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LIITE 2 
 
Liite sisältää tutkimuksessa käytetyn haastattelumateriaalin litteroinnit anonyymisti 
koodattuna. 
 
Haastateltavan 01NTK306 haastattelun litterointi 
 
K: täytyisikö tähän alkuun sanoa joku kommentti, Haastattelu  
v:!! 
k:, taas meni väärin 
v: ei se mitään, se on ihan yleisesti väärin, ei se mua haittaa 
k: 15.9-09 klo 14.00….. 
 
01NTK3060 
k: Tota tota ensimmäisenä oikeastaan nyt olis varmaan paikallaan mis ominaisuudessa 
osallistut tähän haastateluun, eli mikä on toimenkuva. 
v: Mä teen kehitystehtäviä kaiken kaikkiaan, oikeastaan pääosin, mun tehtävä on niikun 
tavallaan etsiä sellaisia asioita jotka totanoin vaatii kehittämistä, nähdä, kuulla, etsiä niitä 
asioita joihin saataisi toimintaa kehitettyä ja suunnattua sitten työelämän tarpeisiin ja tota 
koko organisaation tarpeisiin niin että se olisi yhdenmukainen suunnitelmien ja ajan 
virtausten suhteen niin että ja omalta kohdalta niitä specialiteetteja on niin kuin tää 
tietoverkon hyödyntäminen ja hajautettu organisaatio toiminta ja sitten nää mobiililaitteet 
laittet niiten hyödyntäminen, elikä saavutettavuuden parantaminen, kaiken kaikkiaan 
koulutuksen saavutettavuuden parantaminen kaikella tavoilla ja tota sitten  koulutusprosessin 
kehittäminen biotaloudessa ja siellä haasteena on tällä hetkellä on opintojen T&K toiminnan 
integroiminen opetukseen ja tavallaan se tarkoittaa sit opintojen integroimista ja 
kansainvälisyyden huomioon ottamista, yrittäjyys on vahvasti mukana, että näistä 
aihepiireistä tarkastellen tätä kenttä 
 
01NTK3061 
k:Sit vois ensimmäisenä vaikka aiheena käsitellä tommosta minkälaisena sä koet tän hetken 
tän idea ja innovaation ilmapiirin täällä osastolla. 
v: mun mielestä ideoita kyllä on, mä olen niiku tehnyt kaksi haastattelua tai tää toinen on 
meneillään .. kun mä teen siihen verkko toimintaan liittyen, kyllä mun mielestä ihmisillä tosi 
paljon ideoita ja ajatuksia ja tavallaan potkua tän toiminnan kehittämiseen, siitä ei oikeastaan 
ole kyse siitä että niitä ei olisi, että enemmänkin sitten on kyse tosiaan että niitä mahdollisesti 
systemaattisesti kerättäs ja jalostettaisi…että edelleen tulisi käytäntöön näkyväksi.. että 
enemmän on puhetta tavallaan myöskin se että pitäisi näkyä toimenkuvissa ja tehtävissä 
paremmin, että niin ku tää kehittäminen paremmin nimenomaan innovaatiot et se ei ole 
arjessa tällä hetkellä siinä mielessä mutta mun mielestä se ilmapiiri ihan niin kuin ok. Nyt se 
on vain sitä vailla tavallaan se prosessi toimimaan 
 
k: sä olet sitä mieltä että ihmiset ymmärtää mitä se idea ja innovaatio tarkottaa 
v: mmmm…no kyllä mun mielestä … mää kuvittelisin..että ei voi sanoa että sitä ei 
ymmärettäisi, millä tasolla ja missä muodossa kukin sitten sen ajattelee, varmaan siinä on 
erilaisia niiku ..hyvin erilaisia käsityksiä tottakai on olemassa niinkuin opettamisesta ja 
koulun toimintatavoista. Että aina on niitä jotka on valmiimpia kohtaan uusia asioita niin kuin 
ajattelemaan että ollaan paremmin ajan hetkessä ja viedään sitten eteenpäin ja toiset sitten 
turvallisuushakuisempia. 
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01NTK3062 
k: täs nyt vähä päästiin tavallaan niin kuin pienen aasinsillan kautta tavallaan periaatteessa 
pääkysymykseen että minkälaisia innovaatioita ja idea prosesseja on täällä yksikössä 
käytössä, millä niitä koitetaan täällä haalia kasaan 
v: mmm.. ei siinä ole mun mielestä systemattista menettelyä että ..et niikuin näitä mun.. mun 
haastatteluissa on ollut näitä kysymyksiä ja joissa niitä on esitelty mutta en mä sillai tunnista 
että se olis niikuin selkeesti systemaattista …se tota se kerääminen.. et et meil on portaali on 
rakennettu nyt tavallaan semmoiseksi tietolähteeksi, meil on bionet jossa on tavallaan kaikki 
ne.. ne tota mitä meillä on tunnistettu muita osa-alueita ja mmm.. kokonaisuuksia kuin nämä 
fyysiset toimipisteet tai koulutusohjelmat että siellä on niinku ajateltu että meillä on kv-
asioita, T&K -asioita, verkkotoimintoja, koulutusprojektin kehittämistä jne. siellä on aika 
paljon sitä sisältöö ja sitä niiku tekemään näkyväksi tavallaan tätä meidän toimintaa ja 
myöskin sillee näkyis siellä jollakin tavalla ollaan viritetty sellaista toimintamallia ja että 
jokaisella on mahdollista osallistua ja tuoda se oma panoksensa mmm.. kaikki pystyy 
päivittää portaalin sivuja, Wiki aktiivisessa käytössä, ikään kuin paikkoja, tavallaan sille 
ideoiden esittämiselle on olemassa, tai sanotaanko rakenteita sinne on kyllä luotu. Jos 
ajatellaan verkkotoimintojen kehittämistä siellä meillä on tämmönen,  nää ei ole isoja ideoita 
tai taikka johda innovaatioon vaan ylipäätänsä mä aattelen ihmisten toiminnasta lähtevää 
ideointia tai ajatusten esittämistä niin meillä ihan esimerkkinä tämmönen viikkokysely jolla 
me tavallaan halutaan nostaa aina tiettyjä teemoja esille että on nyt vaikka sosiaalimedian 
viikko sitten meillä on viikko kysely, missä meillä on Wiki viritetty että siihen voi tavallaan 
ehdottaa teemoja ehdottaa ideoita niin kuin kuka tahansa mutta se on siellä niin kuin harvojen 
käsissä tavallaan että ..ää niinkun se on sellainen toimintatapakulttuuri asia ja vois sanoa että 
tämä nykyteknologia vaan mahdollistaa niin paljon niinku näiden asioiden yhteisölliseen 
toimintaan ja asioiden esittämiseen, mutta me ollaan siinä pisteessä että ne pitäs ottaa 
käyttöön että semmoiset perinteiset menetelmät tavallaan että.. on joku lomake jossakin 
paperilla tai tota jossain kokouksessa koitetaan kirjoittaa johonkin muistioon, ne niin kuin 
silleen hautautuu että ei ne oikein niiku etene kuitenkaan että mä ajattelen kuitenkin toimitaan 
oppilaitosympäristössä missä se opetus on se pääprosessi ja päätekeminen niin se ei ole 
opettajien …. meidän henkilöstöön ja opetuksen tukihenkilöstöön niin silloin se ei ole tää ei 
ole mikään organisaatio jonka päätehtävä on vaan tuottaa ideoita ja innovaatioita vaan tää on 
niiku tällä hetkellä mielletään toisella tavalla niin siinnä mielessä ole semmoista 
perinnettä….. En mä tiedä vastasinko kysymykseen 
 
01NTK30615 
k: Kyllä, kyllä oikein hyvin mä sitä vielä vähän vahvistasin että onko sulla mielikuvaa 
minkälainen vois olla hyvä tomintamalli. 
v:Kyllä mun mielestä se lähtee siitä että ensinnäkin…me ihan auki kirjoitetaan niikuin 
tavallaan mm. luodaan se yhteinen käsitys siitä että miten oppilaitos organisaationa niiku 
pystyy olemaan mukana ajan hermolla ja sitten mä ajattelen näin että siitä pitää luoda 
tavallaan niitä sanojen tasolle niitä asioita mitä se käytännössä edellyttää että meillä on 
niikuin yhteinen tahtotila siitä tarkoittaa avointa ja sallivaa ilmapiiriä sitten kaikien niiku 
mielipiteen on yhtä arvokkaita, semmoista tasavertasuutta..niin .. se että. Mä en näkin yhtään 
pahana vaikka se menis ihan näin että meillä vois olla no vaikka tätä teemaviikko ideaa 
ajatellen, vois olla että ideoiden teemaviikko sitten niitä kerättäisi ja mietittäs ja prosessoitas 
niiku yhteiseen käsittelyyn ja sitten peilattas tavallaan siihen..niihin yleisiin suuntaviivoihin 
tai meillähän on nää tatu-prosessit ja muut missä vuosittain mietitään mitä meijän on niiku 
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tavotteet niin niihin sitten otettas niinku osallistuvalla tavalla niitä ideoita ja vietäs eteenpäin 
ja katottas että…että…ideaahan aina.. että sillä on äiti tai isä joka on …mm..joka on sen 
lempilapsi niin tavallaan ottaa huomioon siinä resu..tai siinä suunnittelussa että sitten että 
hyödyntää sitä potentiaalia..niitä ihmisiä joille ne on tärkeetä että tavallaan sellainen 
joustavuus kaiken kaikkiaan niiku näissä tehtävänkuvissa ja toiminnoissa niin se on varmaa 
mitä tänä päivänä pitäs oppilaitoksissa enemmän niiku mahdollistaa enemmän ja .. mut se 
että tää ei niiku.. sit me tarvitaan sitä isompaa yhteisöä et jos me puhutaan toimipisteen tai 
yksikön taikka kt:n näkökulmasta niin tota ..sen täytyy mennä läpi koko organisaation että se 
tuki sieltä pitää saada että koska tää on kuitenkin niiku iso laitos se että se tavallaan pitäs olla 
tasavertanen käs.. että arvostetaan näitä ideoita ja asioita sitten että niiku niille nähdään että 
ne menee eteenpäin elikä siellä ei saa olla mikään byrokratia siellä vastassa, siellä on joku, 
joku tota..mmm.. sääntö tai joku muu määrää sitten että se niiku tappaa sen niiku sen 
luovuuden että tavallaan ne mekanismit esim. rahotus.. rahotusinstansseihin pitäs olla 
olemassa ei voi ajatella että täällä jokaisessa toimipisteessä ihmiset jotka vievät sen loppuun 
asti..että riittävän ammattitaitoiset ihmiset sitten siinä vaiheessa kun nähdään että se niiku 
kantais hedelmää et ne tukitoiminnot olisi kunnossa. 
 
01NTK3064 
k:Onko itse asiassa… onks täällä sellasta tavallaan jotain ryhmää tai jotain tällaista kuka 
yleensä käsittelee näitä ideoita vai onko vaan aina tapauskohtaisesti valitaan henkilöt sitten 
käsittelemään ideoita ja tavallaan päättämään siitä viedäänkö idea eteenpäin vai ei 
v: joo, mä olen itse asiassa vähän sivusta seurannut..mä en ole ollut niiku kauheesti niitten 
mukana mukana niissä T&K ryhmän kokouksissa, mutta totanoinniin..kuitenkin niin 
periaatteessa meillä on sellainen perusrakenne on tähän nyt viritetty että meillä on niinku 
T&K ryhmä ja mutta …mm.. mä ne ole ollut siinä ideaprosessissa sillai mukana että mä 
tietäsin että kuinka paljon niitä ideoita suorastaan ideoina sinne nyt on tullut, enemmän se 
mun mielestä tässä vaiheessa vielä on sitä että on kerätty vaan mitä hankkeita meillä on 
meneillään ja semmosta niinku tavallaan nykytilan .. niinku …semmoista keskitettyä tiedon 
keruuta enemmänkin tässä vaiheessa että missä mennään ja mun mielestä tään on kyllä 
semmoinen että mulla on se käsitys .. että.. tää ei ole aivan selvää mikä on niiku 
toimintapisteiden ja T&K rooli siinä missä ne sitten oikeesti pitäs se seulonta ja päätökset 
tehdä että se vän niiku velloo nyt mun mielestäni onko se siellä vai täällä koska näähän on 
aina semmoisia vastuukysymyksiä myöskin.. että tota.. missä se lopullinen vastuu sitten niistä 
asioista viimekädessä on mutta tota….sitten kun nää alat on vähän erilaisia ..että ..miten sitten 
niitä niiku..tota keskenään vielä niiku käsitellään..enkä se vaatii semmosta ajattelutyötä tai 
semmosta sparraamista tää homma. 
 
01NTK3065 
k: onks sulla käsitystä siitä kuin paljon yleensä kaytetään tämmöseeseen toimintaan aikaan 
tavallaan näitten ideoiden käsittelyyn ja. 
v: Ei siihen kauhean paljon käytetä aikaa 
 
k: onks siinä mitää eroo onks työaika tai vapaa-aika tai että kummiskin on työajan puitteissa 
tai .. 
v: mmmm.. kai se työajan puitteissa on… 
 
01NTK30617 
k:tota tos aikasemmin tuli vähä viitattua noihin… onks sulla minkälainen käsitys tavallaan 
niiku koko HAMK:n organisaatiota koskevista säännöistä ja ohjeista niiku näissä ideoiden 
käsittelyisä, että onko sun näkökulmasta sellaisia olemassa 
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v:mmmm.. ei mä tiedän vaan että meillä on niiku hankepalvelut ja taloustoimisto ja sitten 
meillä on tää T&K ..tavallaan.. T&K prosessi että meillä on nyt näitä koulutusprosessejaja 
T&K prosesseja niin totanoinniinku … tässä niiku hamkitason ketjussa niiku loppuun 
asti…Sä kysyit säädöksiä tai ohjeita.. 
k: nnn..sääntöjä tai ohjeita mitä…. 
v: ..mä en kauheen paljon kyl tiedä semmoisia yhteisii…voi olla että niitä ohjeita onkin 
mutta..ei ehkä voi laittaa niiku….Että mitä mulla on ollut näitä omia ideoita mulla on sitten 
tietyt..nehän liittyy enemmän tähän tieto ja viestintätekniikkaan kuitenkin sitten mä niiku 
puhun niitten ihmisten kanssa jonka tietän että jotka on sillä samalla ..on niiku kiinnostunut 
niistä samoista aihepiireistä… meillä biotaloudessa niitota on tämmönen että lähetään 
esimerkiksi minkin lantaa.. niiku kokeilemaan..kuivataa..joku tämmönen tutkimushanke 
missä on mukana sitten niiku biotalous ja sitten niiku valkeakosken yksikkö on siinä 
mukana.. näin totanoiniiku.. ettävaan semmoista ihan uutta juttua että kyllä mulla on se 
käsitys että sitten kun hyviä ideoita on niin kyllä niitä eteenpäin saadaan ..että sen puoleen … 
 
01NTK3067 
k: siitä sitten vähäsen  siirrytään siihen totanoin  koska tuliin jo tähän että .. Millaisia 
innovaatioita täällä on syntynyt että onko syntynyt sellatteita innovaatioita mistä on tavallaan 
poikinut jotain liiketoimintaa tai vastaavaa. 
v: Joo mun mielestä esimerkiksi toi minkinlanta kuulosti erittäin mielenkiintoiselta ja mä 
uskon että siitä voi tulla ihan ja tän kestävän kehityksen osalta tosiaan voi olla semmoisia 
juttuja ja sitten niiku se mikä mu nyt ehkä itellä on tässä lähimpänä mielessä on nää niiku 
mobiilijutut kyllä tää on niiku tuntuu että monia asioita on sellaisia mitä ihmiset on lähtenyt 
miettiin miksei tää vois olla näin tai näin että mutta se että millon siitä saa liiketoimintaa ihan 
suoraa mä en niiku yhtäkkisesti osaaniiku vastata tota mutta ku ..mutta tota..Näitä olis pitänyt 
varmaa vähän etukäteen..mä en yhtään pysty niiku generoimaan niitä mut että tää..kyl mellä 
tässä semmoista väkee kumminkin on että varmaan niiku löytyy tän tyyppisiä asioita 
k: lähinnä ajon takaa lähinnä sitä että onks täällä tavallaan syntynyt jotain semmotteita 
kehitelmiä, mitä on sitten jalostunut niin pitkälle että joku toinen yritys esimerkiksi on ottanut 
ne käyttöön ja viennyt niitä eteenpäin tai tällai näin että välttämäti täältä ei ole sitä 
suoranaisesti sillai vaan se on niiku myyty eteenpäin jollakin mulla tavalla..1139 
v: joo, joo mä en .. mul ei tuu nyt sellaisia mieleen mitkä olis ollut niin valmiiks vietyjä 
juttuja ne olis voitu sitten suoraan jonnekin ..en osaa sanoa sitten … 
 
01NTK3068 
k: sit se varmaan onks näistä syntynyt mitään keksintöjä tai patentteja. 
v:…mmm.. mä en välttämättä tiedä kaikkea mitä on että ..etä mä en nyt muista tässä 
yhteydessä , sitä pitäisi sitten kysyä muilta ihmisiltä vielä että onko tältä sitten syntynyt jotain 
sellaista… mä nyt kyllä sillai kuitenkin vähän huonosti tiedän… 
 
01NTK30610 
k: mikä sun mielipide on totanoiniin näin yleisellä tasolla keksintöihin ja patenttikäytäntöihin 
tämmötteessä innovaatiotoiminnassa.1199 
v: mm.. mikä on mun mielipide… 
k: tai näkemys, miten se nyt halutaan ilmaista.. 
v: mmm…Mitä sä tarkaa ottaen haluut tietää siitä.. 
k: mä lähinnä sitä että tota et jos puhutaan nykypäivän ideoista ja innovaatioista siellähän ei 
välttämäti puhuta keksinnöistä eikä muista mitään, ideastahan voi tulla innovaatio ilman 
keksintöökin, onko se keksintö ja patentointi kuinka tärkeässä roolissa 
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v. aa..joo ei mun mielestä se tota…jos me ruvetaan semmoisia kauheesti tässä miettimään 
niin se varmaan kaatuu siihen että niinku siin mielessä mä aattelen että missä ympäristössä 
me toimitaan niin…niin kyllä me enemmän toimitaan siinä että …että meiltä tulee sellaisia 
arjen innovaatioita… joo että en mä …et jos me lähdetään niitä kauheesti tässä niiku miettiin 
ja rummuttaan niitä asioita niin..ehkä se voi halvaannuttaa enemmän tätä toimintaa ..mm.. 
sillai mä sitä aattelen….tottakai mä ymmärrän niinku se että ne asiatkin on tärkeitä ja näin 
..niin ..niillekin täytyy olla ..täytyyhän meillä olla niikun..asiantuntemusta ja tietoo niistä ja 
tavallaan mekanismit niille..ei niitä voi sivuuttaa. 
 
01NTK3063 
k: kyllä, tossa äsken puhuttiin noista työkaluista…nääksä että teillä on hyvät työkalut näitten 
innovaatioiden ja ideoiden, hakkeiden ja sun muiden vastaavien..niiku pyörittämiseen 
v: mm…no ..siis meillä ei ole…on siis..työkaluja mutta ei me niitä ole viritetty siihen malliin 
että nää nyt ..että tää on nyt selkeetä.. että kyse on ..et kyl mun mielestä ne täytyy tehdä..et 
mikä se sitten on tavallaan se työkalu siihen niin ..niin tota..en mä siihen osaa ottaa kantaa 
mut että periaateessa pitäs niiku konsensus löytyä että tää se on ja tätä käytetään että kyl 
nykyään työkalut taipuu aikalailla että ei mun mielestä välttämättä tarvii niiku maksaa niiku 
kymmeniä tuhansia euroja jostain että nyt tehdään tää ohjelma ja sit ollaan kaikki tyytyväisiä 
..että kyl se enemmän on siitä että sovitusta toimintatavoista että ..et mitä sitten käytetään ja 
mihin ja …et se mitä mä näkisin ..et järjestelmiä on niin paljon ..että oikeastaan vois sanoa 
jokainen uus järjestelmä tuo tuskaa näille ihmisille ..että enneminkin kattoo mihin se voi 
kytkee ..et mä tiedän että joitain ideapankki ohjelmistoo.. en tiedä..mä kysyinkin tätä tässä 
hiljan  että onko meillä sellainen ideapankki ohjelma kun sitä vilautettiin jossain ..mä en ole 
saanut siihen vastausta onko olemassa mä aattelin että ..olis hyvä ehkä sellanen  olis ja kun 
mä oon tässä näitä omia juttuja viritellyt niin sitten mä tietysti jotenkin aina mietin onko 
hamkin tasolla jotakin vai eikö vai tehdäänkö sitten oma viritelmä mä olen joutunut tekee 
omaa kun ei yhteistä ole joihinkin asioihin sit on sovittu että kun on jokin yhteinen juttu tulee 
korvaamaan näitä vaihdetaan sitten mut kyllä mä nään sen (ei selvää)..tietojärjestelmien ja 
tietotekniikan käytön  ihan ehdottoman hyvänä juttuna siinä mielessä että se olis hyvänä kun 
meillä olsi sellainen ideapankki että kännykällä voi lähettää sen idean välittömästi kun se 
tulee mieleen …ajasta ja työpaikasta riippumatta ..ja tota sitten mä rakastan 
määrämuotoisuutta kyllä ja semmosta kun mulla on näitä projektikuvauslomakkeita, mä en 
yhtään projektia halua lähtee aloittaan eli heti alkuvaiheessa mä teen semmoisen 
projektikuvauslomakkeen jossa on niiku se yhteinen ymmärrys siitä että hei mitä me ollaan 
tekemässä koska sitten menee kuukausi tai kaks kukaan ei muista mitä se oli sinnä kun se on 
sitten tavallaan kirjotettu ja kuvattu .. siinä kysytään  siin miksi ja mitä ja miten ja aikataulua 
ja kuka on mukana ja niin poispäin  se hyvin simppeli  A4:n kuitenkin ..niin tota siinä on ne 
kaikki asiat …ja sen perusteella on hyvä lähtee viemään asioita eteenpäin sitten missä 
vaiheessa vaan niin …mun mielestä vaan tää idea .. mä ajattelin tätä projektikuvausta niin 
mun mielestä se käy ihan hyvin ideakuvaukseksikin ..teksti on sinällään valmis niiku mun 
päässä ..että ..et sitä sit vaan tulis niiku lisäloosseja sinne..että otetaan kantaa ideaan ja sitten 
päätetään se mitä tehdään et se prosessi niiku jatkuis.. 
 
k: nääksä et siin pitäs olla jotai semmotteita esim. pisteytystyökaluja tai vastaavan tyylisiä 
jotain agendaa mitä käytäs läpitte määrätyn järjestelmän mukaan.. 
v: joo se on aina hyvä sit ..se on sille hyvä et aina ..aina jokainen ihminen ajattelee omalla 
tavallaan niin ei sitä yhteistä ajatusmallia ei todellaakaan ole jos ei sitä niiku tavallaan ole 
mietitty ..sitten kyllä mun mielestä niiiku semmoiset perusasiat että et meillä on niiku 
resursseja sitten väärään paikkaan niin totta kai pitää olla ..onko se sitten linjassa johonkin 
tavoitteisiin ja muihin ja sopii ja miten se istuu tähän totanoinniiku koulutusohjelman 
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kehittämiseen ja niiku semmoset ..muutamat kriteerit ..kymmenen varmaa riittävät oikein 
hyvin millä arvioidaan niiku niitä ideoita että sit se voidaan tehdä niiku näkyväksi että ja 
perustelluksi ..et jos mä aattelen sen että sit oikein innostuis ideoimaan sitten kun niitä 
käsitellään pitäisi tehdä niiku näkyväksi että miksi mitäkin päätetään että se on mu milestä 
kaikkein kamalin tilanne että tota sitten .. niiku ..aletaan keskustelemaan muista kuin oikeista 
faktoista . 
 
01NTK30611 
k:Nyt karkas ajatus haastattelijalta…äsken oli joku ajatus mutta jatketaan se tulee kohta 
mieleen ..tota.. sä viittasitkin äsken tossa niiku opetusohjelmiin tai miks niitä kutsutaan onko 
opetusohjelma oikea sana kuvaamaan eri opintosuuntia niin miten  
v: koulutusohjelma on oikeampi… 
k: no joo koulutusohjelma taitaa olla oikee nimitys .. niin miten sä näkisit tämmötteitten 
ideoiden kehittelyn ja vastaavan miten se vois palvella koulutusohjelmia ja yleensäkin 
opettamista. 
v:1682 mmm. . oota sano elikä tämmönen ideoiden  
k: ideoiden kehittely 
v: joo  
k: miten se voi palvella koulutusohjelmaa ja yleensä niiku opettamista että jos tavallaan 
tehtäs enemmän niin että oppilaat osallistuisivat siihen toimintaa enemmän.. 
v: joo sen on mun mielestä tosi hyvä jos opiskelijat ois mukana siinä toiminnassa elikä 
totanoin niin…siitä tulis paljo ..paljo eri näkökulmia elikä mun mielestä se voi olla ihan … 
tää on niitä asioita ..niiku innovaatiot mitkä pitäisi olla varmasti opetus suunnitelmissa 
mukana ideat ja innovaatiot asiat että et..et jos me aatellaan kuitenkin tai ainakin mä aattelen 
että ne sellaisia perustaitoja tänä päivänä että pärjätään mutta suuri puute että sitä ei ihan 
opsissa ole elikä mä aattelen että mä alotin silloin 2007 tieto tai verkkotoimintojen 
kehittämistä ja silloin keskusteltiin että …että tota.. et pitääksen on opetusuunnitelmassa vai 
eikö sitä pidä olla ja missä muodossa ja täsät medialukutaidosta niin niintota se oli asia jota 
joutu osattu niin kauheesti ajatella ja se koettiin niiku ylimääräsenä ja ajateltiin jopa opettajat 
voi toimia ilman sitä tavallaan mutta että nyt mun mielestä meijän se käsitys siitä tänä 
päivänä se on vaan yksi media muiden joukossa ja että se kuuluu niinkun 
perusvalmiuksiin..kyl mä mielellä olisin taipuvainen siihen ajatteluun etenkin kun mä oon ite 
näitä projektihallinta ja tämmöisiä opettanut niinku nää niiku tavallaan ja tämmöistä 
kehittämistä niiku mun mielestä ammattikorkeakoulu opiskelijalle pitäs olla niiku..kyllä sillä 
pitäs olla valmiudet tämmöseen toimintaa niiku näitten opintojen päätteeksi et siinä mielessä 
niin ….jotenkin mä ajattelen et näitä ideoita pitäs tulla ihan sitten kaikilta toimijoilta ja 
tavallaan ja pitäs kuulua siihen opetukseen kyllä ne siellä ilmanmuuta palvelee…  mikäs on 
se parempaa oppimista sitten kun se että saadaan jotakin kehittämishankkeita missä niinku 
lähtee niistä opiskelijoista omista ideoista et sillähän ne sitoutuu ja motivoituu ja varmasti 
tulee sitten niiku … niitä omia yrityksiä ja työ ..niiku työmahdollisuuksia .. mut sit tietenkin 
on juur tää mittakaava kysymys mikä on pieni ja mikä on ..mikä idea on mikäkin kokonen 
idea et milloin se on sit sellainen todellinen innovaatio.. 
 
01NTK30612 
k:miten sä näkisit eri koulutusohjelmien keskinäiset sillai että ne tekin yhdessä tavallaan  
v: poikkitieteellisesti 
k: niin 
v: no mun mielestä se minkinlanta se on just niiku semmonen esimerkki nyt siitä mikä..mistä 
mulle on kerrottu mä en ite ole ollut siinä  mukana mut että siinä on tosian niiku 
konetekniikkaa mitä siinä oli niitä .. mun mielestä se on kannatettavaa tää 
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poikkitieteellisyys….että se tarkottaa tällasia projekteja missä on erilaista osaamista mukana 
että tää työhän on. 
 
k: miten sä totanoin näkisit sitten se jos sitä vielä laajennettas sitä kuvioo tavallaan jos 
puhutaan KT-keskusten alaisuudessa olevista opetusohjelmista tai näistä koulutusohjelmista 
voisko se olla myös sellateisten keskistä  
v:joo ilman muuta se olis ..että se pieni kuvio on se koulutusohjelma seuraava kuvio on tää 
KT ja sitten on se eri KT välinen tai siin ainakin mää kattelen nyt biotalouden näkökulmasta 
että en mä tiedä se voi olla teennäinen tää KT jako .. mä en tiedä ..että..tässä on nyt ajateltu 
että tää on näitä luonnonvara-alan  koulutusohjelmia mitä meillä on .. niin tota … niin 
..sanotaan näin että tarvelähtönen yhteistyö pitäs olla niiku ..siinä ei pitäsi olla kahleita …että 
meillä on esimerkkisi nytten  … se että kun mä olen tehnyt näitä haastatteluja nytten niin 
esimerkiksi tuolla metsäpuolen näitä yhteistyömahdollisuuksia sote alan kanssa elikä metsä 
niiku hyvinvoinnin kanssa ..metsä ja hyvinvointi yhdessä et sieltä löytys niiku ihan uusia 
juttuja ja mut että .. siinäkin nyt sitten on niiku tavallaan se että koska tätä ei oo niiku …kun 
tietysti ne resurssien tasolle niin sitten tavallaan pitäisi olla työ tekemisen aika sitä ei sitten 
pystytty sitten oikein tekeen sitten kun ei tiedetty et miten nää resurssit täällä on hoidettu 
niiku tämmöstä hallinnollista tai osittain organisatooriset esteet pitäs saada poistettua mutta 
tota kyl mää rinnastan koulutusohjelmien välisen yhteistyö on samaa et se on niiku sitä samaa 
KT:n valistä yhteistyötä tässä meijän organisaatiossa ilamn muuta..sitten on kysymys se mikä 
on yhteistyötä niiku toisen asteen oppilaitoksiin ja sitten tavallaan yliopistoihin että se on 
sitten seuraava kysymys ..et mitä se tarkottaa .. sieltä löytys sitten niiku se .. tavallaan ne tasot 
koska sitä joudutaan kanssa miettiin … mikä kuuluu minnekin  
k: niin se on totta. 
 
01NTK30616 
k:on teillä täällä totanoiniin tavallaan näin heittomerkeissä sanottua innovaatioasiamiestä. 
v: mm niin aatteletsää täällä mustialassa.. 
k: joo 
v: ei meillä semmoista et yks opettaja on aiheeseen tai aihepiiristä innostunut..mutta tota..mä 
en ainakaan koe.. nyt mä vastaa näihin kysymyksiin enemmän ehkä niiku KT tasolta koska 
mä oon KT:n yhteinen henkilö niiku täältä mustialan kannalta noin yleisestikin et varmaan 
jos sä haastattelisit tästä mustialasta jotain niin varmaan vois odottaa erilaisia ajatuksia mut 
että mun ..mun ajatusmaailma lähtee tavallaan siitä että …että..että se kattaa aina niiku 
useamman toimijan… se mihin mä olen täällä tavallaan törmännyt kun mä olen niitä omia 
haastatteluja ku tehnyt kyl se vaan on yllättävää  tää fyysinen välimatkatunne niiku koetaan 
niin ..problemaattisena että se tuntuu et se yhteistyö ja yhdessä tekeminen ne edellyttäs vaan 
sitä fyysistä yhteistä ympäristöä ja et mulle se on sillai ..mun on vaikee sitä aina ymmärtää 
koska mä olen tehnyt ite..tosiaa niiku..seittemän ja puoli vuotta töitä niin että mä teen … 
pääosa mun työskentelystä tapahtuu niiten kanssa niin että mä en ole fyysisesti samassa 
paikassa … totta kai mun pitää tuntee ne ihmiset sit sille.. että mun mielestä niiku se että 
yllättävän hyvää yhteistyötä voi tehdä vaikka ei olisi nähnyt kuin kerran tai ei aina tarvii 
nähdä fyysisesti .. mut tää tuntuu olevan semmoinen mikä vielä on kovin vallitseva 
ajatusmaailma .. että kun ne parhaimmat innovaatiot ehkä tulee siitä että on erilaisista 
ympäristöistä eli törmäämisestä siinä mielessä jos me keskitytään tässä siihen että miten 
täällä paikallisesti eniten löytyy mä luulen et se ei niiku toimivin konsepti …. 
 
k: siitä tulikin mielee sit totanoiniiku että tarvittasko tavallaan semmosta ..esimerkiksi tänne 
olevaa innovaatioasiamiestä vai sitten tavallaan koko HAMK:n yli olevaa 
innovaatioasiamiestä tai tavallaan semmosta jotain .. 
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v:2427 no aina pitää lähtee jostain liikkeelle ja jos se ihminen on aktiivinen ..sehän poikii 
paljon uutta..sitten pitää olla joku jolle niitä sitten tavallaan .. sitä uutta toimintaa niiku mihin 
ja miten se niiku rakentuu siitä eteenpäin niin .. mun mielestä tarvitaan henkilö joka tätä asiaa 
vie eteenpäin ehkä olis parempi että työpari joka veis tätä eteenpäin että tavallaan semmoinen 
yhden ihmisen varaan (ei selvää) on ..ei ole oikein hyvä idea mun mielestä tänä päivänä että 
esimerkiksi mää tässä omassa työssäni kun mä tulin tänne näit verkko toimintoja kehittämään 
niin sehän henkilöity kauheen helposti niiku minuun niikun yhteinen työ ja myöskin se työ 
tulee sitten ..parempi se olis sitten jos olis heti se semmonen että olis useampi ihminen 
jakamassa  niin silloin se on niiku tuloksekkaampaa ja se ..painopiste on siinä tekemisessä 
eikä niikään ihmisissä sit sillai et tota mun mielestä vois ihan hyvin aatella että ois ollut 
tämmönen työpari joka tekis sen tiimoilta nyt ensin töitä ja kattois mihinkä se sit niiku lähtee 
ja mitä siitä sitten tulee ..et tota.. en mä saa sun (ei selvää) ..se että löytyykö meiltä jo nyt 
sellaiset ihmiset se mikä mun mielestä pitäs niiku kattoo että …. 
 
 
01NTK30615 
k: mitä sä totanoin luulet mikä vois olla niiku semmoinen hyvä tapa tavallaan kun tää HAMK 
on aika hajallaan tavallaan tohon yhteydenpitoon … 
v: niin siis kyllä yhteisprojektit on sellasii mitkä  totanoiniin missä sitä tehtäsiin ..mun 
mielestä tää avomobiilit mikä mulla on se hanke niin .. näissä haastatteluissa kaikki on 
kertonut mulle nyt että joo .. siinä on tullut sitä yhteistyötä se on niiku .. viritettiin niiku sillee 
että jokainen KT miettis niillä olis sellainen juttu ja sit haettiin siihen niiku niitä toimijoita 
että hei näin kun yhdistävä tekijä kyllä se silloin pitäs lähtee siitä että ..että tota on joku juttu 
jossa jokasella on joku oma panos tai rooli ja sitten millä keinoilla pidetään yhteyttä että niin 
tota… mun mielestä ihan ehdoton jokasessa yhteistyössä pitää olla verkosto nähtävissä ..se 
toiminta.. et mitä se on jos se on ,, niiku omissa tietokoneissa tai jos se on tota jossakin 
kansioissa verkkolevyillä mihin ei ..mihin ei ole näkyä ..elikä siinä mielessä mun mielestä ei 
oo muuta tänä päivänä niin pitää olla semmoinen yhteinen foorumi työskentelypaikka missä 
se toiminta tehdään näkyväksi ja sit sen ohelle niin..me käytetään kaikkea, me käytetään 
connetpro  jossa meillä on niiku mahdollisuus käyttää monipuolisia viestinnän välineitä eli se 
että voidaan lähettää kuvaa ja tekstiä ja jakaa dokumentteja niin poispäin ..niitä meidän pitää 
hyödyntää että jos me ajatellaan että aina kokoonnutaan jonnekin niiku jonkun asian tiimoilta 
fyysisesti niin ei tästä tule ikinä mitään ..et tää on niin kuitenkin iso ja siinä menee niin paljon 
aikaa siihen että et se niiku vaan hiipuu taas sekin homma ..näin se on ..jos työkaluista 
puhutaan niin noi verkkotyökalut on hyviä.. ja ne on aika helppoja tänä päivänä käyttää ja 
toimivia .. mutta aina tarvitaan semmonen primus moottori näihin hommiin että ..joku jolla 
on vastuu ..’ 
 
 
k: miten sä näät jos totanoiniin esimerkiksi jos luodaan yli HAMK:n oleva joku 
toimintaprosessi, niin kuin hyvin sitä tultais noudattamaan. 
v: siis kaikkee mikä on ..helpottaa toimintaa ..ja on niiku mielekästä en mää ymmärrä että sitä 
periaatteesta vastustettaisiin mut kyse on siitä että se pitää niiku .. nää nykypäivänä nää asia 
ei voi tulla niiku ylhäältä annettuna vaan se että et se on aika pieni työ sitten loppujen lopuksi 
virittään sillai mm. mä nyt ..voi olla et näin ei ole mut mä kuvittelisin ite että jos taidokkaasti 
tehdään niin tavallaan  luotas yhdessä se semmonen konsepti tai malli tai muu ..niin siihen on 
helppo ihmisten sitoutua .et mä voi esimerkkinä sanoa vaikka tän meidän bionetin mikä me 
nyt tehtiin tää portaali ..mä työstin sen näiten ihmisten kanssa sitä prosessoitiin jonkun aikaa 
ja eihän siihen totta kai olla sataprosenttisen tyytyväisiä mutta se on otettu hirveän hyvin 
käyttöön ja vastaan ja ei edes ajatella mitään että mitenkään muuten tehtäisiin ett se on sillai 



                                                                                                                               LIITE 2/ 9 

 9 

onnistunut , mut jos mä olisin tullut sanoon että tehdään äin eihän siihen olis kukaan 
sitoutunut ..et mun mielestä kun jos me ajatellaan innovaatioita ja ideoita ja luovuutta niin 
sitä on jos on tilaa ..ihminen on siis pohjimmiltaan luova ja se haluu kokoajan keksiä uusia 
ratkasuja ..et se on ilmapiiri kysymys . 
 
01NTK30613 
k: tossa alussa taisin kysyäkin tästä ilmapiiristä justiin niin… 
v: niin se on herkkä tää ilmapiiriasia mä en tiedä mitä mä vastasin silloin mutta kuitenkin 
niiku siinä se on yllättävän haavoittuvainen kun ylipäätänsä me puhutaan työilmapiiristä että 
pienetkin virheet tai väärät arviot siitä miten henkilöstö reakoi joihinkin asioihin se on 
totanoin ..kyä se heti näkyy  ..se on herkkää touhua tää johtaminen..mut että mä sitä  ..mun 
mielestä tää on niiku ihan jos mä puhun biotalouden KT  tasolla niiku tota ..ilmpiiri varmasti 
on semmonen että ideoille ja innovaatioille löytyy niiku tilaa että ei täälläniin kaavoihin 
kangistuneita olla  
k: miten sä näät totanoin onks kauheesti paljon eroo siinä jos tehdää tavallaan..kuka tekee 
jotain T&K liittyvää hommaa tai kuka tekee opetustyötä onks niitten tavallaan sillä 
suhtautumisella kuin paljon eroa. 
v.mm.. suhtautumisella mihin 
k: yleensä totanoin tämmötteeseen uudistumiseen ja näihin innovaatioihin.. 
v: en mä tiedä mun mielestä ne on niin henkilökohtaisia asioita ja kysymyksiä ei voi 
luokitella sillai  kuka olis jossakin roolissa tai näin kyl se on ihan persoona kysymyksiä …en 
mä nää tässä sillai ..mun mielestä meillä on kuitenkin pääosa on siis opetuspuolella kuka 
siellä T&K puolella..mul ei tuu niiku mieleen semmosta oloo että olis jotekin tällästä.. 
 
01NTK30619 
k: ei mulla oikeastaan tän ihmeempää jos sä haluut vielä jotain sanoo yleensä asian tiimoilta 
niin voit . 
v. mä olen oiken ilonen jos semmoista toimintaa saadaan niinku liikeelle tavallaan 
joustavuutta ja ketteryyttä että näihin omiinkin työtehtävien tavoittesiin jota mulla on niin 
tavalla se että .. että jos nyt tämmöistä ilmapiiriä niiku ..mä niiku koen sen niin että HAMK 
organisaationa .. jos se tukee ideoita ja innovaatioita, luovaa työskentelyä ja sitten se 
tavallaan niiku se menee läpi koko .. tää ajattelu menee läpi koko organisaation ja semmonen 
..mun mielestä siihen liittyy semmonen palveluajattelu myöskin että niin mä olen 
äärimmäisen onnellinen jos tämmönen niiku toteutuu että tää on iso organisaatio niin totta kai 
siellä on paljon semmosta..erilaisia käytäntöjä erilaisia asioita niin tota .. sitten sillä on ne 
omat heikkoutensa kuten aina totta kai .. mut että asenteella ja ilmapiirillä saadaan paljon 
aikaiseksi  
 
01NTK30618 
k: semmonen kysymys tuli mieleen se oli jäännyt multa kokonaan pois tosta lapusta että  Sä 
varaa tiedät suurin piirtein mikälaiselta näyttää niiku innovaatioprosessi semmoteena 
periusinnovaatio mitä mitäniiku yritykset tavallaa jos katsotaan yritysilmapiiristä sitä niin 
tavallaa mihin sä oikestaan asettasit tavsallaan tän HAMK:n toiminnan siinä 
innovaatioprosessissa. 
v:mm totanoiniin ..kyl tää niiku siellä enemmän siellä alkupäässä kuitenkin jos mänyt oiken 
muistan ja ymmärrän sen kun tässä ei ole mitään kuvaa mut kyllä mä niiku aattelen sen sillai 
kuitenkin että ..ett totanoiniin ..että että ..ainakin tässä alkuvaiheessa jos tämmöstä ruvetaan 
viemään näin mä ajattelisin. 
k: joo joo tää on ihan hyvä juttu no . 
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v. En mä ole mikään innovaatioiden asiantuntija ollenkaan siis mulla on vaan mielikuva 
näistä asioista ..et mä olen vaan tehnyt kehittämistehtäviä tavallaan ollaan viety niiku ideasta 
hankeeksi prosesseja kyllä  että .. 
k: niin sehän on tavallaan sillai se on se  idea löytyy sit on tavallaa se idean kehittäminen sit 
se lyödään  jossain vaiheessa lukkoon ja siitä tulee projekti ja sit se päättyy  siellä 
loppuvaiheessa tuottavak tuotteeksi se on tavallaan innovaatioputki siitä nyt käytetään vähän 
eri nimityksiä se välikehittämisestä puhutaan konseptoinnista ja sitten on totanoiniin tavallaa 
innovaatiomahdollisuuden toteamista ja että.. 
v: et mun mielestä siin tulee ne yritykset täytyy tulla mukaan siihen sitten se menee niiuku 
sieltä että niiku se oppilaitoksen rooli on siellä alkupäässä niiku mä sanoi että . 
 
k: siitä vois vielä jatkaa sen että mitä sä näät siitä että HAMK:llahan on aika paljon 
erinäkösiä sellatteita yrityshautomo systeemeitä niin onko nää tavallaan niitä portaita mitkä 
veis sitä sitten siitä HAMK:n normaalista roolista eteenpäin vai onko se sitten ihan vaan 
pelkästään yritystoimintaa  
v: no en mä tiedä sitä pitäs varmaa niiku..mä en nyt sit kauheen tiedä muuta kuin tämän 
yrityshautomon mikä täällä ..on sivusta seurannut sitäkin että tota varmasti sen kautta… kun 
siihen kiinnittyy ne opiskelijat sitten ..jos ne kiinnittyy kyllä se niiku on  mahdollista että ne 
olis  vahvemmin mukana ja niistä tulis sitten niille niitä yrityksiä ja ihan on ok. 
 
k: oliko vielä jotain muuta  
v. ei nyt oiken… 
k: päätämme tämän tähän ja toivomme että meillä jäi jotain tänne laitteeseen ..      
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Haastateltavan 02MTKO201 haastattelun litterointi  
 
k: haastattelu 16.9-09 klo 10.00 . 
 
02MTKO2010 
k:selvä alotellaas totanoiniin mä ihan ensimmäisenä kysymyksenä tässä on niiku tai 
tämmötteenä alueena tavallaan missä ominaisuudessa sä toimit ja olet tässä haastateltavana  
v: joo mä olen tota kehityspäälikkönä ja logistiikan lehtorina oon tässä yksikössä ja tota 
toiminut -99 vuodesta lähtien että mä olin ensin projektitoiminnassa projekti-insinöörinä ja 
tota projektipäällikkönä ja nyt on sitten opetustyöhön enempi kääntyneenä ..kääntynyt ja 
vastuulla on myös starttihautomon vetäminen tässä yksikössä ja tupa opintojen koordinointi . 
k: selvitätkö vähän tupaan 
v: joo tupassa on sitä ..niiku työpaikka opintojen ohjaus elikä siinä on tota tämä 30 
opintopistettä on tarkotus opiskelijan suorittaa työpaikka projekteissa ja totasilloin kun 
opiskelija löytää semmosen työpaikan missä se voi tehdä ne ammattiopintoja 30 
opintopisteen edestä  niin sillon tehdään henkilökohtainen hopsi sillätavalla että hän voi 
suorittaa ne siellä työpaikalla ja ne arvioidaan en opinnot sitten . 
 
02MTKO2011 
k: noniin sit tota otetaan ensimmäiseksi alueeksi tommonen kun tota minkälaiseksi sä koe 
täällä niiku tavallaan täl osastolla tai KT keskuksessa tän tämän hetken ilmapiirin ideoille ja 
innovaatioille  
v:no kyllä se avoin on sinänsä että tietysti tarjotteita tekkee se että meitä on niin pieni 
porukka ettei kaikkeen keretä mukaan että tavallaa sitä se karsinta että miten paljon joudutaan 
karsimaan hyviä ideoita ettei oteta hyödyksi käyttöön niitä ja oman toiminnan 
kehitämiseenkään niin se on semmonen vähä latistaa mutta ideoita syntyy kyllä niin paljon 
että niistä ei ole ainakaan pulaa ..mut ne on semmoisia kahvipöytä keskusteluja ja 
palavereissa tulevia esille tulevia ideoita mutta ne jää idean tasolle ei niitä juuri kukkaan vie 
etiäpäin ..jotkut ihan harvat menee  
 
02MTKO2012 
k: tota onks teillä mitään työkaluja  tavallaan käytössä   näiden ideoiden hallintaan  
v:156 ei oo varsinaisesti että siinä on sitten jos oikein joku hyvä idea jostain hankeen pohjaks 
vaikka niin sit se annetaan tehtäväks valmistella ja tota yleensä se idean kehittäjä tai esittäjä 
saa siitä tehtävän että rupeepas sitä kehittelemään etiäpäin ja ne on silloin lähinnä näitä 
hankeaihioita että varsinaista tuotekehitys sanotaan teknisiä sovelluksia ja näihin kehittämistä 
niin ei juurikaan ei oo edistetty meillähän oli tää innoforss kautta eleforss tässä yksikössä tai 
osaamiskeskittymässä koulutus..elekroniikka tutkimus ja koulutus tehdas niin siinä oli ..me 
rakennettiin sitä 2000 luvun alusta lähtien sitä rakennetta että me saatas siihen hyvä 
tämmönen innovatiivinen porukka ja tota kehitysympäristö sehän ..nyt eleforss yhtiöitettiin 
nyt vuosi sitten ja tota tai vähän yli reilu vuosi sitten ja sitten tuo innoforss on ajettu sillä 
tavalla alas että siellä ei ole ihmisiä töissä ketään ..että siellä parhaimmillaan oli opiskelijat 
mukaan lukien parikymmentä ihmistä töissä . 
k: se on sitten ollut ihan kohtuullisen kokosta toimintaa.. 
v: kyllä ja alko jo semmoista osaamista tulla siihen että ..et silloin oli enempi nyt on taas kun 
meillähän silloin oli tietotekniikan koulutusohjelma oli tärkein ja suurin ja nyt kun se on 
ajettu niin alas pari vuotta sitten tehdyllä päätöksellä tai taitaa olla kohta kolme vuotta 
aikaa..päätös tehty niin tota ..siinä sitten päätettiin että toimitusketjujen hallinta on se meijän 
ykkös alue mitä ruvetan kehittämään ja tota sitä on nyt sitten aloteltu siitä alueesta se 
osaaminen hyvin ohkasella pohjalla että meillä oli tavallaan osaamista hyvinkin paljon 
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elektroniikasta ja tietotekniikasta jolla nyt taas ei oo niin paljon käyttöä elikkä tämmöisiä 
elekroonisia sovelluksia ja ohjelmisto sovelluksia muuta tehdä enää ku opiskelijatöinä ja ne 
tahtoo olla niitä pöytälaatikko töitä sitten aika pitkälle . 
 
k: tässä on aika paljon nyt kyllä kierretty tavallaa tätä itse pääaihetta jos palatatas tähän et 
millaisia innovaatio tai idea prosesseja täällä yksikössä on onko niitä oikeesti olemassa, 
kutsutaanko niitä siksi vai onko ne jollakin toisella nimellä. 
v:1702 no mä luulen että ne on erilaisissa palavereissa ja tuolla tota .. kahvitilaisuuksissa ja 
muussa syntyy ideoita ..ideoita ja keskustelua ja viedään vähän siinä keskustelussa eteenkin 
päin mutta aika monet niistä jää sillon dokumentoimatta ja sitten ..et ne ei lähe niiku 
kantamaan eteenpäin elikkä oo tämmöstä .. sitä systematiikkaa siinä että joku ottaisi kopin ja 
lähtis viemään sitä eteenpäin jotain poikkeuksia tietysti on että niistä keskustelujen pohjalta 
tai palaverin pohjalta syntyy niiku semmonen  ”lappu syttyy”  ja lähetään viemään sitten 
hanketoiminaks koska taas ilman hanketoimintaa ja ulkopuolista rahotusta niin meillä ei niiku 
oikastaan ole mahdollisuutta niin lähtee viemään niitä ideoita etteenpäin et pitäs jostain se 
rahotus sitten saada . 
 
k.1762  Onko kun ideoita on saatu niin onko niissä käytetty jotain työkalua tavallaan 
arvioitaessa vähän näin heittomerkeissä se niiku kantavuuden kanssa jotain esimerkiksi 
pisteytysjärjestelmää tai jotain semmosta agebdalistaa läpitte tai tämmöstä vastaavaa  
v: ei oikeastaan ole että ne on ollu sillä tavalla siihen kun useammalla ihmisellä tuntuu että on 
samanlainen näkemys että kyllä tää vois olla hyvä asia se on lähtenyt eteenpäin mutta jos 
siellä on vaan yksin sen kannalla niin ei sitä sillä tavalla..meil ei oo niitä pisteytysjärjestelmiä 
.. ainut on nyt kun meillä on ollut feeniks ideakilpailu tossa foorumi hankkeessa ni siinä on 
selkee pisteytysjärjestelmä laadittu ja tota siinä on kahdentoista henkilön raatikin jotka arvio 
sitä ja on eri aloilta näiltä klusterialoilta mitä forssan seudulla on ..niin on arvioijat ..sehän nyt 
päätty tänään kuudestoista päivä se kilpailu..se oli puolivuotta auki kaikille seutukunnan 
asuville tai työssä käyville ihmi.. tai opiskelemassa käyvillä ihmisillä että siinä synty joku 
kuutisen kymmentä ideaa nyt en ole tänä päivänä nähnyt sitä että montako oli tullut tässä 
viimesinä päivinä mutta elokuun loppuun mennessä oli viiskyt yksi ideaa saatu ..siellä 
oli tietysti ideoita niin ..mopopoikien kuriin saatamisesta  lähtien ja siten kultuurillisten 
arvojen ja tämmösten eteenpäin viemisestä ja .. mut kyl siellä muutamia semmosia ihan 
selkeesti ideoita jotka pitää viedä eteenpäin ja ehkä hankkeistaa tai sitten tota toimittaa 
jonkun yrityksen kehitettäväksi  
k: niitä ei ole vielä tavallaa niiku arvioitu  
v: niitä on arvioitu mutta ei ole vielä tota päätetty sitä jatko prosessia elikä se on nyt tässä 
ihan tehtäväkin niin ..ensviikon aikana viimestään että meillä kookaa näitä sit siihen 
hommaan .. siin on niiku oikeastaan opetella nyt sitä tämmöstä systemaattisempaa toimintaa 
että ideat kerätään tietyllä tavalla kerrotaan ideoijille miten ne arvioidaan mitkä asiat 
vaikuttaa siihen arviointiin ja palkitaan myöskin idean tuottajat ja sitten mietitään se jatko 
kehitys että niille kehitys kelposille ideoille miten niitä viedään eteenpäin ja tota sitten 
myöskin sitä seurattaan miten ne menee eteenpäin vielä ensi vuosi elikä ihan julkisuudessa 
seutusanomat lehti on siinä meillä sponsorina niin ne julkasseen sitä ettämiten ne on mennyt 
eteenpäin ..elikä se on tämmönen ihan oma kilpailunsa ja sitä kautta tullut tänne 
innovaatiotoiminnan ..että perehdytään paremmin mitä se tarkottaa ja miten sitä voi viedä 
eteenpäin ja on tietysti todettuki että kun sitä kilpailua pistettiin pystyyn niin sillon luultiin 
että täällä on tämmönen tota innovaatioiden kehittämisprosessi ja organisaatio jo kanta 
hämeessä toimimassa että viedään ne parhaat sinne kun on arvioitu mutta sit todettiinkin että 
eihän semmosta olekaan semmosta yleistä ..tota järjestelmää joka sen hoitas tai organisaatioo  
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k: kuin totanoin käytetään sit tavallaan sitä niin sanottua oppimista hyväkseen siinä että  
uusissa tavallaan dokumentoidaanko noita projekteja sillai että voitas sitten oppia. 
v: joo kyllä nämä mitkä on niin ihan selkeesti niiku esimerkiks EU projektit niin nehän on 
pakkokin dokumentoida ja tämmöstä ja samaten opinnäytetyöt et niissä kyllä tulee hyvät 
dokumentit et sinnehän täytyy kaikki se ..se tota syntynyt tuotetta tai menetelmään koskeva 
kehitystyön nämä suunnitteludokumentit ja kaikki tämmöset tuotokset pitää tulla sinne 
mukaan sinne opinnäytetyöhön ja sitten vielä tää taustaselvitykset ja muut ja nehän on sitten 
tänä päivänä sähkösesti tuolla luettavissa ja kirjastossa jossa on paperiversiot että ne on 
käytettävissä ja opiskelijat kyllä niitä lueskelee..lueskelee mutta taas sitten en tiedä että miten 
hyvin niitä niiku opettajat hyödyntää jos kattooko se vaan opettaja joka on ohjannut se sen 
opinnäytetyön ja siitä voi ottaa jotain hyötyjä mutta tota en tiedä sitten lukeeko toiset 
opettajat sit niitä ..ehkei tiedäkään tai muistakaan et siellä kirjastossa löytyä joku semmonen 
hyvä opinnäytetyö mitä vois hyödyntää … sitten tää muuten et jos ei oo opiskelu tai 
opinnäytetöihin tai projekteihin näihin… ulkopuolelta rahotettuihin projekteihin liittyvää 
kehittämistä niin sitten se tahtoo olla että se on aina henkilökohtaista ja se ei leviä sitten 
hyvin et siinä ei ole sitä systematiikkaa kyllä  
 
 
02MTKO2013 
k: aivan ..toi on varmaa turha kysymys että tai oikeastaan ei turha kysymys mutta voisko 
työkalut olla paremmin ajan tasalla  
v: kyllä varmastikin niin nyt ku tota ..on tää toimitusketjujen hallinta se on tämmönen uus 
alue niin siihen pitäs ja oikeastaan meillähän onkin näitä projekteja nyt sitten vetos projekti 
esimerkiksi jossa pyritään rakentamaan sitä osaamista ja siinä katotaan myös ne  työkalut että 
millä sille alueelle voitas uusia innovaatioita kehitellä ja muuta että.. 
k: miten totanoin suuntautuuks nää työkalut tavallaan niiku HAMK:sta ulospäin vai onko nää 
tavallaan HAMK:n sisäisen käytännön työkaluja. 
v:346 ne on enimmäkseen mitä työkaluja meillä on käytössä niin ne on tähän opetustoimeen 
liittyviä että opiskelijoiden käyttöön ja  opetukseen liittyviä että tämmöistä henkilökunnan 
käytössä ei juurikaan ..pelkästään käytössä ole  
 
02MTKO2014 
k: tota sä kerroit vähä tosta noista eri syteemeistä mitä teillä on ollut mutta onks teillä sellasta 
kun määrättyä porukkaa mikä käsittelee näitä ideoita vai onks se niiku tapauskohtanen millä 
mennään eteenpäin  
v:joo..kyllä se tota aika pitkälti on tuo meijän KT keskuksen johtajan peukalon alla että hän 
siinä niiku tavallaa tekee päätöksiä ja lähtee viemään etiäpäin jos tuota jollakin idealla on 
joku kantava ajatus että Heikki Ruohomaa on siinä pitänyt sen itsellään ja meil ei oo niinku 
semmosta selkeetä roolitusta tällä hetkellä että kuka vastais muuten siitä että se on 
tapauskohtasta hyvin pitkälti…sitten jos on opiskelijoiden töihin tai opiskeluun liittyvien 
sitten koulutusohjelmajohtajat ottaa omalta alueeltaan ja vie niitä eteenpäin …meil on kyllä 
T&K työryhmä myöskin perustettu mitähän se oli viime ..kevät talvella mut siinä on ollut 
enempi nyt niin näihen hankkeiden valmistelua ja tämmöiseen järjestäytymiseen liittyviä 
asioita  että ei ole vielä ja tiedonkulkuun liittyviä mut ei ole semmoista systemaattista 
kehittämistoimintaa ja ideointia ja innovaatioiden kehittämistoimintaa saatu millään tavalla 
vielä käyntiin. 
 
02MTKO2015 
k: mitä sä luulet kuinka paljon, ketkä tässä nyt mukana on, kuinka paljon nää käyttää työaikaa 
tai vapaa-aikaa näitten asioiden pyörittämiseen 
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v: se on oikeastaan niin että esimerkiksi mulla on siinä kehityspäällikkö roollissa mul on joku 
100-150 tuntia vuodessa käytettävissä tähän hommaan ja sit näillä muilla jos se mahtuu 
siihen johonkin projektiin tai muuten työaikaan ei oo erikseen nimettyä työaikaa ja resurssia 
sille että osallistusivat .. 
k: se sitten otetaan jostain muualta.. 
v: se otetaan muualta tai se tulee vaan lisänä siinä että ..ei oo tämmöistä selkeetä panostusta 
sen resurssin suhteen . 
k: sitten onks täällä … 
v: vielä tohon vois lisätä nythän meillä on tietysti näitä uusia henkilöitä niiku Sippola Kirsi 
tuli vuoden alkupuolella taloon aluekehityspäälliköksi ja tota hänen tehtävänkuvasta ja 
resurssoinnista mulla ei ole tietoa ja samaten nyt tuli ihan uusia vasta tällä viikolla tuli kaks 
vai olikse.. viime viikon keskiviikkona kaks uutta henkilöö taloon niiden työajan käytöstä sen 
tarkempaa tietoo oo että se voi että siellä on jotain mietitty sitten .. 
 
02MTKO2016 
k: sä tossa puhuit justiin näistä elefossista ja innofossista niin onks niiten tai yleensäkään 
täällä innovaatiotoiminnassa onks siitä syntynyt mitään prototyyppejä tai palveluaihioita tai 
vastaavia sellatteita . 
v. Kyl meillähän tota silloin kun innoforss pyöri niin yli 40 opinnäytetyötä tehtiin sinne 
innoforssiin ja aika monet niistä oli semmoisia että niistä ois pienellä lisätyöllä olis saanut 
tuotteistettua ihan myytäviä tuotteita elekroniisia laitteita ja ohjelmoitavia laitteita ja samaten 
ohjelmistotekniikan puolella internetpohjaisia sovelluksia tämmösiä mutta ne on kaikki 
jäänyt siihen että ei oo sitä tuotteistamista osattu tai sitten sillee ei oo enää ollut aikaa ei oo 
ollut kenekään tehtävänä se et niitä on tuotettu tavallaan ideatasolta niiku prototyyppi mut se 
on jäännyt prototyypiks ja nyt kun tää innofoss ne jäi sitten kaikki sinne että mä en tiedä mitä 
niille on tapahtunut ..todennäköisesti ne on vaan pöytälaatikossa tällä hetkellä. 
 
02MTKO2017 
k:oliks se sitten tavallaan puutetta.. niinku yrityksistä tai halusta perustaa yrityksiä ja 
niiten..oliskone ollut niin kantavaa liiketoimintaa niistä saatu että niitä olis voinnut tällää 
käyttää ..olis vaikka voinnut myydä eteenpäin  
v: kyllä varmaankin olis voinnut ..siellähän tehtiin opetuskortteja ja sit tehtiin ihan tommosia 
tiedonkeruukortteja joita voidaan tota soveltaa jossain vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi 
mettään viedään laitteisto keräämään tietoa ja se lähettäs sen sitten tuota tukiasemalla tai tota 
jonkin verkon kautta niin tutkijoiden käyttöön sen datan ja siitäkin tehtiin ihan tämmönen 
toimiva proto mutta sitä ei koskaan viety sitten sinne kohdeympäristöön siitä jäi tota 
semmonen …sanotaan proto joka olis vielä pitänyt integroida eri osat yhteen ja jatkaa sitä 
niin tämmönen pitkäjänteinen kehittämityö on meiltä on puuttunut että ei niiku tehdä 
valmiiksi se indressi on vaan siinä että opiskelija saa opinnäytetyön ja se saa sen omansa 
valmiiksi niin sit se unohtuu taas sitäei niiku tehdä ..meillähän oli tää ”dosmantti” jossa ois 
pitänyt tulla oikein hyväkin innovaatio sehän tuli sensen kautta esille ja tota se ”dosmaatti” ja 
tota siinä niin olis ollut puhelinoperaattorikin kiinnostunut sen hankkimaan ne oikeudet sen 
valmistukseen mut nää opiskelijat ei sitä myynnyt sillon ne aatteli jos siitä jollain tavalla 
täällä yksikössä tehtäs toimiva tuote ja sit sitähän jatkojalostettiin elme projektissa siitä 
tehtiin malli elikä ihan muottien kanssa malli sitten tota ideoitiin ja miettiin sitä eteenpäin 
elektroniikka ja kaikki mutta sit se varsinainen tuotteistaminen mis olis vielä pitänyt jatkaa 
yks vaihe eteenpäin et siitä olis saatu myytävä tuote niin sitä ei koskaan tehty et se aika 
hoiti..siitä on nyt kaks vuotta ..kolme vuotta taitaa kohta tulla kun se ideana tuli esille ja tota 
nää on niiku minun mielestä sillee aika..indressi ei riitä siihen tässä yksikössä tällä hetkellä 
vielä ett sitä tehtäs vielä ihan oikeesti tuotteita joilla olis liiketaloudellista arvoa ..et se jää 
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tämmökseeks hääräilyksi ja paljon on tota meillä ideoita ja tota tämmöstä niiku halua tehdä 
uusia innovaatioita mut sil on monesti sekin että siinä tuotteistamisvaiheessa pitäs jostain 
saada rahaa ja resursseja että siihen pitäs olla esimekiks komponetteihin ja osiin ja sen 
prosessin pystyttämiseen  ehkä muutamia tuhansia tai muutamia kymmeniä tuhansia euroja ja 
myös sitten siihen pitäsi nimetä henkilöitä ja antaa niille resursseja ja sitä kun ei tehdä jakun 
ei ole sitä rahaa eikä sitä liikumavaraan niin se jää tietenkin sinne.. opettajat ei lähde sitä enää 
omana aikanaan jatkamaan kun heillä on täys työkuorma opetustyössä ja tutkijoita meillä ei 
varsinaisesti ole ja nyt on sitten kun on vielä vaihdettu että pääsuuntaus on toimitusketjujen 
halinnassa niin ollaan ihan uudella alueella että tää elektroniikka ja tietotekniikka oikeastaan 
tietotekniikan koulutusohjelman varassa ihan täysin ja siellä on todellakin hankala kun tää 
tietotekniikan koulutusohjelma on tilanteessa että nuorisopuolella se on loppumassa että siellä 
on viimeset vuosikurssit menossa ja niisäkin on hyvin vähän opiskelijoita ja tota ..uusia ei 
tule muutakuin aikuisia elikkä aikuisryhmiä niin se on semmonen tekijä mikä latistaa..sit 
vielä sitä hallinnoidaan riihimäeltä käsin elikä se on riihimäen alaisuudessa se semmosena 
sateliittina et meijän se vankin osaaminen se muutettiin ..tavallaan poistettiin ja nyt pitäs 
uutta  löytää tilalle ..logistiikan osalta tää on parempi tilanne kun logistiikan ja 
toimitusketjujen hallinta on hyvin lähellä toisiaan että siinä ei niiku oo tämmöstä ..sanotaan 
että kehittämis niitä aihioita ja osaamista on tehty niin ja saatu niin sitäei ole hylätty eikä 
täysin pois että ..että tämmöiset isot linja muutokset sotkee kyllä et mä kyllä luulen että se 
sotkee vähintään kymmenen vuotta  ei se mene muutamassa vuodessa..pitää kasvattaa sitä 
osaamista . 
k: se on totta912 sillä on semmoinen valitettava vaikutus..mut sit ei ole kummiskaan 
sellatteita ihan syntynyt näitä ideoita mistä olis tullut jotain liikevaihtoo. 
v: ei semmosia mitkä ois meillä ittellä sitten tuotteistettu ja tehty niin pitkälle että liikevaihtoo 
mut sitten on kyllä semmosia opiskelijat on perustanut yrityksiä ja ne on hyödyntänyt omaa 
opinnäytetyötään tai sitten muuten sitä saamaansa osaamista ja niitä on syntynyt useitakin 
semmosia yrityksiä . 
k: et kummiskin sieltä kautta et se ei ole suoranaisesti HAMK:n  
v: joo  
k: vaan se on sitten tullut tavallaan niitten töiden kautta  
v: niin 
k:ja yritysten kautta 
v:kyllä ja sitten on joitakin opinnäytetöitä esimerkiksi tuolla Eleforss oy  mikä on perustettu 
niin sen käyttöön jäänneet sen hyödyks että ..ja sitten teettäneet myös uusia että siellä on 
niiku jollain tavalla määrätietoisesti kasvatettu sitä osaamista ja ehkä tuotteita myöskin .. 
 
02MTKO2018 
k: sit tota kun nyt kummiskin innovaatiotoimintaa aika paljon ollut niin onks innovaatioista 
syntynyt keksintöjä ja patentteja . 
v: ei ole syntynyt semmosia elikä ne on jätetty hakematta ..et siinä on todellakin …se on 
tämmöstä niiku kokeiltu ja katottu että osataanko me tehdä joku hilavitkutin mikkä sitä 
kuttuskin ja yleensä nää on onnistunut mutta sitten se on jäännyt sinne odottamaan johonkin 
..sit ne on erikseen ne tietysti mitä on opiskelijat tehneet suoraan yrityksiin niitähän on sitten 
varmasti otettu siellä käyttöön.. mut ei ole semmosta kuulunut et olis fieltback:ä saatu ettäse 
olis patenttiin asti viety joku kehitystyö. 
 
02MTKO2019 
k: oletsä tota ..onks täällä niiku tämmötteitä työsuhdekeksintöilmotuksia tiedäksä sellatteista 
että henkilökunta olis tehnyt . 
v: en ole kuullut  
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02MTKO20110 
k: sit tota tämmöinen periaate kysymys mitä mieltä sä olet yleensä keksinnöistä ja patentti 
käytännöistä näissä ideoissa ja innovaatioissa. 
v:1046Kyllä se olis ihan kannatettava asia kunhan vaan sillä pitäs olla se mekanismi että 
mitenkäne ..ne protot tai ideat ..ja sitten kun se proto saadaan aikaiseksi niin että 
varmistettaan että niitä lähetään viemään eteenpäin..että jotenkin se ketju pitäs olla 
muodostettu niin että siitä saatas jonain päivänä kaupallinen tuote ja jos se ketju olis olemassa 
se tukitoiminta ja ne resurssit käytettävissä niin ehdottomasti kannattas silloin viedä niitä 
sinne patentiin ja patenttiin asti (sana, ei selvää)1085. 
 
02MTKO20118 
k: sit toinen tähän semmonen periaateellinen että nyt kun tässä on keskusteltu paljon tästä 
tekemisestä niin missä kohtaa sä näet HAMK:n olevan tässä innovaatioprosessissa kun 
ajatellaan siel on niiku pohjala oli se idea sit on tavallaan se idean möyhennys sitt tulee 
tavallaan se projekti mikä siitä tulee sitten sen ja sit tavallaan sen kaupallistaminen missä 
kohtaa se rooli siinä putkessa. 
v: joo ..no kyllä se oikeastaan HAMK:n rooli on niiku kaikissa vaiheissa että pitäs tukee 
niinku sitä ideoiden synnyttämistä ja proton rakentamista ..nythän proton rakentaminen niin 
sillon kun se vähän komponetteja tai jotain materiaaleja tarvii niin sitä koittaan 
koulutusohjelmien sisällä tai jossain tehdä ..mut sitten tota se kenen yleensä se ensimmäinen 
vielä saadaan jos se on  opiskelija lähtöinen mut jos se on henkilökunnalta lähtenyt idea niin 
ja siitä ei voijja opinnäytetyöksi tai harjoitustyöksi laittaa niin se kyllä lopahtaa ettei sitä kun 
oo sitä mekanismia että voitas niiku vaikka sisäisenä kehittämistyönä tehdä ja tota sitten vielä 
niin.. jos sitä aateltas tuotteistamista ja liiketoimintaa saattamista ..voi olla jotain esimerkiksi 
tulihankkeen kautta on tapahtunut mutta se ei ole ollut tämmöstä systemaatista ja että se olis 
ulottunut koko organisaation kaikille paikkakunnille että ..me esimerkiksi ollaan aika tavalla 
ulkona siitä TULI hankkeestakin oltu ..että ollaan kyllä tietysti se esittely kuultu mutta tota 
siihen ei ole semmosta niiku sillä tavalla ehkä kannustusta ollunna ja sitten ei ole KT 
keskuksen sisältä osotettu että jos lähet kehittämään jotain jos sulla on idea niin että lähet 
mukaan sinne että muuta..semmoista kannusta ei oo ollut se on vaan se esittely ollut … ja 
meillähän tutkimuspäällikkö toimii myöskin KT keskuksen johtaja ja hän ei kauheesti kerkee 
kaikkiin sitten ..voi vaikuttaa siihen että niitä ei niiku viedä määrätietoisesti eteenpäinkään 
että ihan luonnollisista syistä että aika ei riitä ja ..ja ei millään voi kaikessa olla sata 
prosenttisesti mukana …et tää pieni porukka on ongelma myös .. 
k: onks teitä kuin paljon täällä . 
v: jaa-a meil on tota …niiku..on supistunut tää henkilöstön määrä .. 
k:..hehtaariarvio.. 
v: se on varmaan 30-40 kymmentä ja niistäkin on suurin osa semmosia opettajia jotka käy 
jostain muualta täällä että tota ..paikkakunnalta tai seutukunnalta mistä viiden kunnan 
alueelta jotka asuisivatkin täällä ja ois päätoimisesti meillä töissä niin ei niitä oo varmaa 
kolmeekymmentä  henkilöö.. ja siinä on sitten jo toimisto sihteerit ja kaikki mukana 
 
02MTKO20111 
k:miten sä näät totanoin näiten ideoitten ja niiden käsittelyn palvelevan näitä 
koulutusohjelmia ja opettamista  
v: no etenkin just siellä projektitöissä ja sitten tota opinnäytetöissä niin se palvellee tietysti 
oikein hyvin että siinä on ne pitkät perinteet mutta sitten taas jos ne ei mene tota just näihin 
opinäytetyöhin sitten semmoisiin projekteihin niin otetaan opiskelijoita mukkaan niin se anti 
on tavallaan niille ihmiselle jotka on mukana siellä kehitysprojekteissa nehän saa siitä eväitä 
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ja omalla tavallaan pystyy siirtämään sitä sinne opetukseen mutta tota sitäkään ei niiku sillä 
tavalla seurata ja mitata että esimerkiksi minkäla..millä tavalla joku projektissa kehitelty 
menetelmä siirtyy sinne opetusprosessiin että mittaaminen sieltä varmaakin puuttuu että se on 
vähän tämmönen..mutulla menevä asia  
 
02MTKO20112 
k:1356 kuin tota sitten käytetäänkö tavallaan niiku opetusohjelmien tai koulutusohjelmien 
välistä yhteistyötä eri ideoissa ja innovaatiotoiminnassa ja onko tavallaan sitten käytetty KT 
keskusten välistä yhteistyötä 
v:joo ..kyllä sitä varmasti tota käydään ja meillähän on tässä nyt esimekiks tää vetos projekti 
on lähössä käyntiin niin siinä on tota ajateltu että siinä mentäs kaikkien koulutusohjelmien 
osaam..niin kuin ammattialueille myöskin niin että toimitusketjujen ..kehittämistä ihan 
hoitotyössä ja logistiikan puolella tietysti sitten tuolla vieraskielisessä s…management 
koulutusohjelmassa ja tietotekniikassa ja miksei myöskin  tuossa kestävässä kehityksessä niin 
kyllä se kaikki silleen liittyy ja tota nyt on pohdittu myöskin uutta hanketta mikä menis 
hyvinvointi teknologian puolelle et sitä ollaan käynnistelemässä tässä niiku sen suunnittelua 
ideointia ja ens vikolla on idea palaveri muumuassa tästä ja tota ..siinä niin on tarkotus että se 
palvelis sitten ainakin toimitusketjujen osalta… niin myöskin logistiikan ja scm 
koulutusohjelmia ja tietotekniikkahan aika usein tullee tämmössiin palveluihin mukaan jos 
sinne niin kuin tässä mietittiin vanhusten kotona selviytymisen edistämistä tulis sellainen iso 
pilottihanke niin ja kuntia koitetaan siihe saada mukaan ja tietysti fstky mikä on tää 
terveydenhuollon kunta yhtymä tässä niin tota kyllä siitä varmasti saadaan semmonen paljo 
raja-aitoja rikkova..sithän meillä on se että meillä kun on pieni yksikkö niin meillä on 
koulutusohjelmien välillä tapahtuu myöskin opettajia vaihtoo sillä tavalla että tietotekniikan 
opettajat opettaa myöskin muissa koulutusohjelmissa sitten tietotekniikkaa ja sen 
hyödyntämistä että siinä niiku että siinä tulee tämmöstä tiedollista vaihtoo kyllä mutta siinä 
varsinaisesti niiku tiedostettu hyvin se että tällaisia poikkitieteellisiä innovaatioita 
niitä..meillä on niiku mahdollisuus viedä ja tuoda esille ja viedä eteenpäin mutta se on aika 
pitkälti jäännyt puheiksi tietysti jotakin aina menee etiäpäin se dosmaatti hommakin niin 
sehän oli sillä tavalla että tota hoitotyön opiskelijat osallistu senseen ja laittovat idean esille ja 
sitten sitä tuotemuotoilu koulutusohjelma tuolta silloin se oli tuolla hämeenlinnassa se oli 
kehittämässä sitä muotoilupuolta tietotekniikan koulutusohjelma oli kehittämässä sitten sitä 
elektroniikkaa siihen ja sitten oli vielä valkeakoskelta ..en nyt muista oliko automaatio vai 
tuotantotalous siinä mukana ..mukana kanssa opiskelijoineen tekemässä sitä kehitystyötä ja 
siinä oli tämmönen hyvin poikkitieteellinen lähestyminen ja ..valitettavasti se on niikuin 
todettiin että hyvin meni ja hyvä projekti ja tämmöstä mut sit jäi se tuotteistaminen.. se 
viimeinen pisara siitä pois  
 
 
 
02MTKO20114 
k:1984 miten sä näät vaikka niihin on nyt puuttuttu mut vähä toillai niiku niisanotusti 
ranskalaisilla viivoilla tän nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet mikä on esimerkiksi tän 
KT keskuksen… 
v: joo no varmaan jos heikkouksista alotettaan niin tota siinä on se että ei oo resursoitu 
kenellekään oikeastaan sitä että miten ideoita lähettäs kehittämään eteenpäin ja ei ole 
myöskään niin tota selkeetä tämmöstä osaamista et olis kouluttauduttu ja niiku sillai 
systematiikka että miten ja ehkä erilaisii käytäntöjä muuhun että me tarvittaisiin lisää..ja ihan 
koulutusta ja perehdytystä semmosilta ihmisiltä joilla on kokemusta tämmösten prosessien 
innovaatioprosessien tai ideasta innovaatioksi prosessien kehittämistä niin sitä tarvittaan se 
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puuttuu ja koko tältä seutukunnalta ja tota ei kehittämiskeskuksessa oo sitä ole sillä tavalla 
että se vois ..voitas hyödyntää ja ehkä tämä on niiku semmonen suurin ongelma. Toinen on 
sit tietysti tämä että kun ollaan jatkuvassa rakennemuutoksessa että sitä osaamista mitä ollaan 
vuos kymmenet tai kakskymmentä vuotta se pistetään pois ja uutta pitää hetkessä löytyä se 
taas kestää sen kymmenen viistoista vuotta ennen ku meillä on sitä osaamista ja mitä voitas 
myydä ja hyödyntää paremmin että kirjoista lukemalla niin ei opita sitä että opitaan 
ideoimaan ja innovoimaan sieltä syntyy ehkä ajatuksia mutta kun se vaatii sen käytännön 
kokemuksen ..käytännön osaamisen.. sitten vasta että on niitä kehittäjiä takana osataan ..et 
nähdään edes  että sitä on että tässä on mahdollisuuksia..pirulauta.. tostahan lähetään 
eteenpäin mutta tota sekin meillä on ongelma. Sitten hyviä puolia tietysti on se ettämeilläon 
avoin ilmapiiri täällä ei naulita kettään että jos idean heittää esille niin se saa kyllä ..saa tota 
niiku semmosen että ihmiset lähtee mukaan siihen vaikka se olis tommonen pelle peloton 
mainen idea ne lähtee sitä mielessään kehittelemään eteenpäin että on tämmönen avoin 
ilmapiiri ideointiin ..ideointiin ja tota ..sitten meillä on tietysti aika hyvät ja toimivat suhteet 
tonne yrityselämään että se on ainakin toistaseks vielä.. no sekin pitkälti menee että 
hoitopuolella on vahvat tota siteet tonne fstky:n ja sitten sitä kautta sairaalamaailmaan ja  
vanhustenhoitoon ja myös yksityispuolelle että se puoli toimii ja sitten on tietysti logistiikka 
ja tietotekniikka että niissä on perinteisiä yhteistyökuvioita että toimii ..toimii tietysti tuo scm 
nyt semmonen kysymysmerkki että miten sen kanssa päästään kun se on vieraskielinen 
ohjelma että .. tietysti se ..sielläkin on suomenkielistä porukkaa mut sitä on liian vähän että 
siellä on valta osa ulkomailta tulevia niin se rajottaa miten nää yritykset sitten ottaa vastaan 
semmosia henkilöitä jotka ei osaa suomee ..pystyykö ne kommunikoimaan ja tekemään 
yhteistyötä  niin siinä on semmonen iso haaste myöskin …toi resurssipula tulikin tuossa esille 
mutta kyllä meillä niiku enkä tämä suhtautuminen ideoihin ja innovaatioihin ja tämmössiin 
niin se on positiivinen ja se on se tärkein kantava alue ja sitten niitä kyllä otetaan opetukseen 
käyttöön meillä on aika vapaasti saa opettaja sinne ottaa uusia menetelmiä ja sisältöjä tonne 
opetustyöhönsä että sitä ei ole kauheesti rajattu .. 
 
02MTKO20115 
k:2234 millaisena sä näkisit semmosseen hyvän toiminta mallin  
v: joo siellä varmaan pitäs olla tietyllä tavalla niin joustavat resurssin käyttömahollisuudet 
elikä että se ei ainakaan kaatus siihen että ei oo rahaa käytettävissä tai sitten että ei oo 
ihmisten työaikaa käytettävissä siihen se vaatis sitten ..tarvittas siihen innovaatioprosessiin 
joku vihkiytynyt joka tosiaan osain sitä viedä eteenpäin.. 
k:anteeks että keskeytän että tarkotaksä tätä niiku tän KT osalta vai ajatteletko koko HAMK:a  
v: se vois olla ihan.. mä en tiedä että yks KT keskus ei varmaan niin paljon niitä innovaatioita 
ainakaan tässä vaiheessa nyt kun aattelee tätä historiaa kattoo ny synny että ellei sitten 
tapahdu oikein tämmönen vyöry että kyllä HAMK:ssa pitäs olla yks kaks jopa kolmekin 
semmosta innovaattoria jotka vie eteenpäin niitä ja verkostoi niiku eri yksiköitä, KT 
keskuksia, koulutusohjelmia ja niitä vietäs eteenpäin ja sitten hoitas vielä suhteita tonne 
keksintöasiamiehiin ja kehittämiskeskuksiin ja muuta että .. siihen kyllä tarvittas oma 
organisaatio ihan selkeesti… sillon meillä olis niiku tavallaan se että sitä kun idea on 
syntynyt niin se vois jo ideana viedä sinne alustavaan tarkasteluun ja sitten jos se annetaan 
vielä takasi sieltä ..mietis vielä ja selvittele tota ..niin se vois vielä sit et katotaan mitä..onko 
sillä todella niin kantavuutta sillä idealla että siitä syntyisi jotain liiketoimintaa aikanaan.. 
semmonen palvelu pitäisi olla ja sitten tietysti tällee yksikössäkin niin oikeastaan koko 
henkilökuntaa pitäs jollain tavalla kannustaa siihen ideointiin että siitä synnytettäsi ja ehkä 
jonkunlaista tota … perehdytystä muutenkin että ymmärtää mitä.. minkä tyyppisillä ideoilla 
ja muilla olis kantavuutta . 
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02MTKO20116 
k:2370 Onks teillä täällä määrätty tavallaan onks niiku sellasta ketä toimii niiku jonkun 
asteisena innovaatioasiamiehenä tai tiedätkö onko HAMK:ssa semmoista henkilöä  
v: minun mielestä on tutkimuspäällikköiden rooliin on jollain tavalla se sidottu että ne ois KT 
keskuksittain niitä ihmisiä jotka veis sitä innovointia eteenpäin semmonen käsitys mulla on 
mutta  en pysty tarkemmin sanomaan ..ei sitä ole kyllä keltään muultakaan kielletty että 
vaikka toimii siinä aktiivisesti. 
 
02MTKO20117 
k: sitten tota onks sun tiedossa HAMK:ssa olevia et organisaatiota kattavia sääntöjä tai 
ohjeistuksia ideaprosesseista. 
v: mä luulen että se on tekeillä niin tota tässä tutkimus yksikössä mitä Hakalan Matti vetää 
siel olis jotain tämmöstä tekeillä mutta ei ole ainakaan .. en tiedä oisko toimintaohjeita vielä 
olemassa että ..uskoisin että olis tekeillä . 
 
02MTKO20113 
k: tota palataan nyt kierroksen jälkeen tavallaan vielä tohon ..tähän ilmapiiriin..onks sulla 
käsitystä  onks tota tavallaan T&K henkilökunnalla ja opetushenkilökunnan ilmapiirillä onks 
sillä mitää eroo ..eroavaisuutta 
v: kyllä siinä jonkun verran on että ..silloin kun meillä oli tota tää T&K henkilöstö erikseen 
eli oli projektihenkilöstö ja sitten oli opettajat ne juurikaan ollut näissä projekteissa mukana 
niin kyl siinä oli sitä että .. tähän innovaatiotoimintaan ja kehittämistoimintaan niin tota 
opettajat ei kauheesti paukkujansa olleet valmiita pistämään ja oikeastaan syylistettiinkin että 
opetuksen resurssit ja rahat viedään et ei ole sitten varaa opettaa kun käytetään tämmösen 
muun henkilökunnan palkkakuluihin ja muuten ..sitä ei oikein nähty niiku mahdollisuutena ja 
kehittämisalueena mut nythän on taas tehty niin kun se innoforss lopetettiin ja osalta niistä 
ihmisistä työsopimuksia ei jatkettu ketä siellä oli töissä, osa on sitten siirtynyt opetuspuolelle 
niiku minäkin siirtynyt sieltä opetuspuolelle niin nyt kun se tavallaan on ryhdytty ulottamaan 
että jokaisen työhön kuulus myös kehittäminen ja osallistuminen projekteihin niin ..kyl se 
vähä.. silloin kun se tuhat kuussataa tuntia ei opettajalle täyty pelkästä opetuksesta onhan se 
milellään siellä mukana projekteissa ..se on mielellään tietysti siinä kanan asemassa siellä että 
se ottaa sen munansa mutta ei sian asemassa että antaa lihansa siihen .. se sitoutuminen on 
vähän erilainen ..mut tota kyllä se ilmapiiri on aikapitkälle positiivinen tietysti on ihmisiä 
jotka sanoo että tää ..hanketoiminta ja projektitoiminta että siinä on vaan omarahotus 
osuuksia ja tämmöstä että hyödyt on  olemattomia niin tehdää kunnille ja yrityksille että 
jottain hyötyä ja se on meiltä opetuksesta pois ne resurssit ja samalla talous kuralla ..on niitä 
ihmisiä edelleenkin ja ne on kyllä sen kantansa sanoneet selkeesti ja tämmöstä.. kyllähän se 
tietysti vähä haittaakin sitten että ..ihmiset ei ole aina niin halukkaita niihin hankkeisiin 
lähtemään mukaan mutta toisaaltaan tiedettään myös se että ja ymmärrettään ..mä uskon että 
kaikki ymmärtää että tää pieni yksikkö jossa on pelkästään opetuksen varassa 
tutkintotavotteisen koulutuksen varassa tätä ei tää seutukunta juuri tarvii et pitää olla myös 
toinen vahva tukijalka ja se on tää aluevaikuttavuus ja kehitystoiminta ja myös sisäinen 
kehitystoiminta elikkä projektitoiminta . 
 
02MTKO20119 
k: Hyvä mee käytiin tää mun lista suurin piirtein läpitte ..nyt jos haluat vielä niiku tuoda esille 
niin sana on vapaa. 
v: no niin tota … se feeniks idea kilpailusta tässä joku esite saat mukaas minkälainen se 
meillä oli ja tota siinähän oli kolme ammatillista oppilaitosta mukana eli HAMK forssan 
yksikkö sitten oli fakki elikä aikuiskoulutuskeskus forssasta ja sitten fai ammattiinstituutti 
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minkä toisen asteen nuoriso kouluttaja lähinnä .. niin me on toteutettu tossa foorumi 
hankkeessa tämmönen idea kilpailu ja siinä oli nimenomaan tarkotus saada että saatas ihmiset 
tuottamaan ideoita ja katotaan onko ideoita josta voitas innovaatiotoimintaa käynnistää elikä 
jos näitä ideoita olis syntynyt esimerkiksi olisi syntynyt..hyviä ideoita  vaikka kymmeniä 
semmosia mitkä olis jatkokehitystä vaativia sittenhän olis pitänyt lähee miettimään se 
organisaatio mikä ja tapa toimia että saatas tää .. ne ideat käsiteltyä ja vietyä mahollisimman 
pitkälle ihan liiketoiminassa asti niin silloinhan siihen olis todennäkösesti pitänyt hakee 
hanke ..jos olis saatu yks tai kaks ihmistä tekemään töitä siihen ja verkostoimaan ja 
jalostamaan niitä ideoita eteenpäin niin mut se että nyt ku niitä on ehkä tosta 
kuudestakymmenestä ideasta kymmenkunta semmosta mitä vois ajatella jollain tavalla lähtee 
viemään eteenpäin niin se on pikkusen että ei ehkä hanketta voida pistää pystyyn vaan tota 
pienempi muotosesti voitais viedä eteenpäin2731 että tää niiku .. minulla oli 
henkilökohtaisesti kun tätä feeniks idea kilpailua ideoitiin tossa viime vuoden lopulla niin et 
sieltä tulee vähintään muutama sata ideaa tästä seutukunnalta koska 40-50tuhatta ihmistä saa 
vapaa kädet tuoda ideoita esille ja tota tää on niiku suurin harmi oli esimerkiksi se että meijän 
tää yksikön opiskelijoilta saattiin tasan yksi idea ja se oli sama idea kun ne oli senseenkin oli 
pistänyt liiketoimintasuunnitelma kirjottama elikä ne halus vaan osallistua kuukausarvontaan 
sillä elikä tämmönen.. ja sitten tota yheltä yliopettajalta tuli muistaakseni yksi idea et niitei 
enempää tähän tullut koko yksiköstä ..elikkä kuitenkin kun täällä on opiskelijoita useita satoja 
ja eri alojen opiskelijoita ja sieltä ei tosiaan tullut muuta kuin se yks ja sitten henkilöstöltä yks 
niin ja kuitenkin pitäs olla kansan kynttilöitä ja idearikkaita ihmisiä niin mikä siellä on sitten 
syy nä että ei niitä ..edes yhtä a4 tehdä että sitä kuvattas vähä ..se ei ole niiku ajallisestikaan 
iso asia ja sit meitä oli tietysti kolme ihmistä täältä jotka oli tässä kilpailu organisaatiossa me 
ei voitu ideoita tehdä sinne ihan sen takia että kun ei omia ideoita saa  
k: esteellisyys 
v: niin niin tota tuo oli negatiivinen yllätys ihan todellakin että miten niitäei syntynytsinne 
enempää ..tuolla käytävä keskusteluissa ja kahvikeskusteluissa oli paljon hyviä ideoita mut sit 
itsekritiikki oli niin vahva että ne ei pistänyt tänne mukaan …mut toi niiku oli hyvä kokeilu ja 
kattoo että miten kun aina uskotaan että ideoita on valtavasti ja että kun saat mihin tahansa 
toimintaan , menetelmiin, ympäristöön, tuotteisiin, palveluihin kaikkeen liittyviä ideoita 
julkiselle sektorille, yksityis sektorille ja vaikka omaan elämäänsä niin näin vähä niitä tuli … 
ja kuitenkin näitä oli levitetty opiskelijat on saanut useamman kerran sähköpostilla 
linkkitiedot ja myös kannustusta siihen että osallistusivat ja tuotu esille että sitä palkitaan ja 
voi vielä onnetarkin suosia jos ei muuta ja sama henkilökunnalle niin ei ..mut ei siitä tuolta 
faistakaan ammattiinstituutista jossa on sata kaskkymmentä opettajaa töissä tai kokonais 
henkilökunnan määrä on ei sieltäkään tullut yhtään ideaa ..fakista oli sitten tullut yhdeltä 
opettajalta vissiin kuus seittemän ideaan siellä yks ihminen tarttu siihen..niissä on varsin 
hyviäkin ideoita että tää on niiku tämmöstä.. että niin kun sitä kuvittelee että niitä ideoitahan 
voi syntyy ja tämmöstä ..mut se kritiikki näyttä olevan niin vahva et kun se omanimi tulee 
sinne alle että mä vähän mietin ja  vien etiäpäin että et sit ei kuitenkaan.. 
k: tällästähän se vähän tuppaa olemaan valitettavasti  
v: kyllä  
 
k:mutta jos ei päätetään täätä hän niin minä kiitän  
v: kiitoksia                                                                          
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Haastateltava 03NTK201 haastattelun litterointi 
 
k: Haastattelu 16.9-09 klo 13.00..Se oli oikein 
v:joo 
 
03NTK2010 
k: ihan ensimmäisenä oikeastaan voisit …missä ominaisuudessa tavallaan vastaa tai olet tässä 
haastattelussa mukana. 
v. joo mä ole tän Forssan yksikön aluekehityspäällikkö aloittanut homman viime 
maaliskuussa elikä vähän semmonen puol vuotta ollut tässä nyt hommissa tässä yksikössä 
..mulla on kyllä taustaa aikasemminkin HAMK:sta mutta mä olin tuolla kehittämiskeskuksen 
palveluksessa muutaman vuoden ..mutta varmaan tässä jutussa olen sitä varten että 
ensinnäkin mä kuulun siihen TULI työryhmään ja sitten että mä hoidan täällä näitä Forssan 
yksikön hanke kuvioita aika paljon niin varmaan sitten sitä varten olen tässä nyt . 
 
03NTK2011 
k: aivan tota ihan ensimmäisenä vois ottaa tota minkälaisena sä koet tämän hetken tän idea ja 
innovaatio ilmapiirin täällä osastolla. 
v: joo nythän on hyvä tilanne meillähän on Forssan yksikössä sellanen tilanne että meillä on 
kolme uutta hanketta tässä lähtenyt liikenteeseen ..velok vetovoimaa logistiikalla Forssan 
seudulle jota vedän itse ja sitten vetoks hanke joka on vetovoimaa toimitusketjujen 
osaamisella ja siihen on palkattu viime viikon keskiviikkona Tuula Laiho..ja sitten 
elloekohup hanke johon on palkattu viime keskiviikkona Jyrki Luukonlahti ..eli mä nään 
hirveen hyvänä tilanteena että meillä on ulkopuolista rahotusta ja meillä on uusia ihmisiä 
jotka on nimenomaan toimitusketjujen ja logistiikan saralla sitten semmosia jotka siis 
parikytä kolkytä vuotta ollut ..yritys tehtävissä ..hyvissä tehtävissä ..kansainvälisissä 
tehtävissä ympäri maailmaa että meillä on  semmosta niiku uutta poweria ihan selkeesti saatu 
tänne rekrytoitua ..se on mun mielestä hyvä juttu ..ää se on hyvä juttu että mää oo ittekin uus 
täällä ..uudestaan uusi että ..että ulkopuolelta nähtynä kun olin tosissaan 
kehittämiskeskuksessa Hämeenlinnassa ja Forssassa niin siellähän HAMK:n hanketoiminta 
…koetaan monissa tapauksissa semmoseks sisäänpäin lämpiäväksi jutuks ja sitä varten mä 
olen täällä Forssan yksikössä että se vähän aukeis ulkopuolellekin niin mä itte ihan 
luottavainen että näillä voimilla ja innostuksella että saadaan jotain aikaiseksi että 
ihmisistähän kaikki jutut on kiinni mun mielestä että vaikka mitä hienoja sanoja olis ihmiset 
ne työt kuitenkin tekee ja sen innostuksen luo että mä nään tilanteen hyvänä . 
 
03NTK2012 
k:189 minkälaisia työkaluja täällä on käytössä ideoiden ja innovaatioiden käsittelyyn . 
v: no Taisto varmaan just äsken kertonut et siel on foorumi hankeessa joka seuloo seudun 
ideoita ja sitten TULI työryhmässä on keskusteltu siitä HAMK:n idea pohjasta josta..mikäs 
sen nimi nyt onkaan mutta kuitenkin ..siitä jutusta mutta meillä ei ole niiku ..systemaatista 
..Forssan yksikön ..menetelmää käytössä että ..että mitäs mä nyt voisin tohon sanoo että 
..yritys käynneistä kun käydään yrityksissä niin niissä sitten yritetään ..mä en tiedä sitten onks 
ne niiku innovaatioita mut on ne sinänsä innovaatioita että kun yritys ..yrityskeissejä niin 
sieltä aina yritetään semmosta .. tehtävän poikasta sitten löytää mitä voidaan meidän 
opiskelijoiden kanssa tai sit näissä hankkeissa viedä eteenpäin että ei oo ihan semmosta 
välttämättä semmosta selkeetä työkalua olemassa.  
 
03NTK2014 
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k: Joo-o ..sä tossa kerroitkin tavallaan uusista osallistujista onko tavallaan muuten olemassa 
sellaista ryhmää ketä käsittelis ideoita ja innovaatioita sillai totanoiniin niiten tulevaisuutta 
että onko siitä ideasta eteenpäin vietäväks  
v: joo no287 siis hamkin ulkopuolinen ryhmä semmonen kun aluekeskus ohjelma joka on 
kehittymiskeskuksen vetämä hanke joka muuttuu siis koko ohjelmaksi 2010 alusta ja se on 
semmonen porukka mikä seudun kannalta ideoi niitä merkittäviä uusia avauksia ja hankkeita 
ja meijän edustaja on siellä Ruohomaan Heikki yksikön johtaja ja sieltä tulee niiku ..sille 
porukalle jos pystyy niiku syöttään omia idiksiä niin sitten niiku se rahotus hoituu aika hyvin 
sitä kautta koska he ..sieltä tulee se kuntapanostus ja sitten voidaan hakee ..seutu kokee että 
idea on merkittävä ja sitä kannattaa seudulla lähtee viemään eteenpäin niin sittenhän kunnat 
osallistuu siihen ja sitten sille vaan haetaan se EU rahotus ..niiku.. tuota liitosta tai 
lääninhallituksesta tai TE keskuksesta ..mutta tota tää HAMK:N sisäinen tää Forssan yksikön 
sisäinen porukka semmonen ku T&K porukka ja se perustettiin nyt viime keväänä sitä varten 
että oli tää auditointi ja tota siinä huomattiin että oho että miten tää nyt tällä laille menee ettei 
kukaan näitä oikeesti niiku mieti ..niin tää porukka on muutaman kerran tavannut tai 
muutamia kokouksia on ollut tässä tota puolen vuoden aikana ja se on mun mielestä se jonka 
pitäs niiku näitä Forssan ..Forssan yksikön sisäisiä idiksiä mietiskellä ..et siinä on nyt sitten 
hanke ..Hirvosen Taisto ja minä niiku hankeihmisenä ja tietysti nämä uudet jotka palkattiin 
tulee siihen mukaan mut sit siin on semmosia opettajia mukana joittenka katsotaan olevan 
vähä semmosia innostuneita kuitenkin että vois ottaa sinne tätä T&K toimintaa myös sinne 
omiin kursseihinsa mukaan että se on semmonen kymmenen hengen porukka suurin piirtein  
 
03NTK2013 
k: aivan tota nääksä että nää nykyiset työkalut on ihan ajan tasalla vai olisko vaan että 
totanoin päivittää työkaluja tavallaan. 
v: joo siis on tarvetta päivittää työkaluja mut sitä miettiin siltä kannalta että kun tässä ..että 
mietitääks sitä HAMK:n sisäisenä juttuna vai mietitääks sitä tän HAMK:n alueen juttuna 
myöskin ..mä nään tän pikkusen semmosena et meijän pitäs ..HAMK:n..aluetehtävä on myös 
olemassa elikä aluekehitystehtävä kuuluu ammattikorkeakouluille niin mun mielestä sitäei 
oteta tarpeeksi huomioon HAMK:n toiminnassa että miten me saatas niiku sen ..sen 
seutukuntien ja sen kanta-hämeen maakunnan ja valkeekoski lisättynä niin miten me saatas 
paremmin mikä olis semmonen työkalu  että se soveltus myös sitten niiku siihen HAMK:n 
sisäiseen miettimiseen mut se soveltus myöskin siihen koko seutukunta ja maakunta 
ajatteluun ..jotenkin semmosta ..semmosta niiku ..jos tämmöstä uutta työkalua tehdään niin 
olis kiva että ei olis pelkästään HAMK:n omajuttu vaan että siihen pystys ottaan näitä 
seutukunta tarpeita myöskin mukaan . 
 
03NTK20111 
k: siitä voiskin sitt tavallaan vähän pudota tavallaan takasin tänne HAMK:n sisälle..miten 
totanoin ne ideat ja niiten käsittely palvelee tavallaan opetusohjelmia ja opettamista ..miten sä 
näät sen . 
v:no mä nään että mahdolista siis olis tosi paljon mahdollisuuksia tehä kaiken näköisiä juttuja 
josse olis semmonen niiku ..opettajilla semmonen asenne että on hieno tehä ulospäin jotain 
juttuja.. hieno tehä yrityksiin jotain juttuja koska sehän on aina vaikeempaa kun se ku vetelee 
ne kakskytä vuotta vanhat kalvot sie esiin eli tässä ..semmonen niiku sisäistä motivointia 
myös opettajille et…varsinkin kun käy näissä yritys tapaamisissa niin sieltähän aina nousee 
jotain semmosta mitä vois.. ajatattelis että olis kiva meidän opiskelijoille tota vois tehä ..mut 
sit täältä täytyis löytää semmonen työkalu että okey miten se saadaan sit näille eri 
opintojaksoille menneen niiku sillai kivasti ettei siinä ..mitämä nytten huomaan että joudun 
ite tekeen sitä että .. monelta kysymään sitä että voisiksää nyt jollekii opintojaksolle tätäasiaa 
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lähtee viemään opiskelijoitten kanssa että se on sit vähä sitä nyhtämistä ja sitten semmosta 
että jos saatas semmonen kiva asenne täällä että ..että opettajat ..ei kaikki kuitenkaan rupee 
siihen mut semmonen kiva porukka jotka ottas sen niiku semmosena hyvänä asiana tehdään 
niitä oikeita yrityscaseja vaikka opintojaksoilla. 
 
03NTK20112 
k:596 miten sä näät sen ..tavallaan se yhteistoiminta näiden eri koulutusohjelmien välinen 
yhteistoiminta tämmötteiden ideoiden kehittämisessä ..mitä sä siitä olet mieltä tavallaan se 
semmonen ja jos sitä tavallaan niiku laajentaa niin voiko se koskee periaateessa eri KT 
keskuksia . 
v: se olis hirveen hyvä ..siis mun mielestä se pitäs olla just niin että yksikön sisällä olevat 
koulutusohjelmat keskustelis paremmin keskenään et nythän on monesti niin että kaikki on 
varmaan niin tota kiireisiä et ei ehdi sitä keskustelua että semmosia uuden hakemisia olemaan 
mut nimenomaan myös sitten sitä että miten ..miten se viestintä pelais niin että niiku Forssan 
asiat olis tiedossa Visamäessä ja ympäri HAMK:a ja ja sitten taas päinvastoin että niiku 
entisessä elämässä kokemuksena kun siellä kehittämiskeskuksen kuntarahotuksia oli 
hamkkilaisetkin monesti pyytämässä että siinähän ajauduttiin semmoseen tilanteeseen että 
monta kertaa niin ..niin tota ..esimerkiksi HAMK:n Hämeelinnan toimipisteestä tulee joku 
pyytään rahaa Forssan seudun kunnilta ja sitten tulee vaikka Riihimäestä Forssan seudun 
rahaa …tehdää semmosia isoja hankekokonaisuuksia ja sitten nää ei keskustele ..sit kun 
kertoo joo meiltä kävi viime viikolla teidän Hämeelinnan edustaja niin sit ollakin että ai jaa 
ettäen mä ole kuulutkaan semmosta hankkeesta ..miten se niiku se tieto kulkis tääläkin niin 
että tai että miten se järjestettäisi että se rahotuksen hakeminen sieltä sun täältä että ..että se 
näyttäsi niiku yhtenäiseltä eikä sillai että joka yksiköstä joku rahan kerääjä jonhonkin että 
täytys saada jotenkin semmonen yhtenäinen käytäntö siihen että miten tehään . 
 
03NTK2017 
k:716 teidät sä kuinka paljon täältä on syntynyt tavallaan teiltä innovaatioita mistä tullut 
tavallaan liiketoimintaa tai vastaavaa  
v: niin Forssan yksikössä? 
k:niin Forssan yksikköö lähinnä 
v:no niitä varmaan ehkä tulee jonkun verran opinnäytetöiden kauttakin saataa jotain tullakin 
..mä en oikein tiedä että miten sitä seurataan tällä hetkellä .. mul on .. en  osaa sanoo tohon 
mitään että … et luulisin että et jonkun verran kyllä syntyy semmosta uutta mutta ..et miten 
se sitten tilastoidaan mäen tiedä sitten et tietääks sitä kukaan.. paitsi se ohjaava opettaja joka 
ei sit välttämättä niiku kuitenkaan tilastoi sitä mihinkään eikä kerrokaan siitä mihinkään että 
..et en tiedä tohon vastata.. 
 
k: mut kummiskin tommotteet niiku tavallaan nehän jollakin tavalla dokumentoidaan niiku 
sellatteet projektit ja liiketoiminta systeemit jos niitä tulee . 
v. joo siis jos projektissa tapahtuu jotain uutta uuden yrityksen perus..tai niiku sen avulla 
jotain uuden yrityksen perustamista tai työpaikkojen lisäystä tai jotain uutta keksintöö niin 
kyllähän se siellä projektin raportoinnissa tulee mutta mä ajattelin tätä lähinnä sitä kautta että 
eniten varmaan tulee uusia ajatuksia näiltä opiskelijoilta jotka tekee opinnäytetyötä tai niiku 
sitä kautta siinä on niiku isompi massa.. niin ajattelin sieltä varmaan niitä tulee mut niistä ei 
tiedetä välttämättä ..tai siis minä en tiedä ..en tiedä mikä systeemi siinä sit olis paras että 
nekin tulis jotekin johonkin sitten niiku tilastoitua ..en tiedä miten se sitten… 
 
03NTK2018 
k:osaaks sä sanoo onks täällä syntynyt keksintöjä tai patentteja  
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v: en en osaa sanoa .. mä tota ..sen puolen vuoden aikana kun.. olen ollut tässä HAMK:n 
palkkalistoilla takasin niin mun käsitykseni Forssan yksiköstä ei ole semmosta tullut mutta 
..muttaen osaa sanoa tohon.. 
 
03NTK20110 
k: sit totanoin mikä on sun tavallan henkilökohtainen mielipide tavallaan keksinnöistä ja 
patenttikäytännöistä tämmötteessä innovaatiotoiminnassa. 
v: joo …..tällähän siis keksintöasiamieshän käy Forssassa kehittämiskeskuksessa elikä 
keksintöasiamies voi käydä morjenstamassa jos on vähänkään sellaista oloa että tässä nyt 
joku loistojuttu on menossa tai tulossa niin siellähän hänellä on maksuton vastaanotto..onks 
se nyt kahden viikon välein tai ainakin kerran kuukaudessa ja .. onks se nyt Järvinen vai mikä 
tulee Hämeenlinnasta ja tota on TE keskuksen keksintöasiamies elikä siis tietoo jos mulla on 
täällä joku henkilö joka mä näkisin että vois olla jotain potenttialia mä osottaisin sen sitten 
niiku hänen keksintöasiamiehen kimppuun ..koska en mä tiedä onks ..kellä täällä saataaa 
sitten olla semmosta osaamista ..tässä on mun mielestä sekin ongelma mitä tota ..et kun 
HAMK:i on niin laaja organisaatio et mistä sais tietää ne ihmiset jotka niiku jossakin 
tilanteessa osais auttaa että nyt on semmonen tilanne ei välttämättä osaa soittaa vaikka tietäs 
että HAMK:ssa tän asian osaa hyvin mut kelle mä soitan ..et ..et miten se taas meni 
henkilökohtainen mielipide innovaatioitten patenttejen . 
k: niin siis elikä keksintöjen ja patenttikäytäntöjen niiku keksintö ja patenttikäytännöistä 
niiku innovaatiotoiminnassa yleensä .. 
v:966 yleensä innovaatiotoiminnassa. 
k:niin 
v:ajattelisin että niitä on aika vaikee …vaikee tota patentoida …jotain kun lappu syttyy ideaa 
ja niiku patenttointi on aina helpompaa jos tulee joku tietty tuote ..sit jo olemassa olevasta 
tuote mutta ..en tähän kyllä osaa sanoa . 
 
