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MuMuMeSe 
Multichannel Multimarket Media Services eli MuMuMeSe-hankkeen tavoitteena 
on tuottaa tietoa ja osaamista monikanavaisten palveluiden kehittämiseen ja 
kansainvälistämiseen. Sisältönä ovat toisaalta WSOYpron ja AAC Globalin oppi-
miseen ja tiedottamiseen liittyvät sisällöt ja toisaalta Sanoma Entertainmentin 
viihteeseen ja peleihin liittyvät sisällöt. Kattavassa hankkeessa on mm. seurattu 
teknologian kehitystä ja arvioitu sen mahdollistamia uudenlaisia työskentelyta-
poja. Mukana on myös ekosysteemien, liiketoimintamallien, organisaatioiden ja 
osaamisen kehittämisen näkökulmaa. MuMuMeSe-hankkeen laaja-alaista koko-
naisuutta kuvaa hankkeen vetäjän AAC Globalin Virpi Slotten esittämä oheinen 
kuva. 

Multichannel Multimarket 
Media Services

Cross-media content

Personalization

Shorter sessions

Freedom

Digital lifestyle

Cultural diversity

Strong emerging markets

Business models

Value networks

Ecosystems

Open innovation

Localization – thinking global acting local

• New way of working  -
virtual teaming and 
learning implemented by 
blended learning

•Internationally scalable 
production technologies 
and processes: online 
games for multimarkets 
and for big user groups

• New ecosystems and 
business models for the 
new services
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TekNologiaN kehiTyS MuuTTaa oppiMiSeN yMpäriSTöjä 

Työ alkoi MuMuMeSe-alueen sovellusten, käytäntöjen ja konseptien state-of-
the-art-selvityksellä. Syntyneessä kalvosarjassa nostetaan esille oppimista muo-
vaavia teknologioita, joita ovat muun muassa julkiset ja yksityiset pilvipalvelut, 
mobiililaitteiden, erityisesti tablet-tietokoneiden yleistyminen, virtuaalimaa-
ilmat, paikka- ja kontekstitietoiset palvelut, lisätty todellisuus sekä sosiaalinen 
media ja käyttäjien luomat sisällöt. 

Teknologian tuomien mahdollisuuksien soveltaminen käytäntöön vaatii niin lii-
ketaloudellisten edellytysten, ansaintalogiikan kuin sisällön tuotannon ja peda-
gogisten käytäntöjen tuntemista. Pitkä luettelo osoittaa sen, ettei yhden ihmisen 
tiedot mitenkään riitä hallitsemaan kaikkia näitä alueita, tunnusti Virpi Slotte.  
Teknologian nopea kehitys on keskeisesti vaikuttanut oppimisympäristöjen 
muutokseen, ja siihen että uuden oppiminen on jatkuvaa. 

Merkittäväksi oppimisen trendiksi on noussut niin sanottu Blended Learning eli 
sulautuva oppiminen. Siinä teknologia-avusteiseen oppimiseen yhdistyy perin-
teinen kasvokkain tapahtuva opettaminen – mahdollisesti myös virtuaalisesti. 
Sen hyödyt näkyvät siinä, että koulutusta voidaan tarjota suurille, usein toisis-
taan hajallaan sijaitseville joukoille lyhyelläkin aikajänteellä. Erityisesti monet 
globaalit yritykset, joiden työntekijät toimivat eri paikkakunnilla, maissa ja 
mantereilla arvostavat uusien menetelmien tuomaa joustavuutta ja kustannuste-
hokkuutta.

State-of-the-art-kalvosarja nostaa 3D-virtuaalimaailmat oppimisvälineiksi, jotka 
toisaalta sopeutuvat oppijan tarpeisiin, mutta jotka samalla vievät virtuaalista 
oppimista lähemmäksi perinteistä kasvokkain tapahtuvaa oppimistilannetta. 
VTT:n Maija Federley tiivistää oppimiseen vaikuttavat trendit tulosseminaarissa 
25.1.2011. Merkittävä haaste on teknologiavetoisuus, jossa usein liian pienelle 
huomiolle jäävät soveltamiskäytäntöjen kehittäminen ja riittämätön rinnakkai-
nen yhteensovittaminen olemassa oleviin opetussuunnitelmiin ja pedagogisiin 
malleihin. Tästä syystä yhtenä tutkimuskysymyksenä olikin, miten teknologia 
voi muuttaa opetuskäytäntöjä. 

