla. Tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta, ja 
tulevaisuuden pelitiimejä muodostuu jo opiskelun aikana”, sanoo peliprojektikurssien 
vastuuopettaja Veli-Pekka Piirainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. 
 
Kasvussa oleva peliala kehittyy myös Kajaanissa, jonka alueella toimii jo useita alan yrityksiä. 
PlayStation-yhteistyön toivotaan madaltavan jatkossa myös paikallisten peliyritysten kynnystä 
lähteä mukaan konsolipelien kehitykseen. 
 
”Kajaanin ammattikorkeakoulu on ensimmäinen PlayStation First -kumppanimme Suomessa, ja 
odotamme innolla tuloksia, joita voimme yhdessä saavuttaa. Jatkossa olemme kiinnostuneita 
tarjoamaan osaamistamme ja tukea muillekin alan oppilaitoksille Suomessa”, sanoo Luke Savage, 
Academic Development Manager, SCEE R&D. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulu on saavuttanut mainetta pelinkehityksen parissa ja voittanut useita 
alan palkintoja kansainvälisissä kilpailuissa. Koulun oman opiskelijatiimin kehittämä Starcrossed-
mobiilipeli voitti muun muassa arvostetun Bafta-palkinnon vuonna 2013. Kajaanin 
ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti myös Kavio Clusterin toimintaan, joka yhdistää Kajaanin 
peliteollisuuden voimavarat ja osaajat. Lisätietoja: http://www.kamk.fi/fi.  
 
Lisätietoja PlayStation®First -kehitysohjelmasta osoitteessa: http://develop.scee.net/academic/.  
 
 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
 
Panu Alanko, Republic of Communications, puh. +358 50 4142 001, panu.alanko@republic.fi 
 
Leena Heikkinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, puh. +358 44 7157 031 leena.heikkinen@kamk.fi  
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About Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, marketing and sales of 
PlayStation®4 (PS4®) computer entertainment system, PlayStation®Vita (PS Vita) portable entertainment system, PlayStation®3 
(PS3®) computer entertainment system, PSP™ (PlayStation®Portable) handheld entertainment system and PSN software and 
hardware in 109 territories across Europe, the Middle East, Africa and Oceania. SCEE has revolutionised home entertainment since 
they launched PlayStation® in 1994. PlayStation®4 redefines rich and immersive gameplay with powerful graphics and speed, 
intelligent personalisation and deeply integrated social capabilities. PS Vita is an ultimate portable entertainment system that offers a 
revolutionary combination of rich gaming and social connectivity within a real world context. PS3® is an advanced computer system, 
incorporating the powerful Cell Broadband Engine and RSX processors. PSP® is a handheld entertainment system that allows users to 
enjoy 3D games with high-quality full-motion video and high-fidelity stereo audio. SCEE also delivers the PlayStation® experience to 
open operating systems through PlayStation®Mobile, a cross device platform. SCEE also develops, publishes, markets and distributes 
entertainment software for these formats, and manages the third party licensing programs for the formats in these territories.  
 
More information about PlayStation® products can be found at www.playstation.com.  
PlayStation®, PS4, PS3, PS2 and PSP are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
ARM and Cortex are trademarks or registered trademarks of ARM Ltd. 

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer 
Entertainment Inc. is under license. 

All other trademarks are property of their respective owners. 
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