03NTK20113 
k: no tota tossa jo aikasemmin sivuttiin vähä semmosta ilmapiiriä mut totanoiniin miten sä 
näät onks tavallaan T&K henkilökunnalla ja opetushenkilökunnalla kuinka paljon erilainen 
suhtautuminen innovaatiotoimintaan . 
v: no mun mielestä aika selkeesti erilainen suhtautumistapa että ..tääl on semmossiin pitkän 
linjan opetushenkilöstöö jotka ..jotka tota asennoituu ainakin kahvikuppi keskusteluissa en 
tiedä sitten miten ne sanoo jos heitä haastattelee mutta ainakin kahvilla niin se tota 
..esimerkiks semmoiseen hanketoimintaa joka on semmosta vähä niiku erilaista mihin ollaan 
oppilaitoksissa totuttu niin hanketoiminta …niissä aina haetaan suurin piirtein jotain uutta 
innovaatiota kuitenkin niin… niin siihen suhtaudutaan tai osa porukasta suhtautuu siihen 
negatiivisesti että hankkeet on niiku huono juttu ja miks me tuhlataan rahaa siihen 
hankkeisiin koska tota laitettas sekin raha opetukseen että täs tulee tämmöstä kahtia jakoo sen 
mukaan että onko tota ..mikä oma suhtautuminen opettajilla on siihen hanketoimintaan jotkut 
…jotkut niiku näkee sen ettäse on hyvä juttu ja sit toiset on taas aika..suhtautuu aika 
negatiivisesti . 
k: no riipuuko se suhtautuminen sitten siitä että totanoin puhutaan innovaatiotoiminnasta vai 
puhutaanko projektitoiminnasta vai puhutan hanketoiminnasta. 
v: niin en mä tieä vaikuttaako siihen sanat sinänsä mutta toiset on vaan ..suhtautuvat ihan 
sillai että kun on pitkä kokemus siitä omasta jutusta ja mä olen aina tehnyt tän näin niin mäen 
niiku lähe mitään muuta uutta miettiin että on se sitten millä nimellä vaan sit sanotaan heti 
että…että tää ei kuulu mulle 
 
03NTK20114 
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k: no tota mitkä on tavallaan ne tän hetken sen innovaatiotoiminnan vahvuudet ja heikkoudet  
v: tässä yksikössä 
k:niin 
v:1130 heikkoudet on ollut tähän mennessä se et meillä on ollut ..ollut tota vähä semmosta 
..vähän käytännön osaamista..tarkoitan sitä että meillä ei oo hirveesti ollu ..nyt on tilanne 
muuttunut  viime viikolla mutta meillä ..meil on ollut ihmisiä jotka ..jotka tota on työstänyt 
erilaisia …hankekuvioita ja sitten näitä ideoita ja muita semmosia ..sellasia ihmisiä joilla on 
niiku pitkä teoreettinen tausta kyllä asiaan ehkä ..muta sit ei ole välttämättä ei ollut sitä 
yritysrajapinta osaamista ja sit semmosta … semmosta konkreet.. enemmän semmosta 
konkreetista näkemystä ehkä ..nyt se on kivasti muuttunut sekin asia.. mä nyt kauheesti 
odottelen uusilta ihmisiltä ja semmoset henkilöt on valittu ainakin jotka niiku innokkaita 
innovatiivisia itsekkin ..niin tota on sillai ihan hyvällä mielellä että ..että täs on osaltaan sitten 
vaikuttaa tähän kaikkeen ilmapiiri juttuu se että tää yksikkö on ..tämäkin yksikkö on ollut 
muutosten kourissa että osa koulutusohjelmista loppuu ja sitten YT neuvotteluja.. sehän 
vaikuttaa ihan kaikkeen juttuun sitten semmonen taustalla että ..et kun on isoja muutoksia 
kyseessä sitten ihmiset ovat vähän varovaisia eikä ne välttämättä sitten jaksa innostua ihan 
kaikesta että kun ..siinä tulee sit semmosta niiku pikkusen ilmapiiriin vaikuttavaa juttua niiku 
jotain ..jostain muista jutuista kuin se että onko tässä nyt innovaatiotoimintaa ja 
hanketoimintaa mitään että on niiku isompia kuvioita että loppuuks työt vai ei . 
 
03NTK20116 
k: onks täällä sellasta tavallaan ketä niiku toimii innovaatioasiamiehenä tai niiku vastaavasti  
v: Forssan yksikössä? 
k:Forssan yksikössä.. 
v:kyl mä sen nään et se olis vähän mun tonttia .. mä olen ..sitä mieltä meijän tota Ruohomaan 
Hiekki yks innovaatioasiamies täällä yksikönjohtaja koska hän on myös paljon tuolla 
ulkopuolisten kanssa tekemisissä ja tota sitten sit mullahan on hyvät suhteet 
kehittämiskeskukseen kun mä oon sieltä tullut niin siellähän on monta semmosta 
hankekokonaisuutta jotka niiku palvelee puolin ja toisin niiku pystytään tekeen yhteistyötä 
niin sielä on esimerkiksi clusteri ohjelma Forssan seudun clusteri ohjelma missä on eri 
toimialoja joita kehitetään ..siel on hirveen vahva tää innovaatiotoiminta ja me tehdään niiku 
clusteri ohjelman kanssa hyvää yhteistyötä että muunmuassa tää  hankeen vetäjä on meijän 
hankkeissa ohjausryhmässä mukana ja sitten paljon muutenkin tavataan ja nähään ennen sitä 
näitä ..miten nää menis sillai fiksusti että me haetaan just sitä että ..et niiku seudullakin on 
montaa hanketta menossa niin ettei tuu semmosta tilannetta että  et okey et 
kehittämiskeskukselta otetaan yhteyttä ja meiltä otetaan seuraavana päivänä..sitten jostain 
muusta otetaan sitten seuraavana ..et ei tulis semmosta niiku ..yhteydenottoja yrityksiin eri 
suunnasta vaan et tehdään niiku yhessä ja mennään vaikka kimpassa sinne käymään sitten 
että yrittäjä samat tarinat selostettua niiku kerralla . 
 
03NTK20117 
k:1364 tiedäksä onko HAMK:ssa organisaationa semmotteita säännöksiä ja tai idea 
prosesseja  
v: nyt menossa 
k: niin tai yleensäkään onko olemassa .. 
v.:joo tiedänkö… no kyl varmaa jotkut hienot laatuohjeet on olemassa ..mutta mä luulisin että 
nyt sitten kun saadaan tää …tää tota ..mikäs alusta se nyt on nimeltään tää innovaatioalusta 
mitä on nyt puhuttu jo ainakin puol vuotta sen aikaa kun mäkin olen ollut tässä on puhuttu 
tästä idea alustasta että kunhan sitä ruvetaan tässä testaamaan ja tota ja sitä odotellessa 
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ni..niin tota aattelen että se vois olla semmonen… hyvä juttu jos se nyt saatas jollain lailla 
toimimaan että se lähtis liikkeelle.. se on vaiheessa. 
 
k: mikä sulla on käsitys tämmötteistä verkkotyökaluista kun näitä wepecks ja vastaavista 
onko tämmötteistä olla yhteydenpitovälineeksi HAMK:n yksiköiden välillä. 
v: joo mikä ettei kyllähän siihen joku semmonen systeemi täytyy luoda mikä on helppo 
käyttönen ja sitten et .. jotenkin se semmonen ..tota toimiva että sä niiku yhdellä vikasulla 
näät niin ..et mikälaisiin juttuja tai ideoita tai muita on menossa missäkin päin sä voit niiku .. 
puhelimella rimpauttaa ja kysellä lisää mut jotenkin semmoseks helpoks että ..että tota ..en 
tiedä mikä työkalu mahtas olla hyvä ..ihan sama kun vaan olis joku . 
 
 
 
03NTK20115 
k: siit oikeastaan tullaankin siihen mikä olis hyvä toimintamalli . 
v: joo ..siis mitä mä ajattelisin että tota siihen varmaan jotain hienoo keksitään mutta mikä 
mulle riittäisi mulle riitäis se että tulis sähköposti listaus kerran kuukaudessa missä olis niiku 
listattu jotkut jutskut mitä tota eri yksiköissä tai toimijat niin ..mitä ne on niiku viemässä tai 
tekemässä tai suunittelemassa ..joku semmonen ihan aa nelkku missä on kaikki kerralla et mä 
voin siitä kattoo tai poimii ne mitkä on lähellä esimerkiks meijän toimintaa tai jos tota voitas 
tehdä jotain yhteistyötä tai jotain semmonen ..sillai joku semmonen ..helppo väline ..se 
varmaakin menee johonkin hienoon systeemeihin mut mulle riitäs se sähköposti . 
 
03NTK20119 
k: hyvä ..tää oikeastaan mun osalta on tässä jos sä nyt vielä haluut lisätä jotain niin sana on 
vapaa. 
v:joo  
k: onko sulla tullut jotain toin TULI projektin tai tän ..yleensäkin tän toiminnan mukana 
semmotteita jotain ajatuksia mitä vois niiku  
v:joo meillä tota mä voi sanoo tähän semmosen tota idiksen tai mikä ..mitä hanketta on 
toteutettu tuolla seinäjoen teknologiakeskuksessa siellä oli hanke jossa haettiin tämmösiä 
keksiä pelle ..keksijä pellejen ideoita ..sit haettiin rahottajia ..sit haettiin ..yrityksiä ja eli .. tää 
oli enne taantumaa ..eli keksijäpellen ideoita siellä oli siin sata määrin sinne tuli siis hurjasti 
kun ne pisti ilmotuksen lehteen niin tule niin arvioimme keksintösi ja tota siihen tehtiin 
semmonen systeemi että ..et siinä oli niiku vaitiolovelvollisuus näillä jotka niiku tätä 
keksijäpelle  juttua siinä pyöritteli niin siinä oli semmoset sanktiot sitten ettei tosissan 
lähtenyt jonkun muun tahon keksinnöksi yhtäkkiä mutta se ..keksintöjä oli paljon ja tota 
niistä semmosia niiku tuotteistettavia juttuja oli sitten huomattavasti vähemmän ..sit kuitenkin 
rahottajia oli suhteellisen ..jos näitä suhdetta siellä oli 300 keksintöö vaikka niin näitä 
rahottajiakin oli parikymmentä eli ulkopuolisia joilla oli taskut täynä rahaa..haluas vaan niiku 
johonkin hyvään kohteeseen sen sijoittaa  niin semmosia oli ja sitten näitä yrittäjiä jotka sitten 
oikeesti otti sen keksinnön tuotantoon niitä olikin jo aika vähän ..eli siinä niitä keksintöjä 
varmaan saadaan kyllä helposti ..helposti liikeelle mut se just että niistä sitten vain murto-osa 
tulee siihen oikeeks ..oikeeks tuoteeks tai palveluks mikä voidaan myydä niin.. siinä oli 
semmonen niiku hanke mitä varmaa kannatas vähän ehkä kattoo miten siinä asiat meni että 
vois ottaa niiku.. vähän niiku esimerkkinä että mitä .. oisko siellä jotain opittavaa ..mut 
harvoin ne keksijäpellet ..sit ne keksijät on vie semmosia että ne haluiskaan luovutta sit 
kuitenkaan sitä mut niis ei oo itestä välttämäti yrittäjiksi ehkä ne vaan keksii aina juttuja mut 
ne ei jaksa sitä yrittämistä ja sit kuitekin ne luulee että heijän sillä idiksellä pelkästään 
tehdään hirveesti rahaa vaikkei se idis vielä niiku se tuote että  siin…mut kyllä siis sen näen 
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ihan selkeästi että HAMK:n olis hyvä olla tämmöseessä mukana että sehän ei oikeen niiku 
nyt kuulu kellekkään se tota keksintöjen möyhentäminen.. se ei ole niiku organisatoorisesti 
ihan niiku kellään kai hanskassa . 
 
k:1535 Mitäs sä vielä muuten haluisit sanoo tavallaan tästä innovaatioympäristöstä ..yleensä 
tästä kehittämisestä ja semmotteesta . 
v: innovaatioympäristö ..mä olen käynnyt semmosen tota ..mikäs se nyt olikaan 
innovaatiokoulutuksen jotain 2008:ko se oli ..veti toi sente ..Helsingin yliopisto ja Tampereen 
yliopisto olis siinä mukana ja se oli näille aluekehittäjille yleensäkin suunnattu koulutus ja 
nyt Virve Kenttä on siinä koulutuksessa tänä vuonna mukana niin joku semmonen perus 
..tommonen joku peruskoulutus olis hyvä mun mielestä se niiku kaikille ketkä näitten 
innovaatioitten kanssa jonkun näkösesti hyörii ..se oli  mun mielestä ihan mielenkiintoinen 
paketti ja kuvittelisin että HAMK:n hanketoimijoille se saatas olla hyötyä ..ei tarvii olla niiku 
se toteutus mutta niiku joku tämmönen ..joku tämmönen asiaa ..asiaa pohdiskeleva koulutus 
niin kaikille . 
 
k: miten sä näät sellateen tota jos esimerkiks jos HAMK:ssa olis joku tämmönen innovaatio 
organisatio tavallaan mikä hoitais ja kattois päällenäitä innovaatioita ..että siis HAMKi 
tasolla . 
v: joooo1638 mä en tiedä siis kantsiiks tässä nyt mitään uutta organisaatiota rakentaa mut se 
just että käviskö se tota organisaatio ketä on jo Matti Hakalan johdolla siellä se T&K porukka 
mikä se onkaan ..kuitenkin tää Hakalan porukka siellä ..niin olisko se semmonen yhteen 
kokoava porukka tai muuta et …mikä se sit ..nythän alkaa nää focus tiimit 
..myöskin..toimimaan et tässä niiku ..jotenkin mä näkisin että yksinkertaistettaisiin vähän tätä 
… miten sen nyt sanoisi..nytkin on monta eri ryhmittymää ..jos on tämmöset focus tiimit niin 
mikä sen rooli on  mikä on T&K johdon rooli ja mikä on seudulla toimivien tyyppien rooli ja 
.. jotekin niiku semmonen virtaviivaisempi toimintatapa ..jotenkin semmosta toivoisin että en 
tieä sitten oisko se vallan uus organisaatio ..sit se vois tota toisaalta ihan toimiakin jos 
ajattelis että joka yksikössä sitten olis semmonen innovaattori vielä olemassa että se olis niiku 
oikeesti sen tehtävä hakee niitä innovaatioita ..nytkin se tällä niiku mäkin sanoin jossain että 
mä koen että se kuuluu mulle mutta eihän siitä mitään lue että semmonen että se vaan niiku 
että ihmisistähän se on kiini ku toiset vaan on innostuneenpia kuin toiset niin tota ..jotenkin 
aattelis sillai että ehkä se veis sittä sanomaa paremmin sitten vielä siä eri yksiköissä jos se 
olis tämmönen tyyppi jonka oikeesti toimenkuvaan kuuluisi se asian edistäminen että ..mut en 
tiedä ..kiintosaahan toi olis ..mut en ainakaan haluaisi sekottaan enempää viä palikkaa että 
tulis ehkä vähemmän ruh…. sitten tässä on vielä monella tasolla että sitten kun on näitä .. 
näitä tutkimusjohtajia kokoontuu ja tutkimuspäälliköitä ja yliopettajia ja eri ryhmiä on 
hirveesti ja sitten kun jos on ihminen kuuluu moneen ryhmään niin eihän se kerkiikkään 
mitään muuta kuin istuun niissä seuroissa et sit ois ..sitä just sitä.. ehkä niitä ryhmiä vähän 
vähemmän ja sitten just se että mikä on se  seudullisen tehtävän rooli . 
 
03NTK20118 
k: tota sitten olis enää yks kohta käsittelemäti sinällään mihin sä nään HAMK:n kuuluvan 
tässä innovaatioprosessissa jos ajatellaan että täälä on idea sitten on idean käsittely sitten on 
niiku se projektiorganisaatio ja sit on tavallaan tää projekti tavallaan mikä tulee siihen päälle 
sit on tavallan se tuotteistus ..niin mihin tavallaan HAMK:n ..missä kohtaa siinä putkessa on 
HAMK:n rooli. 
v:1837mun mielestä se HAMK:n rooli on siinä suht keskellä putkee että niitä ideoita pitää 
ottaa tuolta ulkomaailmasta ne ei niiku sillai tule että HAMKi täällä itte keksii mm..mitäs me 
tehtäis vaan ne ulkomaailman ideat tulee HAMK:iin koska HAMKi on hyvä hanke 
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organisaatio..luotettava toimija ja on sitä hanke osaamista et ne tulee  meille jostain et meijän 
pitää olla semmonen työkalu et me saadaan ne seudun maakunnan tarpeet selville ja sitten me 
voidaan kyllä niitä työstää niitä varsinaisia hankkeita ja sit taas se kaupallistamis juttu se ei 
ookkaan enää mun mielestä meijän juttu et meillä on niiku se keski palikka siinä. 
k: minkä sä näät mitä pitäs olla sillä tavallaan siel kaupallisten tuotteistamisessa siellä niin 
mikä onko se yritys vai pitääkö siinä olla sitten tämmötteitä yrityshautomon kaltasia tai FRC 
tai vastaava.. 
v: joo siis tota .. jos me ollaan siinä putkessa ..ja siinähän on hanketoimijana ..niin mä näkisin 
sen sillai et meijän tulisieluiset opiskelijat ottais siitä sitten tota elämäntehtävänsä elikä se 
tulis sitten ehkä se yrityshautomo pätkä niille joilla ei ole yritystaustaa ja sitten lähtis viemään 
sitä asiaa eteenpäin tai sit meillä täytys olla semmonen ..semmonen tota yrityspalveluyksikkö 
joka ettis näille hyville jutuille niin sen yrittäjä omistajan koska sit..se on mun mielestä 
yritysten tehtävä jo se kaupallistamis homma mutta me voidaan niiku aika pitkälle mennä 
mut sit kuitenkin aina se yritys täytyy löytää sieltä meillä täytys olla joko meijän opiskelijat 
ottaa koppia ja lähtee viemään yritystoimintaa tai sit me haetaan niitä sopivia yrittäjiä ja sitten 
sitä mätsäystä että kuka ottais siitä sitten koppia . 
 
 
k: hyvä tää oli mun osalta tässä . 
v: kiitos katotaan mitä tänne haluaa tulla.. 
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Haastateltavan 04MOTK112 haastattelun litterointi 
 
k:Haastattelu 17.9-09 klo 10.00.  
 
04MOTK1120 
k: Mulla on tässä ensimmäisenä tämmönen kysymys tavallaan missä ominaisuudessa elet 
tässä niiku haastateltavana. 
v: mm..varmaan sitten ..mun vastuualuehan täällä on että mä olen kahden koulutusohjelman 
vetäjä ympäristöteknologian koulutusohjelma ja sitten constakson isinööri koulutusohjelma 
jossa suoritetaan englannin kielellä rakennusinsinöörin tutkinto ..ehkä sitten …jos Kautolan 
Helena näitä nimiä tais ikään kuin poimia täältä niin tota varmaan sitten toinen syy on se että 
..mä olen niiku aika paljon ollut kautta vuosien tämmösessä hanketoiminnassa mukana ja 
vetämässä hankkeita joista ainakin osa on tavallaan tämmösiä ..mitä nyt niitä rajaa mut 
eräällä tavalla innovaatiolähtösiä että jostakin siihen ..jotain siementä on lähetty kehittämään 
eteenpäin eri vuosien aikana vähä mihin sillä on tähdätty niin se on hyvin moninainen kirjo 
asioita . 
 
04MOTK1121 
k: tota minkälaiseksi sä koet tämän hetken idea ja innovaatioilmapiirin täällä missä osastolla 
tai KT miten sen nyt halutaan rajata sen.. 
v: no ..tuota ..miten sitä nyt sitten kuvailis …täälähän HAMK:ssa yleensäkin minun 
käsityksen mukaan ..täällä voi aika vapaasti niiku lähteä kehittää asioita jos vaan on vaan 
niikuin jotain mitä niiku tiedostaa et kehitettävää sitten toisaaltaan siihen tartuu joku sellanen 
jolla on mahdollisuus niiku varata siihen resursseja ja tietysti sitten kun …tässä nyt ku mä 
pitkään koulutusohjelmajohtajana ollut niin mullakin sitten siinä ..niissä asioissa mitä mä 
olen itse ollut mukana tekemässä niin sitten on niiku yhden tälläsen yksikön laajuudella 
pystynyt vaikuttamaan mihin resursseja käytetään niin sitten ..jos on niiku nähty joku sen 
arvoinen tarve niin sitten sitä on lähdetty tekemään ja tavallaan sitä mä tarkotan että täällä 
niiku siinä mielessä yksiköt voi aika vapaasti lähtee asioita kehittään jos niikseen haluavat .. 
mutta sitten toisaalta tietysti se ehkä mihin tää sun työkin pyrkii niin olettaisin että vaikka nyt 
puhutaan KT keskuksen sisällä tai koko HAMK:sta niin sitten .. se todennäköisesti aika 
monenkirjavaa miten täällä toimitaan.. jo KT keskusten sisälläkin puhumattakaan koko 
HAMK:sta eli tavallaan tämä tämmönen suhteellisen vapaa ”maksus” toimia tässä niin se on 
myös sitten synnyttänyt hyvin monenlaisia menettelyjä ..jos minä en varmasti tiedä kun jää 
vuoren huipun mut mä oletan että ..niin me ollaan toimittu jollakin omalla tavallamme ja 
luultavasti  moni muukin niin ..mutta siis jos ilmapiiriä yleisellä kannalla niin sanotaan nyt 
että niiku semmonen ..ainakin aika lailla vapaaksi sitä sillä tavalla voi kutsua että ei siihen 
nyt kauheesti oo kahleita heitetty ja mieluumminkin ainakin kohtalaisesti rohkaistu siinä . 
 
04MOTK1122 
k: onks teillä totanoin käytössä minkäänlaisia työkaluja näitten ideoiden ja innovaatioden 
hallintaan. 
v:mitä sillä työkalu sanalla tarkotetaan. 
k: no lähinnä sellatteita että kirjataanko …niitä jonnekin ylös ..onko teillä joku semmonen 
tavallaan paikka missä niitä pyöritellään ..et jääkö niistä tavallaan jälkeä . 
v: et jos tulee vaikka ulkoa joku.. 
k:niin…onks siihen hallintaan tavallaan niiten ideoiden hallintaan mitään semmosta työkalua 
..vai meneekse niiku . 
v:se ei ole sillä tavalla .. 
k:tapaus kohtasesti.. 
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v:niin se ei oo ..jos sillä tavalla..mä nyt puhun kokoajan tavallaan siitä ..sitä asioiden piiristä 
missä mä itse olen mukana että niin tota .. tavallaan se virta ei ole niin laaja että siinä 
tarvittais kovin kummallisia niin sanottuja työkaluja et sit aina lyhyessä ajanhetkessä niitä 
tulee toki niiku eräänlaisena virtana tällaisia impulsseja mutta ei nyt siis määrällisesti niin 
paljon että ..ne käsitellään sitä mukaan kun niitä tulee ja kun sit taas resurssit on pienet niin 
siinä olennaista että suurin osa karsitaan pois heti ens alkuun sen takia että riippumatta oliko 
se hyvä vai ei niin ..meillä on mahdollisuus vain muutamien asioiden tekemiseen kerralla ja 
sitten kun ..sitten ku hankkeet esimerkiksi on monivuotisia niin voi olla semmonen tilanne 
että  jos tänään asiaa tarkastellaan niin meidän resurssit on kiinni seuraavaksi kahdeksi 
kolmeksi vuodeksi tulipa tänne kuka mitä sanomaan niin vastaus on se ”ihan hyvä juttu 
mutta..”..et se on ..niitä on niin vähän asioita mitä kerralla tehdään et siihen ei niiku sillee 
kovin kummallisia tarvita.. tietysti sitten käynnistyneitä ainakin jos hankkeiden muodossa 
toimitaan niin nehän sitten kirjataan HAMK:ssa sinne projektoriko se nyt oli se 
projektinhallinta ohjelmaan ..sinne pitäs kaikki todella  olemassa olevat hankkeet viedä 
ainakin semmoset mihin tulee siis ulkopuolista rahotusta ja niin edespäin ja sieltä ne on sitten 
vaikkapa Hakalan Matin ja muidenkin nähtävissä että miten tällä nyt ylipäänsä tapahtuu 
..tietysti sitten asioiden kehittelyä voi olla niiku …jonkin muun muotoisestikin tapahtua niin 
sanotusti hankkeena tai projekteina että ..mutta useimmiten sitten jonkun semmosen 
esivaiheen jälkeen ne ..niistä muotoutuu hankkeita tai projekteja koska muutenhan sitä on 
niiku vaikea käsitellä siis rahotusta ja muuta et se on tämmöstä minun käsittääkseni 
projektiluonteista toimintaa tällaisten kanssa työskentely ..sitten kun on päätetty todella 
ryhtyä siihen ..sitä edeltää semmonen esiharkinta ja miettiminen ja seulonta että joka tulos 
voi olla se että joku asia sitten hylätään  
k: onks käy.. 
v:sitten vielä tietysti siitä hyl…siitä jos meilläkin on jos me katsotaan ..jos mä katon et 
meijän yksikkö esimerkiks ei voi jotain tehdä vaikka resurssien puutteen takia niin sitten mä 
niiku informoin siitä ..jos se aiheensa puolesta näyttäisi siltä että mahdollisesti joku toinen 
voisi tehdä sille jotain niin sitten mä niiku kerron siitä ja mahdollisesti joku muu taho tarttuu 
siihen ..mut sitten on osa semmosia asioita mun tietääkseni jota ei suoranaisesti tavallaan 
mikään muu yksikkö HAMK:ssa todennäköisesti oo kovin kiinnostunut  sen sisällön takia 
niin tietysti jos ei me siihen tartuta niin luultavasti ei kukaan HAMK:ssa . 
 
k: onks teillä tossa ..mainitsit vähä noista kun te käsittelette ideoita.. onks niitten käsittelyssä 
tavallaan jotain työkalua käytössä semmosta jotain pisteytysmallia tai jotain määrättyä 
agendaa mitä käydään läpi jotain määrättyjä asioita vai ..ja onko tavallaan joku määrätty 
ryhmä mikä on yleensä aina arvioimassa niitä ..vai meneekö sekin niiku tavallaan 
tapauskohtaisesti . 
v.575 tapauskohtaisesti..sitten taas.. no tästä mä lähetin sillon sulle nettisivun ja nyt sitten 
tässä hankkeessa on ..jossa nimenomaan otetaan vastaan tietynlaisia niitä on pyritty niiku 
yrityksiä rohkaseen esittäänkin niitä niin tämän hankeen sisällä on sitten ahioiden 
arviointiprosessi luotu ja sen kriteeristö on olemassa ..se on tämmönen kuuden kohdan 
kriteeristö jossa on ne kriteerit ja sitten me yhteisesti ..se ei oo sitten pelkästään HAMK:n 
liittyvä vaan koko tästä joukosta on koottu ryhmä joka sitten käy ne läpi niillä kriteereillä ja 
pisteyttää ne ja se sitten sillä pohjalla ratkastaan otetaanko se asia niiku mukaan tähän 
projektiin vai ei ..mut se liittyy nyt tähän yksittäiseen projektiin mut sitten yksikön 
toiminnassa muuten  niin se on sitten  niiku tapauskohtasta tai että se ..se on ihan muutaman 
henkilön koskeva niiku sit joku asia tulee sisään niin se puhutaan saman tien ja sitten niiku 
sopiiko se meille ollenkaan ja onko meillä resursseja ..se on aika nopeasti katsottu ja siihen ei 
nyt ehkä sen kummallisempia suoranaisesti tarvita . 
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04MOTK1123 
 
04MOTK1124 
 
 
04MOTK1125 
k: aivan..tota kuin paljon yleensä totanoin käytetään työaikaa tai vapa-aikaa näiden asioiden 
..asioiden ympärillä niiku tän innovaatio ja ideoiden ympärillä 
v: ..tossa onkin nää avaisanat työaika ja vapaa-aika että vapaa-aikaa ei mitata sillä tavalla että 
kuinka paljon eri ihmiset niiku piilevästi ajattelee tai koska tota nyt ..tohonhan semmonen 
niiku muodollinen vastaus lähtis siltä pohjalta että onko työaika suunnitelmissa varattu aikaa 
tällaiselle toiminalle sillonhan se on niiku virallista työtä ..työajan käyttöä ja niiku.. se onkin 
nyt se suuri pullonkaula että ..vasta olemassa olevalla hankkeelle käytännössä niiku päästään 
töi.. allokoidaan työaikaa ..mitä tapa.. ja kuitenkin on paljon työtä ennen ku se on hankkeena 
ja se onkin se suurin pullonkaula mun mielestä tässä meijän systeemissä että että sen takia 
juuri me joudutaan hylkään suurin osa näistä alotteista ja että meillä on sitä aikaa mitä 
ensimmäinen valmistelu vaatii jotta siitä syntyisi hanke ..kuin vain hyvin harvain tapauksia 
koska se tehdään suoraan sanoen pääosin niiku tällä niin sanotulla vapaa-ajalla ..sitä ei .. se ei 
ole missään työaikasuunnitelmissa kenelläkään ..noin pääsääntöisesti..jos onkin niin se on 
hyvin ..puhutaan ehkä kymmenistä tunneista jollakin se on hyvin minimaalista että .. siihen se 
monen tämmösen idean tai asian kehittely tyssääntuu heti  kärkeen että jos se esitetään meille 
kovin raakileena niin se uppoo tähän käppiin ..sen esivalmistelu ennenkö siitä voisi syntyä 
hanke joka saisi rahoituksen se vaatii niin paljon aikaa ja kun sitä aikaa ei ole kohdennettu 
kenenkään työaikaan niin siihen suohon ne suurin osa tipahtaa . 
 
04MOTK11211 
k:861 mites sitten nää ideoiden ja näiden käsittely palvelee näitä koulutusohjelmia ja 
opettamista…mikä on sun näkökanta asiaan  
v: se ideoinnin käsittely ..tietä sitten…siis niiden eteenpäin vieminen 
k:vaikka sitäkin tavallaan niiku että .. 
v: käsittely ei kovin paljoo siinä mielessä että se on enemmän vaan sitä niiku harkintaa onks 
se meidän voimin toteutuskelpoinen ja mahdollinen ja se tapahtuu hyvin äkkiä eikä se nyt 
suoranaisesti tuota asiaa palvele mutta ne mihin päätetään tarttua ja niitä tehdään eteenpäin 
niin se tietysti palvelee monellakin tavalla ..kehittää henkilökuntaa niihin otetaan opiskelijoita 
mukaan ..ne synnyttää harjoittelupaikkoja ja ne synnyttää opinnäytetyö mahdollisuuksia ja 
sehän se sitten on se tarkotuskin .. 
 
04MOTK11212 
k:940 miten tota niiku jos puhutaan yhteistoiminnasta esimerkiksi koulutusohjelmien välistä 
yhteistoimintaa ja sit tavallaan niiku eri KT keskusten välistä yhteistoimintaa niin onko se 
sellasta kuinka paljon semmosta poikkitieteellistä  
v: no kyllä sitä … no onks sitä paljo vai vähän mutta kyllä sitä on että … tota … KT keskus 
tää on aika iso tää elinympäristö että siinäkin on yhteistyötä …voisko sanoa niin että ainakin 
se semmonen tausta uskoisin HAMK:ssa on aika paljon on se että koulutusohjelmilla on siis 
ollut omia hankkeita joita he ehkä ovat enimmäkseen tehnyt itse ilman että tätä yhteistyötä on 
kovin paljoo ollut… mutta se määrä mulla on sellanen käsitys että se yhteistyön määrä on 
lisääntynyt koulutusohjelmien välillä ja samalla sitten myös KT keskusten välillä ja tätä .. ja 
niiku pitemmällekin menevää siis poikkitieteellisesti millä mä tarkotan vähän kauempanakin 
toisistaan olevien alojen yhteistyötä syntyy niin sit se on niiku edennyt hiljakseen .. et tota 
..vaikka nyt sitten tämmönen just projektin muodostus vaiheessa tämmönen logistiikka 
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keskus hanke Humppilaan lentokenttineen ja rautateineen ja muineen hyvin ehkä 
utopistinenkin juttu sinänsä  mutta tästä tavotellaan niiku hyvin ekologisista lähtökohdista 
liikkeelle lähtevää logistiikka keskusta joka suunniteltas alusta lähtien niin että se olis 
monessa mielessä toiminnoltaan ympäristö ystävällinen ja tästä on nyt sitten esimerkiksi että 
…Forssan kautta heijän niiku KT keskus tässäon niiku veturina mut sitten tässä on vaikkapa 
me sitten mukana koska tähän liittyy tää ympäristö ystävällisyyden yleinen tavoite sitten ja 
niin poispäin että tämmösin niiku ..tälläsiä hiljakseen minun mielestä tulee lisää jossa niiku 
paketoidaan isompia juttuja yhteen . 
 
04MOTK1126 
k:1116 no tota onkos teijän tota täällä niiku tavallaan näistä hankkeista tai näistä niiku 
innovaatioista mitä täällä on tehty onks niistä syntynyt prototyyppejä tai jotain palvelu 
aihioita suoraan vai onko niistä sitten syntynyt ihan suoranaisesti liiketoimintaa 
v: …on syntynyt ..se missä minä olen mukana ollut niin niisä ei ole usein miten ehkä ollut 
niikään kyse ..prototyyppi sana ehkä viitaa niiku laitteisiin 
k:jooo mutta se oli yleiskysymys  
v: kyllä mutta että jos se meijän näissä hankkeissa nimenomaan ehkä on tää ..ollu.. 
palvelukonseptien ja liiketoiminnan synnyttäminen just ne on niiku painottunut sinne ja tota 
…kyllä tosiaan ihan esimerkiksi ihan uusia yrityksiä syntynyt sillä tavalla että alku ja juuri on 
ollut meijän hankkeessa jossa on tehty esimerkiksi hyvin pitkälle vietyjä tämmösiä tosiasioita 
on vaikkapa sellasset että aikuisopiskelija on tullut tänne jonkun tutkinnon kera joka on siis 
muu kuin tämä ympäristöteknologia ja sitten hän on sitä opiskellut ja hän on tehnyt 
opinnäytetyönään osana vaikka jotain hanketta liiketoiminta suunnitelman jostakin vaikka 
kierrätysliiketoiminta yrityksen perustamista varten ja sitten tekisi tiettyjä asioita ja sit kun on 
valmistunut se on alkanut ja hän on siirtynyt sen toimitusjohtajaksi.. näinkin pitkälle on 
mennyt niiku ihan sanotaan niiku luokkaan vuoden puolentoista sisällä mutta tietysti ei kaikki 
asiat mene näin pitkälle niinkin lyhyessä ajassa mutta sitten niiku nyt tässäkin hankkeessa on 
kyse että yhtään niiku tää on tämmönen liiketoiminnan synnyttäminen 
..ympäristöliiketoiminnan tässä tapauksessa niin se on ehkä näissä meidän hankkeissa ollu 
kaikista eniten esillä ja sitten toinen on se että sitten … nää… myös julkiselle sektorille 
tällästen niiku ..toimintatapojen testaaminen esimerkiks kun on tullut uutta lainsäädäntöä että 
pitäisi tapahtua jotain yhteiskunnassa jonkun asian suhteen ja silloinhan aina jos se on niiku 
uusi asia niin tota sitten ollaan siinä tilanteessa et jos lainsäädännössä lukee että  kolmen 
vuoden sisällä pitäisi tapahtua tätä niin sitten hyvin monia kiinnostaa että kuinkahan se 
käytännössä voisi tapahtua ja sit tarvitaan niiku tällasta pohjatyötä sille että kuka sitä voisi 
tehdä ja kuinka ja niin poispäin ja tämmöstä niiku …sitä vois sanoo tällaseksi sillan rakennus 
työksi että ollaan mukana tällasten käytäntöjen luomisessa..tää on tyypillistä tonne julkisen 
sektorin puolelle ..se liittyy niiku hallinto käytäntöihin esimerkiksi että vaikka me nyt ollaan 
paljo tän haja-asutuksen jätevesikysymyksen kanssa et kun siitä tuli tämmönen asetus että 
kaikilla kiinteistöillä pitää olla käsittelyjärjestelmä siis jotka on viemäriverkoston 
ulkopuolella se jokunen vuosi sitten tuli ja vuoteen 2014 mennessä täytyy niiku olla sitten 
olemassa niin esimerkiks sen asian eteen meillä on ollut monenlaista puuhaa että ..miten tämä 
tavote että ne on sitten 2014..voidaan niiku saada toteutuun ..esimerkiks että lähtökohta kun 
se asetus laadittiin oli esimerkiks se että ei ollut suunnittelijoita ja suunnittelupalveluja 
kiinteistön omistajalle kuka suunnittelis ne laitokset niin että he voisivat sitten ostaa sitä..ei 
ollut myöskään niiden kunnossapitopalveluja ja me ollaan sitten niiku ollu .. ei se yksin 
meidän mutta usean tahon kanssa niin niiku semmost valmistelemassa että ..että esimerkiksi 
ollaan täydennyskoulutuksen kautta reakoitu että me ollaan pidetty jo vuosia tämmöstä 
suunnittelija koulua jossa sitten sinänsä semmosia tahoja jotka on jotakin saman tyyppistä 
tottuneet bisneksessä suunnitteleen ne koulutetaan niin et ne voi ottaa tämän tuotteen sinne 
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liiketoimintaan.. samalla se kasvattaa heijän liiketoimintaa mutta myös luo sen palvelun jota 
sen asian eteenpäin vieminen tarvitsee..jos ei kukaan suunnittele niitä laitoksia niin ei niitä 
voi syntyä myöskään sitten ja urakoitsijoita tarvitaan ja niin poispäin että.. silloin kun syntyy 
tämmönen tavallaan vähä niiku uusi ..uusi asia niin se on ikään kuin helppo kirjottaa se taas 
se säädös että näin pitää sen tapahtua mut jos se todella realisoituu niin joissakin tapauksissa 
tarvitaan aika paljon uutta toimintaa käytännön toimintaa että se todella voi toteutua ..et tota 
se on semmonen …näin lyhyesti sanoen ehkä nää painopisteet  
 
04MOTK1127 
k:1485 osaaksä yhtään sanoa kuin paljon tota tavallaan näistä on syntynyt liikevaihtoo ..onks 
näistä syntynyt liikevaihtoo HAMK:lle vai pelkästää yrityksille. 
v: no on … niin no on näille siinä mielessä syntynyt liikevah…. jos sitä nyt sitten tähän 
lasketaan että kun näiden ympärille muodostetaan hankkeita nehän tuo siis rahotusta 
HAMK:lle usein siis ei yksin .. sitä rahaa voidaan käyttää ostopalveluihin siis tavallaan että 
..muodostetaan hanke me saadaan vaikka EU rahotusta se voi tuoda x sataa tuhatta euroa 
HAMK:lle joka sitten niiku .. henkilökunta osittain..käytetään henkilökunnan niiku ajan 
rahottamiseen ja sitten sillä palkataan projektityötekijöiksi opiskelijoitakin tai vasta 
valmistuneita ja siinä mielessä tuo liikevaihtoa HAMK:lle ja tuota sitten ..sitten parhaassa 
tapauksessa sen projektin synnyttämät asiat synnyttää sit liikevaihtoa jonnekkin muualle 
..niiku tällaset et uusien yritysten syntyminen että on semmosia yrityksiäkin jotka on 
tavallaan meijän ..ei ehkä yksinomaan voi sanoa et meidän mut sillä tavalla et me ollaan 
niissä alku valmisteluissa oltu mukana ja nyt on jo esimerkiks pohjalla niiku miljoonien 
eurojen liikevaihto sillä yrityksellä niikuin sanoin mikä on se liiketoiminta suunnitelma mikä 
aikanaan tehty että ..liikevaihttoo on syntynyt sekä sisälle että ulos mutta se että sitä.. no se 
on tietysti sinänsä se HAMK:lahan paljonko liikevaihtoo HAMK:lle hankeet tuo sisään niin 
seon sinänsä nähtävillä näissä tulos raporteissa koska joka hankkeelle perustetaan niiku oma 
kustannuspaikka ja on ihan vaikka taakse päinkin katsoen mahdollista katsoa paljonko sitä on 
ollut ..mut se paljonko se on synnyttänyt ulkopuolelle se on paljon vaikeampi kysymys koska 
just se ..et sen irrottaminen siitä et tavallaan että ..mitä se HAMK:n panostus on vaikuttanut 
koska monesti on se että me tehdään ..me ollaan mukana prosessissa jossa me ei olla ainut 
sen asian eteen työtätekevä taho ja pitäs ruveta irrotan että paljonko se just se HAMK:n osuus 
on vaikuttanut niin se on monissa tapauksissa aika vaikee kysymys .. voi tietysti joskus olla 
että niiku ehkä semmosiakin tapauksia jossa saatettasi tulkita että se on niin etupäässä 
HAMK:n yksinomaan aikaansaannosta mutta että se voita kokonaan laskea HAMK:n piikiin 
mut ainakin se missä minä oon mukana niin se.. ne on yleensä tällaisia jossa on suuri joukko 
ja ei siitä pysty sanoon et jos jotain syntyy et mitä HAMK:n osuus on siinä  
 
04MOTK1128 
k:1686 joo se voi joskus olla semmoinen veteen piirretty viiva…sit onks näistä innovaatioista 
onkos näistä syntynyt keksintöjä tai patentteja . 
v: se on taas semmonen kysymys että ..siinä mielessä vaikea että me saatetaan olla 
kehittämässä jotain niiku siellä alkutaipaleella tiettyyn pisteeseen asti sitten se jatkuu jossakin 
muualla ja päätyy aikanaan patentiksi mutta kun me ollaan jo irrotauduttu siitä siin matkan 
varrella niin ei välttämättä tiedä sitä jatkosta mutta se että koska meillä ei tosiaan oo sillä 
tavalla painopistettä ollut tämmössissä laitteissa ja sen tyyppisissä mihin patentin ehkä 
usemmiten liittyy näin ollen en muista ainakaan että mee sen toiminnan piirissä mitä minä 
tunnen olis syntynyt ..heti siinä ..sinä paketin sisällä missä me ollaan oltu mukana se olisi 
johtanut tähän patenttiin ..mutta varmaan HAMK:ssa on jossakin tuolla vaikka konepuolella 
automaatiossa näistä on hyvinkin voinnut näin tapahtua .. 
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04MOTK11210 
k: mikä on sun näkemys yleensä täs tota idea ja innovaatio toiminnassa näillä keksinnöillä ja 
patenttikäytännöillä. 
v: se on mulle sillä tavalla vähä vieraampi asian siinä mielessä juuri että meijän toiminta ne 
eivät ole juurikaan liittyneet ja mä .. tosin tässä hankeessa(Haastattelijan lisäys: 
Innovaatioputkesta yritystoimintaan Cleantech-innovaatioiden kapallistaminen) nyt on sitten 
..ollaan siihenkin päädytty että jotkut aihiot on sellasia että kun ne tulee sisään tähän meijän 
myllytykseen niin ne on kehitetty jo niin pitkälle että tän projektin aikana niistä tulee tapetille 
tämän patentin hankkiminen näin niin sillon  
k: yritetään innovaatioputkesta yritystoimintaan.. 
v: niin tota saa nähä nyt tuleeko tässä hankkeessa sitten että tosiaan se ei niin kovin paljon 
tässä meijän toiminnassa ole nää patentit ja keksinnöt sen takia että meillä on ollut vähemmän 
tämmöstä niin sanottua laitteita ja se on ollut enemmän tämmöstä liiketoiminnan ja juuri 
näiden konseptien kehittämistä ja niitä ei niinkään patentoida …joskus niinkin voi olla mutta 
pääsääntöisesti ehkä ei .. 
 
04MOTK11218 
k:1870 tästä päästinkin aika hyvin tähän yhteen aiheeseen et missä näät tavallaan tai 
minkälaisena sä näät tavallaan tän HAMK:n roolin tässä innovaatioprosessissa jos ajatellaan 
alkulähtökohtana on idea ja sitten on tavallaan sen idean kehittäminen ja konseptointi ja sitten 
on tavallaan se projektiputki sitten on sen tuotteistaminen ja sitten niiku tavallaan 
lanseeraaminen markkinoille .. missä tavallaan HAMK:n rooli on tässä tän putken .. 
v: no jos se koko HAMK:ssa niiku ainakin ikään kuin teoreettisesti ajatellen niin tommosta 
putkea ja mitä siellä tapahtuu niin jos otetaan huomioon että täällä on niiku … monen alan 
osaajia niin … periaatteessa mun käsitääkseni mahdollista niiku että jos se pystytään 
organisoimaan niin että meillä on niiku ..meillä on monenlaisia asiantuntijoita näihin kaikkiin 
vaiheisiin löydettävissä et periaatteessa HAMK pystyis tämmösen putken hoitaan jonkun 
innovaatio aihion osalta ku alusta loppuun… jos ajatellaan se olis vaikka joku tämmönen 
teknologia innovaatio niin se täällä niiku tekniikan puoli voisi sitä niiku viedä eteenpäin niin 
sanotusti teknisesti sen tuotekehityksen osalta mahdollisesti aika paljonkin ja sitten taas kun 
on .. meillä on liiketaloutta… meillä on muotoilua joka voisi osallistua sen tämmöseen niiku 
yleisilmeen hiomiseen ja liiketalous sen viemiseen markkinoille ja niin edespäin meillä niiku 
periaatteessa olis mahdollisuus niiku ottaa tämmönen pitkä putkikin hoitoon mut se on hyvin 
haastava siinä mielessä että .. se todella vaatis ehkä sitten monen yksikön kanssa yhteistyötä 
ja mä en ihan varma onko pitkää putkea jonkun yhden asian osalta täällä koskaan tehty 
alusta… niin sanotusti alusta loppuun … se todennäköisesti tarkottais niiku aika monen 
vuod..jos ajatellaan paljonko yrityksillä nyt ylipäänsä kestää niiku tyypillisesti jokun 
tämmösen tuotteen niin sanotusti… et jostain se syntyy  ja se kehitetään ja kunnes se on 
jollakin tavalla markkinoille vietävissä niin .. niin tota se voi olla aika monivuotinenki 
projekti sitten että .. mut sit periaateessa siltä pohjalta katsottuna minkälaisia osaajia 
HAMK:ssa on niin ..voidaan joko hoitaa mitä tahansa osaa siitä pelkästään tai sitten 
tämmöstä isoakin kokonaisuutta mutta tos ehkä ..mä en ole varma onko niin laajaa yhteistyö 
hanketta HAMK:ssa ollu jossa olis tällanen ..koko tällanen tää putki viety läpi niin että 
lopputulos olis se että joku tuote on saatu markkinoille ainakin niiku silleen pienessä 
määrin..eilen oli just semmonen tulevaisuus seminaari tuolla kalastajatorpalla sielä tämä 
Windwind:n toimitusjohtaja jotka tekee näitä tuulivoimaloita esitteli niiku heijän 
toimintaansa niin se ku … se on 11 vuotta sitten alottanut toiminnan ja siinä meni sitten 
semmonen luokkaa seitsemän vuotta niiku ennekö oikein ruvettiin myllyjä myymään ulos .. 
se on ehkä voi olla tavallista haastavampi tuote mutta kuitenkin että jos ajatellaan että 
HAMKi olis oiken syvällisesti tällasessa putkessa niin se todennäköisesti kestäis aika monta 
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vuotta ja ne on niin kun pitäis olla valmius sitten tämmöseen siihen pitkään mukana oloon ja 
sillä tavalla että se painopiste sitten eri vuosina se siirtyy aina asiasta toiseen ja aina tulis 
uusia osaajia siihen mukaan aina sitä myöten miten se putki etenee… että niiku teoriassa olis 
mun mielestä mahdollista mutta leikö sitä tehty koskaan .. et mekin ollaan sitten oltu ..niiku 
tässäkin toteutuu se koko putki mutta ei pelkästään HAMK.n voimin että tällä on sitten niiku 
partnereita on..mutta tavallaan tässä on nyt johtuen tässä on täytynyt koota tämmönen Etelä-
Suomen niku konsortio mut periaatteessa .. sitä osaamista mitä osa näistä tahoista edustaa 
niin sitä ainakin omalla laillaan olisi voinut löytyä HAMK:n eri yksiköistä mutta jos tää 
hankehakemus  olis kasattu niin että se olis esitetty vaan HAMK:n hankkeena ja kuvattu että 
näin monta koulutusohjelmaa ja KT keskusta ei se niiku olis menny läpi .. osassa näissä on  
itsearvoisesti se että pitää kerätä niiku monta toimijaa yhteen ..et tästä tullaan siihen että se 
sisäinen monialaisuus niiku se ei automaattisesti sovi kaikkeen vaikka sitä tosiasiassa olisikin 
..jossakin kinkereissä pitää niiku olla ..tavotellaan sitä vaihkapa että pitää olla monta toimijaa 
Etelä Suomesta se on niiku semmonen rivien välissä oleva kriteeri jos haluat että hanke 
menee läpi niin vaikka se kuinka selittäisit että kyllä HAMK:ssa on nää kaikki ei se niiku 
siltä pohjalta kun se ei sovi siihen yleiseen tavotteeseen .. halutaan niiku ..et se hanke edistäis 
tällästen verkostojen syntymistä …2259…mut toki sitten maakunnallisesti tavallaan koska 
tääkin on semmonen niiku koko Etelä Suomessa liikkuva mut on onhan se täällä sitten niiku 
maakunnallisesti tehty niistä .. niistä sitten HAMK:a voidaan pitää niiku riittävän suurena 
toimijana ottamaan joku isompikin kokonaisuus pelkästään HAMK:iin… ja miksei tietysti jos 
tekes rahotus esimerkiksi saa ihan yksittäiseen vaikka tekniseen innovaatioon niin onhan se 
hanke sitten sisältään sitä putkea pitkänkin pätkän … mutta mäen ole ihan varma onko täällä 
kuinka paljon esimerkiksi tätä niiku tekniikan sektoria ja liiketalouden yhteistyötä sitten 
loppujen lopuksi ollu ..et tota .. mulla ainakaan mun toiminnan piirissä ole ollut sitä en 
tietysti mene vannoon onko sitä ollut ..joillakin muulla mutta mä hieman epäilen että sitä on 
ollut aika vähän siitä päätellen et semmosesta ei  oo juurikaan kuullu mutta tietysti kaikesta ei 
kuule välttämäti . 
 
04MOTK11213 
k: tota tossa alussa puhuttiin tosta innovaatioilmapiiristä niin tota palataan siihen vie sen 
verran että totanoin  ..onks sun mielestä eroo tavallaan T&K henkilökunnan ja opetus 
henkilökunnan välillä suhtautumisessa ideoihin ja innovaatioihin ”kuuntele uudestaan”2368 
v: no ..siinä toiminnassa missä mä olen mukana ei ole näitä kahta eri katekoriaa …samat 
henkilöt tekee molempia siinä ei silloin ole mitään …olis sikäli kyllä että siis näissä 
koulutusohjelmissa missä mä oo osa ihmisistä tekee vain opetusta ja ne ei ole kovin 
innokkaita osallistuun ylipäänsä olenkaan T&K:hon eikä ole siitä .. en nyt väitä olenkaan ole 
kiinnostunut kuulemaan mutta se on kuitenkin..ne haluaa pysyä siinä opetuksessa … mut 
sitten ne meillä jotka on T&K:ssa mukana niin ne on aina myös opetuksessa.. meillä ei ole 
semmosia henkilöitä muuta kuin siis määräaikasia projektityötekijöitä esimerkiksi 
vastavalmistuneita ne ei nyt suoranaisesti useimmiten osallistu opetukseen mut sit tää niiku 
kokeneempi kaarti niin meillä ei yhtään semmosta henkilöö joka ei osallistuisi myös 
opetukseen se on myös niiku tavote mä en missään nimessä halua pääsääntöisesti semmosia 
henkilöitä jotka ei halua osallistua opetukseen koska se on kuitenkin meijän perus funktio 
että… se ei ole siitä niiku mitenkään kiinnostunut sitten ei ehkä HAMK ole ihan oikea paikka 
tehdä sitä T&K:ta ja tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide  
k: nää on arvokkaita mielipiteitä .. 
v: koska meijän tavote on liittää T&K opetukseen ..sehän on se aivan fundamentaalinen 
tavote koko tälle T&K:lle..mikä nyt on kaikkii papereihin kirjotettu niin miten se voi toteutua 
jos sitä tekis henkilöt jotka eivät olis tekemisissä opetuksen kanssa ei se niiku .. että eri 
henkilö tekee T&K:ta ja toiset eri henkilöt opetusta ja se vaan jotekin siitä niiku siirtyis et 
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lähetetään papereita ..se siirtyy sillee että se henkilö itse liikkuu siinä ja se pääkopassa siirtyy 
se mitä kehitystä se T&K ihmisellä voi antaa koska tota kyllähän se selvästi on niiku 
nähtävissä että .. joskin se on samalla hyvin haasteellista  jos haastattelee täällä ihmisiä jotka 
siis osallistuu sekä T&K:n että opetukseen tavallaan jos ei nyt samana päivänä aina molempia 
mutta noin vaikka lukuvuoden aikana sillä tavalla heillä on siis molempia siellä työn alla niin 
moni sanois varmasti kysyttäessä että se on vähintääkin haasteellista ja hetkittäin vaikeaa siis 
yhdistää ne mutta toisaalta varmasti usemmatkin sitten sanoo että jos ei niin olisi niin voisko 
sanoa heidän eväät opetukseen näivettyisi .. sit se muuttuu semmoseksi paperin makuiseksi 
vähitellen ei nyt ihan heti huomenna mutta kun vuosia jatkais niiku pelkästään sitä opetusta 
niin.. tietysti sitä tietoa voi niiku jollain muulla tavalla ammentaa kun T&K:lla mutta se on 
vähän sama sanoma mitä me opiskelijoille yritetään sanoa että parhaiten oppii tekemällä niin 
sama se koskee meitä opettajia että ..että ainahan kirjoja voi lukea tietysti kuka tahansa mutta 
se ei ole sen oppimisen paras taso vaan se että on mukana jotain tekemässä sillon se myös se 
opettaja oppii parhaiten jotain sellasta mitä se voi taas muiden kanssa jakaa …elikä 
parhaimmillaan minun mielestä lopputuloksena on myös niin sanotusti paras opettaja kun se 
on mukana tälläsessä toiminnassa verrattuna siihen että ei ole ..ainakin jos siis kuluu pitempi 
aika en mä tarkota joka päivä pitää olla pitää olla mut sillee ettei tuu niiku pitkiä ajanjaksoja 
ja tosiaan se taas et on pelkästää siellä T&K:n puolella niin ..niin tota en mä sitä sano ettei 
HAMK:ssa sellasia saa olla mutta kuitenkin niin… jos sen… et semmonen toiminta ehkä 
kovin suurta sinänsä kannata olla koska sitten ei tosiaan näiden asioiden yhdistäminen 
välttämäti toteudu ..sitten hankkeet elää omaa elämää ja se osaaminen mitä niissä niiku 
kertyy se jää niille ihmisille jotka ei oo opetuksessa ollenkaan tai se ei valu tänne meijän 
niiku perustoiminnan puolelle … mutta siis se ehkä tossa .. jos sä kerran olen sen listan 
suunilleen läpi käynyt .. 
 
k:2691 no täs on vielä pari juttua..  
v:aha 
 
04MOTK11214 
k: tota et  mikä on totanoin teidän niiku nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet 
v: no …no ehkä niin .. ne on vähä niiku sillä tavalla lähellä toisiaan että … no perus niiku 
heikkous jos näin voi sanoa on pienuus … ja siis siihen nähden että mitä kaikkea meille niiku 
ulkopuoliset ottaa yhteyttä ja niiku sit siinä merkityksessä että voitasko me olla mukana 
kehittämässä tätä ja tätä .. jos ajatellaan että kuinka paljon tämmösiä impulsseja tulee ja 
kuinka moneen niistä me voidaan tarttua niin se on ehkä yks perusheikkous että vain hyvin 
pieneen osaan vaikka siellä olis monia ansiokkaista asioita.. mutta siis pienuuden takia voidan 
niiku ottaa sisään vain pienen pieni osa siitä ..toisaaltaan sitten taas niiku .. kun me ollaan 
pitkään tehty tietyllä focuksella asioita niin sitten me ollaan siinä kehitytty jonkin verran 
uskaltasin sanoa sillä tavalla että me tunnistetaan ne asiat mielestäni aika hyvin mitä me 
parhaiten osataan tehdä ja juuri sellaisia me sitten poimitaan tähän myllyyn sisään ja tehdään 
niitä ja useimmiten saadaan sitten tuloksiakin aikaan ..et hyväpuoli on se tai tämmönen 
vahvuus että tiedetään mitä osataan otetaan niitä sisään se määrä mitä voidaan hyvin tehdä ja 
sitten ne myös useimmiten onnistuu enempi vähempi hyvin .. mutta heikkous tavallaan on 
pienuus siis et paljon hyviä joudutaan jättään ulos ja niihin ei pystytä tarttuun ollenkaan .. 
 
04MOTK11215 
k:mikä on olis sitten totanoin sun mielestä semmonen hyvä toimintamalli jos ajatellaan 
tavallaan ..ei pelkästään ihan KT keskuksen vaan vaikka HAMK:kin tasolla tämmöstä 
toimintamallia. 
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v:nii-i .. koko HAMK:n näkökulmasta pyritään sitä ajatella niin … sitä vois ehkä… niiku 
ministeri Vapaavuori siellä eilisessä tilaisuudessa tämmöseen vastaavan voisiko sanoa 
kysymysasetelman käänsi poliitikon tapaan sellaiseksi että en minä tohon tiedä vastausta  
mutta minä voin sanoo lisää kysymyksiä ..niin tota .. koska tota voi sillä tavalla lähestyä että 
mitkä on semmosia asioita jotka pitäs ratkaista että meillä olisi tällainen järjestelmä ..mä en 
välttämättä tiedä tiedä niihin vastauksia mut sekin on ei yksin minun suusta mutta siis jos 
ajatellaan että jos edes pystyy tunnistamaan nykytilanteessa olevia tällasia niiku katkoskohtia 
niin sitten tietysti syntyy edellytykset synnyttää joku parempi jos siihen on sitten resursseja ja 
halua että tota nyt mun mielestä lähtökohtasesti yks sellanen ongelma.. ulkoapäin katsoen se 
on niiku ollut tällanen kestojuttu jo pitkään että .. jos nyt on jossain joku vaikka olemassa 
oleva yritys tai joku tommonen uusi asia niin se että..ketä ..kehen ulkopuolisen pitäisi täällä 
HAMK:ssa lähestyä ensimmäisenä… sitä ei moni aavista ..sen verran jo suuri että..että tota ja 
se niiku semmonen niiku tämmösen idean vastaanotto on jo yks sellanen pullonkaula ..tosiaan 
sielt ulkopuolelta ..osa tietysti jotka on sitten toiminut HAMK:n kanssa jo niin vähitellen 
oppinut tunteen kehen..mutta se ongelma täällä on mun mielestä se että se ei lähe liikkeelle 
ollenkaan jos ei se päädy suoraan oikealle henkilölle jos se niiku tänne herra HAMK:n tasolle 
niin se hyvin helposti hautautuu semmoseen myllytykseen jossa kotipaikkaa etsitään sille 
asialle ja eikä sitä koskaan tunnu oikein löytyvät .. et tässä on tietysti sitten mä tiedän et tää 
on niiku moni tietää tämän mutta harvempi varmaan ratkasua tähän sen takia että ..kun tää on 
niin laaja vaikka tää nyt olisi joku yksi tai n ihmistä ikään kuin tämmösii vastaanottamassa 
niin ei nekään tiedä ..vaikka ne sitten istuis täälä kun se on jo haaste sinänsä ..tyskin täällä 
HAMK:kista kukaan tietää mitä kaikkea täällä osataan ..ja .. ja se on niiku se haaste tää 
skaala on niin laaja että .. että tota .. se on ehkä kärjistetysti sanoen mutta ulkopuolelta tänne 
pyrkivää impulssia ajatellaan niin sen parhaimmat eloonjäämis edellytykset on se että sen 
pitää päätyä suoraan heti oikealle 3093..jos näin ei tapahdu niin sitten on suuri vaara että siitä 
ei ..se hautautuu täälä sillä tavalla et ..se ikään kuin palloilee täällä se asia ..joku yrittää etsiä.. 
mullekin tulee semmosia joku HAMK:n sisältä että nyt lähestyttiin tämmösellä ja se näkee 
siitä että tämmönen pallo pomppii täällä ja etsii sitä paikkaansa sitten ja se ei välttämättä 
oikein taho löytää sitä sitten …et niiku se et semmonen .. jos me haluttas tavallaan niiku 
kehittyä siinä että sellaiset tahot jotka eivät ole toistaiseksi HAMK:n kanssa olleet 
yhteistyössä pääsisivät siihen niin sitten tämmönen niiku tää vastaanotto.. siihen jos keksii 
jonkun kohtalaisen hyvän .. sitten on .. sitten on tietysti tää niiku että …… niiku se on toinen 
meidän haaste ollu minun mielestä että .. kyky nopeasti reakoida on toki haaste tälläsella 
organisaatiolla.. ei aina välttämättä mutta monessa tapauksessa se liittyy muun muassa siihen 
että .. just mitä on tässä joksus aikasemmin kun sanoin että .meillä on paljon resus.. siis näitä 
potenttiaalisia resursseja on sidottu pitkäksi aikaa jo valmiiksi eli siis tällaset niiku löysää 
resurssia odottamassa jotakin niin ei kovin paljon ole .. nyt kun tulee joku asia niin sitten .. 
joka voi kuulostaa hyvältä ja sisällöllisesti sit jopa löytyy se taho joka niiku sinänsä 
periaatteessa on kyvykäs sitä viemään eteenpäin sitten ase voi niiku loppua siihen että tällä 
taholla ei ole seuraavaan kahteen vuoteen mitään resursseja tehdä sitä vaikka se olis kuinka 
hyvä .. ja sit joku voi sanoa.. hankitaan lisää resursseja ..ei se ole ihan niin yksikertaista siihen 
liittyy monia juttuja .. nykyään ei ole helppo tosta vaan et otetaanpas siitä ihmisiä sisään .. 
niiku tämmönen resurssien nopeasti ja joustavasti kasvattaminen ja pienentäminen niin se on 
haasteellista .. mut toisaalta sitä.. sellasta pitäs olla jos me niiku pysty.. jos me haluttas 
nopeasti reakoida tälläsiin asioihin jotka ikään kuin yllättäen tulee sisään eikä niistä etukäteen 
tiedetä että niihin oliskaan voitu varautua sitten niiku aika nopeasti pystyttäs rakentaan joku 
mekanismi jolla siihen voidaan tarttua ja aleta todella jotain tekemään … ja sitten on tietysti 
tää niiku .. hioa sitä yhteistyötä niin että tällanen pitkäkin paketti pystyttäs viemään läpi joka 
vaatis ehkä sitten monen alan osaajia .. että enempi on minun käsittääkseni kertynyt 
osaamista tosiaan niiku .. eri osa-alueilla se oman panoksen tekemiseen jonkun asian hyväksi  
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sitten se että niiku .. sellasia missä laajasti yhdistetään HAMK:n osaamista niin varmasti on 
paljon vähemmän ja .. sillee ainakin varmaan on osassa tapauksissa olis niiku kysyntää koska 
loppujen lopuksi on harvoja organisaatioita jotka pystyy edes teoriassa sitä tarjoamaan se olis 
niiku suuri tota  … tämmönen mahdollisuus HAMK:lle .. se on hyvin vaikeasti toteutettava .. 
sitä pitää harjotella paljon mutta periaatteessa tämmönen organisaatio jo pystys tarjoon niiku 
semmosta palvelua jota hyvin harva pystyy .. tommosta putkea ajatellen .. mutta tosiaan se … 
en oikein tiedä sitten.. se olis varmaan paremminkin ratkaustu jo tähänkin mennessä jos se 
olis helppo asia että .. siihen on .. niiku esimerkiksi byrokraattisia tällasia vähintääkin piileviä 
esteitä tai hidasteita .. miksi niitä sitten haluaa kutsua että .. toki siihen on jo pitkää niiku 
yritetty rohkaista vaikka nyt johdon taholta tai miten vaan sitä ajattelee siis tämmöseen 
laajaan yhteistyöhön ja kaikkeen että siinä mielessä mutta sitten se että .. siel on erinäkösiä 
juttuja käytännön tasolla jotka niiku vaikeuttaa sitä ne varmasti ainakin osittain olis niiku .. 
poistettavissa olevia tai ainakin vähennettäviä mutta tota se … se…se pitkälle menevä 
tämmönen poikki suuntanen yhteistyö se on kaikissa suurissa organisaatioissa niiku valtava 
haaste et ei se yksin HAMK:n liity että .. et tota se ..sitä voi niiku helposti … sitä voi niiku 
helposti teoreettisena asiana niiku tarkastella ja piirtää vaikka kaavioita ja muuta et näin se 
toimii mut ei se vielä sillä toimi .. et sitten .. sen takia just mä tarkotin että nää .. sekin olis jo 
paljon .. vaikka niiku sais semmosen kaavion tehtyä.. olkookin se esittää teoreettisen 
makuisen mallin kuinka se voisi toimia mutta kun .. että siihen liitettäis nää et se osoittais et 
sen tekijä tunnistaa ne pullonkaulat miksi se ei todennäköisesti ihan niin helposti lähde 
toimiin että .. koska siitä taas .. siitä pitäs niiku .. se olis sinänsä semmonen laajemmankin 
selvityksen aihe jus kaivaa nää pullonkaulat esiin koska niit on  hyvin monenlaisia ja täällä 
organisaation sisällä ja tokkopa kukaan niitä yksi taho esimerkiksi pystyy niitä kaikkia 
tunnistaa 3557 kukin nähdään sieltä osa mikä on sitä mikä me tiedetään sitten niiku ..jos 
tommonen oikein laaja poikkitieteellinen yhteistyö otettas tavotteeksi niin sitten sitä pitää 
aika perusteellisestikin käydä läpi että mitkä loppujen lopuksi ovat sen esteitä .. en mä nyt 
tarkota nimenomaan käytännön tasolla en ..että mistään papereista löydy ei löydy sille mitään 
esteitä eteikö sitä saa tehdä mutta siis se että siihen on tämmösiä kaytännön toiminnan 
kannalta sitä hankaloittavia asioita ja vain niitä poistamalla tai lieventämällä se oikeasti voisi 
lähteä toimimaan mutta moni niistä on semmosia et ne vaatis sitten sen täälä mahdollisesti .. 
niiku tähänastisten käytänteiden ja joskus organisaatio rakenteiden muuttamista toisenlaiseksi 
muuten ne ei ehkä onnistu vaikka minkälaisia papereita tehdään .. 
 
04MOTK11216 
k: no tota onks teidän osastolla tavallaan määritelty semmosta innovaatioasiamiestä vai 
tiedätkö onko HAMK:ssa semmosta. 
v: ei ole ainakaan .. no ei sitä nyt silleen .. varmaan tietyt ulkopuoliset … tällä omalla 
sektorilla vois vaikka minuakin sellaseksi kutsua koska he käyttävät minua sen luontoisesti 
jotka on siis meidän kanssa jo pitkään toiminut että mutta siis … niiku jossakin 
korkeakoulussa on .. se nyt just liittyy tähän vastaanottoon niin niistähän on oikein siis voisko 
sanoa toimennimenä ihan innovaatioasiamies … mun tietääkseni HAMK:ssa ei sellaista oo 
missään yksikössä tai koko HAMK:n tasolla tai en ainakaan tiedä olevan … sekin on jo yks 
semmonen että .. että tota .. vielä kun me toimitaan siis sitten monella paikkakunnalla täähän 
on siis ulkopuolisen silmin äärimmäisen haasteellinen lähestyttävä ja hajallaan yksiköitä 
monella paikkakunnalla .. niiku ulkopuolisen näkökulmasta niin ottaen niiku selvää että mitä 
täällä tehdään ja kuka jotain tekee ja niin edespäin se on jumalattoman haasteellinen juttu ja 
siitä syystä tällanen .. olkoon se nimetty vaikka innovaatioasiamieheksi taikka miksi hyvänsä 
niin juuri tällanen niiku vastaaottais asioita ja osais viedä niitä täällä sisäisesti eteenpäin niin 
jos semmonen niiku saatais syntyyn niin se varmasti niiku tavallaan meidän palvelukykyä 
parantaisi mut se pitäs niiku kouluttaa hyvin siis tähän sisäiseen tuntemiseen että kun siinä on 
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ne kaks haasteellista kohtaa miten ulkopuolinen tietää mitä HAMKi osaa mutta sitten jos 
tänne sisään otetaan yks tällanen niin sanottu asiamies niin mitä hän tietää mitä täällä 
HAMKi … se jatkuu se ketju siihen .. se on varmasti hoidettavissa ainakin johonkin rajaan 
asti mutta niiku .. sen näkee tämmösessä organisaatiossa mun mielestä ihan selvästi että 
semmoset jotka toimii tuolla niiku keskusyksikkötasolla joiden orientaatio jossakin asiassa on 
koko HAMK niin .. se on inhimillisesti ymmärrettävää mut sillon heidän tiedon taso on aika 
yleisellä tasolla mitä se koko HAMK tekee ja niin yleinen ei tässä asiassa riitä .. sen täytys 
olla semmonen ihminen joka on kiinnostunut sosiaalialasta ja tekniikasta ja liiketaloudesta ja 
kulttuurialasta perehtymään kaikkeen siihen mitä HAMK edustaa .. ja moni meistä on 
semmonen et muoa kiinnostaa vaan tekniikka tai kulttuuri jo sen ihmisen pitäisi olla niiku 
luonteeltaan monialainen kiinnostunut monesta jotta se aidosti oppisi tuntemaan HAMK:a .. 
et yleensä kun tännekin otetaan sisään totta kai kaikki meistä on niin sanotusti jonkin alan 
ihmisiä ja ikään kuin lähtökohtasesti ja… uskaltasin väittää aika harvasta tulee sellasia jotka 
aivan aidosti on niiku hyvin avoimia ottaan vastaan kaikkea hyvin laajallakin skaalalla.. niin 
aidosti että se johtas tämmöseen syvään oppimiseen että .. mehän voidaan kuunnella mutta jo 
huomenna on unohdettu mitä siitä tuli .. siinä tietysti näkyy se niiku se kiinnostuksen taso ja 
tietysti vaikken ota niin kunnianhimoista tavotetta että pitäs niiku 100%:sti kaikki oppia mut 
sillee niiku sanotaanko tavallista laajemmin .. niin et mä aattelen ihan samaa kun nyt 
yliopistoihin on tullut näitä innovaatioasiamiehiä niin .. niin tota .. niil on tää sama haaste 
mitenhän ne mahtaa loppujen lopuksi tuntea sen yliopistonsa niiku kaikki mahdollisuudet… 
ei varmasti kaikki tiedäkkään mihin pisteeseen asti mahtavat tuntea että en ole koskaan 
tavannut tällä nimikkeellä olevaa ihmistä niiku elävänä ja saanut sitä kokemusta niiku minkä.. 
miten syvällisesti hän on sitten edustamansa organisaation asioista perillä … mutta siis se 
vois olla yks asia mitä HAMK:ssa vois kannattaa yrittää . 
 
04MOTK11217 
k:3958 onks totanoin tai tiedätkö onks HAMK:ssa olemassa koko organisaatioo kattavia 
sääntöjä tai ohjeistuksia tämmötteissä idea ja innovaatioprosesseissa. 
v: no .. no ainakin ohan meillä esimerkiksi sitä nyt ehkä lähellä jossakin mielessä ainakin on 
sitten esimerkiks T&K strategia joka vast’ikään  uusittukin … et tota mä en tiedä onko meillä 
nyt yksinomaan niiku ..se on kai lähinnä tätä asiaa ja sitten meillähän on … minun 
käsittääkseni tää HAMK:n tämmönen niiku asiakirjoista tavallaan jos puhutaan se järjestelmä 
meillä on niiku pelkistetty .. oli aikasemmin suurempi määrä asiakirjoja joita kutsuttiin 
jonkun asian strategioiksi koska meillä on tää tämmönen prosessijohtamisen malli tai siis 
organisointitapa niin sitten näistä prosesseita on ollut .. strategioita ja niiden määrää on niiku 
supistettu se on niiku tälläsiin .. pyritty mun käsittääkseni keskittää tälläsiin pääprosesseihin 
et meillä on niiku opetusprosessissa strategia tai ylimpänä on se nyt tällä hetkellä se HAMK 
2015 semmonne yleisstrategia koko HAMK:n toiminalle ja sit on muutamasta pääprosessista 
niiku opetusprosessista ja tästä T&K:sta … olipahan sitten jostain tämmösestä niiku 
henkilöstöhallintoon liittyvästä ja sitten niiden alla on toimintaohjeita  ja sitten .. eli mun 
käsityksen mukaan lähimpänä tätä asiaa lienee tämä T&K strategia ja sitten sen alla olevia 
tiettyjä toimintaohjeita jotka koskee esimerkiksi niiku hanketoimintaa ja projektitoimintaa ja 
esimerkiksi maksullista palvelutoimintaa tai sen toimintaperiaatteita ja muuta että ..mutta se 
että ..sit en tiedä ehgkä voi sanoo niin että vaikka ne nyt kasattaiskin sitten niin ehkä se .. 
minun käsityksen mukaan ne ei ole laadittu sillä tavalla että esimerkiksi että yritettäs kuvata 
tätä putkea niiku .. HAMK:n toimintaa ajatellen koko putkea että … toisaalta se koko T&K 
toiminnan strategia on aika yleistä ja sitten taas ne siinä alla olevat toimintaohjeet menee 
sitten aina kukin suppeaan osa-asiaan .. sitten yks mahdollisuus olis se että meillä olis sitten 
semmonen niiku kuvaus mitä tästä tämmösestä .. tästä niiku miten me reakoidaan 
innovaatioihin siitä lähtien kun jostain niitä pyrkii tänne tulemaan tai niitä syntyy täällä 
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sisällä ja miten valitaan ne mihin me tartutaan ja jos tartutaan niin lähdetään tätä putkea 
viemään eteenpäin .. tällaista kuvausta käsittääkseni minä en ole ainakaan tiedä olevan mut 
en mä tietysti välttämäti tiedä kaikkea mitä täällä on mutta en minä ainakaan ole nähnyt enkä 
kuullut sellasesta … se oliskin ehkä aika hyvä jos sellanen olisi … ja edelleen vielä parempi 
sitten että se vähitellen olis opittua toimintaa esimerkiks käytännön tasolla mutta sitä ei ehkä 
liene kuvattu vielä missään .. 
 
04MOTK11219 
k: tota tässä oli oikeastaan nää mun kysymykset nyt olis oikeastaan vielä sana vapaa jos 
haluat vielä jotain erityistä kommentoida asian tiimoilta .. jotain ideoita esityksiä tai jotain 
tämmöstä mitä nyt mieleen tulee.. 
v: kyllähän tässä on nyt laidasta laitaan käyty… ei nyt oikeastaan tuu 
k: sulla oli siinä vähän aikasemmin kun mulla oli vielä muutama kysymys .. 
v: ne meni jo ja se tuli jo tuossa ..se oli just se että tämä tota on tämmönen … sen niiku esille 
nostaminen  mitä nykyisessä systeemissä ei ole jotta päästäis siihen parempaan … koska 
tosiaan tää voi kuulostaa niiku jotenkin triviaalilta mutta nyt kun  usein käy sillä tavalla että 
sinäkin kenties saatat vaikka siinä työssäs .. siellä saataa sit olla vaikka joku esitys vaikka että 
tämmönen olis hyvä systeemi mutta se on aika tyypillistä täs organisaatiossa jos meillä niiku 
valmistellaan joku asia että näin haluttais jonkun olevan mutta siitä puuttuu se silta joka 
osottas että kun sitä on tehty on tunnistettu mikä on nykytilanne ja minkä portaiden kautta 
päästään siihen tavote tilaan .. tunnistetaan siis se että mitkä asiat pitää muuttua nykyisestä 
että päästäs siihen uuteen tilaan .. jos vaan lyödään se uusi tila paperille niin ilman että sen 
yhteydessä niiku tulee esille se että mitä siellä välissä tarvitaan toimenpiteitä niin sitten se ei 
välttämättä etene se jää ikään kuin paperiksi ja kaikki näyttää sitä eri tilaisuuksissa mutta 
niiku ei tapahdu tavallaan mitään .. 
 
k: mutta katsotaanko että tää oli tässä .. 
v: juu 
k: minä kiitän                                  
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Haastateltavan 05MTK116 haastattelun litterointi 
 
k: haastattelu ja tänään on 21.9-09 klo n. 10.00 
v: joo 
 
05MTK1160 
k: eli alotetaan nyt vaikka sellatteella kysymyksellä totanoin missä ominaisuudessa tavallaan 
olet tässä haastattelussa mukana 
v: mä olen tän meidän luonnonvara-alan eli biotalouden koulutus ja tutkimuskeskuksen 
tutkimuspäällikkö eli ymmärtääkseni siinä roolissa.. mulla on myöskin toinen.. kaks muuta 
roolia täs organisaatiossa mutta… ehkä tässä tutkimuspäällikön roolissa olen tässä mukana. 
 
05MTK1161 
k: aivan .. tota sit vois ottaa ihan aluks minkälaisena sä koet tämän tän hetken semmotteen 
idea ja innovaatioilmapiirin täällä osastollas. 
v: tohon on kyllä vaikee sanoa mikä se ilmapiirinä.. siis tietysti jos mä voin tulkita mä en 
kuulu tavallaan tähän .. tähän.. tähän KT keskuksen johtoon kyl me pyritään luomaan et se 
ilmapiiri olis semmonen innovatiivinen ja kannustas tämmöseen ..tämmöseen toimintaan 
mutta ..en tietysti voi olla sata prosenttisen varma onkose niiku sieltä henkilökunnan 
näköpiiristä just sillä tavalla et.. siihen me pyritään kyllä parhaan kykymme mukaan .. 
 
05MTK1162 
k: joo.. no onks teillä totanoin kui hyviä työkaluja innovaatioiden ideoiden hallintaan. 
v: no ehkä niiku pää….iso työkalu meillä on porttaali ja .. ja kannustetaan niiku 
henkilökuntaa ..seuraamaan meidän omaa porttaalia koko ajan ja .. siellä on niiku ohjeistuksia 
miten pitäis erilaisten innovaatioiden kanssa ..kanssa toimia ja .. siellä on meidän niiku 
kehittämisalueille avattu wiki pohjat jonne voi kaikki niiku koko henkilökunta niiku kirjottaa 
omia ajatuksia ja tehdä alotteita sinne wikiin ja perustaa ..perustaa semmosia 
kehittämistiimejä ja sillä tavalla .. mutta varsinaista tämmöstä niiku jos mä sanon tämmöstä 
innovaation kehittämistyökaluja meillä ei ole .. jokka ihan varsinaisesti tarkotettu ny siihen 
tarkotukseen . 
 
05MTK1163 
k: katsoksä totanoin teijän tän hetken työkalut on ihan ajan tasalla. 
v: no kyllä varmaan siihen asiaan nähden mikä tää lähtökohta on ollut tää on kuitenkin 
opetusorganisaatio niin .. niin niin.. ja opetus on se pääprosessi .. niin kyllä siitä 
lähtökohdasta uskosin että ..että on mutta varmaan niiku kyllä se kehityksen seuraava vaihe 
vois olla se että meillä olis niiku jotain … uusia … uusia työvälineitä tähänkin toimintaan . 
 
05MTK1164 
k: tossa vähän viitasikkin tohon ..tohon ryhmiin tota viel niiku kiteyttäsin enemmän sitä että 
minkälaisia tavallaan ..onko niiku määriteltyjä ryhmiä ketkä käsittelee jos ideoita tulee niin 
niitten eteenpäin menoo ja sen sellasta että .. 
v: ää 
k: vai onko se niiku tapauskostaista 
v: meillä on tämmönen T&K tiimi ja se on muodostunut oikeastaan sillä tavalla että meidän 
koulutusohjelmissa on tästä asiasta kiinnostuneita ihmisiä ja sitten semmosia niiku 
hankkeiden projektipäälliköt kuuluu siihen tiimiin niin ja sitten .. sitten..  minä niiku asemani 
puolesta ja sitten muutama muukin täytynyt meidän johtoportaasta niin tota .. semmone 
ryhmä on olemassa mutta muuten niiku kun kehotetaan esimerkiksi koulutusohjelmiin voi 
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tämmöset T&K suuntautuneet henkilöt perustaa tämmösiä vapaamuotoisia tiimejä myöskin 
että se ei ole millään tavalla niiku ylhäältä päin määrätty vaan .. me tuetaan että niitä syntyis 
ilman sitä määräystäkin . 
 
05MTK1165 
k:278 osaaksä totanoin sanoo sit sitä että kuin paljon totanoin tähän tämmötteeseen 
toimintaan käytetään niiku työaikaa tai vapaa-aikaa tai yleensäkin. 
v: joo .. sitä on kyllä tosi vaikee sanoo … se .. muutamalle tämmöselle niin sanotulle … 
innovatiiviselle henkilölle on työaika suunnittelussa budjetoidaan tunteja .. tunteja jonkin 
verran ja mulle on .. on budjetoitu sitä mutta .. mä en kyllä pysty ihan näin kylmiltäni sanoon 
mikä se tuntimäärä .. tuntimäärä vois olla.. sitten tota kun näitä tatu .. tatu sopimus.. 
asiakirjoja tässä aina näin alku syksystä joka vuosi valmistellaan niin siellähän on myöskin 
on sitten määritetty .. se on muutettu niiku euroiksi että paljonko käyttää tähän T&K 
toimintaan esimerkiksi … kaiken kaikkiaan meidän T&K keskuksissa … paljonko menee 
henkilötyö panoksia mut sillonhan se tarkoittaa se ei ole pelkästään sitä..  sitä innovaatioiden 
kehittämistä vaan siinä on myöskin kaikki siin on kaikki T&K toiminta .. T&K toiminta 
yhteensä .. ja se määrä muistaakseni on esimerkiksi ens vuodelle .. on se nyt sitten brutto 
summa ni kahdeksan henkilötyövuotta. 
 
05MTK11614 
k: tota tossa vähä olikin viitattiin tota noin siirrytään seuraavaan aiheeseen niin tota näistä 
innovaatioprosesseista täällä yksikössä niin mitkä on siis tota tän päivän niiku 
innovaatioprosessin vahvuudet ja heikkoudet…. ja minkälaisia tavallaan niitä on . 
v: kuinkahan .. onkohan meillä oikein selviä innovaatioprosessia kun mä vaan mietin sitä … 
k: tai se käytäntö mitä te tänä päivänä käytätte. 
v: täs on vähä ..tää on semmonen.. tää on mun ihan henkilökohtanen tulkintani mutta .. mun 
mielestä vahvuus ja heikkous tavallaan sama asia et .. ja eli .. tää on niin sio organisaatio meil 
on niin palj.. niin iso budjetti ja paljon henkilökuntaa et me pystytään … me pystytään sisältä 
eriomaisen hyvin niiku resurssoimaan ja suuntaamaan tarvittaessa myöskin 
innovaatiotoimintaan T&K toimintaan väkeä jos vaan budjetti sen kestää ja … toisaalta kun 
me ollaan tämmönen iso niin meillä on tää työaikaseurantajärjestelmä ja taas ihmiset jotka tai 
henkilökunnasta ne jotka haluavat kaikin tavoin välttyä tältä hommalta ja niiku .. ei ole 
kiinnostunut lähteen mukaan se taas piiloutuu tavallaan tän meidän suunnittelujärjestelmien 
taakse eli se on si.. on sekä vahvuus että heikkous samanaikasesti … mä nään sen niiku 
vahvuutena ja mahdollisuutena .. mä en nää tärkeenä että mun työaikasuunnitelma on 
pilkulleen oikein kun mä vaan muuten teen oikeita asioita työssäni mutta on taas semmosia 
henkilöitä jotka että työaikasuunnitelma on yhtä kuin työsopimus ja kun työaikasuunnitelma 
on saatu täyteen siitä opetuksesta niin se tarkottaa että heillä ei ole sitten enää lainkaan 
velvotetta millään tavalla osallistua tähän innovaatiotoimintaan .. et mä nään et se on niiku 
..se on sama asia mut kun katotaan eri suunnasta se näyttää ihan toisennäköseltä. 
 
05MTK11615 
k:518 no minkälainen olis hyvä toiminta malli. 
v: jaa siinä sitä onkin … se innovaatiotoiminnan pitäs löytää joku semmonen 
palkitsemisjärjestelmä taika semmonen kannustava järjestelmä .. kannustejärjestelmä joka… 
joka nimenomaan niiku rohkasee .. joka ainutta meidän henkilökunnasta tekeen sitä oman 
työnsä ohessa .. semmonen olis hyvä mutta siin…. tää on helppo sanoon näin mutta mikä se 
sitten on sitten todellisuudessa ..  mikä se on semmonen kannustava järjestelmä niin siinä sitä 
onkin miettimistä ..  joskus on puhuttu sitä että kun tosiaan se kaikille…  asiasta 
kiinnostuneille pitäs työtuntisuunnittelu esimerkiksi antaa joku tietty tuntimäärä tämmöstä 
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toimintaa varten mutta … mutta siinä on sitten tietysti se ..se mahollisuus että sitä ei 
ymmärretä käyttää sitten oikealla tavalla vaan se tulkitaan niiku palkintona .. palkintona 
muusta toiminnasta voi sitten niiku miten mä nyt sanosin … siltä osalta sitten olla työpaikalla 
vähän lepsummin mutta .. mikä se oikein .. en mä en kyllä osaa sanoa mikä se olis se hyvä … 
hyvä ratkasu tässä .. se on paljon ihmisestä kiinni miten tän tän asian näkee että näkeekö että 
maailmassa on paljon mahollisuuksia ja mielenkiintosia juttuja vai nääkeekö sen että me 
ollaan täällä tekemässä kaheksan tunnin työpäivää nelkytä tuntia viikossa ja sen jälkeen se 
muu elämä on sen ulkopuolella niin .. se on se toinen tapa nähdä asia . 
 
05MTK11616 
k: miten tota noin onks täällä teidän osastolla semmosta kun innovaatioasiamiestä ja tiedätkö 
onko HAMK:ssa sellasta. 
v. meillä ei ole innovaatioasiamiestä .. ja mun tietääkseni ei myöskään HAMK:ssa ole .. olis 
kyllä varmaan ..varmaan tarvetta vähä niiku … niiku niin sanottujen tiedekorkeakoulujen 
tapa yliopistojen tapa niissähän on varsinkin teknisessä yliopistossa teknisessä 
korkeakoulussahan on innovaatioasiamiehet ihan järjestään . 
 
05MTK11617 
k: kyllä .. osaaksä sanoa onks täällä tota HAMK:ssa niiku käytössä olevia niiku koko 
organisaatiota kattavia sääntöjä ja ohjeistuksia innovaatioprosesseista. 
v: öö… 684 on ..on tota .. ehkä ei suoraan prosesseissa mutta kuitenkin esimerkiks tota näissä 
niin sanotuissa työsuhdekeksinnöistä ja .. tämmösistä menettelytavoista niiden osalta ja .. 
tämmösiä tämmösiä on olemassa .. mä en nyt ihan muista ulkoa näin kylmiltäni luetella 
mitään mitä niitä on mutta niitä on kyllä tullut vastaan tossa omassa työssäni . 
 
05MTK1166 
k: no tota onks täällä kun niiku syntynyt tota millälai…minkälaisia innovaatioita .. sellatteita 
et tota tavallaan tehty jotain prototyyppejä tai palveluahioita tai vastaavia . 
v: jaaha .. nyt heitit pahan kysymyksen .. mä olen ollut kolme vuotta tässä HAMK:n 
palveluksessa ja mä en nyt muista että olisin ihan suoraan .. tai en pysty yksilöimään jotain 
tiettyä niiku meidän.. esimerkiks meidän alalta että olis tänä aikana tullut vastaan .. niitä 
saattaa olla mutta kun meil on tavattoman laaja yksikkö me toimitaan kuudella 
paikkakunnalla .. ja meillä on viis… ei anteeks kuus.. viis ja puoli kuusi koulutusohjelmaa 
niin tota tää on niin hajallaan tää meidän toiminta että .. voi olla että meillä yksikössä on joku 
ihan oikeesti syntynyt mutta mulla ei ole siitä tietoa . 
 
05MTK1167 
k: aivan .. no et sä sitten osaa varmaan vastata siihen onks niistä syntynyt paljon liikevaihtoa 
tai sellasta. 
v: joo valitettavasti niin voi erittäin huonosti sanoon mitään. 
 
05MTK11610 
k: no tota mitä sä olet mieltä yleensäkään niin.. niin keksinnöistä ja patenttikäytännöistä 
innovaatiotoiminnassa. 
v:mitä mieltä mä olen yleensä …ää eiks tää mennyt nyt niinpäin että innovaatio on tavallaan 
että se keksintö konkretisoituu tai patentti konkretisoituu tuotteeks… jolla on kaupallista 
arvoo sillä on valmistaja ja asiakas joka on .. joka näkee sen jonkun rahan arvosena ja ostaa 
sitä .. ää .. se vois olla ja  ää.. sanotaan että meillähän on tää ..tää keksintöohjesääntö ja siellä 
on määritetty että jos henkiläökuntaan kuuluva tekee jonkun keksinnön joka nähdään 
arvokkaaksi niin siitä voi saada joko palkkion jos se liittyy työtehtäviin tai sitten voi itse 
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mahdollisesti hyödyntää sitä kaupallisesti eli kyllähän tää kuuluu ihan oleellisena osana tähän 
toimintaan ja vois olla kyllä yks niistä kannustimista .. niiku markkinoida laajemmin tätä että 
.. henkilökunta tukeutus niiku HAMK:n innovaatiopalveluihin ja sais siitä  ehkä jopa erilaisia 
palkkioita tai rahallista hyötyä sitten siitä kun niitä omia keksintöjä ja ideoita saadaan 
tuotteistettua ja ehkä myytyä sitten eteenpäin yrityksiin . 
 
05MTK11611 
k: 917 no tota miten sä näät et tota tää tämmönen idea ja innovaatiotoiminta palvelee 
opetusohjelmaa ja opettamista. 
v: ei välttämättä tänä päivänä ei kauheen hyvin palvele mutta se se pitäs kyllä kuulua 
oleellisena osana opettamiseen et tota .. et se tulis niiku opiskelijoille sen opiskelun kautta 
iskostus tonne selkä ytimeen että kaikenlaisia keksintöjä voi tehdä ja asioita voi ideoida ja 
asioita ja palveluprosesseja mitä ne onkin voi ideoida ja kehittää eteenpäin ja ne on rahan 
arvosia juttuja ja vähän niiku kuuluu kansalaisvelvollisuuksiin että tämmöstä toimintaa pitää 
harrastaa kyllä se pitäs olla osa opetusta .. ja kyllä mä nään että se niiku meillä on kehitys 
kulkemassa siihen suuntaan mutta tää on iso laiva ja kääntyy tosi hitaasti että … tää 
koulutustoiminta täs . 
 
05MTK11612 
k: miten sit tavallaan eri totanoin koulutusohjelmien välinen yhteistyö ja sitten K&T 
keskusten yhteistyö minkälaisena näät sen . 
v: siin on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia .. ehdottomasti todella todella paljon 
tota … siihen jollain tavalla pitäs rakentaa semmosia järjestelmiä missä voitas niiku eri 
toimialojen opiskelijat ja henkilökunta olla yhteyksissä ja ratkaista yhdessä tämmösiä 
ongelmia ja meil olis semmonen asiantuntijapankki että me saatas eri alojen niiku 
asiantuntemusta organisaation sisältä näin meijän omien ongelmien ratkasemiseen että mä 
edustan luonnonvara-alaan ja luonnonvara-ala on tämmönen hyvin käytännön läheinen ja 
soveltava soveltava alue ja sitten me tarvitaan näitä tämmöstä niin sanottua esimerkiks 
insinööritieteen eri osa-alueita kovastikin … niiku meijän oman alan kehittämisessä ihan 
esimerkkinä vaan . 
 
05MTK11613 
k: no tota palataan tonne alkuu vielä niin … onko totanoin eroo tämmötteessä 
innovaatioilmapiirissä T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä . 
v: on varmasti aika suuri ero..  se pitäs hävittää se ero .. mutta siinä tarvitaan hyviä työkaluja 
ja viisaita menettelytapoja ja että se ero niiku vähenis poistuis .. on siis henkilökunnasta osa 
on semmosta joka lähest’ulkoon kieltäytyy tästä erilaisesta innovaatiotoiminnasta he vaan 
keskittyy opettamaan ja pitämään heille määrätyt tunnit ja … sitten on tämmösiä puhutaan 
niiku moniosaajia henkilökunnassa jotka on innovatiivisia kehittäjiä ja myöskin tekevät 
opetusta .. siin on suuri ero . 
k: oisko sulla jotain konkreettista tavallaan semmotteita mitä siinä vois tehdä tota tavallaan 
sais niitä lähentymään .  
v: jaaha 1136… mä tossa vähän aikaa sitten jotain mainita et jolla  .. jollain tavalla 
palkitsevaa tää .. tää innovaatiotoiminta.. voisko sen jotenkin sisällyttää tohon …tavallaan 
niiku.. kuitenkin jollain mittareillahan meidän työtä tässä mitataan niin voisko sitä 
innovaatiotoiminnasta olla osamittari siihen työhön .. työn mittaamiseen että tulis sitä kautta 
se palkitseminen sitten kun nykyinen järjestelmä on tosiaan sitä vaan että .. saadaan tietty 
normien mukainen opetustuntimäärä opetusta ja opetuksen suunnittelua ja näitä asioita se 
tuntimäärä täyteen niin sillä tavalla mitataan .. mitataan niiku tuntien määrällä sitä työtä ja 
sitten palkkiota tulee se palkka mutta voisko sen jotenkin sen innovaation tuoda tähän 
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mukaan yhtenä lisä elementtinä … se vois tietysti olla ihan siitä tunti kiintiöstä on siis osa 
varattu semmoselle innovatiiviselle kehitystoiminnalle ainakin niille jotka haluaa ottaa sen 
siihen tai .. tai sitten ihan joku rahallinen palkkio näistä innovaatioista .. en osaa sanoa tähän 
.. jollain tavalla se pitäs tuoda siihen mittariks meidän kunkin työn mittariks se 
innovaatiotoiminta … koska mittarien pohjalta määritetään se miten meidän palkitaan tästä 
työstä . 
 
 
 
05MTK11618 
k: no tota sit olis oikeastaan yks aihe-alue vielä täällä totanoin missä kohtaa sä näät HAMK:n 
roolin tässä innovaatioprosessissa jos ajatellaan innovaatioprosessia et idea on täällä sit on 
idean käsittely.. sit on tavallaan se projekti  ..  sit on se tuotteistus ja lanseeraaminen 
markkinoille niin missä kohtaa HAMK:n rooli on siinä putkessa . 
v: .. kyllähän se vois olla koko mitalta eli ..kun aattelee kuitenkin et se meidän tuote on nuori 
valmistunut henkilö .. joista osa on jo ihan yrittäjähenkisiä ja ovat perustamassa omaan 
yritystä ehkä ei se välttämättä nuoriso asteella mutta ainakin aikuisopiskelijoissa on paljonkin 
sen henkistä joukkoa .. mutta .. eli niitä innovaatioita vois kerätä täältä sisältä tai sitten tää 
vois olla innovaatiohaavi joka tai verkko nuotta joka kerää niitä tästä meidän vaikutus 
alueelta ja jalostaa … analysoi .. kehittää eteenpäin mutta .. niitä ideoita ja keksintöjä… niiku 
kaupalliseksi toiminnaks .. käsitteleen ne mahdollisimman valmiiks ja sitten voitas niiku 
luovuttaa jollakin sopimuksella sitten jollekin taas täältä koulutusputkesta valmistuvalle 
henkilölle niiku .. tavallaan liiketoiminnan perus… yhdeks tukijalaks tai semmoseks .. se voi 
tietysti olla aika hurja lähtee niiku uutena yrittäjänä uudella tuotteella .. siinähän on ne kaikki 
riskit yhellä kertaa mukana mutta .. toinen tietysti vois olla että tää olis siellä putken päässä 
mistä se asiat putkahtaa ulos enenmmän tai vähemmän valmiina siel olisi taas sitten joku 
yritysverkosto joka sitten sieppais kiinni niitä ja .. et luovutettas tai myytäs pientä korvausta 
vastaan tai lisenssoitas sitten jollekin alueen yritykselle niiku .. tuotteiks sitten .. kyllä se vois 
olla ihan koko tällä putken matkalla mun mielestäni .. se on oikeastaan vähä niiku tahdosta 
kiinni ja siitä että miten halutaan ..  mun mielestä täältä löytyy kaikenlaista semmosta 
osaamista ja se voitas näiden vaiheet kytkee tähän opetukseen aika kivasti kyllä että .. ei siinä 
mitään ongelmia pitäs olla siinä.. olis tosiaan hyvä koko matkalta tässä .. kytkeytyneenä 
meidän toimintaan. 
 
05MTK11619 
k:1425 nyt suurin piirtein ollaan nää nyt käyty läpi täs nyt mitä mulla oli aiheena .. nyt olis 
tavallaan sana vapaa jos haluaisit vielä jotain tuoda tähän esille . 
v: joojo .. mitähän viisasta tähän nyt osais sanoa .. no .. ehkä vois niiku jollain tavalla 
summeerata tät että  tää on tavattoman tärkee asia ja tää liittyy tähän ammattikorkeekoulujen 
niiku tavallaan uuteen rooliin tai rooliin joka nyt niiku uudestaan arvioitu osana tätä .. tät 
yhteiskuntaa ja osana koulutusjärjestelmää ja … ja tää on niin tärkee asia että kyllä niiku 
meidän näitä opetusjärjestelmiä pitäs…pitäs uudistaa että se .. ne ne niiku .. sopis yhteen tän 
innovaatioprosessin kanssa että .. et innovaatioprosessi olis osa opetusta tai opetus olis 
mukana siinä innovaatioprosessissa koko matkalta .. et tää olis aika hyvä mahdollisuus jopa 
niiku .. pistää tää opetuksen asioita… asioita uuteen malliin ett meillä on käyty keskusteluja 
tän opetuksen kehittämisestä ja siitä että nää nykyset järjestelmät aika pitkälti niiku rajottaa 
ihmisten mahdollisuuksia ja ajatuksia .. viimeks tänä aamuna ennenkö mä tulin töihin niin mä 
puhuin pitkä puhelinkeskustelun yhen meijän työntekijän kanssa just tästä samasta asiasta 
että opetusta pitäs .. järjestelmiä pitäs uudistaa että ne vastais siihen tän päivän haasteisiin .. 
niiku .. kehitys käy hurjaa vauhtia ja kaikkia tämmösiä uusia odotuksia tulee ja niiku nää 
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järjestelmät tuppaa oleen jarruna .. kehitykselle niin .. kyllä tässä työmaata on ja tää  vois olla 
aika mielenkiintoinen näkökulma niiku . 
 
k: onks niissä ihan jotain erityisiä järjestelmiä mitkä on tavallaan jarruna vai tarkotak sä ihan 
koko .. 
v: 1576 ehkä tää opetuksen ..se viimenen keskustelu mitä mä tänään tosiaan olen käynnyt 
tästä opetuksen suunnittelu .. järjestelmä .. tää  tää soleops joka on semmonen aika .. niiku .. 
siinä rakennetaan niiku kokonaisuuksia detaljien kautta ja se niiku pakottaa tän opetuksen 
menee tämmösseeks sirpaleiseks ja silloin kun se on sirpaleista siin ei pysty rakentaan 
semmosia .. miten mä sanoisin .. isoja kokonaisuuksia joiden sisään vois esimerkiks näitä 
innovaatio elementtejä leipoo .. niin tota .. se on osottautunut niiku monen ihmisen mielestä 
nyt .. nyt suorastaan kehityksen jarruks että sitä pitäs uudistaa tai ainakin sitä tapaa millä tätä 
soleops järjestelmää käytetään niin sitä pitäs uudistaa niin että se .. et siin olis niiku 
vapausasteita enemmän sitä voitas niiku enemmän soveltaa aina tilanteen mukaan .. et se .. 
kun opetussuunnitelma sanotaan puolivuotta etukäteen niin se määritetään hyvin tarkasti sit 
jos sä lähdet käytännön syistä johtuen poikkeemaan niistä suunnitelmista niin sitten jossain 
vaiheessa sä oot niiku pahasti ristiriidassa järjestelmän kanssa ja sitten tulee ongelmia että .. 
että siitä pitäs päästä niiku jollain tavalla ylitse… en mä oikeastaan tän enempää osaa sanoa 
tähän .. ehkä tää oli se semmonen loppu kaneetti. 
k: ei tässä mitään sen kummallisempaa .. minä kiitän tästä haastattelusta ja .. 
v: tää oli vähä semmonen ehkä teoria tai mä puhuin niiku asioiden olis hyvä olla mutta .. voi 
olla että tästä muutama henkilö puhuis että miten ne on nähneet sen niiku todellisuuden siellä 
.. toivottavasti saat semmosia .. semmosia mielipiteitä myöskin … 
 
k: kiitoksia  
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Haastateltavan 06MTK122 haastattelun litterointi 
 
k: haastattelu tänään on 21.9 ja klo on 13.30….  
 
06MTK1220 
k: mulla oli ihan oikeastaan ensimmäisenä kysymyksenä tässä missä ominaisuudessa 
tavallaan olet täs haastateltavana . 
v: no minähän teen yritysyhteistyötä metallituotealan yritysten kanssa täällä innosteelissä.. 
olen kehityspäällikkö ja olin mukana tuossa yrittäjyys ja innovaatiot hankkeessa joka sai 
paljon kiitosta .. kiitosta sitten osallistujilta ja jopa rahottajiltakin ja innovaatio on ollut mun 
työelämän keskeinen sisältö oikeastaan .. ja sitä että kuka on sinut lähettänyt tänne tai missä 
ominaisuudessa mua haastatellaan niin sitä oikeastaan pitää kysyä sinulta. 
 
k: joo tää on totanoin HAMK…HAMK on tän työn tilaaja että ..et et HAMKi haluis selvittää 
omaa tota sisäistä tota toiminta malliaan ideoiden ja innovaatioiden saralla.. koska tällä 
hetkellä ilmeisesti HAMK:lla ei ehkä ole kauheen hyvää menetelmää millä näitä asioita 
hoidetaan . 
v: joo ei ainakaan yleisessä käytössä.. okey jos se oli vastaus kysymykseen niin voijaan 
mennä eteenpäin. 
 
06MTK1221 
k: joo .. tota ..minkälaisena sä koet tän hetken niiku idea ja innovaatioilmapiirin osastolla.. tai 
täällä ympäristössä missä sä työskentelet. 
v: no ihan positiivisena että se.. jos ajatellaan nyt taloudellista tilannetta ja vähän laajempaa 
kuin HAMK niin .. niin nää yritykset on kehitysalttiita juuri tällä hetkellä että minäkin oon 
kesäloman jälkeen ollut kolmeen yritykseen yhteydessä ja kaikista niistä on … kaikista niistä 
on lähtenyt projektit liikkeelle että tähän asti on sata prosenttinen vaste… tosin .. tosin ne on 
nyt .. kolme kappaletta on aika pieni otos mutta kuitenkin . 
k: joka tapauksessa.. 
v: aikaa on ja osalla yrityksistä näyttää olevan rahaakin ..ja siinä mielessä ni ..tässä ollaan .. 
tässä ollaan mielellään mukana ja uskosin että mielellään näissä hommissa on mukana tuo 
perusorganisaatiokin  sikäli kun aika antaa myöten ..että näin niiku ..antipatiaa tätä paljon 
käytettyä .. lähes kirosanaksi muotoutunutta innovaatiota kohtaan niin oikeastaan ei ole tullut 
esille muuta kuin tuolta sosiaalialalta että .. ne pelkää että innovaatio tarkottaa sitä että 
ruvetaan ihmisvoimaa ja henkilö kontaktia korvaamaan koneilla ja ohjelmilla .. ja se on turha 
pelko mutta tämmönen kuvitelma minun mielestä on olemassa että mielenkiinto kohdistuu 
laitekehitykseen ja ihminen unohtuu .. ja tätä vaan sanotaanko antipatia koko sanaakin 
kohtaan niin on olemassa. 
 
06MTK1222 
k: joo.. onks minkälaisia työkaluja on totanoin näiden ideoiden hallinnassa käytössä . 
v:269 no tässä tapauksessa mitä mee käytetään niin mitään … tällä hetkellä ei mitään 
varsinaista ohjelmaa ole käytetty vaan me käytetään tämmöstä innovaatioprosessia joka 
luotiin tossa edellisen hankkeen aikana ja se on perinteinen cps:ään .. niin tuota on 
ongelmanratkaisu prosessi joka on viis vaiheisesta laajennettu kymmen vaiheiseksi siihen on 
otettu markkina lanseeraus ja prototyyppi vaiheet mukaan .. niin sitä ..sitä käytetään 
menetelmänä .. mennään systemaattisesti eteenpäin ja tuota niin .. yritetään selittää 
asiakkaalle miksi tosiasioita vielä kerätään vaikka yksi idea on jo löytynyt . 
 
06MTK1223 
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k: kyllä .. sit vaikutta tavallaan et työkalut on ajan tasalla tällä hetkellä . 
v: no ajan tasalla tai ei .. se on …sehän on neljäkymmentä vuotta vanha prosessi.. niin se 
perusprosessi mutta .. mutta sikäli ajan tasalla että jos edes sitä käytetään niin hyvä on .. enkä 
minä niissä tutustumisissa mitä minä tunnen näitä muitakin prosesseja niin periaatteessa 
samat asiat vähän eri muodossa .. se mikä siellä on tää sisäinen iteraatio joissain malleissa 
että palataan taaksepäin niin se nyt automaattisesti innovaatioprosessiin kuuluu mukaan 
kaikissa järjestelmissä .. että se on vähän kuvaus kysymys .. mutta jos ajatellaan että niiku 
yks kaveri kerran sano että  alkaa sitten suunnittelemaan kun tuota ni .. ei tarvii tehdä 
uudestaan kun tiijetään tehään … se on semmonen väärä luulo että innovaatio tai tuotekehitys 
on hikee verta ja kyyneliä ja mahollisimman montaa mallia niin siinä mielessä … sanosin että 
.. pääasia on ei  ei se mitä käytetään vaan se että jotain käytetään .. sitten kun se hallitaan niin 
sitten voi mennä eteenpäin ja soveltaa … 
 
06MTK1224 
k: totta…. ketä osallistuu tavallaan näiden ideoiden käsittelyyn näissä prosessimalleissa . 
v: tässä tapauksessa asiakas on mukana ja sitten me yleensä täällä kerätään semmonen 
minipiiri ..  tämmönen  neljän hengen piiri .. ja heijän kanssa käyvään niiku ideariihimäisesti 
läpi että päästään sitten kun tulee ideointi vaihe sille niin päästää liikkeelle .. ja sitten ihan 
kahvikeskusteluissa me yleensä .. yleensä kenen kavereitten kanssa me tässä kerroksessa 
kahvia juuaan niin käsitellään jotain että onko jollain ideaa että mitä käy .. mitä tapahtuu 
esimerkiks maalipinnoille jos maatatut putket otetaan varastosta pitkittäin vetämällä.. 
kestääkö ne maalipinnat remontteja ja niin pois päin.. täähän on ihan mielenkiintoinen 
homma että.. erilaisia näkemyksiä eri taustoilla .. 
 