D1.2.2.1 State of the art – Overview of new applications, practices and concepts in 
utilizing technology in education, their use in work context, global/local aspects for 
multichannel online services

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Trends_shaping_learning.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.2%20MuMuMeSe_state-of-the-art_Learning_models.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.2%20MuMuMeSe_state-of-the-art_Learning_models.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.2%20MuMuMeSe_state-of-the-art_Learning_models.pdf
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CrowdSourCiNg SovelTuu Media-alalle

Crowdsourcingilla tarkoitetaan sellaisia suurelle ihmisjoukolle ulkoistettuja teh-
täviä, jotka aiemmin tehtiin yrityksen sisäisenä työnä tai alihankintana. Se on 
suomennettu muun muassa sanoilla joukkoulkoistaminen, yleisöosallisuus 
ja talkoistaminen. Positiiviset esimerkit crowdsourcingin toimivuudesta ovat 
herättäneet kiinnostuksen myös media-alan toimijoissa. 

Crowdsourcingiin soveltuvia mediaan liittyviä tehtäväluokkia ovat tuotteiden ja 
palveluiden lokalisointi, sisältöjen lokalisointi, sisältöjen laadun parantaminen, 
sisältöjen yksinkertaiset päivitykset sekä yhteisen innovoinnin hyödyntäminen 
esimerkiksi sisältöjen ja käyttöliittymien ideoinnissa. Verkon kautta on mahdol-
lista löytää erikoisalojen termistöjä hallitsevia asiantuntijoita, joita voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi käännettyjen tekstien tarkastajina.

HIIT:n Kai Kuikkaniemen laatiman white paper -selvityksen mukaan media-
alan yrityksille istuu hyvin crowsourcingin mahdollistajan eli fasilitoijan rooli. 
Crowdsourcingin suurimmat haasteet liittyvät tehtävän määrittelyyn, tulosten 
laadunvarmistamiseen liittyviin ja palkitsemiseen. 

D1.2.1.7 White paper: Crowdsourcing in Media Industry 

Millä TieToTekNiSillä valiNNoilla TueTaaN pelikoNSepTieN laajeN-

TaMiSTa kaNSaiNväliSikSi palveluikSi? 

Verkkopeleissä keskeinen kysymys on, miten tietotekniikkaa kannattaisi soveltaa 
kansainvälisille markkinoille suunnatuissa konsepteissa. Peli- ja muiden palve-
luiden kehittämistä tarkasteleva kaksiosainen state-of-the-art-raportti alkaa kat-
sauksella Non Relational Database eli NoSQL-tuotteisiin, joka on laadittu Oulun 
yliopistossa. 

Raportti tarkastelee uuden paradigman mukaisten Non Relational/NoSQL-tie-
tokantateknologioiden tuomaa murrosta vakiintuneisiin tietokantakäytäntöihin. 
Nämä uudet teknologiat tarjoavat joustavuuden ja skaalautuvuuden etuja suh-
teessa perinteisiin tietokantajärjestelmiin. Ne ovat yleistymässä nopeasti skaa-
lautuvuutta tarvitsevien verkkopalveluiden toteutuksissa.

Raportin perusteella voidaan todeta, että huolimatta yksittäisen tuotteen sovel-
tamisesta menestyvissä ja laajoissa palvelukokonaisuuksissa, NoSQL-teknolo-
gioista löytyy eroja keskeisissä ominaisuuksissa. Suosio ei ole tae teknologian 
soveltuvuudesta kaikissa erityistarpeissa, vaan teknologia on syytä valita halut-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.7%20MuMuMeSe_Crowdsourcing%20white%20paper.pdf
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tujen ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi Cassandra ja MongoDB tukevat 
erityisesti suurten tietojoukkojen automaattista ositusta useille palvelimille, kun 
taas CouchDB keskittyy hajauttamaan tietojoukkoja replikoinnin avulla. Ero-
avaisuuksia löytyy myös tuetuissa tietorakenteissa.