06MTK1225 
k:505 miten paljon totanoin nää ryhmät tavallaan käyttää sit niiku työaikaa tai vapaa-aikaa 
näiden asioiden pohdiskeluun. 
v: noon jos otetaan nyt normaali projekti niin .. niin siinä pidetään viikon tai kahden viikon 
välein kaks kokousta joista ensimmäinen kestää tunnin viiva kaks ja toinen tuota ehkä tunnin 
että … että ja sitten se on henkilökohtasta .. henkilökohtasta osuutta jota hoidetaan yksinään .. 
ryhmä ideointiin jos toisin sanoen otetaan nyt sata tuntia per yhdessä niin kaks ja puoli 
prosenttia jos siellä on neljä henkeä mukana niin niiku se ei prosenttilukuun vaikuta .. sitten 
ehkä jatkohommaan niin sanotaan nyt ehkä kaksikertainen määrä… ja silloin tämä projektin 
tuntimäärä mitä ..mitä hoidetaan niin on meijän puolelta sata viiva kolmesataa tuntia riippuen 
luokasta….. että puhutaan niiku tämmösessä ideointivaiheessa muutamasta… muutamasta 
prosentista .. viis vois olla työlukuna jonkun näkönen ja sitten tää loppuun saatto ja muut 
operaatiot ottaa siitä sen lopun ajan … byrokratian hoitoon on näissä ers ja eu projekteissa 
yks osa joka ottaa kohtuullisen ajan .. 
 
06MTK1226 
k: joo aivan .. no tota millasia innovaatioita on sit syntynyt  et minkälaisia .. et paljonko on 
prototyyppejä tai palveluaihioita jotai semmotteita mitkä on niiku syntyneet testausta varten 
tai ovat menneet eteenpäin ihan liiketoiminnaks asti. 
v:638 no katotaas tuota niin otetaan siitä kun on jonkun näkönen tilasto niin .. otetaas tuota 
niin käydään se nopeasti läpitte tää yrittäjyys ja innovaatiot hommeli ..eli .. eli tuota niin se 
oli kokoluokkana miljoonan euron projekti ja kanta-hämeen PK metallituotannon yritykset 
kohderyhmänä ja innovaatio osaamista kasvatettiin ja sitä kautta kannattavuutta ja työtä ja 
syyhän tähän innovaatio innostukseen on tällä hetkellä se että tuotteet elää yhä vähemmän 
aikaa ja tuotanto prosessi ympäri maapalloa ontuu.. no mee luotiin oma sanasto ..mee luotiin 
tää oma innovaatioprosessi joka näkyy tässä (Kirjoittajan huomautus: InnoSteel esitys) ja kun 
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sitä käsiteltiin tämmönen … tämmönen se prosessi on ja asiakas kytketään mahdollisimman 
aikasessa vaiheessa siihen mukaan … innovaatio kohde .. tavotteet määritellään .. asiatieto 
kerätään.. kehitellään ideoita .. valitaan idea eli tuo nelos kohta sisältää iteraation vaiheen .. 
sitten hyväksytetään ja päätetään mennäänkö eteenpäin  ja niin päin pois .. ja tämä vaihe 
prototyypistä eteenpäin tää on sitten se oleellinen onnistumisen vaihe että miten hyvin se 
pystytään hoitamaan ja miten hyvin pystytään keräämään se tieto mikä markkinoilta on .. 
sehän on monesti hyvinkin kriittistä.. no meillä oli toiminta oli tämmönen liiketoiminnallinen 
viitekehys että mitä tää projekti teki  .. kakskytä yritystä oli …oli tuota tässä tavotteena ja 
yritysten oma panos oli tosta miljoonasta eurosta kolme sataa .. lähes kolme sataa tuhatta.. 
kaskyt seittemän yritystä jakautua .. jakautu näin .. ja sitten siellä oli tää valmistusjaksoja 
erilaisia mutkia ja matkalla mutta tässä on niiku … niiku tuota nää .. että tuotteisiin kohdistu 
kol.. kakskymmentä noista kahestakymmenestä seittemästä projektista .. tuotantoon viis ja 
organisaatioon yksi ja liiketoimintaan yks ja näkymät jotka sieltä synty niin näistä synty viis 
innovaatioaihiota eli .. eli minun luokituksessa se tarkottaa siis innovaatio tarkottaa 
kannattavaan tulosta .. selkeästi kannattavaan tulosta.. jokainen kun saattas olla jotain 
semmosta että vähintää kymmen kertasesti tulee panokset takasin niin se alkas olemaan 
innovaatio.. niitä viis ja .. ja sanotaan nyt semmonen käytännön .. käytännön kriteeri että jos 
prototyyppiä jo haluaa ..  jokainen ostaa .. jokainen asiakas joka näkee prototyypin haluaa sitä 
jo sitä sen prototyypin .. niin silloin ollaan kyllä innovaation kanssa tekemisissä.. kannattavia 
.. se että yritykset piti kannattavana niin ykstoista ja rajatapauksia kuus .. selkeästi 
kannattamattomia projekteja kolme ja keskeytyneitä kaks .. eli tommosia .. ja mutta 
onnistumis prosentti oli aivan huikaseva verrattuna siihen mitä se .. normaalisti se on viis.. 
viis viiva kymmenen prosenttia .. ja sitten tunnuslukuja mitä synty niin .. kaks uutta yritystä .. 
työpaikkoja ei oikein pystynyt laskemaan kun sillon alalla oli vaje .. kaikki oli töissä jotka 
halus tämän projektin aikana .. siit oli oma haittansaki .. tuotteita tolla tavalla .. patentteja 
haettiin neljä ..tekeillä kaks ja hakematta jätettiin kolme semmosta jotka .. jotka oli ..tossa on 
nyt tämä tulos ..tulos… 
k: 919 joo olikin täällä yhtenä kysymyksenä tavallaan .. tavallaan tää et kuin paljon 
patenttihakemuksia on tehty mut sehän ilmenikin tässä … 
v: tämä projektin aikana .. 
k: tän projektin aikana joo… 
v: mutta ne ei ole HAMK:n sisäisiä ne on niiku .. 
k: niin mutta… 
v: ..yritysten patentteja.. yrityksille haettuja patentteja mutta HAMK:n toiminnan.. 
k: seurauksena  
v: ..seurauksena niin ..aivan 
 
06MTK1227 
k: oliks tossa mitään arviota miten paljon niiku kaiken kaikkiaan liikevaihtoo saatto syntyä 
näistä.. näitten seurauksena.. 
v: no ei tossa tuota niin aikataulussa ykskään tuote ehtinyt semmoseen valmiuteen että niistä 
olis kassavirtaa syntynyt eli.. eli prototyyppi vaiheessa jossa markkinointi oli alotettu että 
esitteet oli tehty ja messuilla käyty niin semmosia oli mutta se projekti kesti kolme vuotta ja 
nää innovaatio projektit kahesta.. kahesta yhteen vuoteen niin.. ei siinä ajassa niiku .. 
räjäytetä .. enemmän se oli .. enemmän se oli sitä tuota .. sanotaanko tulevien asemien 
turvaamista ja jos jotain pitäs tutkia niin tutkia nyt että olisiko .. onko tilanne nyt parempi ku 
sillon .. koska sillon töitä oli ja rahaa pitää tehdä sillon rahaa .. rahaa voi tehä ja se tapahtuu 
varmimmin vanhoilla tuotteilla.. vaikka sillon olis ollut kuinka hyvä tuote niin se ei olis kyllä 
mahtunut tuollon ni metallituotealan yritysten tuotantoprosesseihin .. että siinä mielessä se oli 
mutta .. ei nämä semmosia asioita ole että .. keskimäärin että parissa vuodessa ne tulee 
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tuotteksi… parhaat mitä minä olen ollut tekemässä niin on semmosia että alle vuoden on .. 
olla markkinoilla ja saatu jo rahat takasin .. mutta en on tuoteparannuksia ja pieniä tuotteita .. 
jos nyt suuruusluokkaa ajatellaan niin ne on tommosia viidentoista tuhannen viiva puolen 
miljoonan tuotteita.. ja tuota ..niillä tehää sitten aika komeeta ..prose....prosenttuaalista katetta 
mutta .. absoluuttinen kate on  .. on niiku kokonaisuuteen monesti suht pieni .. 
 
06MTK12210 
k: no tota 1098 miten sä näät totanoin ton ..ton keksintö ja patenttikäytännön yleensä tässä 
innovaatio toiminnassa . 
v: no se .. sen minä nään semmosena että se minun mielestä pitäs kaikille jo opettaa jotka 
insinööri tittelillä lähtee tästä koulusta niin .. patentti seuranta .. perustiedot patenteista tai 
yleensä IPR oikeuksista ja niin tota se on vähä .. vähäsellä huomiolla mutta patentithan on 
semmosia tietolähteitä että  .. että jos .. jos jotain rupee tekemään niin melkein se pitäs alottaa 
sillä ..nythän tän prosessin asiatiedon keruulla alkaa niin siellä on tää olemassa olevine ja 
vanhentuneiden patenttien läpikäynti yhtenä kohtana ilman muuta .. siellä on paitsi ne mitä 
on keksitty niin siellä .. saa todella hyvän kuvan siitä että mistä siinä oikeastaan on kysymys 
.. se on .. se on niiku todellinen ja laillinen vakoilulähde toisten patentteihin .. joku väittää 
että kahdeksan kymmentä prosenttia uudesta teknisestä tiedosta tulee esille vain patentti 
julkasuissa ja .. se voi hyvinkin pitää paikkansa .. että tarkottaa varmaan että julkiseksi tulevia 
asioita.. et semmonen valmius tehä sitten .. tehä tämmönen patenttirunko on toinen asia ja että 
..se on hyvin opettavainen vaihe sekin .. ja kun noi .. patentti toimistot on siirtynyt juristien 
laskutuskäytäntöön ..että ne on parisataa tai yli kaks sataa euroa tunnilta toimistomaksut .. 
siinä PK yrittäjää monesti kyllä hirvittää .. vaikka se patenttihakemus maksakkaan kun neljä 
tuhatta euroa niin ..  eli se tehtäs aika tehokkaasti… tämmönen valmius tehä ite se niin 
rahanarvosta asiaa tuotekehitys insinöörille … 
k: kyllä .. kyllä .. 
v:..sitten ..ainakin minun kokemusten mukaan .. niin ..patenttitoimistot niin .. käyttäytyy 
niiku ne sais maksun sanamäärän mukaan että se hakemus on sitten pyöritelty ja vaatimuksia 
parikymmentä .. mikroskooppisia vaatimuksia jos sieltä jotain löytys.. 
 
06MTK12211 
k: aivan .. no miten sä näät totanoin miten tota tämmönen ideoiden käsittely niin tota palvelee 
opetusohjelmia ja opettamista. 
v: no minä olen syvästi.. tuota syvästi sitä mieltä että opetus ja .. ja todellinen toimita pitää 
saaha intekroitua yhä läheisemmäksi yhteen että se strateginen päätös että puolet 
harjoitustöistä on jo tosipohjasia on .. hirmunen askel kun siihen päästään mutta .. tämä uuden 
luominen niin tekee asiat .. asiat mielenkiintosemmaksi … se vaatii ilman muuta opetukselta 
sitten paljon koska .. koska ei ole oikeita vastauksia ja sitten arvioida sitä että miten on 
onnistuttu harjoitustöissä tai jossain muussa .. nii .. se .. sehän on varmasti tota vaikeeta .. 
mutta haasteellinen homma ni .. se pitää mielet virkeenä ja varmasti tämmönen .. 
innovaatioprosessi ja uuden tuotteen kehittäminen nää ideointi vaiheet ja muut ni .. niin ne on 
elinikänen oppi sitten muittenkin asioitten käsittelyssä .. paitsi tää IPR oikeudet .. mä olen sitä 
mieltä että kaikille .. kaikille HAMK:n opiskelijoille pitäs pitää mini kurssi luovasta 
ongelman ratkasusta koska niitä ongelmia syntyy paitsi työ niin myös yksityiselämässä ja.. ne 
ihan hyviä menetelmiä sinänsä . 
 
06MTK12212 
k: 1406 miten totanoin sä näät tän yhteistoiminnan eri koulutusohjelmien ja eri totanoin KT 
keskusten välillä. 
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v: no se on hirmusen .. hirmunen valtti tämmöselle organisaatiolle kun HAMK:ki .. joskin 
palvellaan niiku liiketoimintaa ja elinkeinoelämää ja yleensäkin .. se poikkiteknisyys joka 
minusta on parempi sana kuin poikkitieteellisyys .. niin on .. on todella.. todella tarpeen ja 
miten se toimii tällä hetkellä niin .. jotenkuten mutta .. mutta esimerkiksi metallituoteala 
tekee kaiken näkösiä vimpaimia ja siellä tarvitaan sitten hoiva-alaa .. hoiva-alan osaamista 
esimerkiksi muissakin projekteissa .. parikin semmosta tuotetta jossa tarvittiin hoiva-alan .. 
tuota .. osaamista ja mielipiteitä ja niitä nyt sitten saatiin .. mut lähinnähän se on semmosta 
henkilökohtasta .. henkilökohtasta viitteliäisyyttä molemminpuolin että ottaa yhteyttä kysyy 
ja toinen selvittää .. mutta siel on semmosia vastauksia että .. ei niitä kiinnosta tai ei tämä 
meille kuulu niin ei niitä oo tullut . 
k: niin joo et aina on saanut vastauksen kun on kysynyt. 
v: niin no se aika .. aikahan siinä on .. tai vähintääkin myötätuntoa .. joo mutta tuota niin aika 
on semmonen tekijä näissä että ne opettajat jos .. jos nyt sanos noin terävästi .. nää opettajat 
jotka on kaikkein .. tai jotka kaikkein parhaiten sopii tähän yritysyhteistyöhön innovaatioiden 
eteenpäin viemiseen ne on jo opetuksella kuormitettuja valmiiksi enemmän kuin muut .. se 
resurssi mikä meillä siellä on ni nää vähenevät opetustunnit ni ..  se on hitaasti vaikuttava asia 
koska ne kokeneetkin kaverit (ota vaan teetä).. niin tuota kokeneisiin kavereihin ei kohistu tää 
..tää tuntien väheneminen ..vaan uusiin opettajiin. 
 
06MTK12213 
k: joo tossa aikasemmin tästä ilmapiiristä puhuttiin tota noin mikä sun mielestä on tota onks 
T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä paljon eroo siinä..siinä 
innovaatioilmapiirissä. 
v: no on siinä nyt eroa että toisille se on päätoiminen ja toiselle sivuharrastus että .. mä osaa 
nyt.. kieltämättä vähä semmonen .. reisa joka haittaa päätoimista tekemistä että .. se jos nyt 
jotain moittis niin semmonen .. aikataulukuri .. ja jokun näkönen kohteliaisuus toisia .. toista 
osapuolta .. jokkut ontuu eli saataa käydä niin että sovitaan käytännössä .. ja tapauksia on 
sovittu .. sovittu palaveri johon pitkällä vaivalla niin saatu sekä tämä specialisti opettaja että 
asiakas ja kun aamulla ollaan lähössä sinne niin tätä specialistia ei näy missään eikä se vastaa 
puhelimeen .. sevaan tuota niin on todennut että hän ei sitten kuitenkaan lähe .. ja se minimi 
on  se että se ilmotetaan .. se antaa tosi huonon kuvan sitten että .. asiakkaalle.. se ei kehannut 
tulla tai ei siinä tuota niin .. eikä hänelle ilmottaa sitten aikasemmin että .. minun mielestä 
semmonen käyttäytyminen .. tai aikataulukuri on semmonen että .. korkeintaan kaks 
minuuttia aikasemmin mennnään ja jos myöhästytään enemmän ku viis minuuttia niin 
ilmotetaan .. mutta sinne mennään ku kello .. lähtien siitä liikkeelle .. se on .. asiakas sinänsä 
on monesti semmonen sii.. sen aikataulukuri PK sektorilla on semmonen että asiat on 
hoijettava kun ne tulee eteen ja .. mulla on ollut tapana sitten että minä varmistan vielä täältä 
lähtiessä .. jos lähen forssaan tai jonnekin niin soitan ja kysyn että pitäähän tää paikkansa että 
meillä on palaveri .. ja monta kertaa sitten sulassa sovussa sovitaan uus aika koska siitä 
palaverista tulis jotenki häiritty tai muuta .. mutta niiku opettajille .. semmonen lentävä lause 
on joka mulla on kerrottu kun mä olen ollut tässä 2004 joulukuusta vasta mukana tässä 
opetusmaailmassa on se että opettajilla on yks.. yks aikataulu jota pitää noudattaa ja se on se 
että on (ei selvää)1783luokassa.. sillon sinne mennään niiku sovittuna aikana tasan viistoista 
yli tai tasalta mikä nyt sitten lienee se käytäntö.. mutta kokonaisuutena ottaen ni tässä 
kaheksan sadan hengen porukassa joka tänne on kasattu niin .. tääl on hirvittävä määrä 
osaamista ja mä oo .. mä oon pyrkinyt luomaan tänne .. tänne semmosen semiopen innovation 
järjestelmän johon on jo kaks kertaa haettu EU rahaa ja nyt se on jonossa että jos jää ni tulee 
mutta se ois tämmönen HAMK .. sovellettu HAMK google että .. yrittäjällä on ongelma 
pistää sen nettiin ja lupaa siitä maksaa esimerkiksi viis sataa euroa sen selvityksestä ni .. se 
joka sitten osaa sen hommelin ni ottaa sen tehäkseen .. ja siinä sitten järjestelmä pitää huolta 
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siitä että se taso säilyy ja ettei.. ja että sitten tää yrityksen maksama summa vastaa todella sitä 
työtä mitä siinä on ja taas sitten semmonen henkilö joka sen ottaa tosiaan osaa sen tehä ja että 
sieltä tulee .. tulee raportti sitten mutta siinä on .. se  mikä siellä on olleellista ni.. ajankäyttö .. 
netin käyttö .. vieraat kielet .. systemaattinen esitys .. ulkopuolinen näkemys.. ää.. moni on 
varmasti valmis maksamaan siitä .. siitä ettei tarvii a) ite b) panna jotain hakemaan 
esimerkiksi .. jotain komponenttia .. sanotaan nyt että itse pidän sitä kierukka vaihe joka tuota 
noin kestää tommosen momentin ja mahtuu tommoseen tilaan ja hakekaa .. ja sitten joku 
hakee netistä tuota niin ja kääntää sen ja laittaa suositukset ..linkit ja muut sitten .. kyllä se 
rahan arvosta asiaa on .. ja sitten toinen on että .. jokka ei halua keskustella 
yliopistomaailman kanssa niin  ..  niin siin on sitten tämmönen väliporras .. joku lehtori on 
kuitenkin lähempänä käytäntöä hoitakoot se sitten se teoria asian että joku tapahtuma 
tapahtuu jota ..jota ei tiedetä mistä se johtuu .. ja sitten .. joku tekee siitä perusselvityksen  .. 
ja siihen minun tuota niin ajatusmaailmassa parikymmentä opettajaa riittää .. niil on sitten (ei 
selvää1977)verkko kukka tietää kuka se on.. viiskymmentä opiskelijaa eri alalta.. normit ja 
tämmöset asiat ni .. se .. helpommin se löytyy kun kysyy näiltä jokka niitä päivittäin opettaa .. 
kun rupee ite hakemaan jostakin .. se kytkis minusta tämmösen .. tämmösen tuota nii .. 
HAMK:n osaamisen niiku nivelöis tohon .. asiakas ja yritys liike elämään ni todella hyvin .. 
ja tietysti on tarkotus että kaikki tienaa siitä .. opiskelijatkin .. ahkera opiskelija ja ei tarviis 
mennä kaupan kassalle se sais insinööri osaamis taidoista sen ylimääräisen rahan ja vois tehä 
sen millon haluaa .. ja tukis opetusta mutta sitten siihen liitys tietenkin se että jos halutaan 
projektivalvonta tai tämmönen  niin .. semmosta järjestelmää mä olen yrittänyt tänne .. tänne 
luoda .. parhaimmillaan se olis sitten kun siinä on ..esimerks kymmenen 
ammattikorkeakoulua ja pari yliopistoa ja .. ja muutama sata henkee niiku ammattilaisia eri 
aloilta.. se tukis jo tätä kansallistakin osaamista.. kyl vastaus varmaan syntys aika äkkiä . 
k:2089 mielenkiintoinen ajatus.. 
v: soinet puhelin järjestelmänä ..nimikin on että ..ehkä soittaa.. joo onk se sitten clubi.. siihen 
liittyvät maksas sitten tämmösen nimellisen tai ei ehkä nimellisenkään mutta tämmösen clubi 
maksun jotta ne on jäseniä ja saa sitä käyttää .. sitten tää välitysorganisaatio ..se joka sitä 
hoitaa ja .. ja tuota tämmönen fifty-fifty jako sitten puolet HAMK:lle ja puolet .. puolet tälle 
organisaatiolle ja puolet tekijälle.. organisaatio pitää huolta siitä että nää velvotteet tulee 
hoidettua siitä omasta osuudestaan … jo kaikki on pitänyt siitä ajatuksesta ei se vaan läpi oo 
mennyt .. Oulun AMK kanssa haettiin ensimmäisellä kerralla.. että nyt sitten .. nyt sitten 
täällä paikallisesti.. joo .. mä oo tosiaan ollut tuolla .. tehnyt metsäteollisuus koneita ja 
prosesseja aikasemmin .. oon Oulun yliopistosta valmistunut kone .. koneen suunnittelija 
vuodesta seitkyt kolme niin siitä tulee .. kolkyt ja puolivuotta sitten .. ja se minun erikois.. 
erikoiskoulutus on ollut tää luova työ ja sitten markkinat.. ja johtamistakin jonkun verran .. 
 
06MTK12214 
k: tota … millanen totanoin kun teillä on näitä innovaatioprosesseja täällä käytössä niin mitkä 
on sen nykykäytännön semmotteet vahvuudet ja heikkoudet. 
v: no se vahvuus on se että se osataan .. on sen verran sitä jauhettu et se .. se että mitä 
prosessi vaiheita siinä on niin se on sujuvaa ..että ihmiset puhuu samaa kieltä niin sanotusti 
… tai ainakin melkein puhuu että tää innovaatio sana ni se  .. se on .. on melkein kun kirosana 
että hirveesti käytetty ja yleensä väärin minun näkökulmasta että … mutta se että se on suht 
yksinkertanen ..  portaat on yksinkertaset  .. porukka tuntee sen .. tai se porukka mikä nyt 
täällä meitä on jälellä ni .. niin minä oon pitänyt tässä semmosen koulutuksen tonne 
factorinkin puolelle .. jonka kanssa me Innosteel factorin kanssa tehään näitä samoja hommia 
enemmäkin .. kolme päivää viikossa niitten kanssa ja sitten täälä .. se on sen vahvuus .. niin ja 
sitten semmonen .. sanotaanko entisen elämän antama kokemus että se .. sillä saa tuloksia 
aikaan . 
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06MTK12215 
k: oisko sit mitään totanoin sellasta niiku parannettavaa .. mikä olis tavallaan niiku vielä 
parempi toimintamalli . 
v: 2330no varmasti on .. varmasti on parannettavaa mutta se täyttyy lähteä siitä että .. 
perusasiat osataan ennenku lähetään hienompiin järjestelmiin että .. se missä .. mikä tiiän 
itekin tiiän semmosia asioita että jotka .. semmonen organisaatio joka tekee sitä työkseen .. 
pitäs tehä eri tavalla ..mutta ei.. ei tämmönen .. satunnainen koulutusorganisaatio jos ei ole 
tämmöstä specialisti ryhmää joka tekis vaan tätä .. jos niiku olis tämmönen tuotekehitys .. 
jonkun firman tuotekehitys osasto ni .. ni sitten .. ni sitten siellä vois olla ihankin erilainen 
järjestelmä mutta .. mutta .. sillon kun meillä on amatöörit asialla niin esimerkiksi tämmönen 
.. tämmönen tietokoneohjattu järjestelmän käyttäminen ni kyllähän se opettaa ja siellä on .. 
siellä on asiat periaateessa järjestyksessä mutta .. se ottaa kyllä sitten oman aikansa ennenku 
sitä todella osataan käyttää .. ihan sillä kokemuksella kun mitä on .. mitä on tuota niin näistä 
automatisoiduista tai .. tai kone ohjatuista järjestelmistä niin .. niin alkuvaiheessa on 
kangerrusta ja osa sinne .. osa sinne panee tavaraan ja osa ei ja sitten .. käy kuin kotisivuille .. 
niitä ei päivitetä ja muuta .. siihen suuntaanhan se on tietenkin mentävä .. siihen suuntaan se 
on mentävä mutta .. jos me otetaan tämmönen .. joku otetaan tämmönen  .. oli se nyt orggidea 
tai joku muu järjestelmä niin siinä kannattas miettiä että .. mikä .. miten siitä saatas niin 
simppeliksi että varmasti ..käytössä ja varmasti kaikki osaa sitä käyttää .. tai ei kaikki mutta 
merkittävä osa osaa käyttää ja käyttää sitä .. sen tuo.. tuommonen luova prosessi niin .. see .. 
siit on niin monenlaisia tutkimustuloksia että onko semmonen järjestelmällisyys siellä  
hyväksi vai pahaksi ja .. missään tapauksessa  jos kerran ohjelma ei ajattele . 
 
06MTK12216 
k:2534 mitä totanoin sä olet mieltä tämmötteestä innovaatioasiamiehestä ja onko tavallaan 
tämmöstä innovaatioasiamiestä olemassa HAMK:ssa. 
v: no minun nähdäkseni tämmönen on nyt olemassa HAMK:ssa .. ja en tiedä onko se kuinka 
virallista se .. virallista se on mutta .. jos se jää yhen ihmisen .. yhen ihmisen varaan niin 
hänen täytyy kyllä organisoida se niin että .. että niitä yhdyshenkilöitä on sitten ..laajalti 
että….. että.. patenttiasiamies voi olla mutta innovaatioasiamies niin lähinnä .. semmonen 
joka organisoisi sitä että .. että ideat tulee .. tulee ja niitä viedään eteenpäin .. tää sillä 
varauksella että .. että minä oon tän innovaatio termin tässä nyt käsittänyt .. käsittänyt sillä 
lailla kun se yleensä käsitetään että noin tehdään .. mutta se että HAMK:i rupeis tekemään 
innovaatioita.. tekemään rahaa .. niin se ei tule onnistumaan .. että sitä termiä kannattas nyt 
sitten miettiä .. niin kyllä niiku tää meijän määritelmä on se että innovaatio on semmonen 
joka on jo .. joka on jo tuonut rahat takasin .. että se varmasti kannattaa  . se .. se vaatii sitten 
toisen organisaation eli jos näillä syntyy ideoita ja sitä lähetään kehittämään .. sitä alustetaan 
sitä kehittäjää .. se perustaa ehkä yrityksen opiskelija sen varaan .. ja menee eteenpäin se .. se 
muuttuu sitten hyvällä tuurilla innovaatioksi se idea .. joskus .. mutta se vastuu ettei se 
muutukkaan  se .. se .. minä en ainakaan haluais ottaa sitä vastuuta että .. että heitäydytään 
yhen idean että pannaan elämä likoon niin .. siitä saattaa  syntyä anti pr:ää koko .. koko 
hommalle .. mut tosiaan ni .. ni tämmönen .. ei nyt .. nimellä innovaatioasiamies on tietenkin 
ihan hyvä .. hyvä.. ilma… tämmönen termi joka varmasti pääsääntösesti niiku se on tarkotettu 
käsitettäväksi .. mutta tämmönen … tämmönen sisältö joka on enemmänkin ideoiten ..tai 
avustus elin .. niin niin .. se on sitten vaikeemmin .. vaikeemmin sanottavissa niin että se on 
yksinkertasta ja se kertoo mitä se homma on … mutta .. mutta tuota niin .. se että me oletettas 
että tämmönen organisaatio luo innovaatio aihioita.. jotekin .. massiivisesti niin se on kyllä 
varmasti väärä .. innovaatio aihiot syntyy siellä missä kohdataan asiakkaista ja tarpeita .. ja 
tuota niin .. tutkimus tuloksien kautta niin niitä syntyy suhteellisen vähän ja siinäkin pitää 
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tietää todellinen tarve .. se asiakkaan todellinen tarve ja se asiakas itekkään välttämättä 
hahmota on se …  suden kuoppa ja ydin .. että jotain lähetään yleensä lähetään 
täydentämään.. täyttämään että.. että .. se harava joka kerää niitä ideoita niin sen pitää olla 
laaja .. mielellään globaali että .. tehään.. tehään semmonen järjestelmä joka luotaa koko 
maailman ideoita ja selvittää .. mitkä mahollisesti meillä on .. niin viittaan vaan tuohon 
patentti hommaan  .. että .. jenkeissä kaks sataa tuhatta uutta patenttia vuosittain .. niiku 
hyväksytään julkasuiksi.. ainakin patentti numeroiden perusteella niin se tarkottaa että joka 
päivä tarvitaan noin tuhat .. ja siellä on patentit semmosia jotka on ihan vapaasti käytettävissä 
sitten suomessa tai lisenssoitavissa .. semmonen harava on niin sitten löytyy ideoita.. niitä 
löytyy jenkkilästä tuhat uutta päivässä.. ja muut sitten lisäksi.. siinä mielessä Kiina ja Japani 
on vähän erikoisasemassa että niitten alkuperäis julkasuista ota normaali ihminen selvää.. 
kuvat siellä ..ne ovat ainoat jotka ymmärtää .. joo  
 
 
 
06MTK12217 
k: tiedätkö onko HAMK:ssa olemassa koko organisaatioo kattavia sääntöi tai ohjeistuksia 
ideaprosesseista. 
v: no jos on niin tuota niin .. jos on .. ei vielä ole minun korviin kuulunut .. meillä on 
ohjesääntö työsuhdekeksinnöistä .. mutta se on eri asia ja että ei.. patentteja .. se on patentteja 
varten se työsuhdekeksintö hommeli ni .. nää ideathan ei .. bisneshän voi perustua 
keksinnölle tai idealle joka ei ole patentoitavissa tai jota ei voi patentoida .. on vanha 
valmiiksi .. ja tulee ihan hyvää .. tää imitaatio innovaatio on ihan hyvä .. hyvä tuota niin .. 
tapa perustaa liiketoimintaa .. kopioi .. koipioi kylmästi semmosen mitä kilpailija jossain 
muualla maailmaa tekee .. tai vähän lähempänäkin .. se perustuu sitten vähän parempaan .. 
parempaan toimintaan .. mutta .. en .. en ole tietonen tämmösestä että meillä olis .. ja jos se .. 
semmonen tulee se kannattas tehä niin että  siinä on erilaisia .. erilaisia järjestelmiä joka 
tapauksessa että… ihan tän asian ytimen mukaan että .. yks on .. yks on vähä niiku .. valinta 
tilanteessa.. jos yhestä pitää valita niin silloin luovuus kärsii .. sitten tosiaan mitä innovaatio 
prosessi jota käytetään sosiaali alalla niitä tuotteita kohtaan tai sitten kehitetään parempi 
iskunvaimentaja .. saakin olla erilainen .. toinen on ihan tarve ja kuluttajamarkkina niin se on 
yksilöitynyt ..se on enemmän tuotekehitys hommeli .. ja taas toinen on.. voi olla hyvin käyt.. 
menetelmä .. toimintamalli pohjainen .. 
 
06MTK12218 
k: joo.. no tota ihan semmonen lopuks semmonen peruskysymys et tota noin missä kohtaa sä 
näät tavallaan semmost perusinnovaatioprosessia jos ajatellaan ..et idea on .. sitten on idean 
käsittelyä ..ja sit siit tulee joku projekti .. ja sitten on se tuotteistus ja kaupallistaminen .. niin 
minne kohtaan tavallaan HAMK:i pitäs sijottu täs putkessa. 
v: no HAMK:i voi sijottua sinne minne tahansa.. HAMK:i vois sijottua minne tahansa mutta 
.. mutta tuota nii ei .. ei välttämättä koko aika .. kun se idea tulee ja HAMK:i voi .. HAMK:in 
resursseilla voijaan ohjata tai johtaa sitä innovaatioprosessia.. pitää huolta siitä että sitä 
edetään niiku .. niiku ei hypätä sitten kun on saatu kolmas idea joka on pirun hyvä niin 
hypätään tekemään .. ja prototyyppivaiheeseen vaan.. pyöritetään .. viimeksi tänään oli vähä 
tämmöne vähä kysymys.. minä jankkasin vaan että pitää saaha selville kokonaisketju että .. 
mistä raaka-aine tulee ja paljonko sitä käytetään .. minkälaiset varastot muodostuu .. mikä on 
normaali tuotannon käyttö tiheys..(haravat).. niin tuota niin .. ei oikein saatu kannatusta kun 
idea on niin helvetin valmis.. no joka tapauksessa HAMK:i voi tehdä semmosta operaatiota.. 
sit HAMK:i on parhaimmillaan siinä että .. periaatteessa tässä soinet verkossa että .. haetaan 
sitä asiatietoa.. käyään läpi patentteja .. se voi olla aika vaivalloista lukee vierasperästä tekstiä 
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kuitenkin niitä voi olla paljon tämmösiä .. ne antaa.. HAMK:i voi suorittaa erilaisia 
laskutoimituksia .. tää putiikki .. tää InnoSteel joka tänne on luotu niin tää on hyvä esimerkki 
siitä että .. projektihoidossa .. ideoinnissa voijaan olla mukana.. voijaan laskea teoreettisia 
lasku.. voijaan tehä markkinatutkimuksia.. voijaan pitää huolta siitä että .. että tähätään 
sopivalle korkeudelle .. siis teknillisellä tasolla.. me ollaan sen verran ujo ja huono kansa ja 
huono myymään että meijän tuotteet pitää olla ylivoimaisia että ne myy ittensä .. ruotsalaiset.. 
saksalaiset tekee varmaa tekniikkaa vanhan aikasesti ja .. myy ihan hyvin .. sitten täällä on 
luotu valmis että toi ohutlevykeskus oli sitten .. sillon varsinkin kun on .. on 
ohutlevytuotteista mutta muutenkin niin voi suorittaa testauksia .. ja lujuuslaskuja (ei selvää) 
.. factori voi tehdä prototyypin tai pilottisarjan .. ja antaa näkemyksen siitä että miten tää 
tuotanto kannattas järjestää ja ennen kaikkea tehä tää pilotti sarja siinä ettei yrityksen .. 
yrityksen normaali tuotantoprosessi häiriinny ja tulovirta vaarannu .. ja sitten vielä siinä 
vaiheessa kun prototyyppi on tehty niin kerätä sitä asiakas tietoa ja markkinointi palautetta ni 
systemaattisesti .. kyllä tämmönen .. putiikki vois olla äärettömäksi avuksi pitkin matkaa .. 
mutta yrityksen jää sitten se .. se tuota niin .. koko riski siitä että miten siinä käy.. ja 
tämmösellä partnerilla pitäs olla jonkun verran tämmöstä riskin jousto kykyä että ne jossain 
alkuvaiheessa voitas ottaa niin sanotusti .. siirtää niitä tulovirtoja vähän riskin mukaan että se 
kustannus millä me ollaan mukana niin se ei sisällä erimerkiksi vielä voittoja.. riippuen siitä 
että onko se asiakas möttösen konepaja vai tuota niin rautaruukki.. jos se on ruukki niin sit ei 
tarvii ottaa tämmösiä asioita .. ne pitää siitä ite huolen että sitten kun on pienyrittäjä niin se 
kassavirta .. kuoleman laakson kassavirta niin se on kuitenkin se monesti se oleellinen asia et 
siitä selvitään yli..  niin siinä vois olla riskinkantokykyä jonkun verran .. ja sitten ikäänku 
rahastettas lisenssimaksu maisesti vasta siitä kannattavasta tuotannosta.. mutta.. täällä on 
kaheksan sataa viisasta ihmistä ni .. ni .. kyllä niistä apua löytyy siihen sun tähän vaiheeseen . 
 
06MTK12219 
k: 3394kyllä .. joo mun osuus oikeastaan nää kysymyspatteri käytiin tässä läpi mut jos sä 
vielä haluut jotain.. jotain muuta lisätä tähän niin sana olis vapaa . 
v: joo ei kyllä kait me käsiteltiin tuota .. tuota asiaa.. asiaan aika hyvin että .. että mul nyt on 
henkilökohtasesti edelleen semmonen .. semmonen toive että tää innovaatio sana .. inflaatio 
lopetettas ja ruvettas puhumaan niiku .. määriteltäs se toisella tavalla että tiedettäs mistä 
puhutaan .. ja mun mielestä se vois olla jotain semmosta kansallisen määritelmän puitteissa et 
.. se on .. kehitystyön tulos joka pää .. siihen sijoitetun pääoman vähintään kymmen kertasesti 
takasin ja vähintään miljoona euroa vuodessa ni puhuttas innovaatiosta… mutta kun .. nää 
muutkin maat .. kun Toyotan esitettä luin niin siinä luki että hansikaskotelossa muotoilussa 
on monta uutta innovaatiota uudessa mallissa .. se on 2009 malli … se ei tuo rahaa takasin se 
hansikakotelo.. onko se vähän isompi tai pienempi .. onko sinne helpompi tai huonompi 
panna niiku … ja tosiaan tää .. tää että tää.. meil on idea .. meillä on kehitystyö meillä on 
erilaisia vaiheita.. mennään markkinoille ja sitten meillä jossain vaiheessa … jossain 
vaiheessa rupee rahaa tulemaan ja sitä tulee niin paljon ja näkyvästi että me puhutaan 
innovaatiosta että ni .. tämmönen .. kannattavuus ajatelmaan kytkentä siinä .. innovaatio on 
enemmän rahaa kuin tekniikkaa.. eikä välttämättä tekniikkaa ollenkaan .. sanotaan nyt 
semmonen hyvä innovaatio kun .. pikavipit .. nostan hattua että sillon minä tiiän sitten sen 
porukan joka sen suomessa alotti .. tekstiviesti lainat sadan euron homma ni .. ni .. ni ne kyllä 
löi rahoiksi tosi äkkiä että .. siinä on innovaatio .. toki se vaati sen järjestelmän .. sekataan nyt 
sen verran onko puhelin sen joka sitten sanoo olevansa … mutta .. täyttyy sanoa että .. rahan 
haju näihin hommiin .. ei mut tää kaikki on .. kaikki on .. mikä vie tätä .. tät 
koulutusjärjestelmää  HAMK:a erikseen ja kaikkia muita yhteensä .. lähemmäksi tota kenttää 
ni .. on hyvästä että .. jossain luki.. jossain luki oliko tämän päivän lehdessä .. yliopistot on 
tota ni .. kansakunnan moottori .. no en tiedä onko ne nyt moottori mutta tärkee osa kuitenkin 
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.. pikemminkin ne varmaan tuntosarvia mutta .. mutta pääasia että ne saatas valjastettua niin 
että .. siel ei synny tämmösiä … leirejä että .. että innovaatiot haittaa tutkimusta tai toisin päin 
että opetus haittaa hyvää innovaatio toimintaa .. molemmilla oma rooli .. mikä sinänsä tolla .. 
innovaatio ajatuksella joka haisee näissä akateemisissa piireissä varmasti likaselle rahalle ni .. 
tai määräävälle rahalle ni .. muistuttaa että ei yliopisto tasolla innovaatioita tehä vaan me 
avustetaan niitä tekemisissä .. luodaan pohjaa niitten tekemiseen .. joo en minä .. en minä 
muuta osaa sanoa .. 
 
k: no minä kiitän kuule tää oli ihan antoisa keskustelu   
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Haastateltavan 07MTK125 haastattelun litterointi 
 
k: haastattelu 22.9-09 kello on 12.00 ..  
 
07MTK1250 
k: mul on tässä ensimmäisenä kyssärinä totanoin .. missä ominaisuudessa olet haastateltavana 
tässä . 
v: mä olen oikeastaan tota varmaan kaksois roolissa että ensisijaisesti oon tota 
varatutkimuspäällikkönä eli T&K keskuksen varatutkimus tai tutkimuspäällikön 
varahenkilönä ja meil on karkeesti semmosta työjakoa tutkimuspäällikön kanssa että hänellä 
on varmaan tää kokonaisuus ja kaikki hankkeet ja mul on ehkä enemmän sitten tota tämmöset 
sitten ihan tilaustutkimukset ja tutkimukselliset hankkeet… plus sitten että me ollaan vähän 
sisältö aluetta jaettu myös vastuuta. 
 
07MTK1251 
k:no sitten .. minkälaiseks koet tota tän hetken idea ja innovaatio ilmapiirin täällä osastolla. 
v: mmm .. siis mun mielestä meidän  KT keskuksessa se on … en tietysti osaa verrata .. mut 
kaikkiaan … aika hyvä .. et puhutaan me sitten ihan tästä siis perustyöstä eli 
koulutusprosessista tai sitten T&K työstä ni kummastakin niille ideoille ja innovaatioille on 
periaatteessa sijansa .. sitten pulmia syntyy sitten siitä että meillä ei ole minkään valtakunnan 
systematiikkaa eikä järjestelmää eikä mekanismia että niitä jonnekin saatas säilöön jaettua tai 
että mitenkään varmistaa että meneekse tämä eteenpäin .. se on enemmän kyl sattumaa kun 
mitään systematiikkaa .. se on ehkä semmonen suuri huoli.. ja toinen on sitten se että niiku 
ideat ja innovaatiot jotka nousee .. henkilökunnalta versus sitten kaikki ideat ja innovaatiot 
mitkä pakotetaan ulkoapäin eli kaikenlaiset hankehaut ja muut .. niin siinä varmasti ristiriitaa 
tai .. se on niiku ylikuormaa että se saataa olla yks mikä estää että niitä talon sisällä syntyviä 
ideoita niin tulosta näkyviin jos ne ei sovi tämän hetkisiin rahotusmalleihin tai rahottajien 
kuvioihin . 
 
07MTK1252 
k:139 ..mul olikin äsken tota vähän työkaluasiaa niin tässä oli tavallaan… että onko teillä 
mitään työkaluja ideoiden hallintaan.. vai meneekö se aina tapauskohtasesti eteenpäin. 
v: se menee kyllä tapauskohtasesti.. meil ei ole mitään sähköstä.. ei mitään fyysistä .. ei 
mitään tällasta  taltiointia .. se on oikeastaan yksittäisten ihmisten aktiivisuudesta kiinni et 
kirjaako niitä kuinka paljon .. moni niistä jää joko … päähän tai sitten kolleekan kanssa testaa 
alustavasti jotain oisko tässä .. mutta sitten .. kun mä vertaan vaikka johonkin.. tuota mikäs 
tää on ..tää yks entinen VTT .. mikäs se nykyään on .. onk se nimi muuttunut .. niillä on 
kuulemma semmonen .. portaalissa semmonen itulaari.. minne saa heittää pienetkin ideat 
josta niitä saa vapaasti varastaa sieltä muutkin talossa .. mut idea se että pienetkin ideat pitää 
itse .. sillä hetkellä kehittää .. tulis näkyviks. 
 
07MTK1253 
k: no siitä sitten että totanoin ovatko tän hetken työkalut ajan tasalla. 
v: no ne ei tältä osin ole ja mun mielestä siinä on myös semmonen juttu että .. on hyvä et 
meillä on näitä sähkösiä työkaluja on ne sitten blogeja ..sättejä ..sosiaalisia media laap..laap.. 
laa…ja sit sen lisäks mä nään ideoissa ja innovaatioprosesseissa tarvitaan tätä tämmöstä 
puheeseen perustuvaa kommunikaatiota että sen tähden mun mielestä tämmönen niiku .. 
ideapankki tiedosto tiedostona tai tietokantana ei voi koskaan .. kokonaan pelkästään riittää .. 
tarvitaan myös tämmösiä naamasta naamaan tilanteita et näistä minusta usein ne villit ideat 
lähteekin kehittymään . 
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07MTK1254 
k: onks teillä totanoin .. mitään määriteltyä ryhmää mikä .. mikä aina käy pohtimaan näiden 
ideoiden .. ideoiden tota tarpeellisuutta ja hyvyyttä ja muuta vastaavaa .. että niitten eteenpäin 
vientiä. 
v:258 no osittain on kaks juttua .. yks on tää meidän tutkimus ja kehitys eli T&K ryhmä.. 
työryhmä jonka T&K keskuksen johtaja on nimennyt ja siellä yhtenä teemana on aina .. 
ainakin muutamia kertoja vuodessa .. kattoa niitä mitä nyt on päällimmäisenä mut sehän ei 
ole kattava vaan perustuu siihen ryhmän ihmisten mitä he on kuulleet ..keränneet .. sekin on 
tämmöstä enemmän sattumaan kun järjestelmällisyyteen perustuvaa .. se mist mä olen ylpeä 
niin meil on tämmönen .. työnimellä hamke messut mikä meillä on kaks kertaa vuodessa .. 
yhteinen foorumi missä paitsi jaetaan mitä tehdään ja ajatellaan tehdä niin myös on sitten 
tulevaisuuden ennakointia että .. se osittain vastaa siihen .. tarpeeseen .. mut siinä taas 
pulmana et se on aika usein niiku vastauksia siihen että mitä hankkeita me haetaan kun rahaa 
on jaossa eikä taaskaan lähe ihan näistä autettisista ideoista mitä työtekijät esittää. 
 
07MTK1255 
k: miten tota paljon nää henkilöt ketkä täs on nyt mukana käyttää niiku työaikaa tai vapaa-
aikaa niin näiden asioiden pohtimiseen. 
v: ..mmm.. no näppi tuntumalla mä sanoisin liian ..ehkä liian vähän .. että monesti .. jos joku 
idea tulee esiin tai joku sen sanoo niin siit lähetään heti vääntämään projektia tai hanketta 
ennenku on edes tutkittu liittykse johonkin muihin juttuihin .. ideoihin tai ajatuksiin mitä 
meidän talossa on .. tai että kehitettäs sitä rauhassa .. kuitenkin tää tämmönen ku alkuvaiheen 
muuttuu hirveen nopeesti projektihakemukseksi ja rahotuksen kaivamiseksi .. ja se on hienoa 
toisaalta mutta toisaalta se ongelma on se onko ne kaikki ideat sen arvosia.. joskus kyllä 
täyttyy sanoa että ideoita on päässyt läpi jotka ei ehkä oo meidän tavotteen tai .. strategian 
mukasia .. ja sitten huomataan että no tämmönenkin tuli tehtyä .. tää on hiukan haasteellista. 
 
07MTK1256 
k: no millasia niiku innovaatioita osastolla on oikeastaan syntynyt ..et onks niistä tullut 
oikeesti jotain prototyypii .. palveluaihiota tai vastaavia semmotteita testauksia. 
v: 395 on tullut meilhän tietysti suurin osa meidän ideoista innovaatioista niin ja tuotteistakin 
on näitä palveluita eli ne on sitten koulutusta tai joku koulutustuote mut että meilhän toisin 
kun vaikka tekniikan alalla niin ei synny semmosta.. kädessä hypisteltävää kovinkaan paljon 
.. mut sit joitakin semmosia merkittäviä on että .. esimerkiks semmonen .. syväteho 
oppimiseen verkkopalvelu joka on kahden ihmisen .. alun perin ideoima ja sitten varmaan 
siin on kymmenenkin hamkilaista kevyesti ollu ja kymmenen vuotta tehty töitä ja nyt se on 
nähnyt päivänvalon puoltoista vuotta sitten niin .. tämmösiä yksittäisiä on syntynyt .. ja siinä 
must just se siinäkin niin .. yksittäisten ihmisten se niiku henkilökohtainen intressi ja varmaan 
pistäneet myös omaa työaikaa siis vapaa-aikaansa siihen ettei ole riittänyt se työaika ja sitten 
toinen on ollut se et on löytynyt sopivia rahotuskanavia  et sitä on voinnut myös tehdä 
työajalla.. mut tässäkin niin se on ..ehkä uniikki että pitäs olla paljon meillä .. niiku 
isommassa mittakaavassa .. tän tyyppistä että .. mutta tietysti sitten.. mitähän sitä nyt sanois 
tosta että .. se on vähän hanka… mä olen joskus verrannut meidänkin tätä .. ideasta niiku 
tuotteeksi prosessia niin .. enemmän lääketeollisuuteen kun johonkin IT firmaan .. 
lääketeollisuudessakin pannaa ehkä aika iso summa rahaa ja ei ole ihan varma mitä syntyy ja 
sitten kun sieltä syntyy niin se usein kantaa .. mut se prosessi on pitempi kun taas sitten et nyt 
tehdään joku ohjelmisto tuote .. kehitysaika yksi vuosi ja se palvelee käyttöä .. mut vähän 
erityyppistä ja se mikä meillä on pullonkaulana et meil ei ole riskirahotusta juurikaan 
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käytettävissä .. siis semmosta että … tästä voi tulla mut että ei välttämättä tulekaan 
menestystuotetta . 
 
 
07MTK1257 
k: aivan .. onks täst syntynyt tämmötteistä ideoista ihan suoraa liiketoimintaa. 
v: on ..on 515.. jos ottaa ihan konkreettisen esimerkin niin .. aa .. mä olen mun kolleekan 
kanssa esimerkiks tutkinut ja kirjottanut työpari työskentelystä ja meillä oli semmonen 
vuosikin että me väitettiin että tiimityöskentely on tehotonta ja kallista että siirtykään 
työpareina työkentelemään ja tää tuote myytiin sitten niin kuinka ollakaan sekä yrityksiin että 
julkiselle sektorille kun siellä sattuu olemaan tarve joka kohtas … mut siellä se idea ja 
innovaatio oli meidän itte vuosien mittaan kehittämä tän työparin kanssa ja .. sitten kuinka 
ollakaan katottiin ei jummi kikka .. siel oli huvittava se että esimerkiks semmonen paikka kun 
lastensuojelutoimi sosiaalivirasto niin siellä on laki muuttunut että pitää olla työpari .. no 
nehän soitti meille ja tilas meiltä sitten ..pari suomen tota.. tuntuu ihan kovan rahan .. täskin 
oli mielenkiintoista se että .. me ei vastattu siihen tarpeeseen vaan me oltiin siitä riippumatta 
kehitetty tätä ajatusta ja sit tuli se oikea sauma myydä se .. 
k:ok.. oliks tää tota liikevaihto ..tulikse tavallaan yrityksen vai olikse HAMK:n liikevaihtoo 
mitä tästä synty. 
v: siis tot meillehän rahaa tuli .. meille tuli ihan raakaa käteistä 
k: just just ..ihan hieno kuulla.. 
v: näit on joitakin muitakin ollut semmosia että .. vaikka joku kansaenvälinen tai 
monikulttuurisuus osaaminen niin .. yks työtekijöistä on siitä väitellyt varsinkin niiku 
johtajista jotka työskentelee monikultuurisessa ympäristössä ja sitten on tullut ihan liike-
elämästä tilauksia että .. tästä halutaan .. täst tulee myös se että näitä ideoita ei pitäs jättää sen 
KT keskuksen sisään että .. joku ajattelee opettajakorkeakoulu onpa tylsä paikka ja sitten 
joskus mä olen kattonut me tehään saman tyyppisiä teemoja tuotteita kun vaikkapa 
Valkeakoskella tehdään tuotantotaloudessa että täs vois uskaltaa mennä myös KT keskusten 
välillä vaihtamaan .. jos ei ihmisiä niin ainakin et nää idean poikaset kulkis ja .. tietysti sitten 
kun kysyit raha niin asiakkaatkin niin että ei oo .. ei tarttis välittää siitä jos asiakas soittaa .. 
tähän landensivulle niin hänet voidaan sitten ohjata vaikka Forssaan jos siel on ..sen tyyppistä 
innovointi hommaa menossa. 
 
07MTK1258 
k: kyllä 653 .. sit siirrytään semmoteeseen kun tota .. onks näistä syntynyt niiku suoraan siis 
keksintöjä tai patentteja täälä olevista .. 
v: eii…meidän alalla kun .. ollaan nää .. ei oikein .. oo .. edennyt sinne .. keksinnöt ja patentit 
niin mikäs meillä vois olla .. no reksiteröityjä tavara merkkejä vois ajatella että meillä 
tavoteltas.. tulis semmosia koulutus valmennus ja semmosia tuotteita että ne tuotteistettas ja 
rekisteröitäs.. sitä vois kuvitella mut ei ole vielä tullut.. 
 
07MTK1259 
k: joo 690.. onks totanoin työsuhdekeksintöilmotuksii tehty. 
v: käsite on mulle ihan tuntematon.. 
k: aha 
v: mikä se on  
k: .. sehän on semmonen .. ihan laissa tavallaan oleva .. tämmötteessä keksintö laissa oleva 
totanoiniin oleva systeemi millä voidaan tota työsuhde keksintöjä tota .. tavallaa tehdä ensin 
keksintö tavallaan patentoida sitä kautta ja siinä on sitten erinäköset menetelmät ..tavallaan se 
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yksilön ja  tavallaan tän koulun tai sen yrityksen .. niiku niitten suhteista kuinka ne suhtautuu 
siihen keksinnön hyödyntämiseen . 
v: nyt kun sä kerroit tästä niin mulle tuli ihan semmonen selvä tarve jotta me päästäs tuonne 
niin varmaan tarvittas joko HAMK:n sisältä apuja tai sitten .. ulkopuolelta ihan niiku .. tätä 
puolta kun mulla ei ole minkäänlaista käsitystä mitä se keksintölaki on niin tän tyyppistä 
osaamista tarvitaan kyllä.. 
 
07MTK12510 
k: mul oli sitten kohteena että mitä mieltä sä olet yleensä keksinnöistä ja patenttikäytännöistä 
…. 
v: mähän suhtaudun kovin myönteisesti ja minun mielestä .. 
k: …yleensäkin innovaatiotoimintaa sisällytettynä ni millä tavalla se näkyy .. 
v: jos tällasii mahollisuuksia tulee mikä jottei .. tietysti on se yksi haaste se et mä en tiedä 
oikeastaan työsuhdepatentti just sitä että .. siit tulee tietysti hiukan hankaluuksia kun ollaan 
julkinen organisaatio ja .. ja joku yksittäinen ihminen keksii jotain tai joku ryhmä niin mikä 
on sitten sen oikeuden omistaja viimekädessä et.. et .. tää juuriidis-eettinen puoli on kyllä 
sitten .. jos mennään patentti keksintö tasolle niin varmaan aika tarkkaan mietittävä . 
k: siit on olemassa kyllä aika tarkat säännökset kuin se tota yleisesti pitäs mennä että… siinä 
mä olen vaan lähinnä kysymässä sitä että miten sitä suhtaudutaan yleisesti 
innovaatiotoiminnassa keksintöihin ja patentteihin. Se oli niiku .. 
v: okey ..meilhän kun niitä tosiaan ei ole ollut niin mä en osaa saanoo ku 
innovaatiotoimintaan suhtaudutaan myönteisesti .. tuotteistamiseen jos se olis varmaan lähin 
mitä meillä tehdään niin aika myönteisesti kyllä. 
 
07MTK12511 
k: joo selvä… tota sitten mites totanoin tämmötteet ideat ja niiden käsittely palvelee 
opetusohjelmia ja opettamista. 
v: …..kyl niiden pitäs olla niiku käsikädessä et ei tää ikään kuin tämmönen .. 
valtiorahotteinen perustutkinto johtava koulutus ja T&K toiminta  kaks eri asiaa ja 
käytännössä niin .. kun tää ideoiden käsittely ja .. niiden edistäminen tuotteen suuntaa niin .. 
ei henkilöstönkään ..kesken kun ei oo mitään mekanismia .. palaan tohon alkuun niin oikein 
toimi ni .. se ei välttämättä miten.. niiku .. ihan suoraan heih.. sillä tavalla se heijastuu 
opetukseen varmaan .. ihmiset jotka ovat ideoineet jotain siitä on syntynyt jotain ne varmaa 
tuo sitä samantyyppistä toimintaa sinne opetusohjelmiin .. mä aattelen niin että 
parhaimmillaanhan me niiku HAMK:n pedagogista mallia kehittää siihen suuntaan että niiku 
toinen puoli työtekijöistä ei tee niitä juttuja oikeesti ja opeta niiku ennen vaan että opiskelijat 
olis alusta pitäen näkemässä sen miten tää kulkee .. nyt niiku yritysmäisesti tai .. 
yrittäjyyshenkisesti .. se vois parhaimmillaan olla mahdollisuus.. sillä tavalla se ehkä näkyy 
että .. meillä osassa meidän KT keskuksen koulutusohjelmia ni .. opinäytetyön nimi on 
poistettu ja puhutaan ihan kehittämis tai kehityshankkeista elikkä siinä jo tähdätään jonkin 
uuden synnyttämiseen etä semmosta henkee on .. mut et kyl se yhteys on aika ohut mä 
myönnän 
 
07MTK12512 
k:951miten sä näät totanoin tavallaan eri koulutusohjelmien niiku yhteistyön ja sitten versus 
tavallaan siihen niiku KT keskusten yhteistyön ideoiden ja innovaatioiden käsittelyssä. 
v:… koulutusohjelmien välillä kun meillä täs talossa ole montaakaan koulutusohjelmaa niin .. 
en pidä sitä minään pulmana että ne rajat pystytään rikkomaan ja jatkuvasti rikotaankin .. mut 
KT keskusten välillä niin on .. omasta puolestani kyllä aikamoiset muurit että .. se että 
lähetään tekemään jotain yhdessä niin .. meil on tämmöset ihan jo työaika resurssointi ja muu 
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järjestelmät viimesen päälle niin että ne ei niiku suosi sitä .. pikemminkin .. pyrkii pitämään 
siellä omassa pilttuussaan että varmaan tää on niiku nimenomaan henkilöstöhallintoa.. sitten 
on ihan KT keskusten välillä vielä ehkä määrittelemättä se että mikä se mekanismi olis .. 
siinä olis tehtävää .. mä aattelen että siinä on vielä monta puolta.. just se mistä alussa puhuin 
että ideat eivät katoisi .. jos ei yhteistyötä niin ainakin sitten et saa vapaasti vaihtaa ja varastaa 
jostakin vaikka ideapankista ja sitten toinen on se että jos puhutaan jos ihmiset yhessä lähtis 
ideoimaan jotakin niin sit vaatis tosiaan näit henkilöstöhallinnollisia järjestelmän muutoksia. 
 
 
 
07MTK12513 
k: palatakseni tohon alkuu vielä kun mä kysyin tosta ilmapiiristä ni totanoin onks sun 
mielestä eroa T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä täs innovaatio.. 
innovaatioihin suhtautumisessa. 
v: … täytyy vastata että on ja ei että meillä ehkä poikkeuksellista on se että lähes kaikki 
opetushenkilöstö niin on jollain tavalla T&K:ssa mukana .. joka täydennyskoulutuksen tai 
hankkeiden kautta .. sen sijaan ne .. on olemassa se riski että osa projekteihin ja hakkeisiin 
palkatuista niin on irti taas sitten siinä mielessä perustehtävästä että .. pahimmillaan sieltä 
saattaa tulla semmosia avauksia että opetushenkilöstö ennemmänkin ahdistuu kun innostuu 
ikään kuin nähdään et kaikki tulis lisää että .. täs mielessä  mä liputan kyl sen puolesta että 
olis mahollisimman paljon sitä integraatiota et jos osaamista löytyy talosta niin mielummin 
sitten on sekä ikään kuin opetus() että T&K:ssa kun että olis kahden kerroksen väkeä .. toinen 
on sitten tää osaamisen katoaminen.. meil on ollut projektipäälliköitä jotka projektin 
päättyttyä vie sen osaamisen iloisesti ulos talosta ja kukaan ei pysty sen jälkeen oikeesti 
hyödyntää sitä tuotetta mikä on syntynyt. 
 
07MTK12514 
k: aivan .. no tota tos viitattiin justiin vaan alussa noihin innovaatioprosesseihin mitä teillä on 
käytössä .. niin mikä on nykykäytännön niiku vahvuudet ja heikkoudet. 
v: no vahvuuksia ainakin on se että jos haluaa niin äänensä saa kuuluviin eli ei voi sanoa että 
hukkuis .. ideat tyystin .. kyl meillä niiku annetaan tilaan aikaa ja tarvittavaa huomioita jos 
joku sitä haluaa.. toinen vahvuus on se että me ollaan aika ketteriä jos mä vertaan pelkästään 
meidän KT keskusta tai sitten koko HAMK:a vaikka yliopisto organisaatioon .. niiden kanssa 
tehty paljon yhteistyötä niin .. meillähän pystytään päätöksiä tekemään niiku mahdottoman 
paljon nopeammin jos tarvitaan ja halutaan .. se on mun mielestä taas tässä nyky 
organisaatiossa se etu että tartte semmosta massiivista hallistuskäsittelyä kun just 
yliopistolaitoksen puolella toi on .. se on plussaa  … ja sitten samalla se on myös miinusta 
että joskus tosiaan .. sanoin aikaisemmin niin .. joskus tartutaan liiankin nopeasti ja 
kritiikittömästi et kun lähetään kehittelemään tota .. ja ehkä toinen semmonen miinuspuoli on 
että tasapaino sen mitä ulkoa tarjotaan .. ulkosten ideoiden ja ärsykkeiden ja sitten talon 
sisältä nousevien niin  .. välillä ei ole ihan balansissa et kyl me juostaan paljon sen ulkosen .. 
ulkosten ideoiden tai mitä ne onkaan perästä .. sitä kautta mä sanoisin rahan perässä.. tää on 
aika kriittistä puhetta mut tota vaarallistakin puhetta mut jotta .. jos miettii sitä että toisaalta 
on se opetus tai T&K henkilöstö tai ne jotka tekee molempien rajapinnassa niin monesti he 
pyörii siellä ulkosissa verkostoissa ja suodattaa usein sieltä .. et ei ne ideat välttämättä aina 
ole niiku vaan omasta intressistä vaan siitä asiantuntijuudesta mun mielestä kun kahlaa tuola 
.. työelämäkentässä niin pakkohan se .. jollein ihan sokea ole .. nähdä tohon varmaan pitäs 
jotakin ruveta kehittelemään . 
k:1260 mitä mitä voit sä tavallaan nimetä jollakin tavalla niitä .. niitä tahoja mistä niitä 
ideoita sitten tulee . 
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v: no itse kun tulin just opettamasta ja lähden tästä opettamaan niin meidän monimuoto-
opiskelijat aikuisopiskelijat jotka on kaikki työelämässä ni joka kerta kun he tulee niin 
ensimmäisenä saa taas kuulla päälimmäiset ideat eli .. joko niiku ihan toivena ideoina  .. ja 
toisaalt sit myös niiku ideointi ja innovaatioprosessi kun kuulee epäkohtia ja työelämän 
huonoutta niin sitten .. kääntää sen joko itse tai pyytää opiskelijoita kääntämään .. mitä toi 
tarkottaa toiveina odotuksina tavotteina .. ja mitä sille vois tehdä eli niiku kääntää nää 
tämmöset huonot olosuhteet ja työelämän huonoudet niin päin mitä siel on pistettävä kuntoon 
ja miten ni .. tällasiin keskusteluja me on käyty opiskelijoiden kanssa ja ne on todella hyviä 
että sieltä usein sitten syntyy niitä alku ideoita.. toinen varmaan on sitten tää .. ulkonen 
verkkosto elikkä .. kilpailijat.. kilpailijoiden kanssa keskustelemalla.. joo rakkaat kilpailijat .. 
sit ne on tota tietysti  .. kaikki .. ne ..asiakkaat siis organisaatiot joiden kanssa me muutenkin 
ollaan tekemisissä niin sielthän pursuaa … se mikä on mun mielestä rikasta on se että kaikki 
kansainväliset kolleekat elikä vastaavat ammattikorkeakoulut yliopistot tai yksiköt mis on 
saman tyyppisiä vastinpareja löytyy kolleekoista niiku lähtee juttelee niin se on 
huolestuttavaa miten paljon niitä ideoita tulee et .. mihin tarttua mitä edistää … joskus ideoita 
syntyy .. siinä varmaa menee just tää että tässä työssä niiku helposti vapaan ja työn rajat 
sekasin että joskus se ärsyke on aamun hesari tai hämeen sanomat tai aamulehti tai joku 
ajankohtainen vaikka TV ohjelma niin sieltä niiku nousee miksi siihen ei olla tuotakaan 
mietitty tai tuohon vois olla jotain että .. mä luulen että ne on tosi moninaisia .. ja aattelisin 
niin että tää tämmönen niiku virallinen .. viralliset verkostot josta kaikki se muu minkä 
kanssa me ollaan tekemisissä niin ei voi niiku aatella ois vaan joko toinen tai sitten olis niiku 
salonki kelposta ideointia ja semmosta vähemmän että .. on tää aika semmonen niiku … 
moninainen .. prosessi. 
 
07MTK12515 
k:1416 mikä olis semmonen  hyvä toimintamalli. 
v: mm….okey …tuota tuota ..ainakin sen pitäs olla semmonen niiku riittävän kevyt ei mikään 
järeä ratkasu että ihmisten ei tartte opetella jotain uutta ideoinnin hallinta ohjelmistoa tai 
muuta et niitä sais niiku näkyväksi.. se on varmaan yks pointti ja sitten toinen ois se että olis 
jollain tapaa varmistettu se että hullut ja hölmötkin ideat tulis jollain tavalla tsekatuiks tai  
koetelluiks .. kuitenkin oo ymmärtännyt et monet todelliset isot keksinnöt on syntynyt niiku 
aluks semmosista asioista että niille on melkein naurettu et mitäpä tuosta .. niit ei kukaan 
kyseenalaista ni … mikä sitten se muoto olis .. pitäs olla varmaan riittävän pienissä 
porukoissa kuitenkin sitä käsittelyä ja sitten … kyl mä näkisin kuitenkin olis jotkut semmoset 
kriteerit että .. mitkä ideoista on niin elinkelposia  ja sitten tietysti ihan taloudellisesti edes 
potentiaalisesti kannattavia et niit kannattas kuljettaa .. mä en tunne tämmösiin mut mä uskon 
et tämmösiin jotakin arviointikehikoita on kehitetty tai tämmösiä testejä et voidaan testata 
idean käyttökelposuutta ylipäänsä .. ainakin jotain sen tyyppistä olis hyvässä toiminta 
mallissa … ja sitten .. just tää .. kun mä puhuin pienistä porukoista kuitenkin sitten nää 
rinnalla HAMK tasosuus.. KT keskuksen rajaan ei iske päätään että .. älä tuu meijän tontille 
tai että .. ei makseta jos meet sinne puolelle tekemään että .. siin on semmonen tasapainoilu 
paikka .. ehkä sitten vielä … jossakin hienossa kuntayhtymän kalvossa näin näitä strategisia 
kumppanuuksia mainittavan niin niitä sopis miettiä kenen kanssa me halutaan tehdä 
yhteistyötä että .. en usko että ammattikorkeakoulu yksin tulee mitään ihan mega.. 
innovaatioita.. tai niistä niiku tuotteita tai patentteja tai keksintöjä  tekemään.. kyl se vaatis 
niiku har… huolella mietittyjä ..kimppoja et kenen kanssa on se sitten vaikka teknillistä 
yliopistoa tai aalto yliopistoa tai mitä se onkaan .. mitä vielä tosi hyvään toimintamalliin 
kuuluis ….. ehkä semmonen .. sen varmistaminen että kaikki henkilöstöryhmät .. ati ainakin 
lähes kaikki vois olla tässä ideoinnissa mukana ja silleen ..  saman arvoisina että .. se ei kato 
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sitä ase.. muodollista asemaa tai tehtävää organisaatiossa .. tos oli jotain mitä tuli ihan 
päälimmäisenä mieleen . 
 
07MTK12516 
k: tota sit mul on tässä tämmönen kun innovaatioasiamies että onko teillä totanoin täällä 
innovaatioasiamiestä ja tiedätkö onko HAMK:ssa semmosta. 
v: 1650 en tiiä .. meillä ei ole ja en tiedä onko HAMK:ssa . 
 
07MTK12517 
k: aivan .. no tota tiedätkö onko HAMK:ssa sitten olemassa kattavia tai sääntöjä yleensä ja 
ohjeistuksia innovaatioprosesseista . 
v:… en tiedä ja enkä ole sellaisia kuuluisasta portaalista vielä tähän päivään mennessä 
löytännyt että ymmärtääkseni ei ole . 
 
07MTK12518 
k: joo.. sitten .. jos ajatelaan tota  niiku että tät tämmöstä innovaatioprosessia missä on 
tavallaan idea ja sit on tavallaan se idean kehittely ja sit tulee projekti ja sitten tavallaan 
tuotteistaminen ja sitten se lanseeraaminen .. elikä sitä koko innovaatioprosessi putkee ni .. 
mihin kohtaa sä asettasit HAMK:n siinä putkessa . 
v: …. kyl mä näkisin et me aika pitkälle ollaan siellä projekti tasolla … näen että seuraava 
askel ois ne tuotteet jotka on lanseerattu niin hyvin että ne myös myy .. meil on paljon 
projektitoimintaa  koko HAMK:ssa .. täsä talossa varsin runsaasti että jos noin puolet 
rahotuksesta tulee muusta kun suoraan valtion budjetista niin se on aika iso osuus ja .. 
kuitenkin ..valitettavasti sit kun kattaa mitä sieltä projektien lopputuotteena tulee niin .. mä oo 
aika kriittinen että ni.. niiten todellisia niiku tuotteita ei ole kauhean paljon jos niiku rupee 
kattoon sil tavalla oikeesti että kriteereinä on se että .. joku muukin on niistä kiinnostunut kun 
talon sisällä ja niillä on kaupallista arvoa tai jos ei kaupallista niin jotakin muuta merkittävää 
arvoa että joku muukin niistä kiinnostuu .. ja että ne olis niin pitkälle viritettyjä että niistä 
syntyis sitten .. jopa ehkä sitten  uus yritys toimintaa tai mitä se sitten onkaan siinä vaiheessa 
.. et jotekin mä kannan huolta siit että projekteja kyllä on .. pieniä.. tuotteita syntyy ..mut 
niiden se semmonen .. jos niitä aletaan sitten ihan raa’asti arvioimaan niin .. se olis mun 
mielest semmonen seuraava askel tai kynnys .. toki mun on sanottava et mä en tunne 
esimerkiks tota .. tekniikan tai luonnonvara-alan tuoteportfoliota niin hyvin että voisin sanoa 
että … että .. väittää et siel ei ole tehty mitään mut en ole kuullut mistää semmosista .. 
kauhean isoista jutuista.. tää on niin suhteellista ja varmaan ala kohtasia eroja . 
 
07MTK12519 
k: se on totta kyllä.. me ollaan kahlattu aika hyvin tää mun .. mun patteri läpi et nyt olis sana 
vapaa jos haluat vielä jotain totanoin lisätä tähän . 
v: …. nyt kun sä sait lämpeneen mä oikein ajattelin tätä kun ideasta tosiaan sinne tuotteeksi 
lanseeraukseen näin tota sitä prosessii niin .. niin .. tässä .. ihan jo meidänkin KT keskuksen 
tasolla pyörii niin iso joukko väkeä kun aattelee henkilöstö plus opiskelijat .. toista tuhatta 
pitkälti niin .. mietin sitä että .. siin tulee tämmönen organisointi ja johtamistason kysymys.. 
miten sieltä sais siilattua tai nostettuu niitä ideoita esiin että .. tämmönen suuruus voi olla en 
mä sano haitta mut että .. et .. tosiaan tarvitaan joku järjestelmä mitä .. mist tossa vähän 
puhuttiin että sieltä jotakin nousis ja sit että niitä koeteltas ja mikä on sitten se seuraava 
vaihe.. se mikä mä nään yhtenä ihan rakenteellisena ongelmana .. enkä HAMK:ssa vaan 
ylipäänsä täs kentässä että niin kauan ku esimerkiks ministeriö ei anna euroakaan T&K 
toimintaan rahaa että .. se on niiku se koulutuksen rahottaminen ja piste niin .. mun on vaikee 
nähdä et pelkästään jollain yritysten tai muuten yhteistyökumppaneitten rahotuksella ni voitas 
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kaikkea tätä ideoiti ja innovointi toimintaa kattaa että .. kyl niiku .. ihan ilmatteeksi ei nää 
välttämättä synny et tässä on paljon semmosia juttuja mitkä menee sitten HAMK:n rajojen 
ulkopuolelle .. ja sit taas toisinpäin niin .. nykysillä pelimerkeillä mitä näillä voitas tehä niin .. 
kaikista niistä toiveista mitä mä tossa esitin tai toimivasta mallista  tärkein olis varmaan se 
henkilöstön semmonen tietty aikabudjetti tai väljyys että  .. tiedän että ideoita syntyy myös 
pakon sanelemana ja sitten .. joskus on hyödyllistä että niihin on vähän enemmänkin aikaa 
käytettävissä että .. ei tehdä niiku semmosia pika ratkaisuja… nää varmaan nyt sait minusta 
puserrettua. 
 
k: joo .. jos ei sen ihmeempää niin totanoin minä kiitän tästä haastattelusta. 
v: kiitoksia 
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Haastateltavan 08MOTK206 haastattelun litterointi 
 
k: haastattelu 23.9-09 kello 10.00.  
 
08MOTK2060 
k: kerroks sä ihan ensiks minkälaisessa ominaisuudessa sä olet tässä haastattelussa mukana. 
v: mä olen .. tietysti mun työ on nyt yliopettaja ja koulutusohjelma johtaja ja johtaja 
kestävässä kehityksessä ja .. ja siellä nää ympäristöasiat .. toisaaltaan sitten mun taustani .. 
taustani luonnonvara-alan .. tutkijana ja tutkimuksen organisoijjana varmasti on vaikuttanut .. 
vaikuttanut tähän .. mä luulen että asiaan on vaikuttanut myöskin se että mä en ole kovin 
kauan ollut vielä  HAMK :ssa niin on yhteen ja toiseen asiaan vähän ottanut kantaa ja sitten 
mulla on sisällä muutamia ideoitakin HAMK:n organisaatiossa mitä .. mistä nyt odotellaan 
tuloksia sitten ja .. onpa sitten saanut .. saanut EU rahotteisii hankkeita .. läpi nyt sitten .. pari 
viikkoa sitten että sitä alotellaan. 
 
08MOTK2061 
k: selvä .. no tota mikälaiseks sä koet tän hetken niiku idea ja innovaatio ilmapiirin tääl 
osastolla missä työskentelet. 
V:et tota .. kyllä .. kyllä siinä on sellasta positiivista virettä on ilman muuta tää .. tää että nää 
.. toimipaikat on kaukana toisistaan siin on ollut tiettyä etuakin sillä tavalla että näitä 
verkkotoimintoja on kehitetty .. että .. että ne on niiku uskosin HAMK:n KT keskuksista 
kaikkein pisimmällä nää verkko toiminnot kun kattoo .. kattoo tota biotalouden porttaalia .. 
porttaalia sillä tavalla .. mutta et .. et tota .. sitten sellasta että mitä todellista on 
hanketoimintaa .. hanketoimintaa niin .. niin .. siihen on vähän vaikee ottaa kantaa että ..et  .et 
minkälaista .. minkälaista se on .. yhtä ja toista on kokoajan meneillään .. tää Hyvinkään 
yksikkö .. siellä oli pitkä perinne ja .. ja hyvä niiku .. rahottajan näkökulmasta hyvä .. hyvä 
maine et .. että heillä on meneillään asioita .. asioita mutta tämmönen kokonaisuus vielä on 
vähän hämärtynyt .. ihan hyviä juttuja siellä on esimerkiksi se että ideointi vaiheessa jo .. jo 
saatetaan .. saatetaan tietylle listalle asioita ja .. ja niiku sillä tavalla ihmiset voi käydä tätä 
kattomassa .. kattomassa mitä on niiku suunnitteilla ja meneillään .. että ei oo ihan niiku 
pelkkää hallin.. hallinnollista raportointia vaan on .. on myöskin sitten tässä alkuvaiheessa se 
ois tietysti .. se on tärkeetä että .. fokus tiimit on ihan hyvä juttu että päästää niiku KT 
keskusten yli ja välille .. välillä toimimaan ja .. ja siinä mielessä .. eteenpäin on varmasti 
menty .. menty .. mutta kyllähän siinä niiku .. on semmosta ristiriitaa kun rahaa ei oo että 
täytys olla se sadan prosentin rahotus että sen .. pystys hoitamaan että  .. ja sitten toisaalta se 
jännite jos on asiantuntijuutta ja mahdollista saada rahaa niin yleensäkin sitten niitä muitakin 
kuluja tulee ja sitä rahaa menee .. et sitä ei opetuksen ohessa kerta kaikkiaan pysty tekemään 
elikä .. elikkä .. elikkä tää on se jännite siinä sitten mistä se omarahotusosuus saatas tai näin .. 
se on oikeastaan ihan viime päivinä nyt vasta ni mulle selvinnyt että .. että tota .. tää on se .. 
et kun .. kun sillä opiskelija rahalla pitäs tehdä myöskin tutkimusta niin se on niiku hankala. 
 
08MOTK2062 
k:244 aivan ..  tossa sä mainitsitkin tomotteesta listoista mut tota mitä oikein konkreettisia 
työkaluja teil on ideoiden hallintaa. 
v: joo tää lista on olemassa sitten .. sitten .. nyt ei tuu mieleen .. se on hyvin paljon tietysti sitä 
että  .. että tuota sitten työpaikalla täytyisi olla niitä kavereista ja skypen päässä vähintään että 
.. minkä .. kenekä kanssa  niiku ne kemiat pelaa ja sitten lähetään viemään eteenpäin  .. 
väkisinhän ei kyllä saa että kyllä se on niiku ihmisten välistä toimintaa tää ja .. ja taas 
oikeastaan tullaan siihen mikä sitten kiinnostaa niin kyllä se sitten toisesta KT keskuksesta 
löytyy se puhekaveri jos ei sitten omasta että .. kun monesti tarvitaan kuitenki useemman kun 
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yhden  KT keskuksen asiantuntijuutta .. niin minäkin olen tehnyt mä oon hakenut sitten .. 
sitten toisista KT keskuksista kun on ollut tiettyjä .. tiettyjä ideoita sitten.. mutta tää 
tämmönen yhteisöllisyys ja .. ja .. ja tekeminen hyvin .. aika monet korostaa sitä täytyy vaan 
ruveta tekemään sillä tavalla heti opitaan ja sitten .. sitten kun yks homma on saatu tehtyä niin 
luottamus rahottajan puolelta kasvaa ja .. ja sillä tavalla ruvetaan jo tarjoomaan sitten .. juttuja 
että .. että .. että tässä on sitä .. niiku sitä että .. sitä vähän .. että mitä tehdään niiku 
perustoiminnan ohella ja …..Keskeytys(Haastattelun ulkopuolista keskustelua) 
….arkipäivää… et tota .. et tietysti sitä biotalouden johtotiimi on .. on  kokoontuu suurin 
piirtein kerran kuukaudessa .. kolmen neljän viikon välein mut että .. kyllähän se niiku se 
ideointi ja .. ja .. ja läh.. alkukipinöinti ja touhuaminen se täytys tapahtua sitten siellä .. 
arkipäivässä .. väkisinhän ei ..ei saa synnytettyä .. vaan täytyy olla .. olla ..olla henkilöitten 
kanssa tekemisissä . 
 
08MOTK2063 
k: onks totanoin nää työkalut niiku ajan tasalla sitten. 
v: joo .. tota .. se on vähä niiku .. vhtä vaikee sanoo .. kyllä kai ne on kun .. mä kun vaan 
kokoajan ajattelen se on niin paljon ihmisistä kiinni että .. että .. lähtee .. lähtee tekemään nii.. 
ni .. ni.ni kyllä se sitten kaverit löytää .. ja rahan löytää että  .. että .. että tuota.. se että on 
semmosia foorumeita missä aina listoja käydään läpi mitä on menossa niin sehän on tärkeetä 
kyllä .. kyllä sitten että .. et .. et.. ja  että siitä biotalouden johtotiimissä niitä käydään ja Antti 
Peltola on nimenomaan tehnyt tän alkuvaiheen listan et .. et tuota .. et siinä ei tarttee olla 
vielä rahotusta eikä muuta mutta se on kuitenkin niiku … aika vahvalla pohjalla ja sillä 
tavalla… sillä tavalla .. onhan siinä sitten .. voi olla jotkut ei .. ei halua julkistaa ennen ku se 
on vähän pitemmällä mut että .. mutta tota .. on tossa eteenpäin menty että .. nythän täytys 
olla sillä tavalla että .. että kyllä kuitenkin niiku .. johdossa ja täällä niiku olla tietosia mitä on 
.. se tarkota missään tapauksessa jarruttamista vaan sitä että .. että .. että pystyttäs niiku 
..niiku .. mielummin pitäs niiku lannottaa eikä ku liikaa  koordinoida .. mutta .. mutta 
tietosuus täyttyy tietenkin olla siellä että mitä on menossa että osataan niiku kattoa että ei tuu 
päällekkäisyyksiä ja muuta. 
 
08MOTK2064 
k:539 tota sitten näihin ideoiden käsittelyyn onks valmiiks määriteltyjä jotain ryhmiä ketkä 
käsittelee niitä vai mennäänkö aina ..tavallaan tapauskohtasesti . 
v: joo .. tuota .. no to .. johtotiimissä niitä kä .. käsitellään ja .. ja . ja sitten on tietysti näitä 
niiku tää TULI hanke on .. on . jos on niiku tämmösiä .. oikeen .. oikeen .. idea juttuja missä 
vois olla niiku tämmöstä … sitten liiketoimintaa tulevaisuudessa ja muuta .. niin se .. se ..se 
on sitten olemassa mutta että .. mul on semmonen tuntuma että .. että ..ideoita kyllä on mutta 
sitten ihmisillä ei ole rohkeutta tuoda niitä esille .. esille kun ei oo tutkijan tai kehittäjän niiku 
tämmöstä taustaa niin .. niin .. ei .. ei .. ei uskalla asettaa itteensä niiku .. pelle pelottoman 
asemaan sillä tavalla että .. että .. koska siitäkin tulee tietenkin .. tietenkin että .. että tuota .. 
asiathan muutui ja että täytyis toisaalta niiku uskaltaa asettaa ittensä .. ittensä .. mutta sitten se 
yhteisöllisyys on kanssa tärkee että heti tulis niiku .. riittävän laajoja näkökulmia siihen että 
se .. se .. se niiku .. lähtis semmoselta pohjalta liikeelle että .. että siinä ..ei unohdeta mitään 
semmosta että .. että tuota ei ois alotettu koko hanketta jos toi olis tiedetty etukäteen .. mutta 
toisaaltaan ni melkein kaikki hakkeet voi torpata sillä perusteella .. että .. et se on varmasti 
riippuu myöskin tota paikkakunnasta ja .. ja .. ja koulutusohjelmasta miten mennään mutta 
kyllä se tietysti sitten .. sitten niin se .. se  se perinnekin siinä .. kuin .. miten on yhteydessä .. 
yhteydessä sitten toton .. työelämään .. se että maaseudun kehittämis rahat on käytännössä .. 
mitä niiku .. haetaan ja on mahollista ammattikorkeakoulun niiku saada niin .. ne on aika 
paljon tiedotus ja koulutustoimintaan että siellä .. siellä ei .. niiku sellasta.. kehittämis 
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toimintaan ja semmoseen ni .. ni ..ni ei juurikaan sitten jos puhutaan ..jonkun tekniikan tai 
teknologian kehittämisestä .. jonkun systeemin kokeilemisesta ni  ni .. sit ollaan jo 
semmosella alueella että ei rahotusta helposti tule että ne on säädökset muuttunut .. sitten 
täytys mennä tänne Tekesin ja .. ja . tänne puolelle ja silloin taas vaaditaan että tutkija pystyy 
irrottautumaan siitä ..siitä opetustyöstä koska sitten kuitenkin vaaditaan .. vaaditaan sitten 
näyttöä.. näyttöä et oikeesti niillä rahoilla tehdään .. tehdään semmosia hommia että .. että .. 
se on niiku tää ..tää .. raho.. rahottajan .. rahotuslähteen .. taho että .. että minkälaista voidaan 
tietysti tehä sitte. 
 
08MOTK2066 
k: tota onks sitten osastolla syntyneistä innovaatioista niin onks niistä syntynyt jotain 
prototyyppii .. palveluaihiota tai muuta vastaavia ja onko niistä syntynyt sitten peräti 
liiketoimintaa. 
v: mä en osaa tuohon.. mä olen sen verran lyhyen aikaa ollut .. ollut .. tuota .. onhan 
kaikenlaista jo yheksäkyt luvulla tehty Mustialassa olutpanimoita ja muita .. mä en tie.. onko 
ne vaan mennyt tollee että .. tehdäänpäs ja .. ja noin sitten ja .. ja .. ja nää sitten .. 
matkailutoiminnot Evolla ja muualla .. nehän on vanhoja perinteitä ja nyt mä en osaa 
yht’äkkiä sanoa .. sanoa sitten .. sitten tuota .. kun on niin vähä aikaa ollu että.. ei tuu mieleen 
.. itsellä on menossa juttuja.. siellä organisaatiossa että .. sen nyt näkee sitten tuleeko niistä .. 
tuleeko niistä sitten .. sitten mutta .. ihan henkilökohtaseen .. niiku intressiin ja innostukseen 
ne sitten .. sitte .. sillä tavalla täytys niiku tukee .. organisaation et .. et tätä tämmmöstä .. 
tämmösiä ideoita.. voitas esittää ja laittaa eteenpäin .. eteenpäin sitten. 
 
08MOTK2068 
k:804 aivan .. tiedätkö on syntynyt totanoin niiku keksintöjä ja patentteja . 
v: en .. ei minun tietääkseni oo .. oo että .. että tota .. mulla itsellä on nyt noin menossa .. 
menossa yks sisällä että .. että katsotaa tuleeko siitä mittään . 
 
08MOTK20610 
k: aivan .. mitä mieltä sä noin .. yleisellä tasolla ni totanoin tässä innovaatio toiminnassa 
miten siihen sisältyy tavallaan keksinnöt ja patentti käytännöt . 
v: ….joo .. ei oikeastaan tässä biotalouden KT:ssa mä en  oo .. oo nähny niiku sellasta .. 
sellasta .. sellasta tuota .. no nyt yht’äkkiä tulee yks mie .. mieleen tää .. tää .. tää tuota .. 
puutarha .. oliko se . perunalla vai mansikalla.. vai mikä .. keruukone tai vastaava .. se sai 
opinnäytetyö palkinnon viimevuonna että .. että .. että tällanen oli biotalouden piirissä .. 
mutta se niiku lähti .. opiskelijan omasta .. taustasta että oli .. oli tarve ja sellanen .. sellanen 
synty että .. täällä niiku .. ne kuitenkin vaatii monesti sitten sitä panostusta ..sillä ..sillä tavalla 
että täytyy pilkut ja pisteen olla kohdallaan sitten kun lähetään menemään sinne suuntaan että 
.. että se irrottautuminen taas siitä .. siitä tuota tulonlähteestä eli opetustyöstä niin .. niin .. se 
on hankalaa .. hankala että se.. mielumminkin tehdään semmosia asioita mitkä niiku .. niku 
menee .. menee tuota .. läpi .. läpi .. niiku tuota .. ei liian vakavasti suhtauduta niin .. tietysti 
siinä on toinen puoli sitten ei ne tuloksetkaan oo .. oo sitten niin .. korkeelentosia .. mutta 
tietysti opiskelijat varmasti oppii.. oppii asioita sillä tavalla ja ja .. ja tässä varmaan on 
myöskin se vastakkain asettelu siinä sitten että  .. että sitten jos niiku ruvetaan .. ruvetaan tota 
yksityiskohtiin menemään ja tolla tavalla ni .. se pysähtyy se juna .. et .. et .. et se vaan on 
niin että siitä opetuksesta tulee sitä tuloa ja .. ja .. ja sitten .. sitten mikäli sitten saahaan .. 
saahaan tämmöstä pitkälle vietyä juttua niin jonkun pitäs sitten siitä hypätä pois ja .. ja . ja 
sitten se rahotus miten se järjestetään . 
 
08MOTK20611 
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k: joo .. vähän liityitkin tähän tota nyt tääl on et miten ideat niiden käsittely palvelee niiku 
tavallaan opetusohjelmia ja opettamista. 
v:980 kyllä kyllä .. tietysti mulla on ehkä tommonen .. perinteisen yliopistotutkijan taustaa 
siellä että tutkimuksesta sitten tulis sinne opetukseen ja .. ja kun päästään .. tietylle tasolle 
niin sitten liitetään .. liitetään opetukseen ja näin että tuota … mutta .. aivan varmasti sekin on 
mahollista että jos laitetaan sata tai viiskymmentä opiskelijaa miettimään jotakin juttua niin 
kyllä siitä tulee vähintään semmosia näkökulmia mitä ei välttämättä yksi tutkija sitten pysty 
kuitenkaan kuukausienkaan työllä saamaan ..saamaan että kyllä .. että tuota opiskelijoilla ei 
ole tietysti sitä tutkijan koulutusta mutta kuitenkin heillä on sata eri näkökulmaa asiaan ja .. ja 
yhdestä lauseesta voi .. voi lähtee sitten tuota niiku .. sitten se..se juoni että etenkin niiku .. sit 
se varsinainen kehittämistyö on taas tutkijan mutta kuitenkin .. kuitenkin että siihen saatas .. 
et jos annetaan tehtäväksi opiskelijoille hakee vaikka internetistä tietoo niin kyllä ne .. sata 
opiskelijaa ..ei ne samoilla hakusanoilla hae..  eli ..eli sieltä niiku tulee hyvin laajasti sitten se 
..asia ja .. ja tuota niin ei ne tuu saman kymmenen hakutuloksen kanssa sinne muutaman 
päivän päästä vaan niitä .. niitä on paljon ja monipuoleinen näkemys .. täähän on .. on tosi 
hieno juttu jos tällä tavalla saatas menemään. 
 
08MOTK20612 
k: mitä mieltä sä olet sitten tavallaan tämmötteestä koulutusohjelmien välisestä yhteistyöstä 
ja sitten myös KT keskusten välisestä yhteistyöstä .. opetuksessa yleensä. 
v: joo .. tota .. nyt sitä on .. on jonkin verran .. jonkin verran on kestävässä kehityksessä on 
ollut niiku .. myöskin pakko ottaa koska .. koska tuota .. ympäristöteknologian alueelta täältä 
niin .. niin sinne .. sinne opettajia .. ja tuota .. mut kyllähän se on niin että esimerkiksi 
biotalous luonnonvara on soveltava .. soveltava KT keskus .. mutta että .. se kone niin sehän 
on insinöörien suunnittelema tai tekemä että .. että tätä varmasti pitäs olla varmasti enemmän 
.. enemmän ja .. ja tuota sillä tavalla .. sillä tavalla varmasti päästäs eteenpäin .. koska nyt .. 
teknologia kehittyminenhä tätä .. maailmaan aika paljon .. aika paljon ohjaa .. mutta .. mutta 
sitten minne suuntaan mennään niin se on se kierrätys ja luonnon varojen kestävä käyttö .. 
käyttö niin .. niin .nii .. se niiku ne .. ne ideat ja ajatukset tulevat sieltä .. sieltä päin mut miten 
se tehtäis sitten koneitten ja teknologian avulla sitten tulis taas insinöörien puolelta .. tässähän 
on hyvin paljon .. sitten oli justiinsa semmosessa palaverissa että tuota .. kun lentokoneesta 
niiku häviää pyörät alta tai sitten ne ei tuu esiin ni .. et se kuitenkin saadaan turvallisesti alas 
ei kuulemma okkaan insinöörin keksimä se vaahto siihen vaan .. vaan se ihan jonkun muun et 
ei sitä matemaattisesti laskemalla oo saatu vaan se on ihan .. idean on tullut ihan muulta kun 
insinööriltä että .. pannaan siihen joku lima tai .. tai vaahto ja .. ja tuota niin .. kyllä sitä 
luovuutta .. sitä niiku tarvitaan että .. että vaikka ku .. kuinka sen kynän kanssa ja laskimen 
kanssa jotakin pyörittää niin se vaan ei pääse siitä omasta maailmastaan ulos että .. et siinä 
mielessä se olis niiku .. niiku hyvä  ja sitten varmasti ku sitä .. virtaa sytykettä annetaan .. 
annetaan tämmössissä yhteishankkeissa niin .. niin sitten .. sitten tuota .. mä luulen että se on 
niiku semmonen kiihtyvä juttu että sieltä rupee .. että oottekos miettineet tätä et tonkin vois 
sillä tavalla tehdä .. että  .. että tuota .. mä uskosin että .. että ne on sukua toisilleen .. 
luonnonvara ja sitten .. sitten .. sitten tuota insinööri tieteet mutta .. mutta kuitenkin sitten .. 
sitten taas kun eilen oli puhetta kestävästä kehityksestä ja muusta niin kyllä .. kyllä nää 
tämmöset .. arvoitten välillä pitää välillä juhliakin kun .. tuota .. on tuota niin .. 
vesiosuuskunta saatu perustettua niin niilläkin on arvonsa sitten .. sitten siihen 
yhteisöllisyyteen ja ihmiset oppii tosia tuntemaan että .. että .. että samalla tavalla se on sitten 
KT keskusten välillä .. välilläkin .. välilläkin tuota nää asiat että .. henkilöistä se on kanssa 
kiini.. kiinni että .. että semmosia tilaisuuksia tietysti täytyy .. järjestää missä ihmisillä on 
mahdollisuus tutustua toisiin mutta toisaalta sitten täytyy tukea myöskin niitä .. niitä ihmisiä 
millä on ideoita että .. hakevat sitä yhteistyökumppania toisesta KT keskuksesta jos ei löydy 
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omasta että tällekin täytyy .. sehän on strategian mukastakin HAMK:ssa että .. että KT 
keskusten välistä yhteistyötä lisättäs ja koulutusohjelmien .. että nythän on tää.. tää hanke 
mikä sai rahotuksen .. tää tuota .. tuota ,, minkinlannan jatkojalostus hanke niin siinä on 
insinöörit mukana .. siinä on .. mukana .. maatalous.. niiku peltoviljely siin on 
puutarhaviljely.. ehkä jopa taimitarha ..jutut..et.. et .. et siin .. se on koko biotaloutta käsittävä 
ja sitten vielä myöskin niiku insinööri koneenrakennusta .. koneenrakennusta ja tätä että .. 
todella mielenkiinnolla odotetaan ja sitten myöskin MTT tulee siihen mukaan eli meil on .. 
nyt .. ja ehkä omaa taustaa ajattelee niin .. HAMK:n näkökulmasta mun arvo onkin siinä että 
mulla on hyvät MTT kytkennät ja .. ja ja että niiku .. ja tässä nyt niiku .. ku yritetään tätä .. 
tätä että kolmen ja puolen vuoden projekti et kyllä siinä niiku .. väkisinkin syntyy semmonen 
kymmenen ihmisen innovaatiot verkosto.. verkosto missä MTT:n porukkaan .. siin on 
insinööri ..siin on biotalouden edustajia ympäristöasiat tulee esille aika monet jutut.. että ..että 
tommosta .. sen takia varmaan nää focus tiimit on .. on .. on perustettu ..että siinä on 
useemmasta KT keskuksesta ihmisiä mitkä .. mitkä porukalla miettii näitä asioita. 
 
08MOTK20614 
k: no tota 1371 tästä käytössä olevasta innovaatioprosessista tai miks kutsutaankin niin 
totanoin mikä se nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet. 
v: vahvuudet tuota ….heikkous ehkä .. ehkä on vielä se että on .. on tuota .. no vahvuus… no 
sama asia vois olla heikkous ja vahvuus .. se että yksittäisille ihmisille annetaan mahdollisuus 
innovaatioon ja ideointiin .. ja niitä tuetaan .. mut että sitten .. se on sitten .. heikkous jos sitä 
ei tueta niiku ylemmällä taholla elikkä .. elikkä ne pitäs niiku miettiä .. miettiä .. kyllä se 
niiku toikin hanke se meni läpi niiku .. onhan siinä mun asiantuntemukseen perustuu hyvin 
paljon että .. että että .. että tota .. mites tuon nytten vielä .. heikkoudet ja vahvuudet .. 
heikkous on se että ollaan .. ollaan niiku .. vaan rajataan itsemme siihen osaamiseen mitä on 
KT keskuksen sisällä että .. että .. että jos ei asiantuntemus riitä kun kyselytutkimuksen 
tekemiseen niin sitten ei tehä sen pitemmälle että .. tai ei lähetä sen pitemmälle.. että jos pitäs 
niiku oikeesti .. oikeesti jotakin niiku rakentaa tai ..tai ..tai tuota .. tai näin  .. se on sitten sen 
rahottajan .. rahotus ongelma kanssa sitten .. sitten .. sitten että .. et se turhan usein sitten jää 
niiku tiedotuksen koulutuksen ja kyselytutkimuksen ja muuhun että se on niiku se .. sitten se 
.. se taso millä ollaan .. tietysti siinä opitaan paljon ja siinä opitaan siitä työelämästä hyvin 
paljon ja varmasti työantajat sitä myöskin arvostaa että  heiltä kysytään ja näin .. näin mutta 
sitten .. sitten että .. yksittäiset tutkijat tai noin niin ..sais niin paljon sitä peruskoulutusta että 
.. että heillä olis .. ja opiskelijat .. että heillä olis valmiuksia sitten .. sitten niin tota .. oikessti 
rautaa vääntää tai muuta niin .. siihen ei oiken ole mahollisuuksia .. mahollisuuksia että .. että 
.. että voishan se tietysti olla se että .. että siitä opiskelija .. myöskin opiskelija vois niiku 
irtautua siitä .. siitä tutkinnon suorittamisesta.. tietysti se tulis jossain vaiheessa tehdyks mutta 
.. hän .. hän jos virtaa on hän .. hän olis sitten oikeesti jossakin .. jossakin mistä palkka tulis 
sitten kokonaan sitten hankeelta.. hän siirtyskin tutkijaksi tai ..tai ..tai osa-aikaseksi tutkijaksi 
opiskelijaksi että . 
 
08MOTK20615 
k:1564 millanen olis sitten hyvä toimintamalli, sitä tuossa vähän jo sivuttiin pikkasen.. 
v: no niin joo .. joo .. et se .. se että siihen omaan .. omaan ideointiin rohkastas ja .. ja niitä ei 
tyrmättäis .. tyrmättäis ja .. ja ja tota .. et tota …. kyllähän se siihen varmasti siihen .. siihen .. 
siihen .. et se on ..aika helppo tietysti yksittäisen opettajan et jos sinne viiskyt tuntia 
merkkattu T&K  ..ni  se nyt on puoltoista viikkoa..  viikkoa että .. tekipä sitä tahi ei ni se nyt 
varmasti palkka tulee mut että jos jostakin oikeesti kiinnostus ni puolessatoistakin viikossa 
selvittää niiku aika paljon jotakin asiaa jos vielä vois siihen tehdä muutaman matkan 
suomessa vaikka .. että käydä kyselemässä asioita ja muuta niin kyllähän se .. on jo sillä 
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tavalla.. sillä tavalla paljon mutta ylhäältä annettuna puoltoista tai .. kaksviikoo töitä niin se 
on kuitenkin sitten semmonen .. se voi mennä sairaslomalla tai muualla et .. et se täytys 
kuitenkin saada sen  .. henkilön kyllä niiku .. rohkeus siihen ja ja ja .. niillä kellä rohkeutta ja 
intoa on niin tietysti niitä täytyy tukee ja .. ja ja sitten kellä ei niin oo niin ainakin sitten .. 
sitten nää henkilöt mitkä tekee T&K niin sais liitettyä sitä sinne opetukseen niillekin mitkä .. 
opettajille mitkä ei itse sitä tee .. että tuota ..semmonen saatas olla ihan .. ihan hyvä .. mut 
eihän se .. sitähän se tietysti vaatii .. että parin kolmen neljän opintojakson opettajat kerääntyy 
pöydän ympärille ja kattoo mitä tota .. että okey meillä on toi harjotustyö me voitas tulla 
teijän .. teijän opintojaksoon .. se on niiku oikeena harjotustyönä että .. että tuota jos lehteen 
pitää kirjottaa juttu ni ni ni se kirjotettas oikeesta aiheesta mikä on täällä hankkeessa  eikä 
tota ihan kuvitellusta aiheesta .. että viestinnän kurssilla tai muuta että .. tällä tavallahan se 
niiku lähtee ja seuraavalla kerralla se onkin jo paljon helpompaa että .. että se että .. että käy 
vain töissä .. töissä niiku HAMK:ssa ni .. ni ni se niin eihän se sitä kato.. ei niiku oikeen 
viritys ehkä  se homma  että että .. että sitä T&K .. jos sitä olis vähän enemmän niin sillon se 
jo velvottaiskin mutta .. mutta toisaaltaan sitten jos on intoa niin kyllä se .. muutamat 
viikotkin .. kuitenkin jos se lasketaan työpäiviks niin .. niin kyllä silläkin jo .. jo jotakin 
aikaan saa . 
 
08MOTK20616 
k: no miten tota tämmönen innovaatioasiamies .. onks totanoin teijän KT keskukses ja 
tiedätkö onko HAMK:ssa tämmöstä henkilöö. 
v:1754 no se mihin mä olen tutustunut on tää Vesa Tuomela oli .. oli tota.. kyllä hän jo .. hän 
oli Laureassakin.. kävi hän.. olikohan tota .. mutta että .. hän .. hänen juttusilla olen käynnyt 
ja  .. ja .. ja tuota ..se .. se .. se niin tota .. voi olla että jotkut .. niiku …niikun tota ..optettajat 
voi olla että ne niiku .. suhtautuu jopa kalseesti tommoseen tyyppiin .. tyyppiin että tota .. 
tyypiin että kyllä me niiku .. nähdään jos opiskelijoilla jotakin on .. että sitte tuodaan ni .. 
esille että .. mutta mun mielestäni .. tämmöstäni vois .. kyllä rohkasta että kyllähän sieltä 
opiskelija tasoltakin .. koska .. kyllä se ideointi ja innovointi on semmosta että sitä ei pitäs 
tukahduttaa.. tukahduttaa ees .. ees sillä tavalla et.. et.. et niiku kokemuksen kautta jyrätään .. 
ei tolla ole menestymisen mahdollisuuksia ja jotain muuta että .. mielummin  sitä pitäs tukea 
..se pitäs olla siinä innovoinnin alkuvaiheessa niin pitäs olla .. erittäin avointa että se on .. 
sepä se onkin vaikee kohta että missä vaiheessa ruvetaan ohjaamaan sitä .. tätä kehitystä.. mä 
oon muutamassa tuolla seminaarissa käynnyt ja sitten kun itsekin on .. miettinyt asioita ja 
muutaman talven yhtä asiaa pohtimut niin sitten se on niiku tullut .. tullut kohti sillä tavalla 
että .. että tuota .. että tietyssä vaiheessa täytyy päästä tietysti eteenpäin siitä .. siitä alku 
räjähdyksestä mutta .. mutta että .. että sitä sinänsä pitää kyllä tukee myöskin opiskelija 
tasolla ja.. antaa malleja ja .. ja muita .. muita että tuota .. nythän on mennyt tietysti opetus ja 
kaikki on menossa yhä enemmän nettiin et kaikki on avointa ja .. ja .. ja ehkä .. täytys olla 
tietysti semmosia luottamuksellisia piirejä missä näitä voi sitten esitellä mutta että .. 
todennäkösesti ni .. sun ideoita ei .. ei .. ei ehkä varasteta niin .. niin ..ni koska se on 
enemmänkin keinotekonen este sille että ei .. ei kannata ideoida kun joku varastaa sen 
kuitenkin .. että tuota ..turhaa niiku sitä pelkää että ja .. ja ..ja okey jos se syntyy suomeen ja 
tai jonnekin että joku toinen sen siitä lähtee virittämään ni .. ni  ei se tietysti huono sekään oo 
.. et pystyy näyttämään että mulla on netti merkintä tästä vuotta aikasemmin kun se tuli 
markkinoille niin .. ni kyllä se on meriittiä sillä tavalla mut en mä niiku pelkää sitä että joku 
varastaa sen .. sen asian että .. vois olla joku tommonen yhteisö .. yhteisö sivut sitten mihin ei 
pääse .. pääse tuota ..no tää on niiku hankala että sitä ideointia ja innovointia pitää .. pitää 
tukea ja ja .. ja .. ja tuota .. jopa rahallisesti sitten mutta .. mutta sitten kun oikeesti lähetään 
vääntämään niin .. sehän pitää sitten ohjata se kehitys sinne että .. että .. että tota selvitään 
siitä  alku räjähdyksestä ja sittenhän työ vasta alkaa .. mut että kuitenkin niin .. kuitenkin niin 
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tuota .. mun mielestä se on ihan hyvä tää .. tää tuota tää Sense .. Sense kilpailu että se tulee 
tavallaan niiku .. ylempää taholta että sitä ei niiku .. sitten .. siinä ei ..ei torpata noita ideoita 
niiku siellä koulutusohjelma tasolla tai muuten vaan .. vaan se on ihan toisesta suunnasta 
tulee niin mun mielestä se on hyvä .. hyvä .. hyvä että tää Sense .. mä en ole niillä luennoilla 
käynnyt enkä muuta mutta tota .. et .. et kyllä se on .. mut sekin tietysti sitten se sain siihen 
omaan koulutusohjelmaan ja siihen .. siihen sitten .. kun eikö se ole aika yleisluontosella 
tasolla  se Sense että.. 
k: joo 
v: .. et ..et tota.. et.. et..tommosta .. ihan enemmän sitten ..vois olla.. vois olla että tota. 
 