Timo Rinteen ja Kenneth Falckin esittämät tulokset kertovat Sanoma Entertain-
mentin testanneen konseptitasolla (proof-of-concept) Amazon Elastic Computer 
Cloud -palvelua (Amazon EC2), joka soveltuu hyvin verkkopalvelimien tietojen-
käsittelykapasiteetin ostamiseen. Vastaavasti Amazon Relation Database Ser-
vice (Amazon RDS) tarjoaa relaatiotietokannan pilvipalveluna, mutta sillä ei rat-
kaista sovellusten skaalaamista vietäessä verkkopalveluita uusille markkinoille.  

liigapörSSipeliN proToTyyppi TableTTeihiN 

MuMuMeSe-hankkeessa on kehitteillä prototyyppi sovelluksesta, joka tarjoaa 
yksinkertaisen peruskäyttöliittymän tablettiin. Casena toimii Liigapörssi-peli 
ja oman jääkiekkojoukkueen tarkasteleminen. Sovellus on toteutettu HTML5-
tekniikkaa hyödyntäen ja se toimii useilla eri tablettialustoilla. Demonstraation 
kannalta paras alusta on iPad 2, joka voidaan kytkeä televisioruudulle, mutta 
mahdollisuuksien mukaan sovellusta pyritään demonstroimaan myös Android-
tabletilla. Käyttäjäkokemus on pyritty toteuttamaan siten, että sovelluksen 
tuntuma on mahdollisimman samanlainen kuin vastaavan natiivin mobii-
lisovelluksen olisi. Lisätietoja demosta antaa Kenneth Falck, kennu@sanomaen-
tertainment.com

D1.2.1.6 Demonstration: Scalable multi-market online gaming platform 

D1.2.1.3 & D1.2.1.9 State of the art and analysis of internationally scalable produc-
tion processes and technologies

Oulun yliopistossa on valmistunut tablet-laitteisiin keskittyvä tulosdokumentti 
monialustaisista verkkosovellusten kehitysympäristöistä. Tähän dokument-
tiin kerättiin tietoa uusimmista verkkopalveluiden kehittämistä tukevista tek-
nologioista, joiden avulla voidaan tuottaa verkkosovelluksia eri tablet-alustoille. 
Raportti esittelee verkkosovellusarkkitehtuurin suunnittelumalleja sekä tarkas-
telee kehitysympäristöjen keskeisiä ominaisuuksia interaktiivisten ja hajautettua 
tietomallia tukevien sovellusten näkökulmasta. Työn alla olevassa tulosrapor-
tissa arvioidaan tarkemmin kehitysympäristöjen soveltuvuuksia monialustaisuu-
den keskeisten haasteiden näkökulmasta. Näistä vuoden 2011 raporteista kerro-
taan tarkemmin sen jälkeen kun ne on virallisesti julkaistu.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Multimarket_scalability_in_service_structure.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.3_D1.2.1.9%20MuMuMeSe%20State%20of%20the%20art%20and%20analysis%20of%20internationally%20scalable%20production%20processes%20and%20technologies.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.3_D1.2.1.9%20MuMuMeSe%20State%20of%20the%20art%20and%20analysis%20of%20internationally%20scalable%20production%20processes%20and%20technologies.pdf
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Tällaisissa fantacy league -peleissä osallistujat kokoavat omat joukkueensa todellisista pelaajista ja 
kilpailevat kaverien kokoamia joukkueita vastaan. 
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SelviTyS e-oppiMiSeN liikeToiMiNTaMalleiSTa ja SuoMeN MarkkiNoiSTa

Liiketoimintamalleja, arvoketjuja ja ekosysteemejä analysoineen raportin 
mukaan Suomen kilpailuilla markkinoilla toimii noin 150 erilaista e-oppimis-
palveluita tarjoavaa yritystä, joista 77 prosenttia on alle 10 henkilön pienyri-
tyksiä. Vuonna 2010 e-oppimisen markkinoiden koko oli 248 miljoonaa euroa, 
josta viiden suurimman yrityksen osuus oli lähes 150 miljoonaa. Liikevaihtoa 
syntyy eniten sisällöistä ja oppimisalustoista. Raportin mukaan digitaalisten ja 
painettujen oppimateriaalien hinnoittelussa käytetään pitkälle samoja periaat-
teita, ja digitaalisten sisältöjen hinnat ovat keskimäärin 160 prosenttia korkeam-
mat kuin painettujen oppimateriaalien hinnat Suomessa. 

Yhdysvaltojen markkinoiden analyysin perusteella tunnistettiin palvelualus-
tan tarjoajan kolme liiketoimintamallia: 1) tilauspohjainen lisensiointimalli, 2) 
rahoituspohjainen avoimen lähdekoodin liiketoimintamalli, ja 3) franchising-
sopimukseen tai kumppanuuteen perustuva avoimen lähdekoodin liiketoiminta-
malli. Yhdysvalloissa viimeisten 10 vuoden aikana Blackboard-niminen palvelu-
alusta on saavuttanut hallitsevan aseman, kun taas avoimen koodin vaihtoehdot, 
Sakai ja Moodle, ovat jääneet suhteellisen pieniksi tekijöiksi. Raportissa ja siitä 
tehdyssä kalvosarjassa perehdytään myös suomenkielelle käännetyn Moodle-
alustan liiketoimintamalliin sekä analysoidaan palvelun edut ja haitat. Samasta 

Yrityksille on tarjolla viisi toisistaan poikkeavaa roolia: 1) sisällön, 2) sovelluksen, 3) laitteiston, 4) ja palvelualustan tarjoajan sekä 5) 
täyden palvelun tarjoajan rooli, joka kattaa koko e-oppimisen arvoketjun tuotteen ja palvelun suunnittelusta toteutukseen, jakeluun 
ja aina tukitoimintoihin asti. 

Product design

Pricing

Content generation

Didactic planning

Software provision

Hardware provision

Bundling

Promotion

Distribution

Learning process related services

Support activities

1
Content 
provider 

2
Application 

provider 

4
Service 

provider

3
Hardware 
provider 

5
Full service 

provider

Provider
Activity

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.1%20MuMuMeSe_state-of-the-art_Business_models.pdf
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aihepiiristä löytyy myös Juho-Petteri Huhtalan Next Median tulosseminaarissa 
25.1.2011 pitämä esitys. 

D1.2.1.10 Multichannel Multimarket Media Services – Dynamic media business 
business models, value chains and ecosystems

E-oppimisalustojen ohella liiketoimintamalleja käsittelevässä raportissa on ana-
lysoitu myös kuusi verkossa toimivaa fantasy league -peliä ja verrattu niitä case-
yrityksen tarjoamaan IS Liigapörssiin. Tällaisissa verkkopeleissä pelaajat kokoa-
vat omat fantacy-joukkueensa todellisista pelaajista ja kilpailevat kaverien 
kokoamia joukkueita vastaan. 

Analyysin perusteella tunnistettiin neljä keskeistä arvoajuria, joihin fantasy lea-
gue-liiketoimintamalli voidaan perustaa.  Liiketoimintamallin arvoajurit ovat 1) 
tehokas tiedonhallinta  2) uutuus ja uutuudenviehätys 3) positiivinen ”koukutta-
minen” (user ”lock-in”) sekä 4) fantasy league-ympäristöä täydentävät lisäarvo-
palvelut. 

opeTTajieN SähköiSeN verkkopalveluN käyTeTTävyyS TuTkiTTiiN

MuMuMeSe-hankkeessa tutkittiin WSOYpron uuden sähköisen oppimisen verk-
kopalvelun, ’Työhuoneen”, käyttöönottoa ja käytettävyyttä. Aiemmasta palve-

WSOYpron opettajan Työhuoneesta löytyvät mm. oppimateriaalisarjojen sähköiset aineistot. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/MuMuMeSe-Dynamic_media_business_models.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.10%20MuMuMeSe_Final-report.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.10%20MuMuMeSe_Final-report.pdf
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lusta poiketen suomalaisille oppilaitoksille tarkoitettu verkkopalvelu voidaan 
ottaa käyttöön opettajakohtaisesti, kun taas aiempi Opit-palvelu on koulukohtai-
nen eli rehtorin päätäntävallassa. 