08MOTK20617 
k:2029 no joo .. teidäksä sitten totanoin HAMK:ssa olevan koko organisaatiota kattavia 
sääntöjä tai ohjeistuksia ideaprosesseista. 
v: no ..sen verran vähän aikaa ollut että mä tartuin siihen .. siihen tota innotuli hommaan 
sillon että .. mä en oikeen muita sitten katsellut .. katsellut .. ja sitten toinen on hanketoiminta 
että .. tietysti.. tietysti tuota .. mä toimin sillä tavalla tossa hankkeessa että .. kun mulla oli 
myöskin rahottajaan .. suhteita .. mä niiku sondeerasin sinne suuntaan että tämmöstä olis ja .. 
ja sitten .. sitten kävinkin .. ja sitten kun tuntu että nyt vihertävää valoa on .. sitten lähettiin 
tekemään hakemusta  … eli .. eli .. eli mulla oli niiku olemassa idea ja se niiku se hanke mut 
että .. että tota .. tällä tavalla niiku alusta asti rahottajaan yhteydessä .. että .. että ..se tietysti 
jos täältä tyvestä lähetään niiku miettimään ja .. ja oikein väännetään  .. ja väännetään .. siihen 
laitetaan satoja työtunteja sitten T&K tasollakin ja sitten se kuitenkin ni .. ni ei mee läpi niin 
.. se ei oo hyvä .. hyvä .. hyvä .. kyllä sinne rahottajaankin kannattaa hyvissä ajoissa olla 
yhteydessä ja .. ja sehän on just että kun on .. on saanut hankkeita läpi ja niitä kunnialla 
hallinnollisesti hoitanut niin sillä .. niin sillä on merkitystä .. ja mitä tärkeemmästä asiasta on 
kysymys niin .. tietysti se verkostoituminen muihin oppilaitoksiin ja tutkimuslaitoksiin 
tutkijoihin on tärkeetä ettei  .. ettei tehä niiku oma .. oma sitten ja riittävän pitkä jänteistä 
homma että .. että .. vaikka nyt bioenergia tai muuta niin .. kyllähän jossakin täytys olla joku 
pannu missä .. polttaa puita .. ettei sitä niiku tolla tavalla vaan kyselytutkimuksella tehdä ja .. 
ja tietysti siinäkin maailman tilaa selvitetään ja ehkä tuota voijjaan ohjata .. ohjata tuota .. 
hevosjuttuja voidaan kysellä että minkälaisia investointi haluja on milläkin alueella ja 
saadaan tosi tärkeetä tietoo ja semmosta on esimerkiksi Laureassa tehty ja nyt varmaa 
tehdään HAMK:ssakin saman tyyppistä sitten .. että .. se on hyvin tärkeetä .. tärkeetä jutta 
sitten.. sitten mutta .. mutta kaikilla aloilla ei .. välttämättä riitä toi tai jos halutaan sitten tehä 
käytä…. käytännöllistä juttua niin se täytyy olla sitten pitempi kestosta siihen täytyy .. olla 
joku investointi tai laboratorio tai muu että  .. että tuota .. mut siihen ei oo kyllä rahaa .. siihen 
ei ole kyllä rahaa .. etä onhan jotkut ammattikorkeakoulut .. ehkä niillä on tekniikan pohja ja 
aikanaan kun on .. on laboratorio laitettu pystyyn tai saatu joku isompi hanke millä on  vaikka 
lähetty hiukkaspäästöjä mittaamaan niiku oikeesti menty tekniikassa niin pitkälle niin  nyt 
niitä palveluja myydään ja niitä on oikeesti .. mitä voidaan lähettää joku asia .. fyysinen 
kappale tutkittavaksi ammattikorkeakouluun ja sieltä tulee tulos.. mikä on luotettava tulos.. ni 
.. ni sehän on kuitenkin esimerkiks meijän biotaloudessa ei .. ei oo niiku semmosta mitään .. 
ja tää on soveltava .. soveltava mutta esimerkiksi jos lähettäs niiku bioenergiaa tutkimaan tai 
niin kyllähän se insinöörin kanssa ilman muuta heti niiku kimppaan ..ympäristöteknologia ja 
näin  että .. että ne halot ehkä tulee sieltä biotalouden puolelta mutta että .. se polttaminen on 
sitten taas insinööri juttua .. juttua ..ja ehkä mihin voi biotalouden opiskelija ja tutkija sitten 
paneutua mut että .. mut että tää on hyvä esimerkki siitä että pitäs olla KT keskusten välistä .. 
välistä ..ja biotalous voi miettiä .. hank.. niiku koneketjua tai sitä että miten ne puut saadaan 
mahollisimman tehokkaasti sinne paikalle ja .. ja .. ja markkinointitutkimusta tehä ihan 
kaikkeen sitten ja .. ja .. ja muuta mutta .. mutta kyllä siihen sitten taas insinööriä tarvitaan 
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sen putkiston ja pannun rakentamiseen ja minne se sitten sijotetaan ni .. ja täytyy olla sitten 
useamman vuoden .. suunnitelmat että lähetään semmosta opintojaksoo toteuttamaan ja .. 
sillä tavallahan se niiku saadaan .. jotkut ammattikorkeakoulut on ratkassu sen sitten on 
erillinen T&K yksikkö ja .. ja .. ja siellä sitten tutkijat hommaa rahotusta sitten omalla 
asiantuntemuksellaan .. että .. että kyllä sitä yhteistyötä kaivataan heti kun lähdetään oikeesti 
miettimään ni .. nin täytyy koittaa KT keskusten rajoja ylittää . 
 
08MOTK20613 
k:2326 joo .. tota alkuun kyseli tosta innovaatioilmapiiristä niin tota vielä siihen puuttuakseen 
sen verran että.. onks tota ero osiin innovaatioilmapiirissä T&K henkilökunnan ja 
opetushenkilökunnan välillä. 
v: … onhan siinä.. onhan siinä .. siinä että tota.. tota .. kyllä T&K henkilökunta ja mitkä 
hankkeessa toimii niillä .. niillä on niiku .. on sillä tavalla niiku .. niiku vähä ..vähän laajempi 
se näkökulma ja ..ja ..avoimempia puhumaan ..jutuista että .. että tuota ne ketkä on ..on 
opetuksessa on aika ..aikalailla kiinni siinä ja .. ja sitten .. sitten tuota .. mutta kyllä .. 
asiantuntija organisaatiosta on kysymys että kun sattuu sopiva asia ni .. ni . ni ..se on niiku 
sekunnissa integroitu opetukseen jos ei niiku .. niiku eihän se tarkota sitä että ihmiset ..ei 
niiku .. osais ajatella vaan tuota ..tartte antaa kuin vähä juota niin siitä jo .. saadaan ihan uus .. 
opintojakso tai ..tämmönen .. tämmönen ..et tuota se ei oo siitä kiinni .. että on .. on tietysti 
joillakin opettajilla tutkijan taustakin sit että ..että on ..on.. esimerkiks tässä nyt on tää .. tää 
minkinlanta hanke .. siin on tarkotus .. tarkotus että MTT tutkijat tulee joihinkin palavereihin 
ja sitten me pannaan pystyy tutkimus.. tai kenttäkoetekniikan opintojakso .. missä tulee sitten 
tilasto asiat sitten käytännössä .. miks tota täälä pellon alalaidassa jos on eri kasvi ja 
ylälaidassa eri kasvi niin niitä ei voi verrata .. sitten sitä että eri lajike niitä ei voi ver.. siis tää 
ja ..ja .. ja sehän saadaan sitten niiku sinne opetukseen .. että se .. se tällä tavalla .. täs on niiku 
tarkotus edetä .. että kyllä siinä .. kyllä siinä asennoitumisessa on ..ja kyllä noissa kokouksissa 
ainahan se tulee esille että saadaan ne opettajat mukaan siihen .. niin se on se haasteellisempi 
juttu.. mutta tota .. täyttyy aina alottaa jostakin sitten .. mut että kun tietysti se on .. vaan ainut 
sitten mitä on tehty niin on se oma tradu ja siit on kaskyt viis tai kolkyt vuotta aikaa niin .. 
sitten se on kynnys .. kynnys lähteä uudelleen .. uudelleen niihin asioihin mukaan että .. että .. 
että ..tommosta. 
 
08MOTK2065 
k:2488 joo sit tota ..tässä on aika hyvin käsitelty .. käsitelty tää mun lista niin läpi .. tos oli 
vielä tommonen jäi tässä yhessä välissä ..paljo tavallaan niiku ihmiset käyttää työaikaa ja 
vapaa-aikaa tavallaan innovaatiotoimintaan . 
v: no tota … vapaa-aikaa niin .. ni .. ni mul on semmonen tuntuma että se on se .. se on 
tietysti myöskin semmonen .. tekosyy aina ..aina ..aina että .. kyllähän keksiin kun annat 
resursseja .. että tää on niiku se hyvin helposti ollaan vastakkain .. vastakkain siinä sitten .. 
mä en osaa sitä sanoa että miten .. miten paljo siihen käytetään .. kyllähän siinä tietysti se että 
jos on joku oma intressi ees kaukana .. kaukana niin se .. se heti .. niiku sytyttää sitä lamppua 
illallakin .. illallakin siellä työpöydän ääressä että .. että tota .. mutta jos niiku sanoin että kaks 
.. kaks viikkoon T&K toimintaa resurssissa niin se  .. se .. eihän se oo kuin muutama minuutti 
per päivä .. päivä.. päivä mutta jos sen niiku .. niiku mielenkiinnon kohteeseen käyttää niin 
siinä saa .. kyllä aika paljon aikaseksi.. aika paljon aikaseksi tulee.. melkein masteriksi jo .. 
taikka sanotaan asiantuntijaksi niiku ainakin osaa oikeat kysymykset ja .. mistä tietoo saa ja .. 
ja selvittää että  ..että se on just tää asenne että miten siihen asennoituu että .. mun mielestä 
aika.. aika vähän siihen on .. on sitten .. kun sitten se asiantuntemus mitä on niin se on tietysti 
siihen oman .. lähtökohtasesti siihen omaan pääaineeseen että  .. että mikä on ollut maisterin 
.. maisteriksi opiskellessa aikanaan ni .. sitähän sitä jatkais monet .. monet mutta nyt sitten .. 
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pitäs lähteä miettimään semmosta jotta siinä olis vähän teknologiaa mukana niin .. täytyy 
omaa tietämystä ja sitten .. täytyy mennä toisten ihmisten juttusille ja kysellä että .. että 
tämmönen idea olis .. osaisko insinööri tästä niiku päästä eteenpäin että .. että  ja tietysti pitää 
mennä aika pitkälle ennenku pystyy sitten puhumaan .. puhumaan  siitä sillä tavalla ikään ku 
jotakin siitä tie tietäs mut että .. täähän se on että .. että tuota .. sitä .. sitä omaa 
henkilökohtasta panostusta täytyy olla  aika paljon ei se kaheksasta neljään mun mielestä 
koskaan tuu että .. että jossakin vaiheessa sitä lamppua polttaa että .. että se niiku .. sitten se 
oma innostus tarttuu muihin et… siitä oikeastaan siinä on aika.. aika paljon kysymys ja oma 
innostus on niin kova että ..se hakee .. hakee toisia henkilöitä että .. että .. että ja tietysti halu 
siitä .. muuttaa maailmaa että .. että tehäänkö asioita paremmin. 
 
08MOTK20618 
k: 2671 aivan ..tota sit ois oikeastaan yks kohta vielä tässä tota .. sillai tota noin jos ajatellaan 
innovaatioprosessia .. on idea .. innovaation sitä käsittelyä .. ja sit on tavallaan se projekti 
mikä tulee siihen päälle .. sitten on sen tuotteistaminen ja markkinoille vienti  elikä se koko 
innovaatioprosessi putki .. niin mihin sä katsot totanoin että HAMK:n roolin on siinä 
putkessa. 
v: … mä aikasemmin puhunut siitä kyselututkimuksesta niin ainakin .. ainakin silloin voi 
ainakin markkinoita sondeerata ja heti päästä ihmisten kanssa tuota niiku juttusille kun 
kyselee heiltä mielipiteitä et  .et..et niin paljon vähintään tietysti pitää opiskelijan opiskella ja 
selvittää asioita että osaa tehä oikeita kysymyksiä ja .. ja .. ja on niiku teoriassa selvillä mitä 
esimerkiksi maaseudulla tapahtuu .. tapahtuu ja mitkä asiat siellä on ja … ja .. et .. se tietysti 
HAMK:n ja ammattikorkeakoulun rooli siinä .. siinä sitten ..on mutta .. mutta sitten .. ku 
viedä se oikein markkinointi ja sinne ni .. et tota .. monesti tuntuu etä asiat jätetään niiku 
sillee .. tehdään se kyselytutkimus ja se siitä valmistuu ja .. ja se sitten .. sitten kuitenkaan 
sillä ei oo jatkajaa .. yritystä joka veis sen markkinointiin ja .. ja tai ottas ees .. koska nythän 
voi olla vain yks kysymys siellä mikä yrittäjälle sytyttää lampun että tosta .. tosta lähtee .. 
lähtee ja .. siinä mielessä niin .. vaikka HAMK:i tekis ja opiskelijat tekee ne jo tieteellisesti 
tai sitten professionaalisesti niiku päteviä tutkimuksia mutta siellä on niiku .. ne tehää 
yrityksille ni siellä voi olla yks lause tai sivulause mistä yrittä karkais sfääreihin heti .. se ei 
kuulekkaan enää loppuesitelmää vaan .. vaan sillä on niiku .. koska sillähän on imu .. imu 
niiku tiedonimu kova ja jos .. opiskelija tai opettaja siellä niiku jonkun näkökulman tuo niin 
hän .. hän sen sitten ammatti ihmisenä toteuttaa x tunnissa tai minuutissa ja kääntää sitten 
toivottavasti rahaksi.. rahaksi että kyllä nää .. niiku ..kaikki selvitykset ja tutkimukset 
varmasti ihan tärkeitä sitten että .. kyllä se varmasti sitten niiku semmonen .. se oikeen .. 
ruohonjuuri tason kehittäminen niin kyllähän se aikalailla panoksi vaatii että .. että onko .. ei 
ainakaan laajalla rintamalla siihen ei .. ei ehkä piä mennä koska sillonhan .. sillonhan tuota 
vaaditaan sitä tutkimus ja kehittämis rahaa että jonkun täytyy tota housun .. takamuksia 
kuluttaa tosi paljon .. että saadaan se sitten .. et tuota .. kyl mä luulen että se .. se mitä laissa 
sanotaan ja nykyinen linjakin että .. asioista ollaan niin hyvin selvillä että osataan tehä oikeita 
kysymyksiä .. kysymyksiä niin se on ihan hyvä jo .. ihan hyvä taso että .. että joillakin alueilla 
tietysti sitten .. sitten voitas mennä ihan tämmöseen .. tämmöseen .. tämmöseen .. 
laboratoriotoimintaan tai tämmöseen oikeeseen koetoimintaan  että .. tota jättää ne 
kyselykaavakkeet sivuun ja .. ja sitten .. mutta .. siltähän se niiku mulle näyttäytyy näin 
nuorena hamkilaisena tää .. tää tutkimustoiminta täällä .. että .. että .. mutta saatetaan ihmisiä 
yhteen .. asiantuntijoita ja niitä ihmisiä ketkä .. ketä asia koskee niin se on myöskin arvokasta 
ja kun opiskelijat on siellä kuuntelemassa niin he sosiaalistuu ja ammatillistuu siihen .. siihen 
viitekehykseen siinä samalla sitten .. samalla sitten ja .. ja .. ehkä .. ehkä tuota sitten .. 
ammattilehtiä lukevat ..samoja mitä sitten ne kentällä olevat ammattilaiset mut että ehkä 
sitten ammattikorkeakoulussa sitten kuitenki jotakin .. opintojaksoja .. sitten käydään sillä 
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tavalla läpi että ne vähä eri silmälaseilla pystyy sitten lukemaan samaa taulukkoo ku .. kun 
sitten joku toinen .. toinen sitten .. et kyllähän täältä ku ihmiset valmistuu niin siihen 
työelämäänhän sitä valmistautua että .. että sitten jo opiskeluaikana kun siinä niiku ollaan ja 
käydään niin .. siihen tulee ne valmiudet että  .että tota .. tuota monesti .. niiku se bisneksen 
teko ja sitten taas se tutkimus ja kehittämistyö niin .. siihen on omat ammattilaisensa .. mutta 
se juoksevien asioiden hoitaminen siellä yrityksessä ja kuitenkin asioista niin pitkälle perillä 
oleminen että ne pystyy tekemään ni .. mun mielestä se on sitä .. ominta niiku .. mitä ihmiset 
sitten täältä sitten sijottuu työelämään .. ja tietysti oma .. itsenäisiksi yrittäjiksi tietysti kanssa 
.. biotaloudestahan menee kolmas osa ainakin .. menee .. mma .. maatalouspuolelta ni 
viljelijöiksi ja näin että .. että tuota et.. et. et tuota .. et ehkä ei missään tapauksessa tietenkään 
mun mielestä voi ottaa niiku .. pääteemaksi sitä että .. että ois .. ois ns. tutkijoita täällä ja 
kehittäjiä sillee .. sillee mutta .. joillakin alueilla mihin se .. jos alueella ei sinänsä ei ole muita 
laitoksia ja sitten jostakin isommasta hankkeesta niiku jää perinne .. perinne niiku joku .. 
rakenne.. joku kone tai muu ni ilman muuta sitä kannattaa niiku jatkaa  .. että se tieto jää 
sinne KT keskukseen ja sitten sitä jatketaan viis viiva kymmenen vuotta jälkeenpäin tai 
kehitetään et kuitenkin .. kuitenkin tuota niiku kun aikanaan laitteet on hommattu .. niin ne 
ainakin käytetään loppuun ja se traditio siitä syntyy sillä tavalla että .. että .. että tuota .. ja 
varmasti siitä sitten .. opiskelunkin ja opintojaksolle siirtyy .. siirtyy asiaa ja sitä pystytään 
käyttämään hyväksi että .. että .. et .. et .. kyllä varmaan niiku tää työelämä kytkentä .. 
kytkentä ja sitten.. asioitten laidan selvittäminen niin  niin se on sitä ominta sitten mutta 
joillakin alueilla voitas niiku mennä ..mennä sitten .. nyt varmaan niiku biotaloudesta puhun  
mut että .. varmaan insinööri puolella ni .. siellä täytyykin olla jo ihan sitä konkreetistakin 
asiaa opinnoissa että .. että .. että tuota .. et .. et tota .. nää on vähän ympäripyöreitä helposti 
nää vastaukset mutta en siten tiedä saaksä mitään näistä . 
 
08MOTK20619 
k:3085 aina niistä jotain irtoo ja sillai  ..mulla kyllä tavallaan tää mun patteri oli tässä .. jos sä 
nyt haluat jotain vielä lisätä tähän niin nyt olis sana vapaa. 
v: se siinä on että tuota .. se on se kuus tonnia per opiskelija kun tulee tuloja ja .. ja siitä 
menee hallintoon tonni ja sitten .. sitten miten tehokkaasti tuo opetus pystytään järjestämään 
nii .. ni .. ni jääkö sitte T&K toimintaan .. laki kyllä velvottaa .. velvottaa mut heti jos niiku 
syvälle mennään .. irtaudutaan opetustilanteesta tai tunnista ja joku rupee ..tota housun 
takamusta kuluttamaan niiku ihan .. ihan niiku .. työkseen nii .. ni sitten heti kyllä sitä rahaa 
tarvitaan ja .. ja .. ja tuota .. sit et tämmönen onnistuis  niin pitäs olla sadan prosentin rahotus 
.. rahotus koska tutkimuksesta tulee muitakin kuluja .. et se seittekytä prosenttiaki ni se on.. 
se on sitten tarvitaan ostaa tavara ja muuta niin .. ni .. ni .. niin tuota  niin se kolme-nelkyt 
prosenttiakin on tosi korkee että .. että yheksäkyt – sata prosentia pitäs olla sitten että siihen 
..sitten joku opettaja vois .. tai sitä resurssia siirtää sitten ja asiantuntemusta kehittyä tai sitten 
ostaa asiantuntemusta että .. sekin sitten .. et ois niiku pitemmälle ajalle .. jos ostetaan 
asiantuntemusta ni se on se kaks tai kolme vuotta se projekti ja sitten se lähtee pois et  .. että .. 
ei tää niiku helppo .. helppo .. helppo asia oo mutta niillä kellä on niiku  .. luonnostaan .. 
yliopettajilla lähinnä ja .. ja muilla ni sitä .. sitä semmosta asiantuntemusta mikä on niiku tän 
koulutuksen ja opetuksen lisäks ja ulkopuolella.. et niin ..sille pitäs saada kyllä rahotusta.. 
koska tota .. kyllä ne niiku oman .. niiku .. oman lisänsä tuo tähän soppaan sitten että .. että .. 
esimerkiks mulla tää minkki homma ja tää niin .. tää liitty ihan itämeren puhdistukseen kun 
silakkaa nostetaan sieltä pois rehuksi .. rehuksi mutta hämeessä ei turkistarhaus oo mitenkään 
vahvaa .. ihan muutama tarha .. mutta että kuitenkin me tällä hankkeella osallistutaan sitten 
valtakunnan keskusteluun aikanaan .. aikanaan ja tää fosforin kierrätykseen ni .. ni ni .. 
kyllähän tämmöseelle pitäs niiku löytyä .. lyötyä rahotusta ja täältä valmistu viljelijöitä ja 
maatalous yrittäjiä joitten päätöksistä ni .. tietysti niillä on hirveen tärkee merkitys että miten 
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.. miten tuota sitten lannotteita käytetään ja kierrätetäänkö orgaanista fosforia vai ostetaanko 
kaupasta .. kaupasta .. niiku tällee .. tää on nyt vaan esimerkki mutta täältä löytyy .. monilla 
yliopettajalla on semmosta asiantuntemusta mille pitäs niiku .. heijän pitäs periaatteessa jos 
he haluu pystyy jatkamaan sillä omalla alallaan ainakin että asiantuntemus säilyis .. koska se 
on monesti kahenkymmenen vuoden työrupeaman tulos .. tulos että neljä viis kymppisenä 
tullaan ammattikorkeakouluun tai .. niin jos halua vielä jatkaa  sillä asiantuntemuksen 
alueella ni .. ni sitä pitäs jotenkin niiku mahdollistaa .. mahdollistaa että .. että tommosia .. 
tommosia lähinnä tässä tulee mieleen . 
 
k: joo hyvä … jos ei muuta niin minä kiitän oikein paljon tästä haastattelusta.   
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Haastateltavan 09MO118 haastattelun litterointi 
 
k: no niin haastattelu 23.9 klo 14.00..  
 
09MO1180 
k: täs on ensimmäisenä kysymyksenä oikeastaan että missä ominaisuudessa olet 
haastateltavana. 
v: mä olen tietojenkäsittelyn yliopettaja ja …ohjelmoin kaikenlaisia asioita. 
 
09MO1181 
k: kyllä .. tota sitten .. ensimmäisenä aihealueena tämmönen kun tota millaseks koet tämän 
hetken idea ja innovaatio ilmapiirin osastollas tai siellä missä työskentelet. 
v:kyl se tällä hetkellä mun mielestä on aika.. hyvissä kantimissa .. että kun tulee uusia ideoita 
niin .. kyllä meidän koulutusohjelmassa niitä .. niitä pystytään käsittelemään.. täl hetkellä 
niiku koulutusohjelma kohtasesti on aika .. aika hyvässä tilassa mun mielestä .. aika 
paljonhan tällä hetkellä .. tulee niin paljon ulkopuolelta .siis niiku HAMK:sta 
koulutusohjelman ulkopuolelta.. kaikenlaista että .. että .. porukalla on nyt vähän tekemistä 
niittenkin sulattelemisen kanssa että .. siin ei välttämättä omiin innovointeihin ei oo niin 
hirveesti nyt paukkuja .. kun mitä täs on ollut. 
 
09MO1182 
k:aivan .. minkälaisia työkaluja teil on näitten ideoiden hallintaan ja innovaatioiden hallintaan 
käytössä. 
v: koulutusohjelma kokoukset .. ei oo mitään varsinaisesti .. varsinaisia niiku sovelluksia ei 
oo .. jutellaan käytävällä .. jos on tarpeen .. se miten mä oo nää omat innovaatiot tänne tehny 
niin yleensä se on vaan ollut sitä et mä oon suuttunut johonkin järjestelmien 
toimimattomuuteen ja tehnyt omat . 
 
09MO1183 
k: aivan 132.. onks tän hetken työkalut sitten ajan tasalla. 
v: … joo .. voi tietysti näyttä mitä mä oo tehnyt niin sä vähän käsitystä siitä…  
k: joo 
v: …elikkä tota .. mun .. mä olen tehnyt paljon erilaisia juttuja tänne mut sellasia jotka niiku 
on isoja HAMK:n laajuisia niin esimerkiks tää koodi pureskelija jonka mä tein .. niin se 
purkaa niiku minkä tahansa HAMK:n koodin ja kertoo mitä se tarkottaa.. eli sillon kun mä 
olin koulutusohjelma johtaja ja .. ja kokoajan piti eri koodien kanssa tulla toimeen niin mä 
totesin että en mä jaksa näitä näit niiku taulukoita selailla .. mä tein ohjelma mikä purkaa nää 
koodit .. tää vaan pitäs päivittää siel on vähän vanhoja juttuja nyt .. ja tota .. sitten .. tässä on 
tää meijän opinnäytetyö järjestelmä .. elikkä .. elikkä tossa vuostuhannen vaihteen tienoilla 
tuli semmonen käsky että pitää tehä lausunnot opinnäytetöistä .. mä totesin et mä en osaa .. 
mä mietin vähän aikaa ja totesin ..ee tietokone osaa .. sit mä tein ohjelma jolla tehä lausuntoja 
ja nykysin seurataan  koko opinnäytetyö prosessi tällä .. ja tää on aika laajasti HAMK:ssa nyt 
käytössä et .. ja sitten tää viimesin iso juttu mitä mä olen tehnyt on tää lukujärjestys portaali .. 
joka nyt on muuten käytössä HAMK:ssa käytännössä paitsi ei Riihimäellä .. joka on sitten 
oma lukunsa HAMK:ssa .. et täällä niiku Minosasta tulee pohjalukujärjestykset .. ja sitten 
niiten perusteella voi tehä sitten kaikenlaista.. eli vaikka .. vaikka näin että .. loggaan tänne 
sisälle .. ja tekee lukujärjestyksiin omat merkinnät ..  tyhjiin kohtiin .. eli me ollaan nyt tossa 
.. 
k: joo  
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v:..et ..tääkin .. tänkin taustat on siinä että sillon kun mä oli kojo .. niin kun piti järjestää 
opettajille kokous .. niin mä totesin .. si siit tullut mitään .. mä tein ohjelma joka sorttas 
opettajan lukujärjestyksen sopivaan järjestykseen niin et mä pystyin helposti näkemään .. 
tohon mahtuu kokous .. ja ne skriptit sieltä on oikeastaan taustalla täällä .. täs portaalissa .. 
niin että täältä nyt jos mä haluun kattoo opettajia ja niin tota .. otetaas toi tietojenkäsittely 
ensin ..vaikka tosta noin .. otetaan vaikka et mä haluisin viikolle neljäkymmentä tehdä 
kokouksen .. niin mä nään kaikki opettajat viikolta neljäkymmentä jos mentäs kattomaan 
niiten lukujärjestystä.. katsomaan mihin kohtaan tänne menis .. tällee tehty nopeeks .. 
nopeeks systeemiks.. kyllä se näköjään aika mukavasti toimii että .. sillon tällön tulee 
opiskelijoilta jotain .. kyselyjä että mites tää ja mites tää on .. kyllä saa (…..)..  tänhän HAMK 
on maksanut työajalla mulle tän järjestelmän .. opinnäytetyöjärjestelmä mä olen tehnyt 
kokonaan itte ja sitten toi .. se koodi pureskelija mä sain siitä ..ton .. alotepalkinnon 
 
09MO1184 
k: 380 joo mul oli täällä kysymyksenä tämmönen totanoin .. kuka .. onks määritelty kuka 
totanoin käsittelee näitä ideoita ja innovaatiota .. mut onks nää paljonkin sitten 
henkilökohtasia systeemeitä. 
v: onhan nää sillee .. mähän nää oo tehnyt ja .. sitten osa niist on levinnyt laajemmalle että .. 
kyl noist .. noista tulee palautetta että .. koodi pureskelijaaki ..  kyl sitä ilmeisesti aika usein 
käytetään tuolla hallinnon puolella.. 
 
09MO1185 
k: joo .. oot sä miten paljon sit käyttänyt vapaa-aikaa tai totanoiniin yleensäkä työaikaa niin 
näihin systeemeihin… 
v: no tää on.. 
k: yleensä käytetäänkö teillä kuin paljon työ ja vapaa-aikaa ideoitten ja innovaatioitten 
kanssa. 
v: no kyl mä luulen et aika paljon se on enempi vapaa-aikaa .. et se opinnäytetyö järjestelmä 
ihan kokonaan mun vapaa-ajalla tekemä.. monta vuotta mä tein sitä .. ja aina sitä välillä 
joutuu tekemään viikonloppusin niiku .. tulee uusia vaateita täältäpäin .. että tää on ainoo 
näistä joka on oikeesti .. oikeesti niiku sovittu täällä et  mä teen ja mä sain tähän viime 
syksynä työaikaa .. ja se maksettiin ihan yks yhteen että .. mä oon .. täl hetkellä mä pidän 
sillai niiku (prou bono) yllä .. vähän se takia kun se on hauskaa .. 
 
09MO1186 
k: se melkein jo vastasikkin täällä .. kun mul oli kysymyksenä et onks näistä innovaatioista 
syntynyt prototyyppejä tai palveluaihioita niin täs ilmeisesti on yks sellanen.. 
v: täs on yks sit se opinnäytetyöjärjestelmä ni..se on ollut meillä vuodesta 2002 käytössä .. ja 
ihan kriittinen järjestelmä tällä hetkellä meille … meidän koulutusohjelmalle me ei pärjättäs 
millään ilman semmosta ja .. yhä kriittisemmäks muodostuu .. ja tota koodi pureskelija se on 
tuotannossa nyt ihan en tiedä kuinka monta vuotta se on nyt pyörinyt .. mä tein sen sellaseks 
että se niiku osaa vuodet tästä 99 asti että ei tarvii joka vuosi päivittää sitä ..vaan se tajuaa .. 
tajuaa sen kyllä. 
 
09MO1187 
k:514 täs sit mulla oli kysymyksenä kyllä tuota .. onks teillä päätynyt tavallaan näitä ideoita 
jotain liiketoiminnaks mut eiks tää nyt on vähän semmonen .. 
v: joo 
k: ..tilanne ollut siis .. samalla et siit on syntynyt sit jotain liikevaihtookin myös niin 
sanotusti. 
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v: ja on toi opinnäytetyö järjestelmä on sellanen että .. ja siitä .. mä kun sen tein omalla ajalla 
ni .. niin tuota .. se on mun firman tuote .. et mä pistin firman pystyyn siihen ympärille .. ja 
sitä on myös Lahdessa yhessä koulutusohjelmassa käytössä. 
 
09MO1188 
k: onko näistä syntynyt sitten niiku keksintöjä tai pantentteja.. systeemeistä yleensä täälä. 
v: ei siis sellasia .. ohjelmisto puolella suomes on niin vaikee tehä mitää patentti systeemejä .. 
et ei siit oikeen tuu mitään. 
 
09MO11810 
k: mitä mieltä sä oot yleensäkän niiku tavallaa keksinnöitä ja patenteista ni innovaatio 
ympäristössä. 
v: kyllä ne on ihan tarpeellisia että .. ilman niitä niin .. niin .. helposti käy niin että .. joka 
keksiin jotakin niin .. se on täysin pennitön .. kyl sillekin elanto kuuluu . 
 
09MO11811 
k: joo .. miten sä näät ideoiden ja niiden käsittelyn palvelevan opetusohjelmaa ja opetttamista. 
v: no .. opettajahan periaatteessa ideoi koko ajan .. elikkä opettajathan rakentaa itte omat 
opintojaksonsa ja ideoi siinä koko ajan .. sehän on innovointia itsessään .. ja jokaisen 
opintojakson .. tai jokaisen tunninkin suunnitteleminen on aina innovointia .. sitä haluu tehä 
kuitenkin aina niiku tuoreesti sen jutun .. ja aina miettii sitä että miten mä tekisin sen 
paremmin .. viimeekse meni noin .. mitäs mä tekisin että menis vielä paremmin .. vielä 
paremmin .. se on kokoajan innovointia.. semmosta niiku arkipäivän innovointia.. jos näin 
sanos .. mutta jos nyt aattelee että niiku .. tän tason niiku järjestelmä tason tai jotain muuta 
innovointia niin ei tääl mitää varsinaisia mekanismei tämmöseen oo .. et niiku .. ei tääl sillee 
.. ei ainakaan mulle missään vaiheessa valjennut .. niiku tääl olis jotain .. ennemminkin välil 
on tullut vähän sillee kylmää vettä .. niiku niskaan .. näis jutuissa .. opinnäytetyö järjestelmä 
erityisesti oli erityisesti semmonen mistä .. mitä tuli oikein kunnolla kylmää vettä niskaan 
mutta .. et nyt tääl on ennemminkin  oltu vastaan .. innovointia ja .. ja .. ja tän tyyppisiä 
asioita kun puolesta .. mut onneks siitä on nyt aika monta vuotta aikaa .. ja nyt tääl on ollut 
ehkä vähä .. tasasemmin ajatellaan asioita. 
 
09MO11812 
k:700 miten sä näät tavallaan eri koulutusohjelmien väliset niiku yhteistyön ja versus sitten 
periaatteessa KT keskusten välisen yhteistyön. 
v: no sanotaan näin tällee karkeesti että .. et niiku .. mun mielestä kun mähän käyn 
kouluttamassa tuota opinnäytetyö järjestelmää .. niin sen perusteella mul on syntynyt 
semmonen .. semmonen käsitys et niikun .. jos aattelee niiku meijän KT keskusta  ja ehkä 
niiku mua  ja sitten suhteita muualle ni .. niin niiku .. Valkeakoski on erittäin helppo 
yhteistyökumppani .. niiku kaikki koulutusohjelmat sieltä .. sitten niiku .. kyllä tonne Forssan 
suuntaan kanssa Mustialaan ja Forssa on ihan jees .. jees ja tota ..Evo ja kaikki muut .. 
Riihimäki on ihan oma lukunsa et .. et niiku .. sinne ei synny mitään .. siel on ihan oma 
saarekkeensa täällä .. jos ei muuta niin Kostamo tulee kokouksiin keskustelemaan siitä miks 
he eivät liity missään tapauksessa johonkin juttuun mukaan .. käyttää siihen enemmän aikaa 
ku mitä menis koko homman tekemiseen .. et hän perustelee vaan niin monta kertaa et kaikki 
on ihan kiukkusia .. olen kokenut tämän kyllä . 
 
09MO11814 
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k: aivan .. tota se et minkälaisia tavallaan prosesseja teil on  käytössä ni totanoin 
innovaatioden käsittelyyn ni mitkä on tavallaan ne vahvuudet ja heikkoudet nykypäivän 
prosesseissa. 
v: innovaatioiden käsittely.. ei täällä käsitellä niitä .. ei tääl oo mitään järjestelmää joka 
mukaan järjestelmällisesti mitään kehitettäis tai käsiteltäis tai jotain semmosta et .. ei tääl oo 
mitään semmosta .. kyl nää niiku kaikki mitä meilt on .. niiku aika paljon meil on kyllä 
lähtennyt näitä et.. jos aattelee niin .. meillä oli semmonen opintojakso ja on vielä edelleen 
kun asiantuntijaksi kasvaminen .. joka meillä koulutusohjelmassa innovoitiin .. ja sitten .. tota 
.. sitten tämä kevy puolen ..opetuspuolen johto näki sen ja totes tää on hyvä juttu .. levitetään 
se koko HAMK:n .. mutta tääkin on ikääkuin sattumaa .. ettei tääl järjestelmää ole.. 
opinnäytetyö järjestelmä kehittyy sitä kautta että mulle tulee kyselyjä .. miten tää asia tehdään 
siinä tai HAMK:n prosessi muuttuu jolloin mun on pakko muuttaa sitä .. mut ei siinäkään ole 
mitään .. mitään muuta se tavallaan se palautekanava ei oo .. ei silläkään ole mitään foorumia 
heitä tänne omat ideas … ei tääl oo missään semmosta. 
 
09MO11815 
k:906 mikä olis semmonen hyvä toimintamalli 
v: se on taas isompi kysymys… no .. lähinnä se pitäs olla.. tietojärjestelmä ja ihmisiä yhdessä 
..elikkä niiku .. tarvittas joku tietojärjestelmä voi ideoita niiku kerätä ja sitten joku mekanismi 
ihmisiä .. ihmisiä jotka prosessoi niitä ideoita .. tavallaan tietyllä tavalla tuo helpdesk .. jos 
aatellaan et siellä muutetta niiku termit se vois olla aika näppärä niiku tapa .. tehdä ideoita .. 
elikkä sinne luodaan palvelupyyntö ja tavallaan se palvelupyyntö vois olla se idean luonti ja 
sit sitä käsitellään .. siihen tulee erilaisia vaiheita ja muuta… joku sen kaltanen järjestelmä 
vois ihan olla järkevä .. täällä näin .. ja niin että sitten oikeesti niillä jotka käyttää sitä 
järjestelmää niil on siellä suodatuspuolella .. niil on työaikaa siis .. eikä vaan niin että se 
lykätään jollekkin sellaselle jolla ei ole mitään tekemistä niiku riippakiveks .. vaan siellä pitää 
olla kiinnostuneisuutta ja työaikaa siel toisella puolella …. ja sit pitää myös miettiä .. niin täst 
tulee hyvä idea mitäs sitten .. joo sult tuli hyvä idea ja kiitos .. se siitä jatka töitä .. johtaaks ne 
mihinkään . 
 
09MO11816 
k: mites sitten tämmötteestä innovaatioasiamiehestä totanoin onks täällä olemassa semmosta 
innovaatioasiamiestä HAMK:ssa .. ja yleensä esimerkiks teijän KT keskuksessa alueella. 
v: mä kuule ton sana ihan ensimmäistä kertaa elämässäni .. ehkä se vastaa riittävästi . 
 
09MO11817 
k: aivan .. tiedäksä sitten onks täällä koko organisaatioo koskevia tai kattavia sääntöjä ja 
ohjeistuksii innovaatio prosesseista HAMK:ssa . 
v:… se alote juttu siin on jotain .. en tiedä mistä löytäsin nykyään niitä ohjeita .. joskus täällä 
oli jotain alotelaatikoita  … sit on olemassa jotain tämmösiä juriidisia säännöksiä siitä jos 
opettaja tekee jonkun keksinnön työajalla niin miten saa sitä hyödyntää niiku siviilipuolessa 
niiku rahallisesti .. siinä ne on. 
 
09MO1189 
k: ooks sä tämmötteestä työsuhde keksintöilmotuksesta kuullu. 
v: no se on niiku tää mistä mä sanoi viimeeks … 
k: kyllä  
v: ..tiedän jotain asiasta epämääräistä mutta  mutta .. ei oo nyt tarvinnut viime aikoina siihen 
paneutua kun kerran funi työ on mennyt täällä lävitte.. 
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09MO11813 
k: aivan .. no tota .. tossa äsken puhuttiin jo aikasemmin tosta niiku innovaatioilmapiiristä 
niin mitä .. miten sä näät onko totanoin T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä 
kauheesti eroo. 
v: siis sanos uudestaan 
k:1120 niiku puhuttiin ihan alussa tost innovaatioilmapiiristä täällä tavallaan osastolla niin 
nääksä totanoin tavallaan T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä siinä 
ilmapiirissä eroo. 
v: aa joo .. nyt mä ymmärrän .. määritteles vielä ketkä ovat nämä T&K henkilöt .. tässä 
tapauksessa. 
k: mä käsitän kyllä T&K henkilökunnalla sitä mikä .. mitkä tekee totanoin eri näköstä 
hanketoimintaa .. tääl on tietysti hieman vaikee määritellä koska totanoi T&K henkilö saataa 
tehdä myös opetustyötä .. sitä .. 
v: .. niiku KT keskuksen sisällä olevia henkilöitä .. 
k: .. joo lähinnä ja tavallaan niitä ketkä tekee sitten tavallaan HAMK:ssa työtä esimerkiksi 
jossakin tietyssä .. niiku tässä tavallaan HAMK:n reunalla olevissa .. ketä on HAMK:n 
palkkalistoilla ..mut ketkä on esimerkiks Innosteelissa sun muissa vastaavissa tekemässä sitä 
etä ne ei tee varsinaisesti opetustyötä. 
v: joo .. eipä tässä nyt .. kivoja ihmisiähän ne on .. mut sanotaan niin että tällä hetkellä 
ainakin näyttä olevan aika vähän tekemistä loppujen lopuksi niiten kanssa että .. kyl nää mitä 
täällä me itte nyt tehdään ne itte .. ittelle ne on ennemminkin kun sitten laajempaan 
levitykseen .. tosin tääkin portaali esimerkiks ois semmonen et kun se on Mimosan päälle 
tehty.. kauheen ihmeellinen homma olis tehä siitä geneerinen vaikka myytävä tuote .. mut 
tuota .. kyllähän näitä T&K päiviä järjestetään ja .. ja semmosia tosin mä en ole niihin nyt 
taas hetkeen osaa että .. voishan se olla vähän tiiviimpikin tää väli tässä .. tässä näin .. täällä .. 
täällä niiku innovoidaan omia juttuja ja siellä omia ja sit vähä ne hankkeet on niiku jossain 
siellä välissä … välillä on ollut sellanen tunne että niiku hankkeita tehdään hankkeiden 
vuoksi .. eli tos olis kiva hanke kukahan sen tekis .. sit tehdään hanke ja se siitä ja .. ja sit 
tehdään seuraava hankehakemus ja se siitä ja .. siit saatiin rahaa ja työaikaa mutta loppujen 
lopuksi mitä muuta sielt saatiin niin .. ai niin oli meil sekin hanke joo .. et välttämättä sitten 
sielt ei tule sitä osaamista niin kauheesti tänne kotia kun vois kuvitella tulevan .. et ne 
hankkeet pitäisi sitoa tiiviimmin .. niiku koulutukseen kun mitä tähän mennessä on tehty. 
 
09MO11818 
k: mitä jos totanoin heitetään tämmönen ajatuskuvio et jos ajatellaan niiku kokonaista 
innovaatio prosessia .. on idea ..sen idean kehittely ..sit on se projekti siinä .. tuotteistus ja sit 
on lopulta se pullautetaan markkinoille .. niintota missä on HAMK:n rooli siinä putkessa . 
v:1329 toi on hyvä asia ja mielenkiintoinen asia miellä koulutusohjelmassa on .. rakennettiin 
toi virtuaalinen atk –luokka .. elikkä .. niiku opiskelijat etänä pystyy ottaa yhteyttä .. ja tota 
siis koulun tietokoneille .. käyttään niitten softia .. se on ihan hyvä järjestelmä mut HAMK 
totes .. johto totes niiku .. ei kiinnosta .. voittehan te leikkii sillä omalla hiekkalaatikolla mut 
ei meit kiinnosta .. siin olis ollut pontettiaalia maailman laajuiselle isolle tuotteelle .. mut 
HAMK:a ei kiinnostanut .. nyt WM ware on ottanut sen paikan .. meil oli se käytännössä 
täällä tehtynä .. se olis vaatinut sen tuotteistuksen .. jonkun verran koodausta et se olis saatu 
vähän järkevämmäks vielä .. siistimmäks .. ei kauheen paljon resursseja .. mut ei kiinnostanut 
.. mut toisaalta oli kyllä semmonen opetus että .. mee niiku sen avulla saatiin meiän verkko 
opetus käyntiin .. me saatiin tehtyä kaikki se mitä me haluttiin niiku verkon kautta .. sen 
järjestelmän avulla .. kun opiskelijat pysty siihen .. opettajta ja kaikki muut .. elikkä siinä 
niiku selkeesti HAMK:a oli niiku että .. okey koulutusohjelman varoilla voi kehittää 
prototyyppiä .. jos teil on varaa ni .. satsakkaa itte .. niiku HAMK:a ei kiinnosta .. ei sit 
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ollenkaan .. ja muut koulutusohjelmat kyseli sitä meiltä .. me todettiin vaan et sori vaan ei ole 
rahaa .. ei voida laajentaa .. Innosteelihän käyttää sitä tai ainakin käytti sitä .. ja jotkut muut 
koulutusohjelmat sitten .. raksa tais käyttää sitä jossain vaiheessa .. mutta kun ei ollut 
paukkuja .. niin mikäs teit .. siit olis saanut ihan suoraan ison HAMK:n laajuisen järjestelmän 
aikaseksi jos olis vaan halunnut .. ei haluttu .. et niiku .. kun tämmösiin kokemuksia on kyl 
tää on niiku .. ennemminkin tuntuu innovaatio vastaiselle tää HAMK:n toiminta suureks 
osaks .. kuin että olis niiku positiivista .. jos aattelee niin opetus suunnittelu on kanssa ollut 
tämmönen innovaatio positiivinen .. mähän tein aikoinaan semmosen toteutussuunnitelma 
järjestelmän .. ne kaikki totsut oli tietokoneella jo niihin pääs kivasti käsiksi .. ja tota ..mut se 
oli semmonen se oli vaan meille .. niin sitten nää opetussuunnittelu henkilöt näki sen niitten 
perusteella meil on nyt Soleops .. et se mun järjestelmä ei ollut laajennettavissa .. tommosessa 
oli aika yksinkertanen mut se on ollut pohjana kuitenkin siinä päätöksen teossa .. sekin oli 
näit juttuja .. et mua alkoi kypsyttää paperit ja .. et piti tehdä jotain .. et sai vähän nopeemmin 
hommat hoitumaan .. tosin ei se Soleops vieläkään kaikkeen siihen mitä se järjestelmä teki 
niin tauvu mutta riittävästi .. et sillai. 
 
09MO11819 
k: aivan .. ei mulla täs oikeastaan tän ihmeempää ollut kyseltävää totanoin jos sä haluut vielä 
jotain tuoda esille niin  nyt olis niiku mahdollisuus siihen . 
v: no ei tässä sen ihmeempää että .. olis ihan hyvä että täällä olis tollanen innovaatio 
järjestelmä joka olis läpinäkyvä ainakin HAMK:n laajuisesti läpinäkyvä .. tosin .. sen pitäs 
myös kattaa hankkeet .. kun se hankkeitten alkuvaihe nimenomaan .. et okey meil on se 
projektorijärjestelmä se on sitten vasta ku hankkeet on pystyssä .. eli me .. mä luulen jos 
meillä olis tämmönen niiku Wiki tyyppinen tavallaan niiku hankevalmistelu alusta .. vähän 
ehkä .. käsitettä laajentaen .. niin me saatas meijän hakkeista paljon enemmän irti kun ne 
nähtäs jo valmisteluvaiheessa .. ai tolla on tekeillä tommonen .. hei päästäsköhän me mukaan 
kun meil on tää idea .. jos nää pantas tänne niin saatas vähän alojen välistä yhteistyötä 
aikaseksi ja kaikkee kivaa .. mut ei semmosta viel oo.. 
 
k: aiavan .. jos ei muuta tuu mieleen ni minä kiitän tästä haastattelusta. 
v: pidä hauskaa näin vastauksilla sitten … 
k: näähän on kaikki totanoin ihan hyviä vastausksia               
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Haastateltavan 10MOTK118 haastattelun litterointi 
 
k:no niin haastattelu 25.9-09 kello 10.00 .. noin kymmenen. 
 
10MOTK1180 
k: jos tota ensimmäisenä kertosit missä ominaisuudessa olet haastateltavana. 
v: kai mä nyt .. tässä on nyt monta näkökulmaa ..edustan yrittäjyyden ja liiketalouden KT 
keskusta .. oon markkinoinnin yliopettajana ja .. ehkä liiketalouden koulutusohjelma 
johtajanakin … se miksi itse tota .. kun se haastattelu pyyntö niin se kanavoitu ehkä tonne ku 
Brantin Ullan kautta ja sitten Ulla .. kukas tähän vois lähtee vastaan .. mä ensin sanon vissiin 
.. jos ei helpolla löydy niin mä voin vastata ja .. ja tota .. mul on tässä taustalla ollut ..ollut 
semmonen oma kirjaprojekti joka liittyy tohon innovaatiojohtamiseen sillä tavalla että entisen 
työni .. mä olen nytten kasvua palvelu innovaatio .. mä olen vähä siinä hihnalla näitä asioista 
..näistä asioista niin sanotusta ja ajattelin että .. et .. ehkä siitäkin perspektiivistä ..voi yrittää 
antaa tähän jotain .. jotain sitten . 
 
10MOTK1181 
k: kyllä .. ensimmäisenä oikeastaan olis sitten .. mikälaiseks sä koet tämän hetken idea ja 
innovaatio ilmapiirin tääl osastollas . 
v: no .. no tota .. jos aattelee sitä .. meil on ollut ihan aitoja niiku .. osittain se liittyy 
tämmöseen .. muutoksen johtamisen haasteeseen niin meillä niiku Riihimäeltä on tullut 
liiketalous tänne ja täällä sitten se vastaanottava taho nimenomaan tää vanha laskentatoimi 
painotteinen liiketalous on vähä .. vähä .. niiku ollut huonolla.. ei sen tak.. ei olla keltää vielä 
mitään töitä .. mutta sitä semmosta .. ihmisillä on ollut paha olla niin sanotusti ja .. ja vieläkin 
.. sitä yritetään hoitaa asia kuntoon .. niin sehän heijastuu välittömästi tämmösseen niiku .. 
ilmapiiriin ja .. tiedonjakamiseen ja .. ja tota .. vuorovaikutuksen vähyys tässä on se on yks 
ilmentymä tässä että .. se on kato mennyt sille tasolla tää juttu että .. että tota .. sähköpostissa 
.. niin tota .. sinne ei kannata oikeastaan pistää mitään .. siis niiku esimiehen ei pitäs laittaa 
mitään semmosii sähköpostiin .. tääl on jollain kulttuurina se että kolmen vuoden päästä joku 
kaivaa että muuten sillokin sä mainitsit jossain sähköpostissa tämmöstä .. se on mennyt 
tämmöseks .. ihan pelleilyksi .. ja tota sitten niin kaikki .. kaikki yritetään hoitaa .. hoitaa tota 
.. suusanallisesti kahden kesken .. äskenkin meillä oli vähän niiku tilanne joka sitten meni 
hyvin .. meil oli ..tunnin palaveri .. mut ei niihin tunnin palavereihin oo aikaa montaa kertaa 
vuodessa … ja ja .. tavallaan tää ilmentää osittain sitä niiku vuorovaikutuksen vähyyttä .. ja 
rentoutta ja ..ja ja .. just semmosta niiku .. kaikki ideat saa kukkia jos miettii sitä innovaatio 
putken ku yläpäätä niin niin tota .. on vähä semmosta niiku hu .. just niiku radikaaliin 
innovaatioihin .. niin niin tota .. ei  oo kyllä .. rohkeutta.. ja tota .. mä en tiedä sitten kun mä 
itse Riihimäenkin yksiköökin peilannut kun mä olen siellä ollut monta vuotta .. niin .. niin .. 
ei se sielläkään ny niin rempseetä oo ollu .. mut se on niiku enemmän semmonen äijjä 
kulttuuri ja .. ja tota .. Kostamon Tapio on aika hyvä ote kyllä niiku siinä niiku .. semmonen 
äijjämäinen mutta .. se niiku on hyvä jässikkä siinä hommassa niin .. mitä tekeen niin .. niin 
niin.. ei se sielläkään pelitä .. pelitä mutta .. mutta tota siis … kun ..sehän on sillai että .. 
välillä on tätä .. mä käytän termiä ”pillistrategia” .. joka niiku vastakohta sille 
”suppilostrategialle” .. että oikeesti saatais tätä .. tätä näin .. meillä on välillä sitä että joku tuo 
idean ja niitä välillä tulee tosta K talostakin .. koska kyllähän täällä muillakin  osaamista ja 
ymmärrystä asioille ni .. ne sitten väkisin sitä niiku .. runnoo ja .. meil on varmaan niiku .. mä 
puhun vähän niiku .. kautta rantain tätä asiaa ni .. kyllähän täällä asiantuntijaorganisaatiolla 
jos kattoo sitä suppilo niiku mallin toimivuutta .. niin vaikka päästäisiin siihen hyveelliseen 
asiaan et jollain Orgidealla tai vastaavalla saataisiin sinne niiku .. iso kasa niiku ideoita .. tai 
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siis päästäs tälläsen suppilomallin alkuun .. niin kyllä tääl on sitä torppaajaakin sitten .. yllin 
kyllin että tota .. niin .. sitten on .. pitäskö mun ensin puhua ideoinista.. 
 
10MOTK1182 
k: 328 no tota mul oli .. palataan ehkä siihen hieman .. mul oli lähinnä tässä nyt vois 
seraavaks totanoin käsitellä tommosta kun työkalut ... 
v: työkalut.. 
k: .. niin onks mikälaisia työkaluja teil on tällä hetkellä käytössä niiku ideoiden hallintaan. 
v: siihen ei oikeastaan oo sellast tota .. ja (oissi) jossa toi tietojenkäsittely on ollut vähä .. joka 
on tässä likellä … koulutusohjelmana .. nehän on ollu siinä vähän säätämässä työkalua..tiäksä 
sen oimssin 
k: ei nyt ihan tutulta kuulostanut mutta.. mutta  
v: katotaan jos mä löydän siitä taustaa mutta .. se oikeasti on sellanen yhdenlainen oppiskelija 
porttaali .. ne on tota .. oiks .. ja tota .. se on yhdenlainen idea siinä .. se on kun tämmönen EU 
tasonen juttu ja tota .. siinä nyt vähän hössätään sen innovaatio johtamisen näkökulmasta.. 
mutta ehkä sillai jalkauttaminen työkaluna tulee olemaan haasteellinen vaikka se on teknisenä 
projektina .. ja sitten on se Orgidea .. jonka mä en oikeastaan nähnyt koskaan niiku mitään .. 
olen mä siellä heidän sivustoillaan käynnyt mut tota … sitä ei ole mulle niiku lanseerattu 
millään tavalla esimerkiks ja mä oo nyt ollut vähä sillai silmät ja korvat auki .. 
k: joo 
v: .. en ole itse hakeutunut siihen .. että ..mulle kanssa tunnarit sinne .. eli se on sillä tasolla et 
näitä .. kyllä se sais olla sellanen pohjajuttu .. ehkä semmonen .. vieläkin helpompi .. se voi 
olla vaikka .. voi olla sähköpostiosotekin .. idealoota@hamk.fi ..siis verrattuna näihin 
perinteisiin niiku muovisiin postilaatikoihin mitä tuolla luokkahuoneen seinillä käytettiin mut 
ei meillä semmostakaan o .. ja tota .. se vois olla niiku .. niiku .. joku tämmönen .. me 
tarvitaan niiku se .. mieluumin jatkossa niiku sähkösessä muodossa .. jos me saadaan niiku 
pahvikorteilla ne hommelit niin niiden sortteeraus ja lajittelu tämmönen niin .. ei se niin pelitä 
.. ja se ei ole tätä päivää .. mutta .. iso haaste on tää .. tää tota ..semmosta niiku 
prosessiinnovaatiohan täällä niiku pukkaa .. miten tää asia kannattaa tehdä joka liittyy tähän 
koulutusprosessiin.. sitten T&K prosessiin .. joka .. se sais laventua ja sais integroitua tähän 
koulutukseen paremmin ja paremmin .. niin se on jotenkin ollu .. liian irrallinen .. siinä sitten 
kaikenlaista vääntöä et sitä yhdistetään .. mut .. mut kyllähän se oikeastaan .. jos opettajat sitä 
vastustaa että .. en mä omalle kursille jotain .. jotain juttuja ota niin ei se sitten sinne 
adaptoidu se hommeli .. ja ja .. toi .. eli tota .. se ideoiden vuolaus ja rohkasu ja semmonen .. 
semmonen niiku .. semmonen .. omalla tavallaa ilosuus kato ku .. et jos me ajatellaan p…. 
toimi sessioita tämmösii niiku .. silläkin on niiku .. voidaan hakee niiku monenlaista niiku .. 
tota .. semmosta letkeyttä sekä rentoutta .. ja jos nyt näytän sulle pari sivustoo täältä.. 
semosista asiantuntijaorganisaatioista .. Innotiimi suomessa ton tehnyt mutta tota … (Same 
back jotain, 572) joka yhdenlainen tämmönen  niiku .. pitkälti tuote .. innovoinnin .. toimija .. 
ne toimii tuolla niiku piilaakson kupeessa .. ja ja .. tota tästäkin niiku ilmenee omalla 
tavallaan niiku .. sanois semmonen niiku .. mitä mä tästä nyt sanoisin sulle sen ku .. sen tota .. 
löytyy .. mennään vaikka tonne .. luovuus .. luovuushan näissä on juttu sinänsä että .. pitäs 
haastaa se olemassa oleva ja .. ja ja .. nythän tota .. ehdoton .. ehdoton hölmöilyn lähde on tää 
laadunvarmistuksen metodi että .. on tää niiku nää toimintaohjeet .. laatukäsikirja.. mä itse 
henkilökohtasesti .. voi mennä nauhalle ..monta vuotta kattelin niitä sillä silmällä että tota .. 
on noi tommosia .. et kun terveellä järjellä toimii niin kyllä näissä jotenkin pärjää .. mut nyt 
kato sitä ..sitä on niiku duunattu kokoajan sitä esimerkiks opinnäytetyöprosessi menny niin 
raskaaks sen laatukäsikirjan kautta että jos sä meinaat sitä toteuttaa sen kautta .. niin se on se 
semmonen että .. oksat pois .. tota .. ei esimerkiks riksussa Kostamon Tapio tekniikan 
ohjelmat ja siis ylipäänsä se .. ja miksei meillä liiketaloudenkin ..toi prosessi on sillai että .. se 
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on tehty kevyeksi mut se toimii .. se lopputulos on ihan .. ainakin liiketalouden puolella niin 
sieltä tulee ihan saman tasosia opinnäytetöitä kun täältä tulee raskaalla prosessilla täsät .. tästä 
tota Hämeenlinnan liiketaloudesta.. mutta tota .. siin on se haaste että me ei toimita by the 
book .. ja tota .. sitten siinä on niiku näitä haasteita että .. joku rupee kurinpito menettelyihin 
.. jossain vaiheessa sen myötä että .. että ollaan toimittu yhteisesti sovittujen pelisääntöjen 
vastasesti .. eli näitä rajotteita lisätään ja lisätään tehään vaikeemaks ja vaikeemaks ja 
tämmöstä niiku sisäistä pelleilyä on niin paljon et se tukahduttaa sen luovuuden .. tää nyt on 
yks heitto .. heitto ja tota .. jos mennää tota sveitsin puolelle .. täälä on taas niiku sveitsiläinen 
tämmönen niiku .. tämmönen niiku .. näitä on tietysti ruotsissa suomessakin jotain mutta .. 
mutta .. tommosta niiku myönteistä pöhinää joka olis niiku osana sitä arkee .. toihan on nyt .. 
toihan on projektimainen tuote tai joko tämmönen (Break jotain 772) sessio .. just tähän niiku 
alkupuolelle mutta tota .. myös se niiku .. rentouden ilmapiirin rakentaminen ja rohkeus olla 
luova ja .. ja ja tota .. haastaa olemassa olevat rakenteet ja toimintatavat ja käytänteet  ja .. ja 
ja tota .. se on vaan pahenemassa oikeesti..  et kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin .. ne 
jotka tässä putkessa vielä keikkuu .. kyl tota .. nää oli vielä hyviä aikoja . 
 
10MOTK1184 
k:811 aivan .. tota ..osallistuuks teillä totanoiniin ketä tavallaan tämmötteeseen ideoiden 
käsittelyyn .. onks siihen joku määritelty ryhmä vai onks se totanoin .. aina mennään niiku 
tapaus kohtasesti . 
v: no tietysti .. tietysti tota .. Riihimäellä meillä oli semmosta niiku luovaa tilaan siinä .. meil 
oli markkinoinnin koulutusohjelma jota .. tai siis suuntautumisvaihtoehto mikä nyt ajetaan 
siellä alan ja se siirtyy tänne .. meillä oli siinä niiku se .. siinä oli muutama henkilö vielä lisää 
.. niin tota .. siellä me päästiin kyllä tommoseen myönteiseen kehittämisen tilaan ja sillon se 
oli niiku tiimityönä ryh.. meil oli kokouksia käytännössä .. mutta se avoin ilmapiiri 
mahdollisti sen et sinne tuli vähä semmosia niiku villeikin ideoita ja toteutustapoja ja .. ja ja 
tota .. kannustusta .. se heittäytymiseen ja kokeillaan ja jos ei pelitä niin ei .. niin tää 
laskentatoimen kulttuuri .. johonka itsekin nyt vähä yritän sopeutua ja ja ja .. 
koulutustoimenjohtajana mä kannusta että vois ajatella toisellakin tavalla näitä asioita .. niin 
tota .. siinä on on kato vahva tämmönen niiku lainsäädännön niiku että .. kirjanpito asetus 
sanoo näin .. meillä lainsäädäntö sanoo näin .. ei tässä kyllä luovia .. luova kirjanpito niin sitä 
sanotaan rikolliseksi toiminnaksi .. ja tota .. et .. haaste on se että aika moni on hirveen etäällä 
siitä niiku .. sekä niiku markkinasta että niiku .. asiakasrajapinnassa ollaan liian vähä 
liikkeellä niiku sekä .. opiskelija on meillä nyt yks markkina mutta kyllä mä niiku näkisin sitä 
niiku .. jos ajatellaan niiku tämmöstä suomalaista korkeakoulujärjestelmää 
innovaatioarkkitehtuuria siellä .. se on niiku keskeinen osa sitä ja sieltä tulee kaikenlaista 
pin’offii sitten mahdollisuuksien mukaan että saadaan start uppeja  ja .. ja ja tota tuoteaihioita 
ja jopa niiku yhteiskunnan varoilla rakennettu vähä tuotekehitys työtä johonkin  tuotteeseen .. 
teknistä testaamista ja mitä millonkin .. me ollaan niiku liiketalouden puolella siitä liian 
kaukana .. voi olla että tekniikan puolella parempi pöhinä siinä mutta .. jos ajattelee niitä 
niiku mikä tuo sen hypetyksen tähän innovaatioputkeen on ne radikaalit innovaatiot .. se että 
pistetään kolme prosenttii paremmaks vuodessa ja saadaan se tuottavuuden kasvu samalle 
tasalle ku kansantalouden kasvu ni .. ei se innosta ketään .. oikeesti .. se .. me ollaan leivottu 
vähä tässä hyvinvointi yhteiskunnassa ittelemme automaatti että .. että .. tuposopimus vaikkei 
sitä meinata tehdä niin se leipoo sitä liksaa kolme prosenttii .. kaks kolme prosenttii vuodessa 
lisää .. eikä sitä tarvii muuta kuin kellua mukana . 
k:1005 miten sä näät totanoin .. 
v: radikaalien innovaatioiden puolella .. rohkasuu .. esimiestyö .. hyvät esimerkit .. 
vapausasteen lisääminen ja ja .. jos ajattelee henkilöstöö .. no sitten meil on niiku se .. on 
valtava massa opiskelijakunnassa .. seittemän tuhatta opiskelijaa .. niin niin tota .. mä oon 
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vähä sitä innovaatioputkea tolle opiskelijakunnalle sillai että .. mä olin ite tuoa .. on on tota .. 
mediatekniikassa semmonen digitaaliset mediat .. liiketoiminnassa kurssi .. niin tota .. siellä 
niiku yrittäjyyttä innovaatioputkee havainnollistaa .. on idealiike tää oli muutama vuos sitten 
VTT rykäs tän .. mutta niiku ha …. ku täällä niiku on melkein nelkyt tuhatta ideaa .. sitten 
kun tätä arvioitiin niin tota .. tässä oli .. oli oli tota  .. että täällä voi olla suunnilleen pari 
tuhatta semmosta kelpo ideaa .. et mä niiku yritän opiskelijahan .. todentaa sitä vaikka niiku 
on .. on nikiku vaikka tämmösellä Orgidealla saatu .. saatu kakskytä ideaa.. yks niistä voi 
lentää .. et sen putken pitäs olla niiku semmonen .. et alkupää pelittää  ja .. ja .. se .. myös 
myös kaikki kombinaatio menetelmät siis lähetään kombinoimaan niiku eri vaihtoehtoja 
toisinaan joka voi olla tämmöstä niiku … niinku .. tuotekehityksen palvelukehityksen .. niiku 
näkökulma ..miten tän asian vois tehdä eritavalla .. mutta tota .. mutta tota .. eli et sais niiku .. 
menetelmällisesti kombinoitua ison kasan .. kato ku jos sul on vaikka kolme kertaa kolme 
kertaa kolme .. niin yhtäkkiä se tulee kakskyt settemän varianttia.. ja sit kun niitä .. näitä lisää 
.. niin sit me päästää siihen et ota kakskyt settemän siihen putken yläpäähän .. rupeet 
metodologisesti ..niiku karsiin .. onks nää niiku elinvoimasia ja kannattaako projektoitua ja 
kannattaako kaupallistaa … ja kaupallistamisella mä tässä tarkotan myös sitä että 
kannataakse innovaation diffuusio eli leväytetään se … vaikka uutena hyvänä 
toimintamallina ei sen nyt tarvi rahaa tuoda pois .. niin tota .. että pelittääkse .. tehtiin 
tämmönen projekti .. meniks tää ihan hanuriks .. toimiiks tää .. kanantaako niiku 
organisaation vaivata tällä .. tällä jutulla .. eli eli yks vaihtoehto olis se että .. et niiku .. jos ei 
niitä meinaa löytyä niitä ideoita sillai niiku (….,1193) vasten sitten otettais niiku näillä 
kombinaatio jutuilla ja .. ja .. vähän ehkä jollain … jollain vastaavilla .. tota siihen lisää . 
 
10MOTK1185 
k:1207 miten paljon totanoin täällä käytetään aikaa niiku työaikaa tai vapaa-aikaa niin 
innovointiin yleensäkin ja ideoiden käsittelyyn. 
v: no innovointiin .. innov… osalla on se menetelmä että osa yrittää innovoida että miten tän 
homman pystyy tekeen helpommin joka siinä on ja myös mistä mä helpotan omia töitä .. ja 
kyllähän se varmaan alitajunnassa ..itse kullakin mutta .. mut sitten tota .. on sitä .. kato tää on 
tää .. mitä mä sanon että .. tota .. ohjeissa .. ohjeista just tota .. nytkin .. muminaa.. ohjeista .. 
ne on aika jykeviä sillain että .. et siel on niiku tämmöset niin sanotut .. ryhmät .. sä voit niiku 
.. manni…….tosta nyt ….niin tota opinnäytetyölausunto .. ja sitten tota .. tota .. opinnäytetyö 
ryhmän toimintaa voit tutustua tästä linkistä .. mä näin tämän vain tänään .. mä kattelin sitä .. 
..täs on tullut opetusjohtajan päätös .. et tämmöset .. vähä niiku munkin lähellä .. roolia 
lähellä olevat persoonat .. täällä pelleilee .. ja yrittää tehä sitä entistä vaikeemmaks sitä 
opinnäytetyö ryhmässä .. siis täällä ei oo kukaan radikaali otteella niiku liikkeellä miten tää 
saadaan vai .. helpommaksi .. esimerkiks tänä vuonna siihen on tullut semmonen että jokaisen 
opinnäytetyön pitäs tehdä .. tämmönen lehdistötiedote .. no se on aina niiku pari tuntia lisää 
hommelia jollekin .. sit siihen on tulossa nytten tää niiku heseus joka on tämmönen niiku .. 
tota .. opinnäytetyötietokanta .. ja sitten on tulossa .. tämmönen Urgundin käyttö joka yrittää 
vähän lähde plagiaatiointia  niiku vähentää .. niin täälä porukka ei oo siinä mielentilassa 
keskenään .. mä en välitä noihin mennä ne ihan ajan haaskausta .. meil on täälä sisäisesti vähä 
vastaavaa .. niin tota .. tää menee osin pahemmaks ja pahemmaks .. tää porukka varmaaan 
sillä fiiliksellä et me viedään tätä prosessi innovaatio juttua eteenpäin.. mutta tota .. en mä 
tiedä kestääkse sitä koska .. jos me otetaan vaikka muotoilun opinnäytetyö .. se on 
todennäkösesti erilainen ku vaikka liiketalouden ..sosiaalialan ..tekniikan opinnäytetyö .. ja 
nää on sillä fiiliksellä että kaikki on ihan samaa .. on se hyvä et siel on edustuksellisuutta 
mutta esimerkiks Aimon Antti joka tota teollisuuden palveluliiketoiminnan KT .. tai siis vetää 
tota automaatiotekniikan koulutusohjelmaa niin ei se kyllä lähde haastamaan että .. että tota .. 
niin että te olette väärässä…kaikki se on niiku myötymisen putkee .. elikkä .. elikkä toimii 
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..mites me voidaan tänä vuonna tehdä .. mut se että .. jos ajattelee niiku liiketoimintamalli 
innovaatioita .. onks se sulle tuttu termi .. 
k: on joo 
v:.. niin sehän on nyt monessa firmassa ainakin se että tuolta me saadaan lisää kasvu .. Nokia 
on siinä vielä niiku yrittää hakea sinne palveluliiketoimintaa lisää .. painopistettä .. niin tota .. 
se meninkihän on semmonen että olemassa oleva pitää haastaa .. ei niinkään että miten me 
tehdään tästä niiku raskaampi ja raskaampi .. sen vaikka kohderyhmän tai asiakkaan tai 
toteuttajien näkökulmasta vaan .. (ä….kiltti 1469) tai tämmönen ketteryys .. niin se uhontuu 
tässä .. se HAMK:n putkessa .. sano sille Matille vaan että tää ketteryys on menossa 
hanuriin…. että se vähenee vaan .. että semmosta niiku .. millä me lisätään ketteryyttä .. on 
niiku kannustus luovuutta ja kannustus niiku ideointiin myös se että kato .. on ollu nää vanhat 
rahotusmallit siis myös tänne T&K puolelle .. että sieltä on tullut läänin tason rahaa tai 
valtakunnallista rahaa .. vähän niiku on idea niin myös tällä pillistrategialla ollaan menestytty 
että (rässitään?) se sisäiseks hakkeeks täällä ja saadaan siitä nyt vaikka puoli henkilö 
työvuotta sitten rahotusta .. niit on kyl tehty.. mut nyt tää putki on menny semmoseks et tää ei 
oikeen menaa pelittää tää rahotuksen putki ja ollaan vähän annettu periks siinä että tota .. 
pitää olla niin valtavan hieno idea että täältä läpäsee .. Matilla on sitä kai painopistettä etä 
pitää tehdä niin isoja hankkeita ja semmosii .. hankesalkkuja tai sitten hakee niiku 
verkostokumppaneita niin paljon että on niiku massaa ja sitten saadaan ryhmärahaa .. mut se 
johtaa siihen että .. aika moni yksilö joka voiskin olla luova .. niin niin tota .. on siinä 
fiiliksessä että .. että tota .. eipä kannata .. kato siis .. tää on niin tiukka putki että .. että .. että 
vaikka kuinka tehdään hankehakemusta .. jossa niiku idea jatkojalostetaan .. se ei niiku sitten 
niiku me .. et me .. et me saatas projektoitua sitä koska me ei saada rahotusta siihen … joo .. 
no sit on nää niiku esimiestyön haasteet tässä ideoin  .. ideointiin kannustamisessa myös että 
tota.. että ..että.. jos mä nyt keksin jonkun jutu mistä mä oo varma et mä saan tehä sitten .. 
joka niiku myös niiku ..yrityspuolella varmaan semmonen .. jos mä nyt teen hyvän idean josta 
mä saan tota .. yrityskin hyötyy tästä tota mutta .. mutta tota .. saaks mä siitä siivuni ..jotkut 
on sitten näitä kannustejärjestelmiä pystyy rakentaa tai ottaneet käyttöön.. eri tavalla .. mutta 
tota .. ei tämmösessä virkamies ympäristössä se oo .. mulla esimerkiksi .. mul on nyt ollut nää 
vuodet .. mitä mä tässä HAMK:ssa keikkunut .. seittemän vuotta ni .. mul on ollu aina sillai 
niiku työtä tiedossa et mulla .. tääl on niiku työaikasuunnitelmat .. tuhatkuussataa tuntia .. niin 
.. mul on aina tullut se täyteen niin .. mul ois kyllä ollu .. ihan niiku ideoitakin .. sanotaan 
näin .. niin tota ..mä en nyt vaan tiedostanut että .. ei mahdu .. et sitten mä jouduin luopuun 
opetuksesta .. vaikka mistä mä ihan tykkään .. ja sitte kato jos luopuu .. en mä ollut sitä miet.. 
et kursseilla on semmonen omistajuus .. että jaetaan kurssit ja sitten paasaat siitä kymmeniä 
vuosia se ei ole aina niin hyväkään mutta .. mutta jos käy sillai että mä vapautan niiku siltä 
työaikasuunnitelmast vaikka neljäsataa tuntii jonkun .. oman ideoimani projektin ..vaikka 
projektipäällikkyyteen .. ja sitten mä luovun parista kurssista .. sit kun se projekti ajetaan alas 
niiku projekti pitää ajaa ..rytmikkäästi alas .. niin sitten ei mu lookkaan niitä kursseja enää .. 
sit alotan jotain mitä siel on niiku jämiä ..et eiks niin .. tää on niiku per.. tää on niiku 
perusopettajan  näkökulmasta .. mähän oo vähä niiku .. koulutusohjelmajohtajan roolissa 
työjakajan roolissa .. mulla vois olla semmonen niiku .. kyky ..siihen että ..mä ottasin ne niiku 
vähä väkivalloin vaikka.. mutta .. perusopettaja kyllä kahlitsee varmaan toikii .. et ku sä 
luovut jostain ja .. sitten on tää ku .. vaikka KT keskuksen vetäjän näkökulmasta Ullan kanssa 
paljon jutellut siitä .. ja Ullalla on vahva hanketoiminnan osaaminen .. se iso riski johtaa 
siihen että .. että tota .. ei me voida varata porukoille semmosta että .. sulla joka vuos tulee 
vaikka .. neljäsosa työtä tai yks työpäivä viikosta kohdentuu niiku johonkin projekti tai 
hanketoimintaa.. edes niiku työelämä .. työelämä lähtöseen hanketoimintaan että .. joka 
nivottais niiku opetukseen .. et niiku resurssointi on niiku erilainen .. ja ja … niin .. kysys 
vähä jotain mä pystyn .. 
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10MOTK1186 
k:1781 joo .. täs oli .. mul oli oikeastaan seuraavana tääl oli onks täälä syntynyt osastolla 
tavallaan semmotteita innovaatioita mistä on syntynyt jotain prototyyppii .. palveluaihiota tai 
vastaavia ja onko niistä ihan syntynyt liiketoimintaa tai ku liikevaihtoo .. joko HAMK:lle tai 
yritysmielessä. 
v: joo odotas ny .. kun yrittää sitä pitkältä aikaväliltä .. tää on niiku aika tyhjä putki .. tota … 
se .. se se .. liiketalouden puolella yllättävän vähä tämmöstä yrittäjyyden teemaa .. meil oli 
esimerkiks strattihautomo putkikin se olis ihan aito ja eheä.. siis sillai et sais tukee ja osaa 
opinnoista tar .. oman firman rakentamiseen ja kehittämiseen niin .. se ei meinaa vaan pelittää  
että .. ihan vaikka tämmönen niiku .. tämmöstä niiku asiantuntija palvelua joku myis .. joku 
että mä rupeen jossain ..meidiatekniikan puolella esimerkiks  jotain tämmösiin .. 3D 
mallinnus juttuja joku pyöritellyt mut se on niiku vähä semmosta tuntityön myyntiä tai että .. 
ei sekään niiku mitenkään tuotteistetuks oikein menny .. menny ja tota …. se se …… ehkä se 
haaste on sekin että on liian pienet tavotteet .. on vähä semmosen ku leipätyön hakemisen 
tavotteellisuutta että .. kattoo nyt tota .. kattoo ny seuraanut tuolla stanfordin yliopistossa on 
vaikka semmonen tota .. tämmönen .. (ground ventories,1896) tyyppinen juttu jossa oikeesti 
porukka tekee liiketalouden suunnitelmia vähän sillä  idealla mitä tää on niiku kolmen tai 
viiden vuoden päästä niiku kymmenen miljoonan bisnes… siis se niiku oikeesti mietitään 
tick-tick tyyppisesti eikä sillai millä mä tässä nyt itteni työllistän ja tota .. sillon se lähtee 
enemmän sieltä niiku kai .. tuotteen ja .. ja .. ja kaupallistamisen ja sitten tämmösen niiku ..et 
.. siinä ku sä et lähe työllistään itteens  niin siinähän rupee miettiin mitäs mä tykkää tehä .. 
sillon sä rupeet miettiin tota .. isosti .. sillon rupee miettiin et mä voin jakaa niitä töitä muille 
ja .. ja ja  js siis sillai tulee sitä niiku tehoja ja .. ja kykyä kasvaa ..mut .. sitten tulee nää ristiin 
siitokset vaikka tonne .. hyvinvointipuolelle .. sosiaalipuolelle niin tota .. kyllä .. kyllä tääl on 
kato .. paljo sellasia projektejakin .. missä niiku täältä löytys oikeesti asiantuntemusta .. 
esimerkiks jos .. tolla Matillakin on tämmönen (release margeting,1983) tyyppinen juttu tai 
siis niiku sidosryhmä juttuun liittyvä projekti tossa .. päällä .. et sit puuhuu siit 
asiakkuudenhallinta projektista .. siis käyttäytymis tämmöstä projekti termiä .. ooksä jotenkin 
tietonen . 
k: en .. en sillai  
v: .. niin sit hän käyttää tommosta termiä .. esimerkiks mä olen kirjottanut yle… niiku 
perusoppikirjan .. siis se on niiku sillai ihan niiku tollai laajasti käytössä .. ei mult on koskaan 
kukaan kysynyt miten toi kannattais  tehdä .. ymmärräksä.. 
k:juu 
v: .. se on niiku dokumentoitu.. mul on niiku osaamista .. mutta se on täällä organisaatiossa 
niin hyvin piilossa että tota .. ei tarvii vastata kyselyyn .. yhtenä esimerkkinä se on niiku .. ja 
sitten .. on se .. no miks mä menisin siihen projektiin sählään .. mul on muitakin .. niiku ihan 
tarpeeks hommia .. en mä niiku .. tää on varmaan ympäri HAMK:a tämmöstä niiku .. niiku 
juttu. 
 
10MOTK1188 
k: 2046 aivan .. no tota .. mitä sä niiku .. onks näistä .. näistä innovaatioista syntynyt 
keksintöjä tai patentteja . 
v: en mä oikein usko ..se immateriaalioikeuksien hallintahan on sitten siellä loppu päässä .. 
tärkee juttu ja .. ja tota .. ei mun käsittääkseni .. tietysti jotain .. riitelyjen ja käräjöiden kautta 
malli juttuja vois joskus … et on malli oikeus ois tämmönen .. ei mun mielestä. 
 
10MOTK11810 
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k: mitä sä olet yleensä mieltä sitten niiku keksinnöistä ja patenttikäytännöistä 
innovaatiotoiminnassa. 
v: no sillon kun pitää olla nopee niin tota … tota .. ei aina ehdi patentoimaan tai ei ole syytä 
patentoida että .. siinä ku .. jos ajattelee globaalia kilpailua ni .. niin tota .. mä olen jutellut 
yhden ystäväni kanssa joka tuolla Nokialla pyörittää semmosta isompaa patenttisalkkua.. niin 
tota .. ne tekee välillä niiku .. johto .. selkeitä päätöksiä niiden suhteen että .. tästä meille tulee 
kilpailuetua .. vaikka jostain niiku logistiikkaprosessin nopeudesta.. ei tähän pyritä mitään 
patentteja hakee .. vaan tota .. pidetään hyshys .. eli se tavallaan niiku .. vaikka sitä myös 
niiku .. sit on niitä jotka oikeesti myös pystyy ne niiku rahastaan ne niiku patentti .. se niiku 
immateriaalioikeuden .. tämmönen .. siis tuo … pieniin yrityksiin jota tää kanta-häme on 
ominaisimmillaan ei täällä mitää isoja oo ni .. niin tota .. mä näkisin että se on enemmän 
suurille toimijoille semmonen kyky pitää kilpailua poissa niiku .. tossa viime viikolla käytin 
tuolla opetuksen yhteydessä semmosta esimerkkiä että liittyen näihin patentti ja 
immateriaalioikeuksien että gillette joka on niiku partahöyliä tekee ni .. joku Tamperelainen 
topi keksi että kun nää on aika kalliita nää irtoterät et mä rupeen tekeen noita et suoraan 
gilleten varteen .. ja tota .. nehän riitautti gillete sen ja tota .. pisti jonkun yritysjuristin vähän.. 
kato ku siinä aina häviäjä maksaa laskun .. ja sit ne niiku käy sen tota pidemmän kaavan 
kautta ..ainakin hoviin mennään ja tota .. se on niiku luokkaa .. hovikierroskin .. no kolme 
vuotta .. niin siinä ku pienyrittäjä niukoilla kassavaroillaan rupee miettiin että .. ensin tulee 
uhka  ja sitten tota .. ja jos mä häviän sen jutun niin meen kanttuvei ja jos mä voitan sen jutun 
niin mitä sitten .. sit saa niiku jatkaa vasta .. niin tota .. sit semmosilla kasvu yrityksillä jotka 
oikeesti tämmöstä kykenee tämmöstä …tämmöseen think think tick ja kansaivälisyyden .. 
tämmöseen (…2253) local tyyppiseen .. nyt mennään isosti ja kansaivälisesti .. niin niille 
tietysti ne on hyödyllisiä asioita noi .. mutta tota .. ei se niiku useimpia mä .. jos meillä niitä 
tulee niin kyllä suomessa löytyy sitä niiku .. patentti ja rekisterihallituksen ympäriltä  ja .. ja 
niiku siitä niiku löytyy asiantuntijapalveluita näistä niiku yrityksen tukiorganisaatiosta löytyy 
asiantuntijapalvelu miten se kannattaa hoitaa ja tota .. en mä nää sitä ongelmalliseksi sitten 
jos on niiku aihio. 
 
10MOTK11811 
k:2289aivan .. to siirrytääs sitten vähä .. varmaan jossain vaiheessa jo vähä käsiteltiinkin 
tämmötteeseen ku opetusohjelmiin niin että miten nää ideat ja niiden käsittely palvelee 
opetusohjelmia ja .. tai koulutusohjelmia ja opettamista. 
v: no siis tää innovaatioputken .. 
k: yleensäkin ideoiden käsittely siin opetuksen yhteydessä että.. millä tavalla sitä  
v: no .. siel on tota .. erilaisia .. menetelmiä vois käyttää .. se on vähä oppiaine kohtanenkin 
että .. jossain niiku .. se on luontasempaa .. esimerkiks mulla oli jossain vaiheessa semmonen 
kurssi kun digitaalisten tuotteiden innovointi ja konseptointi .. siinä nyt luontaisesti oli nyt 
näitä juttuja .. 
k: aivan 
v:.. mut sitten .. tota .. ihan tämmösellä vaikka .. markkinointitutkimuksen .. kurssilla ni ei 
siinä … se on  … tämmösen tutkimusprosessin vähä niiku omaksumista .. ei siin nyt kannata 
pyörää keksiä uudestaan .. mutta tota .. sitten tossa meillä on tää opinnäytetyön liittyvä 
tutkiva kehittävä osaaja kurssi tossa on .. siinä mä yritin tota .. kannustaa opiskelijoita siihen 
että .. joka liittyy tähän taas että .. että .. voi olla muitakin parametrejä kuin se kiinnostavuus 
.. sen ideoiden arvioimista .. oikeesti porukan pitäs saada tää putki .. kun miettii opinnäytetyö 
aihioita .. itsensä kanssa .. mihis projektiin mä haluaisin lähteä ni .. että .. mul oli siinä pikku 
harjotteessa niiku viis.. viis juttuu ja sitten pyysin että he niiku arvioisivat näitä .. ny vaikka 
näillä kriteereillä ku kiinnostavuus et nappaaks tää mua tai sitten tärkeys .. onks tää 
semmonen et tää kannataan ratkaista.. tähän kannattaa skarpata .. sitten toteutettavuuden 
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näkökulmasta niiku onks tää helppo vai vaikee .. ja sitten tota .. rahotuksen näkökulma .. 
maksaas tää .. onks tää .. siis jos lähtee kerää niiku .. tääkin on aika kallis .. tää .. jos mietit 
niiku tätä haastattelujen tekemistä mitä sä nyt teet .. ei se niiku oo ilmanen .. niin ..ainakin 
siitä näkökulmasta että .. monimuuttuja keinoin ku evaluoi ja sitten niiku .. idean .. se nyt oli 
yks semmonen konkreettinen esimerkki mutta hirveen vaikee .. porukka olla möllöttää 
perus(…2454).. vaikee saada niiku sitä .. joo mä teen tosta joskus ja ne jättää sen tekemättä .. 
eli .. me  .. on semmosiin ajallisia tilanteita että .. tai sitten tota.. vastaavaa vois käyttää 
jonkun ammatillisen osaajan .. välttämättä peruskurssin (…..2474)ympäri amkia niiku villisti 
pistäs ihmiset miettiin mikä musta tulee isona .. eikä niikään sitä mitä äiti sano .. miehestä 
tulee tämmönen tai .. mihkä ei ole luullu kaverit kave.. menee niiku.. niiku haastaa sitä mutta 
.. sillä tavalla voisi .. vois matkan varrella niiku .. hyödytää tätä pipelinea .. esimerkiks näissä 
opintojaksoissa .. mut tota .. kun tullaan .. mul on aika ..niiku perinteisesti ollut semmonen 
oma tuntemus tästä .. tässä tota .. aika tämmönen kvantitatiivinen tuntemus niiku .. ja vähä 
kyllä niiku .. mä oon myös tuolla teknisen yliopiston puolella opiskellu .. niin tullut 
semmonen .. ehkä semmonen niiku  niin sanottu kovien arvojen kautta kasvanut tähän 
ammatillisessa kasvussa itte mutta .. kyllä nyt kun omia pieniä lapsia yrittää niiku kasvattaa 
kyllä mä niiku hirveesti kannustan siihen luovuuteen .. siis yritän että .. se voi tulla piirtelyn 
ja töhertelyn kautta mutta .. mutta tota.. sitä luovuuden .. niiku .. ja insinööri puolella se on .. 
mä luulen se on niiku just semmonen tää ei niiku .. fysiikan lait on tämmöset että piste.. et 
luoduuden kompinointi sinne ni .. se on mitä pitäs niiku metodologisesti rakentaa ja ..ja tota .. 
jos nyt yhtään ideoita saa antaa .. niin vähä sillai että .. en mä tiedä tarvitaanko tällasii 
HAMK:n tasosiin työryhmii mutta olis hyvä että olis niiku .. joku toolboxi sitten että .. vähä 
niiku luovuus tota .. työkaluja .. niiku semmonen niiku että .. paremmin näin. 
 
10MOTK11812 
k: miten sä näät sitten tavallaan näitten koulutusohjelmien välisen yhteistyön ja versus sitten 
tavallaan myös KT keskusten välisen yhteistyön opetustoiminnassa .. ja ideoiden käsittelyssä. 
v: meillä on nytten täällä ..täällä tota .. tässä KT:ssa ..yrittäjyyden ja liiketoiminnan KT .. 
tietojen käsittelyn puolella ollut vähä semmosta ja .. mullakin on toi tietojärjestelmä .. niiku 
näkökulma tuolla niiku aikasemmassa työelämässä .. niin sanotusti ymmärrän niiden päälle .. 
että niis on rahaa ja tekemisen meininkiä .. niin tota .. nyt meil on vähä semmosta vedetään 
semmosta eeppi toiminnanohjausjärjestelmä juttua ja muuta .. niin tota .. eli yhden (…2646) 
liiketalous näkökulman että .. mut sitten niiku .. toi .. HAMK:n johto on mennyt lupaan 
Hämeenlinna kaupunkille että .. että tietojenkäsittelyn koulutusohjelman pitää olla tämmönen 
universaali .. se ei saa niiku tulla liian lähelle liiketaloutta .. yht’äkkiä me ollaan siinä .. ei saa 
tehdäkään sitä tai ei saa niiku vetää sillai sellasia oikeesti toimivia juttuja yhteen jotka tois 
niiku lisäarvoa todentuessaan .. kyl me jotain siel räpelletään mut se oikeesti himmaa sitä 
tahtotilan niiku .. vittu tästä mitää tuu .. ihan oikeesti .. on meillä ainakin liiketalouden 
opettajilla kun mennään eeppi järjestelmiin perehtyyn .. niin niin tota .. sillai että niit pystyy 
opettaan niin se on semmonen aika kova homma .. ja jos et sä usko siihen et tää kova homma 
kannattaa hedelmää niin .. niin tota ei .. no se on vähän suvaitsevaisuudesta kiinni .. meil oli 
viime viikolla Matti .. pöräytti semmosen .. eiku tällä viikolla tiistaina.. oli semmonen .. 
näihin erilaisiin painopiste alueisiin liittyvä tuotekehitys hässäkkä ja .. mä olin esimerkiks 
ilmottautunut tähän hyvinvointi juttuun ja yritin siellä .. panostani kantaa .. niin niin tota .. se 
on myös se että .. et vaik .. itse väitän ymmärtäväni et siel on iso markkina siinä niiku .. 
humanteri puolessa .. niin niin tota .. kyllä mä niiku toivon että sielläkin tulee rispektiä siitä 
kohtaa mitä nyt mul on sinne annettavaa .. että meil on vaan niiku .. niin sanottuja työhevosia 
siellä koska muutenkin sitä työtä riittää .. eli eli tota .. parhaat löytyy tietysti semmosesta 
niiku innokkaista .. parivaljakoista tai vastaavista .. et jokka niiku vetää niiku .. hommia siinä 
.. meillä oli ..esimerkiks toi Kautolan Helena joka vetää tota .. onksee ..mikä ..eli ..mikä 
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perskuta .. elinympäristö KT:ta .. niin tota .. hänel oli semmonen niiku idea että tonne .. kun 
siellä on elintarvike tekniikka .. niin niin tota ..elintarvike tekniikan puolelle insinöörit pitäs 
saada niiku sitä soveltavampaa markkinointia niiku elintarvike puolelle .. me rakennettiin 
siihen niiku vähä tota toteutusta ja .. ja ihan hyviä aihioitakin mutta .. siinä on haasteena se et 
sinne ei ole hakijoita.. tähän että miten pakkaan maksalaatikoita niiku .. ketään .. nuorisoo se 
ei niiku .. se ei kutsu .. eli ne ei saa niitä ohjelmiaan täyteen ja silloin me ei voida tulla siihen 
että .. että kahden vuoden päästä on tän opintojakson toteutus.. kun jos se ei alakaan .. mutta .. 
kyllä siinä on herätty että kyllä kaikenlaista vois tehdä .. ja välillä on kivempi tehdä jos täällä 
omassa koulutusohjelmassa on .. ikävää. 
 
10MOTK11814 
k: no tota minkälaisena sä näät tota nykysen innovaatioprosessin vahvuudet ja heikkoudet . 
v: no heikkouksia on se että tota tai vahvuuksia se että .. että tietää et siellä jotain on ja 
tavallaan vahvuuksia .. vahvuus löytyy varmaan Matti Hakalan niiku osaamisesta ja siitä .. 
siitä niiku .. hänen päänsä sisältä et se on niiku vähä niiku että .. miten rohkeesti sitä kykenee 
laventamaan että .. kun siinä niiku on kiistatonta osaamista mutta .. sit kun tullaan siihen 
niiku  .. prosessuaaliseen institualisoitumiseen .. se oikeesti niiku lähtee yhden ihmisen niiku 
.. aivoituksen jalkautumaan organisaatioon .. niin siinä ei oo vahvuuksia vielä niiku .. tää on 
hyvä tää focus teema ja sen intekrointi sitten tähän opetukseen siis tän T&K väen sekä 
johdossa niiku aina pyritään haastaan mutta .. onhan sitä yritetty tehä kato .. tämmöstä 
työelämäyhteyttä .. nää vanhan kauppaopettajat sanoo sitä on tehty joka olivat 
kauppaopistossa opettajina.. et sitä tehtiin jo kolkytävuotta sitten .. show what .. että että tota 
.. siinä oikeesti pitäs olla ..olla niiku .. ehkä näitä sankaritarinoitakin .. jota joku .. tota .. 
piilaakson niiku koulu siis stanford ja (berglay 2933) ja tän tyyppinen et pystyy .. meillä on 
näitä gooleja ja muita että revi siitä .. mutta tota .. täälä ne sankaritarinat on niiku 
vähäsemmät .. tota .. ei niitä juurikaan ole .. se on ehkä yks semmonen .. ei selitä koko juttua 
.. et miks tätä pitää tehdä .. niin se on vielä vähä hakusessa vieläkin .. se nyt on .. moni hakee 
niiku perusleivän näistä jutuista .. ja ja myös kato se .. miksikä siihen pitäs olla virikkeitä on 
se että .. tääl on enemmän säilyttäjiä .. toi laskentayliopettaja Ismo kerto kerto tossa et.. meil 
oli semmone palaveri .. noista sisäisistä muutoksen johtamisesta .. joihin tääkin liittyy kun 
lähtee tulkitteen .. Ismo sano hei meil on enemmän säilyttäjiä kuin muuttajia .. et on 
enemmän niitä .. torppaajia  ja ja tota .. ikäjakauma on .. et mennään yli viidenkymmenen 
odotetaan eläkettä … siis miksi kan..  tai miten kannustaa menemään epämukavuus alueelle .. 
se on haaste HAMK:ssa .. ja ja .. tota.. siinä välttämättä tää johdon toiminta ole ole 
omimmillaan .. et se on niiku hyvää esimiestyötä niiku .. ylhäältä alkaen .. joo .. ja hyvästä 
esimiestyöstä niiku niukkaa resurssia . 
 
10MOTK11815 
k:3054 no tota millanen olis hyvä toimintamalli. 
v: hyvä toimintamalli olis varman semmonen vähä .. vähän tota .. kyllä tää niiku tämmönen .. 
asioita pitää projektoida varmaan mutta .. tää suppilointi .. että tota .. sekin olis hyvä 
havahduttaa että .. että .. se on kato niin etäällä tää niin sanottu aluevaikuttavuuden motiivi .. 
että pistetään kanta-hämeen entistä ehommanks paikaks ja viireemmäks paikaks niin tota … 
se on .. niin .. se on fiksumpaa arvostella ku kertoo itte miten ne asiat pitää tehdä .. täs on 
hyvä pöhinä tässä focus ryhmissä sen jalkauttamis pyrkimyksessä .. varmaan niiku .. ei 
missää nimessä kaikkii opintojaksoihin sitä pystytä sitä tuomaan mutta .. niin mutta tavallaan 
niiku varmaan koulutusohjelmien .. koulutusohjelmien varmaan pitäs tuoda .. tuoda niiku 
näkyväksi .. yksikin .. yksikin tota opintojakso missä hyödynnetään .. esimerkiksi tätä.. 
luovien menetelmien hakemista.. sit pitäs varmaan tuoda yksi opintojakso missä oikeesti .. 
annetaan .. panosta tähän ..ylipäänsä tähän inno.. tai tuotteet T&K prosessiin tai missä se 
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intekroituu hyvin .. mutta kato .. sillon kun se on aina muiden juttu ettei tää oo mun asia niin 
jää tekemättä .. et sielt pitäs saada niiku .. innostettuu osa niiku ottaen .. ottaen siitä niiku .. ja 
sitten niiku .. vähän leväyttä hyviä toimintamalleja muihinkin opintojaksoihin .. ei se 
kaikkialla leviä mut … mut kato kuitenkin .. opiskelijat käy sen koulutusohjelman läpi ..  niin 
jossain vaiheessa sitä elinkaarta ne kohtaa sen .. sen jutun .. ja siitä saadaan massaa .. sitten .. 
tuolta niin sanotusta elinkeinoelämästä ni .. miksei julkishallinnon puoleltakin ni .. siis sen 
vuoropuhelun lisääminen.. kannustamisen .. minkälaisia ylipäänsä halutaan täältä innovaatio 
putkesta ulos .. niin niin tota .. tuotteistetut palvelut on niiku mun mielestä niiku .. helpoin 
saada aikaseksi verrattuna tämmösiin menestyksellisiin teknisiin tuotteisiin jotka vaatii sen 
tuotekehityspanoksen .. testauspanoksen ja sitten kaupallistamispanoksen että tota .. sille 
puolelle varmaan .. varmaan tota .. mut meillä on nytten bisness poit avauksessa joka on 
tämmönen .. vähä semmonen että .. yritetään haalii tuolta toimeksantoja ja tehdään niitä ja 
saada opiskelijat niitä tekemään mutta .. näitä oppimisympäristöjä HAMK:ssa .. jos se on nyt 
vaikka meittin juttu tässä .. niiku .. HAMK:ssa meinaa olla vaikka kymmene KT keskusta jos 
ottaa kielikeskuksen ja yamk:n mukaan .. niin .. ei näitä montaa oo tämmöstä … niiku .. 
tämmöstä automenttiä jossain Valkeekoskella mä en edes tie mitä ne siel tekee mutta .. mut 
nää aidot oppimisympäristöt .. opiskelijoiden osallistaminen sinne ja kiinnostuneiden 
opettajien osallistaminen sinne.. et sitä .. se varmaa se ennustettavuus on että .. kyllä mä 
luulen et mä voisin ittekin kiinnostua siitä että .. jos olis semmosta näkymää että .. pyörit 
tossa kolme sataa tuntii vuodessa tossa niiku .. innovaatioputken edistämis .. toiminnassa .. 
siis suhteessa niiku mitä kaikkee siinä nyt on .. mut se sais olla semmosta vähä jatkuvampaa 
että .. tätä tehdään eikä tää oo semmonen …. et niiku .. jos me ollaan tosissaan niin .. pidetty 
horisontti sillä .. sillä ku .. Matti Hakala niiku toimilla tulis olla että niiku .. nyt sitä 
käynnistellään mutta .. visio on niiku .. etäällä . 
 
 
 
10MOTK11816 
k:3343 joo .. mites totanoin tommonen innovaatioasiamies tie .. onks teidän osastolla 
semmosta ja tiedätkö onks HAMK:ssa semmosta. 
v: en mä tiedä että olis HAMK:sakaan .. mut ..mut sitten kun aatteleen vaikka .. jossain 
vaikka Tampereen teknisessä yliopistossa semmonen on .. se kai liittyy enemmän kai siihen 
että .. kun sie tehdään enemmän tilaustutkimusta niistä sais koululle niiku immateriaali 
oikeuksia niiku .. niiku .. et onko ne niiku työsuhteen aikana tu.. saako tutkijat viedä niitä 
mennessään .. meillä ei oikein siitä ..sitä niiku teemaa .. mut se on niiku aika tommonen .. 
juridinen näkökulma .. immateriaali oikeuksien hallinnoinin ja manageroinnin näkökulma se 
.. mä .. mun mielstä ne on juristisia .. siellä TTY:säkin .. niin tota .. eihän se välttämättä se 
..tu.. katteleen to hedelmiä .. jos se ylipäänsä toimii se putki .. se innovaatioasiamies .. sehän 
sais niiku .. siis levittää jotenkin tätä .. tätä putkee .. niin tota .. ei mun käsittääkseni tästä 
putkesta tule semmosta volyymia joka perustelisi sen että siinä olisi nytten niin paljon 
hommia .. mutta .. mutta varmaan tässä edistämisen ja tota .. kato kun sinne tarvii oikeesti 
niikun .. innostajan .. että .. etä Matti Hakalakin näkijä ja osaaja mutta hän ei ole innostaja.. 
niin tota .. kuka meil on se innostaja .. Puusaaren Pertti on mun mielestä hänell on niiku .. 
vuosien varrella oppinut arvotaan hänen niiku innostuneisuutta .. mutta sekään ei välttämättä 
tartu vielä .. se on niin etäällä .. ne herrat että tota .. pitäs olla vähä sisäsiäkin innostajia jotka 
ei heti lannistu .. lannistu ku joku kysyy ooks sä nyt tosissas .. onks lääkeet jäänny syömättä 
tai jotain. 
 
10MOTK11817 
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k: aivan .. 3478 tiedäksä onks HAMK:ssa niiku tota noin organisaatiota kattavia sääntöjä ja 
ohjeistuksia ideaprossesseista. 
v: jos se nyt .. luodaan tämmönen ..tämmönen leikki .. ja meidänki KT:sta joku sinne 
heilahtais .. niin tota .. joka olis varmaan meilläkin toi tutkimuspäällikkönä toimiva toi Ismo 
Vuorinen joka on laskentatoimen yliopettaja joka sano et me olaan ihan ku muulit .. säilytti 
ne muut.. niin tota .. ei se siis .. se se .. ohjeistus .. nää on pakkopullaa että .. on monta vuotta 
pärjäsin ilmanki ja nyt kun on joutunut esimies asemaan .. on kattellut mitä helkuttia näitä 
velvotetaan noudattamaan … menee vaikeemmaks ja vaikeemmaks  eli tota .. mä luulen nyt 
kun ollaan tässä suppilon pää .. täällähän ei niiku tu putkeen mitään .. se on vaan kyllä 
ahdinkoo .. mutta ajan kuluessa tämmönen .. homma ni .. rupe niiku pelittämään .. tuoda lisää 
jykevyyttä  ja porttejansa tämmöstä tategate3552 metodia .. ooksä nyt yhtään … 
k: on on 
v: niin niin tota tuoda nää portit ja dokumentoidaan ne ja kuka on portin vartijana ja kuka saa 
projektointi oikeuden  .. mitä nyt tällä lähdetään hakemaan rahotusta.. sekin tää hanke 
portfolio pitää pitää tolkuissa .. niin tota .. ne on hyvin etäällä sitten kato ku .. tota jos sä 
aattelet toiminnan ennustavuutta .. koulutusohjelmissa .. no ei täältä yhtään tiedä mitä täältä 
tulee ulos niin niin tota ..se lyhyt kestosuushan täs on se .. että sais olla edes semmosta niiku 
joku kantaa sen perusriskin että .. että tota .. voidaan vaikka puoli henkilötyövuotta pitää 
niiku vapaana että kyllä siihen jotain tulee niiku hankepuolelle .. ja ja se .. meillä esimerkiks 
hankeosaaminen kuihtuu se on olematonta tai siinä on niin paljon .. aikaa kun täällä on tehty 
menestyksellisiä hanke hakemuksia että se on sääli .. kylä .. kylä siitä ollaan tietosia että tälle 
pitäis tehdä jotain .. mutta se innostus . 
 
10MOTK11813 
k: sit vielä palatakseni tohon vähän alussa käsiteltyyn aiheeseen tähän ilmapiiriin ja 
innovaatioilmapiiriin .. miten sä näät tota onks eroo T&K henkilökunnan ja 
opetushenkilökunnan välillä innovaatioilmapiirissä3644 
v: ….. no … ei varmaan ilmapiirissä mut innovaattioilmapiirissä .. ja ja .. siis kato se on se 
niin .. se kohdentuu innovatiivisuus ja innovaatiotoiminta ni .. mä sanoisin että 
opetushenkilökunnalla tehdään prosessi innovaatioita.. että miten tän asian vois tehdä .. 
paremmin .. vaikuttavammin .. jopa tehokkaamin.. sitten T&K porukka kattoo ehkä enemmän 
niiku tuote kautta palvelu kehityksen näkökulmasta .. et siinä niiku tulee se innovatii .. 
innovaation niiku .. tyyppi tai kohdentuminen .. ja sitten se T&K porukka .. varmaan toivois 
enemmän semmosii niiku .. irtiottoo .. siis radikaalit innovaatiot on siellä referenssinä jos 
semmosia vaan niiku siintäis jossain .. ja ja tota .. sit kun meillä on tätä säilyttäjä porukkaa 
siinä opetushenkilöstössä liikaa .. joka tulee niiku eri syistä ei siinä mitään .. eikä sitä tarvii 
haastaa se on pieni mahdollisuus (….3719)kautta ja näin .. mutta tota .. sielä niiku mennään 
enemmän tämmöseen inrementtaali .. vähä vähältä kehittämiseen … ja ja .. sillä tavalla niiku 
.. kohdentuminen niiku semmosiin .. kaupallistettavia juttuihin varmaan niiku T&K puolella 
.. taikka tähän vois saada rahotusta.. sitten toi perus koulutushenkilöstö on sillä fiiliksellä että 
.. tuollahan on toi hana auki kun saadaan opintopisteitä kasaan .. niin tulee opiskelijoita raha 
ja tota .. sit että .. se tota .. jatkuvuus on erilainen että.. sitten että .. meillä oli toi .. olikse 
viime vuonna .. vuonna tämmönen tulostavote keskustelu jossa niiku .. tää ylin johto oli 
syömässä sämpylät täällä .. ja tota .. nehän voi olla hyviä tai huonoja palavereita ni .. se oli 
ihan semmonen keskitason .. niin tota .. olikse nyt Hakala vai Hitsanen .. kerto siitä että .. 
tukekaa sitä yrittäjyyttä .. ni ni siis meillä on .. siis kato että .. mut jos tilis vaikka semmosella 
kannustejärjestelmällä vois sitten saada jonkun tikkunekun kun onnistut niin tota .. ei meillä 
semmosia tyyppejä oo liikaa tässä jotka tarttuis niiden nekkujen perään että tota … että tota .. 
se on haasteellista .. siis se .. mut mut kyllä tässä on semmosia juttuja varmaan tän 
bisnesspointin tai yrityspalveluaseman kautta mikä tota tuo sitä innovaatioputkee .. se on 
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ehkä semmosta prosessikehittämisen juttua .. sielä .. joku voi niiku testauttaa jotain sen 
palvelee sitä niiku  alue .. alue sillä tavalla mutta … mutta tota .. myös semmonen ku 
yhteistoiminnallisuus kai siinä innovaatiotoiminnassa niin .. se tarvii tietynlaisen ilmapiirin 
joka siis .. myös niiku luovuutta korostaa niin sanotusti vähä väljää .. osa tääl on niiku sillä 
fiiliksellä että hyvä kun selviän nykysistäkin hommista että .. et semmonen niiku .. rentouden 
väljyyden .. riskinoton … halu niin  tota .. ei sitä oikein oo .. enkä mä tiedä siis miten se 
jalkautetaan  .. omalla esimerkillään .. mut sit jos sä teet omat hommat silla imulla on aika 
väljää ja rentoo niin kyllä muut sanoo hei sul on vähä liian rentoo . 
 