Uuteen verkkopalveluun liittyen Eric Stigzelius teki MuMuMeSe-hankkeeseessa 
diplomityön. Työn tulosten mukaan opettajat hyödyntävät innokkaasti digitaali-
sia oppimateriaaleja opetuksessa, ja uusi verkkopalvelu tehostaa opettajien työtä, 
esimerkiksi nopeuttaa oppituntien suunnittelua. Suurimmat puutteet liittyivät 
verkkopalvelun käyttöönottoon. Löydösten mukaisesti kehitettiin etenkin rekis-
teröitymistä ja parannettiin opasmateriaalin saatavuutta. 

Työhuoneeseen rekisteröitymistä tarjotaan tällä hetkellä opettajille ja oppilaille. 
Lisää tietoa palvelusta osoitteessa: http://ratkaisut.wsoypro.fi/web/guest/tyo-
huone ja Reetta.Viitanen@wsoy.fi

TekNologiaN kehiTyS MuuTTaa Tapaa Tehdä TyöTä

Uuden tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen on muuttanut ihmisten tapaa 
tehdä työtä, välittää informaatiota ja seurata ympäristöään. Pysyäkseen mukana 
tässä kehityksessä ihmisten on omaksuttava uusia valmiuksia – niin älyllisiä 
kuin sosiaalisia. Yritykset, jotka investoivat teknologisiin työvälineisiin ja ohjel-
mistoihin eivät aina huolehdi siitä, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen 
uusien työvälineiden käyttämiseen.  Tällöin ohjelmistointi-investoinnin tavoitel-
lut hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. 

MuMuMeSe-hankkeen aikana kehiteltyjen massaräätälöintikonseptien avulla 
pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Räätälöitävyyden avulla ohjelma saadaan 
vastaamaan eri yritysten tarpeita alhai-
semmilla tuotantokuluilla. Digitaali-
nen viestintämateriaali ”The New Way 
of Working” tukee niin yksin kuin ryh-
mässä oppimista ja se voidaan liittää 
osaksi muita valmennuksia. Lisätietoja 
ja tietoja demosta antaa Virpi.Slotte@
aacglobal.com.

http://lib.tkk.fi/Dipl/2011/urn100437.pdf
http://ratkaisut.wsoypro.fi/web/guest/tyohuone
http://ratkaisut.wsoypro.fi/web/guest/tyohuone
mailto:Reetta.Viitanen@wsoy.fi
mailto:Virpi.Slotte@aacglobal.com
mailto:Virpi.Slotte@aacglobal.com
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virTuaaliyMpäriSTö haaSTaa kielikouluTuSyriTTäjäT kehiTTyMääN 

palveluTarjoajiNa

Siirtyminen perinteisestä kasvotusten tapahtuvasta oppimisesta verkkoympä-
ristön palveluksi muuttaa paitsi kielikouluttajien työtä myös oppijan palveluko-
kemusta. Ajasta ja paikasta riippumaton kielen itseopiskelu virtuaaliympäristön 
tukemana edellyttää oppijalta aktiivisempaa roolia ja vastuuta omasta oppimi-
sestaan verrattuna yksilö-, pienryhmä- tai luokkahuoneopetukseen kielikoulut-
tajan johdolla. 

Koulutustilanne, jossa yhteistyö- ja viestintäsovellutusten avulla kouluttaja ja 
oppijat ovat reaaliaikaisessa mutta hajautetussa yhteydessä toisiinsa, on niin 
vuorovaikutustilanteena kuin oppimistilanteena varsin erilainen kuin keskustelu 
samassa fyysisessä tilassa. Hankkeen aikana haastatellut AAC Globalin kielikou-
luttajat kokivat kielikoulutuksen olevan asiakaskohtaisesti toteutettua palvelua. 
Kouluttajien näkemyksen mukaan kielenopetuksen palkitsevin ja merkitykselli-
sin tapa tuottaa asiakkaalle arvoa on edelleenkin kasvotusten tapahtuva opetus. 
Virtuaaliympäristöjen avulla tätä kokemusta voidaan ”oikein paketoituna” tar-
jota laajemmalle joukolle entistä joustavammin.

Suositukset palveluorganisaation liiketoiminnan kehittämiseksi liittyvät yri-
tyksen strategian uudelleen arviointiin palvelutuotannon näkökulmasta. Myös 
koko henkilökunnan ohjausta ja koulutusta sekä keskinäiseen ja asiakasyhteis-
työn tekemiseen että palvelukulttuurin vahvistamiseen tarvitaan. Erityishuomio 
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vuoden 2011 aikana kiinnittyy sosiaalisen median tuomiin mahdollisuuksiin ja 
haasteisiin kielten opettamisen ja oppimisen tukena kuin myös liiketoiminnan 
edistäjänä. Stina Immosen kalvoesitys Organisational Development.

D1.2.1.8 Organisational Development 

virTuaaliyMpäriSTöjeN TuTkiMiNeN jaTkuu 

Vuoden 2011 puolella MuMuMeSe-hankkeen yhtenä osana on ollut Aalto 
TKK:n case-tutkimus, jossa on analysoitu ruotsin kielen opettamista Second 
Life -virtaalimaailmassa. Tutkimuksessa järjestettiin ruotsin kurssi noin 40 
oppilaalle. 

Tulosten mukaan vierasta kieltä on mahdollista opettaa virtuaalimaailmojen 
avulla autenttisissa työtehtävissä ja työympäristöissä. Opiskelijat kokivat ole-
vansa ympäristön sisällä ja olivat vapautuneempia kuin perinteisessä luokkahuo-
neympäristössä. Osa heistä piti tästä opiskelutavasta enemmän kuin perinteistä, 
osa suosi perinteistä opetusta. Opettajat toivoivat tällaisen kurssin toteutukseen 
tukea ja tiimiä. He kokivat hankalaksi ajatuksen suunnitella yksin virtuaalikurs-
sin toteutus, ja kehuivat suunnittelua asiantuntijan kanssa. Lisätuloksena tutki-
muksesta syntyi viiden kerran koulutusjakso kieltenopettajille. 

Lisäksi VTT:llä on työn alla käyttäjätutkimus, jossa etsitään vastausta kysymyk-
seen, hyödyttääkö digitaalisten oppimateriaalien käyttö oppimista. 

Next Mediassa on tutkittu Second Life -virtuaalimaailman 
soveltuvuutta kielten opetukseen. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/tulosseminaarin_esitykset/Organizational_development-Boosting_the_business_system.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.8%20MuMuMeSe_Organisational-development.pdf
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MuMuMeSe-haNkkeeN TuTkiMukSiSTa SyNTyNeiTä julkaiSuja 

Edellä kuvattujen raporttien ohella MuMuMeSen alueella on valmistunut tai 
valmistumassa akateemisia julkaisuja, konferenssiesityksiä ja opinnäytteitä.
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business models in the media industry. ISBN 978-951-799-228-2 Laurea Publi-
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tutkimukset_a_sarja/Documents/A74.PDF
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http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52731
http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=52731
http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/julkaisut/tutkimukset_a_sarja/Documents/A75.PDF
http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/julkaisut/tutkimukset_a_sarja/Documents/A75.PDF
http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/julkaisut/tutkimukset_a_sarja/Documents/A74.PDF
http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/julkaisut/tutkimukset_a_sarja/Documents/A74.PDF
http://hsepubl.lib.hse.fi/FI/ethesis/id/12459
http://lib.tkk.fi/Dipl/2011/urn100437.pdf
http://lib.tkk.fi/Dipl/2011/urn100437.pdf
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