10MOTK11818 
k: aivan ..sit olis oikeastaan viimesenä asiana ihan tommonen peruskysymys siitä että jos 
ajatellaan innovaatio prosessia sinänsä .. on idea .. sitten on sen innovaation käsittely .. on se 
projekti .. sit tuotteistaminen ja markkinoille vienti niin mihin kohtaa sä näät totanoin sitä 
putkee .. missä kohtaa siin on HAMK:n rooli.3932 
v: no kato .. kyllä me voidaan olla siinä kaupallistamisen valmistelussa .. esimerkiks mä siinä 
focus ryhmä hommassa sanoi että mul on niiku .. oikeesti osaamista sen asiakas tarpeiden 
sillain niiku metodologiseen keräämiseen .. havainnointiin ja .. ja ja tota .. jatkojalostamiseen 
niiku .. myös niiku .. semmosien niiku piilevien asioiden .. mää niin sanotusti osaan sitä asiaa 
… ja sitten mul on siinä ymmärrystä kaupallistamisessa .. kaikki nää 
markkinointisuunnitelmat .. lanseeraussuunnitelmat .. siinäkin osaamista .. et joo .. mä tein ne 
ehdotukset .. mä voisin erityisesti kantaa näistä korteni kekoon siihen ni .. ei sitä nyt niin 
kamalasti kiinnostunut .. ja ja tota … vaikka siinä kokousryhmässä .. niin niin tota .. 
esimerkiks kato tässä .. jos innovaatio putkee kuvais vaikka HAMK:n hanketoiminta.. 
projektitoiminta .. niin totuus on se kun hanke loppuu niiku kansallisellakin tasolla se on 
totuus euroopankin tasolla .. niin sit se innovaatio riippuu siellä hankkeen niiku jäännösarvo 
arvo on aika olematon .. et se ei niiku leviä ne hyvät käytännöt mitä siinä hankkeen aikana 
ehkä kehitetään .. mä ver ..käyttäisin sitä niiku se on tavallaan vaikka julkisella sektorilla .. se 
on niiku sitä markkinointia .. ei tää .. siinä joko onnistutaan tai epäonnistutaan surkeesti .. ja 
tota .. siinä meillä on annettavaan mutta .. en mä ….kyllä me näikin pärjätään jos ei kukaan 
tuu kyseleen niin ..niin tota .. pysytään näin .. no sitten tulee tää .. tää projektointi niin sehän 
voi saada erilaisia muotoja että .. että mitkä pääsee täältä niiku porteista läpi .. niin niin tota .. 
varmaan tämmönen projektijohtamisen .. niiku .. jämäkkyys .. ja välillä niiku projektin 
omistajuus .. se on vähä hakusessa .. välillä kato niitä projekteja kohdennetaan sillai sul on 
vähä tyh.. siis kato ku .. saattaa olla sillai .. jos niiku rumasti sanotaan .. on semmosia 
vaikeesti työllistettäviä opettajia .. kun ne ei pärjää opiskelijoiden kanssa niin kovin hyvin eri 
syistä .. tai sitten jotain muuta .. niin sitten ruvetaan täyttään sitä heidän työkuormaansa sillai 
että ..millä me saatais joku kiva hanke tai projekti että sit saatais vähä töllekin töitä .. no millä 
sitten .. siis tää on niiku esimiehen näkökulma .. sit tulee se motivoinnin näkökulma .. kun 
sulle ei ole muuta töitä niin tee tämä .. ja kirjaa tuntis ylös .. mutta se projektin omistajuus .. 
innostuneisuus .. niin se ei .. niiku välity tässä putkessa niiku siihen tekijään .. sitten taas se 
porukka jolla on muutekin niiku täynnä se työkuorma .. jos se niiku ideoi ja ottaa 
omistajuuden johonkin ideaan .. mä hommaan tähän hyvä projektin ja rahotuksen .. mä räpsin 
tän kanssa .. niin tota .. mistä se sitten luopuu .. niin tota .. et sillon se just tämmönen ku 
osittaminen toi .. Brantin Ulla joka nyt on KT keskus johtaja .. hän oli monta vuotta niiku 
hanke hommissa ja .. ja ja teki ittelensä mukavan hankkeen .. eli otti niin kokonaisvaltasesti 
sen .. et mä en tee mitään muuta kuin tätä projektia .. sillon taas .. kun Ulla oli siinä 
hankkeessa ..vaikka hän oli ollut koulutusohjelmajohtaja .. vaikka hän oli ollut opettaja 
pitkään .. niin ei se intekroitunut meidän opetukseen millään tavalla .. vaikka hänellä oli 
ymmärryskin että tää vois olla ihan hyvä juttu .. se liitty niiku tähän PK yritysten 
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markkinointi osaamisen kehittämiseen kanta-hämeessä .. mut mut .. ymmäräksä mitä mä 
sanoin .. 
k: juu 
v: .. vaikka ihmisellä niiku sisällöstä .. se työaika ku jakaantuu sillai  .. siis hän teki ittenäisen 
projektin että .. mä teenkin vaan tämän .. mut sitten jos hän olis ihan pienen kakun ittellensä .. 
hän olis tehny vaikka neljä sataa tuntia sitä .. loppu taas tätä perushumppaa niin .. niin tota .. 
se ei olis projektin kokona taas .. siis että .. miten tähän organisoidutaan niin tota .. tota se on 
ongelma .. en mä .. oikein niiku .. näit esimerkkejäkin löytyy mutta esimerkiks toi on yks että 
.. että tota .. joko ollaan rehellisiä .. mä koko ajan olen rehellinen vaikka mä menen tohon 
noin .. tota jos on semmosia vähä hai…haitallisia ja ärsyttäviä persoonia sitten niiku 
tuupataan no hei (…4224)juttu hanke menee tuola niiku läänissä läpi että .. tosta painan 
meneen .. sitten ihminen sitä miettii mitäs tässä pitäs tehdä .. jatkuu tää ja  ja ja .. putkihan on 
sitten projektivaiheessa .. ja tota .. siis meilläkin oli vaikka se bio .. tai siis elintarvikepuolen 
markkinointi .. niin kyllä meillä työryhmässä oli .. se oli kokoajan sitä että .. työskentelyn 
tehokkuutta .. motivaatioo .. lopputulosten laatua se että .. ne toteutuuks tää käytännössä .. 
meneeks tää sinne niiku .. että tehään tämmönen elintarvikealan markkinoiti koulutus oikeesti 
.. ja sitten että .. tarviiks tätä nyt tehdä .. oli se että .. että tota .. onks se nyt niin erilaista 
markkinointi siellä kun vaikka jossain muussa … kyllä se ihan hyvä juttu oli mut .. siis kyllä 
meillä kokoajan .. joka projektipalaverissa oli sitä että .. vittu joo …. mut se ei ollu niiku 
meijän oma juttu .. se omistajuus ja se .. se se niiku .. miten .. esimiestyön kautta kannustaa 
ihmisiä .. ottaan omistajuutta näistä .. näistä hommista ni .. se on hankalaa . 
 
10MOTK11819 
k: aivan .. tota … mun patteri .. kysymyspatteri on käyty läpi et jos sä haluut jotain lisätä 
vielä ni 
v: ei kyllä toi on kattava .. mä vastaa siihen tota .. kyselyysi vielä .. 
 
 
k: joo .. no .. minä kiitän totanoin tää oli ihan erittäin antosa  keskustelu         
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Haastateltavan 11MTK503 haastattelun litterointi 
 
k: haastattelu oliks tänään 28.9 kello 8.00 noin pyöreesti.  
 
11MTK5030 
k: Jos ensimmäisenä kysymyksenä tota otettas mis ominaisuudessa olet haastateltavana. 
v: varmaan siinä ominaisuudessa et mä tutkimuspäällikkö Valkeekoskella ja vedän tätä 
Automaint osaamiskeskittymää . 
 
11MTK5031 
k: joo . no sitten ensimmäisenä oikeen aiheena tota.. millasek sä koet totanoin tän hetken idea 
ja innovaatioilmapiirin tääl osastolla. 
v: no täälähän on tapahtunut viimesen parin vuoden aikana melkonen muutos että .. on 
syntynyt keinoja jopa.. jopa viedä ideoita eteenpäin .. toki kehittämisen varaa aina on .. mut et 
.. tavallaan tän tarjoo tää osaamiskeskittymä jonkinnäköisen työkalun ja sit on tullut tätä 
projektioppimista opiskelijoille .. sitäkin on hyödynnetty näiden ideoiden eteenpäin viennissä. 
 
11MTK5032 
k: no otetaan sit saman tien kun sä mainitsit työkaluja .. niin minkälaisia työkaluja teil on tällä 
hetkellä käytössä .. ideoiden hallintaan. 
v: joo.. tietoteknisiä työkaluja ei ole oikeastaan .. mitä nyt Orgideaa ole vielä otettu käyttöön 
vaikka sekin ilmeisesti olis .. toki niiku sillä tasolla.. et pikkusen niitä tallennellaan .. tossahan 
on ollu se into hanke .. joka on ollu sitä niiku firmoissa pyörimistä niin sen yhteydessä on 
käytetty sitten näitä .. avoimmen lähdekoodin ratkasuja eli .. eli sielä asiakkuuden hallintaan 
pistetään vähä mitä on tullut matkalla vastaan ja tavallaan sitä kautta voidaan myös jakaa 
vähän sitä mitä (…108) yrityksessä on noussut esille .. mut sitten nää tosiaan käytännön 
työkalut on juuri näitä … automaintissa on kolkytä henkee josta nyt puolet on 
osapäiväopiskelijoita ja sit on tuotantotalouden koulutusohjelmassa erityisesti niin siellähän 
on .. tää projektijohtamisen ympäristö tot… kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla jota nyt 
.. sitäkin vetää nyt sitten niiku täältä automaintista lähtösin oleva henkilö .. se .. aika hyvä et 
niin on sillai käytössä .. iv puolellahan sitten .. international bisnes(139) niin siellähän on tää 
practical bisnes projekti mihin myöskin viedään niitä ajatuksia välillä pureksittavaksi. 
 
11MTK5033 
k: 147 no onko nää työkalut ajan tasalla. 
v: no se on määrittelykysymys mitä se tarkottaa eli ..eli tota .. on ja ei .. kyl ne siinä mielessä 
on ajan tasalla et sellaset on olemassa ..mut toki se semmonen … tota monen asian hallinta eli 
nyt se niiku .. asioita tehdään automaitissa .. niit tehdään projektijohtamis ympäristössä niit 
tehdään practical bisnes projektissa ja vähän muuallakin niin sen palapelin hallinta vaatii 
ehkä pientä kehittämistä ja varmaan jotain työkaluakin. 
 
11MTK5034 
k: no tota .. onks teillä joku määrätty porukka ketä osallistuu näitten ideoiten käsittelyyn vai 
meneeks ne aina niiku tapauskohtasesti . 
v:195 se on semmonen määrittelyn alla oleva asia eli .. eli semmosta varsinaista päätöstä .. tai 
tai määriteltyä prosessia joka juuri aina toteutuisi ei ole … mut sitten käytännössähän se 
rupee muovautuu siihen suuntaan et sie on aika pitkälti samat porukat jotka miettii mitä 
kautta sitä hommaa viedään eteenpäin … ja sitä kuvioo ollaan nyt sitten virallistamassa ihan 
siinäkin mielessä että ku .. nyt sit tulee tää auditointi .. tavallaan tääkin prosessi pitää olla 
mietittynä jollain tasolla. 
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11MTK5035 
k: aivan .. miten paljon nää.. tää porukka käyttää totanoin työ tai vapaa-aikaa niin innovointii 
ja ideointiin  .. yleensä asioiden hoitoon. 
v: no prosentti lukua en osaa sanoa mutta .. sanoisin että paljon .. et tää nyt kuitenkin on 
pääsääntösesti porukkaa joka .. ei ole varsinaista opetushenkilöstöö vaan on henkilöstöö joka 
tekee tätä hankepuolta ja sitten lisäksi tekee opetus hommia että .. 
k: se on ensiks niiku tavallaan se hankepuoli ja sitten opetuspuoli … 
v: …tällä  .. tällä henkilöstöllä joka pyörittää se on pääasiassa niin päin .. et se on ainoona ero 
tietysti toi susku joka pyörittää tota projekti ympäristöö hänhän on nyt tällä hetkellä ihan 
opettajan virkaehto sopimuksella mutta .. sanotaan menttalitasolla hyöty menee näin päin. 
 
11MTK5036 
k: aivan ..aivan .. no tota millasii ideo .. innovaatiota osastolla syntynyt .. onks niis tullut 
jotain prototyyppei .. palveluaihioita ..tai vastaavia  
v:289 tietysti .. meillähän menee vielä toistaseks homma aika pitkälle nyt (….296) kyl siit 
tulee jatkuu .. varmasti sillä puolella oleen.. näähän on yrityslähtösiä nää mitä on .. sieltä toki 
on syntynyt .. eli ..eli semmosia innovointeja mitä on yritykseen tehty niin niistä on poikinut 
asioita joista on poikinut protoja.. jopa tuotteistamiseen asti menny… ja toki vasta silloin 
voidaan innovaatiosta puhuakin kun siellä on tää puoli mukana. 
 
11MTK5037 
k: onks niistä ihan syntynyt oikeesti ..oikeesti liiketoimintaa joko yritykselle tai HAMK:lle. 
v: se on vaan siinä kohtaa että se on niiku .. se kehitysprosessi on menossa. 
k:aivan .. 
v: .. ja toki ..mitä täs on .. mitä tässä puhutaan ne on kyllä sitten yrityksille tapahtuvaan 
liiketoimintaa .. semmosta mitä olis HAMK:lle syntymässä liiketoimintaan en yht’äkkiä 
osaan sanoa .. on toki ollut ajatuksia mut nään on siis vähän sivujuonteita että tästä meidän 
oppimisympäristöstä mikä meillä täällä on .. missä käytettään tämmösiä tuotantolaitteiden tai 
tuotantolinjojen minikatyyrimallleja ja toisaaltaan pyörittää simulointimalleja niin siinähän 
ollaan oltu välillä aika lähellä sitä että lähetäänkö miettiin että tämmösehän vois kaupallistaa 
tämmösseen oppimisympäristöajattelun .. mut se on aina .. aina jäännyt siihen kinthaalle .. 
taas ..taas on niiku se ajatus nostanut päätään mut . 
 
11MTK5038 
k: aivan .. no tota onks näistä innovaatioista syntynyt keksintöjä tai patentteja. 
v: meillä ei ole …patentteja .. yrityksissä on patentointiprosesseja menossa. 
 
11MTK50310 
k: mitä sä olet yleisesti mieltä täs innovaatiotoiminnassa keksinnöistä ja patentteista. 
v:397…ohan ne tietysti tärkeitä ..et sehän on yks mittari millä se homma menee.. ja tietysti 
nyt varmaan .. jos ainakin puhutaan asioista joka menee johonkin yritykseen on luonnollista 
et ne suojaa ..asioita.. tavalla tai toisella .. mä nyt sitä .. mä en ite oikein osa nähdä mitä 
HAMK itse tekis patenteilla mutta kyllähän nyt .. monet oppilaitokset hankkii patentteja tai 
patentoi asioita .. mä en oiken osaa siihen ottaa kantaa .. en mä nää mitä iloo HAMK:lle niistä 
olis… 
k: aivan ..patenteistä sinällään.. 
v: ..toki se on .. edelleen se on mittari.. kyllähän sitä sitä kautta mut jos se on ainoo syy se 
tuntuu jotenkin keinotekoselta. 
k: no tota .. 
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v: siel olis varmaan sitä kahviakin… 
k: no käyään hakees kahvia…. 
…… 
Kahvin hakua 
…… 
11MTK50311 
k: joo .. elikä oikeastaan seuraavana aiheena olis tömmönen tota .. miten sä näät ideat  ja 
ideoiden … ideat yleensäkin ja niiden käsittely palvelee opetusohjelmia ja opettamista. 
v: no nykysellään mun mielestä varsin .. tota ollaan menossa hyvään suuntaan eli .. eli se että 
niitten ideoiden kehittämisessä käytetään juuri niitä opiskelija ryhmiä eli .. ja vielä niin että 
aika hyvin on saatu liikkeelle tämmösiä kuvioita joissa .. jo siinä ideointivaiheessa saadaan 
opiskelijat.. ikään kuin pois niistä omista klikeistään eli .. saadaan semmosia ryhmiä mis on 
eri koulutusohjelmien opiaskelijoita.. jotta siinä ideoinnissa on erilaisia näkökulmia mukana .. 
ja tää on .. tää on kyllä saanut opiskelijoiden puolelta aika positiivista vastakaikua se että .. ne 
näkee sen .. oman roolinsa selkeemmin että .. siitähän se sit siellä ..ns. oikeessakin 
työelämässäkin on että eihän siellä kukaan yksinään työskentele vaan pitää just osata ottaa 
huomioon eri näkökulmia. 
k:762.. onks täällä miten monta opetusohjelmaa. 
v: Valkeekoskella on kolme .. mut tota ideointia tehdään myös muitten kanssa .. onhan tää 
ollut sitten semmosia .. no Kippolahan niit on pyörittänyt aika paljon semmosia 
ideointisessioita missä sit ollaakin oltu .. täältä jonku koulutusohjelman opiskelijoita ja sit on 
ollu jotain ihan muuta .. onko se nyt sitten luonnonvara alaa tai hoitotyötä .. mitä milloinkin . 
 
11MTK50312 
k: lähinnä tossa oli seuraavana justiin kysymyksenä se että miten te totanoin näättte 
opetusohjelmien kesken ja sitten tavallan niiku KT keskusten kesken tään yhteistoiminta .. 
miten se tavallaan pelaan …. 
v: no siis sehän pelaa .. 
k:…onko sitä kuin paljon.. 
v: .. tosi huonosti eli sehän on ollu nyt tietysti semmonen mihin .. mihin nyt sitten 
keskusjohtokin on havahtunut tietysti sitten .. ja mitä esimerkiks nää focus tiimi ajatukset 
mitä on nostettu esille .. on juuri osaltaan paikkaamassa sitä aukkoa .. tavallaan pakotetaan eri 
KT keskukset toimiin yhdessä että .. et se on kumminkin ollut semmonen HAMK:n tietty 
klisee .. on puhuttu et me ollaan monialanen ammattikorkeakoulu .. mut se monialasuus on 
tähän asti on aika pitkäälle tarkottanut sitä että opiskellaan erilaisia aloja .. mut et se 
monialasuutta oikeesti hyödynnettäs ni .. se on ollut kyllä paperilla .. mut nyt ..nyt on niiku 
selkeesti semmosia kuvioita jotka .. tekee sitä . 
 
11MTK50314 
k:841 niini .. sit tota miten sä totanoin tään on näitä nyky .. nyky ..prosesseja niin mikä on 
niiden tota käytäntöjen vahvuudet ja heikkoudet. 
v:….no nyt jos mietitään ihan tätä automaintin kuvioon ni .. meillähän on ollut .. kattoo 
vaikka sitä mikä nyt sitten on tässä .. meidän sisäisessä auditoinnissa .. mikä tossa oli 
keväällä .. niin siellähän … niiku meillehän tuli aika huono palaute mut näkisin et verrattuna 
siihen mikä meijän T&K voluumi on ja mitä me täällä tehdään .. kuinka paljon meillä on 
yritysrajapinnassa niiku asioita menossa niin .. mehän ei tavallaan pärjätty siinä auditoinnissa 
ja kyl .. no tosin .. kyl mä osittain allekirjotan mitä siel oli eri .. meidän heikkous on se että .. 
et me on pelattu aika pitkälti .. niiku .. sanotaan ihmisten osaamisen varassa .. mutta 
semmonen järjestelmällinen projektimuotoinen työskentely joskus vähän lipsuu .. 
käytännössä tarkottaa sitä et meillä ei ole dokumentaatiot kunnossa… ja tota .. siinä mielessä 
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se .. no semmonen jämäkkyys on vähän puuttunut .. sitähän nyt  ollaan  lähdetty aika selkeesti 
lähdetty viemään eteenpäin .. me ollaan täällä vähän uudelleen organisoiduttu ja otetu vähän 
työvälineitä projektihallintaankin käyttöön .. se on semmonen … missä nyt sitten ollaan .. 
pikkusen oltu sivussa ja nyt ollaan kä… niiku sanoisin että ollaan aika hyvin tulossa kartalle 
siinä asiassa ja se taas liittyy siihen auditointiin ja siihen mennessä asiat täytyy olla kunnossa 
..ja muuten oman työskentelyn helpottamiseks .. tämmönen jämäkkyys pitää saada mukaan 
..varsinkin kun meillä on tää toiminta muuttunut aika selkeesti parin vuoden aikana että .. et 
on aika pirusti semmosta pientä hanketta mitä me tehdään yritysten kanssa .. tavallaan sen 
kokonaisuuden hanskaaminen kyl se edellyttääkin sitä kyllä jämäkkyyttä siihen työkentelyyn 
ja on joku väline millä sitä hallitaan … mut selkee vahvuus mun mielestä on tässä meidän 
työskentelyssä on se ett ..jos ajattelee kokonaisuutta mikä on nyt tähän .. tähän KT 
keskukseen saatu rakennettua .. meillähän semmonen kerroksittainen oikeastaan toi .. jos 
aatellaan ulkoopäin katsottuna tää .. tää palveluprosessi että .. tota .. tietysti ensisijainen 
tarkotushan on se että kaikki T&K mitä me tehdään kyllähän sen pitää hyödyntää opetusta ja 
nyt vielä hyödyntää meidän opiskelijoita … etenkin mitä automaintissa on tehty nyt 
kymmenen vuotta niin sehän on hyödyntänyt opiskelijoita vaikka se hanketoiminta on 
tapahtunut pääasiana sillai et porukat saa palkkaa siitä kun ne työskentelevät hankkeessa .. 
mut ne tekijät on ollut kuitenkin opiskelijoita ne on siinä opiskelun ohella myös ammatillista 
kasvua .. ja sitten toisaalta .. niin tutkimushankkeissa on syntynyt tietoa ja osaamista ja 
välineitä joita on sitten viety kyllä opetukseen .. sitä kautta se on .. se kytkentä ollut jo 
aikasemmin aika selkee .. mut nyt sitten kun on polkastu pystyy tota .. 
projektioppimisympäristö .. eli siis tuol on tuotantotaloudessa tosiaan tällä hetkellä .. no on 
sitä muuallakin .. mut siellä on ehkä selkeiten on tämmönen .. no käytännössä kaks päivää 
viikossa kolmos ja nelos vuosikursseilla .. jolloin opiskelu tapahtuu projektien kautta .. niin 
nyt tota .. nyt on saatu oikeastaan .. jotta tohon voitiin lähtee niin piti olla jokin näkönen …. 
systeemi siihen rajapinta työs .. yritysrajapinta työskentelyyn jo .. eli hyödynnettiin sitä mitä 
automaintissa on tehty jo aikasemmin .. eli hankkeet tulee edelleen automaintin kautta .. mut 
nyt sitten se yks kanava vaan että meil on enemmän siinä paletissa tarjota .. meil on joko 
tämmöstä et jos on nopee homma ..  maksullista palvelutoimintaa .. niin tehdään tässä .. meil 
on kavereista jotka tekee .. jos antaa pikkusen välystä ..me voidaan kytkee johonkin isompaan 
hankkeeseen joka meil on menossa siit tehdään yrityskeissi .. ja sit se viimenen että .. okey 
meillä projektioppimisympäristö missä voidaan tehdä .. siin on pikkusen epävarmempaa se 
lopputulos .. yleensä tuloksen on aika hyviä mutta ne kun aina tietää .. mutta toisaalta siinäkin 
on kokoajan se .. olemassa se backcappi et jos joku homma ei oikein lähe menemään .. sit 
meil on tää automaintin hanke porukka joka sitten voi ikään kuin paikata tai sparrata siinä 
mukana .. en mä enää muista ihan mikä se kysymys oli mutta .. 
k:1105 no tään on suurin piirtein ihan hyvin vastattu koko ajan että .. 
v: .. tavallaan se että jos ajatellaan tämmöstä projektijohtamisen kautta .. kun siin on selkeesti 
erilaisia tapoja miten ammattikorkeakoulut on siihen lähtenyt .. aika monessa se on 
tiedostettu tää tarve .. esimerkiks Laurea nyt sitten on tää .. niiku mitä pidetään semmosena .. 
projektioppimisen .. malli tapauksena ammattikorkeakouluista.. nehän on lähtenyt sitä kautta 
et ne on .. ne vaan niiku ottanut kursseille .. projektiaihioita yrityksistä .. ne on ikään kuin 
lähtenyt hakemaan ..tälle kurssille tarvittaisiin joku .. joku aihe ja sitten se toimii ihan hyvin 
siellä ja ei siinä mitään .. tääl on sit lähetty vähän niiku toisinpäin että .. on ollut 
hanketoimintaa .. ja kokoajan lähetään niiku siitä että yri.. yrityksistä .. mikä on niille 
hyödyllistä.. sitten kun sielt tulee aihio sitten on yritetty luoda sitä palettia mihin me täälä se 
sitten upotetaan eli … toki molemmat näistä tavoista lähestyy toisiaan pitkässä juoksussa mut 
.. mutta selkeesti vaan asia on vähä lähestytty toiselta kantilta . 
 
11MTK50315 
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k: kyllä joo .. no sit tietysti tästä seuraa se et mikä olis se hyvä toiminta malli . 
v: sanotaan täs on aika paljo jo .. meillä .. elementtejä  joko olemassa tai kehitteillä jotka mun 
mielestä on sitä hyvää toimintamallia .. kyl mä näkisin tässä meijän hyvin paljon hyvää .. et 
se tietysti mikä .. mikä pitää saada siihen enemmän  vielä mukaan on se että .. että jotta tää 
homma toimis niin että voidaan tuolla yrityksissä oikeesti .. ottaa niitä koppeja .. niin pitäisi 
olla myös varmuus siitä että jos sieltä nyt tulee semmonen aihio mikä ei sovi tähän meijän 
systeemiin .. jonka tietäjät on jossain muualla HAMK:ssa ..niin että olisi se mekanismi siellä 
muuallakin mihin voi heittää sen pallon .. ja siinä on nyt pikkusen .. pikkusen kehittämisen 
varaa .. et en toki sano et meijän toiminta on tällä täydellistä mutta kyllä se tossa suhteessa 
niin .. sanoisin et me ollaan kyllä .. aika pitkällä. 
 
11MTK50316 
k: aivan .. no mites tota tämmönen innovaatioasiamies teidätkö on teillä tämmöstä 
innovaatioasiamiestä ja onko HAMK:ssa tämmöstä henkilöö.1244 
v: tietyllä tavallahan .. itseasiassa eiks innovaatioasiamies aikanaan ollut HAMK:ssa Ahosen 
Jorma nyt ei taida enään olla.. mikä se nimike hänellä olikaan mutta ..no se oli 
keksintöasiamies vissiin .. käytännössähän meil on .. jos innovaatio .. prosessista puhutaan 
niin kyllähän se meillä aika pitkälti sitten tällä hetkellä meneen Kippolan kautta sitten .. 
Susku on toinen siinä .. nää on nää .. sitten tokihan meil on nyt sitten tää .. tällä hetkellä vielä 
se hanke .. joka ikään kuin toimii siinä roolissa myös elikä tää into hanke joka nyt jatkuu 
vielä ensi vuoden .. 
 
11MTK50317 
k: aivan ..onks totanoin tai tiedätkö onko HAMK:ssa olemassa koko organisaatiota kattavia 
ohjeita ja sääntöjä ideaprosessista. 
v: … tiedän että on kehitteillä .. et jos tällä hetkellä on jotain niin en ei ainakaan ole käytössä. 
 
11MTK50313 
k: sit tota palatakseni ihan tohon alkuun vielä uudestaan et tota .. miten sä näät että onko tota 
T&K henkilökunnalla ja opetushenkilökunnan välillä eroo täs innovaatioilmapiirissä . 
v: on .. kyl siinä on aika selkee ero .. mut sanotaan tuolla opetushenkilöstön puolella niin .. 
siellä niiku yksittäsiä opettajia joilla on innostusta kehittää asioita.. miettiä erilaisia tapoja 
toteuttaa ja kouluttaa .. toki sit tähän T&K puolelle niin tähän sitten enkä hakeutuukin sit 
sellaiset ihmiset jolla on enemmän .. semmosta asioiden kyseenalaistamista ja muuta 
kehittämistä .. mutta molemmilla puolilla toki innovaatio henkisyyttä on .. sanotaan ehkä niin 
että .. mitä nyt sitten tulee uusia opettajia niin ne on selvästi asenteeltaan erilaisia mitä on nää 
.. lähempänä eläkettä olevat .. 
k: elikä ne on innovatiivisempia kuin nää .. 
v: …kyllä joo on. 
 
11MTK50318 
k: sit tota .. mun paletissa olis vie tää tämmöne yks .. yks oikeastaan kyssäri tavallaan .. jos 
ajatellaan sitä innovaatioprosessia .. on idea ..sit on se innovaation käsittely .. sit tulee se 
projekti.. sit on sen tuotteistus ja markkinoille vienti .. niin mihin kohtaan tätä putkee 
HAMK:n rooli asettuu. 
v: sanotaan viimestään ainakin siinä kun puhutaan tuotteistamisesta siinä se rooli pitää olla 
enintään konsultoiva .. tuotteistaminen ei ainakaan mun mielestä oo suoraan  HAMK:n asia 
…. mutta … kylhän meil pitäs olla paukkuja ihan sieltä alusta olla mukana eli kyllähän se .. 
innovaatioprosessi pitäs jollain tavalla tietysti hallita .. onko siellä joku erityinen paikka 
missä oltas mukana ni .. se on siinä koko alkupäässä sinne asti että … 
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k: jos sitä peilaa niiku teidän toimintaan tavallaan niin mihin se asettuu siinä .. siinä putkella. 
v: no mun mielestä me ollaan siinä putkessa aika monessa kohtaa mukana .. kyl me ollaan  
ihan sieltä alkupäässä jo  hakemassa niitä aihioita .. sit toisaaltaan kun mennään eteenpäin 
niin me ollaan mukana sinne tuotekehitykseen asti kyllä siinä kuviossa .. sit toki .. et jos se on 
joku muu joka sen tuotteistaa .. sinä voidaan olla mukana ja tota miettiä asioita .. en .. en  
näkis HAMK:a tuotteistajana.. 
 
 
11MTK50319 
k: aivan .. hyvä ..ei tässä nyt sen ihmeempää enää totanoin jos sä nyt haluat vielä jotain lisätä 
semmosta mitä ei .. mitä en ymmärtänyt kysyä niin vois .. sanoa. 
v: täytyy miettiä….varmaan olisi jotain …….. tietysti toi .. se ei ole HAMK:n oma juttu.. mut 
toi sana innovaatio on jotenkin niin inflaatio kärsinyt nykypäivänä .. se on taas oma 
maailmansa ..  
k: niin kyllä se kannattaa esille tuoda koska tota .. sama jos ajattelee tavallaan niiku tätä asiaa 
ei ajattele ei ehkä pelkästään KT keskuksen vaan …koko HAMK:n tasolta ni .. minkä näkösiä 
niiku semmotteita… 
v: niin kyllä toi niiku kaikenpuolisen asioiden viemisen kannalta niin .. totahan nyt pitäs vaan 
saada tuettua sitä että nää .. KT keskukset toimii yhdessä .. eli siellä on kyllä semmonen 
voimavara käytössä siinä yhteistyössä et sitä ei ymmärräkään mitä kaikkea mitä sieltä vois 
tulla kun sen vaan sai toimiin .. tokihan se on .. siis haastavaahan se on .. tuntuu olevan sama 
KT keskuksen sisälläkin joskus haastavaa saada koulutusohjelmien välistä yhteistyötä 
aikaseksi .. niin tos tulee tietysti kertaluokkaa hankalampi homma .. mut tässä meilläkin on 
katellut sitä että .. no toki sitä on tehty siis tuolla projektijohtamisen kautta niiku 
opetusryhmien välillä mutta .. nyt kun automaintissa on .. se on tällä hetkellä jos aattelee … 
mistä meillä on näitä tekijöitä .. niin meil on .. kaikki kolme omaa koulutusohjelmaa 
edustettuna eli siel on ..automaatio ja tuotantotalous ja sitten on inter…bisnes .. meil on 
muotoilulta tyyppi täällä .. tietoliikenteeltä tyyppi täällä .. mediatekniikalta tyyppi .. 
mustialasta tyyppi  .. ja varmaan vielä jostain muualtakin .. ja tota nää  .. ja sit toimii 
ulkopuolelta vielä yliopistosta pari kaveria .. varsinkin nää jotka edustaa sitä ikäänkuin 
vähemmistö ryhmää täällä .. kyllähän se niitten asema palautu juuri siitä että kun pääsee 
tekemään asioita tämmösseessä monitoimiympäristössä .. niin kyllä se on silmiä avartavaa 
hommaa .. eli sen yhteistyön kautta tulis niiku nää kaks asiaa että ensinnäkin tietysti 
opiskelijat itse ymmärtäis tän niiku oman roolinsa ja tosinpäin taas se että pystyis tarjooman 
tonne ulospäin tämmösiä kokonaisuuksia .. niin se olis taas HAMK:n kannalta melkonen 
kilpailuetu .. se aito .. aito monialaisuus .. mutta toki nyt sitten niiku tos oli puhettakin niin 
nää focus tiimi jutut mitä nyt sitten on on pykästy liikeelle ni .. niillä kyllä tähtäimenä  on 
juuri tämä .. toivotaan että se lähtee meneen … ja onhan nyt toki varmaan tää HAMK TULI 
homma niin se on ollut semmonen hyvä yks tapa lähtee viemään tämmöstä 
innovaatioprosessia täällä talon sisällä eteenpäin .. se sama konseptihan toimii tiettyyn rajaan 
asti ilman sitä HAMK TULI rahaakin että .. sehän on nyt sellanen tietty runko minkä 
ympärille voi varmaan lähtee rakentaan asioita .. ja se on rohkassu selvästi myös .. myös nyt 
sitten opiskelijoita ja opetushenkilöstöö tuomaan niitä ajatuksia esille.. siin mielessä kyl täs 
on .. silläkin saralla on tapahtunut ja tapahtumassa .. sittehän meillä on valmistumassa 
erinomainen opinnäytetyö missä käsitellään tätä samaa problematiikkaa . 
 
k: niin … totta maar.. mutta jos ei muuta tuu mielleen ni … niin minä kiitän … 
v: kiitos itsellesi. 
k: ..erittäin .. totanoin .. asia täyteisestä haastattelusta. 
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Haastateltavan 12MTK507 haastattelun litterointi 
 
k: no ni alotetaas sitten … haastattelu 28.9 klo 13.30 noin … 
 
12MTK5070 
k: otetaanko ensimmäisenä .. että missä ominaisuudessa olet haastateltavana . 
v: … ideoiden arvioijana ja .. niitten eteenpäin viejänä .. semmonen rooli .. 
k: se on ihan hyvä rooli … 
v: joo 
 
12MTK5071 
k:.. minkälaiseks koet tota tämän hetken idea ja innovaatioilmapiirin osastollas missä 
työskentelet.. 
v: no tota hyväksi ..että meil on johtaja itse aktiivinen ja meil on muutamia ihmisiä jotka on 
hyvinkin niiku kehittämis halusia oman työn osalta ja lähtee mukaan .. ideoitiin ja ideoiden 
kehittämiseen ja niin poispäin .. kyl mä koen sen niiku .. hyvänä niitten osalta jotka on 
mukana mutta sitten valtaosa ei ole mukana …. se on se .. eli .. eli tota .. hyvässä mallissa. 
 
12MTK5072 
k: joo .. no tota .. minkälaisia työkaluja teil on ideoiden hallintaan. 
v: on tos on toi orgidea .. idean käsittely ohjelma … sitten mulla itsellä ihan nää luovan 
työskentelyn menetelmät .. systematiikka .. sitten palaverit .. vuorovaikutus .. kaikki 
tämmöset .. 
 
12MTK5073 
k: mitä mieltä sä olet ..onks ne työkalut ihan ajan tasalla tällä hetkellä .. jos ajattelet tavallaan 
osastoo tai sitten laajempaa kuviota.. 
v: no .. en mä osastosta tiedä .. että mä luulen että tää on yksilölaji täällä meillä .. tätä ei oo 
niiku .. miten sen nyt sanoisi .. tämä ei oo kaikkien asia .. tää on vaan joittenkin asia .. siis 
jotka ovat ottaneet sen omakseen .. joku on valinnut jonkun toisen reitin niin tota … sillai.. 
uskon et se on aikamoinen kirjo .. mitä .. miten niiku .. niitä työkaluja käytetään ja 
minkälaisia menetelmä taitoja ylipäätään ihmisillä on .. esimerkkinä toi orgidea .. eipä sitä on 
nyt käytössä muuta ku tässä .. ketkä nyt hankkeissa työskentelee että .. ei sinne oo kenenkään 
muitten ideoita ole vielä ilmestynyt .. mutta eipä sitä oo rummutettukaan ei sen puoleen . 
 
12MTK5074 
k:no tota .. laajennetaan vähä .. ketkä tavallaan .. niiku käsittelee näitä  ..näitä ideoita .. onks 
siihen joku määritelty ryhmä vai onks se aina totanoin tapauskohtasta etenemistä. 
v: no mähän oon ne ideat mitkä mulle tulee niin .. niin mähän esittelen niitä monella 
foorumilla eli mä olen FirstRoundCenter kuviossa .. TULI .. hautomo .. tuoteväylä .. sit vielä 
tuotestart konsulteillekin pystyy esitteleen niin että .. mulla nyt sattuu oleen semmoset väylät 
mutta .. kuten taas sanottu .. osaston sisällä varmaan menee aika pitkälle sitten niiku ..ihmiset 
käy esitteleen sitä tapsalle ja kysyy rahaa ja voiko tämmöstä tehdä ja niin poispäin et en mä 
tiedä onks siihen muuta systematiikkaa .. eihän meillä ole semmosta .. esimerkiks vaikka toi 
orgidea on tossa niin eihän sitä on niiku .. levitetty vielä .. kirjottakaan ideanne sinne .. toki 
toivon mukaan se on ens vuonna todellisuutta mutta .. en mä usko et meillä on vielä 
semmosta systemaattista tapaa kerätä .. tai en minä ainakaan ole löytänyt. 
 
 
12MTK5075 
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k: paljo sitten tota ne ketkä on mukana niin käyttää työaikaa .. vapaa-aikaa näiden 
pyörittämiseen . 
v: no en osaa arvioida mutta .. siis ihan määränä en osaa arvioida mutta jos se idea on ittelle 
tärkee niin sitähän työstää sitten osana niitä muita töitä siis parhaimmillaan se on semmonen 
että jos se olis vaikka opettaja .. se vie sitä sisältöä eteenpäin .. se vie sitä opetusmetodiikkaa 
eteenpäin ja siitä syntyy vielä joku asia joka on ehkä kaupallisesti tuotteistettavissa niin 
silloin sitä pystyy tekeen siinä oman työn mukana .. mut en mä tiedä onko ihmisillä aikaa jos 
.. mä vähän skeptisesti suhtaudun siihen että .. että .. että tota ihmisillä olis paljon aikaa koska 
aina kun jotain kysyy niin ainahan me vastataan ensin ei .. ei oo kyllä että on tää tuntikehys 
tai jotain … 
 
12MTK5076 
k:296 onks näist innovaatioista mitä sä olet käsitellyt ja sulla on ollut syntynyt paljon tota 
erinäkösii prototyyppei .. palveluaihioita .. ja sen sellasta. 
v: no tota .. on niistä syntynyt protojakin .. ja tuotteistettu on palvelumallia ja .. semmosta 
mutta .. ei mä nyt .. en on pitkiä juttuja yhtä kaikki että … 
 
12MTK5077 
k: joo .. onks suoraa liiketoimintaa syntynyt ja liikevaihtoo ja sitten … 
v: no ei ole.. 
k: .. tavallaan niiku yrityksen .. jos on niin .. vai onko se HAMK:lle olevaa liikevaihtoo .. 
v: siis aina yritykselle .. ei HAMK:lle .. totanoiniin .. ne on pitkiä juttuja .. kolme vuotta on 
lyhyt aika ja tota .. vois sanoo näin että .. oisko nyt yks tai kaks semmosta ideaa missä on  
mukana .. jotka jo näkyis liikevaihdossa .. mutta muuten niin .. ei se että on proto valmis niin 
ei se ole vielä .. siit on vielä pitkä matka liikevaihdon aikaan saamiseksi .. ei ne tuu niin 
nopeesti .. ja sitten me ei systemaattisesti mitata sitä .. mä en ainakaan ole huomannut et meil 
olis semmoset mittarit millä pystys sitä vaikuttavuutta mittaamaan  .. siis esimerkki .. 
tämmönen hanke kun se päättyy viis vuotta tästä hankeen päättymisestä pitäs mennä kattoo 
niit yrityksiä missä kunnossa ne on .. mitä se hanke olis niile aikaan saannut tai mitä sille 
idealle on tehty .. mun mielestä sitä ei ole .. se ei ole sidottua kun sen pitäs olla oma hanke et 
tutkitaan niitä .. sillai. 
 
12MTK5078 
k: onks näist innovaatioista syntynyt keksintöjä tai patentteja. 
v: on sekä .. siis on patentoituja ja mallisuojattuja ratkasuja .. ihan .. hakemukset tehty ja 
hyväksynnät tullu. 
 
12MTK50710 
k: mitä sä olet noin niikuin yleisesti mieltä keksinnöistä ja patenttikäytännöistä innovaatio 
toiminnassa. 
v: no … siis .. patentit on yks paras teknisen tiedon lähde .. ja sitä teknistä tietoo tarvitaan 
aina sillon kun aletaan jotain uutta kehittämään siis kannattaa kattoo mitä muut tekee .. ei 
yksi että kopiois vaan siks että tekee paremmin sitten .. eli se on merkittävä tiedon lähde ja 
sen takii meilläkin tohon tiedon hakuun niin patentti ku tutkittu tieto niin ne liitetään niiku tai 
pyritään saamaan sitä niiku tässä meidän verkostossa aikaan … että .. kyllä.. mut keksintö on 
vielä keksintö se ei ole vielä innovaatio .. se on .. pahimmillaan se on epäonnistunut 
innovaatio eli se jää siihen .. sitä ei ole siis kaupallistettu .. 
 
12MTK50711 
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k: aivan ..477  miten sä näät totanoin näiten ideoiden ja niitten käsittelyn palvelevan 
opetusohjelmia ja opettamista. 
v: no mä en nyt tiedä .. siis se että idea tulee ja jos sitä vois jotenkin työstää opiskelijoitten 
kanssa .. esimerkiks ideoimalla uusia vaihtoehtoja siihen tai jotain niin hyvä .. mut 
ymmärtääkseni tällä se on tämmöstä sattumanvaraista henkilöihin sidoksissa olevaa ei 
niinkään systemaatista .. parhaimmillaan se palvelis erinomaisesti .. opinnäytetyöt .. 
opintojaksot siis ihan kurssit .. kaikki voitas tehdä  .. tai paljo voitas tehdä sen ympärille .. 
kehitettäs uusia ideoita jonkun ongelman ratkaisemiseksi ja niin edelleen .. siis hyvin laaja 
kirjo .. semmosta tekemistä olis kuhan nähtäs se tarpeellisena .. siis mä ajattelen niin että kun 
me ollaan ammattikorkeakoulussa se pääpaino on sillä ammatti sanalla .. että siihen pitäs 
todella paneutua siihen käytännön tekemiseen .. teoria opitaan kun ollaan siellä käytännössä 
tekemässä sitä asiaa niin kyllä jotenkin siihen se tekemällä oppiminen mun mielestä istuu 
hyvin ja se tarkottaa sitä että aina kun joku opinnäytetyönä tekee ja ohjaaja ohjaa sitä et ne 
ratkasee siellä jonkun asian niin sitten siinä ratkasussa saattaa piillä joku keksinnöllinen idea 
tai muuten vaan idea jonka pystyy kaupallistamaan .. niin kaikki ne pitäs systemaattisesti 
saada tänne jonnekin käsittelyyn .. oli se sitten TULI ohjelma tai mikä tahansa 
tulevaisuudessa mut se .. itse asiassa koulutuksen ja koulutusohjelmien hyvyyttä tai 
huonoutta pitäs mitata niitten kyvyllä tuotaa myöskin uusia ideoita eli se pitäs tulla tähän 
luokkahuoneeseen tähän arkeen .. ettei se on vaan niiku sillai et se on joittenkin kehittämis 
henkilöiden asia .. ei kuulu opetukseen ku se nimenomaan .. se opetus parhaimmillaan tuottaa 
ideoita ja pystyy käsitteleen niitä .. kun se vaan järjestetään ni .. olis tosi luontevaa niin 
tekniikan kun liiketalouden plus monella muulla .. sosiaali .. maa ja metsä tieteissä .. joka 
hommassa kyllä se pystyis järjestään jos vaan katsottas tarpeelliseksi. 
 
12MTK50712 
k:623 täs olikin oikeastaan seuraavana tavallaan kysymyksenä se että miten sä näät tavallaan 
eri koulutusohjelmien välisen yhteistyön ja sit tavallaan niiku eri KT keskusten välisen 
yhteistyön . 
v: niin .. no tota .. ihan näin että .. se miksi se aalto yliopisto on perustettu se on tän 
monitieteellisyyden takia .. kyllä meilläkin pitäs ..tai meillä on monitieteellisiä toteutuksia .. 
siinäkin vaan toivois sitä niitä sais olla enemmän ja ne sais olla pysyvämpiä .. et .. et todella 
aidosti ihmiset siis opiskelijat .. vieraat opiskelijat toisilleen .. vierailta aloilta yhteen ja jotain 
..Sense liikeideakilpailussa se vois olla hyvä toteuttaa mut sen vois toteuttaa ihan kurssienkin 
yhteydessä.. väitän .. se on meistä tekijöistä kiinni.. opiskelijoita mä luulen olis helppo 
innostaa mukaan .. kun vaan pystyttäs tarjoomaan .. 
 
12MTK50713 
k:1050 joo .. no täst päästikin sitten tähän yhteen kysymykseen mitä kysyin jo tuossa alussa 
mitä eroo  tai onko sun mielestä eroo T&K ja opetushenkilökunnan välillä innovaatio 
ilmapiirissä. 
v: no ei mä vastaa kohta tohon mä nyt palaa vielä siihen ensimmäiseen kysymykseen että 
onks se nyt hyvällä mallilla nää asiat niin mä sanosin että mä ensin vastasin että on hyvällä 
mallilla mä ajattelin vähän liian kapeesti .. mä ajattelin vaan sitä tiettyä ryhmää jotka toimiin 
koska sillä se on aika hyvällä mallilla.. mut kyllä kokonaisuus kumminkin näyttää et siel on 
paljon kehittämisen tarvetta.. ja se lähtee ihan sieltä ihan ylimmän johdon tulis vyöryttää 
semmoset tavoteluvut tänne yksittäisille henkilöille niist ideoista ja tästä .. että sitä kautta se 
vaan saadaan .. no sitten siihen ilmapiiriin että mä olen kokenut tämän riksun .. mähän olen 
ollut tässä tän puolitoista vuotta ja tään on mulle uus yksikkö sillai .. mä ole aikasemmin 
tehnyt paljon yhteistyötä Riihimäen seutukunnan tai paljon .. mutta muutamien metallialan 
yritysten kanssa ja silloin tällön muutaman kerran aina Tapsaa ja muita käynnyt tapaamassa 
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ja jotakin ja .. ja nyt mä vasta päässyt tähän sisälle ja mullahan on siis taustana se että mä 
olen ollut Hämeenlinnassa paljon ja sitten mä olen aidosti hankkeessa joka on ollut HAMKi 
tasonen .. siis Forssa Valkeekoski  Riksu Hämeenlinna mä olen niiku nähnyt niitä tekijöitä 
niin mun täytyy sanoo tästä Riksusta seuraava .. tääl on yrittäjähenkinen .. aidosti .. suurin 
osa on niiku aidosti sisällöstä kiinnostunut .. tietysti aina on eroja mut tääl on mun mielestä 
hyvä meininki .. siis sillai et tääl ollaan jalat niiku maassa ja halutaan tehdä uusia ja tartutaan 
rohkeesti siis mä puhun tietysti hyvin paljon Tapio Kostamosta.. koska hän on henkilö 
semmonen .. et se on niiku uudis … hän niiku kattoo kokoajan ja tarttuu ja kuuntelee 
tarkkaan uusia ideoita ja muuta ja se on hyvä .. mä olen tykännyt siitä meininkistä .. mun 
mielestä on ihan just oikein ja ymmärrän että vaikka .. vaikka se on hyvä esimerkki toi Tapio 
niiku meille muille niin ei se kyllä kaikkiin tartu tokikaan .. selvähän se on että siellä on tätä 
vanhaa jäärää joka .. jolle riittää ne perus kuviot .. siinä ei mitään pahaa sinällään oo .. mutta 
että .. niiku sanottu .. tää on niiku paljon isompi asia kun pelkän KT keskuksen asia vaikka se 
lähtee meistä yksilöistä ja se lähtee paikallisesti mut jotenkin että .. niin kauan kun ei nähdä 
sitä toiminnan hyvyyttä tai huonoutta  tän esimerkiksi uusien ideoiden luomisen kautta 
selkeämmin niin et se on mitattavissa .. siitä palkitaan että joku opetusministeriö palkitsis että 
.. tämä KT keskus täällä ni sai satatuhatta euroo ens vuodeksi jotakin kehittämis rahaa koska 
ne oli tehny niin hyvin tänä vuonna hommansa niin semmosta ei oo .. niin että semmonen 
pitäs olla.. et se ohjais sitä toimintaa .. se olis mun mielestä t& .. tutkimuksen ja kehittämis 
toiminnan ja koulutuksen integraatio tapahtuis siinä jokainen opettaja kattois aina ne 
ohjattavansa sieltä .. löytyiskö täältä ideaa mitä vois lähtee viemään eteenpäin ja tota .. kun 
löytyis vaikka ideoita en mä tiedä mitä me niille tehdään .. tietäis vaan että pannaan se tonne 
.. kuvataan tonne orgideaan tai jonnekin ja sitten joku tääl on prosessi joka tarttuu heti .. ahaa 
sieltä tulee tommosia ideoita .. mitä tälle tehdään .. joku arvio ja sitten yhdessä niitten 
esittäjien kanssa käytäs läpi ne .. haettiin tämmöstä tietoo tähän .. arvioidaan et täs olis 
tällasta .. ja siitä eteenpäin olis joko HAMK:in sisällä tai sitten jos joku muu .. mä sanoin 
tuoteväylää .. tuotestarttia .. erilaisia ja muita kehittämis ohjelmia niin sinne laittaa ne .. se 
vaatii sen aina sillä on sitten omistaja sillä idealla .. se sit lähtee .. tuntee sen omakseen ja 
lähtee viemään sitä .. ja se .. se on .. siihen on pitkä matka kumminkin vielä .. koska se vaatii 
sit ylimääräistä työtä ja niin poispäin . 
 
 
12MTK50714 
k: no tota .. millasek sä näät totanoin nää nykysessä .. nykyisin käytössä olevat ideaprosessit 
ja innovaatioprosessit .. niin mitä on niitten niikyu vahvuudet ja heikkoudet . 
v: no siis puhutaan HAMK:sta.. 
k: HAMK:sta 
v: .. no .. heikkouksia on se että mä en tiedä onko ..onko niitä olemassa ja jos niitä on.. 
k: niitä mitä sä tällä hetkellä käytät. 
v: joo .. no okey .. no niitten heikkous on se et ne on pienen piirin juttuja .. ne ei oo kaikille 
levinnyt .. me ei oo … niistä tiedotettu tarpeeks .. ne eivät ole osa perus opetusprosessia ja 
jota niitten pitäis olla .. ne on meidän kehitys porukoitten asioita .. ne on liian irrallaan 
ydintoiminnoista .. ihmisistä jotka .. joitten kanssa niitä pitää tehdä .. mä istun täällä noi on 
tuolla .. kyllä senkin jotain on .. ja vahvuuksia .. siin on hyvä et on kirjavia käytäntöjä .. 
jokainen .. tai moni on löytänyt itteleen sopivia asioita se on hyvä ei tartte kaikkien tehdä 
samalla tavalla .. se on niiku rikkaus .. sit kun niistä pääsee vaihtaan ajatuksia niin siitä oppii 
ja kuulee .. kuulee niiku palautetta omiin juttuihin .. se on hyvä .. mut sanotaan nyt että kyl se 
vahva heikkous on se systematiikan puute ja sit sen että se ei oo tosiaankaan niiku valtavirran 
asia vaan se on joittenkin .. joittenkin .. varsin pienen ryhmän asia. 
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12MTK50715 
k: aivan .. no millanen olis sit semmonen hyvä toimintamalli . 
v:789 no siis se olis semmonen että toi koulutus itsessään organisoitas isommiksi 
kokonaisuuksiksi..  siis esimerkiks että minimi opintopistemäärä olis vaikka kymmenen .. tai 
.. tai siitä ylöspäin ja siellä pystyttäis tekemään tämmösiä elinkeinoelämän tai muun 
sidosryhmien kanssa yhteisiä projekteja joissa osana olis nää ratkasujen ideoimiset ja totanoin 
.. siihen niiku kannustettas .. ja jokainen opintojakso pitäs aina uudistaa .. että kun tänä 
vuonna jotain teen niin ens vuonna sen täytyy olla erilainen .. siihen täytyy hakee aina joku 
uus sidosryhmä tai joku mukaan ja niiku semmonen .. sen pitäsi olla .. ja sitten .. tämän 
haluan että nosta erityisesti esille .. että opettajien työkuva pitäs pitää sisällään .. oman työn 
kehittämisen sen sisällön osalta .. menetelmien osalta ja tämmösten uusien ideoiden 
löytämisen osalta ja vielä niin että jos niillä on joku tuntikehys olemassa .. joku 
työehtosopimus joka sanoo kun pidät tunnin niin sä voit tunnin sitä valmistella … niin sen 
valmistelevan tunnin pääpaino pitäis olla tässä uusien ideoiden hakemisessa uu .. sen 
homman uudistamisessa ja varsinkin jos on pitkään ollut .. se pitäs mennä portaittain .. jos oot 
viis vuotta ollu niin sä pystyt käyttää enemmän  aikaa valmisteluun .. jos sä olet ollut 
kymmenen vuotta niin .. jotenkin semmonen porrastettu malli missä ihmiset joutuis haastaan 
itseään eikä .. eikä tota tyytyä vaan siihen .. toistaa sitä mitä on tähänkin asti tehnyt .. mä nään 
kyllä sen niiku semmosena .. täällä pitäs olla porukat niin professoreita siis .. niin että ne on 
oman alansa kärkee tai ainakin ne haluaa tietää kaiken ja luoda uutta ja kokeilla ja ottaa riskiä 
ja semmosta .. eikä niinkään semmonen .. semmonen leipääntynyt meininki että pidetään nyt 
nää että .. ei tässä oikein muutakaan  .. se pitäs kyllä muuttaa  .. että si.. mun mielestä se on 
iso asia ja se varmaan tulee muuttuukin ihan väkisin koska ammattikorkeakouluja  on liikaa .. 
sitten porukkaa tulee varmaan semmonen sukupolven vaihdos .. paljon jää eläkkeelle jengiä .. 
mun mielestä se on hyvä että sitten tulis tämmösiä uusia työkuvia uu.. opettajuus oliski .. 
vaan viiskytä prosenttia opettamista ja viiskytä prosenttia kehittämistä tai jotain semmosta .. 
et siinä on aidosti .. sä joutusit tekemään sitä mitä sä opetat ja sitten kun sä opetat  se 
opettaminen oliskin muutakin kun sitä ..sitä että otetaas kirjasta toi esimerkki ja katotaan se 
läpi vaan siin olis tää sidosryhmä .. vaade sen sidosryhmän .. niiku tiukempaan mukana oloon 
ja sit vaade siihen et aina pitäs esittää niitä uusia ideoita .. siis suurin piirtein niiku palkittais 
siitä että paljonko jossakin koulutusohjelmasta tulee jotain kehittämis ideoita tai näin .. 
puhumattakaan siitä että niitä pitäs sitten mitata että mitkä .. mihin ne johtaa .. mihin ne 
menee .. mitkä menee liiketoiminnoiksi .. mitkä menee jonnekin muuhun 
kehittämistoiminitoon.. mitä hautautuu ja niin edelleen .. se olis tosi hyvä jos semmosta 
pystyi seuraamaan .. eli näin mä ajattelen .. ei erillisiä hankkeita.. ei tämmösii kuvioita mikä 
tääkin on .. tää on niiku täällä omansa .. vaan kyl se täytyy tapahtua tuolla .. ja en epäile 
etteikö sitä tapahtuisi kun se vaan joteinkin organisoitas sillä tavalla ja käytännössä se 
tarkottaa niin ku mä sanoin henk.. se on niin henkilökohtanen kysymys  sillon täytys kattoo 
se työsopimus uudestaan auki ja kattoo että mitä mä täällä sitä kehittämistyötä .. ja mä uskon 
että nykyiset sopimuksetkin varmaan mahdollistaa paljon .. kun vaan hoksattais se.. et 
asetettais tavotteet ja niiku se .. palkittais siitä porukkaa .. sillai mä sen nään . 
 
 
12MTK50716 
k: kyllä1312  mites totanoin tämmönen innovaatioasiamies .. onks täällä ollut.. niiku täällä 
tavallaan osastolla innovaatioasiamiestä tai onko HAMK:ssa kyseistä henkilöö. 
v: mun ymmärtääkseni ei oo ja ehdottomasti tarvitaan .. me tarvitaan semmonen koko 
HAMK:n tason toimisto .. joka .. jonne ihmiset voi kävellä sinne kadulta kertoon ideansa tai 
voi kuvata orgideaan ja sitä joku seuraa tai .. tonne kaikkiin .. vaikkapa nyt opinnäytetyö 
ohjeisiin tai .. näihin hops tai mitä ne nyt on .. opetussuunnitelmiin ne teot ja tuta tai tavote ja 
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tulos jutut .. kaikkiin sinne pitäs saada siis semmonen tuki semmosesta innovaatio toimistosta 
joka kertois että ottakaa huomioon nämä asiat sitten siellä ja näitä ideoiden määrää tai 
ideoiden laatua mitataan ja mitataan tyyppiä .. semmonen toimisto tarvittais .. se tuntis 
rahotuksen siis muutkin ku OPM:n rahotuksen .. koska tää ei ole semmonen irrallinen asia .. 
siis tää ei ole semmonen irrallinen juttu että vain HAMK:ssa tehdään jotain .. me ollaan vaan 
yks osa tätä .. tätä niiku verkostoo .. meil on tärkee rooli sen alkuvaiheen ideoiden 
arvioimisessa ja mitä nää on .. niin .. niin siinä tarvittas tämmönen toimisto .. mä kutsun sitä 
nyt toimistoksi en mä tiedä mikä se olis .. joku semmonen mikä ei oo niiku .. joka on itse 
aktiivinen toimija ja se tekee itse paljon .. se vaikka ottaa … idean itselleen .. siirtää sen 
itselleen ja lähtee viemään sitä eteenpäin .. esittelee pääomasijoittajille .. mitä ikinä .. on 
yhteistyöverkostossa jotka tekee sitä .. ei vaan käy kuuntelemassa jotain esityksiä seminaareja 
.. hae sieltä tietoja ja levitä sitä .. ei pelkästään sitä vaan aktiivisesti tekee .. arviointeja .. siis 
siel olis teknistä .. liiketaloudellista .. eri subtanssi alojen  osaamista ja ne pystyi siellä 
totanoin tekemään arvioita ihan .. siitä sisällöstä mutta myös liiketoiminta mahdollisuudesta 
eli niil olis pikkusen semmosta niiku  .. olis opiskelijoita käytettävänä työharjotteluun tai 
palkattuna ne tekis jotain markkina selvityksiä .. ne teettäsi patentti hakuja .. jotain tämmöstä 
.. siel tarvitaan informaatikko .. hyvä informaatikko joka osaa .. osaa totanoin .. ei pelkästään 
niiku tän normaalin Nelli portaalin tiedon haun vaan sitten niiku tutkitun tiedon lisäksi just 
tää markkinointi tiedon haku ja patenttien haku .. kaikki tämmöset tarvittas .. sitten kato 
kaikki tietäis aina mikä .. ettei käy niin että .. no en mä nyt teidä mitä tällaselle idealle 
tapahtus tai vielä pahempi .. no en mä kehtaa tätä esittää täähän on vaan tämmönen .. niin 
siihen pitäs saada semmonen toimisto joka järjestäsi aina henkilöstölle kato  idean kilpailu ja 
pahaat .. paras idea niin .. kakskyt tuhatta euroo saat konsultti päiviä sen edestä .. toisiks 
parhaalle viis tonnia ja kolmannelle tonni tai jotain mitä se nyt oliskaan .. siis tämmönen .. 
kato et porukka alkais niiku heräämään .. jumatsuka .. tossahan vois jotain olla .. eikä tartte 
pelätä sitä työsuhteessa .. ja syntyy idea .. HAMKi tuskin on kiinnostunut muutakuin ehkä 
ihan .. sanotaan nyt vaikka jonkun opetusmetodiikan kehittämisestä tai jostain .. en mä tiedä.. 
mut siis .. että niiku muutakun sitten jos tuntuu niin osa-aika .. osa-aikaseks yrittäjäks tai 
kokonaan yrittäjäksi binoffina tai näin että .. meil olias semmonen systeemi ja se 
nimenomaan olis toimisto joka palvelis näitä muita mekanismeja eli siis HAMK:n sisäisesti 
sitä opetusta.. opinnäytetöitä haa .. näitten kurssien toteutusta .. harjotus .. paikkojen 
hakemista .. kaikkeen sitä se toimisto palvelis ja sit sen lisäks se palvelis tuotestarttia ja 
tuoteväylää ja Tekes ja kaikkea sillä että kun HAMK:sta tulee idea .. niin se on niin hyvin 
arvioitu ja työstetty jo että ne heti näkis että täs on jotain .. tälle on tehty tämmösii asioita .. 
noi ihmiset on oppinut nää asiat pöyhiessään niin toimiin tällä tavalla  .. sitten kaiken lisäks .. 
kun se tekis itte sitä hommaa niin kävis opettamassa .. ne vetäis luovan työskentelyn kursseja 
.. ne vetäis tuotekehitys kursseja  .. rahotuskursseja .. ja se tulisi sieltä koko HAMK:iin niin 
semmonen olis jotain.. kato ihan .. se olis tutkimusjohtaja ja kehittämisjohtaja ja opetuksen 
kehittämisjohtaja mitä ne on ..niitten kanssa kato toimis semmonen toimista joka todella 
käytännössä olis itte aktiivinen peluri siis todella.. ne ihmiset jotka siellä työskentelis niin siel 
olis aina yks paikalla toimistossa muuten ihmiset olis ympäriinsä .. niiku tekemässä … 
ajattele jotain rahotus juttuja ja muita kun ne otettas heti niiku .. mä olen vastuullinen tän 
idean kehittämisestä niin mä hoitasin siihen sen teknisen osaamisen sen liiketalouden 
osaamisen sitten sen rahotuksen .. minkälainen tän ympärille haetaan .. niiku joku pitäs ne 
kokoajan käsissään ne hommat .. niin semmonen sen olla pitäs .. sitä kannattais ainakin 
kokeilla .. ja kaikki nää meidän systeemithän mahdollistaa sen .. on mooglee orgideaa sitten 
totanoin on olemassa se .. se tota se T&K jory .. kaikki tää on olemassa nyt tarvitaan vaan 
tekijöitä .. T&K jory on semmonen että sinne tulee nää tutkimuspäälliköt jotka on yleensä 
yliopettajia jotka opettaa itse ja en mä tiedä mitä muuta ne tekee mutta ne on niiku siinä 
kiinni… niin kyllä mun mielestä vielä pitäs olla semmonen ryhmä joka toimis .. todella .. että 
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ne niiku toimis .. semmonen .. semmonen ku saatas niin siinä vois olla jotain ideaa .. se 
pystys laatiin vaikka keksintökuvauksia ja mahollisesti jopa valmistelemaan 
patenttihakemusta vaikka niit ei kannata kyllä maallikoiden tehdä .. ne kannattaa aina noissa 
toimistoissa mutta kumminkin sitä puolta pitkälle viedä ja sitten kato kaikki tämmöset 
sosiaalialan porukatkin ku .. siel on vaikka kuinka paljon semmosta mitä vois vaan niiku 
justiin kato organisoida vaikka idean kilpailuja sitten että .. sekaryhmillä .. keksikää 
uudenlainen .. joku mikä se nyt sitten on .. jotain semmosta pitäs olla.. joka oiken ravistelis 
niiku sitä .. sit kato .. ajatteleppas ku olis henkilöitten .. henkilöstön idea kilpailu .. niin kyllä 
mä luulen et semmonen vanha luutunutkin opettajakin mikä on kakskytä vuotta opettanut .. se 
saatais vielä innostua.. ku sitä oiken kato .. jotekin .. niiku heräteltäis sitä hommaa että .. niin 
siinä vois olla jotain . 
 
12MTK50717 
k: kyllä1734 tota .. tiedätkö sä totanoin onks täällä HAMK:n koko organisaatioo kattavia 
sääntöjä ja ohjeistuksia ideaprosesseista. 
v: mun ymmärtääseni ei oo .. että .. että ei oo.. ihan siis en mä ole nähnyt .. ja ainakun mä 
niistä oo jutellu minkälaisia meillä on niin muut esitteleen vähän saman tyyppisiä mutta mä 
ihmettelen miksei me panna niitä kokoon .. me ei laiteta niitä kokoon koska me ollaan näissä 
KT keskuksissa ja meil on omat käytännöt näissä ja meillä on vielä erilaiset käytännöt KT 
keskusten sisällä .. ei vaan oo sitten semmosta ku ei oo sitä innovaatiotoimistoo joka pistäs 
niiku .. ja sehän ei tarkota sitä että olis vaan yks tapa tehdä asioita.. ei .. vaan olis yks tapa 
mikä nyt on niiku semmonen .. minimi .. et tällä tavalla se menee soveltakaa niiku parhaaksi 
näätte.. niin semmonen sen olla pitäs mutta että siin on niiku .. siin on kerrottu että tää on se 
prosessi.. tämmöset vaiheet siinä on .. tällä tavalla mitataan mitä tuotoksia sieltä tulee .. 
minkä tavotteisiin kunkin vaiheen pitäs pyrkiä ja niin poispäin .. siis ihan semmonen ja kato 
mun mielestä se pitäs kirjata niin ku mä sanon sinne niihin opsien suunnitteluun .. 
opinnäytetyö ohjaukseen ..siellä pitäs olla oma luku .. sille että tota .. näin tunnistat idean ja 
kun tunnistat idean niin sille näin ja näin ja sit kerrottas se on syytä arvioida tai kirjata 
ensinnäkin ja dokumentoida ja sitten arvioida ja sit miten se arviodaan niin ei sitä mitenkään 
arvioida niiku sillai että totanoinniin mun mielestä sitä tai tätä.. vaan se on systematiikkaa .. 
siinä täytyy olla systemaattinen arviointi prosessi ja se edellyttää sitä on olemassa se toimisto 
.. kato nyt kun mä huomaan tossa kun me ollaan otettu käyttöön toi orgidea .. niin eihän se 
ole yhtään mitää muuta kuin  tommonen pankki .. ei pankkikaan vaan arkistokaappi mihin 
naputetaan noi ja ne jää sinne jos ei niitä kukaan kato .. se vaatii aktiivisen tekijän joka kattoo 
melkein päivittäin sinne .. jokainen idea läpitte ja kysyy että Terho voisitko kommentoida tätä  
mih .. mitä ajatusta tähän pitäs kerätä tai keneen pitäs ottaa yhteyttä .. se vaatis semmosen .. 
toi on pahimmillaan vaan tommonen arkistointipaikka ei mitään muuta .. ja se jää semmoseks 
jos ei oo sitä aktiivista porukkaa joka käyttää sitä .. mä tarkotan sillä käyttäjällä sitä et on 
käyttäjä jolla on muutama henkilö joitten kanssa viikottain niitä ideoita käydään läpi .. joka 
ehkä pystyy rahottamaan niitä siis et toisin sanoen esimerkiks .. tai ainakin pitkälle 
valmistelee niitä rahotuksia .. et esimerkiks käy niitä ideoita .. hei tossahan on toteuttamis 
kelponen idea otetaan se tonne noin .. kaikkee tämmöstä .. ja siinä sen joka tommosen tekee 
ammattikorkeakoulu niin se ottaa pitkiä harppauksia kehittämisessä .. kato ku ne .. 
parhaimmillaan se johtaa siihen että opiskelija löytää yrityksen kanssa tehdessään joku idean 
sit joku opettaja ja se kiinostuu siitä ja kato mäpäs alan tota tutkii .. sehän saattaa tehdä siitä 
vaikka väitöskirjan .. sitten se opiskelija on niin kiinnostunut et se tuo sen tuliin ja sitten 
kappas vaan tossahan vois olla jotain ihan liiketoiminnan tekemistä .. perustaa yrityksen ja 
siitä se lähtee .. sit ku jää .. se syntyy tässä .. siis tässä yhteisössä tässä tömmöseessä 
opiskelijoitten ja opettajien sidosryhmien yhteisössä niin se niiku .. se tuo siihen .. se kumuloi 
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sitä tekemistä ja osaamista ja uskoo siihen että täällä jotakin saadaan aikasekskin … että .. 
joku semmonen . 
 
12MTK50718 
k:1955 hyvä .. tota tota sit olis vieä ihan tämmönen .. yks alue mitä voitas vielä ihmetellä 
totanoin jos aajatellaan sitä innovaatioprosessia on idea ..sit on se idean käsittely sit on 
tavallaan projekti .. sit on sen tuotteistaminen ja sitten sen markkinointi.. niin missä tavallaan 
täs putkessa sun mielestä on HAMK:n rooli. 
v: kyllä mää oon nyt niiku viime aikoina ni .. tullut siihen ajatukseen et se on se alkupää .. 
kyllä se on se idea ja se konsepti .. se missä ne .. ne missä todella .. se osumatarkkuus 
ratkaseen sen että onks täs sit todella jotakin vai ei .. sehän edellyttää että tehdään 
perusteellista tiedon hankintaa .. pitää olla riittävät tiedot jotta pystyy analysoimaan sitä 
tilannetta .. niin kyllä se on luontevaan meille .. varsinkin se on luontevaa opetuksen ja T&K 
toiminnan siinä rajapinnassa .. ja sitten kuitenkin se kaupallistaminen se mark  .. makr  .. 
markkinoille meno ja sit edeltävä se tuotekehitys vaihe .. se on jo semmosta konkreettista … 
jos konkreetista aa… tekemistä jossa syntyy selkeitä kustannuksia ja semmosia kustannuksia 
ja joka niiku .. jotka pitää liiketaloudellisesti hallita että ne ei voi olla semmosii tuettuja 
asioita vaan ne niiku .. jos joku tuote kehitetään se maksaa sitten jotakin .. se on luotevaan 
sen työn tekee se joka aikoo siitä tehdä sitä liiketoimintaa .. kun taas meidän kannattaa tehdä 
niitä konseptointi vaiheen asioita et me saadaan selkee kuvaus siitä .. tai kuva siitä aihiosta 
että tämmönen tää on ja tota tälle pitäs tehdä jottan tän pystys jatkossa kehittään niin se on 
meille luontevaa .. ideoiden haku.. vaihtoehtojen haku .. se on sitä luontevaa ja sitten siitä 
joittekin niiku vaihtoehtojen pidemmälle vienti siis siihen aihio kuvaukseen asti .. niin se on 
luontevaa .. ja mun mielestä siihen pitäskin panostaa .. se markkinoille meno se on puhtaasti 
jo sitten semmosen tahon .. toimintaa joka sitten aikoo elävänsä sillä .. että kyllä niin kauan 
kun se on meitä sivullisia ikään kuin siinä niin ei se ole meidän oma asia .. kyl se täytyy olla 
semmonen joka siitä tekee liiketoimintaa .. niin mä sen nään .. että se .. sen niiku huomaa 
käytännön tasolla siinä että ei esimerkiks omat asiantuntemus riitä jonkin kustannusten 
määrittelyyn koska se yrityshän ne omat kustannuksensa parhaiten tuntee tai se alkava yrittäjä 
niin senhän se pitää liiketoiminta suunnittelu tehdä – ei sitä voi kukaan antaa et tos on toi 
liiketoiminta suunnitelma toteuta toi .. ei sitä niin voi tehdä vaan sehän on suunnitteluprosessi 
jossa se prosessi ittessään  tekee siitä yrittäjästä yrittäjän taidot .. on sitten tekemättä .. niin ei 
sitä voi niiku ulkoistaa mitenkään .. on paljon osioita missä pystytään jeesaamaan ja 
auttamaan ja niiku olemaan mukana mutta kyllä se kokonaisuus pitää olla sitten sen joka 
aikoo sitä liiketoimintaa tehä .. tietysti sitten on joku semmoset missä se tulee osaksi 
HAMK:n omaa toimintaa niin sillonhan koko prosessi pitää hallita .. mutta ei oo kyllä 
ainakaan mulle sattunut .. semosta vissiin yhtään .. semmosta ideaa .. ellei näitä 
kehittämishankkeita oteta siihen lukuun ….. että semmonen. 
 
12MTK50719 
k: joo 2167.. täs oli oikeastaan mun kysymys paletti ..  jos nyt haluat vielä jotain lisätä niin 
sana on vapaa. 
v: no siis otetaan ihan kertauksena .. että nyt on hyvät mahdollisuudet kehittää ja kehittyä tota 
asiaa ja mä nään sen ainakin tarpeelliseksi ja jos lukee näitä HAMK:n strategioita .. ää .. 
rakenteellinen uudistuminen ja täähän tarkottaa sitä sttä ne jotka on siellä 
tuhannenkuudensadan tunnin sisällä jotka tekeen vaan sen työn mitä siinä 
työehtosopimuksessa sanotaan .. ne tarvitaan .. ne pitää .. niiku saada se porukka joko 
eläkkeelle tai sitten tekemään jotakin muutaki.. näin kylmästi sanottuna .. täähän tarkottaa sitä 
että ei täällä kaikki koulutusohjelmat tuu olemaan viiden vuoden päästä .. ei varmasti että 
liittyy se rakenne plus sitten tää kansan rakenne siis että kun ikäpolvia tulee vähemmän ja 
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niin edelleen .. sitten .. on erikoistuttava .. osattava muita paremmin.. oltava rohkeempi ja 
nopeempi ja niin edelleen .. sit tääl on tää TK.. luontevaksi osaksi oppimista ja opseja .. kyllä 
se niin on .. kyllä mä ainakin uskon tähän strategia paperiin ihan täysin .. että tommosta sen 
pitää olla ja sitten me tarvitaan se innovaatio toimisto … mä en tiä .. mitä .. kukaan 
semmosesta ajattelisi .. me tarvitaan tekijöitten .. jolla on rahaa ottaa pikkusen riskiä .. joka 
pystyy itte päättään näistä viiden tonnin .. selvityksistä ja .. mitataan sitten .. kolme vuotta 
semmonen toimisto pystyssä katotaan mitä tulee .. joku semmonen .. sitten hienohan olis 
vielä semmonen riskisijotus .. rahasto tai joku semmonen .. siis ihan kato semmonen että 
lähetään mukaan jonkun liiketoimintaa siis peinosakkaana mutta kumminkin .. sehän ei ole 
mikään uus juttu .. maailmalla .. siis amerikassa on paljon kai semmosta missä .. missä ne 
hautomot ja muut niin ne on aika tiukasti joittenkin yritysten mukana .. siis tietysti aina osa-
aikaa  niiku jonkun aikaa sit ne irtautuu mutta kumminkin ne on niiku jeesaamassa .. ei 
pelkästään sen osaamisen vaan sitten sen tekemisen .. rahottamisen kautta .. et semmosta .. se 
on niiku .. se on niiku noin ja .. jotenkin .. se on iso asia se et siit tulee osa opetusta .. jos ei 
siitä sitä tule niin ei .. ei tällä ole vaikeuksia tällä tekemisellä .. mä oon .. mä oon nähny sen 
itte että kyllä Innosteel oli huippu … jos ajatellaan  Innosteel hanke kokonaan se portfolio oli 
erilaisia hankkeita.. tosiaan muistaakseni yli viis miljoonaa euroo ainakin oli ne 
hankekokonaisuudet .. tais ..niin tais olla enemmänkin .. niin tota mietippäs semmosta 
tilannetta että kaikki tavotteet tai lähes kaikki tavotteet saavutettiin ja siis saavutettiin hyvin 
tai erinomaisesti .. ja silti siitä kokonaisuudesta on jäljellä ainoastaan hamkilainen henkilö 
joka sitä tekee ja sitten tietysti 
Innosteel factory oy .. mutta joka oli sitten niiku omansa .. mutta mietippä sitä .. kaikki 
tavotteet saavutettiin .. kaikki ja vielä yritykset kiitti .. että olipa hienoo työtä mitä toimittaja 
.. näin .. niin silti mikä sen homman vaikuttavuus on .. niin se on hyvin vähäinen koska sitä ei 
enää ole olemassa .. ja sitä ei ole enää olemassa kun ei siitä koskaan tullut osaa 
koulutusohjelmien arkea .. se oli tämmönen .. tämmönen projekti tai kasa projekteja joita 
tehtiin ja ja .. ja jossa oli paljon ulkopuolisia tekijöitä .. rekrytoitiin HAMK:n ulkona ja sit ne 
lähti .. kun hankerahat loppu .. ei semmosta enää .. se oli niiku strateginen semmonen 
kömmähdys .. tai en tie.. ei se välttämättä kömmähdys ollu mut se vaan .. se oli vaan 
rakenteellista hommaa .. ei ei jumatsuka .. ei kato .. ainaku mä muistan vieläkin monta kertaa 
kun mentiin koulutusohjelmiin niin kyllä me oltiin kummajaisia .. me vietiin niitten aikaa .. 
siinä piti järjestää projektipalaveri.. me vietiin niitten aikaa jos me kysyttiin jotain et tulisiks 
sä kattoon .. mukaan tähän hankkeeseen .. eihän ne .. ei siis .. me tehtiin niiku hyvää asiaa ja 
mutta me tehtiin asiat hyvin mut me ei tehty sitä oikeeta asiaa .. kun olis pitänyt lähtee siitä 
jos sä oot opettaja niin montako sataa tuntia sä ens vuonna ajattelit tätä meijän juttua ja sillai 
se olis pitänyt saada mukaan .. niin sitä ei pitäs toistaa enää toista kertaa .. ei missään kohtaa 
HAMK:a .. se pitää tulla osaksi opetusta.. se tarkottaa sitä että opettajien  ammattikuva pitää 
muuttaa .. ne tulee muuttumaan .. niitten täytyy muuttua.. pitää olla niiku proffat että tutkitaan 
sitä omaa aluetta .. tehdään toim .. kampuksen ulkopuolelle tehdään paljon asioita ..käydään 
vähä opettamassa .. mut ennen kaikkee tehdään sitä mitä opetetaan .. tehdään siis niitä 
sisältöjä mistä .. mitä halutaan muitten oppivan .. niin se on se .. se on se juttu .. mä oon niiku 
entistä vakuuttuneempi siitä .. eli kato kumminkin .. vähän yli kymmenen vuotta ollut näissä 
HAMK:n projektihommissa niin mä nähnyt tän jotenkin  niiku jo pitkään selvänä mut nyt 
tänä päivänä mä niiku .. mä uskallan sanoo sen näin koska nyt mä oon vakuuttunut et tää on 
näin .. ja sen takia mun on helppo lukee näitä .. mähän en ole itte näissä missään tämmösissä 
ryhmissä .. mä oon vaan rukkanen joka tekee .. mutta .. mun ajattelu menee just tohon 
suuntaan .. ja mä ymmärrän mistä .. miks noi ajattelee tollai .. nää on liian kalliita systeemejä 
ylläpitää jos ei täältä synny mitään muutakuin sitä että joku lukee tekst.. oppikirjan tossa ja 
kertoo sen toisille ja sitten määrää sieltä sivulta kaheksantoista noi tehtävät .. niin tää 
järjestelmä ei .. tää ei oo .. tää on niiku hukkaan heitettyä .. rahaa .. että kyllä tän pitää paljon 
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muutakin synnyttää .. se on just sitä alue vaikuttavuutta … sitä T&K toiminnan ja 
koulutuksen niiku intekroimista….mut se innovaatiotoimisto ihan oikeesti siinä vois olla 
ideaa .. kato .. ihmisiä joll’ois täys päiväsesti aikaa tehä .. ohan täällä nyt hullumpiakin juttuja 
tehty on kaiken maailman .. niiku ihmisen tekee täyspäiväsesti tuolla Visamäessä kaiken 
maailman hommia niin miksei muka innovaatiotoimisto sais olla .. ja kato vielä niin et se 
opet.. se kävis muutaman kurssin joka KT keskukselle vetämässä .. kato vielä semmosia 
kursseja et ne ois organisoituja että olis iso luento jostain innovaatio perusteista sitten 
työpajat .. jollakin menetelmillä jotain annettua ongelmaa tai jotain yrityksistä kato haettuja 
jotain .. semmosia vedettäs KT keskuksessa aina kerran lukukaudessa syksyllä ja keväällä 
yhdet ja .. kyllä on ihme jos ei alkas tulla niiku .. näkyvää aikaseksi(2631).. ja sitten kato 
kaikki nää tämmöset .. ideakilpailut ja kaiken semmosen niiku tukeminen ja tekeminen niin .. 
se ois hyvä .. ja sit kato se ei jäis irralliseks koska koulutus .. nää KT keskukset maksais itte 
sen eli toisin sanoen OPministeriön rahasta tulis se .. ikään kuin se .. se tota se .. rahotus niille 
koska niillä olis sitten tietty määrä opintopisteitä mitä ne tois ja tietysti se on vaan osa .. mut 
et olis opintopisteitä ja siihen sidotut rahat ja sitten tulis täältä .. hallinnoitas Tekes TULI 
ohjelmaa tai .. tai jotain tämmösii .. niin semmonen joku … että se vähän ehkä liian 
semmosta .. niiku että .. kaikki tekee monenlaisia ja osittain samoja asioita eri KT 
keskuksissa ja aina kun näistä juttelee .. niin aina nousee samat ongelmat ja samat asiat .. ja 
mä väitän että se toimisto pystyis ratkomaan ison osan niistä asioista .. siellä vois olla vaikka 
yks semmonen palkattu projektikoordinaattori joka esimerkiks hoitas näiten hallintoja .. sitten 
se toimisto itsessään pystyis jeesaamaan vaikka niiku mä oon tänään tehny .. mä olen laatinut 
kaks tarjouspyyntöö ja sitten mä olen yhden tarjouspaperit käyny läpi .. niin se pystyis 
jeesaan näissäkin .. kato ku meillähän on sitä hankinta menettely osaamista .. sit tommosen 
toimiston kautta niin mun ei tarttis kun mennä sinne ja kertoo että sisältö on tämä niin joku 
jeesais näissä asioissa .. siis todella niiku .. meneehän ne nytkin näin mutta kyllä täs nyt vaan 
aikaa mennee siis kolmelta menen just hakeen papereihin miniä et saan ne eteenpäin 
laaplaaplaap .. niin se et se vois olla jotenkin et se toimisto siel olis niin iso johtaja yks joka 
pistäis nimen alle .. tää on tarjouspyyntö lähtee tästä nyt .. siis kaikki tämmönen .. eikä se nyt 
.. eikä tarttis kun .. pikkusen niiku heilauttaa sitä .. viestintä osaaja tarvitaan hyvä .. hyvä 
sisäinen markkinointi tai se viestintä että  ihmiset tietää mitä tapahtuu.. sit tarvitaan muutama 
niitä alan .. liiketalouden .. tekniikan .. sosiaali .. niitten niiku tuntemusta.. ei välttämättä sata 
prosenttisen olis siel toimistossa mut olis ainakin käytössä eli semmonen .. kolme viiva .. 
sanotaan että kolmen henkilön ydintiimi riittäis ehkä siihen .. alkuun .. sitten kun vähän 
yhdistelis noita nykytoimintoja niin yht’äkkiä siinä vois olla vaikka viis tekijää .. yks hoitas 
ihan puhtaasti hankepuolen .. siinä olis mukana vaikka sitä hankintamenettelyä .. sit 
taloushallintohan meil on huippu se pystyy palvelemaan ihan saman tien .. siellähän vois olla 
vaikka viikkopalaverissa kirjanpitäjä mukana ja sitten totanoinniin .. sitä idean .. vaan niiku 
aktivoida sitä idean tuottamista koska ei se tuu mistään muualta.. ei se tuu mistää ihmiset 
vaan ei niiku .. ei niitä ideoita niin vaan helposti tuu .. ajattele vaan .. ajatteleppa tämmöstä 
vaikka että tätä TULI ohjelmaa .. tutkimuksesta liiketoimintaa .. niin mähän olen 
markkinoinnut sitä sillai että mä oon mennyt tonne KT keskuksiin kun niil on ollut näitä 
opettejien tai henkilöstön kokouksia ja mä olen kertonut siellä siitä .. niin eihän se ole 
mihinkään levinnyt siitä .. ne on ne noin 130-150 henkee mitkä mä oon sillai tavannut niissä 
niin ne sen saattaa muistaa jos muistaa .. ei välttämättä edes ne .. niin eihän se mihinkään 
levinny ..vaan se pitää ampasta niiku .. siis ihan toiselle tasolle.. siis semmosena .. se on mun 
mielestä se kilpailu olis yks .. sitten kato siitä tulis noihin henkilöstö tai mikä se .. (spire.. 
inspire 2870) ja nää ni  .. niihin lehtiin aina juttuja että kuukauden idea tämmönen ja kaikkee 
semmosta .. mutta saapa nähdä mitä tapahtuu .. jos tää tutkimus sitä veis eteenpäin .. olis tosi 
ansioksi tai tää tietysti vie tätä kokonaisuutta.. oli se tulema nyt mikä hyvänsä niin varmasti 
vie eteenpäin .. 
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k: toivotaan näin  
v: .. kyllä se on ainoo tapa .. ei noihin päästä vaan niiku toistamalla .. sitä mitä ennen on .. 
niiku .. se vaan on niin .. nää rakenne jutut näähän on just sitä .. se että tuotekehitys tulee 
tänne ja … liiketalous siirtyy Hämeenlinnaan ja Forssa on vaikeuksissa aina tietysti tai aina 
tietysti mutta niiku niillä on niitä vaikeuksia.. jos niiku Forssaan menee ja kuuntelee ihmisiä 
niin ei tartee ihmetellä .. ei todellekaan tarttee ihmetellä miks ne on vaikeuksissa .. ne 
keskittyy aina omaan itteensä ja niiltä unohtuu kokonaan se ympäristö.. tosin nyt siel on 
paljon muuttunut ku .. toi Heikki Ruohomaa sinne tullut ulkopuolelta tai niiku .. HAMK:ssa .. 
Forssan ulkopuolelta niin ohan siel paljon muuttunut .. jotakin siitä kertoo semmonenkin että 
muistan tossa .. kolme vuotta sitten tai milloin mentiin sinne .. sikäläisten yhtä 
koulutusohjelmajohtajaa jututtaan ja se sano ihan suoraan että .. me ei sitten mitään EU 
hankkeita tehdä .. siis mäkin sanoin justiinsa että hankkeet ei pitäs olla irrallisia.. mutta siel 
oli niiku .. toivetilanne se että ei se nähnyt tarpeelliseksi että mitään ulkopuolista rahotusta 
mihinkään kehittämiseen kannattaa hakea.. tehään vaan sitä opetusta .. ja mieti se oli johtaja.. 
sitten kyllä lähti mutta .. niin .. niin .. niin tukossa ne siellä on ollu .. meillä sentään.. niiku 
kokoajan kalastellaan monen näköstä juttuu .. kai niilläkin nykyään mutta … ninkäs lainen 
kuva sulle on nyt tullut näitten . 
 
k: olikos tää nyt tässä . 
v: mun puolesta kyllä . 
k: no joo .. minä kiitän  
v: kiitos   
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Haastateltavan 13NOTK112 haastattelun litterointi 
 
k: 29.9 kello noin 13:toista .. taitaa jo olla 14:toista melkein .. joo ..  
 
13NOTK1120 
k: no ensimmäiseks olis tässä kun semmonen kysymys totanoin .. mis ominaisuudessa olet 
haastateltavana . 
v: … luulisin että yliopettajana ja projektipäällikkönä .. että olen vetännyt hankkeita täällä 
niiku projektipäällikkön roolissa ja .. yliopettajana ..tässä nyt sitten tietysti koitan vähän 
yhdistää näitä hankkeita tänne opetuspuolelle ja hyödyntää sitä .. mutta jos aihe on niiku 
ideasta innovaatioks niin tietysti siinä mielessä .. vaikka on niiku vetänyt hankkeita toki niin 
on sit ollut näissä hakuvaiheissa mukana että niitä hankkeita on saatu tänne ja näin .. ehkä 
jotain näitä . 
 
13NOTK1121 
k: joo ..tämmötteitä kuvioita .. no tota  .. mikälaiseks koe tän hetken idea ja innovaatio 
ilmapiirin osastolla missä työskentelet. 
v: no siis osasto siis tää meijän koulutusohjelma ehkä vois aatella niin tota … kyllä meillä 
niiku yhteinen aika ja yhteiset panokset liittyy .. uskaltaisinko sanoa aika sata prosenttisesti 
opetukseen ja sen kehittämiseen ja niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen .. et ei meillä 
yhteistä tällä T&K puolella sillä lailla yhteistä koulutusohjelma sisäistä panostusta .. 
k: koulutusohjelmathan voi olla myös niiku .. sinänsä koulutusohjelman kehittäminen 
innovaatiotoimintaa.. 
v: .. joo joo .. no niin sanotaan ei meillä ole sillä lailla ollu niiku isompia hankkeita et ne on 
liittynyt sitten joko näin niiku sisältä tuleviin prosesseihin .. sisältä tuleviin prosesseihin jota 
yritän niiku tehdä .. et talon sisältä .. HAMK:n . 
 
13NOTK1122 
k: 157 aivan .. no tota mitä työkaluja teillä on käytössä ideoiden hallintaan . 
v: no .. ei minun mielestä meillä työkaluja siihen olemassa .. 
 
13NOTK1123 
k: tarvisko siihen olla totanoin työkaluja .. jos ei ni.. ni .. 
v: en mä tiedä .. auttaako siihen välttämättä työkalut sinänsä mutta että … että tota ehkä 
semmosta jotain luontevaa tapaa keskustella hanke ajatuksista .. ideoista .. niiku . no 
HAMK:n sisällä sitten että miten niitä viedään eteenpäin ja näin niiku semmosta .. en mä 
tiedä auttasko mua henkilökohtaisesti työkalut sinänsä että vaan joku tämmönen .. paikka tai 
tapa tai jollain lailla päästä keskusteleen sitten ne asiat tai tuoda ne asiat niiku toisten tietoon 
sillai … no ehkä joku sähkönen media siinä vois sitten olla mutta .. tuntuu että kaikki nyt 
vaan sie verkossa ja nykyään niin paljon siellä on sitä asiaan että sinne se hukkuu .. kyl se 
sieltä sitten pitäs saada vaikka ne sinne sitten vois vaikka väliaikasesti mutta kyllä ne tarvii 
aktiivisesti .. toimintaa enemmän ku .. näin jotekin itte näkisin . 
 
13NOTK1126 
k: mitä totanoin .. onks täällä näitä innovaatioista jos osastolla on nyt ollut sellatteita niin 
onks niistä syntynyt mitään prototyyppejä tai palveluaihioita tai jotain tämmöstä tai sit jotain 
liiketoimintaa. 
v: joo no .. meillä ei sillai on niiku suoranaista tuotekehitystä .. kuinka mä sen nyt oikein .. 
perinteisesti nään tuotekehityksen sen tyyppisiä aiheita vaan meillä on niiku aiheet ollu 
enempi tämmösiä .. tämmösiä T&K hankkeita jossa on niiku asiakkaalle nyt esimerkiks 
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selvitetty .. selvitetty prosessi .. prosessi niiku toimivuutta ja .. ja tota ehkä sillä lailla vähä 
jonkin näköstä konseptia .. prosessi kokonaisuutta ja tämmöstä konseptia mikä toimis .. mutta 
tota .. ei me sillä lailla niiku ittellemme kehitetty toki vaan että siis mennyt niiku asiakkaan 
hyväks sitten ja yritys .. yrityksen asia sitten miten sitä hyödyntää elikä meidän hankkeethan 
on ollut.. vähäki isomman hankkeet .. niin kyllä julkisia hankkeita.. meil on pienimuotosta 
mapa toimintaa mut se on hyvin pienimuotosta sillai volyymiltaan ja ne on niiku pieniä .. 
pieniä labra tason töitä jotka ei sinänsä .. johda suoraan sovellukseen sillai et me nähtäs se 
tulos.. 
 
13NOTK1127 
k:354 niin se tulos on sitten niiku tavallaan yrityksen ja se näkyy  
v: niin .. 
k: sielä  yrityksen liikevaihtona jos siitä semmosta on tullut… 
v: joo kyllä se näin on  
 
13NOTK1128 
k: no tota onks näist syntynyt mitään keksintöjä tai patentteja teidän tuotoksista. 
v: ei oo kyllä niiki meijän tietoon tullut ainakaan että niitä olis.. sillai 
 
13NOTK11210 
k: mitä sä ole yleensä mieltä keksinnöistä ja patenttikäytännöistä innovaatiotoiminnassa. 
v: ….. no kun en ole sen kanssa henkilökohtasesti ollut tai ei ole tullut vastaan … mitä mä nyt 
sanoisin .. ei se nyt tietysti .. mun mielestä ei saa olla itsetarkoitus se ainoo tavoteltava asia 
siinä .. se tulee sitten jos on tullakseen niinkun että nähdään se on niiku sen arvosta mutta että 
.. en niiku itseisarvosena pidä sitä tietenkään jollain lailla .. kyl se pitää yritystä .. 
toimeksantajaa .. rahottajaan sillä lailla hyödyntää ensisijaisesti. 
 
13NOTK1124 
k: no tota .. miten teillä totanoin .. onks teillä joku porukka mikä osallistuu totanoin tai 
määritelty ryhmä ni .. ideoiden käsittelyyn vai meneekse periaateessa case-by-case. 
v: mm.. näin se on juu se .. sitä mä vähä sillai.. itte kyllä tykkäisin olis vähän niitä keskustelu 
kumppaneita .. että tota .. meillä menee hyvin niin sanotusti case-by-case että riippuen 
kenelle yhteyden otto tuleekin .. vaikka just sitten aiheen perusteella hän sen osaa siirtää 
jollekkin ja sen jälkeen se joku sitten alkaa miettiin että pystytääks me tässä ottamaan ja mitä 
tästä ..voisko tästä jotain hanketta tehdä ja .. ja tota aika paljon niiku suoraan sen ulko.. sen 
asiakkaan  kanssa tai siis ulkopuolisen ketä sen kontaktin on ottanutkin niiku suoraan 
keskustellaan ne asiat hyvin pitkälle ja päätetään mistä vois hakee .. et ittellä täytyy olla joku 
käsitys että onko jotain julkisia hakuja nytten mistä vois hakee ja .. ja tota kyl se täällä sitten 
on se ensimmäinen vaihe että sitä alkaa sitten esittää .. sitten jo tavallaan aika valmiina 
semmosena hankkeen ajatuksena tonne KT johtajalle että tämmöstä .. tämmöstä on niiku .. 
kyl se .. me vaaditaankin että itte se on niiku tehtävä  hankehakemukseksi  se homma .. et 
eihän meillä ole ketään muita tekemässä sitä .. 
k: aivan .. no tota.. 
v: .. se sisäinen porukka se on hyvin olemattoman pieni .. kenen kanssa tässä . 
 
13NOTK1125 
k:533 osaaksä sanoo miten paljon tavallaan käytetään työaikaa tai vapaa-aikaa näitten 
asioiden hoitamiseen. 
v: niiku missä vaiheessa .. 
k: yleensäkin kun niitä ideoita käsitellään niin .. käytetääks. 
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v: niiin että näitä yht… jos mä sanon sillai kuinka paljon tuli yhteyden ottoja mitä joutuu 
niiku miettiin että .. jaksas mä nyt lähteä tähän mukaan .. mukaan niin tota .. eihän niitä nyt 
sentään .. no kerran kuussa .. vois olla tämmöstä että vois niiku ajatella että tohon ehkä 
kannattas tarttua tai eikö kannata tai nyt ei jaksa ja .. et on se sillai kauheen ollu niiku 
henkilökohtasta että .. että tota tietysti .. ehkä tota niin enempi .. no kuis sanois niin että .. 
oikeastaan vuosien mittaan on vaan niiku tullut ehkä armollisemmaks itteensä kohtaan ja on 
jättänyt niitä niiku sitten .. ei niiku kaikkeen .. kaikkeen tarvii reakoida että kaikkeen ei voi 
mennä mukaan . 
 
13NOTK11213 
k: kyllä … tota .. sitten vaikka vielä vähän puuttusin tuohon alkuun kun kyselin tosta 
innovaatio ilmapiiristä ni .. onks sun mielestä eroo T&K henkilökunnan ja 
opetushenkilökunnan välisessä innovaatio ilmapiirissä.628 
v: no mitä kaikkee innovaatioilmapiiriin kuuluu mutta mä miellä niiku tämmösen .. 
ylipäätään halukkuuden T&K toimintaan ja tälläseen niin .. ero on kyllä aivan .. yö ja päivä .. 
siinä mikä on perinteinen opettaja ja mikä on sitten tää porukka joka kuuluu T&K:hon niin .. 
et se on kyllä .. se on oikeastaan ollut isoin yllätys tai .. tämmönen mihin ei ole kyllä itte 
taloon tullessaan niiku asennoitua että .. näihinkin asioihin voi suhtautua niiku täällä .. täällä 
oikein oikein perinteiset opettajat ja ammatti .. etekin ammattiyhdistys opettajat suhtautuu .. 
että se ero on kyllä .. iso kyllä niin .. että tota en tiedä .. niin mikä siinä sitten on että .. kyllä 
sitä on meillä koulutusohjelman sisällä paljon .. paljon puitu sillai .. niiku just tän 
koulutusohjelman kehittämisen kannalta että .. että tota .. ettei millään tota .. resurssit riitä 
molempien asioitten pyörittämiseen tällä porukalla jos ei niiku saada kaikkia mukaan .. 
mukaan tähän kehittämään niiku .. väkee tähän että se on niiku semmonen .. mut eihän se 
millään niiku väkisin sitten että .. kylhän se niikin on että .. jos ei sitä halua ittellää oo ni .. 
niin ei täähän hommaan väkisin voi ketään pakottaa että lähtis mukaan tän tyyppiseen .. 
täähän jos mikä täytyy niiku olla sit semmonen et siihen on motivaatiota et ei se kyllä 
työnantajan käskystä tapahdu .. koska ei tätä voi tehä niiku opetustyötä tehdään että täl on 
lukkari.. ja sen mukaan tehdään .. ja toimitaan sitten mennee puoli tuntia pitkäks .. niin on 
tota paha homma että  .. et en mä tiedä siis täähän on ollu mun mielestä .. hirvee ero .. no se 
on tehnyt sekä yrityksissä T&K työtä että sitten on ollut yliopistolla korkeekoulumaailmassa 
tekemässä niin .. kyllä tää oli sitten ihan oma maailmansa .. ja että täälä niiku .. ne puheet 
mitä sitten toisaalta kuulee noissa kaikissa T&K seminaareissa ja muutenkin sillai .. niin ne .. 
antaa niin erilaista kuvaa sitten kuitenkin tästä että .. että tota .. mitä tavotellaan niin .. niin 
tota jotekin sitten .. ne ei kyllä kohtaa mitä tää käytännön toimintaa on .. miten tästä niihin 
tavotteisiin päästäs mun mielestäni … että .. että että .. no se on se kulttuuri kai niin syvällä 
syvältä erilainen mitä se on esimerkiks yliopistomaailmassa siellä on aina ollu aina tai joku .. 
niin pitkää ollut se .. kuitenkin se tutkimus siinä kokoajan läsnä .. nähtävillä .. tääl on niin 
toistepäin ollu .. tääl on ollu se opetus ja tääl on se ilmapiiri .. se on niin niin syvässä se … ja 
sitten ne .. resurssit mitä tähän T&K:hon annetaan niin tota sillä .. sillä ei kyllä niin niiku 
hetkessä tämmöstä kulttuuria muutenkaan muutettas .. ei ainakaan niiku täälä .. millään lailla 
niiku .. sitä jotenkin ei sitä niiku . 
 
13NOTK11214 
k: aivan .. no tota .. miten sä näät totanoin semmotteen kun teillä on nyt käytössä oleva 
prosessi niiku ideoiden käsittelyyn niin mitä on tavallaan sen vahvuudet ja heikkoudet.908 
v: no tietysti .. no en mä nyt tiedä onko se nyt prosessi .. se on tämmönen tapa ollut toimia .. 
sanotaan niin .. niiku sillai ulos auki kirjattu ja mietitty et mikä se meillä on tää tapa se on 
vaan käytännön sanelema juttu että näin se on menny että me otetaan vastaan jos meiltä niiku 
tältä alalta kun ihmisiä tuntee ja maailmalla näkee ja tapahtumissa näkee ni .. niin tota niitä .. 
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no toki siin on varmaan vahvuus se siis se on aina .. aina hyvin asiakas .. siis tarve lähtöstä se 
homma sitten mitä tullaan tekemään koska .. koska ei meillä ole ittellä ollut resursseja 
kehitellä asioita ja mennä niitä esittämään .. niinkin päin vois toimia varmaan monessa kohtaa 
niiku .. ihan varmaan ideoita tulis täältäkin esittää tonne päin mut ei meillä oo todellakaan 
resursseja siihen ollu saatikka sit ottaa niiku .. tietysti siihen että koitetaan sitten vastata 
siihen mitä ulkoo tulee ja .. niin niin tää on se vahvuus että ainakin se on sitten sieltä lähtöstä 
se homma ja varmasti niiku ei tarvii epäillä sitä että .. että siinä mielessä on niiku helppo ollu 
lähtee tekemään hankehakemuksia niin on sitten yritys aina .. aina ollu niiku valmiina ainakin 
osa rahottajana että ehkä siihen on jouduttu jotenkin kaapiin sitä lisä rahaa että yhellä 
yrityksellä ei Tekesistäkään viä rahaa saa ja kaikkee sillai on siinä työtä sitten vielä laajentaan 
sitä hakemusta .. mutta sen .. varmaan sitten se vahvuus ja onhan siinä sitten tosi tosi paljon 
heikkouksia jos ajatteleen sitä HAMK:n kannalta sitä T&K:ta että .. että olishan HAMK:lla 
varmaan niiku kokonaisuutena paljon enempi niihin tarjottavaa .. kun niitä tämmönen nyt 
vaikka yhden ihmisen tai koulutusohjelman .. mutta täs tapauksessa aika paljon sitten 
meilläkin on vaan tietty henkilö siinä mukana riippuen aiheesta ni .. niin tota .. no se ettei 
tietysti tiedäkkään ja en ainakaan uskalla puhua toisten puolesta ja mutta välttämättä kyllä 
tiedäkkään .. että mitä vois niiku siihen muuta sitten tarjota .. kyllä se sillai niiku HAMK:n 
kokonaisuutta kattoen niin ymmärrän hyvin etteihän se nyt mitään .. mitään niiku tehokkainta 
toimintaa noin oo toimia.. mutta .. eipä täs oo kyllä osannu mitään muutakaan tehä että .. että 
ei oo sillai niiku .. 
 
13NOTK11211 
k:1062 no joo .. mites sitten totanoin miten sä näät että nää ideat ja niiden käsittely palvelis 
opetusohjelmaa ja opettamista . 
v: ideat ja niiden (…1075) 
k: tai käsittely .. jalostamien tai tämmönen … 
v: … niin no kyllähän niitä nyt eri vaiheessaakin varmaan jollain lailla ottaa mukaan tota .. 
siin opiskelijoitten pikku projekteihin ja tämmöstä niiku pohja selvitystyötä tehdä esimerkiks 
.. kirjallisuustyötä ihan tai jotain alkuselvityksiä .. ohan ne varmaa kuitenkin hyviä 
ajankohtasia aiheita aina ja semmosia .. että jotain niistä pystyis varmaan .. lähtee niiku 
hyödyntään sillai ihan aihepiireinä opetuksessa .. että koittas sitä kautta tota viritellä niitä 
alkuun .. ja tietysti sillai että ittekin niiku .. jos varsinkin jotain uutta aihepiiriä on .. tavallaan 
päästä siihen sisään sitten .. 
 
13NOTK11212 
k: miten jos sitä laajennetaan vähäsen totanoin niin miten sä näät sen yhteistyö tavallaan 
koulutusohjelmien ja .. ja eri KT keskusten välillä . 
v: no se on ollu kyllä valitettavan olematonta .. että .. se on semmonen kyllä kans mihin pitäs 
jollain lailla saada semmosta … kun se pakottavaan on huono sana .. semmosta luontevaa 
niiku .. jotain semmosta millä ihmeellä sen niiku lähtis sillai .. luontevasti liikkeelle että vaan 
jotenkin kaikki tuntuu täällä niin tiukasti .. en tiedä miten se tuntuu niin .. niiku pidetään 
niistä omista kauheesti tai että mikä .. mikä niiku .. mikä on mistäkin lähtenyt liikkeelle se 
kuuluu sinne ja .. tämmöstä ilmapiiriä on jotenkin ettei niiku … ei se ei jotekin vaan synny 
noi tollai avoimesti ne kontaktitkaan .. saatika sitten että mentäs ihan .. yhteistoteutuksiin ja 
jopa toimintaan … siis niin monetta kertaa on helpompi ollu tehä yhteistyötä .. nytkin mulla 
on tossa tai on ollukin ton LAMK:n biotekniikan kanssa vähä ja .. ulkopuolisten kanssa .. 
jopa niiku näitten muitten amkien kanssa on ollu niin paljon helpompaa ettei pysty niiku 
täällä talon sisällä .. sisällä sillä lailla .. en tiiä .. tiedä sit mikä siinä on mutta että .. että sen 
olen kyllä kokenut henkilökohtasesti niin että .. niiku .. jopa niiku hankehakemusten 
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tämmöset ideat niin jotenkin .. siinä on helpompi sitten .. kolleekan kanssa puhua sitten 
muusta amkista kuin täältä talon sisältä . 
 
13NOTK11215 
k: mielenkiintoista.. tota tos äsken puhuttiin niistä tän niiku nykyprosessin vahvuuksista ja 
heikkouksista niin jos ajatellaan mikä olis se hyvä toimintamalli . 
v: niin no .. itse asiassa tään nyt oli tää .. nää focus tiimit .. varmaan tiät sen systeemin .. 
k: joo 
v: ..kun sitä olet täällä seurannut niin tota .. kyllähän se .. nyt ihan on niiku .. varmaan hyvä 
juttu näin .. siinähän on nyt niiku kerätty sitten vähän samaa .. nimittäin mä koitin vähä sitä 
sillai sanotaako nyt testata .. kun tota oli tää .. tää tota eka tapaaminen viime viikolla .. no siel 
oli tota .. oli varmaan se idea semmonen että joka KT:stä oli joku edustaja vai miten se idea 
miten se on koottu ne focus tiimit mutta niin .. kyllähän siinäkin esittelyssä sitten kävi heti 
ilmi että muutamat esittäyty ihan tällai joo että sano vaan sen esimiehen nimen että käski tulla 
tänne näin ja oli tota niiku joo et kyllä hän sitten niiku sen tähden on täällä sitten  .. mut ei 
ollu niiku sillai ei … oli niiku ihan ettei mitään niiku käsitystä .. sama mulla ittelläkin vähä 
oli et en mä oikein tiennyt mikä tää homman nimi nyt sitten oli .. mitä täällä niiku odotetaan 
pitäs tehä .. mä just sillä edellis viikolla tota yhessä opinnäytetyö palaverissa tuol yrityksessä 
niin törmännyt että on tämmönen tota .. isompi hanke juttu menossa tuolla Riihimäen 
seudulla se oli niin ja sitten tota .. ja siinä sitten oli jo ehdotteli niiku tapaamista ..siel oli 
Riihimäkeläisiä .. tää sitten tää yritys jossa kävin opinnäytetyö palaverissa niin laitto mut 
sitten niittten postitusjakelu listalle kans se meinas että joo onhan HAMK:kin hyvä olla 
tämmösessä niiku mukana ja tällai ja niiku sitten olin siinä kontakti ihmisenä mä aattelin et 
tää on nyt aika iso juttu ettei tää nyt oo niiku mun juttuni niiku henk’kohtanen juttu nyt 
etenhän mä pysty tähän niiku vastaan .. mihin mä niiku paan tän täällä talon sisällä tän viestin 
edelleen ..mä sit ajattelin et nyt ens viikolla kokoontuu jus tää meijän foorumi ja siin oli just 
niiku semmosia osa-alueita että istu kyllä minusta tälle porukalle että täshän on nyt vähän 
joka asiasta ihmisiäkin ja nyt sen niminen foorumi tää meillä on tai mikä focus tiimi että .. 
että tota kyllähän tää nyt sopis oikein hyvin tälle porukalle.. laitoin sen sitten .. laitoin kyllä 
Hakalan Matille tiedoks .. en kyllä varma Matille postia lähettänytkään mutta .. eli hänkään ei 
ole sanallakaan keskustellut mun kanssa T&K hankkeista mun kanssa vaikka ollaan tässä 
talossa tehty T&K työtä vuodesta 2001 ..ollaan oltu posteria esittelemässä ja tehty posterin 
vieressä eikä hän ole tullut edes niiku juttelemaan eikä ikinä kysynyt sanallakaan meijän 
hankkeista että kyllä tää minusta osottaa niiku vähän tätä kiinnostusta meijän tekemistä 
kohtaan .. hyvin katkeraa puhetta mutta noin ei ole se tarkotus niin tota .. hänellä voi olla 
muitakin kiireitä jollain lailla niiku kun meillä on ollu tätä hanketoimintaa ei oo mitään niiku 
johdon tasolta .. no ehkä joo oon mä ollut kerran puhumassa T&K foorumissa jostain meijän 
hankkeesta mutta kutsu on tullut sähköpostissa joltain sihteeriltä eikä sanallakaan oo niiku 
keskusteltu .. juteltu vaan niiku asioista .. ehkä se on semmonen mikä eniten .. pistää silmään 
.. mutta joo siinä meni se tiedoksi ja viesti hänelle ja sitten tälle focus tiimille .. ja tota .. sitten 
joo ku pidettiin tätä focus tiimin istuntoo niin tota .. ei siitä aiheesta sitten .. sitä ei nyt sillai 
keskusteltu millään lailla mä otin sen siinä lopussa vaan niiku esiin että joo et laitoin tällasta 
ja mitä mieltä ollaan et oisko tää nyt semmonen tapa niiku että kun tammösiä yhteydenottoja 
tulee .. että mihin näitä niiku ohjaa täällä HAMK:ssa että eiks tää vois olla yks tämmönen 
focus tiimin homma nyt justiin sitten jos niiku tulis tältä .. täältä aihepiiristä jotakin ja sitten 
täälä niitä käsiteltäs että jos tää on tarkotus että tämmönen porukka tässä nyt alkaa jotenkin 
kokoontua .. niin joku siinä vähän myötäili mut ei se nyt se puheenjohtaja ehkä ihan 
myötäillyt mut en ole pöytäkirjaa saannu sitten mahtaako se tulla niiku mitenkään noteeratuks 
siinä mielessä .. kysymys oli vaan niiku että mikä se esimerkis se Riihimäen porukka oli 
kokoontumassa niin sinne pitäs nyt jonkun mennä ja mulle se ei käynnyt se olis ollu tänä 
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aamuna ja mulla oli aamupäivä opetusta ja mä en sit taas lähtenyt siirtään ja tota .. totesin niin 
ettei se sovi mulle valitettavasti jos joku vaan pääsis nytten niiku ..HAMK:sta sitten sinne .. 
no kyllä siitä sitten yksi ..vieressä istuva mulle sitten niiku lupasi että hän koittaa mennä 
sinne ja mahdollisesti sitten menikin sinne.. mutta jos tämmösiin niiku jotenkin sitä että mikä 
se porukka on jotka olis sitten niin että .. ja mun mielestä toi olis voinnut olla niiku tommoset 
focus tiimit sitten … tota .. nostai just tämmösiä yhteisiä .. isompia .. hankeideoita tai muuta 
niiku käsittelyyn sitten ja vähän veis eteenpäin .. mut kyllä ihan sanon konreettisesti ongelma 
on ollu näitten kun näitä yhteyksiä tulee .. mitä mä niille teen täällä sitten jos en mä niihin ite 
pysty vastaan .. kyl mä nyt voin sille sanoo asiakkaalle et jos tiedän jonkun meillä niin pyytää 
niiku suoraa sitten häneen ..siihen yhteyttä.. kylhän mä siinä sitten ollu niiku näitä eteenpäin 
toimijana .. on sit suoraan sanonnut meil on kyllä semmosiakin jotka saataa siinä .. mutta tota  
mutta jos toikin oli tommonen laajempi juttu joku asia niin mikä koskis monia .. että mihin 
niitä täällä sitten .. ihan konkreettinen ongelma voin sanoa . 
 
13NOTK11216 
k: aivan .. no tota mites tota innovaatioasiamies .. oleksä tietonen onks teillä täällä sellasta ja 
onko HAMK:ssa .. tällasta henkilöö . 
v: …innovaatioasiamies ..oon mä sen sanan kuulut mutta .. en mä tiedä henk’kohtasesti .. 
mitä on sitten .. onko HAMK:n … tämmönen .. en mä tiedä . 
 
13NOTK11217 
k: tiedäksä sitten onko HAMK:ssa olemassa koko organisaatiota kattavia sääntöjä tai 
ohjeistuksia niiku innovaatio prosesseista1696. 
v: .. innovaatioprosessista mä en ole vielä innovaatio sana vielä käyttää mut kyllä mä nää 
T&K toiminta ohjeet niiku tiedän.. mutta niitä .. nähnyt mutta että . 
k: tai oikeastaan innovaatio ja idea prosesseista.. 
v: no en mä varmaan oo sitten nähnyt koska jos tämmösiä on niin kai jollain lailla on selitetty 
just miten tämmönen idean sitten vietäis talon sisällä eteenpäin mutta en mä ole semmosta 
ohjetta lukenut.. en ole sitten löytänyt kai. 
 
13NOTK11218 
k: aivan .. tota täs olis oikeastaan yks semmonen yks kohta oikeastaan .. jos ajatellaan niiku 
semmosta .. perusinnovaatio prosessia et on idea..ja sit on sen idean käsittely .. sit on joku 
projekti .. sit on sen tuotteistus ja sitten niikun ..lanseeraaminen markkinoille .. niin mihin sä 
näät että HAMK:n .. HAMK:i tota siottuu täs innovaatio putkessa .. missä sen rooli on siinä. 
v: no ….kyllähän sen rooli nyt ihan alusta asti on siinä prosessin loppuun asti.. mikä se sitten 
oli siin oli vielä kaks vaihetta .. ei se nyt enään sitten .. 
k: se oli se tuotteistus ja sitten markkinoille .. 
v: niin kyllä mä ne jättäisin niiku asiakkaalle jos me tehdään jos me tehdään soveltavaa 
asiakas lähtöstä työtä niin kyllä me autetaan siihen asti että on tutkimus .. T&K homma tehty 
.. ja se loppuun viety mutta että .. tietysti HAMK:lla on aloja jotka voi olla edistämässä 
lanseerausta .. mä nään sen taas vaan niiku tästä oman tekemisen kautta et meijän rooli on 
enempi niiku kehittää siihen asti sitten asiakkaalla ja hänen asiansa on sitten hyödyntää se .. 
meillä on ollu sen luonteisia ne. 
 
13NOTK11219 
k: joo ei mulla .. mulla oo tässä tän ihmeempää ..mun paketti oli tässä mut jos sä haluat vielä 
jotain totanoin sanoo .. sanoo lisää tähän ni sana on vapaa . 
v: … eiköhän siinä tullu purkautumista ihan tarpeeks ..  tällä kertaa 
k: joo .. minä kiitän haastattelusta.    
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Haastateltavan 14MTK503 haastattelun litterointi 
 
k: 1.10 -09 ja kello on about 11.00 .. noin pyöreesti .. hyvä 
 
14MTK5030 
k: tota .. ensimmäisenä mulla on tässä .. missä ominaisuudessa olet haastateltavana. 
v: ….missä ominaisuudessa… 
k: ..tavallaan mikä sun rooli on .. mitä sä niiku tavallaan teet.. 
v: äää ..tota ..sanotaan nyt näin että .. että että .. sanotaan nyt ne HAMK:i roolit .. niin 
käytetään termiä aktivaattori ja titteli on kehittäjä .. mutta siis.. mutta sanotaan siis .. jos 
analogiaa hakis tuolta .. tuolta yritys maailmasta niin .. niin mähän oon ratkasun myyjä .. 
 
14MTK5031 
k: ihan hyvä määritelmä… kyllä … no ekana vois sellasta pohdiskella millainen .. millaiseks 
sä koet totanoin  tän hetken idea ja innovaatio ilmapiirin siinä ympäristössä .. osastolla mis sä 
toimit  
v: siis sillä osastolla missä mä toimin .. 
k: niin 
v: ..  mä jos puhun fyysisesti automeitista niin .. niin tota .. niin siellähän se tilanne on varsin 
.. varsin hyvä .. hyvä elikkä tuota se ilmapiirihän on .. on on .. varsin suotusa sen tyyppiselle 
toiminnalle .. toiminalle .. ettei siinä .. siin oo niiku ongelmaa .. ja sit jos peilaa koko 
HAMK:in .. mun mielestä niiku suunta on .. on saman linjan mukanen .. että kokoajanhan se 
niiku muuttuu selvästi sen .. sen tyyppiseksi.. 
 
14MTK5032 
k: no tota ..mitä työkaluja on totanoin sulla ollut käytössä ideoiden hallintaan . 
v: .. sellanen musta muistikirja .. se on kaikkein paras .. paras että .. et et tota .. orgideaa mä 
olen pikkusen harjotellut käyttää .. käyttää sittehän meil on tavallaan niiku .. sanotaan nyt 
niiku .. ton into projektin omaan asiakkuuden hallintaan niin meil on tämmönen crm 
järjestelmä .. mitä pystyy käyttään sillä lailla .. sanotaan semmosten asioitten kirjaamiseen 
mitä yrityksestä tulee .. 
 
14MTK5033 
k: joo-o .. onks nää sun mielestä ajan tasalla nää työkalut . 
v:145 tota ..siis sillä lailla jos aattelee sitä että et pyrkis optimoimaan sen niiku siihen että .. et 
nää .. pystyis oikeesti projektia hallitteen niiku monialasesti .. niin ei .. koska ei se tieto siitä 
mun mustasta muistikirjasta kauheen helposti siirry tonne kovin moneen koulutusohjelmaan 
niiku kätevästi jakoon .. et tota .. et et .. siinä mielessä että siis kyä sinne joku alusta ..alusta 
tarvitaan mut että siinä on vaan sem.. semmosen alustan tekeminen kohtuullisen .. sanotaan 
että  se .. yhtä helpolla käyttöliittymällä kun se musta muistikirja on .. niin siin on niiku .. 
jonkun verran matkaa että .. 
 
14MTK5034 
k: aivan .. no ketkä kaikki osallistuu totanoin näiden .. näiden ideoiden niiku määrittelyyn 
siinä .. siinä ideointi vaiheessa .. kun idea tulee ruvetaan kattoon et mitä se tekee vai onks 
siinä mitään määrättyä ryhmää vai meneeks niiku aina tapauskohtasesti. 
v: .. kyl se oikeastaan menee niiku tapauskohtasesti elikkä mä oikeastaan määritän sen 
mukaan miten mä ite arvioin sitä .. tarvetta ja tota ..mullahan on oikeastaan se että .. et ..et 
mähän en pysy enää Valkeakosken seinien sisällä .. vaan se että .. mä en pyri hakeen nyt 
niiku .. tarvittaessa yhtä tai useempaa koulutusohjelmaan kaveriksi sitten että .. mutta se että 
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.. et niiku .. niiku että .. se että miten sitä pystys .. pystys niiku tarjoomaan niihin 
koulutusohjelmiin se ..se on ehkä missä niitä välineitä pitäs olla .. koska tällä hetkellä se 
menee niin että tota sähköpostiin lyhyt kuvaus ja sen jälkeen arvataan ketähän tämä vois 
kiinnostaa ja sit pistetään menemään .. niin tota .. tavallaan et niiku .. jos aatellaan sitä 
tilannetta .. et et ..ootas nyt .. muista mikä vuosi .. vuosi on kirjattu että koko T&K toiminnan 
.. tai siis T&K toiminnan ja tän opetuksen intekraatio pitäs olla niiku suhteellisen sujuvaa niin 
.. niin meil on järkyttävä voluumi siinä vaiheessa niitä projekteja elikkä ei niitä voija sillon 
enää tehä sitä et lähetellään sähköpostia sinne ja tänne ja tuonne ja toivotaan niiku hyvää 
lopputulosta.. 
 
14MTK5035 
k: aivan .. no tota .. onks sulla sitten käsitystä siit kuin paljon käytetään työaikaa tai vapaa-
aikaa näitten totanoin tekemiseen .. ideoiden kanssa pyörimiseen ja muuta että .. 
v: .. se on ihan .. henkilöstä kiinni .. 
k: .. mut mikä näkemys asulla vois olla siihen .. 
v: .. mähän henkilökohtasesti käytän 24/7.. mut että tota .. mut .. siis se on .. on niiku 
henkilöstä kiinni elikä se jos .. jos se on tämmönen kehittäjä luonteinen .. niin niin tuota .. 
kyllä siinä aika .. voi sanoo kyllä siel on niiku aika lailla hyvin hämärtynyt semmonen 
työajan ja vapaa-ajan käsitys… käsitys ainakin siitä päätellen jos sähköpostiin vastataan nolla 
kaks yöllä niin .. niin tuota ei se nyt .. enää nyt ihan perinteistä virkamies meininkiä oo .. mut 
et sitten taas niiku toisaalta .. toisaalta on sitä porukkaa jotka vaan toteaa että ei ole resurssien 
tilaa viä kuitattu .. 
 
14MTK5036 
k: aivan .. no millasiis innovaatioita oikeastaan on syntynyt .. onks niist tullut jotain 
prototyyppeja tai palveluaihioita tai vastaavia .. mistä olis syntynyt  sit ihan oikeesti jotain 
liiketoimintaa 358  
v: tota ..kyllä sie sen tyyppisiä .. tyyppisiä on .. on..nehän on tyypillisesti niiku .. jos vaikka 
suurin osa on varmasti niiku näissä tohon.. tohon .. micro kautta PK kenttään tehdyistä .. 
jutuista .. missä on niiku syntynyt sen tyyppistä et se on niiku .. suoraa sitä liiketoimintaa 
hyödyttävää .. eli eli sanotaan et .. et se on niiku semmosella .. kolmen viiva kuuden 
kuukauden aikajänteellä niin .. tuottanut ainakin jonkin verran rahaa.. et tota .. et siel on sen 
tyyppisiä tavallaan tämmöstä .. tämmöstä sanotaan et on .. on .. on jotakin .. 
markkinointipuolen asioita puolen asioita kehitetty .. on kehitetty niiku sanotaan tuotteesta 
taik .. taikka tuotantoon .. niin tota .. kyllä ne on niiku semmosia mitkä on nopeella 
aikajänteellä .. niiku .. johtanut jollakin lailla siihen liiketoimintaan .. se että niiku .. yhtään 
semmosta ei äkkiä tuu mieleen miss ois .. sanotaan että ois .. niiku uus .. uus yritys perustettu 
sen pohjalta mitä on tehty .. 
 
14MTK5037 
k: ..mut se on kummiskin se liikevaihdon syntyminen niin se on selvästi siellä yrityspuolella 
että HAMK:i ei .. HAMK:iin ei ole tavallaan syntynyt liikevaihtoo siitä .. 
v: .. no ei ainakaan .. siis .. se on vähä miten sitä katotaan .. katotaaks sitä siis .. sanotaan et 
sehän on monesti se mikä on liike .. yritykseen synnyttänyt sitä liikevaihtoo on synnyttänyt 
myös HAMK:n sitä koska me ollaan tehty maakunnallista tutkimusta sillä .. et  .. et tuota .. 
siinä mielessä se on HAMK:iin synnyttänyt .. mut sanotaan et sen tyyppistä liiketoimintaa ei 
oo syntynyt että ois ollut jotakin .. jotakin tavallaan niiku .. sen tyyppistä .. tut .. 
tutkimustoimintaa  menossa mist olis syntynyt joku semmonen innovaatio mikä olis ikää kuin 
myydä ulospäin .. semmosta ei oo vielä .. vielä .. mut toisaaltaan se että toi .. toi prosessi on 
sen verran kypsymätön ehkä et.. et niitä .. sillä lailla .. sanotaan että niitä voi olla mutta niit ei 
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pysty ainakaan niiku tunnistaan .. tunnistaan koska .. koska tuota .. siis sen mä tiedän TULI 
ohjelman kautta on yks tämmönen keksintöselvitys .. taikka toi patenttitoimisto kattoo niiku 
uutuutta .. uutuutta tai tulee kattoo uutuutta .. niin se on menossa.. siin on niiku tavallaan se .. 
näköpiirissä periaatteessa se kaupallistamisen mahollisuus.. jos siellä on sitä uutuutta .. mut 
että tota .. sanotaan että .. et niin kauan kun tää prosessi on tän tyyppinen niiku nyt et ihmiset 
ei tiedä esimerkiksi .. esimerkiksi sitä miten HAMK:lle jätettäs keksintö ilmoitus .. niin ..  
niin tuota .. ei niitä keksintöjä varmaan synny mitä pystyis kaupallistamaan .. 
 
14MTK5038 
k:526 joo täs seuraavana olikin mulla niiku kysymyksiä .. onks syntynyt keksintöjä ja 
patentteja niiku tavallaan näistä innovaatioista mitä on ollu.. 
v: joo .. joo siis .. tilanne on tällä hetkellä se että mul on nyt yks keksintöilmotus tavallaan 
sillee että sitä nyt .. harjotellaan sitä prosessia .. 
k: aivan .. aivan  
v: .. et tota.. et .. et ..se on nyt tolla Kentän Virvellä .. niin .. niin tuota .. se .. prosessia 
harjotellaan ja eli .. eli tota .. se on .. mitä se vielä on hauska .. se on yhteiskeksintö yhden 
Oulun ammattikorkeakoulun kaverin kanssa .. niin .. niin nyt siinä .. se on sillä Oulun 
pohjalla jätetty ja nyt .. nyt tavallaan se et mun tavallaan pitäs ettiä nyt .. muokata se 
HAMK:n pohjaan .. kun HAMK:n ohjeissa sanotaan että HAMK:n pohjalla.. 
k: aivan  
v: .. niin tuota .. nyt tulee niiku sillä lailla.. sillai testattua tämä ja sitten nää … tää sanotaan 
nyt tää laillinen protokolla .. missä muodossa se jätetään mihin paikkaan .. miten .. mihin 
HAMK:i kirjaa sen .. 
 
14MTK5039 
k: onks ..liittyyks tää tähän työsuhdekeksintöilmotus käytännön.. 
v: juu siis nimenomaan siihen .. siihen et .. et .. et se on niiku tavallaan .. työajalla ja vielä 
kaiken lisäksi tässä (…595) työhön liittyvässä projektissa syntynyt .. syntynyt ..tai itse asiassa 
mun kannalta on sitä ja .. ja Kannusojan(?602) Jussin kannalta se on varmaan niiku .. ei liity 
hänen työprojekteihinsa millään lailla mutta synty keskustelun pohjalta tää idea.. 
 
14MTK50310 
k: aivan .. aivan 613.. mitäs mieltä sä olet ylipäätään tavallaan keksintö ja 
patenttikäytännöistä ni innovaatiotoiminnassa. 
v: siis .. tietyissä tapauksissa .. tapauksissa tuota siis .. se on vähän .. se on vähä niiku .. vois 
sanoa että case-by-case .. et riippuu siitä innovaatiosta elikkä .. elikkä joku .. sanotaan sopiva 
.. sopiva .. mekaaninen juttu nii .. niin .. niin voi olla että sil on .. sillon kun sen patentoi .. sil 
on hyvinkin vahva asema .. ja tavallaan se helpottaa sitä kaupallistamista.. ja sitten taas niiku 
jossain toisessa jutussa ni .. ni-niin .. se patentoi voi olla ..olla paremminkin .. haitta .. eli .. eli 
se että jos sä teet jonkun sanotaan tämmösen menetelmä tyyppisen jutun .. millä joku pystyy 
tehostaan esimerkiks tuotantoaan .. niin niin tuota tää .. ei se ole ollenkaan varmaa että se 
haluaa sen hänen tehtaansa seinien sisältä sen idean menevän julkiseksi kahen vuoden päästä 
.. vaan se tekee sillä hyvällä menetelmällä hyvää katetta .. hamaaseen tulevaisuuteen kunnes 
joku keksii paremman menetelmän .. tai käy vakoilemassa sen menetelmän niin hyvin että 
osaa kopioida sen . 
 
14MTK50311 
k: aivan .. aivan ..683.. mitä mieltä sä sit olet totatanoin näitten ideoiden ja niiden käsittelyn 
..niin palveleeks ne tota ja millä tavalla ne palvelee opetusohjelmaa ja opettamista. 
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v: no siis … siis kylhän se siinä mielessä palvelee .. palvelee niiku mun mielestä opettamista 
että ..et .. et päästään niikun .. sanottasko että päästää lähemmäs sitä ehkä tosi elämää siinä 
mielessä että .. et jos idea liittyy jollakin lailla niiku tän hetkiseen tai tulevaan liiketoimintaan 
esimerkiksi niin mieluummin .. mielummin opastaa opiskelijoita pönkimään asiaa sen 
ympäriltä .. kun kertoo sitä että näin tehtiin viistoista vuotta sitten teollisuudessa .. et et 
tavallaan se et sillä niiku saahaan sitä opetusta elämään .. tässä hetkessä ja opetetaan .. mun 
mielestä se .. opiskelijan kannalta tärkeitä olis se ongelmanratkaisu taito .. koska .. koska 
tuota .. sil ei välttämättä sillä menetelmällä millä nyt on tehty asioita tai on tehty viistoista 
vuotta sitten asioita niin ei oo välttämättä kahen vuoden .. viiden vuoden .. viidentoista 
vuoden päästä mitään merkitystä mutta sillä on merkitystä et se opiskelija oppii niiku 
ratkaseen niitä ongelmia ja kehittään niiku sitä menetelmää . 
 
14MTK50312 
k: kyllä .. jos tätä sitten laajennetaan tavallaan ajatusta sillai .. miten sä näät sillä 
koulutusohjelmien välisellä yhteystyöllä versus sit KT keskusten .. 
v: …rrrhum(”pitkä virka rykäisy”) … no … ensinnäkin se että et jos koulutusohjelmat tekee 
yhteistyötä niin tuota .. silloin ollaan kai edelleen .. edelleen ollaan sen nykymaailman kanssa 
.. tekemisissä .. eli .. elikkä .. elikkä eihän .. sanotaan joku .. joku Metso kun lähtee 
suunnittelemaan konetta ni .. niin .. niin eihän se ole enää niiku se että siel on pelkkiä 
insinöörejä .. sitä tekemässä vaan .. vaan se että siellä ollaan niiku tässä .. tässä linjassa et siel 
on .. siel on tavallaan .. sanotaan et voi olla käytettävyyteen liittyviä ihmisiä voi olla 
työhyvinvointiin liittyviä.. siis ihan tämmösiä puh .. puhtaasti humanisteja .. humanisteja .. 
toisaalta sitten voi olla ihan ..ihan niiku fyysikkoja taikka vastaavia jokka niiku menee tosi 
kovaa ja korkealla.. niin niin se että .. et et niiku .. tän maailman ymmärtäminen tavallaan et 
et sä et niiku .. et vaikka periaatteessa sä saat täältä ikään kuin semmosen asiantuntija 
koulutuksen.. sitten kun sä meet oikeesti jonnekin .. et sä siellä yksin omassa kammiossas 
niitä asioita tee .. ja tuota .. mun mielestä on se vielä se hyvä mahollisuus nyt kun HAMK:i 
on räiskitty pitkin maakuntaa niin .. niin tuota .. se että pystyttäs opettaan tämmönen sanotaan 
verkottunut tapa tehä töitä .. siis tarkottaa sekä ihan .. ihan fyysisesti että henkisesti sitä …sitä 
elikkä .. elikkä .. se että minkälaisilla välineillä .. pystytään hoitaan .. hoitaan ja pitään joku 
kokonaisuus läjässä vaikka ihmisen ei välttämättä tapaa niiku toisiaan fyysisesti .. koska 
esimerkiksi se et mä tiedän ihmisiä jokka tuota .. alottaa työnsä aamu kahdeksalta aamulla .. 
tekee johonkin asti töitä ja pitää vapaata ja alottaa uudestaan ilta kahdeksalta .. koska siinä .. 
siinä vaiheessa jenkit tulee töihin .. et .. et tuota .. et niiku tavallaan se että ee… ne .. 
semmoset .. sekä työajan rajat että .. että sitten tavallaan niiden työpaikkojen rajat on sitten 
sillä lailla.. muuttuvaisia .. muuttuvaisia et tavallaan se tieto on globaalia nykyään .. ja yhä 
pienemmän yritykset tekee .. tekee koska se jos .. jos tommonen .. sanotaan nyt alle 
kymmenen hengen firman toimitusjohtaja tekee .. vähän tuontyyppisillä työryhmillä töitä sen 
takia itse asiassa et kiinalaiset herää kans vissiin taikka tulee töihin suurin piirtein samoihin 
aikoihin niin tuota .. ei se tarkota sitä että pitäs olla mikään Nokian kokoinen firma että sitä 
tehään .. tehään tuon tyyppisesti .. vaan sitten se voi olla aika pieni firma joka hyötyy siitä 
että se pystyy hoitaan niitä asioita .. sitten vielä siihen KT keskukseen .. eli sillähän taas 
tullaan .. tullaan siihen mielenkiintoseen mun mielestä että jos aatellaan niiku että .. et 
Valkeekoski on teollisuuden palveluliiketoiminnan KT keskus .. niin se että .. et et meil on 
niiku .. siellä niiku .. haetaan tiettyjä analogioita ja asioita mitä voidaan soveltaa teollisuuessa 
.. mutta se että pystytäänkö niitä samoja asioita viemään esimerkiksi jonnekin hoitotyön 
puolelle … niin …se on niiku sitten se mielenkiintoinen puoli että miten.. miten niiku KT 
keskukset pystyy tavallaan niiku .. ikään kuin .. synnyttään uutta niihin muihin KT keskuksiin 
.. 
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14MTK50313 
k: aivan .. mielenkiintoinen näkökulma .. on .. on .. 972… no tota tota palataan tohon alkuu 
vielä täst innovaatioilmapiiristä niin oot sä .. onks sulla mikä käsitys siitä että minkälainen 
ero on T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan niiku innovaatioilmapiirissä . 
v: no se on .. se että .. et et opettajathan .. mielellään tässä tietenkin nyt vetoo siihen .. ei 
resurssia ..jokun verran .. jonkun verran .. mut että tuota sielläkin on niikun aika iso .. iso 
varmaan .. variaatioita siitä .. siitä että minkä tyyppisestä ihmisestä on kyse .. kyse että .. et et 
niiku .. et ku .. mä en sitä mä en usko kun jotkut sanoo et .. et ei heillä oo mitään ideoita .. se 
on mun mielestä niiku paska puhetta että kun ihminen käy aamulla .. aamulla tai illalla 
paskalla niin sil on vähintään viistoista ideaa ehtinyt sen .. sen tuota .. kahen minuutin aikana 
käyä .. se ei välttämäti vaan niitä kauheesti rekisteröi mutta kyllä siinä monenlaisia asioita 
ehtii kumminkin käyä läpi niin siinä ei välttämätä oo kauhee suuria innovaatioita.. mut joka 
tapauksessa semmosia niiku .. semmosia et kun niitä tarpeeksi monta keräis niin .. ni-niin 
kyllä sieltä viijestätoista tuhannesta ideasta kaks hyvää löytyy sitten .. mut että tuota .. et et se 
on oikeastaan vähä se .. et miten se opettajan ajatusmaailma käännetään siitä .. puhtaasta 
opettamisesta .. siihen että .. että niikun .. nähtäs niitä innovaatioita .. koska mä olen ihan 
varma et et kun .. kun opettajillakin on niin monenlaista juttua tulee vastaan .. ne pyörii 
päivittäin .. sanotaan nyt että niitä on .. on kahestakymmenestä kuuteenkymmeneen erilaista 
ihmistä .. mitä ne kohtaa niiku päivittäin niin .. niin .. ja siel on niiku tavallaan voi sanoa 
niiku teineistä .. niiku .. mä en tieä kuinka vanhoja aikuisopiskelijat sitten mahtaa olla .. olla .. 
niin tavallaan se et siel on niiku hyvin monen tyyppistä .. monen tyyppisellä taustalla ja 
monenlaisella elämän kokemuksella olevia ihmisiä .. niin ohan se niiku .. ihme jos ei sielä 
niitä ideoita pyöri .. mut se että miten ne opettajat saahaan  niiku rekisteröimään niitä .. niitä .. 
niitä .. ja sit vielä se että siirtäs jollakin lailla .. poimis sieltä opetukseen niitä juttuja.. 
 
14MTK50314 
k: kyllä 1111 ..tota.. sitten .. näis tän hetken innovaatio prosessi tai idea prosesseista totanoin 
..mitkä on niiku nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet. 
v: …. no nykykäytäntö ei rajota sitä millään lailla .. et et .. mut et siis .. kylhän se heikkous 
varmaan tulee aika pitkälti siitä että .. et siel ei niiku .. tavallaan kun sitä välineistöö ei oo .. 
toisaaltaa se et mä oon hirveen huono käyttää näitä välineitä ehkä  .. ehkä et hyvin paljon on 
niiku pään .. pään sisällä ja .. just siellä niiku muistivihkossa .. muistivihkossa et .. et et se on 
niiku semmonen .. et jos löytyy järkevät välineet ni .. niin niin tuota .. se niiku helpottaa 
varmasti olennaisesti sitä työtä .. työtä ja sillä lailla niiku .. tavallaan se että .. mikä tällä 
hetkellä on hyvää .. on .. on se tietenkin ku .. ei oo niiku .. ei oo mitää formaalia menetelmiä 
niin mikään ei tällä hetkellä rajota mitään .. mitään ja .. ja ja kauheesti ei kukaan pysty niiku 
ainakaan .. ainakaan se taakse menemään että aina me on näin .. näin tehty näissä asioissa.. tai 
jonkun verran tietenkin voi mennä siis sillä lailla et ei koskaa oo tehty mitään niin nytkään ei 
tarvii tehä .. tehä mut tuota .. mut et .. et et niiku toisaalta taas sitten just se että .. et kun ei oo 
semmosia niiku .. tiukkoja toiminta malleja mitä pitäs lähteä muuttaan .. niin niin se helpottaa 
siinä mielessä et .. et vaan pitäs luoda joku toiminta malli . 
 
14MTK50315 
k: aivan ..no mikä olis sitten semmonen hyvä toimintamalli . 
v: no sen kun tietäs .. et et .. et tuota.. kun .. siinä mielessä että .. et et hankala keksiä kauheen 
hyviä .. hyviä analogioita sillä lailla että .. et et kun tää on tää .. HAMK:i on niin monialanen 
.. niin niin se että .. et et mikä on .. sanotaan et mikä on sellanen malli .. malli tai väline .. 
väline joka pakottas tiettyy toimintamalliin jota kaikki osais käyttää .. niin niin se on niiku 
että .. mikä se semmonen .. oikeesti sitten on .. on että .. et et .. toisaalta sitten niiku 
tämmösen .. ideoiden kehittämisen kannalta .. niin pitäs olla vähä niiku semmosia .. sanotaan 
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wep.20 tyyppisiä(??) .. aika .. aika kevyitä ja ketteriä ne alustat .. alustat johon pystytään .. 
helposti .. niiku kommentoimaan ja se on niiku hyvin epäformaalia vielä se .. siinä vaiheessa 
se ideoiden pyöritys .. pyöritys et .. et et .. mut se just se että .. et et se on vaan tietenkin se 
että .. et et  sen tyyppinen järjestelmä toimii niillä jotka ovat kiinnostuneita näistä ideoiden 
kehittämisestä .. opettajaa se ei välttämäti kauheesti lohduta koska ne on hyvin .. sanotaan 
irrallisia .. ehkä vielä tämmösiä .. jossain määrin ehkä ongelmalähtösiä .. niin tuota ..  se että  
.. et siel ei oo niiku semmosta selkeesti kuvattua .. asiaa .. tämmönen pitäs tehä vaan .. se että 
se on paremminkin kuvattu niin että .. että tuota .. et .. mul on vasen takakumi tyhjä .. että 
mitä sille tehään .. ja tääkin on vielä hyvin niiku .. et et se on niiku se .. se ongelma että .. että 
niiku esimerkiks tää .. orggidea .. niin .. se voi olla sen tyyppinen .. sen tyyppinen niiku että 
se ohjaa tietyllä lailla.. mut en mä tiedä ohjaako se liian tiukasti ja just se että .. et et siitä 
puuttuu se .. puuttu tavallaan se alkuvaiheen niiku hedelmällinen idean kehittely .. ja toisaalta 
sitten semmonen loppuvaiheen formaali käsittely .. et sitten kun se on niiku tavallaan 
kehitelty riittävän pitkäs sitä voijaan niiku tietyyn pisteeseen käsitellä sillä .. mut se et niiku 
se kokonaisuus edelleen puuttuu. 
 
14MTK50316 
k: aivan .. no sit totanoin tämmönen .. tämmönen kysymys ku .. tämmönen 
innovaatioasiamies niin teidätkö onko teillä sellasta ja onko HAMK:ssa semmosta henkilöö .  
v: no .. ei meillä ainakaan .. 
k: mitä mieltä olet siitä tavallaanoi noin niikun .. 
v: no tuota .. siis .. meillä ei oo .. eikä eikä niiku HAMK:kaan mun mielestä oon ainakaan 
nimetty semmosta .. semmosta joka nyt ihan .. suoranaisesti .. toimis .. toimis ja tuota .. ja mä 
en tiä .. riippuu nyt minkälainen se innovaatioasiamiehen rooli ois .. ois mutta niiku 
välttämättä sen tyyppistä ei tarvita koska .. koska meil on taas sitten niiku .. TE keskuksen 
kautta tuota .. keksintösäätiön innovaatioasiamiehet niiku käytettävissä.. aika helposti ja 
toisaalta se että niil on niiku .. jos aatellaan innovaatioasiamiestä sillä lailla että se pystys 
niiku .. prosessoimaan sitä innovaatiota .. antaan niiku vähän sitä know-go-know .. päästöstä 
niin .. mä luulen että nää on niiku .. nää kaverit jotka tällä hetkellä nyt toimii Pirkanmaalla 
Hämeenssä innovaatioasiamiehinä .. on niiku siinä roolissa hyviä .. ja on joustavasti 
käytettävissä .. 
 
14MTK50317 
k: no tota .. teidäksä HAMK:ssa sit olemas sitten koko organisaatioo kattavia sääntöjä 
ohjeistuksia innovaatio prosesseista. 
v: siis sanotaan näin että keksintöprosessistahan on .. mutta että .. mutta että niiku .. se että .. 
et miten sitä nyt sitä innovaatioprosessia ajatellaan .. ajatellaan niin tuota .. sillon kun 
puhutaan ehkä tämmösistä  yksinkertasimmista innovaatioista niin .. niin niin .. ehkä siel ei .. 
ei nyt kauhean formaaleita ohjeita ainakaan oo että .. et oli helppo se polku lähtee näin . 
 
14MTK50318 
k: niin joo aivan 1478.. täs olis oikeastaan yks aihe mulla enää käsiteltävänä niin totanoin jos 
ajatellaan nyt sitä semmosta perusinnovaatioprosessia.. on idea .. on sen idean käsittely .. sit 
on se projekti .. tavallaan tuotteistus ja sitten markkinoille vienti .. niin missä kohtaa 
HAMK:n rooli on sun mielestä täs.. 
v: tota .. siis sieltä varmaan löytyy itse asiassa niinkun .. joka paikasta löytyy niitä rooleja .. 
rooleja että ..et et koska .. koska ideat jossa niiku ..Valkeekoskella tehty sillailla että siel on .. 
on on .. tai ollaan niiku .. juttuja jossa on viety .. viety tavallaan sinne niiku hyvin pitkälle 
sinne markkinointi puolelle ja ja tavallaan vielä semmoseen niiku … jälkihoitoon .. liittyen .. 
asioita elikkä .. elikkä kun se osaaminen on niin laajaa .. niin kyllä siellä .. sanotaan jos firma 
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antaa .. ja ja .. antaa tavallaan sitä .. niiku .. tilaa .. tilaa tehä .. että niil ei oo esimerkiks .. niin 
helvetillinen hätä sen kanssa et se pitää saaha nyt kolmen kuukauden päästä markkinoille.. 
niin tuota .. silloin niiku HAMK:i pystyy hyvinkin olemaan siellä niiku monessa vaiheessa 
mukana .. ja jos puhutaan just tommosesta micro- PK- sektorista millä on aika rajalliset ne 
resurssit .. niin niin ne .. sanotaan niiku se … sanotaan tämmönen .. tuotos/panos suhde on 
erittäin .. erittäin hyvä elikkä .. elikkä tavallaan se että kun .. sanotaan että yrittäjä pistää 
euron ja malttaa oottaa .. niin se saa kakskymmentä euroon takasin .. et et se on .. se on niiku 
se .. se että ei sieltä niiku tarvii .. et HAMK:i voi olla niiku kaikissa vaiheissa jollakin lailla .. 
mukana .. mukana mutta että niiku .. se että minkä näkis niiku tärkeenä on se alkupää .. koska 
ei tällä alueella ei ole muita .. toimijoita .. esimerkiks sanotaan suomessa.. suomea 
kokonaisuutena kattotaan niin ihan älyttömän hyvin oo hanskassa .. 
 
14MTK50319 
k: joo ei mulla täs paletissa ollut sit tän ihmeenpää .. systeemiä mut .. nyt olis sana vapaa jos 
haluat lisätä vielä jotakin … 
v: .. mitähän tohon nyt olis lisättävää … no sillä lailla mua nyt tää kokemus tavallaan ta.. ny.. 
verrataan nyt niiku kahta ammattikorkeekoulua niin kyllähän HAMK:i.. HAMK:i on siinä 
mielessä .. kyllä niiku tällä hetkellä jo valovuosia eellä .. eellä mun nähdäkseni .. nähdäkseni 
… 
k: oliksä missä aikasemmin ollu .. 
v: Oulun AMK :ssa …et et .. mä olin siellä .. siellä osa-aikasesti 2005 – 2007 … seittemän 
niin tuota .. näki vähä sitä .. sitä että mitä siellä tapahtuu ja .. ja .. ja kuinka .. hyvä asia 
voijjaan tappaa aika tehokkaasti sitten että .. et et .. ja kaivaa sen verran syvä monttu ettei se 
vieläkään ole sieltä ryöminnyt .. pääsyt ylös .. ylös .. et tuota…. täähän on itse asiassa tää .. 
tää keksintöilmoitus mikä Kannusojan (?1678) Jussin kanssa jätettiin niin vähä sitäkin .. 
pöyhimistä että se asia ei siellä pääse hautautumaan kokonaan .. kokonaan että .. et et .. mut 
siel on .. siel on just tää että .. et et .. sanotaan et siel on se sama ongelma .. ongelma miten 
sitä tutkimusta .. tutkimusta .. taikka T&K toimintaa integroijaan .. integroijaa opetukseen .. 
mut ne ei oo kyllä niiku .. vielä ihan oivaltannut kaikkea .. kaikkea .. kyll siellä vielä aika 
kaukana mennään .. 
 
k: .. olikos vielä jotain.. 
v: en mä nyt ..kauheesti keksi muuta .. varmaan tulee tässä sitten myöhemmin .. mieleen .. 
k: no joo .. minä kiitän kuule .. tää oli ihan hyvä .. kiitoksia  
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Haastateltavan 15NO124 haastattelun litterointi 
 
k: 2.10 ja kello noin 9.00 …  
 
15NO1240 
k: ensimmäisenä kysymyksenä olis tässä ..tai alueena oikeastaan tämmönen .. mis 
ominaisuudessa olet haastateltavana .. 
v: missä ominaisuudessa.. 
k: niin lähinnä mitä mitä tehtäviä teet ja .. 
v: … no mä toimin yliopettajana ja tota niin tällä hetkellä työnkuva on sellanen että .. että tota 
.. mä toimin tämmösessä yhteistyöopettajuus tehtävässä .. jota sitä itse nimitän .. koska tota .. 
puolet mun työajasta ja palkkauksesta tulee kanta-hämeen sairaanhoitopiiristä.. eli mul on 
kaks .. kaks tota työpistettä ja .. ja tota perusideana on siis tää .. niiku ylätasolla kun on 
koulutuksen ja työelämän niiku .. yhteistyön rakenteiden ja yhteistyö mallien vahvistaminen 
ja tässä nyt sitten lähinnä .. oon .. hyvinvoinnin KT ja hoitotyön koulutusohjelman ja sitten .. 
sairaanhoitopiirin välisen yhteistyön .. niiku kehittely .. edelleen kehittely .. ehkä siinä 
ominaisuudessa. 
 
15NO1241 
k: joo .. no tota … minkälaiseks sä koe tämän hetken idea ja innovaatio ilmapiirin osastollas 
tai KT keskuksella missä työskentelet . 
v: innovaatiopiirin… 
k: ilmapiirin .. 
v: ilmapiirin.. joo .. no tota .. siin on hirveen monta tasoa .. jos mä aattelen niiku .. en aattele 
niiku oman työni kautta.. mun työssäni se on .. ehkä siihen palataan .. mut jos aatellaan ihan 
tota HAMK:n työyksikköön jossa jossa työskentelen niin se on hyvin moni tasonen siinä 
mielessä että .. että tota niin .. niin niin tää opetuksen .. ihan tämmösen perustutkintoon 
johtavan opetuksen taso niin .. ni ni tota .. siel on niiku tää .. vois sanoo niiku .. raaka 
opetustyö vie .. vie hirveen paljon energiaa .. ja sen sisälläkin on on niiku hirveen .. hirveen 
paljon yritetään viedä niiku tämmösiä opetuksellisia kokeiluita.. mä voisin hyvin nimittää 
niitä opetuksellisiksi innovaatioiksi .. viedään niiku hyvin pienimuotosesti eteenpäin mut niil 
ei ole tavallaan .. ne on siinä työn .. opetustyön lomassa .. niil ei ole kauheesti 
systemaattisuutta .. ne on .. ne on pieniä ideoita ja .. lähtökohtia jotka saattaa sammua .. joita 
sitten yksittäiset tulisielut vie eteenpäin .. niiku oman työnsä kehittämisenä .. mutta tota .. mut 
et ne sais jotakin .. niiku jalansijaa ja .. niiku siin opetustyön sisällä .. niin se on aina aika 
haparoivaa ja satunnaista ..198..sit jotenkin niiku hirveen erillisenä toimii tää .. tää niiku 
hanketyö .. ja oikeastaan .. ja siis tämmönen niiku .. muu kehittämistyö oikeastaan 
tutkimustyö on aika .. aika pienimuotostakin .. mut että .. et se toimii taas oman logiikkansa 
kautta ja tota .. ja ja siellä on aikamoiset jännitteet niiku opetuksen ja hanketyön välillä .. ne 
on siis täysin jännitteitä saattaa olla henkilöstön niiku tekee molempiin töitä ja on vaikee 
niiku laittaa nää asiat omaan työhönsä niiku .. hallita näit molempii tai sitten ihan että toinen 
porukka tekee toista ja toinen toista niin jännitteet näiden välillä .. 
 
15NO1242 
k: aivan .. tota minkälaisia työkaluja teil on ideoiden hallinnassa. 
v: ideoiden hallinnassa.. 
k: ..tai yleensäkin sen innovaatio .. idea .. onko olemassa jotain työkaluja mitä teil käytetään .. 
v: …tietenkin on siis niinkun perus niiku dokumentointi prosessit .. on niiku .. on tota ni ni .. 
muistiot ja projektisuunnitelmat .. ja tällaset  .. jotka must on niiku yks tapa viedä sitä .. sitä 
niikun .. mut et .. jos sää aattelet esimerkiks jotakin Projektoria tai niiku tän tyyppisiä .. ihan 
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niiku tietoteknisiä työkaluja joiden kautta niiku hallitaan jotakin suunnitteluprosesseja tai 
muuta niin .. kyllä se aika .. aika heikoilla .. riippuen nyt vähä mitä tolla .. mitä tolla 
tarkotetaan .. 
 
15NO1243 
k: no yleensä niitä tavallaan tapoja toimia oikeastaan et .. sit seuraavana tavallaan oli 
kysymyksenä että onko ne työkalut ajan tasalla.. millä voidaan hallita niitä ideoita ja 
innovaatioita.. 
v: mä jotenkin aattelen nyt tuota kautta.. jos nyt tänne työ .. ideoita ja innovaatioita niin ne on 
siis niiku .. perustasoltaan niiku opetukseen liittyvii innovaatioita .. siis opetusmenetelmiin .. 
oppimisen tapoihin ja tän tyyppisiin .. nehän ei taas näy taas opetuksen logiikassa .. ei niit 
irroteta sieltä ja hallita niitä ikään kuin .. sit jos mennään taas niiku hanketyöhön .. siin on 
niiku oma logiikkansa ja sit tulee taas omat työkalut .. ja .. ja tota … et et sitä kautta must ne 
työkalut tulee niiku sen .. mä en nää että .. et täytyy olla hyvin niiku .. sisällä tavallaan niis 
opetusprosesseissa .. jotta opetuksellisten innovaatiot .. jotta sä voit ottaa niitä.. ne opetuksen 
käyttöön .. ja ja sillon on niiku oma logiikkansa kun esimerkiks mä aattelen me innovoidaan 
jotakin hanketta esimerkiks .. työelämän kanssa ja .. ja ja .. ja tota .. taas heijän tarpeisiinsa .. 
siin on oma niiku suunnittelu ja sen idean kehittely .. innovaation kehittelyn hallinnan 
prosessi.. 
 
15NO1244 
k:428.. no ketkä osallistuu sitten .. niiku näiden ideoiden jatkokehittämiseen .. onks siihen 
määritelty jotain ryhmää vai mennääks aina tapauskohtaisesti. 
v: …siis kyllä .. kyllä .. kyllähän siihen niiku vastuuihmis .. siis on on .. ensinnäkin onhan 
meillä tutkimus ja kehittämisryhmät ja meil on OSKE .. mutta ne on 
osaamiskeskittymätoimintaa ja siihen kuuluu .. kuuluu porukat ja .. ja tietysti meil on .. meil 
on aika laaja tää .. hyvinvoinnissa tää osaamiskenttä ja tää osaamisalue .. niin tietysti siellä 
sitten sisällä hallinnan kautta.. määrittyy ne .. eteenpäinviejät ja .. ja ja .. ja esimerkiks niikun 
.. et kul mä niikun sellasen näkisin et on. 
 
15NO1245 
k: onks sulla käsitystä siitä kuinka paljon käytetään työaikaa tai vapaa-aikaa näiden 
innovaatioasioiden hoitoon . 
v: .. nyt menee tää käsitteen määrittely taas on must äärimmäisen niiku hämärä .. et mistä 
puhutaan .. kun puhutaan esimerkis innovaatio sanasta käsitteenä .. 
k: innovaatiotoiminnasta.. 
v: niin .. mistä sillon puhutaan .. eli eli tuota .. mä voi taas niiku vastata siis sitä kau .. tän 
opetusprosessin kautta eli .. eli ihmisethän käyttää ihan mielettömästi niikun .. opetuksen 
kehittelyyn aikaa .. valtavasti kokoajan uusii koulutuksia .. me otetaan niiku uusia ideoita .. 
meil on uusia kohderyhmiä .. se..se on must jatkuvasti .. ei .. ei oo mitään .. sabluunaa tai .. tai 
nää opetuksen toteutustavat on just jatkuvaa niiku innovointia .. se on innovointia siis 
suunnitteluvaiheessa .. se on toteutusvaiheessa .. se on sen ryhmän kanssa .. meil on hyvin 
monenlaiset niiku .. oppimisen tavat mun mielestä käytössä . se on niiku yks .. niiku 
koulutusorganisaatiossa se on must yks innovaatioprosessi .. ja miten me näissä niiku 
hyödynnetään ja jaetaan .. niin se on niiku yks kysymys .. ja edelleen kehitetään .. sit on niiku 
tää .. tää jotenkin tää haketyön logiikan puoli ja .. ja ja .. ja jotenkin tää .. tää iso niiku kakku 
.. työelämän kehittäminen jossa sielläkin tietysti koulutus on yhtenä aparaattina mukana .. 
niin niin se on sit taas .. se on sit taas toinen puoli ja .. ja tota .. mä sanosin et siin ollaan viel 
aika niiku .. sellasessa hajaannuksen tilassa .. aika hajanaisena on se .. jotkut projektit tuottaa 
jotakin .. niiku tosi raikasta uutta .. jota mä voin pitää niiku .. aika niiku .. tämmöseenä 
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kauniina innovaatioprosessina .. mut .. mitä sille sit tapahtuu .. miten se .. hankeet on 
kuitenkin aina niiku pieniä pyrähdyksiä .. niin mitä sitten tapahtuu .. miten ne niiku …ee 
hyvät dokumentoinnit.. miten ne hyödynnetään.. et et tota tämmöset hankeprosessit .. 
hankeen tulokset on ihan kauniisti hyvin raportoitu .. mitä sitten . 
 
15NO1246 
k:654.. no tota .. onks teillä .. jos nyt puhutaan innovaatioista mitä teillä on nyt syntynyt .. 
onks niistä jotain .. syntynyt niiku jotain .. prototyyppejä tai palveluaihioita tai tämmötteitä 
vastaavia .. et onks niitten kautta esimerkiks  liiketoimintaa tai sen tyylistä ..asiaa. 
v: … puhuksä nyt niiku hankkeita .. 
k: no tota .. se on vähäsen millä tavalla te..te niiku määrittelette sen .. että jos se lasketaan 
tavallaan niiku  kuuluvat semmotteeseen toimintaan mikä vastaa innovaatiotoimintaa .. kyllä 
se on sama asia .. tai sisältyy sinne . 
v: .. mul tulee tietysti niiku tuot.. niiku ..siis ihan fyysisistä tuotteista ja ja tämmösestä 
tuotteista ja palveluista niin niin .. tulee joku hanke mieleen .. jossa ihan oikeesti ollaan viety 
niiku .. tuotetta ja siihen liittyvää niiku palvelukonseptia eteenpäin .. ja tätä niiku ideaa 
yritetään nyt .. se on niiku mun mielestä nyt katkolla .. mut sitä yritetään viedä niiku .. 
edelleen kehittää seuraavis hankkeissa .. eli meil on hankesuunnittelu prosesseja menossa .. 
joissa tätä tavallaan konseptia yritetään viedä seuraaviin hankkeisiin sisälle jotta sitä voitas 
taas jatkokehittää .. sitten niiku palvelu innovaatioita jos aatellen nyt .. niin  niin tota 
esimerkiks .. tämmösiin .. niiku .. henkilöstön kehittämiseen liittyviin .. liittyviin niiku .. 
kehittämis konsepteihin niin .. niin .. niitä kyllä viedään eteenpäin mun mielestä siinä määrin 
.. kuin nää .. ne on aikalailla henkilöihin kytkeytyneitä .. eli jos mä oon tota viennyt 
edellisessä hankkeessa jotakin työmuotoja .. työtapoja .. kokeiluja eteenpäin .. niin niin tota .. 
jos mä .. syinkin seuraavassa hankkeessa pystyn sitä hyödyntämään niin mä käytän .. mut mä 
en ehkä käytä kaverin .. hankkeen ideoita.. tai mä en ehkä pysty niiku sitä kokemusta 
ottamaan mun hankkeeni .. niiku hyödyksi .. eli tää jakaminen ja ..ja ja tää niiku siirtäminen 
ja tää edelleen kehittely .. niin niin tota .. se on aika lailla niiku sen henkilön .. se kokemus 
siirtyy sen henkilön kokemuksena aika lailla .. mun mielestä . 
 
15NO1247 
k:835..joo .. tota tota ..onks näistä syntynyt liikevaihtoo .. joko jollekin yritykselle tai taholle 
tai sitten HAMK:lle…. jos käsitetään liikevaihto vähä semmotteena laveena käsitteenä. 
v: no joo ..kyllä .. siis kyllä esimerkiks ne on tuottanut jotakin koulutusprojekteja .. nää 
kokeilut tai hankkeissa tuotetut toimintamallit .. osa (…867)tuottanut HAMK:n 
täydennyskoulutus .. niiku .. ehkä jossain sillä tavalla .. mikä nyt tässä meijän maailmassa olis 
lähinnä …. tai … tai vois aatella että ne tuottanut ehkä niin että .. täs mun työssäni niin tota .. 
niin edelleen tämmösiä yhteistyö .. tapoja jotka sit tukee niiku tän tyyppistäkin yhteistyötä .. 
koska onhan tää valtava taloudellinen panostus joltakin organisaatiolta ostaa puolet HAMK:n 
työpanosta omaan organisaatioon ja .. onhan sekin tietyllä tavalla .. sehän on jatkuvasti .. 
arvioinnin alla.. 
 
15NO1248 
k: totta ..hyvä huomio.. kyllä .. tota onko näis innovaatioista niin syntynyt keksintöjä tai 
patentteja . 
v: … jos nyt mennään ihan siihen et keksintö ja patentti edellyttää tän tietyn prosessin .. en 
tunnista. 
 
15NO1249 
k: joo .. no tota .. sit sitten .. onks tehty työsuhdekeksintöilmotuksia. 
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v: .. mitä se tarkottaa.. 
k: nää on niitä tavallaan henkilökunnan .. henkilökunnan tekemiä keksintöjä missä sitten 
mietitään sitä rajaa että onko se tavallaan niikun HAMK:n vai .. 
v: kuka sen omistaa.. 
k: niin sen.. omistajuutta oikeastaan.. 
v: …joo … onhan meillä esimerkiks sellasia tuotteita hankkeis kehitetty joissa on tehty sitten 
näit sopimuksii .. esimerkiks jotakin .. osaamiskartotustyökalu tai .. tai just viittaa tähän 
teknisen laitteen ja .. ja ja .. ja siihen liittyvän palvelukonseptin .. et siinähän lähti tavallaan 
tämmönen yrit.. yrittäjä niiku edelleen kehittään sitä ja sitten tehtiin niiku … et et .. et .. jos 
mä niiku tunnistan .. tunnistan niin kyl .. jos jossain .. jos jossain määrin tai jotakin tällasii .. 
prosesseja on kyl käyty . 
 
15NO12410 
k: aivan .. no sitten .. ihan tällai semmonen .. mitä sä olet ylipäätään niiku mieltä .. keksintö ja 
pantettikäytännöistä innovaatiotoiminnassa.1025 
v: jos aatellaan että  nyt toimitaan niiku sosiaali ja terveys alalla ja julkisella sektorilla niin 
niin tota ehkä tää toimintalogiikka on vähän toisenlainen .. kun kehitetään niiku .. ja 
kokeillaan .. osana niiku omaa työtä erilaisii uusii .. uusii kuvioita.. ja tavallaan tää 
omistajuus sitä kautta niikun julkisella rahalla .. tehdyn työn alla niin .. niin siin on vähä omat 
.. oma niikun … logiikansa mutta että .. kyl mä ajattelisin että .. että tavallaan siinä kohtaa 
kun aatellaan että pitäs niikun .. esimerkiks yksityisten .. yksityisten yritysten tai .. tai niikun 
.. yrittäjien .. päästä mukaan .. esimerkiks sosiaali ja terveys alalla niikun .. erilaisien 
palvelukonseptien kehittämiseen ja tämmössien omien innovaatioitten niiku edelleen 
kehittämiseen ja .. ja ja .. ja sitä kautta tietysti niiku liiketoiminta tavoitteiden niiku eteenpäin 
viemiseen heillä niin .. niin niin .. kyllä ilman muuta niiku täälläkin pitäs .. pitäs täst alueesta 
jotenkin enemmän olla tietonen.. jos mä aattelen niiku ihan .. ihan tätä julkisen sektorin 
kautta ja siten niiku koulutuksen maailmassa .. kyllä me paljon sitten niikun toimitaan 
esimerkiks yrittäjien kanssa .. sote alan yritäjien kanssa .. taas koulutuksen ja kehittämis 
organisaation kanssa .. meillä on hankkeita tällä hetkelläkin jotka kohdentuu niikun yrittäjiin 
.. sillonhan tää heti .. heti tulee tavallaan koska siel kehitetään myöskin sitä .. osaamista mut 
sen kautta aina sitä niiku liiketoimintaa ja sitä ideaa .. niin niin tota tää .. tää on läsnä sillon 
aina ja .. sillon tulee just nää .. tää kilpailu ja .. ja tää .. salassapito mikä tää nyt on .. nää asiat 
on aina läsnä ja .. ja ja .. ja tota sillon must tullaan aika lähelle siis tätä .. sun kysymystäs.. 
k: aivan .. kyllä .. 
v:.. et et kyl se .. sitä kautta täällä .. täällä niiku läsnä on . 
 
15NO12411 
k: aivan .. no tota .. miten sä näät miten tämmötteet ideat ja innovaatiot tai tän tyyliset .. niin 
niitten käsittely palvelee opetus tai koulutusohjelmia ja opettamista. 
v:1195… siis .. mitä suuremmassa määrin koska mun mielestä .. korkeakoulussa opetushan 
on mitä suuremmassa määrin.. ei ei vaan niiku .. tiedon toistamista vaan .. vaan nimenomaan 
.. meijän pitäs niiku .. jo ajattelu tavassamme .. niiku kyseenalaistamisen ja tämmösen kautta 
.. ku olla hirveen avoimia niiku toisaalta .. uusille niiku .. niiku näille pienillekin signaaleille 
.. siis pienillekin kokeiluille .. uusille asioille ja toisaalta meidän pitäs opiskelijoitten kanssa .. 
meijän pitäs niiku opetusrakenteita niin .. joustavaks että .. et meil olis mahdollisuus työstää 
opiskelijoitten kanssa niiku näitä .. näitä uusia juttuja.. me ei oltas tavallaan niiku vangittuna.. 
vangittas itteämme niiku opetus sisältöjen kautta jäykkiin rakenteisiin .. vaan meil olis tilaa .. 
mutta sehän on aina riskin ottoo .. se on myöskin niiku.. sisällöllisesti .. et et jos aatellaan että 
meidän pitää tuottaa niiku .. tulevaisuuden ammattilaisia jotka .. jotka näinkin vaativalla 
alueella.. kun aatellaan et äärimmilleen vietynä terveysalalla .. vaikka tällä hetkellä .. 
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leikkaussalissa pystyvät toimimaan ja ottamaan niiku tiimin jäsenyyden lähes välittömästi 
kun menevät työhönsä .. niin miten paljon tämmöseen koulutusprosessiin pystyy kytkemään 
tavallaan sellasta .. mikä siellä on sitä normatiivista .. pitää osata osiota ja mikä on sitä mitä 
tämmösen uuden .. kokeilun ja ideoinnin kautta voi viedä sitä ammattitaitoo niiku eteenpäin .. 
siellä on niiku molemmat puolet läsnä siinä kouluttamisessa .. meidänkin alalla ..varmaan 
monella muullakin alalla. 
 
15NO12412 
k: aivan .. no laajennetaan vähän käsitettä .. miten sä nää sitten tavallaan niiku .. 
koulutusohjelmien ja versus KT keskusten välisten yhteistyön. 
v:…. niin .. onks se niiku .. siis että .. mikä sillon tekee yhteistyötä kun KT keskus tekee 
yhteistyötä …Koulutusohjelman kanssa .. kun se koulutusohjelma .. ja ne koulutusohjelma 
muodostavat sen KT:n … 
k: joo mä nyt lähinnä ajat.. ajatuksena oli se että totanoin kun KT keskuksen sisästen 
koulutusohjelmien yhteistyö versus siihen sitten mitä on muissa KT keskuksissa 
koulutusohjelmia .. elikkä niitten niiku yhteistyö .. tää KT oli siinä niiku tavallaan .. 
v: yhteenliittymänä.. 
k: .. joo yhteenliittymänä . 
v: joo ..eli eli kylhän me työstetään hirveen aktiivisesti vieläkin sitä .. niiku kauheen tietosesti 
.. et mikä on niiku koulutusohjelmien välinen yhteistyö .. se on edelleenkin must täysin niiku 
.. prosessissa .. jos sanotaan niin .. et et kokoajan haetaan niiku sitä missä määrin pitää olla 
yhteisiä käytäntöjä .. missä määrin niiku sisällön ja .. ja ja .. ja opetusala määrittelee sitä .. ja 
ja tota .. ja missä .. missä niiku opiskelijat voivat kohdata .. missä kohti ja missä se olis niiku 
mielekästä .. missä se tois lisäarvoo sille koulutusohjelman opiskelijalle.. ja ja tota.. eli kyl 
me täällä KT sisällä mun mielestä niiku.. ihan jos aattelen koulutusohjelmina ihan niiku tätä 
perusopetusta .. niin niin kyl me .. kyl me mun mielestä ollaa ihan siinä prosessissa vielä .. 
ihan .. etsitään hyvällä tavalla .. kokeillaan ja joskus … mikä se on se sana että moka on lahja 
.. vain mikä se on .. niin niin tota .. haetaan niiku siitä kokemusta ja .. ja luodaan etenkin siinä 
mielessä maaperää .. sitten jos mennään .. niikun .. eri KT:ssa toimivien koulutusohjelmien 
niiku väliseen yhteistyöhön .. jos aatellaan niiku siin taas niiku opiskelijoiden yhteistyöhön .. 
se on vielä enemmän haussa .. toteutuu ehkä jossakin yksittäisissä .. jutuissa .. tai.. tai 
opettajien välinen yhteistyö jos aatellaan ni .. toki sitä on sit niiku .. erilaisis työryhmissä 
jossa .. jossa kohdataan .. ja käydään sitä keskustelua että miten teillä .. miten meillä .. tai 
miten HAMK:i tasosesti rakennettas jotakin yhteistä .. toki niiku näit foorumeita .. on sitten 
niin hyvin erilaisii  .. mut täytyy olla sisällöllisesti merkityksellisiä asioita jotta .. jotta niiku .. 
tällasetkin ideat lähtee että .. et et ihmisten saattaminen yhteen samaan tilaan ja .. ja ja 
lukitseminen kaheksaks tunniks .. mä en usko et se tuottaa .. täytyy olla niiku siis.. mul täytyy 
olla joku .. mieli ja merkitys sille ..että miks mä lähden niiku sun kanssa .. ideoimaan .. 
keskustelemaan  .. ja vaikka mä en tietäs sitä mitä sä tuot siihen niin mulla pitää olla joku 
näky siitä että mihin mä niiku haen .. vaikka mä en tiedäkään mitä sä siihen pöytään tuot.. et 
sul on varmaan niiku ihan eri kokemus maailma .. mä saan sielt ihan hirveesti .. mut mut joku 
niiku .. lähtö idea mullakin täytyy olla että.. et et …. sen takii on vaikee niikun ..tullaan 
tässäkin taas siihen et miten paljon niikun .. voidaan tehdä niiku rakenteita ja turvata sillä 
jotakin .. ja miten paljon niiku innovaatio on .. pohjimmiltaan .. luova .. kurinalainen 
prosessi.. sekä luova että kurinalainen .. 
 
15NO12413 
k: kyllä .. joo 1589.. hyvä .. palataan tohon alkuun viel sen verran että totanoiniin .. tohon 
innovaatioilmapiiriin.. mitä sä olet mieltä .. onko eroo T&K henkilökunnan ja 
opetushenkilökunnan innovaatioilmapiirissä. 
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v: ei mut ne kohdentuu eri asioihin .. siis mä nään .. opetushenkilöstö on hirveesti niiku .. 
siihen työhönsä liittyvää niiku innovaatio .. ja keskustellaan niiku valtavasti opetuksellisista 
innovaatioista .. mä nään sen .. ihan ihan hirveen niiku arvokkaana korkeekoulu opetuksen 
eteenpäin viemisenä .. ja tota .. ja sitten taas ehkä.. ehkä ehkä .. tää T&K porukka ni ..niin 
niin .. keskustelee niiku eri .. erilaisen niikun .. keskustelu logiikan kautta.. esimerkiks 
hankkeitten tai työelämän kehittämis .. niiku yhteityö .. muotojen tai .. tai tai enemmän 
tämmösen .. etsivän työotteen .. niiku kautta .. ja ja enemmän.. enemmän niikun tota .. ehkä 
sitten niiku .. organisaatiosta ulospäinkin mut että.. ihan samalla tavalla mä nään et 
opetushenkilöstö .. ja hakee yhteistyökumppaneita niiku siihen .. opetuksen toteuttamiseen .. 
meillä esimerkiks tällä hetkellä on ..ihan ..ihan upeeta niikun .. ohjatun harjottelun .. 
kokeiluja ja ideoita viedään täs talossa eteenpäin .. niiku opetuksen alueella.. harjottelu on 
toteutettu siis meidän alueella sata vuotta mut että.. miten se vietäs eteenpäin täs uudes 
maailmassa niiku .. niin niin tota.. siel on hirveen paljon sellasta .. miten se kytkettäis näihin 
.. esimerkiks saraala henkilöstön kehittämis prosesseihin ja miten .. miten nää vois kohtaantua 
ni .. tällasii ideoita tällä hetkellä ihan opetus henkilöstöö kattavia viedään eteenpäin ..et.. et 
kunhan sil on niiku .. mieli ja merkitys.. niin mä en nää .. et siin on eroo .. tai arvota sitä eri .. 
erilaisena ollenkaan. 
 
15NO12414 
k: hyvä näkökulma..1735.. tota .. sit näistä innovaatio prosesseista vielä niin .. mitä tavallaan 
on käytössä niin mitkä on nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet. 
v: joo .. taas tullaan tähän käsitteeseen .. innovaatio prosessi.. se olis hyvä jos sun työs 
tuottais siitä jonkinlaisen niiku näkemyksen .. mitä se niiku tällasessa koulutus .. kehittämis ja 
tutkimus organisaatiossa..  kaikkea se on innovaatioprosessi .. mut justiin tää et tavallaan .. 
niitten niiku .. pienien itujen .. niiku sit se kurinalainen .. systemaattinen eteenpäin vienti .. 
niitten luovien ideoitten .. niikun .. et ne ihmiset pystyis oikeesti sillon kun on tilaus sille että 
nyt syntyy tällanen ajatus.. ja tätä pitäs kehittää.. ja niin se ei ole sitä että mä niikun 
esimiehen kanssa keskustelen saanko mä seuraavalle vuodelle .. niiku kakskyt tuntii 
työaikaan niin .. siihen et mä voin niiku viedä tätä asiaa eteenpäin ensvuonna kun mulla on 
tänään tällanen idea .. et se ei .. mee sillä tavalla eteenpäin .. nyt me ollaan vähä niiku 
sellasessa että .. että se on .. et näit pitäs enempi saada kiinni .. niiku .. ja sitten .. sitten niitä 
pitäs ottaa haltuun niiden ihmisten jotka .. jotka niit ideoita ovat myöskin siellä omassa 
työssään niiku tuottanut .. niin sit .. sen idean pitäs palautua sinne ja niiten pitäs olla 
mahdollisuus lähtee sitä kehittämään .. se on tietysti johtamisen kysymys .. se on niiku 
esimiestyön kysymys.. se on myöskin yhteisten niiku .. visioiten kysymys.. mikä on niiku 
meijjän .. meijjän jengin niiku työn painopiste tänä vuonna ja minkä .. minkä tyyppistä niiku 
ideointii .. missä sille on tila ja .. miten mä sitten jos mä .. mä heitän tän idean ni .. ni ni 
kaattuukse sit mun kainalooni .. mieti kuule viikonloppuna niiku .. sitten .. miten nyt viet tätä 
eteenpäin .. tai .. tai se nimeytyy sinuksi se idea . 
 
15NO12415 
k: joo.. no mikä olis semmonen hyvä toimintamalli.1887 
v:….. en mä .. jotenkin palaan niiku siihen että ..et et.. jos on luova ja kurinalainen prosessi .. 
pitäs olla tilaa .. mut täytyy olla myöskin struktuuria .. sii molempii täytyy olla .. ja ja tota .. 
ja jotekin sellasta niinku .. sitä .. sitä ..sitä yhteistä visioo ja .. ja ja tota .. 
keskustelufoorumeita .. siis hyvin ideoivia ja .. sit täytyy olla sitä joka joka niiku lähtee silt 
sitä työstämään .. ja tälle kaikelle tarvii olla aikaa .. eli tilaa eli rahaa … et et .. tahtoo on .. ja 
kokemusta on .. ja ja niiku .. on on niiku .. esimerkiks opetuksen puolella .. on siis sekä tän 
kokemuksen että .. että .. että tota .. sitten .. tuo.. tuoreen .. tämmösen ….esimerkiks nuoren 
opetta .. opettajuuden .. sellasta on meillä paljon ja .. näitten niiku yhteen liittyminen .. sit 
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sellanen joka.. joka näkee pikkasen niiku .. pidemmälle ni .. mus niiku tällanen (…1973) 
tavalla meijän työryhmissä .. et pitää olla vähä sitä irrottautumista sieltä .. sieltä nyrkit 
savessa työskentelemisestä ja siitä puurtamisesta mitä opetustyö myöskin on.. tai hanketyökin 
on .. mut että .. sit joku tämmönen niiku .. niku luovan tilan ja .. ja ja ..  
 ja tota struktuurin liitto pitäis olla ja .. ja sitten jotekin pitäs olla niiku .. arvo.. niiku 
arvoantoa hyvin erilaisille innovaatioille .. sekin on niiku siihen .. pitäs arvostaa myöskin 
niiku .. pitäs nostaa tätä opetuksenkehittämistä .. opetuinnovaatioita.. uusia ideoita ja .. ja ja 
tota ..nyt aika paljon paukkuja kuitenkin niikun .. laitetaan .. hankkeisiin.. T&K toimintaan .. 
mutta on hyvä että keskustellaan siitä miten sitä viedään opetukseen ja .. ja ja ja .. ja tota se 
on yks innovaation alustaminen .. kun luodaan niitä .. mis voi niiku .. synnyttää jotakin uutta 
.. 
 
15NO12416 
k: joo hyvä ..sit tota tämmönen innovaatioasiamies .. teidätkö onko totanoin teillä tälllasta 
innovaatioasiamiestä tai onko HAMK:ssa tämmöstä … ja yleensä käsitteenä . 
v: .. no … kunhan se jotenkin sen toimintaympäristö logiikan tuntee ni .. miksei semmonen 
vois olla.. en tunnista että .. kylhän yrityspuolella niikun .. on meijänkin alueen yrityspuolella 
on varmaan tällasia innovaatio.. asiamiehiä .. ainakin jossakin hankkeessa .. on niitä kehitetty 
.. en .. en osaa sanoa HAMK:n .. tasolta.. 
 
15NO12417 
k: ..joo-o ..aivan .. no tota .. teidätkö onko HAMK:ssa koko organisaatioo koskevia sääntöjä 
ja ohjeituksia idea ja innovaatioprosesseista. 
v: ….jos tän laajasti jotenkin käsittää et miten .. miten niiku .. tää tota .. ideasta hankkeeksi 
prosessi .. eli eli miten hankevalmistelu lähtee ja lähtee kehittymään .. se on nyt yks . 
 
15NO12418 
k:2137.. sit mul olis täällä vielä yks .. yks aihe totanoin .. sellanen että ..jos ajatellaan idea tai 
innovaatioprosessia täs peruskokonaisuudessaan .. et on idea ..sitten on sitä idean käsittelyä .. 
sit on se syntyvä projekti ..sen tuotteistus ja sit sen vieminen markkinoille… niin missä 
kohtaa tässä on tavallaan HAMK:n rooli .. tässä putkessa . 
v:…oota nyt .. voiko sanoa joka kohdassa siis .. idean synnyttämis vaiheessa .. 
suunnitteluvaiheessa .. projektoinnin vaiheessa .. kokeilu tavallaan tän hanke toteutus vaihe 
jos on se tuotekehittelynkin vaihetta .. sit ruvetaan jo oleen täs tuotteistamisvaiheessa 
varmaan niiku sellasella jossa pitää jo niiku miettii sitä roolia .. se ei ole ihan itsestään selvää 
aina .. ja ja tota .. riippuen niiku .. miten lähellä se on .. taas niiku meijjän omia ydin .. 
toimintoja .. miksei se voi olla sit siel lopussakin … mut et jos mä aattelen nyt taas jokun 
koneen kehittelyn kautta niin .. markkinoidaaks me sit jotakin .. mut jos se on esimerkiks 
koulutustuote .. niin mikä ettei ..tai kehittäminen… 
k: jos sä ajattelet sitäkin tavallaan kun miten te olette tehnyt tai tehneet niin miten sä ajattelet 
miten ne tavallaan liitty tähän ..tähän putkeen. 
v:..no kyllä mä sitten jos tällasesta niiku nää julkisilla rahoilla tehtyjä juttuja niin kyllähän tää 
levitys ja ja juurrutus .. kun mä aattelen sitä loppupäätä nyt lähinnä .. mä niiku se alku on 
meijjän heiniä .. niin tota .. niin lähinnä sitä niikun .. valmiin ikään kuin tuotteen .. kyl . kyllä 
sit taas aattelee niiku palveluiden ja .. ja ja .. ja tämmönen (spect practics)? ajattelu hyviin 
käytänteiden niin .. niin tuottaminen jossakin hankkeessa ja muuta ni .. niin kyllähän se 
levitys .. juurrutus .. esimerkiks meijän koulutustuotteiden .. ja tämmösten 
kehittämisvälineiden kautta on myöskin meijjän heiniä .. että kyllä .. kok.. luodaan niiku .. 
riippuen taas .. mikä nappula sinne prosessiin laitetaan. 
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15NO12419 
k: hyvä .. täs oli oikeastaan mun kysymyspaletti et jos sä haluut vielä jotain lisätä niin sana on 
vapaa. 
v: …tää on kauheen kiinnostava aihe ja tota .. ja ja .. toi innovaatioprosessi niiku .. avaaminen 
on yks keskeinen asia .. mistä sillon puhutaan kun ollaan ammattikorkeekoulussa ni.. ni mistä 
sillon puhutaan kun puhutaan innovaatioprosesseista .. se on musta aivan yks keskeinen .. 
keskeinen asia .. ja mikä .. mikä niiku innovaation ja ja .. keh.. niiku tällasen .. toimintojen tai 
käytänteiden kehittämisen suhde on ja tämmönen olemassa olevien niikun .. toimintamallien 
kehittely tai uusien niiku elementtien tuomien johonkin olemassa oleviin toimintamalleihin 
niin .. niin mikä sen suhde on innovaatiotoimintaan .. 
 
k: aivan .. jos ei muuta niin .. minä kiitän haastattelusta 
v: kiitoksia   
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Haastateltavan 16NOTK407 haastattelun litterointi 
 
k: ja nyt on 5.10 ja kello noin 9.00.. 
 
16NOTK4070 
k: tota ensimmäisenä olis että mis ominaisuudessa olet haastateltavana.. tavallaan mitä on 
niitä tehtäviä mitä teet.. 
v: no perustehtävä on yliopettaja.. opetusalat tällä hetkellä .. tuotekehitystä ..projektin 
ohjausta ..johtamista.. sitten ihan nää uusien opiskelijoiden .. oppivat osaajat .. sit on tietysti 
koulutusohjelmajohtajan roolissa varmaankin on .. tuotekehityksen koulutusohjelmajohtajana 
.. oon sitten konetekniikan koulutusohjelmajohtajan varahenkilö ja sitten oon tota .. tässä 
KT:ssa KT johtajan varahenkilö .. 
 
16NOTK4071 
k: aivan .. no tota .. millaseks sä koet tän hetken idea ja innovaatioilmapiirin täälä .. missä 
työskentelet .. osastolla. 
v: … kyl mä sen sillee avoimeksi .. koen että on .. ideoille tilaa .. mistä niistä sitten oikeesti 
sitten innovaatioita tulee ..tulee niin se on sitten .. sitten asia erikseen.. mut niiku ilmapiirinä 
semmonen avo… avoin .. voi esittää ja pitääkin esittää niikun ajatuksiaan ja tietysti tän idean 
mä nään niiku .. hyvin laajasti että .. että tää .. se voi olla ihan oman .. työympäristöön .. 
tapaan toimia .. liittyviä asioita.. mut se voi olla myös sitten ihan tämmönen jostain 
hankkeesta syntyvä .. ihan konkreettinen joko tuote tai palvelu ideakin .. kirjohan on ihan 
hirveen laaja mutta että .. sillee .. sillee niiku avoin .. avoimeksi että .. et ilmapiiri on avoin 
esittää .. ja pitäskin oikeesti esittää .. kyseenalaistaa asioita.. 
 
16NOTK4072 
k: aivan .. no tota .. minkälaisii työkaluja teil on ideoiden hallintaan .. ja näitten .. mitä tulee .. 
totanoinniin .. millä te käsittelette niitä .. 
v. no tässä varmaan niin .. tämmönen systemaattinen toiminta niin ..ja 
laadunvarmistusjärjestelmässä niin .. voi olla isojakin aukkoja että .. et onhan meillä olemassa 
virallinen aloitetoiminta .. mut ihan rehellisesti kun sanon niin en tiedä ihan sen .. kyl siis 
käytänteet on ole.. olemassa .. mutta tota . ehkä se suurin kuitenkin tämmösen .. voisko sanoo 
arkiympäristöön liittyvässä on ihan .. suullinen viestintä .. et on se opiskelija .. on se tota 
henkilökunta niin tulee ajatuksia .. onhan meil tietysti kehittämisideoita ja onhan meil tietysti 
tämmöstä opiskelija nää .. erilaiset palautejärjestelmät .. et niit niitä on hurumuggen 
opiskelijoita kerät kerättäviä .. missä ne tietysti niiku dokumentoituu .. mitä kehittämisideoita 
on .. ja ja tota .. osa sitten taas sitten taas dokumentoituu .. onhan se tehtykin .. mut ne on tätä 
arkeen liit  liittyviä asoita .. mut sitten tää että jos me tehdään .. tehdään tota .. kun tehdään 
tätä opetuksen ja tutkimuksen .. kun puhutaan T&K integrointia ja niin ..siellä ite tietysti meil 
on niiku tuotekehityksessä tehty kymmenen vuotta näitä muotoilutori hankkeita niiku 
yrityksen kanssa niin siel meillä on ihan kirjallinen sopimus että oikeudet kuuluu yritykselle.. 
eli eli tota … mutta näissä muissa tutkimushankkeissa niin siis mä en oikein osaakaan sanoa.. 
et tota .. nyt on tietysti tullut sitten nää TULI hankkeet ja muut mutta .. ehkä semmosta 
perinteistä .. sitä mitä yliopistomaailmassa on että T&K:ssa .. tutkimuksessa syntyy .. 
kaupallistettavia ideoita niin se on vielä aika uutta HAMKissa .. amkin puolella että .. mä koe 
ainakin että nää ideat on enemmän ollu tähän meijjän toimintaympäristöön liittyviä .. 
 
16NOTK4073 
k: aivan ..293.. no onko sun mielestä nää nykyhetken työkalut sitten ajan tasalla. 
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v: …. no eihän se varmaan se peltinen alotelaatikko enää tätä päivää oo .. ja sit se että .. 
miksei sekin oo varmaan ihan ..ihan yks kanava mutta ..tota .. se pitäs sitten tehdä aika 
näkyväks.. et mitä niille alotteille tapahtuu .. et ehkä sitten .. mitä mä nyt koe et nää erilaiset .. 
nyt jos aatellaan opiskelijoiden .. nimenomaan opiskelijoihin päin nää … palautejärjestelmät 
mitä meil on niin .. niin .. kyl ne on aika toimivia .. se ideahan voi olla ihan jostain 
opintojaksoon liittyen .. se voi olla niiku tässä yksikössä oli .. tuli opiskelija kyselyissä tuli 
hyvin vahvasti esiin viime vuonna esimerkiks niikun .. niikin arkinen asia kun meijän vessa 
tilat .. niin nehän on kor.. korjattu .. niin ..ne on aika tän tyyppisiä asi.. asioita .. et kyl mä 
nään et se .. sille .. sillä puolella tää .. tämmösen niiku tähän meijjän  toimintaan .. 
toimintaympäristöön liittyvissä ideoissa .. niin sinne ei kannata uusia koska päinvastoin 
meidän opiskelijapalaute järjestelmää ollaan ehkä niiku .. mites tän nyt sanos .. ryhdistämässä 
että .. kun sitä on  A4:sellinen erilaisia palautteita .. niin tota niitten niiku tiivistämisessä .. sit 
jos mennään niiku henkilökuntaan niin .. siellä tähän arkeen liittyvät .. kehittämis ideat .. niin 
.. ne on aika paljon niiku (suksenaalisia 406) ja pohjautuu tietysti siihen niiku hyvään 
työyhteisö henkeen .. et esitetään .. hei että tehtäskin näin .. mutta taas niiku laadunvarmistus 
mielessä niin .. dokumentoitu niitä minnekään .. et niitä on kehittämisideoita tullut .. ja että 
niitten ..ja niihin on reakoitu ja että ne on toteutettu .. mutta tota .. jos siihen sitten joku .. netti 
.. netti kysely .. tai tämmönen niiku kanava tai muu .. niin voi olla et se tyrehtyskin.. et .. et se 
väli välitön .. ja sitten on tietysti tää iso asia nää .. mitä varmaan osa tässäkin sun aiheessa on 
.. nimenomaan toiminnasta syntyneet ihan tuote tai palvelu ideat mitä vois niiku muuallekin 
viedä niin .. niin tota .. en mä ihan helposti niihin tunnista muuta kun tämmösen 
vapaamuotosen .. kyl se on samat ongelmat kun tässä henkilökunnankii .. 
 
16NOTK4074 
k:471.. joo .. ketkä tota osallistuu näitten ..näitten ideoiden käsittelyyn ..onks se sitten .. onks 
siihen olemassa joku ryhmä vai mennääks aina tapauskohtasesti eteenpäin . 
v:…..täs on taas ku tää kirjo on tästä .. aiempien pienestä parantamisesta sitten tämmöseen 
niiku ulkopuoliseen niin .. kylhän tässä .. tää jos lähetään niikun ..tulee se sitten opiskelijalta 
tai henkilökunnalta niin .. ihan tähän arki ympäristöön niin .. kylhän se ..lyhimmillään se 
kanava on niikun esimerkiks tota opettaja opiskelija .. taikka sitten tota .. henkilökunta tai 
opiskelija ja koulutusohjelmajohtaja .. tietyissä rajoissa ..rajoissa .. sitten taas tota ..seuraava 
taso voi olla tässä yksikössä se että .. nyt esimerkkinä viime keväänä tehtiin tämmösii 
tilajärjestelmiä et siirrettiin hydrauliikka labraa kellarista .. tonne ja sekin synty aika paljon 
sieltä .. haettiin ihan kävelemällä opettajan kanssa ideoita missä se vois olla .. mietittiin 
vaihtoehtoja ja tehtiin laskelmia .. no sitten me tossa .. niiku tän yksikön johtaja on 
esimerkiks KT johtaja ja kojot .. sovittiin että tehdään näin ..ja ja tota .. siel oli tietty ongelma 
olemassa eli haettiin niiku .. yhdessä ratkasua ja .. ja tota .. sitten taas tälläset niikun .. 
tuoteidea tyyppiset.. niin kyl mä nyt koen ehkä tää .. TULI hanke .. on sen tyyppinen .. joskin 
se on varmaan aika tuntematon aika monelle . 
 
16NOTK4075 
k:590 .. no tota .. nää ketkä osallistuu tähän totanoin niin .. kuin paljon tähän käytetään 
yleensä niiku työaikaa tai vapaa-aikaa näitten ideoiden ja innovaatio asioiden pyörittämiseen. 
v: … tää on niiku kans hyvä mikä on se idea ja mikä on se innovaatio .. et onks se .. 
pienimmillään se on joku arjen .. arjen pa.. parannus .. tos on nyt esimerkki .. pöydällä yks .. 
yhden opintojakson .. to .. toteutus .. et me tiedetään se ei oo niiku .. purru ihan opiskelijoihin 
.. se jää etäiseks ja .. ja tota .. se on nyt semmonen me ollaan tossa .. koko jo porukalla 
väännettiin kesäkuussa .. tuolla pitkää päivää .. aikuislukkareita ja muuta .. niin se on siellä 
meijjän keskusteluissa ollu .. joku tais sen läpillekin käydä kirjottamassa ja siit on edelleenkin 
käyty kahvipöytäkeskustelu .. nyt se on mulla tossa sitten niiku .. pa.. paperilla .. minkä 
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perjantaina katoin Tapsan kanssa ja tänään .. Mikan ton konetekniikan kojon kanssa ja .. jos 
sitä ruvetaan laskeen niin onhan tommoseenkin niiku tunteja varmaan .. menny menny .. 
mutta tota .. tää en mä tiedä kok .. onks se nytten niiku ideana (681)----Keskeytys ---(863) joo 
anteeks.. 
 
16NOTK4076 
k: joo ei mitään ..me varmaan äskenen kohta saatiin ihan hyvin katottua läpi .. sit tota noin 
näist .. ideoista tai innovaatioista ni .. onks näist syntynyt niiku .. prototyyppejä tai 
palveluaihioita tai sellatteita.. ja onko niistä tavallaan päätynyt jotain niiku ihan 
liiketoiminnaks. 
v: 888 …. mä en osaa sanoa …kyllä mulla ei tota… oikeastaan se missä me ollaan niiku 
tämmösten kokreettisten tuotteiden kanssa niin .. ite eniten .. niin tota .. mitenhän tossa 
tuotekehityksessä niin .. meil oli ..alotettiin sillon koulutusohjelma synty niin ..yheksäkyt .. 
koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat oli yheksäkyt settemän niin .. alotettiin sitten 
yheksän kymmentä yheksän .. osa opetuksesta tehtiinkin tämmösenä todellisena tuotekehitys 
projekteina yritysten kanssa .. ja lähtökohta oli et siin oli nää tekniikan opiskelijat.. 
tuotekehityksen opiskelijat ja sitten muotoilun.. tuotemuotoilun opiskelijat .. ja mehän tehtiin 
sitä homma monta vuotta ja niiku todettiin että tietynlaista systematiikkaa se kaipaa ja .. siellä 
tuli välillä yrityksist ky .. kysymyksiä tästä luottamuksellisuudesta ja .. ja tota .. ja myös siit et 
mitäs jos siellä sitten syntyykin tota semmosia .. ken ne oli kuitenkin heijjän arjen ongelmia 
..tuotoksia että ne pitäs suojata ja .. sit niitä papereita väännettiin .. luetutettiin tuolla Jyrkillä 
ja sitten .. 2002 me haettiin .. on näitä EU projekteja niin .. tommosella nimellä ku .. teknisen 
tuotekehityksen ja teollisen muotoilun kohta .. ei se ihan ollu tuo.. se oli .. mikähän se oli .. no 
muotoilutori kuitenkin lanseerattiin sillon .. se alko se projekti 2003 ja ..ja päätty 2006 ja .. 
sen projektin aikana oikeastaan niikun .. kyl mä käyttäsin sanaa ..tuotteistettiin se 
toimintatapa .. ja .. ja tota .. niiku HAMK:n sisäiseen käyttöön ja se tehtiin ihan niiku 
henkilökunta .. henkilökuntana .. et meil oli suurin osa koulutusohjelman opettajista sidottu 
siihen .. siihen ja tota .. sillä myös sitoutettiin se porukka joka sit ohjas näitä opiskelija 
ryhmiä ja .. ja tota .. siinä tuli sitten ihan tämmöset sopimuskäytänteet et miten me sovitaan 
niiku aiheesta yrityksen kanssa ja minkälaisen projektisopimuksen .. sitten kun niiku on se 
aihe .. pohjaa .. eli aihe .. eli yritys .. sitten on ..yrityksen edustaja .. sit on ohjaava opettaja .. 
sit on se projektiryhmä joka on käytännössä 3-5 opiskelijaa .. ja tota .. ja minkälaisen 
sopimuksen he tekevät .. ja siinä on ihan näistä niiku tietysti .. jo oppimismielessä .. että 
yrityksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti .. ja sitten on nää tuotokset elikkä .. vaikka ei 
oo niiku ..näitä .. työ.. työsuhteessa syntyviä niin .. toimitaan kuten  olisi työsuhde .. elikkä 
tota .. oikeudet jää yrityksille jos he haluaa sit patentoida tai muuta .. mutta että 
oppilaitokselle ja opiskelijalla on tämmönen ns. referenssi oikeus .. ja .. kyl sieltä hankkeista 
niin .. niitä on nyt tehty .. meil menee niiku syksyn ja keväin .. ne on varmaan .. vajaa 
kymmenen projektia vuodessa ni .. niin niit on aikamoinen määrä täs vuosien varrella tehty 
niin .. monen kymmenen yrityksen kanssa niin .. osahan .. osahan on ihan .. tämmöset 
yritykset hakee nimenomaan niiku vaihtoehtoja ja omien .. niiku uusia ideoita .. nyt en ihan 
lopputulosta tiedä mut muutamia aina jää sillon tällön että .. niitä ei esimerkiks missään 
meijjän verkkosivuilla materiaalia .. esi ..esitellä edes kuviakaan niistä sen takia et yritys 
pohtii hakeeko se esimerkiks mallisuojaa  taikka tota .. hyödyllisyysmallia niille että .. ja 
joitakin näkee ihan sitten aikalailla sellasenaan vietynä eteenpäin ja…  jotkuthan on sitten 
taas sellasia että yritys hakee vaihtoehtoja. 
 
16NOTK4077 
k: aivan 1153.. onks näist selkeesti nähnyt että niistä on syntynyt liikevaihtoo joko yritykselle 
tai HAMK:lle . 
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v: no HAMK:lle sinänsä niiku liikevaihtoa .. mehän tehdään sitä osana opetusta elikkä se on 
nyt .. voisko sanoo se on tämän hetk .. tämän meidän strategian mukaista opetuksen ja tut.. 
T&K integrointia .. ja ja tota .. sitä tehdään niiku opetuksen resursseilla .. koska se on 
opiskelijalle .. opintoja .. hän saa opintopisteitä ja sillon taas ohjaus tulee sieltä 
opettajaresursseista .. mutta me ollaan velotettu näiltä yrityksiltä .. joku summa .. se on vähän 
vaidellu .. viimeks se on ollut 1500 euroa per projekti .. nyt tän hetken projekteissa ei täs 
taloudellisessa tilanteessa johtuen ole .. ole velotusta .. se ei niin oo ollu niiku .. eihän se kata 
kustannuksia .. ja ei sen pidäkään koska se on opetusta .. vaan se on ollu niiku .. sil on ollu 
kaks merkitystä .. se on ollu yrityksen sitouttaminen .. ja sitten tota .. aiheuttaahan ne sitten 
lisäkustannuksia .. matkakustannuksia .. tämän kaltaisia kustannuksia .. ja sillon ton EU 
projektin aikana niin .. se oli aika pieni .. joitakin satoja euroja se yrityskohtanen .. 
yrityskohtanen raha .. he joutu tietysti sitten tätä ei laskennallista .. ilmottamaan ja .. sillon 
tuli aika paljon yrityksiltä viestiä että nostakaa sitä hintaa .. et se .. et raha on kuitenkin 
yrityksille semmonen sitouttamisen .. väline ja sit sitä sitten myös niiku .. haastateltiin 
yrityksiä et missä ois niiku se oikee skaala .. niin päädyttiin .. se oli 1500 euroa niin .. 
aikalailla semmosen mitä on .. sehän on .. aika tyypillinen .. ehkä siel alakantissa oleva 
opinnäytetyön pidetty hinta .. ja se ei ongelma ollu .. nyt tietysti niiku .. nyt tänä keväänä .. 
nyt tänä syksynä .. niin tota .. kun lähettiin neuvottelemaan niin todettiin että .. hinta ei ole 
niiku kysymys ..et tärkeämpi on saaha näitä aiheita .. opiskelijoille .. et tota .. se on ollu 
tämmönen .. extra kulujen kulukorvaus .. 
k: just joo .. no tota 1297..tost vähä vielä… 
v:.. tää nyt oikeastaan tän oman koulutusohjelman näkökulmast .. täällähän on erilaisia 
viritelmiä .. viritelmiä sitten että .. 
 
16NOTK4078 
k: juu .. juu .. kyllä .. tossa nyt vähän puututtiinkin tohoin keksintöihin ja patentteihin .. onks 
näistä syntynyt totanoin keksintö tai patentti .. patentteja . 
v: mun mielestä patentteja siellä ei oo .. että .. siinä vaiheessa kun projekti on päättynyt .. 
näähän on meijjän lukukausiprojekteja.. niiku lukukauden mittasia .. syys tai kevät lukukausi 
niin .. yritys on jäännyt niiku miettimään ja ilmeisesti sen takia ei ole halunut julk .. julkasta 
sitä .. jos haetaan ..esimerkiks hyödynnettävyysmallia ..en ole .. ei ole keretty kerta kaikkiaan 
selvittään onko .. ja onko se sitten just se että .. monta kertaa .. toihan on kuitenkin aika lyhyt 
aikanen työ et .. et voi vielä niiku elää ja muuttaa .. että kenen nimissä se sitten .. kuin paljon 
se on muuttunut siitä opiskelijaryhmän työstä .. 
 
16NOTK4079 
k: aivan .. no mitä .. onks työsuhdekeksintöilmotuksia .. onko niistä tietoa .. onko niitä tehty . 
v: … HAMK:ssa mä en tiedä .. tietysti tää meidän työ on .. niiku tota .. nythän tää on vasta 
aika paljon lisääntynyt tää ..tän tutkimuksen osuus .. mehän ei tehdä taas tutkimusta siinä 
mielessä kuin yliopistossa niin ..ei tämmösessä niiku opetustyössä niin .. se ei ole ehkä se 
ihan tyypillinen .. se on enemmän tämmösiä toimintaan liittyviä .. kehittämisehdotuksia .. 
 
16NOTK40710 
k: kyllä ..1395 .. no sitten ..semmonen niiku .. yleislaatunen kysymys .. että totanoin mitä 
mieltä sä olet yleensä keksintö ja patentti käytännöistä innovaatio toiminnassa. 
v: …. no patenttihan on yks näistä immateriaalioikeuksista ja onhan ne niiku äärettömän .. tär 
.. tärkeitä että .. millä sä niiku suojata .. mutta tota .. täytyy niiku muistaa ..et kaikissahan ei 
ole se patentti .. että tota .. aika moneen tänä päivänä voi jopa tulla ihan tää mallisuoja .. niiku 
muotoilullisesti .. käytettävyys näkökulmasta .. ja..  ja tota .. sitten se ei ole pelkkä se suojaus 
vaan tää ennen kaikkee .. niiku tiedon hankinta .. ja HAMK:han on nyt mukana semmosessa 
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innotransfer hankkeessa  .. jossa tota .. mä voin .. muistuttaa et mä tulostan sulle sen esitteen 
ennen kun lähdet pois .. elikkä siinä on .. se on tänä keväänä käynnistynyt hanke .. jossa on 
niiku sen hankkeen … vastuullinen toteuttaja on toi TKK dipoli .. sit siin on patentti ja 
rekisteri hallitus .. HAMK:i .. LAUREA ..ja tietoasiantuntija ry .. elikkä .. siinä kehitetään 
ammatti .. ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen henkilökunnalle tämmöstä koulutus .. 
koulutusta jossa tää innovaatio ja immateriaalioikeuksien … no sanotaan innovaatioiden ja 
immateriaalioikeuksiin liittyvää koulutusta .. ja se on .. niiku HAMK:ssa se on tota .. se on 
tän KT vastuulla ja .. ja mä olen siinä niiku meillä se .. osatoteuttaja .. no projektipäällikkö .. 
projektipäällikkö Tapsan on johtoryhmässä ja .. mä olen sitten se työrukkanen ja .. ja tota .. 
nyt meillä on tällä hetkellä just niiku siin on se koulutuksen kehittäminen menossa .. siin on 
viis kahden päivän jaksoa ja .. nyt sitten sitä me tehään täs projekti niiku  yhteistyössä .. siin 
on aika vahvasti patentti ja rekisterihallitus ja sitten .. Otaniemestä innovation management 
instituutti ja .. nyt on ensimmäinen koulutus tarkotus sillai et siin olis LAUREA:asta ja 
HAMK:sta tämmönen pilotti .. porukka sitä .. ja ja tota .. mehän on niiku HAMK:n sisällä sen 
porukan haku käynnissä tai nimeäminen .. ja tietysti yks haaste on saada ihmiset sitoutumaan 
kymmenen päivän .. kou.. koulutukseen että .. 
k: ..se on kohtuullisen pitkä sitten .. 
v: 1559.. mutta se näkökulma on siinä nimenomaan niiku tää tuotekehityksen alkupää .. sillä 
tän tiedon hyödyntäminen josta yks tieto on tää immateriaalioikeudet tieto tieto .. ja sit nää 
tietoasiantuntijathan on niiku tän informaatikkojen järjestö elikkä .. heil on niiku se 
osaaminen tämmöstä markkina tietoo hakee ja toisaalta sit tietysti niiku se suojaamisen 
näkökulma että .. sit immateriaalioikeudet helposti mielletään suojaamiseks .. mutta se 
toinenhan on yhtä tärkee.. tärkee näkökulma että .. et kylhän toi varmaan .. niiku tämmönen 
suojaaminen ja sen niiku innovaatiostrategioista puhutaan että .. et tota .. tossa opiskelijoille 
kun tuotekehityskurssiakin vetää .. jus et tänä päivänä niiku yksinkertanen tuote saattaa olla 
semmonen.. sen ympärille on haettu kymmeniä patentteja esimerkiks .. eihän siinä 
välttämättä niin paljon .. sehän on just se konkreettinen tuote vaan käytän sitä symbolia .. 
sehän on kuin ennen aikanen vallihauta .. millä .. millä tota estetään kilpailijoiden lähelle tulo 
.. samas tuottees voi olla monta suojamuotoa .. joku .. täs oli viime talvena .. muutamia 
kertoja .. toi (Colsterin?1641) edustaja käynny täällä näin niin hän käytti tämmöstä .. ihan 
tämmönen suihkusaippua pullo ja siinä on jo se muoto .. muoto ja korkki voi olla .. kaula voi 
olla erikseen suojattu .. etiketti ja .. ja tota nimi tietysti ..et siinä yhdessä tota pul.. pullossa 
voi olla jo puolentusinaa suoja .. niiku erilaista suojamuotoo käytössä .. et kyl mä niiku nään 
et se on .. oleellinen osa ….  mutta ehkä tota .. niiku PK yrittäjän näkökulmasta se jää 
helposti siihen keksinnöt patentointiin .. 
 
16NOTK40711 
k: joo kyllä .. no tota 1688… miten sä näät miten ideat ja niiden käsittely palvelee 
opetusohjelmaa ja opettamista . 
v:….tietysti me alotetaan sieltä nyt tästä ..ideoista .. siitä ihan tästä meidän arjen toimintaan 
liittyvästä niin kylhän se on ihan tän meidän laadunvarmistusjärjestelmän mukaista toimintaa 
että .. suunnittele toteuta kerää palaute ..arvioi ja ja kehitä edelleen elikkä tota .. siinä 
mielessä sen pitääkin .. pitääkin olla.. sit jos mennään taas tähän niikun .. toiminnassa 
syntyviin .. niikun ..ideoihin niin ….. se on varmaan se puoli mikä meil ei tällä hetkellä niiku 
oo systemaattisesti kunnossa .. ja ehkä .. et se mikä se tarve ihan oikeesti on ollu .. kun ver 
vertaa sitten .. yliopistoissahan on näistä .. tutkimuksesta ja sieltä tehtävistä keksinnöistä ollu 
omat säännökset ja ammattikorkeakouluihin nehän on tullu vasta ihan .. ja eläneetkin … 
eläneetkin aika lailla että ….. mut tulee varmaan niinkun .. merkitys kasvamaan siinä 
mielessä että .. et tota jos aatellaan meillä ihan niiku HAMK:n strategiassa on ykköskohtana 
..opetuksen ja T&K integrointi .. niin sillon jos me tehdään enemmän ja enemmän .. 
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opetuksessa .. yhteistyötä eri yritysten eri .. ulkopuolisten toimeksiantajien kanssa .. sen ei 
aina tartte olla juriidinen yritys .. niin tota .. kylhän kaikenlaiset tällaset pelisäännöt .. 
sopimuskäytänteet .. johonka sitten nää oikeudet .. liittyy .. niin niitten merkitys .. mä näkisin 
et ne tulee niiku kasvamaan ja vaatii varmaan niiku HAMK:lta myös yhtäläisiä pelisääntöjä. 
 
16NOTK40712 
k: aivan .. mitä jos laajennetaan tavallaan tätä vähäsen .. käsitystä että .. et miten sä näät sitten 
niiku koulutusohjelmien välisen yhteistyön versus sitten KT keskusten välinen yhteistyö .. 
opetustoimessa. 
v:1849.. täs on varmaan isoja eroja ja että tota .. tässä yksikössä niin .. tää koulutusohjelmien 
välinen yhteistyö on mun mielestä hirveen luontevaa .. et tota .. meil on tällä hetkelläkin jo 
valtavan paljon opetusta niiku yhteistoteutuksena .. joku ykkösten työturvallisuus on hyvä 
esimerkki .. siel on kaikki alkavat suomenkieliset koulutusohjelmat .. ihan näissä 
perusaineissa .. matematiikassa fysiikassa meil on sekaryhmiä ja .. ja tota .. ei ole pelkästään 
nuorisopuolella vaan tällä hetkellä meil on aikuiskoulutuksessa yhdeksän tekniikan ryhmää .. 
siellä on .. varmaan puolet melkein .. yhteistoteutuksia .. erilaisia kombinaatioita ryhmien 
välillä .. mikä mahdollistaa sit sen että meillä voi olla pienehköjä ryhmiä … ryhmiä ja tota  .. 
ja osittain nuorten puolella voidaan jotakin niiku .. pikkusen enemmän valinnaisuutta tarjota .. 
tarjota tällä .. ja sitten tää kuitenkin taloudellisesti se te tekemään .. täs on varmaankin 
hirvaan isoja eroja KT keskuksittain .. tai et joissain KT keskuksessa niin uskon et 
edelleenkin toimitaan aika lailla vielä (…1937)tiukasti .. raja-aidoissa .. meillä niiku 
opettajakunta niin .. sanotaan toi  tietotekniikka media porukka niin .. okey opettajat on 
jommankumman koulutusohjelman kirjoilla muta ne tekee niiku opetusta .. samoin meil on 
niiku tää kone ja tuotekehitys niin .. osaltaan meganica engineer .. kaikki niiku ryhmät kone 
koneteknisestä kokonaisuudesta .. niin tota ..opettajat tekee kaikessa .. emil on .. onkohan 
meillä yhtään semmosta opettajaa tässä yksikössä joka tekis opetusta vain yhteen ko 
koulutusohjelmaan .. et tota .. et tehdään niiku poi poikittain olkoon se niin sanottu kotipesä.. 
mikä koulutusohjelma .. ehkä korostuu enemmän KT keskus .. ja sitten taas .. taas tota .. 
varmaan joissakin  paikoissa korostuu paljon enemmän se oma koulutus .. koulutusohjelma ja 
se sisäl sisällä toimiminen .. et tota .. tohon tohon niin .. täällä täällä se koulutusohjelmien 
välinen raja-aidat on niiku hirveen pie pienet .. pienet tehdään yhteistä ja .. tehdään 
yhteissuunnittelua .. KT keskuksien välillä niin .. sitäkin yhteistyötäkin on .. varmasti pitäs 
olla enemmän mutta .. mä nään että me ollaan tietynlaisessa semmosella kehitys 
kehityskaarella et nyt meillä on vasta .. ei oo hirveen monta vuotta niiku .. KT keskuksia 
rakennettiin .. tai onhan ne jo useempi vuosi .. niittenkin sisältö on muut muuttunut kun täs 
oli kaks vuotta sitten aika isot nää koulurakenne muutokset .. muutokset niin tota .. elikä se 
muutti niiku KT keskuksia ja ..ja tota .. kyl mä nään sitten kun ne rupee niiku hyvin 
toimimaan niin sit rupee luonnostaan taas tää .. keskusten väli .. mutta kyllä siellä aina tietysti 
oma kulttuurilliset ja toimintatapa ja ..ja .. erot on ..ja se pitää muistaa ihmiset viimekädessä 
tekee sitä. 
 
16NOTK40713 
k: niin .. joo.. no tota palataan vähä tohon alkuun ..tos innovaatioilmapiiristä kyselin niin 
totanoin .. miten sä näät oko totanoin T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä 
eroo innovaaatioilmapiirissä. 
v: …. nyt jos mä katson tän yksikön näkökulmasta niin .. meil ei oikeastaan oo erillistä 
T&K:ta.. tääl on ihan muutama taitaa tuolla .. onko yks .. meil on hyvin harvassa ne .. et et 
tota .. taitaa olla ihan muutama henkilö jotka tekee tässä vaan pelkkiä hank hankkeita .. no 
key niiku tää starttihautomo .. ja tota FRC:t ja .. mutta tota .. sanotaan että meil on niiku 
suhteessa henk .. KT:n väestä hyvin harva ja käydään kuitenkin sitä .. vuoropuhelua .. sitten 
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taas ehkä joissakin yksiköissä niin .. ja ehkä HAMK:ssa alun alkaen nää osaamiskeskittymät 
niin synty liian kauaksi .. opetuksesta .. ihan fyysisestikkin .. et tota .. ja siinä on se ong yks 
ongelma .. ja tota .. jos ne osaamiskeskittymät ja T&K henkilökunta on liian kaukana .. niin 
…ymmärtää niiku se .. opetuksen rooli ja .. kyä me tässäkin on käyty aika paljon .. mä otan 
esimerkkinä Tuomelan Vesan .. Vesalle voi kertoo tän ..just tässä Vesalle nauroinkin .. ei täs 
oo kauaakaan .. huomaaksää et nyt me puhutaan aika samaa kieltä mutta .. useampi vuosi 
sitten Vesa oli sillon semmosessa innovaatiohankkeessa vielä tuolla Myllymäellä ja .. me 
puhuttiin kyllä niiku samoilla termeillä mut me oltii hirveen eri paikassa tuotekehitys 
projektia .. eli eli tota .. hän oli ehkä ton .. Meriläisen Heikin kanssa niiku siinä on selkeet .. 
speksit mistä lähetään eteenpäin mutta me oltiin taas kolleekoiden kanssa paljon enemmän 
täällä niikun .. tuotekehityksen alkupäässä .. ja siitä että .. aika paljonhan tätä tuli .. en tarkota 
Vesalta .. vaan tuli just niiku .. meil oli paljon sillon .. 2005 jälkeen näitä erilaisella EU 
rahalla .. esimerkiks tossa Visamäessä .. näitä erilaisia innovaatiohankkeita .. kyähän sielt tuli 
paljon sitä .. no eiks sieltä saan opiskelijoita .. onhan teillä opiskelijoita tekemään tätä .. ei se 
oo ihan yksinkertasta .. ja nyt mun mielestä niin .. täällä kun on käyty keskustelua niin .. 
aletaan niiku must Vesa .. Vesan kanssa meil on hyvä yhteinen näkemys nyt että .. tota .. 
ensinnäkään ..HAMK:n intressi ei ole tehdä kaikkee .. eli eli tota .. me emme ole .. 
paikalliselle yritykselle niiku suunnittelutoimisto .. täs on niiku tarve toteuta tämä .. ohan 
sulla opiskelijat tekemässä .. tai täs on piirustukset tehkää tää .. vaan et meil on .. jos me 
tehdään niiku opetukseen liitettyä .. intekroitua .. T&K.ta .. niin siel on se oppiminen takana .. 
ja sillon siinä tehdään .. ei välttämättä se yks ratkasu vaan .. siel on aina sitten nää niiku 
oppimisen näkökulmat ja tota .. se aihe voi tulla yritykseltä ja tuotos tulee yritykselle .. mut 
miten sitä käsitellään .. mitä vaiheita siihen liittyy ..niin se onkin jo sitten niiku sen ohjaajien 
määriteltävissä elikkä tehdään niiku oppimisen näkökulmasta .. ja tässä on ollu varmaan 
semmonen .. en tarkota vaan Vesan .. me ollaan hänen kanssaan naurettu tätä .. ketkä ..ketkä 
.. kun nyt on käyty tossa FRC:n ja muitten .. muista niiku hankkeista että .. et tota .. ei meijjän 
kaikkee tarttee tehdä täällä .. sit siin tulee myös ihan tähän niiku raadolliseen 
kilpailutilanteeseen että .. et tota .. eihän me suunnittelutoimiston taikka alihankintapajojen 
kanssa kilpailla ja se on opeikelijan työtä se oppiminen .. sit on ihan tämmöset .. T&K 
hankkeet .. isolla rahalla toteutettavat .. voihan ne myydä sitte ihan kilpailu .. kilpailu .. 
kilpailutettua palvelutoimintaa mut se on sitten taas .. niiku oma .. oma asiansa .. mitä meillä 
esimerkiksi mediaverstas tekee ihan .. ihan tota isoja projekteja niin .. mut tää on varmaan 
vähän samanlainen elinkaari ku .. ainoinaan ku EU raha tuli niin .. kylhän aika moni 
organisaatio otti kaikkee .. ja ne jäi ..se saatto jäädä hyvin raakileiks .. sit vast ruvettiin niiku 
näkemään mitä tää ihan oikeesti meille .. meijjän niiku toimintaan liittyy ja .. ja liittyy tota … 
ja täs on sellanen mitä mä nää et tota .. just tän .. T&K ihmisten ja opetusihmisten niiku .. 
toistensa ymmärtäminen .. et tää ..oppilaitoksiahan niiku muodostetaan .. me ollaan 
äärettömän niiku hitaita joustamaan toiminnan .. mutta tota .. sit jos puretaan niitä tarpeita 
niin .. eihän ne aina ne yritystenkään tarpeet tässä heti nyt oo .. ja ne on just niitä .. ehkä 
saattaa olla niitä vähän vääränlaisia asioita .. et  et sitten niiku .. aito sellanen mitä haetaan ni 
.. ei se ole välttämättä .. toi pitää olla huomenna valmis .. että tässä vois .. voisko sen .. tää on 
niin kauheen pitkä vastaus .. voisko sen kiteyttää että .. sillon jos me tehdään niiku .. 
opiskelija voimin hommia .. niin tota .. onhan siellä tietysti tää .. opintojaksoihin liittyvät 
harjoittelut .. opinnäytetyöt .. mut kyähän se oppiminen .. ja sillon sen.. sen näkökulman 
muis.. T&K porukankin muistaa se näkökulma .. mikä se on .. et .. et tota .. et se ei oo 
yks’oikonen .. tuotos vaan siihen liittyy ja.. täs on mun mielestä ehkä semmonen isoin .. on 
kehittynyt valtavan paljon mut edelleenkin oppimista meillä . 
 
16NOTK40714 
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k: aivan 2491 .. no tota .. sitten vähä näistä tän hetken prosesseista .. mikä .. mitkä on totanoin 
nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet.. mitä teil on käytössä tavallaan näitä idea ja 
innovaatio prosesseja tai vastaavia täällä niin .. mitkä on niitten niiku vahvuudet ja 
heikkoudet. 
v: jos niitä otetaan sieltä tästä arjen arjen .. mä nyt käyttäsin niitä ideoita.. parannusehdotuksia 
niin ..kyl tietyllä tavalla se .. se nopeus … joustavuus .. tämmönen vähän byrokratiaa .. niin .. 
se positiivisesti vois kattoo sen että ei ole tämmösiä .. jos nyt keskusteluja jonkun palautteen 
perusteella.. et se on taas sitä mitä meillä myös niiku strategiassa perätään sitä joustavuutta ja 
ketteryyttä .. mut sitten tietysti sit nää on näitä isoja asioita.. nytkin ollaan 2010:nen 
laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnissa ..niin se huonoin asia on niistä .. niistä ei jää 
dokumentteja .. voi näyttää et meil ei oo mitään .. niiku tehty .. koska eihän se sitten jos me 
joku asia korjataan niin tuleeko se .. sitä ei dokumentoida .. koska se on perinteisesti 
tämmösessä toiminnassa .. se on sitä demokratiaa .. mutta et se homma kehittyy kui kuitenkin 
.. siinähän tää joustavuus on positiivinen joskin se negatiivinen on et .. et tota se ei .. ei ehkä 
dokumentoidu .. sitten tota .. tää meijjän .. alotejärjestelmä .. ihanku rehellinen oon en mä .. 
kyl mä toimintaohjeet tuolta tiedän mut miten se ihan oikeesti toimii .. tuleeks alotteita .. niin 
sitä en tiedä.. se ei niiku näy .. näy ja tota .. voihan se olla että se on menettänyt 
merkityksensä myös tän tietynlaisen .. avoimemman muun palautteiden kautta että .. ja sitten 
nää .. nää tota .. henkilökunnan.. en ole törmännyt sit näihin .. et ois tullu tällasia niikun .. 
muuta kuin näihin opiskelija  projekteihin ..et henkilökunnan tämmösiin niiku ..ihan tuote tai 
palvelu ideoihin mitä ois .. et niitä ois . 
 
16NOTK40715 
k:2649.. no tota .. millanen olis sit hyvä toimintamalli. 
v: kyllähän se joustavuus ja ketteryys niin .. ne on hyviä asioita .. mut sit varmaan ne jäljetkin 
pitäs jäädä .. miten se hoidettas mahdollisimman niiku .. kevyesti .. ja ja tota .. sitten kun 
mennään.. nää on nyt varmaan aika helppoja vielä tämmöset arjen .. arjen asiat niin .. niin tota 
.. kyl niihin niiku se .. ehkä niitten jälkien jäämisetkin voi .. voidaan niiku .. tehdä tämmösten 
erilaisten .. palautekeskustelujen ynnä muuta .. missä voidaan todeta .. näin ja näin näitä on 
viime kerrasta muutettu .. tärkeitähän se toiminta siellä on .. on .. samoin henkilökunnan 
keskuudessa että .. onhan meillä erilaisia kokouskäytänteitä ..  niiku tässä osakin .. niin meil 
on tää .. kojo porukalla tää johtojaos .. kokoontuu ihan säännöllisesti .. tehdään muistio .. on 
ihan virallinen johtoryhmä ..neljä kertaa vuodessa tehdään ihan muistiot mihin voidaan 
kirjata esimerkiks näitä .. meil on suurin piirtein joka toinen viikko .. koko henkilöstön kanssa 
tässä yksikössä kanssa tällasia .. yhteisiä aamu aamuja ja missä on ihan arjen asioita käyty 
läpi .. et kyl niitä tapoja .. mistä tehdään myös sitten lyhyet muistiot .. voidaan niiku kir 
kirjata …. opintojaksopalautteet kaikki tämmöset niiku dokumentoituu .. sitten tää on vaan 
varmaan semmonen asia mikä tulee .. tulee sitten jossain vaiheessa niiku HAMK:i tasolla 
mietittäväksi just tän opetuksen ja T&K:n .. niiku integroinnissa syntyvät tuotokset .. ja 
niiden niiku  .. ne vastaavat tos tossa muotoilutorissa että .. et ne onkin sitten .. ei oo vaan 
yhden toimintatavan .. vaan niiku HAMK:n yhteinen käytäntö… mihin sitten liittyy niin 
henkilökunnan ku opiskelijan näkökulmasta. 
 
16NOTK40716 
k: aivan .. mites tämmönen innovaatioasiamies .. tiedätkö on  teillä tämmöstä 
innovaatioasiamiestä .. onko HAMK:ssa tämmöstä. 
v: …. mitä sä tarkotat sillä innovaatioasiamiehellä  
k: .. no tää on tämmönen .. henkilö .. henkilö kuka hoitaa innovaatioasioita. 
v: …….. jos .. tää innovaatioasiamies .. miehellä tarkoitetaan semmosta jos nyt mulla oiskin 
niiku hyvä idis .. niin jonka luokse mä mennä ja sitä lähdettäs viemään eteenpäin niin .. en mä 
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tunnista .. et meillä on varmaan sitten T&K henkilökunnassa on .. henkilöitä .. jonka 
tehtävänä on innovaatiotoiminnan kehittäminen ja .. ja tota .. näitä .. joku puhuu pörrääjistä 
jotka tuolla maakunnissa pörrää .. hakee näitä .. caseja .. mutta tota .. jos mulla nyt 
äärettömän  hyvä idea olis .. mä haluaisin myös niiku .. juridisesti miettiä .. kyähän mä 
ensimmäiseks talon juristin (Lehtosen Jyrkin ?2885) puoleen kääntysin .. ne mä kyllä tällasta 
miestä .. et kyl meijän näitä innovaation ympärillä .. toimivia ihmisiä on paljon . 
 
16NOTK40717 
k: no tiedäksä sit onks HAMK:ssa olemassa koko organisaatiota kattavia sääntöjä tai 
ohjeistuksia idea prosesseista .. tai innovaatioprosesseista. 
v: .. teit aika pahan kysymyksen ..mun mielestä meillä on nyt tota .. meijjän ohjeet on täällä 
niin sanottuina laatuohjeina niin .. näistä .. työsuhdekeksinnöistä pitäs olla olemassa ohje .. 
mutta luetaanko .. sehän on vain osa .. tätä .. niihin .. alotetoiminnan ohje on varmaan vielä .. 
olemassa .. joskin varmaan aika vanha .. niin  tota ..en mä tunnista kyllä .. muuta kuin nämä . 
 
16NOTK40718 
k: aivan .. joo .. sit olis vielä oikeastaan yks semmonen .. kohta.. totanoin ..jos ajatellaan tätä.. 
innovaatioprosessia sillai et siellä on idea .. sit on se idean käsittely .. sit on se projekti .. sen 
tuotteistus ja markkinoille vienti .. niin mihin sä näät .. missä on se HAMK:n rooli täs 
putkessa . 
v: … tota .. opetuksellisesti me on aika paljon käyty sitä keskustelua .. et me olemme siellä 
alkupäässä .. eli eli tota .. siellä idean .. taikka sen voi kääntää jopa niinkin että ei ole 
välttämättä edes sitä ideaa et vaan tunnistetaan että on joku .. tarve .. jollekin se on ongelma 
jollekin se on niiku tarve .. ja sillä voi olla joku idean tynkänen ..mut ei halutakkaan sitä 
lähteä vielä viemään eteenpäin vaan tämmösenä niiku .. puhutaanko front end:tä tai .. kun .. 
konseptoinnista tai selvityksestä .. täähän on myös tätä terminologiaa hirveesti .. ja tota .. yks 
alue on nimenomaan tää ja siihen .. jos mä .. nyt mä katson opetuksen näkökulmasta niin ..tän 
yläpuolella myös niin .. mitä yritykset niiku arvostaa myös ne saa nuorten 
ennakkoluulottomia ihmisten niiku ajatuksia .. ja sinne tietynlaisen systemaattisen 
toimintatavan luominen .. luominen jos on sitten ihan ne .. ideoiden tuottaminen ja tiedon 
hankinnat .. kilpailijat ynnä muut .. sen .. ja sieltä sitten tämmösen konsepti tuotteen .. joka ei 
välttämättä ole vielä .. ei haetaankin tällasia tuotemahdollisuuksia ja .. ja tota . nyt etenkin 
täällä tekniikan puo puolella .. tää on yks iso alue .. ja varmasti sitten vähä aloista riippuen 
niin voi olla sit siellä siitä eteenpäin niiku tää ..var varsinaisempi tota .. tuotekehityspuoli .. 
mut siinä .. tai mennäänkö sitten niiku suunnittelun puolelle mut että .. ja ehkä tuolla 
liiketalouden puolella sitte tää  .. tuotteistaminen ja markkinoille vienti .. mutta tota se mitä 
me ollaan niiku tässä yksikössä kanssa käyty näitä .. näitä tota .. keskusteluja .. ja tossa ens 
talvena jotakin .. toteutetaankin niin  .. kyl ne on aika paljon täälä .. täällä allapäin. 3104 
 
16NOTK40719 
k: joo mun kysymyspatteri oli nyt tässä mut totanoin .. jos haluat vielä jotakin lisätä .. niin 
sana on vapaa. 
v: …….. no just tota ..vie tästä .. täähän on semmonen niiku .. terminologinen niiku  alue 
miten me tuotekehityksessä .. miten mä nään et siel on tää alkupää ja .. missä haetaan niitä 
tuotemahdollisuuksia .. ja sit on varsinainen niiku se projektoitu tuotekehitys .. voihan siin 
olla vielä tämmönen joku .. selvitys siinä välillä ..välilläkin mutta tota .. meillähän on sitten 
erilaisia työkaluja .. on nää opis .. erilaiset opiskelija projektit .. on opinnäytteet .. joku 
opinnäyte voi taas olla paljon selkeämpi tämmönen  niiku .. rajatumpi suunnittelu projekti .. 
projekti ja tota .. näitähän voi tulla niiku HAMK:n sisällä niin .. vois olla aika hienoo päästä 
sellaseen että .. että tota .. voi niiku vaiheista ..joku voi rakentaa tätä .. mahdollisuuksien 
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hakemista.. tuotekonseptien luontia .. joku voi siitä lähtee sitten tota .. tekee sen varsinaisen 
suunnittelun .. niiku ihan mikä tarkottaa sitten yksityiskohtiin viety .. piirustukset ynnä muut 
.. jos puhutaan niiku teknisestä tuotteesta .. ja sitten voi olla tota tää .. markkinoille vienti .. 
siellä voi olla tota .. liiketalouden osaamista.. siellä voi olla meillä joku mediatekniikkan tota 
.. tuotetuki materiaali ynnä muut siihen niin tota .. kylhän meillä niiku valtavan .. paljon sitä .. 
erilaista osaamista on .. mutta jotta siitä saadaan sit semmonen asiakkaan .. ulkopuolisen 
asiakkaan näkökulmasta .. saumaton .. luukulta toiselle pompottamaton .. väylä niin .. se 
vaatii sitten sitä … 
k: joo ..kyllä  
v: mutta varmaan tarkottaa sitä sttä meijjän pitäs niitä omia palasiamme laitta kuntoon .. ja 
mä nään että meijän aluetta on nimenomaan tääl tää tuotekehityksen alkupään tuotekehitys .. 
ja mä nään et kaiken tämmösen mitä niiku media tekee esimerkiks niiku .. on ne sitten huolto 
käyttö asennus .. niiku aineesta .. sehän on osa tuotekehitystä …………. mutta se mitä tässä 
nyt viime aikoinakin on .. eri osapuolten keskusteluilla niin .. me tehdään monialaista .. 
yhteistyötä .. meil on vaikka .. useampi koulutusohjelma tai yksikkö .. sen ei ole väliä miksi 
niitä kutsutaan ..samassa projektissa niin se vaatii .. hyvän ennakoimisen .. ja .. ja tota .. 
ennakkosuunnittelun ennen esimerkiks ennenku opiskelijat alottaa .. et sit kun opis .. ja sit jos 
meil on useampi tekemässä .. useampi koulutusohjelma siinä tekemässä .. siel on useita 
ohjaajia .. sile on useampi opiskelijaryhmä .. niin se homma pitää olla hyvin suunniteltu 
..tiedetään mitä tehdään .. mikä on kenenkin tota tehtävä .. mitkä on niiden tehtävien rajat että 
.. ja miten ne sen dokumentoi .. että täs kun on ollut .. nyt jo tehty semmosia projekteja jossa 
on sitten jotain muita koulutusohjelmia .. ja ne on eri laajusia .. eri opiskelijaryhmille tai 
opiskelijoille niin .. niin tota .. jos ei se toinen osapuoli opiskelijaa ohjeistanut niin siit voi 
tulla vaikeita ristiriita tilan ..tilanteita että .. et jos meijjän opiskelijat tekee kymmentä 
opintopistettä .. että sillä on niiku selvä sävelet minkälainen dokumentti pitää tulla .. ja joku 
tekeekin vaikka kolme .. ja jos häntä ei ole ohjeistettu .. hänelle kerrotaan vaan raportointi .. 
puhutaan yleisesti et raportointi on tämmönen .. kylhän hän voi niiku miettiä että hän tekee 
aivan tolkuttomasti .. ja tää on ehkä semmonen mitä meil ei niiku kaikki ihan käsitä .. 
HAMK:kis niiku ymmärrä sitä .. ett näitä ei vaan heitellä .. vaan että tota .. sehän on ihan 
selvää jos sä opettajana vedät jonkun .. sä käyt sen ite  ..ja mahollisesti yrityksen kanssa .. sit 
kun siellä on useampi osapuoli niin .. kun meil ei oo välttämäti yhteisii niiku toiminta 
käytänteitä niin nehän luodaan jokaisen casen kautta .. jotta se olis niiku opiskelijoille ja 
ennenkaikkee sille ulkopuoliselle toimek .. toimeks’antajalle hallittu kokonaisuus … ja se 
vaatii aikaa ……. sitten tietyllä tavalla sitten kun se projekti on käynnistynyt niin .. täs on nyt 
yks case vaan just sellanen että on niiku menossa projektiin ja .. ja sitten tota . tämmönen 
pörrääjä niin hän kokoajan heittelee sinne niiku uutta .. mutta jos aatellaan .. että täällä on 
niiku opettaja niiku miettinyt sen koko siitä näkökulmasta .. niin kylhän se on silloin niiku 
projektin muutamista .. laajentamista jos siihen tulee .. ohjaajan tietämättä .. eikä ihan näitä 
projekti käytänteiden perusasioita .. asioita ja tota ..takana on älyttömän hyvä ajatus mutta 
tota .. tää ymmärrys siitä että .. et tota .. sit on .. on tehty pro .. niitä täytyy sitten miettiä sitten 
niitä uusia tapoja seuraavien koh.. kohdalla tai yhdessä suunnitellen että .. ja kyl mä nään .. 
sitten sen ajan löytäminen .. ymmärtäminen .. se vaatii aikaa .. se on yks iso asia ……. mutta 
sinänsä tälläset ulkopuoliset toimeksiannot .. ne on opiskelijat .. opiskelijoille äärettömän 
hyviä .. he tekee sillon niiku .. oikeita hommia .. se on heille yks motivaatio asia .. toisaalta ne 
on myös ohjaajille hirveen hyvä siinä mielessä .. tää on .. tää on jatkuva työelämä yhteys .. ja 
sitten jos siellä välillä niiku toimeksiantaja niiku ei osaa päättää tai tekee muutoksia ja 
..opiskelijahan on niiku (…3539) vaan .. haluais mennä hirveen .. selkeesti eteenpäin .. niin 
saattaa sillä hetkellä pännii aivan hirveesti .. sit ne on yleensä semmosia asioita mist 
jälkeenpäin .. etenkin sit kun tapaa näit jo työelämässä olevia opiskelijoita nnin ne on 
oikeastaan niitä .. ne muistaa tällaset että niistä oppi eniten …. 
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k: jos muuta ei tule mieleen niin .. minä kiitän . 
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Haastateltavan 17NOTK112 haastattelun litterointi 
 
k: 6.10-09 ja kello on noin 9.30… pyöreesti. 
v: lähelle kymmenen.. 
 
17NOTK1120 
k: no se on aika lähelle…no tota missä ominaisuudessa olet haastateltavana … elikä mitä 
tavallaan teet . 
v: mä ole teollisen muotoilun suuntautumisalan .. suuntautumis.. mitä tää on ..sulava .. 
suuntautumisalavastaava ja sitten mä opetan teollises muotoilussa.. ihan muotoilun 
perusasioita .. sekä opettajana että .. että tota .. suuntautumisalavastaavana.. jonkun verran 
oon tehnyt myös sitä T&K:ta niiku hankkeessa.. HAMK:ssa. 
 
17NOTK1121 
k: aivan … no tota .. ihan ensimmäisenä .. otetaan paha .. et mikälaiseks sä koet tämän hetken 
idea ja innovaatio ilmapiirin osastolla.. 
v: osastolla.. 
k: niin missä sä työskentelet .. 
v: joo .. no tota siis .. muotoilussa se että on .. niiku .. idea ja innovaatio ilmapiiri .. sehän on 
niiku sitä joka päivästä leipää missä eletään .. se pohjaltahan niiku sitä .. sitä tota .. tehdään .. 
eli kaikki se .. oli se niiku mikä .. muotoilun sisällä mikä suuntautumisala tahansa .. niin aina 
niiku se työ lähtee siihen .. se perustuu siihen .. ideointiin .. luovuuteen ..ja niitten niiku 
erilaisten .. ratkasumallien hakemiseen .. niiku mä toss äsken sanoin että se muotoilu metodi 
on se tutkimus ja ideointi ja ja tota kehittäminen.. ettei ilmapiirissä ei ole varmasti .. niiku .. 
mitään ..mitään vikaa .. päinvastoin se niiku se .. ajatusmaailma jotenkin ku se on .. 
muotoilualaan sisään rakennettu se että niiku .. tehdään uutta ja .. ja luovat ihmiset kehittää 
ideoita ja .. niin .. en nää siinä kyllä .. sinällään ilmapiiriä mitenkään niiku ongelmalliseks .. 
päinvastoin . 
 
17NOTK1122 
k:137..aivan .. no tota ..minkälaisia työkaluja teil on täällä .. ideoiden hallintaan . 
v: no ei varmasti konkreettisia työkaluja siis systemaattisia työkaluja ole että .. jokaisessa 
suuntautumisalassa .. tehdään paljon erilaisia projekteja .. ihan jos siis niiku .. koulutöitä tai 
näitä harjoitustöitä tai opinnäytetöitä ja yrityksille tehtäviä projekteja .. mut se kaikki on niiku 
.. se toiminnan pyörittäminen on henkilöitynyt niihin ihmisiin jotka sitä tekee .. et tällasta 
niiku .. tarkotaksä työkalulla jotain projektoria tai tän tyypistä .. 
k: no joo semmotteita menetelmiä mitä käytetään tavallaan joka päiväsessä tekemisessä.. 
v: joo .. sellasta niiku systemaattista niiku kokoavaan välinettä ei ole .. mut tietysti 
suuntautumisalojen välillä tehdään jonkun verran yhteistyötä .. niiku varmasti pyritään 
tekemään enemmänkin .. mutta se on aika tavalla niikun .. niiku sisäänrakennettu näihin 
opintojaksoihin ja .. ja tota .. projekteihin .. sitten siihen niiku ihmisten henkilökohtasiin 
suhteisiin ja kontakteihin .. tekstiiliverstas on sellanen niiku ympäristö joka .. en tiedä .. Aija 
Lundalia(?) jos haastattelet että .. toimiinko siellä sitten .. systemaattisemmin se .. se tuota .. 
ideoitten tai tuotekehityksen .. jalostaminen niikun …. tämmösiä niikun .. yhtenäistä työkalua 
ei .. ei ole .. tietysti jos työkaluna voidaan pitää sitä että .. että tuota niin .. että tavataan 
säännöllisesti .. kokouksissa ja puhutaan siitä mitä on tulossa ja mitä on tehty ja tuota .. 
syksyllä esimerkiks oli tämmönen tilaisuus että .. että tota osas.. siis suuntautumisalat 
koulutusohjelman sisällä niin .. niin tota .. esittelivät toisilleen minkälaisia hankkeita niiku .. 
kuluneen vuoden aikana tehtiin .. et jos näitä voi pitää työkaluina niin siinä mielessä sellasta 
jonkun verran on mutta .. 
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17NOTK1123 
k: onks nää työkalut sun mielestä ihan ajan tasalla. 
v: .. tietenkin se .. niiku tapaaminen ja puhuminen .. on ihan hyvä työkalu .. mut mä en osaa 
sanoa nyt sitten että .. että että ..mun käsityksen mukaan meil ei oo mitään .. systemaattista 
työkalua tässä koulutusohjelmassa .. niiku niitten asioitten eteenpäin viemiseksi niin .. niin 
tota ei voi varmasti sanoa että siinä mielessä olis niiku .. ajan tasalla mutta .. mutta jos 
työkaluna pidetään sitä .. yhteistä keskustelua ja kokemusten vaihtoa niin ..eihän se työkalu 
vanhene .. mutta tietenkin niitä vois olla niiku jotenkin .. jotenkin tuota .. säännöllisemmin tai 
.. tai jotenkin niiku sisäänraken .. itse asiassa mullakin on työajassa tällä hetkellä niiku .. 
tämmönen joku .. T&K vastaava toimi eli munkin pitäs täällä koulutusohjelman sisällä niiku 
selvittää sama mitä sinä teet HAMK:n tasolla niin .. niin täs koulutusohjelma sisällä selvittää 
että .. miten .. miten niiku sitä T&K :n ja opetuksen integrointia junaa vois jotenkin .. tässä 
yhteydessä kehittää . 
 
17NOTK1124 
k:359. no teillä kun käsitellään ideoita ja innovaatioita .. onks niissä niiku joku määritelty 
ryhmä kuka tekee niitä vai mennääks ne aina niiku tapauskohtasesti eteenpäin. 
v: tarkotatko nyt niiku henkilöstön sisällä .. 
k: joo .. no yleensäkin tässä toiminnassa kun on ni ni … 
v: no se riippuu siitä millä tasolla toimitaan .. et jos on kysymys opiskelijoitten 
harjotustyöhön liittyvästä asiasta niin se on aika tavalla sen ..sen opintojakson vetäjän 
vastuulla että .. että tota .. miten hän tekee .. ja mahdollisesti et jos siel on niiku yhteistyötä .. 
niin sitten useamman .. useamman tuota .. välillä .. mutta tääl on nyt .,on tuota .. sitten on 
tämä suuntautumisalavastaavien .. tuota  .. oma foorumi jossa on sitten .. ihmisiä joka 
suuntautumisalalta .. erilaisiin keramiikasta ja tekstiilistä ja vaatetukselta ja jalkineelta ja 
TM:ltä .. on tuota oma .. sit siin on vielä kojo .. ja tota .. yliopettaja.. ja sitten on ollu 
tämmönen peinempi porukka.. meit on ollu kolme .. toi Laurikaisen Juha ja Niemelän Mirja .. 
Juha on kojo ja Mirja on yliopettaja ja sitten minä .. tässä porukassa ollaan .. ollaan jonkun 
verran tehty tällasta hakemus valmistelu .. työtä .. et ihan niiku .. kaikki ei ehkä tee niiku ihan 
kaikkee .. mutta tota .. se niiku se ihan .. se niiku se koneisto vielä silleen .. täysin rullaa .. se 
kyllä niiku vaatii tarkentamista .. että mil millä tavalla asioita tehdään ja .. minkä tasos ..millä 
niiku .. sillä toiminnan tasolla olevaa T&K:ta niiku .. ketkäkin tekevät .. se on kuitenkin niiku 
muotoilussa niin .. hyvin pitkälle kytkeytyy suoraan sinne opetukseen ja .. ja tota .. sithän on 
niiku näit oppimisympäristöjä niiku just tää tekstiiliverstas joka .. joka tuota .. suoraan .. siis 
se on sekä oppimisympäristö että .. tämmönen niiku .. tietyntyyppinen liiketoimintamalli .. 
että nää on vähä niiku sillee .. vanhan pääaine jaon pohjalta niiku elää nää .. nää T&K kuviot 
et et joka puolella kokoajan jotakin tehdään mutta niiku se .. niiku semmonen tietoisuus siitä 
että mitä muut tekee ja sitten se että .. että tuota .. että nähtäis mitä yhteistä me keskenämme 
voitas niikun .. tällee systemaattisemmin tehä niin sehän .. se ajattelu vielä puuttuu. 
 
17NOTK1125 
k: aivan .. no totanoin .. osaaksä sanoo kuin paljon tähän käytetään työaikaa tai vapaa-aikaa 
näitten innovaatioiden ja ideoiden hoitamiseen. 
v: …en mä täsmällisiä lukuja .. 
k: en mä nyt oikein sellasta välttämäti ..semmonen .. 
v: tohon niiku vastauksena tulee .. tulee semmonen tuntuma että .. että .. ihmiset kyllä … työ 
tai vapaa-aikaa .. tilanne on ollu joskus varmaan vähän hankalampikin.. et paljon on niiku 
ylitöitä .. ja niitä niiku tehdään edelleen mutta .. mä en oikein osaa suhteuttaa tota … mitä sitä 
nyt sitten ajattelis että … kun se .. jos mä nyt puhun tällä tutkimus ja kehitys.. termillä ni .. 



                                                                                                                               LIITE 2/ 146 

 146 

niin tota .. kun se opettajankin työaika .. vaikka hän niiku vetää .. vetää niiku tota .. yksittäisiä 
opintojaksoja .. ja varsinkin tämmösessä niiku ..sitten alakohtasissa .. pääainekohtasissa 
opinnoissa niin .. niin tota .. sehän on .. kytkeytyy siihen tutkimukseen ja kehitykseen .. et se 
on niitten projektien ohjaamista ja .. ja tota .. ratkasujen hankemista ja ja ja tota 
opiskelijoitten ohjaamista .. mitä mäkin oo tänkin aamuna kun .. ensimmäisen tunnin tehny.. 
eli opiskelijoitten kanssa on siellä niiku mietitty että mites tää .. ongelma saadaan ratkastua ja 
minkälaisia konsepteja tähän .. tähän tota kehitetään .. että .. oman työnkuvani puitteissa mul 
on tällä hetkellä nyt niin paljon muita sellasia .. sellasia tota .. vastuualueita että .. että että .. 
olisko nyt puoltakaan sitten niiku työajasta sitten se tutkimus ja kehitys tällä hetkellä .. mut 
sitten se puolikas mikä jää niin se pitäs niiku olla sitten sitä .. mutta sellasta kaikkee muuta.. 
et sa … sanotko nyt vielä sen kysymyksen ensi et .. 
k: no lähinnä sitä totanoin ..että kun totanoin  .. kun tehdään tavallaan tätä innovaatio ja idea 
työskentelyä niin paljon siihen käytetään niiku sitä työaikaa ja vapaa-aikaa.. tavallaan hain 
sitä tota .. et et .. tehdäänkö tavallaan näitä tämmötteitä innovaatio juttuja ja kehitelmiä .. niin 
tehdääks niitä tavallaan vapaa-aikana vai sisältyykse työaikaan vai .. 
v:688 no tota ei varmaan niiku missään tämmösessä .. tuotekehitys toiminnassa .. niiku se ei 
kellon mukaan eletä .. että kyllähän niitä niiku ratkasuja mietitään .. alitajuisesti .. opettajakin 
vaikka hänen niiku tehtävänsä ei sinällään välttämättä jossain palaverissa ole sitä ratkasua 
tuottaakaan .. niin tota ihan varmaan muotoilijan aivot toimii sillä tavalla .. niiku jollain 
alitajusella tasolla niiku .. tekee .. tekee niitä tota ratkasuja .. ja kehittää .. ainakin oma pääni 
toimii tälleen .. mutta tuota ..mä .. joitakin vuosia sitten mä olin mukana tämmöseessä 
muotoilutori hankkeessa .. mut mä luulen et se on yks syy miks Hakalan Matilta on niiku 
munkin nimi tähän .. tähän tota tullu .. niin kyllä siinä .. siinä sitten ihan niiku verrattuna 
siihen pelkkään perusopetustyöhän niin.. niin tota .. kyllä se työ oli aina mukana että se oli 
mukana vapaa-ajalla ja se oli mukana .. mukana sitten tuota .. koko se työaika niiku pyöri 
sitten sen kehitystyön .. kehitystyön ympärillä että .. mut ehkä tämmönen .. tällanen niiku .. 
perustason opetus vois sanoa että se on jollakin tavalla niiku .. ehkä sen .. 
innovaatiotoiminnan .. voi sitä muotoilupuolellakin sanoa että se olis sen ulkopuolellakaan .. 
koska niikun sanoin .. alusta lähtien niiku .. se .. ajatusmaailma mihin mihin opiskelijoita 
pyritään niiku tuomaan sisälle niiku on se että .. että kehitetään uutta ja mietitään ideoita ja .. 
vaikka niistä lopputuloksia ei voi ehkä .. innovaationa pitääkään .. kuitenkin niiku tota .. se 
työn perusta on se että .. että tehdään kokoajan uusia ratkasuja .. et muotoilua ei voi .. siihen 
liittyvää tuotekehitystyötä .. eikä siihen liittyvää opiskelua .. sitä ei niiku voi opiskella.. 
lukemalla kirjoja ja tai .. tai pänttäämällä kaavoja päähän tai muuta ..vaan se on kokoajan 
niiku sitä .. tekemiseen liittyvää oppimista. 
 
17NOTK1126 
k: aivan ..no tota .. onks sitten täällä kun on tehty ideoita tai innovaatioita niin onks niistä 
syntynyt jotain prototyyppejä tai palveluaihioita tai jotain tämmötteitä mistä on ollu tavallaan 
niiku .. et se olis päätynyt liiketoiminnaksi tai mahdollisesti liiketoiminnaks. 
v:.. nyt kun sitten yritän koko koulutusohjelman puolesta vastata niin .. niin tuota .. kyllä 
varmasti näin on eli .. että .. esimerkiks jos lasikeramiikan puolta ajattelen .. niin kyllähän 
siellä moni ihminen on niiku esimerkiks opinnäytetyön tehtyään päätynyt niiku yrittäjäks 
tuota sillä alueella .. eli vaikka se olisi se .. se tuota .. tuote mitä he tekevät tai se materiaali 
minkä ..minkä puitteissa työskentelevät ni .. vaikka ne on niiku sinällään esineitä et ne ei oo 
ehkä suuria teknisiä innovaatioita .. niin kyllä ihmiset niiku ..monella puolella perinteisesti 
tekstiilissä .. ja lasikeramiikassa .. nää olis mun mielestä niiku .. ehkä ne konkreettisimmat 
esimerkit .. on myös niiku työllistynyt sen .. itse kehittämiensä niiku tuotteiden .. tai ideoitten 
pohjalta… sitten on .. mä nyt viittaan tähän muotoilutori.. muotoilutori toimintamalli jossa no 
niiku .. useampien vuosien ajan on yritysten erilaisia .. erilaisia tota .. tuotekehitykseen 
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liittyviä ongelmia .. ongelmia ratkottu .. siitä on  vaikee tietää että miten ne niiku ideat on 
sitten loppu .. viimetteeks elänny niiku siellä .. niiku toimeksi antavien yritysten .. yritysten 
tota rattaissa .. mut sitäkin kautta on joitakin ihmisiä työllistynyt ja sieltä on tota harjotus .. 
harjottelu paikkoja .. opinnäytetyön aiheita.. löytynyt .. että se itse asiassa vois olla niiku 
paljo paljo niiku .. tehokkaampaakin .. että niiku kouluaikana voitas niiku .. jotenkin 
systemaattisemmin ihmisiä ohjata siihen .. siihen tota .. yrittäjyyshän on kuitenkin niiku  iso 
osa opintoja muotoilussa .. mut että .. että tota tämmöseen monialaiseen .. monialaiseen niiku 
.. innovaatio toimintaan .. ja sitä kautta syntyviin ..syntyviin niiku .. innovaatioihin .. ja niitten 
ympärille liittyvään niiku liiketoimintaan niin .. niin tuota .. sen eteen voitas varmaan tehä 
paljon enemmän .. mutta mä en oo nyt tähän kysymykseen niiku ihan täysin oikee henkilö 
vastaamaan kun mul on niin lyhyt perspektiivi tähän niiku .. koulutusohjelman niiku .. 
meneeseen toimintaan … 
 
17NOTK1127 
k:995 joo .. tässähän nyt voi sitten varmaakin ajatella sillai et .. jos niis on syntynyt 
liikevaihtoo ni .. se liikevaihto tavallaan synty niile yrittäjille tai ketkä on sitten .. tavallaan 
HAMK:lle ei ole suoranaisesti tullut liikevaihtoo näistä .. 
v: no empä usko että semmosta kuviota on niiku pääsyt syntymään.. tyypillisesti tähän alan 
yritykset on niiku hyvin pieniä .. nätä tämmösiä yhen kahen .. ni ni micro yrityksiä joilla on 
sitten se  .. se tietty niiku hyvin .. kapeekin sektorilla millä toimitaan ..mut et  .. että siinä on .. 
siinä on kuitenkin löytynyt se .. tuota .. rako missä sitä omaa .. mutta ..ei mul nyt yhtään 
sellasta esimerkkiä tuu mieleen .. missä niiku muotoilun koulutusohjelma olis niiku 
keskeisenä tekijänä ollu tämmönen .. jonkun tämmösen niiku HAMK:n .. HAMK:n tuota .. 
HAMK:lle liikevaihtoo tuonneen .. tuota kyl pitäs kysyä ihan noilta niiku kojoilta.. Egnbomin 
Tuijalta ja ja Laurikaisen Juhalta ja .. 
k: itse asiassa Egnbomin kanssa kävin haastattelemassa täs juuri .. totanoin .. 
v: saaks mä vielä jatkaa.. 
k: saat saat 
v: niin niin tota .. se nimenomaan jos HAMK:ssa saataisiin jollakin tavalla toimimaan tämä 
niiku monialainen .. monilalainen tuota  .. T&K:o opetukseen integroituna jokinlaisena niikun 
.. mallina .. tai toimintatapana  .. jota .. jota voitas niiku .. lähtee sieltä opintojen alusta niiku 
luotsaamaan .. ainakin osaan ihmisiä siihen suuntaan .. et meil olis niiku jatkuva tämmönen .. 
jonkinlainen niiku laboratorio .. missä nää nää .. osaamiset vois kohdata.. niin niin .. mä 
uskon että sitä kautta .. vois niiku pitkällä aikavälillä siihenkin suuntaan mennä.. sitten 
toisaaltaan onhan niiku .. mä en tiedä koskeeks tää sun tutkimusta.. että onko .. onko tuota 
niiku .. HAMK:n opettajien .. oma .. oma tota .. tutkimus ja kehitystoiminta niin .. onks se 
niiku semmonen hyödyntämätön sarka vähän niikun .. niiku tota .. tässä koko 
kokonaisuudessa . 
 
17NOTK1128 
k:1139 tota onks näistä .. mitä täällä on ide ..innovaatioita ollu ja ideoita .. onks niistä 
syntynyt keksintöjä tai patentteja. 
v: .. siihen en osaa suoraan kyllä vastata …… paljon siihen varmasti niiku .. paljon enemmän 
siihen olisi aineksia .. jos se niikun .. niikun tuota .. se .. koulutus ja ja .. jotenkin tämmösessä 
niikun .. monialaisessa tuotekehityksen niiku laboratoriossa .. toimiminen .. toimiminen tuota 
.. olisi sellaista että .. että niille niikun .. asioitten kehittämiselle olis aikaa sen sijaa et me 
toimitaan aina tietyn opintojakso ja opintopiste määrän puitteissa .. että niikun yritetään 
lyhyessä ajassa syöttää .. niiku kaikki mahollinen mitä asiaan liittyy .. et jos niiku sen rinnalla 
toimii sellanen .. sellanen tuota .. niiku .. opetuksen ja tuotekehityksen toiminnan taso tai 
ympäristö .. niin niin .. sille varmaan .. mä uskon että sille löytys niiku paljon enemmän .. 
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paljon enemmän mahdollisuuksia sille että niitä patentteja tai .. kyllähän monesti tulee 
sellasia tilanteita ihan jo näissä niiku .. perus ..perusopinnoissa niiku osaavien ihmisten 
kohdalla että niiku miettiin että tää on ihan oikeesti jotain uutta .. et tulee niiku itellekin 
semmonen tunne että tässä on jotain joka niikun ..olisi sen arvosta että se pitäisi niiku tutkia .. 
olisko siitä enemmän .. enemmän aiheeksi .. mutta .. opettajilla sinällään ei niiku siellä .. 
siellä on tietenkin aika kapee näkemys siihen asiaan eikä oo asiantuntemustakaan siitä miten 
sitä lähetään viemään eteenpäin .. ja näin ..mut kylhän niitä aihioita ihan varmasti liikkuu .. ei 
pelkästään muotoilun sisällä saati sitten .. että .. miten niitä syntyis sitten .. niiku tämmösessä 
monialasessa yhteisössä .. ainakin mä haluan uskoo että semmonen olisi niiku mahollista. 
 
17NOTK11210 
k: no tota .. mitä mieltä sä yleensä olet totanoin .. tästä keksintö ja patentti käytännöstä 
innovaatiotoiminnassa. 
v: .. mä en tunne sitä niin hyvin täällä riviopettajana .. ja ja niiku oman toiminnan kautta sen 
kanssa paljon tutuks tulle että … jokun verranhan siihen on tota mekin koulutusta saatu ja on 
ollut hanke joka .. muotoilun puolella… jossa jossa niiku tän tyyppistä osaamista myös .. 
taloon tuotiin .. että että … se .. se varmasti pitäs olla niiku jotenkin .. jotenkin niiku 
systemaattisemmin .. yhdistettynä siihen itse toimintaan ja sen tuotoksiin että .. et ensinnäkin 
tehdään systemaattisesti jotain .. josta voi syntyä  .. syntyä sellasia asioita jotka voidaan .. 
voidaan patentoida .. tai muuten suojata .. ja niiku sitä .. sitä kautta niiku .. tuoda siihen se .. 
se mahdollisuus ja kehittää sitä liiketoimintaa .. mut eihän me jokaista niiku .. yksittäistä .. 
ideaa tai ..kuviota tai .. mallia mitä täällä syntyy .. eihän me niiku voida olla niitä .. 
patentoimassa .. eikä siihen .. siihen oo niiku ainakaan mitään varoja osotettu .. saatikka että 
sillä niiku itse sillä keksijällä joka .. vaikkapa ensimmäisen vuosikurssin muotoiluopiskelija 
sillä ei ehkä niiku oo .. omia resursseja .. lähtee sitä .. sitä hakemaan .. niiku aika 
monimutkanen kuvio .. että kyllähän opiskelijat tietää ja heille puhutaan niku 
tekijänoikeuksista ja niiku tän .. tän tyyppisistä asioista mutta .. mutta tuota .. se on varmaa 
sitten jokaisen .. joka esimerkiksi yrittäjänä .. yrittäjäksi ryhtyy niin kantapään kautta sitten 
opeteltava .. ja tota haettava se tieto mikä siihen .. siihen sitten liittyy . 
 
17NOTK11211 
k: 1403 kyllä .. tota sitten .. vaihetaan vähän aihetta niin .. miten sä näät näitten ideoiden ja 
niiden käsittelyn palvelevan niiku näit koulutus tai opetusohjelmia ja yleensä kouluttamista. 
v: …aa .. puhutko sä nyt näistä ideoista mitä me nyt täällä pyöritellään… 
k: joo justiin mitä te teette täällä .. 
v: .. päivittäin.. no täs mä niiku palaan siihen että nehän on sitä keskeistä leipää.. ja aika 
paljon niikun .. siinä vaaditaan niikun .. opettajaltakin aika paljon että se niikun .. kykenee 
näkemään .. ja niikun .. vaalimaan tai tuomaan esille niiku opiskelijoille .. että nyt tässä on 
niiku jotain .. että sun kannattaa lähtee tätä viemään.. viemään tota eteenpäin että .. niit ituja 
on niiku .. jatkuvasti ilmassa .. mä näin väittäsin .. mut se että mikä niistä saadaan niiku .. 
edes yhden niiku opintojakson sisällä tai harjotustyössä tai opinnäytetyössä .. niiku 
kasvamaan .. kasvamaan jonkin verran niin ni ni .. niin tota .. niin sekin jo vaatii sitä työtä .. 
sanoppas nyt sekin kysymys vielä sitten uudelleen .. 
k: niin että totanoin .. miten sä näät että nää ideat ja niiden käsittely palvelee niiku 
koulutusohjelmia ja opettamista. 
v:.. tarkotatko nyt sellasta että miten täällä niiku T&K toiminnasta HAMK:n tasolla ni 
voitaisiin niiku syöttää takasin opetukseen jotakin vai … 
k: lähinnä oikeastaan sitä että miten totanoin kun te käsittelette ideoita niin kuin se tavallaan 
sisältyy sinne opetukseen .. et et kun te teette jonkun .. niiku sä äsken tossa sanoit että se on 
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tavallaan niiku sitä .. että se on sitä joka päivästä leipää mitä te teette .. tavallaan sitä mä olin 
niiku kysymässä. 
v: joo siis tota .. menee jo niin monimutkaiseksi .. mutta siis .. samas asiastahan tässä nyt 
niikun .. minun mielestä periaatteessa on kysymys että .. että tota se .. se opettaminen ja 
opiskelu ja oppiminen  niiku tapahtuu sen toiminnan .. toiminnan kautta .. sen avulla .. ihan 
niitä ei voida niiku tehä .. toimia sillee että jossain luokkahuoneessa opetetaan että .. etä näin 
niiku ideoidaan .. sit niiku .. sit mentäs niiku jonnekin toiseen paikkaan niiku .. testaamaan 
miten se opetus toimii.. vaan ne on niiku .. kulkee kokoajan niiku .. rinta rinnan . 
 
17NOTK11212 
k:1561 no tota laajennetaan vähäsen niin tota .. miten sä näät sitten niiku näitten 
koulutusohjelmien välisen yhteistyön versus sitten niiku KT keskusten välinen yhteistyö. 
v: .. no joo se onkin sitten .. on varmaan niiku iso kakku .. mitä mitä ei oo niiku saatu .. täysin 
kulkemaan että .. jos jonkun yksittäinen KT keskus sisältää monta erilaista .. 
koulutusohjelmaa ja .. nyt mä puhun vaan muotoilun koulutusohjelmasta .. ja ja tota .. 
tuotemuotoilun ja tuotekehityksen koulutuksen kanssa tunnen niin .. niin niin tota .. jo niiku 
yhden koulutusohjelman sisällä et saadaan niiku eri suuntaa olevat alat toimimaan yhteen niin 
siinä on omat .. omat niiku .. oma kehittämis .. kehittämisensä .. ja sitten KT sisällä .. vielä 
suuremmat haasteet .. ja sitten vielä niiku täällä HAMK:n näitten KT:ten välillä että (1618) .. 
mä ainakin niiku ite odotan niiku siltä .. niiltä mahdollisuuksilta tosi paljon .. mutta mä en nyt 
niiku oikein ymmärrä että .. mikä tässä toisaaltaan niiku tökkii että .. että se ei oo niiku 
mahollista .. ja et minkälaiset niiku rakenteet pitäs olla olemassa että .. että tota .. se saatais 
niiku .. että tää ei jäis niiku .. niiku tota .. henkilökunnan väliseksi niiku pohdinnaksi siitä että 
jotain pitäis tehdä vaan että siellä ihan oikeesti niiku .. tehtäsi jotakin .. että tää on välillä 
tuntuu että HAMK:i on niin .. iso .. jo .. että .. että tota niin .. pieninä palasina ehkä kannattas 
tämäkin yrittää tehdä ensin niiku …. kokeiluja vähän pienemmässä tota mittakaavassa .. se 
mua vähän tietysti harmittaa että .. että että ..me vuosikausia tehtiin töitä tämmösessä 
koulutusohjelmassa missä .. missä tuotemuotoilijoita jotka on nykyisin nimityksellä teollinen 
muotoilija .. ja tuotekehityksen insinööriä koulutettiin siinä samassa .. eli päästiin niiku 
ymmärtään sitä … sitä niiku yhteistyön kenttää ja näkemään niitä mahollisuuksia ja .. ja tota 
.. luomaan .. sitä ei sitten niiku enää ole .. että tavallaan se pitää alottaa .. alottaa alusta .. ja 
siin on omat haasteensa ja sitten niiku tavallaan se kuvio mitä siellä on rakennettu .. niin niin 
ei välttämättä toimi samalla tavalla .. eikä toimikkaan niiku .. kaikkiin suuntiin .. mä nään että 
siin on hirveen paljon mahollisuuksia .. siin ois niiku .. tän talon .. tän organisaation niiku 
henkilökunnallekin niiku tosi paljon niiku mahtavia oppimisen .. oppimisen paikkoja .. ja ja .. 
niikun .. tota kehittymisen paikkoja .. mutta .. mutta ..onks se sitten tää jo niiku iso massa ja 
sitten se .. niiku arkipäivän niiku .. kiireinen työ .. ja tavallaan se että meil on erikseen .. 
vaikka muotoilussa se .. tuotekehitystä tekee niiku opettajat ja .. ja tota .. et et meil on niiku 
erikseen ihmisiä jotka yrittää saada sitä junaa liikkeelle ja sitten me täällä yritetään jotenkin 
sitä niiku .. arkipäivän .. opetusta niiku .. saada rullaamaan .. et mä en nyt tiedä että mikä .. 
mikä viisasten kivi siihen sitten niiku löytys.. mutta .. aivan mahtavaanhan se olisi että niiku 
tämmösiä .. tietyllä tapaa nyt kun tässä on tää .. pikku hiljaa on päässyt sisälle tähän 
Virvelinranta kokonaisuuteen niin .. sen ympärillähän on paljon niiku kuhinaa ja .. ja pörinää 
.. ja en tiedä onko siinä sitten se että .. että tuota .. että kun se ei ole niiku HAMK:n sisältä .. 
lähtenyt juttu vaan että .. että ne on .. siel on niiku ne oikeet tarpeet ja oikee kohde ja .. ja 
niiku paljon asioita mitä sen yhteydessä voidaan sitten niiku viedä eteenpäin niin .. niin tota .. 
se on jotenkin semmonen niiku .. luonteva semmonen yhdistävä .. yhdistävä tuota tekijä .. 
kaikein maailman .. solmukohta ympärille sitä voidaan tehdä että .. tarvitaan sitten jotakin 
tämmösiä niiku .. Virvelinranta tyyppisiä .. trikkereitä .. enemmän .. mutta ihan sellasta niiku 
sisäsiitosta toimintaa et me vaan niiku .. päätetään et nyt me toimitaan näin ja nyt tehään 
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tämmönen toimintamalli ja sit ruvetaan niiku .. niiku hikipäässä ettimään niitä jotka niiku 
tuolla  .. niiku aluevaikutus näkökulmasta .. ketkä siitä mahtais olla kiinnostuneita niin .. mä 
olen sitä sen verran kokeillut .. se on aika tota.. nihkeetä hommaa .. ja eikä millään tavalla 
ilmasta että .. että .. että että .. kun mä uskon kuitenkin siihen et ihmisillä on sitä niiku .. 
paljon halua kehittyä .. ja tota ..nähdä niiku se oman työnsä ulottuvuuksia ja sitten .. sitten 
niiku .. myös niiku osallistua siihen sellaseen .. sellaseen tuota .. niiku .. innovatiiviseen .. 
toimintaan joka .. joka niiku laajemminkin näkyis tämmösellä alueella tai … mä uskon että 
siihen niiku on halua mut että ..tietyllä tapaa tää .. ehkä jotenkin niiku lannistaakin .. sitä 
ajattelua tää tämmönen ….. tämmönen niiku jotenkin niiku niin asioitten käsitteleminen niiku 
.. isona .. kokonaisuuksina .. tai .. palasina tai .. ja jo ihan niiku käytännön ongelma on se että 
.. että tota …. yksittäiseltä työntekijältä tai esimerkiksi opettajalta joka haluaa niikun .. apua .. 
tai jonkun oman opintojaksonsa tai ..tai jonkun projektin vetää niiku .. niin että siin .. tulis 
osaamista myös laajemmalta niin .. se vaattii hirveen paljon työtä että niiku ottaa pelkästään 
HAMK:n  sisällä että mitä missäkin tehdään … ja ja mistä vois olla apua .. saatikka sitten että 
kun se löytyy se paikka mistä vois olla apua .. niin sit ruvetaan niiku järjestelemään sitä 
käytännön niiku toimintaa ..varsinkin jos on tämmösestä .. tuotekehityksestä mikä .. mihin .. 
mikä integroidaan opetukseen .. sit kun ruvetaan niiku .. niitä palikota pistämään jotenkin 
järjestykseen ni .. ne ei oo silleen vaan että .. että se niiku .. toimis sillee .. että nyt on hyvät 
ideat että ruvetaampa ens viikolla toteuttamaan .. se on käytännössä mahotonta kun sen pitää 
niiku .. aina joudutaan kattoon asioita .. niiku käytännön näkökulmasta pitemmälle .. kuka 
tekee .. missä aikataulussa.. missä perioodissa .. ja missä ..välissä .. minkä opintojakson 
puitteissa .. ja näin että .. että siitä tulee sellasta niiku .. se ..opettajan työ on sellasta niiku se .. 
innovaatio toiminnan mahdollistajan työtä enemmän .. tai sit tällasta sihteerin ja järjestelijän 
työtä kun se että niiku ihan oikeesti .. pääsis niiku sillee tosissaan mukaan siihen .. siihen tota 
toimintaan .. vaikka niiku niissä .. siinä opetuksessa tämmösiä .. tämmösiä hetkiä on .. niikun 
sanoin että .. sehän on se .. tutkiminen on se metodi ja kehittäminen .. en tiedä vastasinko nyt 
yhtään kysymykseen .. rupesin täällä niiku jaaarittelemaan omiani.. 
 
17NOTK11213 
k: juu .. hyvin hyvin..2029.. no tota .. täs nyt vähän sivuttiin tota .. seuraavaan kysymystä .. 
palataan vähän siihen ihan alkuun että totanoin ..sitä että .. mikälaiseks sä näät totanoin .. 
onks eroo T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä innovaatioilmapiirissä. 
v: …….ihan kaikessa tapauksessa se TK ja opetushenkilöstö ei voi olla ihan yhtä ja tota 
samaa .. ja .. mun mielestä tähän niiku HAMK:in on kehittynyt tällasta niiku kahden 
kerroksen väkeä että .. että että ..meillä on ihmisiä jotka jossain ..jossain niiku .. yhteyksissä 
jollain .. sektorilla hoitaa niitä .. yrittävät varmaan niiku saada tätä .. tätä niiku .. isoa junaa 
toimimaan .. menemään .. jotenmkin yhteen .. yhteen suuntaan ja sitten meil on niiku .. paljon 
opetushenkilöstöö jotka täällä on sen arkipäivän T&K:n kanssa .. kanssa paljon tekemisissä .. 
ja kyl tää sitä niiku se yhteinen kohtaaminen jotenkin tuntuu puuttuvat .. että se on 
yksittäisten henkilöitten .. varassa .. ja .. vähän joskus pistää miettimään myös se että kun .. 
en ole ollu nyt tällä hetkellä ihan tosta HAMK:n hanke tarjottimesta selvillä mitä kaikkee 
siellä on mutta että .. että tota .. useastikin .. tai en voi sanoa useasti .. mutta et oo törmännyt .. 
ihan jo niiku näitä yleisiä .. verkkosivuja katsellessani siihen että jossain on alotettu joku 
hanke jonne tulee osaaminen ulkopuolelta .. sit tekijät haetaan niikun .. taloon .. mikä ei niiku 
.. en sano että se on niikun täysin huono asia mut sitten se että mitä osaamista siitä tänne jää .. 
sillon kun se hanke päättyy .. niiku projektit tuppaa loppumaan kun niillä on alku ja loppu .. 
niin niin tota ..mitä osaamista sitten jää jos ne ihmiset lähtee pois .. mä olen vähä sitä mieltä 
että .. opetushenkilökunnan osaaminen niiku tämmösissä yhteyksissä niin se ei ole erityisen 
arvostettu juttu .. ja sitten toisaalta se että .. tietenkin siinä on myös se puoli miten sitten niiku 
.. taas tullaan tähän opetuksen ja T&K integrointiin et miten se niiku yksittäisen ihmisen 
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kohdalla sitten .. sitten näitten välinen tasapaino löytyy .. mut kyl ..niin .. sitten se että .. mun 
mielestä niiku opetushenkilökunta on se jotka niiku sen .. T&K integroinnin sinne opetukseen 
hallitsevat .. et .. en nää sitä niiku esteenä että .. se että miten .. jos kaikki T&K tapahtuu niiku 
jossain .. jossain niiku opetuksen ulkopuolella .. erillisissä hankkeissa .. joissa niikun … talon 
…niiku tulleitten ulkopuo .. ikään kuin ulkopuolelta tulleitten ihmisten .. osaamisen varassa 
sitä tehään niin tota .. nyt kyllä hukkasin täysin ajatuksen … niin niin .. niin että miten sieltä 
sitten se osaaminen missä .. miten .. mitä niissä hankkeissa esimerkiksi kehitetään niin ..mä 
niiku veikkaan että sen valuminen sinne .. opetuksen osaamiseksi on niiku .. on hankalampaa 
kuin että .. että tuota .. opettajien osaamista hyödynnettäis näissä hankkeissa jolloin se niiku 
se linkki suoraan sitten sinne opetukseen niikun on .. väljempi tai enempi auki .. mut en mä .. 
en mä siis sano että .. että opettajana on ainoita joiden pitäs täällä niiku tuotekehitystä tehdä 
mut että .. T&K:ta .. tutkimusta ja kehitystä .. mutta tuota .. semmonen tietyntyyppinen niiku 
tasapainohan siin olis hyvä olla olemassa .. koska se on taas sitten myös se asia mikä 
hyödyttää sitä opetusta .. se .. on semmonen asia että se lisää .. ei varmasi kaikilla ..mutta .. se 
lisää myös sitä työmotivaatiota koska siihen perusopetuksen lisäks tulee niiku elementtejä 
joitten kautta voi myös itte oppia siitä opettamastaan alasta uutta …. mut että .. mihin se 
tavotteet sitten asetetaan että .. kuitenkin voluuminsa puolesta se niiku se .. AMK:lla on niiku 
useampia tehtäviä niin voluuminsa puolesta ainakin HAMK:ssa niiku se opetus on vielä niiku 
se asia mikä .. niiku .. suurimman lohkon .. lohkon niiku .. resursseista vie . 
 
17NOTK11214 
k: aivan .. tota ..kun teil on totanoin näitä innovaatioprosesseja tai millasia nyt onkin niin 
totanoin .. mikä on .. mikä on tavallaan sen nykyvah .. nykykäytännön vahvuudet ja 
heikkoudet. 
v:2343.. no nykykäytännön vahvuus on niiku tässä muotoilussa se että .. että tuota .. 
meillähän ei muuta ookkaan täällä niiku .. luovia ja innovaatiotoimintaa kykeneviä ihmisiä .. 
kun niitä tietyllä .. tietyllä niiku ehdolla tai oletuksella taloon haetaan .. niiku pääsykoe 
puolesta .. mut sen heikkous on se et toimitaan rajatuilla resursseilla ja se että se on niiku 
hyvin .. hyvin tota .. henkilöihin sitoutunutta .. eli jo pelkästään tässä .. tässä niiku muotoilun 
koulutusohjelman sisällä .. olis niiku .. on mahdollisuudet paljon laajempaan .. muotoilun 
monialaseen niiku innovaatiotoimintaan mitä .. mitä tota .. tällä hetkellä on .. et ne niiku .. ja 
mihin resurssit on antanut myöten .. saatikka sitten että .. että sitä voitas niiku laajentaa .. 
laajentaa tota muotoilun koulutusohjelmasta .. ulospäin .. et se on se heikkous ..se että .. että 
tota .. vahvuus on se että sitä osaamista ja potentiaalia ja ja .. niiku niitä lähtökohtia on ..ihan 
varmasti .. mut se että se .. se ei niiku toimi .. ikään kuin täydellä teholla hyödyttäen niiku ta 
.. koulutusohjelman .. täällä sisällä .. ja sitten vielä niiku tästä ulospäin .. et tää on niiku 
jotenkin se .. mä ..  vähä ehkä vähä niiku liikaa .. liikaa tallataan niitä vanhoja .. tuttuja 
pääaine polkuja eli liikunut .. on  niiku ollu omat osastonsa tekstiilisuunnittelulle ja .. ja ja 
tota vaatetus ja jalkine ja .. niin niin tota .. liikaa on ehkä sellasta .. sellasta niiku .. materiaali 
.. materiaali ja tekniikka lähtöstä se ajattelu sen sijaan et se olis niiku .. muotoilu lähtöstä .. 
että ajatellaan .. aina ongelmia .. kokonaisuuksia niiku .. niiku .. pyritään ratkasemaan 
ongelmia .. niiku muotoilun näkökulmasta niin että se .. et se ratkasu ei ole aina niiku 
materiaali lähtönen vaan että .. et ajatellaan niiku .. laajemmin ihmisten toimintaa ja ja 
ympäristöjä ja …tuotteita .. ja sillonhan se on niiku väistämättä .. se ajattelu pitää olla 
monialaista koska .. koska ei niitä yhden .. yhden pääaine .. pääaineena niiku osaamisen .. 
keinoin voida ratkaista .. en tiedä onko .. nää on tämmöstä niiku muotoilun sisäistä jarkoniaa  
.. et jos mä niiku puhun että .. että tota .. ratkastaan muotoilun keinoin niin .. kertookse sulle .. 
kauheen paljon…. 
k: nooo .. kyl nyt jotain kertoo että… 
v: niin .. 
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17NOTK11215 
k: no millanen olis hyvä toimintamalli. 
v:2518 …. semmonen että se sisällyttäisi nämä .. ensinnäkin tämän perusopetuksen sisällä 
tapahtuvan … tutkimuksen ja kehityksen .. sitten se sisältäisi .. niiku joustavasti nämä .. kuin 
koulutusohjelman sisällä erila .. erilaiset yhteyden rakentamiset .. erilaiset niiku yhteiset 
projektit tai näkymisen .. ja vielä sitten koulutusohjelmien välillä … ja jos vielä ajatellaan että 
se on niiku KT keskusten kesken niin sittehän se on jo .. sellanen niiku oikee bauhaus 
esimerkki että .. se toimii mutta .. sellanen .. en minä tarkemmin osaa sitä nyt tässä .. niiku 
kuvata.. ja tietenkin se että sillä toimintamallilla pitäs olla jatkuvuutta .. että sitä pystytään 
niiku kehittämään asteittain .. niiku viemään eteenpäin .. että meillä on niiku siellä arkipäivän 
toiminnan .. toiminnan niiku .. raameissa sille olemassa .. olemassa tuota paikka .. tarkotan 
ihan .. ihan käytännössä opetussuunnitelmia .. ja lukujärjestyksiä .. et jossa me voidaan tehdä 
.. niiku erilaisia .. erilaisia tuota kokeiluja riippuen sitten siitä millä niiku T&K:n 
innovaatiotasolla toimitaan .. että siinä niiku .. sieltä arkipäivän toiminnasta löytyy sitä 
väljyyttä .. ja toisaalta sitten se että .. että se täytyy olla sellanen toimintamalli .. jonka .. joka 
ei ole pelkästään talon sisänen vaan että sinne .. sinne niiku osataan hakeutua … myös ne 
jotka niiku sitä .. sen niiku innovaatio toiminnan tuotoksia tarvitsee … vaikka ne suoraa niiku 
.. tai että ne ulkopuoliset yritykset esimerkiksi tai muut toimija tahot .. löytäs niiku sen .. sen 
paikan siellä .. siellä kokonaisuudessa .. HAMK:in pelkkä .. tota ..portaalin etusivunkin ku 
kattoo niin ei siinä niiku ..eihän se ulkopuoliselle selviä että .. lähehppä nyt hakemaan sitten 
kun on tämmönen ongelma .. ja haen sitä .. ratkasua tuolta että .. ja tietenkin sitten se että .. 
että malli on tuota .. luova .. pystyy kehittymään .. ja menemään eteenpäin .. et se ei voi olla 
niiku mikään niiku .. vuosikymmeniä jatkuva niiku .. jatkuva asia ..niiku  jossain yrityksessä 
joku .. joku .. viikkopalaveri .. et eihän se niiku sillee .. toimi vaan .. että siinä pitäs olla niiku 
.. sillä pitää  olla tietty paikka .. mutta siihen pitää sisältyä myös jousto .. että siellä pitäs niiku 
kyetä … kyetä tota .. vaikka siis jopa ihan fyysisesti .. ja ja vaikka niiku näitten arkipäivän 
niiku järjestelyjen kannalta .. puhun nyt ops:eista ja ja tota lukujärjestyksistä ja vuosittaisesta 
suunnittelusta ja ja ..opetuksen jakamisesta periodeihin .. niin vaikka tässä .. käytännössä .. ja 
vaikka jopa .. fyysisesti .. sitten se tarvii aina .. aina tota moottoreita jotka sitä vie eteenpäin .. 
käytännössä ihmisiä jotka .. jotka tota .. näkee mahdollisuuksia .. syöttää siihen tota .. 
ympäristöön .. niitä kimmokkeita .. mitä tarvitaan mut että sitten tämmösessä niiku .. 
toimintamallissa pitäs olla joustavasti mahdollisuus tehdä.. pieniä juttuja vaikka ei nyt 
innovaatioita oliskaan .. mistä vois niiku syntyä pitemmälle vietynä .. opinäytetöiden kautta .. 
kautta osaamista .. ehkä tähän vois kytkeä niiku tähän toimintamalliin suoraan myös tämän .. 
tämän niiku .. yrittäjyys ja .. ja tota .. hautomo .. hautomotoiminnan ja .. et se olis tämmönen 
niiku kehittyvä .. asteittain niiku kehittyvä .. jos sitä esimerkiks yksittäisen opiskelijan 
näkökulmasta kattoo et .. hän pystyy näkemään niiku että .. asteittain minun oma osaamiseni 
kasvaa ja tämä minun .. matkalla kehittämät tuotteeni ja ja .. tai innovaatiot .. tai porukassa 
tehdyt .. niin niin tota .. niil on mahdollisuus niiku ..kasvaa joksikin (2804).. 
liiketoimintaosaamiseksi tai alueeksi .. että se ehkä se opetus sillee .. sitä perustasolla 
tarvitaan sitä niikun .. jotta siitä alasta jotakin ymmärtää niin sitä tarvitaan niiku sitä .. 
alakohtasta opetusta tai .. materiaali kohtasta tai pääaine kohtasta opetusta .. mutta jotta siitä 
syntys niiku sitte semmosta .. innovatiivista toimintaa niin kyllähän se vaatii kohtaamista .. et 
ihmisten kanssa .. en tiiä miks näillä on niin jotekin niin kauhee epäluulo .. epäluulo niiku 
tällasten .. insinöörialojen ja niiku taidealojenkin välillä vaikka se ei niin .. tai että se on niiku 
niin vanha jako että .. ja sitten se että .. että sit siihen kuuluu tietysti se että .. että tieto kulkee 
ja ymmärretään mitä .. mitä toiset tekee .. ainaki .. minä voin omasta puolestani sanoo .. että 
en minä tiedä mitä HAMK:n kaikissa yksiköissä tehdään .. et jos mä luen jostain tai kuulen 
sanan automaint .. ei se mulle niiku kerro kauheen  .. kauheen paljo .. ihan samalla tavalla ku 
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jos mä niiku .. joku lukee jossain muotilutori .. niin se hänellekään kerro mitä ne .. mitä ne 
tota tekee että .. niin … empä tiiä vast .. olisko se nyt se jonkinlainen vastaus sitten 
kysymykseen .. millanen niiku hyvä toimintamalli pitäisi olla.. mutta ensisijaisesti se niiku 
vielä tosta et millanen on hyvä toimintamalli niin .. kyllä se niiku siitä ihmisten .. ihmisistä 
lähtee .. ei se niiku se toimintamalli synny sillä että .. että tuota .. tehdään paikka tos on nyt 
teille tommonen halli että menkää sinne innovoimaan .. sinne voi tulla maanantaista 
perjantaihin kaheksasta neljään .. siellä voi käydä innovoimassa .. ei se niiku niistä seinistä 
oon kiinni vaan se on siitä niiku yhteisestä ymmärryksestä ja sen kasvattamisesta kiinni ja ..ja 
tota .. mua ainakin niiku kiinnostaisi nämä mahdollisuudet mitä HAMK:ssa on mutta välillä 
pelkään sitä että onko tämä niiku niin iso .. iso tuota .. kokonaisuus jo että sitä ei kyetä 
hallitsemaan tai että sen rakentaminen ainakin niiku tosi .. tosi vaikeeta … en usko että niiku 
.. tai haluan uskoa niin että ihmisillä niiku innostusta .. myös siinä mielessä kehittää omaa 
työympäristöään . 
 
17NOTK11216 
k:2963 aivan .. no tota sit tämmönen asia kun innovaatioasiamies .. tiedätkö onko teidän 
osastolla innovaatioasiamiestä tai onko HAMK:ssa sellasta. 
v: ei ainakaan meidän osastolla oo .. ja en .. en ole kyllä kuullut että HAMK:kaan olisi .. 
mutta .. en tiedä onko siellä Matti Hakalan .. puljussa sitten .. joku henkilö jota tällä nimellä .. 
mut siis ihan niiku .. innovaatioasiamies .. en mä kyllä tämmöseen niiku .. kenenkään 
kohdalla tämmöseen niiku minikkeeseen oo törmänny . 
 
 
 
17NOTK11217 
k: joo joo .. no tiedäksä onks HAMK:ssa koko organisaatiota kattavia sääntöjä ja ohjeistuksia 
ideaprosesseista. 
v: … nyt kysyit semmosen kysymyksen mikä pitäs varmaan tietää kun meillä on 
laadunvalvonta järjestelmä mutta mä en tiedä onko siellä niiku suoraan tämmöstä ohjeistusta 
… en tiedä . 
k: joo .. 
v: onko…. onko tämä knoppi  
k:  .. tää on vähä sellanen …joo  
v: .. pitäs tutkia laadunvalvontajärjestelmän sisältö läpikotasesti että .. 
 
17NOTK11218 
k: .. mul olis vielä yks oikeastaan tämmönen .. kysymysalue .. jos ajatelleen sitä 
innovaatioprosessia sillai et se idea on siinä ja sitten on idean kehittely .. siitä syntyvä 
projekti .. sit sen tuotteistaminen ja markkinoille vienti niin .. missä kohtaa tässä putkessa on 
se HAMK:n rooli . 
v: ……tietenkin siellä alkupäässä sen projektiksi niiku tekemisessä .. mut en tiiä enää onko 
HAMK niiku .. ainakaan tämmösenä organisaationa niin onko se enään tuotteistaja .. siis 
tuotantoonhan täällä ei niiku .. kyetä .. mutta tuokin on niiku paljon riippuvaista siitä että mitä 
ollaan tekemässä.. että mikä niiku .. innovaatioksi katsotaan .. että esimerkiks tää 
Virvelinrannan yhteydessä on niiku paljon puhuttu tämmösestä .. tai paljon ja paljon .. mutta 
on ainakin sivuttu tällasta asiaa että .. että että ..tää tutkimus ja kehitys vois johtaa tämmösten 
niiku .. sosiaalisten yritysten .. syntyyn eli niiku .. tota ..sitä .. liiketoimintaa niiku jollain 
rajatulla pienellä alueella .. niin tuossa mä nyt nään että .. HAMK:n rooli ulottuu ihan sinne 
loppuun asti .. jos ajatellaan tämmöstä .. mut eihän .. eihän HAMK:n rooli .. jos sitten niiku 
mitään uutta .. tai hienohan olis jos se jonkun niiku uuden .. niiku Nokian pystys kasvattaan .. 
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mutta ennen kaikkee mä nään niiku sen .. oppilaitoksen roolin niikun .. et jos ajatellaan niiku 
tuotekehitystä tämmösenä .. tämmösenä niiku jatkumona .. niin mä nään sen seillä että että 
tuotetaan uutta tietoa .. niiku tässä tuotekehityksen tässä tämmösessä .. niin sanotussa 
sumeassa alkupäässä .. eli niiku haetaan niitä erilaisia .. mahdollisuuksia .. jos tätä niiku 
kattoo sitten taas siihen suuntaan et mitä on tehty erilaisiin yritysprojekteja niin .. niin tota 
..monenkin yrityksen kohalla .. ei ole välttämäti koosta kiinni .. mut että näit jos tän alueen 
yritys kokoa niiku miettii ja yrityksiäkin jonka kanssa on yhteistyötä niin se ongelma on niiku 
siinä et kyllä ne hallitsee sen oman alansa .. hallitseen sen niiku tuotteiden tekemisen mutta 
kun ne hoksaa että pelkästään sillä .. millä on tähän asti pärjätty .. niin ei pärjätä enää tästä 
jatkosta .. mutta kun ei ole resursseja eikä voimavaroja eikä välttämättä näkemystä niiku .. 
niiku tuota .. enää sitten miettiä milläs muulla .. me niiku pärjätään .. mitäs muuta me voitas 
tehä .. tällä niiku osaamisella .. niin niin .. siinä mä nään sen .. sen niiku voimakkaasti tässä 
alkupäässä ja niikun .. HAMK:n rooli myös sitten niiku tämmösten .. tämmösten niiku .. 
projektien hallitsijana .. tai .. mahdollistajana siinä mielessä että sitä .. sitä .. sitä alkupään 
osaamista mitä .. mitä oli siinä .. oppilaitoksissa voidaan väkeä .. opiskelijoista lähtien .. niiku 
paljon valjastaa .. niin niin tota .. tää pystytään sitten myös niiku projektoimaan niin että siitä 
.. siitä tota syntys .. viimekädessä yhteistyössä joittenkin muitten niikun .. ennen kaikkee 
yritysten ja tota .. muitten niiku täällä .. julkisella puolella toimivien .. tahojen kanssa .. 
syntys niiku se koko .. innovaatio kaaren .. kaaren tota .. prosessi .. se on kyllä mun mielestä 
niiku riippuvaista siitä että minkä  .. minkälaista lopputulosta käsitellään .. jos se on jotain 
pienimuotosta .. jota voidaan niiku ajatella että sitä paikallisin .. niiku alueellisin voimavaroin 
löytyy.. sinne löytyy niiku tekijät ja yritykset täältä niin miks ei koko kaari .. mut sit jos 
niikun .. lähetään rakentamaan sitä että .. tai miettimään että miten .. miten tällänen niiku .. 
oppilaitos .. voi hyödyntää alueen yrityksiä on tää .. tää niiku konsepti tason .. toiminta .. josta 
niitä ituja sitten pikku hiljaa sitten vois .. voisi tota syntyä ..ainakin mulla on sellanen 
kokemus .. se on konkreettisesti sitä että niikun .. kun on .. täällähän on paljon noita metalli .. 
kone ja laite puolen noita metallialan pieniä yrityksiä .. niillä .. ne niiku siellä yrityksissä .. ne 
kyllä osaa taas sen oman .. oman toimintansa ja ja tota .. tietävät mitä kykenevät tekemään .. 
mut että .. se että miten sitä osaamista vois valjastaa laajemmin .. esimerkiks erilaisten 
tuotteiden muodossa niin .. niin niin ..siihen ei yrityksissäkään oo resursseja .. pienimmissä 
yrityksissä .. ja …siinä .. jotakin niiku ihan onnistuneita kokeiluja on esimerkiksi 
tuotekehityksen tuotemuotoilun koulutuksessa tehtykin .. ja sitten mä oon taas sitä mieltä jos 
ei niiku panosteta sinne alkupäähän .. niin niin tota .. ei se tota innovaatio toiminnan se loppu 
kaarikaan oo kovin innovatiivista .. että tota .. se että alku .. alkupäässä ni .. niikun tutkitaan 
mahdollisuuksia nähdä mihin maailma on menossa ja ja niiku yrittää yhdistää sitä niitten 
toimeksiantaja yritysten osaamisen ..niin sieltä se niiku löytyy ne idut .. sen sijaan että vaan 
tehtäsis niiku sama juttu pikkusen eri tavalla kuin ennen … että että ..vastauksena 
kysymykseen ni .. niin niin .. ihan siitä että .. mikä on toivottu .. toivottu lopputulos  että .. 
oppilaitos ei ei  .. ei mun mielestä oo niiku paikka josta .. vaikka meilläkin niiku koneita ja 
laitteita .. niiku paljon on niin .. ei tääl voi niiku no .. tilata et tehkää nyt mulle kuus sataa 
metriä tommosta .. tota listaa .. jalkalistaa niin .. niin tota .. et et sellasessa roolissa niiku 
tämmösenä .. tuotannollisena .. yksikkönä .. mun mielestä …tota .. amk:n on hankala toimia .. 
tääl kuitekin pitäisi syntyä .. niiku uutta .. uutta osaamista ja uusia näkemyksiä ja …ja niitä 
sovelluksia siitä .. perustutkimuksesta ainakinhan näissä .. omassa maassa…. lakikin määrää 
tämmösen .. tämmösen roolin …. amk:lle.. 
 
17NOTK11219 
k: joo aivan ..tota .. täs oli mun kysymys paletti .. et jos sä haluat vielä jotain lisätä niin sana 
on vapaa . 
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v:.. mitä muuta osioo .. sitten on pitkä tota .. paljon rivejä .. mitä muuta vois lisätä .. en mä 
nyt oikeen osaa tähän niiku mitään lisätä et ..toivottavasti sä saat nämä nyt koottua .. että sulle 
annetaan resurssia tehdä se koska mä ainakin kiinnostaa nää .. tota lopputulokset sitten että 
mitä  .. miten tää nähään .. eihän tää arkipäivän työhän on sellasta .. kyl mä tiedän että Evolla 
on yksikkö tuolla ja mä tiedän että Mustialan yksikkö tuolla mut että .. enhän mä .. juurikaan 
.. siinä arkipäivässä niiku tuu .. tuu niiku .. koskaan niiku edes .. ajatelleeksi mitä 
mahollisuuksia niihin voi niiku sisältyä .. siihen yhteistyöhön .. ja eikä se ole niiku vaan siitä 
kiinni että mä oisin .. laiska ja ja tota  .. niiku laput silmillä kulkisin vaan et .. enkä haluasi 
kehittyä .. vaan siitä että se on niiku .. se on niin iso kokonaisuus että .. sitten kun kuitenkin 
se niiku .. ihmisten toimintaahan tää niiku perustuu kaikki  .. että se vaatii jo sitten sellasia 
niiku .. yhteyksiä ja suhteita ..jo organisaation sisällä että miten voidaan .. asioita viedä 
eteenpäin niin siinä mielessä et jos tämä niiku HAMK:n ylätasolla tehty T&K toiminnan 
edistämis toimenpiteet toimii niin sehän on hyvä … joo . 
 
k: …. jos ei muuta .. niin minä kiitän haastattelusta. 
v: kiitoksia 
k: kiitos 
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Haastateltavan 18MTK125 haastattelun litterointi 
 
k: ja 6.10-09 ja kello on noin 14.00 .. 
 
18MTK1250 
k: ensimmäisenä kysymyksenä täs olis että missä ominaisuudessa olet haastateltavana .. että 
mitä tehtäviä teet . 
v: siis toimin täällä tutkimuspäällikkönä ja se meillä täällä ope korkeella tarkottaa sitä että mä 
vastaan niiku meijän kaikista näistä .. kehittämishankkeista ja täydennyskoulutuksesta ja kv-
toiminnasta sillä tavalla .. toimenkuva tutkimuspäälliköllä vähän vaihtelee HAMK:n 
yksiköstä toiseen . 
 
18MTK1251 
k: joo kyllä …noi ensimmäisenä oikeastaan että minkälaiseks sä koet tän hetken idea ja 
innovaatioilmapiirin täällä missä työskentelet. 
v: … no .. tää ilmapiiri niiku .. ope korkeella .. missä pääsääntöisesti työskentelen niin on 
kyllä sillä tavalla .. tukee tällasta niiku innovatiivisuutta kyllä hyvin ja täällä niikun .. aika 
paljon itse asiassa pystytään niiku ideoimaan ja tuottamaan uuden tyyppisiä koulutustuotteita 
ja hankkeita se .. osallistuu hyvin suuri osa meijän .. opetushenkilöstöstä ja .. ja tota .. täällä 
ihmiset hakeutuukin semmoseen .. töihin jotka niiku .. on ehkä keskimäärästä 
työorientoituneempia .. haluaa ideoida ja .. se kyllä näkyy sitten .. aika paljon .. mutta sitten 
se että (….106) tota niin toi .. hallintorakenne säätelee ja määritteleen sitä ja rajottaa jollakin 
tavalla sitä .. innovaatiotoimintaa .. mutta en mä ole kokenut sitä niiku ongelmaks että .. aika 
paljon sitä mitä haluaakin kehittää niin siihen on mahdollisuus hakee rahotuksia mut että … 
semmonen perusrahotuksella tehtävä toiminta .. kyl täällä on rutiineja paljon sit töissä ihan 
työkuvassa että  .. se vie niiku ihmisiltä aikaa .. meidän butjetista kuitenkin jos ajattelee että 
opettajakorkeakoulun budjetissa niin .. se puolet on niiku .. täydennyskoulutus ja 
hanketoimintaa .. ja jos se jollai tavalla yhteistyössä tehtävää uutta tuotetta niiku kehitettävää 
juttua  .. niin se on aika iso osa. 
 
18MTK1252 
k:155 no totanoin minkälaisia työkaluja teillä on käytössä ideoiden hallintaan. 
v: …..siis työkaluja.. 
k: ..tai menetelmiä millä tavalla te tota tavallaan .. tavallaan .. 
v: no se on ehkä helpompi niiku kuvata menetelminä jos lähtis siitä liikkeelle .. niin työkalut 
tulla sit sieltä että .. mehän säännöllisesti niiku .. kokoontuu T&K ryhmä .. johon kuuluu 
niiku isompien hakkeiden päälliköt ja sitten tutkimuspäällikön varahenkilö ja .. ja ja .. 
yliopettajaedustus ja .. ja kokoontuu noin .. joka kolmas viikko .. tässä niikun … käydään 
aina tilanne katsaukset niiku hankkeita ja .. tma .. sisältöalueittain ja .. ja sitten .. aina 
ajankohtaan liittyen niiku mitä on näkyvissä .. mitä ennakointi tietoo on tullut ja … mitä 
rapor .. raportteja ja muuta on ilmestynyt ja sen pohjalta mitä kehitettävää on ollut ja aukeeko 
jotain rahotusohjelmia ja sitten tässä T&K ryhmässä niiku .. aika paljon ideoidaan ja puidaan 
se miten me tähän pitäs reakoida siihen tilanteeseen ja tota .. sen pohjalta ehkä tehdä 
päätökset .. kuka tekee ja mitä tekee .. elikä tää T&K ryhmä on yks aika keskeinen … sitten 
yhtenä lähinnä meil on .. isompien koulutuksen järjestäjien kanssa sovittu tämmösiä 
kumppanuussopimuksia .. jotka on ihan niikun .. semmosia tiettyyn formaattiin tehtyjä .. kaks 
sivunen sopimuspaperi .. missä on tiettyjä kohtia .. minkä pohjalta .. nää koulutuksen 
järjestäjät ja me .. tavallaan sitoutuu yhdessä kehittämään .. tekemään T&K toimintaa .. 
henkilöstön kehittämistä ja tota ..sitähän on peruskoulutuksen kanssakin yhteistyötä .. meidän 
perusopiskelijoiden .. toimintaan liittyvissä asioissa .. ja se on ihan selkeesti yks tämmönen 
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työkalu ja väline .. kumppanuussopimus ja siihen liittyvä toiminta .. niiku menetelmänä .. 
kumppanuus sopijoiden kanssa .. niiden yhdyshenkilöiden kanssa nouseen jotain .. 
apulaisrehtoreita tai kehittämispäälliköitä tai jotain tän tason ihmisiä niin .. heidän kanssaan 
on säännölliset .. palaverit ja tehdään tarvekartotuksia  yhdessä mitä .. niikun .. yhteisiä 
suunnitelmia .. sitten vuodeksi kahdeksi kolmeks vuodeks eteenpäin .. riippuen minkä 
tyyppistä hanketta ollaan hakemassa.. että kumppanuustoiminta on yks tai toi .. kolmas .. tapa 
on meijjän yhteiset .. koko henkilöstön suunnittelu ja koulutus viikot ja päivät .. missä niiku.. 
ehkä nyt pari kertaa lukukauteen .. on mahollisuus tuottaa koko henkilöstöllä näitä ideoita .. 
ja viedä niitä eteenpäin .. jos on tämmösiä .. avautuvia ohjelmia taikka aihioita tai teema 
osioita ..pitäs jotain tehdä niin .. onko ääni pois .. 
k: eikun mä katoin että se kuuluu .. eiku pyörii kun siinä oli yks kerta ongelmia…  
v.. on mahdollisuus niiku asiantuntija ryhmittäin ja koota erilaisia .. ehkä perinteisten 
asiantuntijuus alueiden .. ylikin meneviä ryhmiä .. ja jotka .. lähtee työstämään jotakin ideaa .. 
tää on ihan systemaattista kanssa sillä tavalla ollut viime aikoina että .. pyritty tosiaan pari 
kertaa vuoteen saamaan tämmösiä konklaaveja kasaan että … yhtenä esimerkkinä 
todennäkösesti avautuu toi osaava ohjelma .. missä niikun .. tätä opetushenkilöstön 
täydennyskoulutukseen suuntautuva ohjelma missä .. erityisesti tekniikan aloille ja .. 
semmosille .. semmoselle opetushenkilöstölle jotka ei ole paljon osallistunut 
täydennyskoulutukseen .. pitäs ideoida niiku uusia malleja millä tavalla niitä saadaan 
koulutukseen ja siihen ollaan kokoomassa porukkaa joka lähtee kehitteleen sitä .. näin .. 
tavallaan niiku asiantuntijuusalueittain kootaan sitten työryhmiä jossa on meijjän mahollista 
työaikakiintiöiden puitteissa tehdä näin .. johtoryhmässä ja johdon työpalavereissa sitä niiku 
linjataan lähinnä sitä .. näitä isoja .. isoja tota niin .. kokonaisuuksia .. minkä sisällä niiku sitä 
innovaatio toiminta voi tehdä … tietysti tatu paperi määrittelee kanssa niiku ihan ne isot .. 
isot otsakkeet sieltä että  .. minkä otsikoiden alla toimitaan et ei se innovaatio toiminta meillä 
nyt ihan mitä tahansa voi olla. 
 
18MTK1253 
k:441 .. nääksä et nää teijän tän hetken käytössä olevat työkalut niin on niiku ajan tasalla. 
v: ….on ja ei .. mul on vähän .. noitten sähkösten työkalujen osalta niin .. just .. ooteltu tota 
uutta projektori versiota .. mitä se niiku tuo .. tullessaan .. toimisko se sitten tämmösenä .. 
ideoiden ..aiheiden kokoajana vai miten se niiku pelaa sitten  .. se tarve on ihan olemassa et 
pitäs kehittää tämmönen .. sähköinen työkalu .. meil on niiku yhteiset .. kansiot ja tiedostot ja 
portaaliin .. tuotetaan osa niistä aihioista .. ja ne tulee niiku kokousmuistioihin ja näin .. ne sit 
viedään yhteenvetoja erikseen .. että niikun .. vois olla hyvä että siihen kehittelis niiku 
sähköisen työkalun ja jos toi projektori ei vastaan niiku tarpeeseen sit pitää miettiä mitä se 
olis .. et on yks tommonen .. ja toinen missä on selkee aukko kohta ..tää innovaatiotoiminta 
tämmösessa kansainvälisessä toimintaympäristössä .. se tuotteiden vienti .. et siinä ollaan 
tehty alotteita .. siin ollaan saamassa tukee niiku HAMK:n tasolta ..kun tuli tää uus 
tutkijayliopettaja .. et se voi lähtee siitä liikkeelle mut se on ollu semmonen .. meil on ollu 
kansainvälisiä projekteja sillä tavalla mut se .. se ei ole sillä tasolla millä se vois olla tai pitäs 
olla. 
 
18MTK1254 
k: joo ..tota .. jos .. kun te käsittelette näitä ideoita niin onks tähän joku määritelty ryhmä .. sä 
äsken .. olikse T&K ryhmä ..  mutta kun se idea tavallaan ja sitä käsitellään niin onks siin 
aina joku määrätty ryhmä vai mennääks aina tapauskohtasesti eteenpäin että . 
v: kyl meillä on ihan silleen se prosessi .. kaikki niiku ne .. ne ideat ja aihiot niin .. tulee kyllä 
tutkimuspäällikölle .. jossain muodossa ja .. jos en mä pysty niiku itse ratkasemaan mitä sille 
tehdään niin .. siiehn otetaan asiantuntijoita avuks .. mä suurin piirtein tunnen meijjän 
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porukan kuka osaa ja tietää mitä ja arvioidaan yhdessä sitä ideaa ja .. ja sen jälkeen jos 
näyttää edelleen siltä että sitä kannattaa valmistella niin siinä vaiheessa .. tehdään niiku esitys 
Seijalle ja se on useimmiten niiku .. Seija vaan hyväksyy sen päätöksen .. että voidaan lähtee 
sitä valmisteleen eteenpäin että .. et siinä vaiheessa kun se rupee viemään ihmisiltä enemmän 
työaikaa niin siinä vaiheessa yritetään saada sitä .. niiku johtajan .. tulosvastuullisen yksikön 
johtajan päätös että .. miten tota .. edetään .. mutta aika vapaasti pystyy siihen asti niiku ihan 
innovoimaan ja näin .. että siitä vasta kun lähdetään ulospäin talosta ja .. luomaan kontakteja 
ja .. se rupee oikeesti viemään työaikaa niin .. se johtajan päätös … ja usein siinä vaiheessa 
kun asia esitellään täs T&K ryhmässä ja tota niin käsitellään siellä ja .. katotaan samalla mitä 
muita mahollisia lähellä olevia ideoita se leikkaa ja tota .. onks siellä jotain kosketuspintaa .. 
käynnistyneisiin juttuihin … tai jotain muuta ….. et se tavallaan käsitellään niiku työryhmissä 
mut se tulee niiku osittain asiantuntijuusalueittain .. se arviointi .. ja sitten T&K ryhmässä 
katotaan ne leikkaus .. leikkauskohdat muihin .. hankkeisiin .. sit on koitettava voidaanko 
tavallaan yhdistää muihin meneillä oleviin .. innovaatio aihioihin .. tai näin .. jos sitä 
lähdetään varsinaista hankehakemusta tekemään niin siitä sitten .. se .. se on useimmiten .. 
tämmönen parityö tai muutaman hengen ryhmässä joka lähtee sitä valmisteleen .. harvoin 
niiku ihan yhden henkilön varassa sitten . 
 
18MTK1255 
k:707.. miten paljon totanoin .. ketkä tässä on mukana .. kuinka paljon ne käyttää työaikaa tai 
vapaa-aikaa yleensä innovaatioiden ja näitten pyörittämiseen. 
v: toi on tosi vaikee arvioida .. tarkottaako ihan niikun .. itsensä luona vaan tekee sitä 
innovaation kehittelyä sitä innovaatiotoimintaa…. 
k: niin mä nyt sitä lähinnä tavallaan koitan kaivaa onko se tavallaan ..  se tehdään niiku 
pelkästään työaikana vai onko sillai et ihmiset ideoi sitä  niiku tavallaan .. niiku vapaa-
aikanakin mahdollisesti. 
v:… siis pääsääntösesti niiku pyritään siihen et me ei niiku .. teetettäis vapaa-aikana ihmisillä 
mut kyl jotkut hankkeet sitten tilapäisesti .. tai tyypillisesti on sel sellasta toimintaa tää 
innovaatiotoiminta niiku .. jossain vaiheessa monien kohdalla vie sen niin et se menee yli sen 
normi työajan ja .. meil on tuhannen kuuden sadan tunnin työsopimus mikä mahdollistaa sen 
että jossain vaiheessa voi tehdä pidempään ja jos pystyy ottaan takasin se voi otta sitten 
löysempää .. mut ei tätä voi tätä innovaatiotoimintaa .. sillä tavalla .. rajata niiku tietyn 
pituisiin päiviin tai .. tiettyyn hetkeen että .. siinä suhteessa meillä niiku ihmisiltä löytyy 
erilailla joustoo että .. mut suurin osa ihmisistä on tottunut joustaan et ne pystyy tilapäisesti 
venymään tarpeen mukaan .. en mä .. useimmiten täs innovaatiotoiminnassa et jos sillä haluaa 
oikeasti saada jotakin aikaseks .. se todella niiku .. tuottaa jotain semmosta mikä .. sit toteutuu 
jonain hankkeena ja täydennyskoulutuksena .. niin siellä tulee joku deathline vastaan .. sille ei 
voi mitään .. et mä en niiku nää semmosta innovaatiotoimintaa edes maholliseks .. 
innovoidaan vaan … jonkin verran sitä voi tehdä se on hyvä .. ja se kuuluu tiettyyn 
vaiheeseen sitä prosessia mutta sitten jossain vaiheessa se että .. siis saada joku .. tuote .. niin 
se .. vaatii semmosta kurinalaista työtä aikalailla. 
 
18MTK1256 
k: kyllä .. onko totanoin .. täälä syntyneissä .. innovaatioista tai sellatteista tullut jotain 
prototyyppejä tai palveluaihioita tai tällasta että se on sitten mahdollisesti johtanut jo .. 
liiketoiminnanks tai vastaavaks . 
v: on meil joitain .. koulutustuotteita .. mitä esimekiks mul on nyt sähköpostissa pitäs 
…vastata siihen .. oon kuullut tämmösestä koulutustuotteesta mitä me ollaan kehitetty tonne 
suomen pelastusalan keskusjärjestölle .. tämmönen yks organisaatio oli sit kuulut siitä .. ei 
koulumaailma organisaatio .. niin haluais ostaa meiltä saman tyyppisen .. me tavallaan ollaan 
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kehitelty semmosia koulutustuotteiden paketteja että niiku .. onks ne kauheen innovatiivisia 
tai mitä nää on sitten .. kylhän ne on aina oman innovaationsa sitten .. vaatii siihen .. sit on .. 
tämmö.. semmosia aihioita niiku .. muutamia nyt liikkeellä missä niiku .. tämmösiä weppi 
palvelun tyyppisiä .. missä niiku .. on paljon kiinnostuneita ollu ja asiakkaita jotka on niiku 
ostaneet niistä pieniä palasia tai osan tai kokeillu mut että .. se ei toteudu vielä siinä 
laajuudessa missä se vois toteutua … jotain verkkokoulutuksia niiku on .. semmosia aihioita 
mitä vois niiku lähtee kauppaan tai myymään .. et vois tavallaan .. paketoida … me ollaan 
koulutusorganisaatio .. me tuotetaan lähinnä koulutuspalveluita .. koulutusinnovaatioita että 
… niiku vähän vaikee .. kun ammatillisen opettajakorkeakoulun perustehtävää ajattelee vielä 
.. tiettyjä arviointi työkaluja on kehitetty. 
 
18MTK1257 
k:954onks näist tullu niiku .. tavallaan syntynyt liikevaihtoo tai sillai semmosta niiku 
..tavallaan HAMK:lle tai jollekin yritykselle mahdollisesti. 
v: mehän myydään kovan rahan täydennyskoulutusta niiku .. kolmekymmentä sopimusta tällä 
hetkellä .. osa niist tuotteista on aika innovatiivisiä ..osa on sit aika perus .. juttua … mikä osa 
on niiku innovatiivisten koulutustuotteiden myyntiä .. mikä on sit vähemmän innovatiivisten 
.. niin en mä sitä osaa arvioida .. budjetti pyörii siellä lähelle kahtasataa tuhatta .. kovan rahan 
koulutuksessa .. sen lisäks me .. tehdään kokoajan täydennyskoulutus tuotteita ja hankkeita 
niiku opetushallitukselle .. kun opetushallituksella on tarjouskierros niin osa niistä hankkeista 
on .. ihan uudentyyppisiä .. ja niiku opetushallitus esimerkiks anto meille palautetta yhdestä 
hankkeesta .. tää on erittäin mielenkiintoinen ja innovatiivinen kokeilu .. et jos tää on niiku 
joku asiakas tai tilaaja määritteleen sen niin ehkä se on sitten joku kriteeri .. sen hankkeen 
vaikutus on seitkyt tuhatta euroa .. se on lähtenyt tosi hyvin liikkeelle jotta .. jostain muusta 
määritelly ihan samalla tavalla .. että ne on kuitenkin koulutushankkeita ja niittenkin 
vuosibudjetti pyörii siellä parin-kolmen sadan tuhannen paikkeilla .. eli me niiku koko ajan .. 
tavallaan myydään tavallaan .. koulutus.. tää ehkä poikkee näistä muista koulutusohjelmista 
et niil ei niin kallista voluumia oo .. meidän ers hankkeiden ja kaikkien hankkeiden budjetti 
on siellä puolentoista miljoonan paikkeilla .. monessa hankkeessa kehitellään uusia 
..työkaluja ..  tuotteita… sillä tavalla .. erilaiset meillä ..ne ketkä toimii projekteissa niin 
silloin kun siellä on tämmösiä viiden kuuden hengen tiimejä mitkä on niiku .. kehitteleen sitä 
hommaa niin .. kyllä se tos aika innovatiivista on .. miten aina innovatiivinen määritellään . 
 
18MTK1258 
k: joo kyllä .. onks näistä syntynyt sitten .. keksintöjä tai patentteja mahdollisesti. 
v: .. ei .. mutta .. meit kiinnostas .. viedä jotkut jutut .. tavallaan sille tasolle .. että patentoitas 
.. täs on pari semmosta .. just tää weppi palveluun liittyvä juttu ja .. ja kattoo miten se .. menis 
.. ja oppia tavallaan myös siitä (..1116) .. tän organisaation kannalta. 
 
18MTK1259 
k: onks sitten mitään työsuhdekeksintöilmotuksia tai sellateita tehty. 
v: …..työsuhde.. 
k: ..keksintöilmotuksia .. elikä tavallaan .. liittyen vähän tähän että totanoin jos niiku 
tavallaan .. työtekijä kehittää jonkun idean ja .. siitä sitten tehdään se 
työsuhdekeksintöilmoitus niin siinä tavallaan .. jaetaan se .. onko se omistajuus sillä 
työntekijällä vai onko se sillä yrityksellä .. nyt tässä tapauksessa HAMK:lla. 
v: ei ole semmosia suoraan tehty .. toskin on varmaan miettimisen paikka kyl joskus .. mut 
joo ei meil oo semmosta tehty.. mut sit meil on osa näistä .. näis on aika usein taustalla 
jotakin julkista rahotusta ja .. mikä edellyttää sit tavallaan siin on jokunlainen levitys 
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levitysvelvollisuus .. et … siihen .. tota pitää kans muuten miettiä .. sillai ihan 
mielenkiintoinen haastattelu .. täs tulee mietittäviä asioita. 
 
18MTK12510 
k: 1184 no sit vielä mietittävää lisää .. mitä mieltä sä olet niiku yleisesti ajatellen keksintö ja 
patentti käytännöistä innovaatiotoiminnoissa. 
v: …..mitä mieltä mä olen keksintö ja patenttitoiminnasta innovaatio.. 
k: tai niistä käytännöistä mitä siinä on että … 
v:…….tää ei nyt mitenkään rajota että kysymys niiku koulutusorganisaation kehittämisestä…  
k: ei vaan se on ihan yleisesti .. yleisellä tasolla sillai että .. 
v: .. hirveen paljon en ole sitä miettinyt et mulla semmosta selkeetä mielikuvaa oo mut että 
niiku.. kyl mä näkisin että joskus .. täs meijjänkin työssä niiku hyö .. ihan hyvä niiku …. 
asioita patentoida .. mut sit tavallaan se mielikuva mikä siitä patentti .. toiminnasta on .. se on 
aika sillä tavalla .. ei kauheen yks’selitteinen ja .. aika monimutkasen tuntunen ja tavallaan .. 
tähän arkityöhön aika vaativa .. prosessi .. se että jos haluttas täältä HAMK:sta tehtyjä 
tuotteita ja meillä opekorkeella tuotteita patentoida niin .. se vaatis niiku aika hyvää niiku 
organisaation tämmöseen asiantuntijalta tuen jostakin muualta .. että joka pystys siinä 
tavallaan viemään .. mä en usko esimerkiks meijjän talosta löytys sellasta asiantuntemusta .. 
ainakaan meijjän KT keskuksesta .. et siin on varmaan semmonen mikä on yks semmonen .. 
et kun se HAMK:sta se TULI työryhmä joka on viennyt jollai tapaa eteenpäin niin … mun 
mielestä ihan hyvän suuntasta toimintaa .. mutta jostain syystä se ei ehkä niiku vielä kauheen 
hyvin istunut meijjän innovoijjien .. toimintaan että …miten niistä on sitten oikeastaan kiinni 
.. onks se vaan siitä .. työ niiku on .. pääsääntöisesti ollu erityyppistä 
koulutusorganisaatiossa.. tääl ei niiku mietitä sitä keksinnön ja patentin .. näkökulmasta .. se 
on niiku ihan .. olevinaan muuhun maailmaan kuuluva juttu vaikka se vois kuulua tänne .. 
aika selkee vastaus vai mitä . 
 
18MTK12511 
k: 1339on on .. yhtä hyviä vastauksia on tullu muutenkin .. no tota siirrytään vähän eri 
aiheeseen että miten sä näät totanoin ideat ja niiden käsittely palvelee niiku koulutus ja 
opetusohjelmia .. ja yleensäkin opettamista . 
v: .. ideat ja ideoiden käsittely.. 
k:..mmm.. 
v:….siis kyllähän ne hyvin .. palvelee .. ne menee vähän eri prosesseissa että .. se mikä on 
ollu meillä haaste .. me saatais tavallaan se .. ideointi ja innovointi mitä me tehdään niiku 
hankkeissa .. paremmin kohtaamaan .. myös perusopetuksen .. me ollaan aika paljon sen 
eteen tehty töitä .. se mikä meil on ollu .. yks semmonen johtava ajatus tässä .. 
mahdollisimman moni niitä ketkä haluaa olla mukana T&K toiminnassa niin mah 
mahdollistettas niille opettajille se .. että ne pystyis tekemään .. ne opettajat jotka tekee 
peruskoulutusta niin .. niin pääsin mukaan jollain tavalla hankkeisiin tai sit tekemään niiku 
täydennyskoulutuksen kautta sitä innovaatio toimintaan ja uusia tuotteita jotka sitten taas 
niiku .. kun tehdään sitä erilaises viitekehyksessä niin se voi tuoda ihan uutta ideaa 
peruskoulutukseen .. tällä hetkellä .. sanotaan et yheksäkyt prosenttia meijjän .. opettajista 
jotka on peruskoulutuksessa .. toimii ainakin jollain tasolla hankkeissa ja 
täydennyskoulutuksessa .. jos sanotaan et puolet opetushenkilöstön budjetti rahoista tulee 
melkein niiku hankkeista.. lähes ulkoon puolet .. et se on aika iso osa… 
k: ..se on paljon… 
v:.. ja sitä kautta henkilöstö toimii sekä että .. niin se .. kun se tulee sieltä oman työn kautta .. 
niin ne automaationa varmaan monet ideat menee .. tollanen systemaattisestikin niiku pyritty 
sit aina .. esimerkiks perusopetuksen opetussuunnitelmaan kytkemään semmosia niiku 
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tilanteita jossa .. hankeihmiset on mukana ja .. projektipäälliköt ja .. sitä omaa sisältöä alettu 
intekroi ..kun on opinto kokonaisuus suunnitteilla esimerkiksi missä .. hankeen alut liittyy .. 
tota sitä .. tehdään niiku  sillä tavalla tietosesti .. tämmösissä ryhmissä missä on sekä että .. 
väkeä .. opinnäytetöiden kautta sitten kanssa .. siis ihan tämmösiä hankemessujen tyyppisiä 
tapahtumia ollu .. aina välillä että.. hankkeet vesittyy .. niitä ideoita ja innovaatioita mitä on 
syntynyt ja niit tuotteita .. sit pienis .. tommosissa workshop tyyppisissä tilanteissa ku  
opetushenkilöstö pystyy osallistumaan kaikki .. muutkin kun sen hankkeen kanssa töitä 
tehneet niin .. ne on ollut äärettömän hyviä niiku onnistuneita … et miten palvelee .. siis 
mahdollisuuksia on et palvelee hyvin mut .. sit jonkin verran on kiinni siitä .. niist yksilöitä ja 
kouluttajista ja tilanteista .. miten hyvin ne pystyy niiku .. itte sitä asiaa yhdistään . 
 
18MTK12512 
k:1528 mitä jos laajennetaan vähän.. miten niiku tavallaan näitten koulutusohjelmien välinen 
ja sitten versus KT keskusten välinen yhteistyö niin miten sä näät sen. 
v: ..siin olis kyllä semmosta kehittämisen .. paikkaa.. meillä on niiku tiettyjä prosesseja missä 
meijjän KT keskuksen ihmiset ollu muissa mukana ja se on .. ja ihan tunteja resurssoitu 
siihen mitä ne tekee HAMK:n muissa KT keskuksissa .. jotain pedagokista kehittämistä .. 
toimiminen näissä focus ryhmissä ja .. mut sitten tota …. tavallaan se formaatti mikä .. se 
yhteinen niiku foorumi mis nää asiat käsitellään ni .. se oli .. et sattu .. sattumaan minkä 
tyyppisiä ha  hankkeita sattunut olemaan .. onks siinä mukana muita KT keskuksia vai ei ja .. 
HAMK:n pelko täst kehittämisestä .. ei meiltäkään oo sinne tehty .. siinä sitä on … mut se 
että ni .. miten paljon väkisin semmosta yhteistyötä sit synttyy tavallaan onks se .. foormaatti 
esimerkiks joku T&K johtaja tyyppinen kokous mihin kaikki tutkimuspäälliköt kokoontuu 
niin … semmosta innovaatio toimintaa ajatellaan niin se .. ehkä tarvis enemmän aikaa ja 
tommosta ..  teemoja ja sisältöjä jonka ympärille sitä asiaa viedään eteenpäin .. toi focus 
ryhmä voi olla yks ratkasu siihen .. mikä vie pääasioita eteenpäin .. mikä mun mielestä on 
periaatteessa hyvä …. mikä se kysymys olikaan ..niin et T&K .. minkä KT keskusten 
välillä……..en mä oikeastaan nyt … täs täydennyskoulutus puolellakin tavallaan kehitellään 
uusia tuotteita niiku tonne yritysten suuntaan .. siinäkin ois mun mielestä semmosia 
yhteistyön paikkoja .. nythän uutta .. täydennyskoulutuksen organisaatio mallii kehitellään .. 
siinä varmaan yks .. huomioitava asia vois olla että millä tavalla sitten mahdollistettas sen 
kautta .. myös tätä innovaatio toimintaa .. kv hankkeet on yks .. yks KT keskus on aika pieni 
toimija kun lähetään johkin kiinaan .. se on yks semmonen … ja sitä ehdottomasti pitäs olla . 
 
18MTK12513 
k: 1705aivan ..no tota .. palataan vähän tohon alkuun .. mä siit innovaatiilmappiiristä mä 
kysyin niin totanoin .. mikä sun näkemys on .. onko T&K henkilökunnan ja 
opetushenkilökunnan välillä eroo innovaatioilmapiirissä . 
v: .. no .. meil on kyllä aika paljon samaa ni .. mut meillä on enemmän T&K suuntautuneita 
..siis jotka haluaa enemmän tehdä siis painottaa työnsä siihen .. ja sit meillä on semmosia 
jotka .. tekee sitä jokin verran enemmän niiku vaihtelun vuoksi ehkä et sitten sais jotain uutta 
virikettä mutta ei ehkä ole sillä tavalla niin … innovaatio hakusia .. ja toimia .. käyttää 
pääosaa työajasta siihen että .. sillä tavalla on eroja .. et meillä on ihan muutama ihminen jost 
vois sanoo että .. jotka on jättäytynyt pois kaikesta hankkeista ja tekee tiettyjä juttuja 
perusopetuksessa mutta .. osalla on sitten ihan ymmärrettäviä syitä jos on niiku .. osa-aika 
eläkkeellä ja sitten on vaikee järjestää sitä niiku työaikaa muutenkin ja jos sieltä löytyy hyvä 
kuvio ja pystyy hoitaan sen perussiivun .. se on mun mielestä ihan ok:in . 
 
18MTK12514 
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k: joo tota .. sitten .. mitkä on totanoin tän hetken .. puhutaan nyt vaikka innovaatioprosessista 
mitä teil on käytössä ni .. sen nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet. 
v: ….siis meijän innovaatioprosessi .. mikä prosessi se oli… 
k: .. no jos puhutaan niiku tästä innovaatioprosessista.. siitä käytänteestä mitä teillä 
nykykäytäntö on .. millä tavalla te hoidatte niitä niin mikä sen käytännön niiku ..vahvuudet ja 
heikkoudet on . 
v: …. vahvuutena voi … on varmaan työaikasuunnitelma ratkaisut ja se että meillä 
mahdollistuu se että aika monet ihmiset toimii täs innovaatio toiminnassa ja sitten meillä on 
… olemassa hyviä rakenteita että missä niikun .. pystyy niit innovaatioita tuomaan .. 
eteenpäin mut rajotteet meillä on ehkä siinä et meillä on .. se porukka kuitenkin aika pieni 
joka .. pystyy tekemään sitten .. nää innovaatiot .. niikun .. hankehakemuksis ja .. varsinkin 
niiku tömmössiks kansainvälisiks hankehakemuksiksi .. et jos on vaikka kuinka paljon hyviä 
innovaatioita ja ideoita jos ihmiset itte pystys tekemään hyvän hakemuksen .. sit ne ei saa 
rahaa ja tavallaan sit ei synny mitään ja tota niin .. sitä osaamista pitäs niiku laajentaa .. et 
useammat näistä nykysistä .. siihen vois olla kiinnostusta .. kun järjestäs jotenkin 
aikaresurssia jollekin ihmisille ni .. se on yks semmonen oikein .. pullon kaula tässä  …. ja sit 
tän .. toinen mikä ehkä automaationa on nyt jäännyt ..  on  täydennyskoulutuksen niiku tän 
markkinointi että tuoteprosessi siis .. ne nyt on .. on poissa henkilöitä tää ..on odotettu tätä 
organisaatio uudistusta .. täs on tietys paikat ehkä natsaamassa kohdalleen .. et saadaan niiku 
siihen .. verkostotyöhön niiku .. lisää resursseja ja sitten sitä kautta jos toi organisaatio 
uudistus täs nyt etenis ni .. mä nään ettei se innovaatio tavallaan sitä et talon sisällä 
pyöritellään se ei niiku vielä kanssa sitä auta ..pitäs päästä siihen verkostossa tekemiseen ja .. 
siihen ehkä .. ois hyvä saada lisää paukkuja että olis ihmisiä joil on aikaa .. kulkea ja 
neuvotella tuolla kentällä .. just näiden kumppaneiden ja .. uusienkin jotka ei vielä ole 
kumppaneita mut ihan näitten erilaisten kohdejoukkojen kanssa . 
 
18MTK12515 
k: sä jo vähän vastasitkin tähän mun seuraavaan kysymykseen et totanoin .. et millainen olis 
hyvä toimintamalli. 
v: … no .. sitä tuotemallii .. sitä tavallaan .. vois kehittää vielä enemmän siihen suuntaan et 
meillä …maistuis vielä paremmin tämmönen tiimimäinen ja tiimien yli menevä yhteistyö ja 
sitten tota .. tämmönen verkostomaisempi toimintatapa .. et ois useammalla ihmisellä aikaa 
enemmän tuo .. neuvotella .. talon ulkopuolellakin asioista että .. vaikka nytkin sitä paljon 
tehään ja meillä kouluttajilla ja … projektihenkilöstöllä varsinkin on tosi paljon hyviä 
kontakteja mut sit ihan .. kun ajattelee näitten uusien innovaatioiden ja ideoiden .. vieminen 
eteenpäin tämmösellä ennakoivalla otteella et niiku .. muutaman vuoden päähän lähdetään 
tekemään jotakin isompaa juttua niin se vaatis sitä semmosta pohjustusta tuolla .. niissä 
verkostoissa missä vielä ei ole sitä ideaa ja hanketta .. ja sitä innovointia siihen asiaan .. oma 
siihen kohtaan .. kun se ei ole ihan tarkkaan vielä tiedossa mikä se asiantuntijuuskaan 
tarkkaan ottaen on .. se on vaan joku heikko signaali ja niihin pitäs reakoida .. se on nyt vähän 
liikaa muutaman ihmisen .. harteilla .. et sitä kohtaa kun … se toimintamalli ni .. siihen vielä 
niiden työkalujen kehittämistä että sitten sais ne .. siihen hyvin sopivat verkkotyökalut niin .. 
en mä oikein usko et verkkotyökalu ittestään mitään ratkasee .. et se toimintamalli on musta 
tärkeempi .. et se miten ne dokumentoituu ja miten niitä käytetään ja … se kyllä niiku 
saadaan siihen se systeemi hoitumaan että .. mä olen kyllä vähän oottanut et ois semmonen 
mihin tuolt Visamäestä vois tulla .. jotakin .. mut katotaan . 
 
18MTK12516 
k: 2058 aivan .. no sitten mites totanoin tämmönen innovaatioasiamies .. onks teillä täälä 
sellasta ja tiedätkö että onko HAMK:ssa .. tämmöstä henkilöä . 
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v: mä olen meillä se yhdyshenkilö.. mä en ole kauheesti vaan päässyt niihin AMK tuli 
palavereihin ja mä olen just miettinyt että kuka olis se mun varahenkilö .. kun mun aika ei 
riitä yksistään .. mut en mä .. siis Vesa Tuomelahan on sitten .. ja hänen kanssaan ollaan .. 
tiettyjä juttuja eteenpäinkin täs ihan aktiivisesti .. ideasta tuotteeks .. tällä hetkelläkin on yks 
prosessi kesken .. kyl mä tiedän kaikki ketä ryhmän .. tuolt voisin sekata sen listan 
sähköpostista .. mutta tota .. se on meillä niin integroitu tää innovaatio toiminta siis .. 
innovaatioajatukset tohon meijjän muuhun toimintaan ja sillä tavalla .. mut meijjän pitäs 
varmaan aktivoituu sillä tavalla .. et mä en aina pääse..  mun joku varamies jos mä en itte 
pääsis sinne AMK tuli työryhmän kokouksiin . 
 
18MTK12517 
k: kyllä .. no sitten .. tiedäksä totanoin onks .. HAMK:ssa olemas koko organisaatiota kattavia 
sääntöjä tai ohjeistuksia näist idea ja innovaatioprosesseista. 
v: ….HAMK:lla toi .. se hankkeiden toiminta ohje .. mikä käsittää osittain tämmöstä .. siis 
porttaalia varten kommentoida sitä mut en mä kommentoinnut .. kommentoinnut sitä .. 
semmosta matriisia siinä .. ehkä tää hankkeiden toiminta ohje on yks tämmönen mikä niiku  .. 
missä pää ideasta tuotteeksi ajatusta jollain tavalla .. mitä sitä hankesuunnitelmasta .. mitä 
pitää tehdä ja .. sit on näit .. projektori on yks tämmönen .. mielenkiintonen uus .. ohjelmisto 
.. paranneltu versio ja sitten .. tää kumppari ohjelma .. niiku mikä säätelee tätä  sidosryhmä 
yhteistyötä niin onhan sekin tavallaan kenen kanssa niit innovaatioit tehdään .. jollain tavalla 
.. kyl niitä kaikenlaisii .. onkin .. mikä se kysymys olikaan … 
k: niin että onko .. onko HAMK:ssa koko organisaatiota kattavia sääntöjä tai ohjeistuksia idea 
ja innovaatioprosessista. 
v: … niin kyä enemmänkin ..kyllä projektorikin on jos se määrätään et se otetaan käyttöön .. 
niin se on toimintaohjetta .. säädös… ettei taas oteta .. kyähän sitä nyt tietysti .. hankkeiden 
toimintaohje .. eihän tätä julkista jos tää on ihan joku tentti … sit tulee tuolta Matti K.Hakala 
..(…2250). 
k: ei ei .. 
v: menikö tää nauhalle … 
 
18MTK12518 
k: joo .. no tota .. mul olis tässä vielä yks kysyssäri totanoinniin ..jos ajatelleen sitä sellasta 
perusinnovaatio prosessia et on idea .. ja sit se idean kehittely ja .. sitten on se projekti ja .. 
sen tuotteistus ja sen markkinoille vienti niin .. missä näät totanoin että .. HAMK:n rooli on 
täs putkessa.2280 
v: … jos koko HAMK:a ajattelee niin se on varmaan aika paljon sen tyyppistä toimintaa et 
niiku innovaatio tuotteit tehdään niiku .. ja uusia keksintöjä jossain muualla ja sitten niiku 
HAMK levittää niitä .. tommonen kun soveltavan ..tekee sovelluksia aiheisiin .. niiku jossain 
teknologiankin kehityksessä kun ajatellaan niiku ajattelee että HAMK:i on se joka keksiin 
kaikki uudet keksinnöt suomessa et .. mut  sitten niikun on tiettyjä asioit missä .. sitä niiku 
alueellisella tasolla pyrkii niiku .. aattelen nyt vaikka .. alue kautta globaali taso ni  .. ni kyä 
niiku alue tasolla voidaan olla aika hyvinkin .. tämmösiä .. innovaattoreita siinä mielessä 
miten sovelletaan tällä alueella .. uudella tavalla .. asioita .. mut ehkä täs globaalis mielessä .. 
niin kuinka paljon kansainvälisiä niiku innovaatioita täällä syntyy .. en mä oikein .. sit meillä 
on kyl jotain tuoteaihioita niikun mitä on .. kehotettu ja pyydetty niikun .. viemään ja 
kehittelemään niist kansainvälisiä tuotteita .. sit opekorkeella toisaaltaan että .. et jos 
ajatellaan niiku me .. mitä me ollaan täällä tehty .. sillä vois olla kansainvälistä kysyntää niiku 
.. koulutushankkeita me itse asiassa joittekin projektien kautta viety .. vietykin .. et tiettyjä 
malleja mitä me ollaan kehitetty projekteissa .. niitä esimerkiks .. mä kävin luennoimassa 
Tanskassa niistä ja .., se on vähän niiku vaikee sanoa tavallaan on ja ei .. että riippuu aina 
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tasosta millä tarkastellaan ja sitten minkä näkösistä asioista on kysymys että .. enemmän 
kuitenkin varmaan niiku ammattikorkeen tehtävä on ehkä toimii siellä soveltavalla puolella ja 
.. pysyy ajan tasalla ja levittää niitä .. mut aluetasolla voidaan päästä hyvinkin innovatiivisiin 
ratkasuihin jossain tietyssä .. spesiaali (…2419) ollaan kansaenvälisestikin .. voidaan ..tehdä 
ihan semmosia ratkasuja mitkä .. on vietävissä ulkomaille .. joku e-learning alueella ja …. 
koulutuksen .. näis ratkasuissa mitä on tehty ni … niin … aika hienoja kysymyksiä kyllä .. 
tämmöseen … iltapäivän hetkeen .. 
 
18MTK12519 
k: aivan .. no tota ei mulla täs olis muuta .. mut jos haluut jotain lisätä .. niin nyt olis sana 
vapaa. 
v: …. ei täs oikeastaan muuta .. mietin just tota että .. miks tämmöstä tutkimusta .. mikä täs 
nyt vois olla sitten .. kaiken kaikkiaan ideaan ni .. ainakin pani mun omia aivoja liikkeelle 
siinä mielessä just että .. että niiku toi yks tapa lähestyä kaikkee kehittämistä ja tätä toiminnan 
kehittämistä yleensä.. niin vois olla tämmönen että .. ottas tämmösen innovaation 
näkökulman että .. et jos halutaan niiku pysyä ajan tasalla asioissa .. vähän ennakoiden .. niin 
pitäs kokoajan innovoida .. ja ottaa semmonen innovoiva ote kaikkeen siihen työhön mitä 
tehdään .. et siinä mielessä niiku tämmösten innovaatio prosessia jos lähdetään kehittämään ja 
mietitään mitä se HAMK:ssa on .. niin sen vois tavallaan mallintaa myös jollain tavalla 
soveltaa sitten niiku kaikkeen meidän opetussuunnitelma työhön ja muuten kattoo mitä se 
siellä tarkottaa ja näin että .. ettei se jää sitten ihan niiku .. tämmösseeks irralliseks niiku 
jokun ryhmän .. jutuks et .. et mitä meidän niiku koko T&K toiminta voitas .. esimerkiks .. 
uudelleen ajatella jonkun innovaatio toiminnan kautta niin .. ei innovaatio käsitteeseen kautta 
niin .. siinä vois olla .. ideaa .. en tiedä .. kyllä sitä jotain keksis .. mitä sitä .. käden pystyyn. 
 
k: .. jos ei muuta tuu mieleen niin .. 
v: ei . ja jos tulee niin voiks mä laittaa sitten jotain viestii tai muuta … aika usein tulee .. mä 
tiedän itse  kun mä olen itse tehnyt haastattelu tutkimusta ni … 
k: voit voit .. ja kiitoksia haastattelusta.         
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Haastateltavan 19NTK124 haastattelun litterointi 
 
k:   .. ja tänään on 7.10-09 ja kello on noin 13.00 
 
19NTK1240 
k:nyt ensimmäisenä kysymyksenä täs olis niin ..tai aihe .. missä ominaisuudessa olet 
haastateltavana. 
v: ..no minä olen tota .. täälä .. hyvinvoinnin koulutus ja tutkimus keskuksessa .. hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä .. tutkimuspäällikkö eli hanskaan täällä .. meijjän KT:ssa kolmen 
koulutusohjelman hankkeita .. ja .. ja sitten ehkä toisessakin roolissa sitten että .. että tota .. 
toimin vetäjänä näissä HAMK:n focus alueitten .. hyvinvointi innovointi kärjen .. kärjen 
osalta joka nyt juuri on .. oikeestansa .. alottamassa toimintaansa .. ideana tavallaan 
tämmönen ..KT rajat ja monialasuuden niiku .. ylittävä ja ja .. edistävä .. toiminta .. mä olen 
tässä roolissa . 
 
19NTK1241 
k: joo hyvä ..no .. otetaan sit tämmönen helppo alue .. mikälaiseks sä koe tän hetken idea ja 
innovaatioilmapiirin osastolla .. missä työskentelet . 
v: … se on vähän .. vaikee sanoa .. se on vaihteleva .. että tota .. tuntuu tosiaan että .. tää 
ideoita ja ajatuksia on niiku liikenteessä mutta .. ne panis ne tavallaan .. tallentaen .. ei viedä 
niitä eteenpäin .. niin ne ei oo riittävät .. riittävät tällä hetkellä .. ja se edellyttäis semmosta .. 
vuorova .. semmosia erilaisia vuorovaikutus foorumeita ja .. ja tota ..ja niitten jatko 
jalostamista taas jollain vuorovaikutus foorumilla ja .. ja kyl käytännössä tää on hirveen 
haasteellista .. niiku aikatauluttaa ja löytää aikoja ja ja … ja tota .. sitten asiaan niiku 
sitoutuvia henkilöitä .. sitouttamien on niiku toinen kysymys . 
 
19NTK1242 
k: no tota ..138..sitten minkälaisia työkaluja teillä on tällä hetkellä .. ideoiden käyttöön ja 
hallintaan. 
v: hallintaan ja käyttöön .. no tota .. ei varmaan niiku erityisiä semmosia työkaluja niiku 
nimenomaan tähän käyttöön .. varmaan niiku ne ideat on … erilaisissa hankehakemuksissa .. 
kokousmuistioissa ..työpalavereissa… 
k: joo tavallaan näit menetelmiä justiin että .. 
v. .. joo  että tota .. että sieltä ne niiku löytyy.. löytyy niiku dokumentoituna .. et varsinaista 
semmosta niiku .. idea .. pankkia .. meillä ei ole .. jos sen sanois niiku kootusti .. kyllä se 
vähän pakkaa olla sillä tavalla että .. että tota .. et tavallaan niiku nykymaailmassa se mun 
mielestä jotenkin ei ole vaan niiku .. harvoin on vaan yksi idea .. vaan niiku .. vaan sitten se 
idea liitty johonkin toiseen ideaan ja sitten se ehkä liittyy johonkin rahotus järjestelmään .. 
että nää on tämmösiä ideoiden niiku yhteenliittymiä ja ketjuja ja kokonaisuuksia jotka sitten 
niikun alkaa .. niikun muotoutua kun tietyt asiat niiku kohtautetaan .. mutta että se on joskus 
.. joskus vaan ite miettii että niikun sitten on yks ihminen tavallaan joka niitä .. niitä 
kohtauttaa .. meillä niiku täällä .. se on niiku tutkimuspäällikön ja yliopettajien .. harteilla 
niiku suurimmaks osaks ja varsinkin tutkimuspäällikön niin .. se on aika sattuman varastakin 
tietysti .. mutta että siinä pitää tietysti luottaa niihin omiin verkostoihinsa .. verkostoihinsa ja 
.. ja ja .. ja tota .. yleensä sieltä verkostoista kyllä se löytyy .. löytyy se vastaus tai idealle 
löytyy se koti tai konteksti mihin se sidotaan että .. et se on .. se on sillain niiku varmaan 
vaikee niiku semmosena työkaluna vaan vaan .. se on niiku tämmönen .. sosiaalinen 
yhteisökin . 
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19NTK1243 
k: joo .. no .. onko nääs un mielestä niiku ajan tasalla nää tämmötteet menetelmät tai työkalut 
mitä käytetään . 
v: no ehkä se varmaan sais olla semmosta niiku ite .. ite kans kaipaa että tota .. tää on aika 
haavottuva järjestelmä tämä tietysti että jos .. jos niiku ite on vaikkapa pelistä pois .. vaikka 
sairastumisen vuoksi tai tai muun .. ulkomaan matka tai tämmösen että sillä tavalla tää on 
niiku .. minusta aika moni asia HAMK:ssa on vähän haavottuva .. että että varmaan niiku 
tämmösiä työkaluja tämmöseen .. yhteisölliseen .. jakamiseen .. tai tai tallentamiseen .. siinä 
niiku tämmöseen systemaattisuuteen niin varmaan olis ihan hyvä niiku riskien hallinnan 
näkökulmasta .. mutta sitten se taas edellyttää valtavan määrän luottamusta … HAMK:n 
sisällä .. että me kohdellaan toisiammme näissä kohdin niiku reilusti ja .. ja tota .. luodaan 
niiku semmosiankin yhteistyökäytäntöjä  .. jota minusta kyllä ollaan hyvällä .. hyvällä niiku 
mallilla .. nää focus alueet osaltaan .. niiku nää rakenteet .. luo tämmöstä .. mutta että .. sehän 
on tässä ongelmana että .. että kun me toimitaan seitsemällä eri paikkakunnalla ja kumminkin 
näitten KT:t on fyysisestikin ja .. ja ja ..ja muutenkin niiku on aika erillään toi toisistaan .. et 
se liittyy taas tän ammattikorkeakoulun niiku historiaan et on ollu tietyt koulutus alat ja 
koulutus alojen sisällä on kehitetty asioita ja .. ja ja .. nyt on .. tuntuu että KT rajat on 
semmoset asiat että .. että tota .. vaikka .. niiku hyvää tahtoa ja halua on minusta niikun .. yli 
niitten hallinnollisten rajojen tällä hetkellä .. että kyllä mä suhtaudun siihen niiku 
positiivisesti mutta että .. kaikkien tavallaan niiku rakenteiden ja .. toimintatapojen ja 
käytäntöjen pitäs tukee tavallaan sitä toimintaa sitten ja olis yhden suuntasia .. mutta tääl on 
joskus semmosia ristiriitasia ja vastakkaisia tendenssejä että välissä sitten joutuu hakemaan 
että mitenkä tässä toimitaan . 
 
19NTK1244 
k: aivan 398.. no tota .. kun teillä nyt niitä ideoita tulee niin totanoin .. ketkä tavallaan 
osallistuu niitten käsittelyyn .. onks siihen olemassa joku määrätty ryhmä vai .. mennääks 
aina tapauskohtasesti eteenpäin vai ..vai mikä tapa on .. 
v: sekä että .. että että ..että tota .. meil on sillä tavalla organisoitu täällä meijjän 
osaamiskeskittymässä että .. tämmöseen kun tiimityöskentelyyn että meillä on .. tämmönen 
hoske tiimi eli hyvinvoinnin osaamiskeskittymän projektityötekijöiden tiimi jossa .. johon 
kuuluu .. niiku projekteissa työskentelevät .. projektipäälliköt tai opettajat jotka tekee 
projekteihin töitä kerran kuussa ja sitten meil on tämmönen T&K tiimi johonka sitten kuuluu 
yliopettajat ja .. ja .. ja tota .. aika moni sitten käytännössä näistä yliopettajista on myös 
koulutusohjelma johtaja .. ja sitten tutkimuspäällikkö ja niissä ehkä enemmältikin käydään 
ainakin keskustelua siitä että mitä hankehakemuksia on tekeillä .. sisällä .. tämmösiä niiku 
jokkei hankkeita jokkei oo varsinaisesti vielä alkaneet .. mutta kyllä se sillai on että tapahtuu 
se hankehakemuksen tekeminen ja se idean työstäminen aina jossain .. työryhmässä joka on 
sitten .. riippuvainen siitä .. resurssista ja .. ja tota .. että tota .. kuinka niiku .. kuka sitä 
konkreettisesti siellä lähtee tekemään .. et nyt ainakin viime aikoina niin .. niin tää on ollu .. 
tää on yks haasteellisimmin .. haasteellisempia kohtia minusta tämä että .. tää suunnittelu .. tai 
idean jalostaminen hankehakemukseksi .. esimerkiksi niin .. kuka ja mikä sen tekee ja .. ja ja 
.. millä resurssilla .. se on .. se on kysymys.. jolta multa kysytään joka päivä .. että millä 
resursseilla .. et tää on niiku .. tässä kohtaa .. nää ei oo ihan yks yhteen nää .. tavotteet ja .. ja 
tää organisoituminen .. eli ne on niiku .. ne ei oo ihan niiku saumattomasti linjassa .. ja eri 
KT:n välillä on tosi erilaisia käytäntöjä että .. ei ole semmosta kulttuuriakaan mihkä vois 
niiku … nojata .. tai toimintatapaa vakiintunut .. mutta vaan on useita toimintatapoja ja .. 
pitää hakee vaan sitten ja neuvotella tietysti .. se oma tapansa.. mutta se on vähän semmonen 
liikuva maali tämä .. tämä että kuka ja mikä .. ja kuka ottaa sen vastuun ja kopin siitä .. et se 
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on .. ei oo mitenkään niiku .. siit ei voi piirtää tämmöstä laatikkoa ja nuolia .. että että tota  .. 
se on vähän myös sillä tavalla niiku villi paikka että siinä on tietysti aina mahollisuus että .. 
ettei kukaan ota sitä koppia .. eikä halua ottaa sitä .. ja tota .. sitten vähän niiku se jää 
joittenkin harteille .. ja kuormittaa niiku sillä tavalla joitain ihmisiä sitten jossain kohtia että .. 
että tota .. kyl sitä haasteellista niikun täällä tämmösessä koulutusorganisaatiossa jossa opetus 
on kumminkin se .. niikun ..pää ..päätehtävä ni .. niin tänne niiku integroida näitä T&K 
prosesseja ja .. että tota . 
 
19NTK1245 
k: aivan ..no tota .. nää henkilöt ketkä totanoin .. yleensä sit työskentelee näissä prosesseissa 
niin totanoin .. kuin paljon ne käyttää työaikaa tai vapa-aikaa näihin .. hommiin . 
v:…no tota .. mul ei nyt tässä mitään .. semmosia ..numeroita mutta että mä tein viime 
keväänä .. vaan katsoin niikun että paljonko oli resurssoitu T&K toimintaan opettajien 
työaikasuunnitelmissa.. niin siellä oli muistaakseni kolme piste seitsemän .. henkilötyövuotta 
.. eli lähes neljän ihmisen työpanosta .. mikä se toteutuma sitten oli .. niin niin .. ja tässä oli 
sitten .. täs on niiku .. et tähän sisältyy myös se että siellä oli niikun jotain hankkeisiin 
sidottuja työtunteja ja sitten oli semmosta hankesuunnitteluun tarkotettua työtuntia .. siin on 
niiku kaikki tämä .. niin niin .. et kyllä niiku periaatteessa niikun …. siihen .. mä en ole nyt 
käynnyt katsomassa näitä .. tämän vuoden työaikasuunnitelmia mut ta periaatteessa niiku 
yliopettajilla resurssoidaan siihen tunteja .. ja se vaihtelee .. vaihtelee niikun 
koulutusohjelmittain varmaan mutta periaatteessa se nähdään niiku yliopettajien tärkeenä 
tehtävänä niiku tää T&K toiminnan yllä pitäminen että varmaan lähdetään semmosesta .. 
neljästäsadas .. kahdestasadasta neljästäsadasta tunnista … ja sitten .. pääosin niiku lehtori 
tasosille opettajille niin .. niillä ainakin niin .. se on sitten ihan selkeesti johonkin 
hankkeeseen sidottu työskentely eli siihen on jo niiku rahotus olemassa.. ja sitten tietysti 
meillä työskentelee niiku minä .. tällä hetkellä aika kokopäiväsenä tutkimuspäällikkönä että 
muhun perusvirka on yliopettaja .. et jonkin verran opetan mutta tota .. pääosin .. hanskaan 
tätä .. tätä tota hanketoimintaa täällä meillä ja nyt sitten tässä .. focus alueella laajemminkin 
että .. et kyl siihen niikun .. näinkin isossa KT:ssa mikä .. mikä mekin ollaan .. meit on viis 
kuuskymmnetä niin .. niin .. niin niin ..yks tutkimuspäällikkö ja .. sanotaanko nyt tällä 
hetkellä mul ei oo edes niikun tutkimus asistenttia nyt tänä syksynä .. käytettävissä .. ens 
syksynä sitten taas on niikun .. onkos hän nyt sitten kolkytä prosenttinen .. eli tää on 
periaateessa tää resurssi .. että .. että tota ja .. sit se riippuu tietysti siitä että kuinka paljo 
niikun .. tietysti syntyy .. kuinka hyvin näillä yliopettajilla tai opettajilla yleensä nää 
verkoston on ne .. meijjänkin käytäntöihin niiku .. kuinka trimmissä kunnossa ne on ja kuinka 
paljon sieltä tulee sitä työtä että .. että aika paljolti nyt on niikun nää verkostot .. kun tää 
rahotusmaailmakin on sillä tavalla muuttunut että nyt haetaan isompia hankkeita .. laajemmin 
kansallisesti verkottuneita ja .. ja nyt jopa niiku kansainvälisesti niin .. aika paljolti nyt niikun 
.. siit ei varmaan mitään yleistystä voi tehdä mutta aika paljon niikun .. ainakin meijjän 
KT:ssa .. niikun kyllä sitten riippuvaista siitä kuinka paljon mä oon niiku verkostoitunut ja .. 
ja keskusteluyhteyksiä eripuolille.. et se on niiku hirveen tärkee osa minusta 
tutkimuspäällikköä että hän on niiku näissä verkostoissa ja häl on aikaa olla niissä .. ja sitten 
viimekädessä sitten tutkimuspäällikkö ja sitten tutkimus asistentti niiku .. vastaavat joltain 
osin myös näitten hankehakemusten niikun  .. tekemisestä ja .. ja tän .. hake.. tai tän 
allekirjotusprosessin  ja näitten mitä täällä täytyy tehdä että .. se on ihan selkeesti keskitetty 
meillä tonne osaamiskeskittymään .. se on kyllä tehnyt siitä .. niikun .. sillä tavalla pikkasen 
hallittavamman että muuten tää oli aika .. kaoottistakin kun mä tuli tähän näin niin .. vielä 
uutena ihmisenä tänne ammattikorkeekouluun ja täällä niiku yritin katella.. niin täällä .. 
niikun .. oli niitä hankehakemuksia niiku aika lailla niiku sieltä täältä ja tuolta ja hirveen 
monenlaisia että .. et nyt jotenkin .. ehkä siinä vähän on .. se asia hanskassa .. mutta kyllä sitä 
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haltuun sais ottaa vieläkin enemmän .. tehdä siitä tavallaan (890) analysoida sitä prosessia ja 
samalla myös analysoida siihen vielä että .. että niikun .. missä ne meijjän niikun 
kehittämisen paikat on .. ja .. mä olen niiku sitä mieltä että opettajilla täytys olla enemmän 
aikaa toimia kans verkostoissa ..että ..että .. ylläpitää niitä .. se näyttäytyy .. tai ainakin se 
käsitys tai mitä mulla kerrotaan on se että .. siihen ei oo riittävästi aikaa .. mut että onkose .. 
niiku totta tai ei .. tai voi olla jonkun toisen näkökulmasta niikun .. siihen on riittävästi aikaa 
mutta et se kokemus on niiku semmonen että .. mutta että tavotteena on sitten juuri 
tämmösten kan.. kansallisissa verkostoissa toimiminen et opettajat on ihan perinteisesti niiku 
toimineet täällä paikallisesti .. paikallisten niikun työantajien ja toimijoiden kanssa mutta 
sitten näissä hankemaailmoissa tosiaan lii.. liitytään niiku .. liikutaan niiku tosi laajoissakin 
jutuissa jo .. ja ja ..ja se on varmaan semmonen niiku haaste että .. että tota .. että onko se 
sitten juuri nää tutkimuspäälliköt tai jotkut yliopettajat jokka sitten ottaa sen vastuun .. ja 
kuinka ne sitten sen vastuunsa sitten keskenänsä avaavat toisille ja kuinka niiku selvä se juttu 
on että .. mulla on niiku .. sillä tavalla oikeastaan sillä periaateella että .. että tota .. mä meen 
aina jos mä vaan pääsen .. ja sit jos mä en pääse niin mä yritän niiku et joku meiltä menee että 
.. et ollaan niiku mukana ja kuulolla .. et ei ole niiku muuta mahdollisuutta.. mutta että 
semmonen verkosto analyysi ois .. sitä me ollaan jokin verran tehty niin niin .. on niin ..ois 
aika ajoin tärkeetä päivittää että .. aina tulee myös uusia verkostoja ja maailma muuttuu 
ympärillä .. hurjaa vauhtia … 
k: valitettavasti tänä päivänä on totta.. 
v: joo  
 
19NTK1246 
k: no tota .. täälä kun on käsitelty tavallaan ideoita ja innovaatioita niin onks niis syntynyt 
jotain prototyyppejä tai palveluaihioita tai semmotteita ja onko ne mahdollisesti johtanut 
niiku .. niku liiketoiminnaks asti. 
v: no tota .. tämmönen niiku liiketoiminta ajattelu ja tuotteistamis ajattelu .. sitä on jonkin 
verran .. ollu ja ja .. ja tota ..mutta että kyllä .. oikeastaan ihan tämä .. AMK TULI on minusta 
tuonnut siihen semmosen systematiikan ja mus on hirveen hieno .. se on tavallaan niiku 
semmonen .. saappaat vaihdettava juttu ja se on .. se pala on puuttunut .. meiltä .. et sitten 
monesti ku projekti päättyy se on jäännyt sen .. projektipäällikön tai siinä mukana olevien 
ihmisten niiku vastuulle .. sen asian niiku eteenpäin vieminen ja se .. ei oo välttämäs .. 
välttämäti johtaneet semmosiin käytäntöihin tai protoihin tai .. alustoihin joita on sitten eri 
kehittäminen on jatkunut vaan kyllä se on ollu niku semmonen .. semmonen suuri riski että se 
projekti ku päättyy niin päättyy se aktiviteettikin sen ympärillä .. että tota ..tässä on niiku .. 
mun mielestä tää AMK TUL:et .. meillähän on nyt niiku ensimmäinen .. meijjän KT:sta 
tämmönen .. proto tavallaan niiku edennyt siinä AMK TULI prosessissa tän esiselvityksen 
kautta ja toivottavasti jatkuu .. nyt sitten siihen .. laajempaan selvitykseen että tää on niikun .. 
tietysti AMK TULI juttu ei nyt kauaa oo toiminukkaan mutta .. tään niiku ensimmäinen nyt .. 
meillä meineillään tämmönen prosessi .. että mikä on minusta tosi .. tosi tärkeä .. tämä .. 
tämäkin pää .. ei se pelkästään mitenkä ideoita synnytetään vaan mitä sitte .. sen jälkeen 
tapahtuu. 
 
19NTK1247 
k: nääksä onks näist syntynyt niiku liikevaihtoo joko HAMK:lle tai sitten jollekin .. 
yritykselle tai .. 
v: .. tota .. kyllä .. tietysti varmaan .. mä en usko että sitä on mitenkään .. tilastoitu mutta .. 
just että missä se liikevaihto niiku HAMK:lle sitten on että .. et monesti näistä on seurannu .. 
aika usein .. ei oo varsinaisesti seurannut esimerkiksi .. mitään konkreettista .. esinettä tai 
protoa tai mitään tämmöstä vaan on .. saattanut syntyä vaikkapa .. sen jatkona joku 
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koulutusmalli .. jota no sitten toteutettu esimerkiks täykkärissä .. et missä se niikun .. luuraa 
se liikevaihto ja ja ..ja tota ..tän tyyppinen juttu .. joskus se jää koulutusohjelmien .. meilläkin 
on tämmösiä .. klinikoita esimerkiks hyvinvoimala tuotaa niiku tämmösiä .. terveyttä ja .. 
hyvinvointia edistäviä palveluita .. se sattaa olla sielä .. siinä lokerossa tai tota .. et kyl se 
niiku .. ehkä tuottaa tämmöstä .. erumääriä en uskalla sanoa mutta että ..että parhaimmillaan 
jäännyt käteen kumminkin joku tämmönen sosiaalinen pääoma jota on käytetty sitten jossain 
.. ja löydetty sille joku paikka .. aika luontevasti se on sitten löytynyt tuolta 
täydennyskoulutuksen tai .. tai muun tämmösen työelämään suuntautuvan toiminnan kautta 
mikä sinänsä mun mielestä on ihan .. ihan ok .. että .. että tää …sillä tavalla kun meidän 
yhteistyökumppani on pääosin niiku julkinen taho .. julkinen valta niin .. eikä yritykset .. 
toivottavasti entistä enemmän myös yritykset ja .. ja varmaan niiku meijjänkin toimiala tulee 
muuttumaan siinä mielessä ja on jo muuttunut .. niin tavallaan täs on niikun .. sillä tavalla 
niiku se .. sitä hyötyä .. hyötyjä on niiku synnytetty .. justiin tämmösen niiku osaamisen 
kehittämisen palveluiden kautta ja .. ja tavallaan niikun .. ylläpidetty sitä tai on ollu jotain 
tämmösiä jatkumoja .. monet meijjän hankkeet ...on ainakin aikasemmin kun me ollaan 
analysoitu niitten synty historiaa niin .. se saattaa olla jossain joko siellä alkupäässä tai sen 
hankkeen loppupäässä meillä on niikun joku .. täydennyskoulutus .. joku työelämään 
suuntautunut juttu .. joko se voi olla sen innovaation … tai idean synnyttäjänä tai sitten se voi 
olla sitten se mikä sen sitten ottaa haltuun .. mutta että tää koulutusprosessin niiku haltuunotto 
ei minusta ole riittävä .. vaan vaan siel täytys olla sitten tavallaan tämmöstä liiketoiminta 
ajatusta jota nyt tää AMK TULI toiminta tuo minusta tähän niiku selkeesti .. selkeesti sitten 
niikun .. semmosen musta napakamman ja .. ja paremmankin ja turvallisemmankin .. niikun 
vaihtoehdon . 
 
19NTK1248 
k:1337 kyllä .. onks näistä .. näistä innovaatioista mitä on ollu .. niin onks niistä syntynyt 
keksintöjä tai patentteja. 
v: ei oo .. ei tähän mennessä . 
 
19NTK1249 
k: onks sitten tehty työsuhdekeksintö ilmotuksia. 
v: ei .. 
 
19NTK12410 
k: sit ihan .. ihan yleisellä tasolla niin mitä mieltä sä olet totanoin keksinnöistä ja 
patenttikäytännöistä niin innovaatiotoiminnassa . 
v: … tota .. ei mulla varmaan mitään semmosta niikun .. mitään tämmöstä asennetta puoleen 
tai toiseen siinä oo .. mutta että sen mä olen niiku kokenut tässä kohtaa .. niiku semmosena 
asiana jota mun kanssa täytyy työstää .. et mitä tämmönen keksintö vois olla .. meijjän alalla 
koska niikun ..tää meijjän ala on .. kumminkin sillai niiku tähän kontekstiin sidoksissa että 
monesti me synnytetään täällä tämmösiä sosiaalisia innovaatioita jotka on yhteisöllisesti 
tuotettu tai .. ne ei ole kenenkään opettajan niiku henkilökohtasta .. omaisuutta tässä mielessä 
ja .. ja tai ne on syty .. synnytetty jossain koulutus tai hankeprosesseissa eli tavallaan se .. 
sieltä saattaa tulla esimerkiksi niiku rahottajankin kautta .. varsinkin näitten EU rahottajien 
kautta niinkun .. että me ei saada luovuttaa näitä .. esimerkiksi .. kolmansille osapuolille .. 
yrittäjille .. että tota .. et .. mul on ihan selvästi semmonen niikun .. jaa mä olekin nyt menossa 
semmoseen koulutukseen että .. että niiku tätä puolta niiku täytyy niiku miettiä ihan tästä 
meijjän niiku kontekstistä käsin .. että millä tavalla sitä vois synnyttää ja ja .. ja tota ..sitten 
juuri kun on niiku nykyisissä .. tuntuu että tämmösiin ideoihin ja innovaatioihin tai 
keksintöihin tarvii niin monenlaista osaamista.. ja että kuka .. ja ja se suojaus on niiku 



                                                                                                                               LIITE 2/ 170 

 170 

kauheen tärkeetä toisaalta että .. et monesti niiku se on aika selkeetä esimerkiks joillakin 
opiskella tämmösessä opinnäytetyössä  ja tämmöset tekijänoikeudethan määrittelee monessa 
kohtaa aika selkeesti näitä asioita mutta mitä niikun .. minkälaisia suojaus mekanismeja 
meillä on sitten .. niikun niille henkilöille jotka työaikanaan synnyttää niikun tavallaan 
HAMK:lle .. näitä niin .. tää ei oo varmaan ihan selkee .. selkee peli .. osaltaan se johtuu siitä 
että mä en oo tän asian kanssa törmä .. törmääntynyt vielä tähän mennessä paljon mutta .. 
ihan selvästi se on semmonen asia mistä täytyy niikun .. täytyy kans ottaa niiku haltuun ja 
miettiä .. sielä käsin niiku kanssa ne .. ne niikun hyödyntämisen paikat ja .. ja ja .. ja ne paikat 
toimia .. että .. että .. ja ja nimenomaan niikun että mikä on .. tän meijjän alan .. kun 
tämmösten keksintöjen niikun .. niiku tavallaan toimintatapa ja kuinka paljon HAMK:i 
..HAMK:in niiku .. tämmönen keksintö ja .. tämmönen .. me ollaan saatu siit tietoo mutta mä 
just aattelen että .. että meijjän riviopettajat ei varmaan välttämättä tiedä .. esimerkiks paljon 
.. täs olis paljon semmosta niikun .. avattavaa .. niiku kaikilla tasoilla .. tää on ihan semmonen 
.. semmonen asia .. mutta toisaaltaan opettajat on siinä mielessä hyvä joukko että he ovat 
kyllä hyvin tietosia niikun opettajina siitä niikun .. ja .. ettei tämä ole kaukaa haettu tämä 
kuka omistaa meijjän opetusmateriaalin ja .. kenellä on käyttöoikeus niihin .. ettei nää 
kysymykset kaukana oo .. että .. että tota .. mutta että siit ei ole paljon .. minusta niikun .. mä 
en oo ainakaan ollut semmosella areenoilla jossa ois siitä paljon keskusteltu ja mä aattelin 
tässä ois .. ihan mielenkiintosta niikun .. kuulla varmaan toisissa KT:ssa tää .. tää on niiku 
paljon .. luonnikkaampi osa sitä .. työtä jo .. tällä hetkellä .. se otetaan aina huomioon .. se 
aina tarkistetaan .. ennenkö lähdetäänkään mitään juttua tekemään .. meil ei lähde siit asiasta.. 
että .. että tota .. mutta semmonen ihan selkee semmonen .. kehittäminen paikka on meillä 
tässä kohtaa .. tavallaan niiku miettiä sitä meijjän näkökulmasta se suhde siihen että .. sitä ei 
oo niikun tehty tähän mennessä minusta niikun riittävästi että … aina on jotain tehtävää  .. 
että tää on yks .. yks semmonen kyllä . 
 
19NTK12411 
k:1641 joo .. no tota .. sitten siirrytään vähän toiseen tai aihe kyllä pysyy samana asian 
ympärillä mutta eri koh.. suunnasta sitä .. miten totanoin sä näät että ideat ja niiden käsittely 
palvelee koulutusohjelmia ja opettamista. 
v: mmmm…..mun mielestä niikun .. jos nyt sanoi ensin sillä tavalla että niitten pitäis palvella 
.. ihan ehdottomasti .. niitten täytys kuulua yhteen .. mutta tota .. jos nyt puhuu niikun jostain 
hankeideasta tai esimerkiks konkreettisesti .. niin niin .. kyllä meillä niiku semmonen tapa on 
täällä niiku koulutus ja tutkimus keskuksissa että .. joku paikka sille täytyy löytyä sieltä 
koulutusprosessista että .. meillä on jotain semmosia hankkeita jotka ehkä vähän liippaa .. 
liippaa jollain tapaa vähän kauempaa koulutusprosesseja .. mutta että .. kyllä meillä aika 
hyvin niikun .. me ollaan saatu ne niiku käytännössä sitten .. linkkaantumaan .. ainakin .. mä 
sanoisin ainakin tyydyttävästi .. mutta siin on .. siin on paljon tekemistä että .. joskus vaan 
niikun näyttää siltä tai ainakin viime kevät näytti siltä että .. mä en niiku väitä ollenkaan 
etteikö meijjän opettajilla olisi ideoita .. mutta että tavallaan mitenkä sitä niiku jatko 
työstetään .. ja kuka siitä ottaa vastuun niin .. se on aika niikun sattuman varasta .. kyllä 
mäkin viime keväänä huomasin niikun .. valmistelevani semmosia hyvinkin niikun .. 
oikeastaansa koulutukseen kytkeytyviä .. esimerkiks kansainvälisiä .. koulutus .. hankkeita .. 
sillä olettamuksella että .. että tota ..että tota .. mä keskustelin niistä asioista sitten kojojen 
kanssa ja pidin heitä ajan tasalla .. mutta että jotenkin niikun .. käytännössä tää on tosi 
haasteellista niikun tän .. tän kiireen vuoksi .. tää on vähän klassi .. tää on vähän klisee aina 
sanoo tää kiire mutta .. mutta tota .. kyl siin on täyttä tottakin …. mutta että .. minusta ei 
niikun .. periaatteessa niin  .. jos meillä ei niiku koulutus .. asiat oo niiku .. numero yksi .. 
monella tapaa niin strategiassa kun meijjän .. toiminnassa .. ja toimintaa ohjaavassa 
lainsäädännössä niin .. niin niin kyllä tää T&K toiminta niikun .. täytyy olla aivan itsestään 
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selvästi siihen kytketty .. mutta että meidän mielissä vielä elää että ne on eri jutut .. se on 
ehkä se .. ongelma sitten käytännössä . 
 
19NTK12412 
k:1823..kyllä .. jos laajennetaan vähä sitä ajatusta niin miten sä näät sitten tavallaan näitten 
koulutusohjelmien välisen yhteistyön ja ja versus sitten niikun KT keskusten välisen 
yhteistyön. 
v: … kyllä siinäkin vielä on opettelemista niiku .. mula on tääl ainakin kolme 
koulutusohjelmaa eli on hoitotyö .. sosiaaliala ja ohjaustoiminta ja .. tänään viimeks meillä oli 
tommonen .. meil oli T&K tiimi kokous tossa aaamulla niin .. edelleen niiku osps prosessi 
kulkee koulutusohjelma kohtasesti ja hyvin vähä on niiku KT:n sisälläkään sitä 
vuorovaikutusta.. aika ajoin me huomataan hei eiks meidän pitäs vähän näitä keskustella 
yhteen .. että .. samat sitten niikun .. mikä mul on niiku käsitys täsät KT:n välisistä 
yhteistyöstä ni .. mul on niikun sekä positiivisia että negatiivisia .. kokemuksia siinä että .. 
että tota .. et jos se lähtee siitä ajatuksesta että .. että tota  … että molemmat hyötyy siitä 
jollain tavalla .. niin silloin siitä niiku luultavasti tulee niiku hyvä juttu ja .. mutta että .. se 
täytyy sitten lähtee tavallaan se hyödyn .. hyötyjen niikun näkymän rakentaminen täytyy 
lähtee ihan sieltä alusta lähtien että .. et jos .. vaikee on pompata semmoseen valmiiseen tai 
liikkuvaan junaan sitten yht’äkkiä että .. ei se toki mahdotonta oo mutta että .. et sillon 
helposti niikun .. meil on semmonen niikun siinä yhteistyössäkin pitäs pyrkiä semmoseen 
niikun .. KT välisten …niiku hankkeiden niikun .. yhteityössä niikun jotenkin .. toteuttamien 
hankkeiden .. että enemmältikin me ollaan mietitty .. että okey ..meillä on tämmönen hanke 
niin .. me tarvitaan ton ton ja ton KT:n asiantuntemusta .. ne laitetaan yhteen ja sitten niikun 
yritetään yhteen sovittaa niitä sitten .. se on mun mielestä se palapeli ei oo hyvä juttu vaan 
enemmänkin niinkun semmonen .. tai no ehkä ..semmonen palapeli nimenomaan että .. niikun 
ne eri kohdissa yhdistyy että .. jos vaan ajatellaan tuodaan tommonen leivän siivu .. tulee 
tuolta KT:stä ja tuolta KT:sta .. siitä ei välttämättä tuu puolikuu .. vaan sen täytys niikun .. 
silllä tavalla niikun olla vähän syvällisempää sen yhteistyön ja ja hyvin .. niikun avointa ja 
tasavertasta ja .. semmonen käsitys mulla kyllä on että kyllä meillä on halukkuutta tähän .. 
minusta.. tosi paljon .. että niin .. eri tavalla varmaan mitä aikasemmin ja mikä minusta on 
hyvä viesti siitä koska .. niiku toi maailmahan on tuolla ympärillä muuttunut ei sinne enää 
riitä yhden .. osaamisalueen osaaminen vaan tarvitaan erilaista osaamista ja niitten 
yhdistämistä .. et siihen niikun .. siihen minusta niikun ollaan menossa ja ja .. mä suhtaudun 
siihen positiivisesti mutta että kuinka kovasti siellä tulee vastaan sitten nää KT:n .. niiku 
väliset rajat ja .. ja fyysiset esteet että .. nythän meil on esimerkiks tämmösiä etä 
…yhteydenpitolaitteita ja .. jotka mahdollistaa niiku esimerkiks fyysisten esteiden ja 
ajanhallinnan kysymyksiä ja kaikkee tämmöstä että .. mutta että .. nää focus alueet on 
varmaan tulevaisuudessa semmosia alustoja jossa tuotetaan ideoita ja innovaatioita ja .. 
kytketään niitä uudella tavalla yhteen .. kuhan niillekin vaan sitten on sitten on niiku se 
paikka ja aika .. ja kytkös sinne koulutus prosessiin .. kuhan niistä pidetään huolta .. niin mä 
uskon sit tulee ihan .. jees juttu. 
 
19NTK12413 
k: aivan .. hyvä .. (2058).. no tota palataan taas vähän alkuun päin niin tota .. miten sä näät 
totanoin .. tai nääksä mitään eroo tavallaan T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan 
välillä innovaatioilmapiirissä. 
v: … mitenhän tuohon pitäis vastata .. mä olen paljon sitä pohtinut .. niikun että .. että tota .. 
onks niiku tämmönen projektissa toimiva henkilöstö vähän niikun eri rotua ja ja .. ja tota .. et 
kyllä niikun .. se on varmaan niikun henkilö kysymys yksilöllisellä tasollakin .. mutta kyllä se 
on niikun minusta myöskin se identiteetti kysymys että minkälaisen identiteetin sä omaat 
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niiku ammattikorkeakoulun opettajana .. että se voi olla niikun lähellä .. hyvin lähellä tai 
pelkästään .. niiku opettajuutta .. tai se voi olla tämmöstä niikun .. opettajuutta johonka 
kytkeytyy  jo niiku T&K toiminta .. ja ihan automaattisesti tämmönen kehittävä ja tutkiva ope 
.. ja täs on niiku sillä tavalla eroja ja .. ja tota .. kyä mä väitän että niikun .. mun ei .. mä en 
niiku tie .. sen .. sen valmiimmaks miettinyt että .. että tota .. mutta jotekin mulla on 
semmonen olo että kyllä tulevaisuuden  ammattikorkeakoulussa kaikilla opettajilla täytyy olla 
T&K valmiuksia … että .. et oo ..että tota jotenkin et voiks meillä niiku jotain toimintaa olla 
ilm .. niiku irti tämmösestä kehittämis toiminnasta .. koska niikun kokoajan on tarve 
jatkuvasti kehittää jotakin .. mutta on toisaaltaan tääl maailmassa semmosiakin pysyviä .. 
tietoja ja .. taitoja jota niikun .. pystytään opettamaan vaan täällä mutta että .. entistä 
enemmän mun mielestä niiku se samalla lisäis tän koulutuksen niiku .. tavallaan niiku sitä .. 
vuorovaikutusta ja sitä responsiivisuutta suhteessa tonne työelämän tarpeisiin että .. et kyl tää 
on mun mielestä semmonen hirveen tärkee kysymys että .. että tota .. mutta multa usein 
kysytään sitä että tarviiko kaikkien opettajien niiku toimia hankkeissa ja .. ja tota .. en mä 
sitäkään nyt ehdottomasti sano että .. että näin on ja .. ja  ja vähän on niikun .. mutta että 
jokasella olis tavallaan niiku mahdollisuus tai että se olis semmonen asia joka .. jota pidettäis 
niiku tärkeenä osaamisalueena niiku ammattikorkeakoulun opettajalla .. et kyllä mä sillai .. 
sen puolesta niikun .. liputan .. niiku tulevaisuudessa .. mutta käytännössä nyt .. nyt mä en 
ehkä sanoisi niin jyrkästi että .. tällä hetkellä tällä henkilöstöllä .. jolla on tämmönen 
työkokemus ja osaaminen .. niin se ei ole ihan yksinkertasta vaan .. vaan niiku heittää 
tämmönen pallo heille .. siin on vähän niiku nyt .. nyt niiku edettävä varovaisemmin . 
 
19NTK12414 
k: aivan .. no tota ..palataan sit tohon .. nähin innovaatio prosesseihin niin totanoinniin .. se 
tapa millä te nyt teette täällä näitä asioita.. niin tavallaan tän nykykäytännön niin vahvuudet ja 
heikkoudet. 2264 
v: …. vahvuudet on varmaan .. varmaan siinä että .. että meillä on tämmösiä .. me ollaan 
päästy näitten .. innovaatio .. verkostojen luomiseen tai tämmösten .. tunnistettua .. 
sanotaanko näin että tunnistettu ja ja .. ja tota osaltaan niikun ensiaskeleita käynnistetty .. eli 
tavallaan niikun … tämmösen jonkun .. ajatuksen niikun .. työstäminen niin .. jossain 
verkostossa niin on .. niiku tunnistaa semmosen verkoston .. hei nuo nuo ja nuo ihmiset vois 
tulla tänne ja .. sillä tavalla niikun … se on mun mielestä semmonen niiku vahvuus .. vahvuus 
että me ollaan niiku laajemmaltikin tunnistettu .. tunnistettu niitä plus että ollaan niikun itse 
täällä niikun kehitetty tavallaan tätä innovaatio .. ideonti osaamista ja harjoteltu sitä yhdessä 
käytännössä ja .. ei se mitään helppoa ja mukava oo ollu .. että tota .. se vaatii niiku sitä 
heittäytymistä siihen prosessiin ja .. ja tota .. mä sanosin et me ollaan niiku .. alkutaipaleella 
mutta että niiku .. nokka oikeeseen suuntaan osottaa .. osottaa että .. ne vaikeudet tai haasteet 
tai ongelmat mitkä siinä on niin .. niin on ajan käytössä ja .. ja tota …. semmosessa me ei 
pystytä riittävästi niiku ennakoimaan .. suunnittelemaan .. nää tulee niiku tossa kohtaa ja .. 
aivan niikun .. minä ite syyllistyin siihen ja .. mä olen ollut semmosissa prosesseissa jossa 
tulee yht’äkkiä ja liian nopeesti niikun .. ja meist ei vaan ollu .. me ollaan erilaisiakin siinä .. 
sitä .. mä olen kanssa yrittänyt miettiä jotkut oo kanssa semmosia jotka pystyy toimimaan .. 
nopeasti ja jotkut on taas semmosia harkitsevia ja niitä tietysti molempia tarvitaan ja .. ja tota 
.. molemmilla on niiku paikkansa ja tärkee roolinsa mutta että .. ei kai ideana kumminkaan et 
meistä kaikista tulee semmosia .. sähköjäniksiä ja vaan että .. että tota .. pitää niiku ihan 
vakavasti otettava kehittäminen mun mielestä vaatii oman aikansa .. ja ideankin työstäminen 
.. aika on .. on semmonen ongelma. 
 
19NTK12415 
k: no mikä olis sitten hyvä toimintamalli. 
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v:2418.. hyvä toimintamalli olis varmaan tämmönen ennakoitavuus .. niikun jollain tasolla .. 
edes .. kolmen kuukauden ennakoitavuus .. puolenvuoden ennakoitavuus eli tota mitä mä ole 
yrittänyt nyt tämän syksyn .. pikkasen kattoo mitä tuolta on tulossa nyt niikun .. ja mitä 
asioita pitäs niiku täällä .. tavallaan vatkata ennenkin .. sisään.. saada johonkin vaiheeseen 
että .. että tota ..semmosia kun me saatas ja .. ja tota .. se vaatis sitten niiku siihen niiku 
tämmöset niin kun  .. mä en usko et me mistään koskaan niiku yht’äkkiä saadaan niiku 
rekkakuormalastillista aikaa.. ei mä oo .. niiku siihen maailmaan niikun .. sitä voidaan niikun 
miettiä vaan ainoastaan niiku ehkä sillä tavalla että jonkin verran voidaan varmaan niiku 
aikaakin tähän .. mut meidän täytyy miettiä niiku niitä uusia työskentely malleja .. jolla me 
mahdollistetaan sitä .. verkostossa toimimista ilman että me .. ollaan aina kasvokkain .. me 
voidaan kasvokkain sit verkossa tai me voidaan puhelimitse .. ja tämmösissä näin .. meijjän 
täytyy niikun .. luoda myös semmosia niiku työskentelymalleja .. joka ei oo niin riippuvainen 
siitä .. tai tunnistaa ne että koska on sen kasvokkaisen kohtaamisen paikka .. ja niikun .. 
ollaan varmaan niikun tunnistettukin .. mutta ottaa ne niikun tavallaan niikun .. 
työmenetelmiksi ja tavallaan että .. hei et me viedään tässä kohtaa tätä prosessia niikun näillä 
.. välineillä eteenpäin .. ei edes yritetä .. niikun .. mut se vaatii tietysti semmonen 
työskentelymalli .. hurjan paljon enemmän sitoutumista että .. että tota ..et sä oo sillä sit siellä 
verkon päässä niikun sovittiin ja .. ja tota .. että ..ja sitoutumista sitten myös enemmän että 
sieltä .. kokouksesta on ehkä isompi kynnys jäädä pois kun sitten tämmösestä kokouksesta 
joka on verkossa .. tai joka on verkostossa vain .. verkossa oleva ..joskus .. täytyyhän  niiku 
nää kansainväliset jututhan niikun .. ei sinne voi paikanpäälle .. matkustella ja .. ja tota .. et 
tää on niikun vaatii semmosta uudenlaista työskentely otetta ja .. ja tota ..joustavuutta siinä .. 
siinä ja vähän niiku ehkä .. ja vähän niiku myös uuden opettelua että .. et omaksutaan 
tämmöset modernit niiku verkossa .. verkostoissa toimimisen työmenetelmät .. ja ja …. mitäs 
muuta se nyt .. mikä malli olis hyvä .. tämmönen sitouttava .. tämmösiä .. tota .. erilaisia 
vuorovaikutus kanavia hyödyntävä .. mahdollisimman paljon hyödyntävä.. ja enemmän ehkä 
niikun .. tätä sähköstäkin viestintää hyödyntävä ja .. ja tota ..tämmönen ennakoiva .. 
toimintatapa olis hyvä. 
 
19NTK12416 
k: kyllä 2618.. no tota sit tämmönen kysmys kun innovaatioasiamies .. onks teillä tällasta 
innovaatioasiamiestä ja tiedätkö onko HAMK:ssa sellasta. 
v: on meillä .. just alottaneessa hankkeessa .. hankeessa tota .. se on tämmönen vapata?(2638) 
kaksi hanke eli liittyen vammaispalvelujen ja virvelinrannan .. vammaispalvelu ja 
hoivayrittäjien niiku tämmönen .. tämmönen tota niin niin .. hanke mikä .. mikä tota .. meillä 
toimii sitten tämmönen innovaatioasiamies .. ei ehkä niiku täällä HAMK:n .. no osaltaan 
tietysti HAMK:n sisälläkin mutta ennen kaikkea just .. et joka työskentelee .. HAMK:n 
ulkopuolisten .. työelämätoimijoiden ja yrittäjien kanssa ja ...ja .. ja näitten toimijoitten 
kanssa ja .. tää niiku erillisellä hankerahotuksella nyt ja tietysti .. mutta että .. mielenkiintonen 
juuri siinä että .. et kuinka paljon sitä siinä on sitä HAMK:n sisään .. sisäänpäin tulevaan 
toimintaa ja kuinka paljon ulospäin ja kuinka me saadaan nää .. kaks osapuolta taas niiku 
keskustelemaan keskenänsä ja millä menetelmillä .. kyl siinä niiku haastetta on mutta kyllä 
tämmöselle niiku .. jalkautuvalle toiminnalle laajemminkin .. on tarvetta että .. että tota .. pois 
täältä .. luokkatiloista ja puhumaan tuonne ihmisten kanssa .. yhdessä opiskelijoiden ja 
asiakkaiden ja opettajien kanssa että kyllä .. kyllä niiku tästä .. tää on vähän tämmönen 
norsunluu torni on .. mitä monesti yliopistoja syytetään että .. mutta että siellä jos tutkijat 
niiku hautautuu johonkin tutkijan kammioihin niin tällä ne hautaudutaan helposti näihin 
luokkahuoneisiin .. että  et et en tiedä onko HAMK:ssa .. HAMK:ssa sitten .. ei varmaan ehkä 
.. tämmöstä mutta tämmöstä jalkautuvaa toimintaa on muun muassa Valkeekoskella hyvin 
paljon .. siel on tämmönen kehittäjä .. joka minusta on juuri tämmönen innovaatioasiamies 
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mitä suuremmassa määrin ja .. ja tota .. ja kyllä mä niiku nään kans tämän että me saatiin 
niiku tietysti nyt tämmönen tähän teemaan rajattu ulkopuolisella(2769) rahotuksella .. kyl mä 
.. täs on niikun meille hyvä .. kohta .. tarvitaaks me .. tarvitaaks mekin tämmönen jatkossa ja 
.. kuka .. kuka hän on .. että .. et varmaan niikun se .. en tiedä niikun muista .. näin ativi.. näin 
aktiivista roolia kuin siellä Valkeekoskella .. on tämmönen .. on tämmönen tota kehittäjä .. 
joka kerää näitä ajatuksia .. kokoaa myöskin HAMK:n sisällä .. minust tosi hyvää toimintaa 
että .. tää meijjän innovaatioasiamies ei ainakaan tällä hetkellä vie toimi ihan semmosella 
laajuudella ja .. sillä niikun .. verkottamis .. jutulla .. mutta että .. meil on nyt ainakin täsä pari 
vuotta aikaa tätä niikun kehitellä ja tutkailla asiaa . 
k: nähä mihin se seuraa.. 
v: joo . 
 
19NTK12417 
k: no tota .. tiedäksä sit tota .. onks HAMK:ssa koko organisaatioo kattavia sääntöjä.. 
ohjeistuksia ideaprosesseista tai innovaatioprosesseista . 
v:…no nyt tietysti tää .. projektori ohjelma joka nyt tulee eli .. eli tota .. ja sitten on tää .. 
käytössä .. jonka käyttöön en ole ehtinyt tutustuu .. tää orgidea tavallaan .. ehkä voi näitä 
ideoita tallentaa .. et nää on vielä tämmösiä niikun … projetorikin on nyt .. tullut käyttöön .. 
tai siinä on ollut vanha ohjelma ja .. mutta nyt uudempi on .. tallentuu esimerkiks tää 
suunnitteluvaihe .. mut sielt puuttuu niiku tavallaan tää idea .. innovaatio .. ihan se alkupää 
puuttuu sieltä .. niin niin .. näistä työkaluista varmaan niiku saa sitä systematiikkaa ja 
hallintaa kyllä kehitettyä .. kuhan ne vaan niiku otetaan käyttöön ja .. ja tota .. niitä kehitetään 
myös niitä ohjelmia yhdessä meijjän käyttäjien kanssa et mahollisimman .. mutkattomasti 
palvelis  niiku tätä meijjän arkee että .. että tota .. se käytettävyys niissä on niiku se 
semmonen .. tärkee juttu että .. et siel olis ne .. avain infot niiku niistäkin asioista mitä me 
tarvitaan oman toiminnan arvioimiseen tai .. tilastoimiseen ja muuhun .. että tän verran tiedän 
niiku näistä ohjelmista mutta että .. tiedän että tästä käydään niiku keskustelua .. keskustelua 
laajemminkin että .. jos sitten niikun .. et mitenkä .. mitenkä tota …. näin eri 
ammattikorkeekoulua esimerkiks .. nyt kun tässä on vielä .. täs on niin monikerroksisia 
asioita mitä on niiku meneillään .. on tää neliapila yhteistyö ja kaikki nää ja siinä esimerkiksi 
kuinka paljon me lähdetään yhdenmukaistamaan niiku erilaisia prosesseja .. esimerkiks näitä 
.. näitä prosesseja sitten näitten neljän amk:n kanssa että .. tää on vähä tämmönen epävar .. 
epämääränen tila tällä hetkellä tässä … mutta tota .. se varmaan siitä kyllä selkeytyy .. nyt 
vaan niiku tärkeetä olis mun mielestä .. tämmösissä  avoimissa kumminkin pitää niiku tästä 
HAMK:n sisäisestä tiedonkulusta .. huolta.. sitten kun me saadaan se kuntoon niin meidän on 
sitten hirveen helppo .. mutta että niikun pahimmillaan se saattaa johtaa sitä että jokainen 
ammattikorkea laittaa .. voi laittaa omat sisäiset prosessit kuntoon ja sitten pitäs tehdä yhteen 
niistä .. taas se alkaa uudestaan ja se on .. raskas prosessi että ..mutta että onko nyt toisaaltaan 
nyt mahdollista niikun .. siinä oikoakaan .. en tiiä .. saa nähdä mitäs tässä tulee .. 
tekemällähän sen huomaa . 
k: sittenhän sen näkee.. 
v: joo. 
 
19NTK12418 
k:3001..no tota .. mulla olis tässä vielä yks .. yks tämmönen aihe tai kysymys .. kysymys 
oikeastaan .. jos ajatellaan sitä semmosta perusinnovaatioprosessia .. on idea ..sitten on sen 
idean käsittely .. ja sit on se projekti .. tuotteistaminen .. ja sitten sen kaupallistaminen .. niin 
tota ..mihkä .. missä sä näät totanoin tässä putkessa .. tän HAMK:n roolin .. mihkä se sijottuu 
tähän putkeen. 
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v: ….kyä se varmaan niikun … HAMK:n rooli .. tota tietysti riippuu hirveen paljon niiku siitä 
.. että ..kuka tavallaan sen .. sen hankkeen ottaa niikun haltuun .. että sehän on osa sitä idea ja 
innovaatio työstämistä myöskin .. niiku näistä sopiminen että .. kyllä mä toivosin että HAMK 
olis mukana erityisesti niikun tou .. luomassa tämmösiä ympäristössä jossa tuotetaan ideoita 
ja innovaatioita .. niiku systemaattisesti tekee semmosta toimintaa ja kohtauttaa ihmisiä ja luo 
näitä verkostoja .. kuka sen idean sitten esimerkiksi ottaa sillä tavalla kopin siitä että lähtee 
hanke valmisteluun .. mun mielestä sekin on siinä verkostossa sovittava asia koska meillä eri 
toimijoilla on niiku erilaiset rahotuksetkin käytettävissä .. mutta että nyt me ei minusta niiku 
riittävästi … me ollaan vähän vartioidaan niitä .. rajoja .. et jos koulutusorganisaatiolla meillä 
niikun eri asteilla on erilaisia rahotus haku mahdollisuuksia .. kuinka paljon me ollaan siltikin 
tietosia toisistamme että me toimitaan esimerkiksi .. mun toimiala on kumminkin tai missä 
mä toimin niikun .. ja meijjän KT toimiin on tää hyvinvointi ala .. niin niin .. et tavallaan 
niiku tuotetaan sinne jotain lisäarvoa sille alalle .. saa sen hanke rahotuksen sitten .. tai hakee 
sitä kuka tahansa .. mutta toimitaan niiku samaan suuntaan .. niin siinä .. siinäkin kohdassa 
niikun .. on  tärkeetä se HAMK:n rooli vaikka siitä ei tuliskaan meijjän hanke .. mutta jos 
siitä tulee meijjän hanke niin .. niin.. tietysti sitten niikun .. siinä se hankkeen toteuttaja 
hallinnoin ja sen prosessin hoitaminen on sitten niikun se HAMK:n rooli .. ja sitten minusta 
se .. se ulos saattaminen .. se tuotteistaminen .. niin siinä tavallaan niiku erilaisienkin niikun .. 
reitityksien .. et se olis luonnollinen osa tavallaan niikun tuot .. siirtyminen siihen 
tuotteistamiseen .. ja jopa liiketoimintaan että se .. ne muodosta semmosen jatkumon myös 
sielä päässä .. jolloinka me päästetään irti .. irti ja tavallaan huolehditaan sinne saakka .. et 
joku muu ottaa siitä nyt .. kopin jos se on meijjän juttu tai .. jos se tulee sieltä .. se on ollu 
jonkun muun juttu niin .. otetaaks me se seuraavaksi sitten .. jonnekin .. että tämmösiä ketjuja 
tavallaan niikun .. niin niin .. toivois että niitä tulis ja siellä se rooli varmaan niiku vaihtelee 
että .. sekä .. tuottamassa näitä ideoita .. toteuttamassa niitä ..mut ei välttämättä .. mukana .. 
siinä verkostossa .. yhteisössä ..pienemmällä tai isommalla .. roolilla .. tai vaikka 
ohjausryhmässä .. et kyl se on niiku paikassa .. paikassa tärkee ja .. ja tota .. ja enemmänkin 
mä haluaisin.. nyt me ollaan keskitytty näitten hankkeiden läpivientiin .. hallinnointiin .. mä 
en yhtään kiistä että se on tärkeetä .. mutta mulla on pikkasen unohdettu tää meijjän 
tehtävämme näitten ideoiden niiku generoijana ja ..näi .. tavallaan tän alueellisen 
verkottamisen niiku .. että me otettas siitä joku semmonen vastuu .. ja että myös meidän 
sidosryhmät tunnistais sen vastuun ja tehtävän meille .. et se on myös siellä päässä semmonen 
asia mikä on tärkeetä .. tunnistaa ja sitä ei ihan niiku meijjän .. yhteistyötahot aina niiku 
tunnista .. myöskään …. mutta … tämmönen näkymä mulla niiku itelläni .. itelläni siihen olis 
ja .. ja ja ..jotenkin tää hanke maailma nyt vaan on semmosta niiku tää rahotuksenkin 
näkökulmasta että .. että tota .. myös meijjän rooli niiku muuttuu .. ei se oo enää samanlaista 
ku viis kymmenen vuotta sitten että .. HAMK:n rooli hankkeissa .. se muuttuu .. maailma 
muuttuu ja .. rahotuskanavat muuttuu ja myös ne .. kehittämis tarpeet ja ne ongelmat mihin 
haetaan ratkasua .. niin ne muuttuu … et semmonen niiku keskeneräsyys .. monitasosuus .. 
prosessinomasuus .. jatkuvuus ..tämmöset asiat niiku .. jotenkin vaan huo .. huomaan niiku .. 
joskus täällä niiku opettajat tuntee semmosta tuskaa että .. niiku ihan jo siitä että .. mikä on 
hanke ..ja mitä on T&K toiminta.. että kun nää ei oo niiku loppuun asti määriteltyjä asioita .. 
mi .. joku .. sitten me helposti ollaan allergisia jollekin .. käsitteelle .. nyt esimerkiksi tää 
innovaatio on yks hyvä esimerkki siitä jollekka jotkut niiku .. pelästyy sitä .. käsitettä ja .. ja 
tota ..sekään ei muuten lähde ku auki puhumalla että .. että tota .. makustelemalla sitä 
käsitettä ja luomalla sille ehkä moninaisempia merkityksiä että .. et kyllä tässä niikun .. työtä 
piisaa .. monella tapaa … mut mä en myöskään tiedä että .. ku tää on niiku niin syvästi näissä 
meijjän organisaatio kulttuureissa että voiko sitä niiku hirveesti nopeuttaa .. joskus mua 
tuskastuttaa kuinka hidasta tää on .. mutta tota .. eiks se sano vaan että .. maailma on .. ja 
jotenkin mä .. siin  ei muu auta muuta kun vaan niikun .. nää ei niiku pohtimalla oikeastansa .. 
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sitäkin tarvitaan mutta että .. että oikeastaansa parasta niiku ainesta .. erilaisilla pohdinnoilla 
on se tekeminen kumminkin .. ja sen arviointi ja reflektointi .. lähtee tekemään jotain asioita 
ja sitten pysähtyy pohtimaan . 
 
19NTK12419 
k: aivan ….. joo ei mulla totanoin muuta tässä nyt enään oo .. mun kysymys palettissa .. jos sä 
nyt .. haluat vielä jotain lisätä niin sana on vapaa .. 
v: musta tuntuu et mä olen puhunut kun ruuneperi että .. ettei varmaan .. oikein hyviä 
kysymyksiä .. 
 
k: kiitoksia hastattelusta. 
v: kiitos                
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Haastateltavan 20MTK118 haastattelun litterointi 
 
k: tänään on 7.10-09??(haastattelijan huomautus: tässä väärä päivämäärä, haastattelu päivä oli 
8.10-09. Haastattelija höperteli omiaan) kello noin 13.00. 
 
20MTK1180 
k: ensimmäisenä tässä olis tämmönen kysymys missä ominaisuudessa olet haastateltavana. 
v: kyllä mä koe että mä olen tän yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus ja tutkimuskeskuksen 
tutkimuspäällikkönä oikeastaan tähän kyselyyn .. tai haastatteluun . 
 
20MTK1181 
k: selvä..to ensimmäinen aihe alue olis tämmönen että minkälaiseks sä koe tän hetken idea ja 
innovaatio ilmapiirin osastolla missä työskentelet . 
v: no tota .. mä sanosin niin että .. ilmapiiri on tietysti vähän niiku kollektiivinen asia .. mä 
sanosin että tämmönen idea ja ja innovaatio toiminta enemmän niiku aktiivisten ..yksittäisten 
henkilöiden .. niikun .. toimintaa että .. oikeastaan mun on vaikee ottaa kantaa siihen onks 
ilmapiiri.. mikä yhteisö elementti jotenkin siinä .. mä kumminkin kokisin että aika 
positiivinen sillä tavalla että meillä on esimerkiksi muutamia tälläsia jotka on hyvin 
innovatiivisia ja .. monessakin mielessä niin kyllä heitä ainakaan sillä tavalla .. sillon pidä 
ainakaan (…79) .. etteikö ne uskaltas tuoda näitä ajatuksia esiin .. elikä siinä mielessä mä 
kokisin et se no kumminkin positiivinen mutta .. kysymys ei ole yhteisöllisesti vastattavissa 
se on enemmän yksittäisten ihmisten aktiivisuuden varassa . 
 
20MTK1182 
k: aivan .. no tota .. minkälaisia työkaluja teillä on ideoiden tai innovaatioiden hallintaan 
….tai menetelmiä ..miks niitä nyt voidaan sanoa. 
v: .. mä sanosin että meillä on tilaisuuksia ja mahdollisuuksia esittää niitä ideoita .. 
varsinaisesti niiku systematisoituja inno .. ideoiden ja innovaatioiden keräämistä .. ei meillä 
mitään tämmöstä järjestelmää oo .. mutta että meillä on sellaisia moniakin tapaamisia missä 
ollaan porukalla koolla ja joissa on mahdollisuus .. joissa ihan osana agendan kuuluu ideointi 
.. esimerkiksi meidän suunnittelupäivät ja tän tyyppiset asiat että .. mahdollisuuksia siihen on 
mutta .. ei mitään tömmösta systemaattista menettelyä tai jotain tiettyä esimerkiks 
tietojärjestelmää johonka pystyttäs …. haaviin keräämään .. ei meillä sellasta oo .. siis KT 
keskuksen tasolla. 
 
20MTK1183 
k: joo .. joo .. no onks nää tän hetken työkalut sun mielestä ajan tasalla.149 
v: ….. no tota …mä sanosin niin että .. että .. että kun niitä ei KT tasolla ole niin siinä 
mielessä vois heti ajatella että ne .. ehkä ei ole ajan tasalla mutta toisaaltaan mä sanosin niin 
että .. eiks oleellista kuitenkin oo että .. et semmosia ideoita joita on että niitä saadaan 
esitettyä ja oleellisempaa kai on se että ideoita saadaan .. eteenpäin ja ideoita …niinkun  
niiden esittämistä tuetaan kuin se että meillä on tietty .. välttämättä järjestelmä niiden 
kehittämiseen .. koska ei sillä järjestelmällä niitä tehdä jos ei niitä ideoita ole .. et siinä 
mielessä mä sanosin niin että .. ei ole mutta en pitäisi sitä kuitenkaan sillä tavalla että se ois 
ideoinnin esteenä .. mutta ei kyllä edistäkkään koska ei ole esimerkiksi systemaattista ideointi 
järjestelmää .. siis semmosta ..rakennettu semmosta menettelyä niin siinä mielessä .. sitä kyllä 
kannattas harkita oisko syytä jotenkin systematisoida sen ja .. mut mä näkisin siinä pitää olla 
HAMK:n tasonen juttu ..KT keskus on vähän liian pieni miettiin tämmösiä asioita .. niikun 
omina ratkasuina. 
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20MTK1184 
k: aivan .. kun teil on näitä ideoita tai näitten käsittelyä niin onks siinä joku määritelty 
porukka mikä käsittelee niitä vai tota mennääks aina tapauskohtasesti.220 
v: nyt riippuu hyvin paljon kuka ideoi.. siis kuka esittää ja minkä tyyppisestä asiasta on 
kysymys .. vähän se käsittely .. porraskin vaihtelee sen mukaan esimerkiks onko .. semmonen 
idea joka tulee opiskelijoiden suunnasta .. onko sellanen idea joka tulee opettajien suunnasta 
.. onko semmonen idea joka tulee .. niiku mä sanoin institutionalisoituna siinä mielessä että 
meillähän on siis tämmöstä koneisiin ..esimerkiks starttihautomo toimintaa .. uuden 
yritystoiminnan kehittämistä .. niin siellä taas ideoiden käsittely on pikkasen eritavalla .. se 
liippaa meitä sen takia kun ollaan tää yrittäjyyden .. tavallaan koordinoijja HAMK:ssa .. niin 
nää on … mulla tulee ensimmäisenä mieleen että nää olis sitä missä meillä on kontaktipintaa 
innovaatioiden ja yleensä tähän puoleen .. koska siel on kysymys aina … aina jonkinlaisen 
uuden liiketoiminnan tai yritystoiminnan kehittämisessä .. et semmonen lähinnä tulee mieleen 
.. mutta se on siinä taas .. siinä se on tietyllä tavalla mietitty miten siinä edetään .. mutta sitten 
tämmönen niiku .. yksittäisen opiskelijan tai ..tai opettajan .. jotka usein liittyy siis ihan 
opiskeluun .. siis tällä tavalla innovaatioon .. tai ideointiin .. niin .. niin siinä .. se menettely .. 
sanotaan niin että se on nyt tullut .. siinä mielessä on ajankohtanen kun tätä 
laadunvarmistusjärjestelmää .. mehän on jouduttu ottaan tähän kantaa et .. et miten meillä on 
tää järjestetty .. ne on ollu meillä ihan keskustelun aiheena ja mietitään parhaillaan 
systemaattista tapaa että miten tämmöset asiat .. esimerkiks se mitä opiskelijat esittää että 
meil on järjestelmällisesti mietitty että miten ne prosessoidaan .. mutta tähän asti se on ollu 
enemmän kyllä niin päin että .. että tota .. tapauskohtasesti tosiaan ja hyvin paljon riippuu se 
että .. kuka esittää elikkä opettajalla on tietysti  nopeammin saa sen kun .. opiskelija .. se 
edellyttää aina että se tulee opiskelija(…324) sen kertomaan .. meil on hyvin vähän semmosia 
tilaisuuksia missä opiskelijat suoraan esimerkiks esittäs jotain ideoita .. sanotaan nyt 
esimerkiks .. niikun .. johdolle tai kohta semmonen joka olis koko KT:n tietoon niit on tosi 
vähän . 
 
20MTK1185 
k: aivan .. no tota .. tästä porukasta mikä tavallaan näitten ideoitten kanssa sitten työskentelee 
niin kuin paljon ne niiku työaikaa tai vapaa-aikaa näiden asioiden pyörittämiseen . 
v:348 .. anteeks niiku ketkä… 
k: no ne ketkä tavallan ideoivat tai niitä ideoita käsittelevät niin totanoin kuin paljon ne 
käyttää .. käyttää niiku työaikaa tai vapaa-aikaa .. elikä millä tavalla se tapahtuu se… 
v: kyllä se on nimenomaan niin että se .. siis mitään erillistä .. esimerkiks jos puhutaan 
opettajan tai henkilöstön työajan käytöstä ni .. ni mitään erillistä aikaa ideointiin ei .. ei 
sinänsä ole mutta se miten ideointi tulee .. paitsi on oma .. oma intressi  ja vapaa-ajalla tehdyt 
ideoinnit .. sitten meillä on kyllä tiettyjen asioiden kehittämiseen on varattu ihan esimerkiks 
työaika suunnitelmissa tietty määrä tunteja niin siinä yhteydessä .. ihan oletuksenakin on että 
siellä ideoidaan jotakin uusia menettelyjä mutta .. nää liittyy enemmän siihen meidän niiku 
opetukseen tai tutkimus ja kehittämis toiminnan kehittämiseen.. että esimerkiks tosta 
yritystoiminnasta tämmöstä niin se ei ole sitten siinä agendan sisällössä .. mitä meillä siis 
opetuksessa on uusia .. meil on tämmösiä .. siinä mielessä institutionalisoitu että meillä 
esimerkiks työajasta voi  .. tietyt valitut henkilöt .. joka on usein valittu sen takia että niillä on 
tähän liittyviä ideoita niin .. niille on varattu tietty tuntimäärä käytettäväksi siihen 
kehittämiseen ja siinä oletuksena on että siinä tulee myöskin näitä uusia ideoita ja .. ja 
menettelyjä sitten laajemman porukan käsiteltäväksi .. ne esityöstää sitä asiaa . 
 
20MTK1186 
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k:joo .. no tota .. onko osastolla sit syntynyt semmotteita innovaatioita et niist ois tullut jotain 
prototyyppejä .. palveluaihioita tai vastaavia .. ja sit mahdollisesti .. mahdollisesti 
liiketoimintaa. 
v:439 .. no tota … kun sanoit osastolla tai .. tarkotatko .. 
k: tarkotan lähinnä tätä KT .. 
v:.. sisältyyks siihen myös opiskelijat .. 
k: joo kyllä tarkotan opiskelijoita ketkä… 
v: .. . no sanotaan niin että ..ihan tuore esimerkki meillä on yks .. meidän opiskelija joka sai 
tätä AMK TULI projekti rahaa .. liikeidea joka liittyy verkkoliiketoiminnan kehittämiseen .. 
et siinä mielessä on ihan tässä mutta … kyllä niitä hyvin vähä on .. jos sen pitää tosiaan 
täyttää toi ehto että siis se idean on ollu sellanen joka on niikun .. jossa on niiku tää 
kaupallistaminenkin mukana että .. mä ennemminkin sanon että meiltä on syntynyt paljon 
sellasia ideoita jotka on otettu HAMK:ssa käytänteiksi .. esimerkiksi op .. opinnoissa ja 
opiskelussa ja opetuksessa … esimerkiksi .. opinnäytetöiden hallinnointi järjestelmä on 
meijjän opettajan kehittämä … opinnäytetyöprosessi muutenkin .. se HAMK:n tasonen .. aika 
pitkälle innovoitu meillä ja me ollaan noissa .. erityisesti tietojenkäsittelyn .. sekä opettajat 
että opiskelijat on ideoimassa sellasia jotka näkyy HAMK:n tason järjestelmissä .. että tässä 
mielessä meillä on ihan esimerkiks henkilöstö mukana .. HAMK:n opetuksen kehittämisen .. 
mä sanoisin jopa innovoinnissa mutta sitten kun .. jos tulee tää kaupallistamis vaatimus niin .. 
mulla ei nyt yht’äkkiä tuu mielee kuin muutama .. starttihautomossa ollut opiskelija jotka on 
kehitellyt omaa liikeideaansa ja sitten tosiaan tää AMK TULI tapaus mikä oli tän syksyn . 
 
20MTK1187 
k: aivan 528 .. onks näistä .. voiks näitä sanoo että näist ois syntynyt jollakin tavalla 
liikevaihtoo joko HAMK:lle tai sitten .. näille tekijöille tai yrityksille. 
v: mä en os .. mä en pysty sanomaan koska mä en tiedä .. en osaa vastata tohon. 
 
20MTK1188 
k: joo .. onko näistä sitten syntynyt niikun keksintöjä tai patentteja. 
v: … tohonka en pysty sanomaan .. en tiedä .. ei ole tiedossani .. mä olettasin jos olis syntynyt 
niin olisin kyllä tietonen .. siitä olis varmasti tuotu kyllä esille koska se ois sen tason asia jo 
että siit olis varmaan ollut jotain .. siis jotain  ei sisällöstä tietenkään mut siitä että semmosta 
haettu ja mä luulen kyllä että siitä olis tieto eikä .. vahvana käsityksenä että ei ole. 
 
20MTK1189 
k: aivan .. onks sit työsuhdekeksintöilmotuksii .. tullu . 
v: ei tiedossani .. sitäkään … mutta tota .. on nyt liittyen esimerkiksi näihin … näihin äsken 
mainittuihin järjestelmien kehittämiseen niin .. niin varma en tästä ole että .. mun tiedossani 
ei ole .. mut mä ole siis ollut tässä tehtävässä nyt .. kaks ja puoli vuotta .. niin siltä ajalta 
mulla ei oo tiedossa .. sitä edellisestä en osaa sanoa. 
 
20MTK11810 
k: aivan .. sitten yleisellä tasolla tommonen kysymys liittyen tähän keksintöhin ja patentti 
käytäntöihin .. miten sä näät että .. miten ne liittyy tavallaan tähän innovaatio toimintaan. 
v: no tota … 
k: tai mikä sun mielipitees tavallaan on keksintö ja patenttikäytännöistä .. on 
innovaatiotoiminnassa… kysytään niin päin se. 
v:…. no tota …kyllä mä niikun miellän ne sillä tavalla .. nää kaks asiaa .. siihen liitty sit 
muutamia muitakin niiku tämmösiä .. tämmösiä niikun .. siis mulle paljon tutumpi on 
tekijänoikeus ja copyright koska se liippaa lähempänä sitä maailmaa jossa mää oon ollut 
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suuremman osan ajastani mutaa .. noi mitä kysyt niin .. enemmän must liittyy siihen että jos 
sulla on sellanen idea .. idea joka on .. rakennettavissa siis kaupallistettavissa ihan tuotteena .. 
palveluna tai muuta .. niin erityisesti nyt kun jos se on ihan fyysinen tuote tai sitten sellanen 
palvelu joka on niiku selkeesti rajattavissa olemassa olevista niin .. sehän on sen .. ideoijan ja 
.. ja kehittäjän niiku tapa suojata sitä omaa … oman niiku keksintönsä tai parempihan nyt on 
tavallaan sitä kautta tuleekin että siinä on ne .. aika tiukat vaatimukset yleensä myönnetään 
..mut siin on sen oman .. oman idean .. oman .. oman niikun keksinnön suojaamisesta ja sen .. 
niiku oikeuksien .. tavallaaan tietynlaista .. niikun säilyttämisestä kysymys elikkä se menee 
sitten sinne .. se on sitä mikä sitten viime kädessä on juristien tehtävä tulkita että missä 
vaiheessa sitä on .. mutta siinä on kysymys siitä että yritetään suojata sitä .. sitä ideaa ja 
säilyttää se puhevalta itsellä .. näin mää sen ymmärrän yleisellä tasolla ja sen takia meillä nyt 
äsken mainituista syistä hyvin vähän on tän tyyppistä toimintaa ollu mun on aika vaikee sitten 
niiku linkittää sitä niihin asioihin jotka taas mää ymmärrän niiku meidän näkökulmasta 
innovoinnilla niin.. että nää olis kovin relevantteja siinä yhteydessä .. siks vaikee vastata 
tohon kysymykseen . 
 
20MTK11811 
k: aivan ..hyvä ..735.. tota sit siirrytään seuraavaan aihepiriin tavallaan että .. miten ideat ja 
niiden käsittely niin palvelee opetusohjelmia ja opettamista. 
v: …no tota .. ne mää .. siin on jo kahdenlaisia ideoita .. on nää mitä mä äsken puhuin niiku 
opettajien ja opiskelijoiden ideoi siitä miten me voitas esimerkiks tietyt asiat hoitaa paremmin 
.. et jos tästä näkökulmasta ajattelee niin .. niin .. siihen on kehitelty .. se on tähän 
laadunvarmistusjärjestelmään liittyen että meillä pitää olla systemaattinen tapa käsitellä näitä 
.. sitten on toinen puhe elikkä miten tavallaan ideointi sinällään esimerkiks meidän 
opetuksessa .. vois olla osa elikä me rakennettaskin meidän ops:sia tai opintojakson 
toteutukseen ja sen varaan että siel tehtäs tän tyyppistä toimintaa niin .. sitäkin konseptia me 
mietitään .. parhaillaan elikä meillä on tarkotus tehdä tällasia .. siis ottaa sellasia .. sekä 
ops:sissa että sitten erityisesti siellä kun opintojaksojen toteutuksia suunnitellaan sitten 
myöskin mietinnän alle sille .. sille että me saatas enemmän .. esimerkiks nyt tämmöstä .. 
opiskelijat ja opiskelijat ryhminä .. pienryhminä ja tän tyyppisenä niikun kehittelemään 
esimerkiks uusia liiketoimintaa tai tän tyyppisiä asioita .. yks esimerkki on tästä musta on se 
että meillä vois olla sellanen .. siit on puhuttukin itse asiassa sellasesta .. opiskelusta jossa 
opiskelija omaa liikeideaansa tai jonkun toisen liikeidean kehittäisi osana omia opintojaan .. 
elikkä kun meillä esimerkiksi yrittäjäksi.. nuorisopuolella varsinkin ..yrittäjäksi aikominen tai 
ryhtyminen tuntuu olevan aika ison kynnyk .. henkisen kynnyksen takana johtuen 
opiskelijoiden elämän tilanteesta ni .. he voisivatkin tavallaan harjottaa sitä ideointia sillä että 
heillä ois jonkun toisen liikeidea tai .. tai tämmönen osio jota he lähtis kehittämään .. ja .. ja 
tää on nyt toinen linja että .. et mä näkisin et nää molemmat olis hyvä olla mukana .. elikkä 
jos kysytään miten se palvelee opetusta  on tosiaan tää .. prosessiin liittyvät innovoinnit .. 
siihen miten opetetaan .. ja sitten myöskin se opetuksen sisältöön liittyvät asiat .. elikkä 
meillä osa opetusta vois olla tämmöstä innovointi tyyppistä toimintaa . 
 
20MTK11812 
k: kyllä 870.. no laajennetaan vähän sitä niin miten sä näät sitten niiku tämmötteitten 
koulutusohjelmien välisen yhteistyön versus sitten KT keskusten välisen yhteistyön. 
v: niin nyt tällä hetkellä vai tulevaisuudessa nähdä … 
k: nyt tällä hetkellä tai yleisesti että miten sä näät sen totanoin .. miten paljon sitä on ja .. ja 
totanoin millä tavalla säs näät sen että .. mitä hyötyjä tai haittoja siit vois olla. 
v: no sanotaan nyt niin että .. että .. aika vahvastihan nyt .. mullakin on siis käsitys ..mutta se 
tulee aika vahvasti ulkoisten vaikutteiden kautta on tietysti tää että .. innovoinnissa .. on 



                                                                                                                               LIITE 2/ 181 

 181 

eduksi jos siinä on tämmönen .. monen eri näkökulman yhdistävä asia .. elikkä tämmönen 
niiku sanotaan koulutusohjelma rajat ylittävä .. ja ja KT:kin rajat ylittävä asiat .. mutta sitten 
.. täytyy kyllä heti sanoo siihen että kyllä mun  kokemukseni  se on että nää rajat esimerkiksi 
koulutusohjelmien ja .. ja ja .. KT:n .. koulutus ja tutkimuskeskusten välillä on yllättävän .. 
tiukat ..elikkä .. siin on aina lisä .. lisä kynnys ylitettäväksi jos esimerkiksi joku idea tai 
innovaation .. toteuttaminen tai .. läpivienti tai .. edes eteenpäin vienti edellyttäis .. useamman 
koulutusohjelman .. tai useamman KT keskuksen yhteistyötä .. hidaste se on joka tapauksessa 
.. mutta mä en prose.. välttämättä este oo mutta .. tää pitäs olla selvästi matalampi .. 
matalampi .. mutta tässäkin se aika paljon riippuu että mihin se .. mihin se liittyy se 
innovaatio .. että jos se menee kovin pitkälle yksittäisen koulutusohjelman niiku subtanssiin 
siinä ei välttämättä sitten löydy kovin helposti .. muista kiinnostuneita ja .. tai se ongelma 
jossa taas on semmonen joka .. jolla .. jolla on hyvin laaja mielenkiinto niin sinne tulee sit se 
ongelma että mielellään pidetään ne ideat omina .. elikä ei jaeta sitä tietoo . 
 
20MTK11813 
k: aivan .. aivan 988.. tota .. palataan vielä vähän tohon alkuun .. tohon innovaatioilmapiiriin 
..niin .. mitä sä olet mieltä onks T&K henkilökunnan ja opetushenkilökunnan välillä eroo 
tässä innovaatioilmapiirissä . 
v: … no nyt mun täytyy sanoo .. jos puhutaan meist .. mä vastaan niiku KT:n 
tutkimuspäällikkönä .. mniin meil on hyvin vähän T&K henkilöitä .. meillä on ihan muutama 
joka on olemassa olevissa projekteissa .. et puhutaan nyt kahesta kolmesta henkilöstä .. jos 
haetaan niinku T&K henkilöstöä .. mutta siis noin .. mä vastaisin  niiku yleisemmällä tasolla 
niin kyllä mun mielestä ja kokemukseni perusteella T&K tehtävissä toimivat henkilöt on 
huomattavasti innovaatio myönteisempiä kuin puhtaasti opetustehtävissä olevat henkilöt että 
.. kyllä se näin näyttää menevän .. että siinä todennäkösesti T&K tehtäviin hankkiutuu 
sellaset ihmiset jotka sitten näkee .. ja on esimerkiks sanotaan nyt .. jos ei nyt innovaatio 
myönteisempiä ainakin niikun .. joustavampia sen .. sellasten tekijöiden suhteen jotka on 
innovoinnin taustalla ja ajankäytön ja tän tyyppisten asioiden suhteen .. ja energia tasossa .. 
niin kyllä musta .. T&K henkilöstö on .. on .. on ainakin niin .. niikun mun mielestäni ja 
kokemukseni mukaan selvästi innovaatio myönteisempää .. riippuu taikka pikkasen siitä 
miten se innovaatio käsitellään mutta .. opetuspuolella näyttää olevan aika vahva tradition 
merkitys aina .. eli vakiintuneet tavat .. sillä pitää aina erikseen perustella se että .. miksi asiat 
pitäisi tehdä jotenkin uudestaan kun ne toimii nytkin .. mutta T&K puolella ja projekteissa ja 
hanketoiminnassa on usein kysymys juuri että pitää nimenomaan tehdä toisin .. koska se 
projekti perustaminen on jo perusteltu sillä että pitää tehdä jotakin toisin .. kyseenalaistaan 
jotakin sellasta mikä on .. aikasemmin ollu .. siihen se kehittämisen näkökulma on paljon 
selkeempi ..se lähtökohta .. innovoinnissa on parempi et siin  .. esi ..esitä aina jotain uutta .. 
uutta jolla on joku .. joku mutta että .. että opetuksessa aika usein .. usein niikun ..on 
yllättävän voimakas semmonen sovinnainen ajattelu .. että kaikki muutokset pitää .. pitää 
jotenkin niikun .. vie .. mitä isompi muutos sitä jyrkemmältä tuntuu että .. korkeammaksi se 
kynnys nousee.. mutta .. tarkastelussa .. poikkeuksia varmaan löytyy .. se oli liian yleistävä . 
 
20MTK11814 
k: niin .. aivan .. no totanoin sit vähän palataan näihin .. käytettyihin prosesseihin et 
totanoinniin .. mitkä niikun on sen teidän nykykäytännön vahvuudet ja heikkoudet . 
v: .. innovointiprosessin .. 
k: niin  
v: .. prosessin kannalta ..1141..no mä sanosin että vahvuuksia on siinä mielessä että meillähän 
on .. kun meillä on siis .. suhteessa muille HAMK:n KT:ssä .. mehän ollaan henkilöstö 
määrältä aika pieni .. taitaa olla pikkasen alle kolmekymmentä .. sanotaan siinä noin 



                                                                                                                               LIITE 2/ 182 

 182 

kolmekymmentä ja siin on sitten jo kaikki opettajat ja opetuksen niiku tää tukihenkilöstö .. 
mukana .. niin .. se hyvä puoli siin on se että meillä kyllä pystyy niiku ideoita esittämään .. ei 
oo tämmöstä jyrkkää hierarkiaa siitä että kuka saa esittää ja mitä .. mutta sitten taas heikkous 
on sitten se että .. ei oo oikeastaan .. liityykse tähän samaan asiaan että .. meillä ei ole sitä 
semmosta .. think-thank  poolia joka miettis näitä asioita johtuen siitä että meil on porukka 
kiinni hyvin tiukasti täs juoksevassa toiminnassa .. et tosiaan semmoseen .. systemaattista 
aikaa kehittämiseen ideointiin niin ei taho löytyä keltään elikkä mennään vähän sillai niiku 
juostaan koko ajan pysyäksemme siinä .. pyörässä mukana ja sitten kellään ei ole aikaa 
miettiä jos me hypättäs siitä vähänks aikaa pois ja miettis miks me juostaan niin ..  niin tätä  
niiku efektiä me tarvitaan että .. pitäs olla ilman muuta jos ajatellaan niiku uuden kehittämistä 
.. enemmän aikaa siihen .. tosiaan siihen kehittämiseen .. et kaikki ei meinis sen .. jo olemassa 
olevan niikun .. niiku ..käynnissä pitämiseen . 
 
20MTK11815 
k: aivan .. no minkälainen vois olla sitten semmonen hyvä toimintamalli. 
v: se joka toteuttas tän elikkä .. tän edellä mainitun elikkä sen että siinä olis tosiaan 
mahdollisuus siihen että .. että siis ainakin mä uskon että innovaatiota ja ideoita syntys 
enemmän jos .. jos ois pikkasen hitaampi tahti tän juoksevan toiminnan hoitamisessa koska .. 
joku .. muista missä .. jotain uutta ideoidessa niin ensimmäinen kakskyt viis minuuttia pitää 
niikun .. ei synny mitään .. tavitaan vähintää kakskytä viis minuuttia et sun aivos alkaa 
kehittelemään uutta .. jos tän verran olis aikaa .. sanotaan nyt edes kerran viikossa niiku 
sanotaan nyt puol tuntia käyttää siihen että rauhottus ja miettis vähän asioita .. ettei se olis 
kymmenen viiden toista minuutin niiku aikatauluun hakattu .. niin mä uskon että .. että alkas 
syntyyn .. ainakin ideoiden määrä varmasti niiku monikertastus jos olis mahdollisuus 
tämmöseen .. ja nyt on kyl kun mä sanoin tossa että on aktiivisia henkilöitä ne ilmeisesti ottaa 
sit vapaa-ajaltaan tän mietinnän että .. että .. ei se tarkota että jokaisella pitäs olla puol tuntia 
miettimisaikaa mutta se .. tosiaan se pitäs tosiaan olla varattu sen verran että olis mahollista .. 
ja sitten toinen että … semmosia tilaisuuksia pitäs olla jossa pystyy niiku .. niiku törmäyttään 
näitä ideoita että .. et tosiaan et ei se olisi liian iso se kynnys niiku esittää se .. että esimerkiksi 
jos pelkää jotain tai tämmöstä .. pitää olla mahdollisuuksia ..ideoida pitää olla 
mahdollisuuksia esittää niitä muille .. minusta ne on tärkeitä. 
 
20MTK11816 
k: joo .. hyvä ..1311.. no tämmönen innovaatioasiamies niin .. onks teidän täällä .. KT 
keskuksessa semmosta ja tiedätkö että onko HAMK:ssa tämmöstä henkilöö . 
v: .. no tota .. meillä ei ole .. nyt mulla .. nyt mä en .. olen kuullut termin .. mutta nyt en ole 
ihan varma .. meillähän on ollu siis hankinta asioissa yhdyshenkilö näis patentti ja muissa .. 
se on ollu siellä T&K palveluissa .. oli pitkää toi Haimin Aki .. mut nyt Aki on ilmeisesti 
siirtymässä jonnekin muualle .. nykin .. jos mun pitäs nimetä niin en ole ihan varma 
sanoisinko oikeeta nimee niin siksi en sanokaan .. mutta siis semmonen käsitys että HAMK:n 
tasolla on .. mutta .. mutta .. ei ole nyt mitenkään niiku mullekaan selvä mitä hän todella 
sitten tekee siinä roolissa .. kyllähän siinä mielessä .. kyä se epämääräinen se käsitys on  .. mä 
oon innovaatiopuolen tässä niiku HAMK:n tasolla lähinnä mun tietolähteeni on T&K jory 
jossa .. Hakalan Matin .. jossa mä olen meidän KT keskuksen niiku edustajana .. sitä kautta 
mä lähinnä saan tietoo ja .. mul olis näistä patentti ja näistä käsitystä .. työsuhdekeksinöistä 
meillä on ollut infoja kyllä siellä . 
 
20MTK11817 
k: no tota ..tiedäksä sit onks HAMK:ssa niiku organi .. koko organisaatiota tason kattavia 
sääntöjä ja ohjeistuksia idean ja innovaatioprosesseista . 
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v:…..no tota .. nää asken mainitut infot ja muut antas ymmärtää että meillä on ..  tiettyihin tän 
osiin  .. kuten esimerkiksi tähän patentointiin .. työsuhdekeksintöihin niin tämmösiin liittyen 
meillä on ohjeistuksia ja menettelytavat .. ainakin toimintaohjeet olemassa .. ja siihen liittyy 
nää roolitukset HAMK:n tasolla… mutta sitten että .. onko meillä menettely … niin … siis 
semmonen  toimiva kokonaisuus .. mul on semmonen käsitys että sitä rakennetaan tällä 
hetkellä .. elikkä vastaus olis vähän niiku näin että ..täl hetkellä se ei systemaattisesti ole 
olemassa mutta että .. sellasia pyrkimyksiä  on ja .. esimerkiks ihan projekteina ollaan 
tekemässä tän tyyppistä juttua .. eli on ihan HAMK:n tason .. tason virityksiä asiassa .. tai 
semmosia ideointeja ja kehittelyjä ja sitten on tämmösiä muiden vetämiä hankkeita jossa me 
ollaan osana .. et niit on ainakin mun tiedossa yks jossa meidän KT keskus on mukana .. että 
.. että tääkin on vähän epämääränen mun käsitykseni tästä . 
 
20MTK11818 
k: joo ..1467.. sitten ei mulla tässä nyt yks aihealue vielä olis niikun.. jos ajatellaan tätä 
tämmöstä innovaatioprosessia .. niiku perusinnovaatioprosessia kokonaisuudessaan .. on se 
idea .. sitten on sen idean kehittely .. sitten on se projekti ..sen tuotteistaminen .. ja sitten sen 
lanseeraaminen markkinoille .. niin mis kohtaa sä tätä putkeen näät HAMK:n roolin. 
v: ……..no tota …. joo … saanko mä itte päättää mitä mä ymmärrän tässä HAMK:lla.. 
k: joo. 
v:. koska tota.. taas riippuu vähän kenestä HAMK:n toimesta puhutaan .. jos ajatellaan 
HAMK:a niiku ihan näin niikun laki sanoo .. se on siis oppilaitos .. kyllä mä sillon näkisin 
että se on siinä alkupäässä .. ideoinnissa ja ideoiden prosessoinnissa .. elikkä .. elikkä 
tavallaan mun on vaikee kuvitella HAMK lähtis niiku oppilaitoksen roolissa vetämään 
jotakin liiketoimintaa tai kaupallistamaan jotain ideoita .. että .. että nyt kun .. sitten mä 
tavallaan kyllä täytyy sanoa kun mä olen siis yrittäjyyden ja liiketoiminnan KT keskuksesta .. 
itse vielä edustan liiketaloutta tässä niin … mä kuitenkin näkisin niin että olis aika tärkeetä 
että meillä olis myöskin sitä osaamista .. liittyy siihen kaupallistamiseen koska meijjän 
koulutus on aika pitkälle tos markkinoinnissa .. johtamisessa ja ja .. ja osittain 
tietojärjestelmissä liittyy juuri sen tyyppisiin asioihin .. mutta mul on vaikee nähdä että 
HAMK:i lähtis oppilaitoksena niiku kaupallistamaan jotakin .. ideoita että .. mä luulen että 
aika pitkälle tullaan jo siihen että mitä meidän kuntayhtymän omistajat ja kuntapäättäjät 
sanois jos me lähettäs esimerkiks tarjoamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja siis 
..HAMK oy nimissä .. kun saman aikasesti on toimivia ja kunnilla on omat organisaatiot jotka 
hoitaa .. mä en niiku nää kun ei ole sitä että me .. valtion verovaroin .. siis veronmaksajien 
varoin .. teemme jotakin sellasta joka sitten .. on markkina häirikkönä tuolla … jos sitä vähän 
kärjistää .. elikä mä nään kyllä että siin nimenomaan siin alkuvaiheessa on .. mutta sitten 
totanoin niin .. niin .. taas niiku meijjän KT keskuksen näkökulmasta .. niin olis aika tärkeetä 
meillä kuitenkin olis myöskin sellasta osaamista joka palvelee esimerkiks ulkopuolisia 
yrittäjiä .. tai yrittäjiksi aikovia .. ja myöskin siinä kaupallistamis vaiheessa .. elikkä sitä 
osaamista olis siellä myöskin .. mutta en mä nää että HAMK:i vois toimia niin oppi .. mä 
puhun HAMK:sta oppilaitoksena .. enkä mä nää sitäkään kovin järkevänä niin kauan aikaa 
kun meillä tulee verovaroin tää rahotus .. että HAMK lähtis siis .. perustamaan erillisiä 
yrityksiä .. joiden kautta sitä pyöritettäs jotain liiketoimintaa niin musta se ei oikein kuulu 
oppilaitoksen rooliin .. etä täs mä olen niiku suomalaisen kulttuurin kannalla enkä vähän 
amerikkalaisen mallin .. niiku jossain amerikkalaisissa oppilaitoksissa tää nähtäs ihan eri 
tavalla .. se nimenomaan nähtäs niin että pitää syntyä sitä .. yrityksiä ja sinne menee jopa 
oppilaitoskin jollain panoksella mukaan ja tulee pääomasijottajat nää että .. mutta must on 
kuitenkin selkeesti ..se on .. tämmönen toiminta on pidettävä niiku erillään siitä oppilaitos 
toiminnasta että se .. musta ei istu niin kauan aikaa kun me toimitaan verovaroin niin se ei 
muta oikein siihen konseptiin .. tää on mun käsitykseni …. et … siin on molemmanpuolinen 
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.. kyl mä niin näkisin .. niin kauan kun rahotuspohja .. omistuspohja on tämä niin .. se on siin 
alkuvaiheessa .. eli just kun sanoit sen prosessin niin nimenomaan siin ideoinnin ja niiden 
kehittelyssä ja sitten esimerkiks .. jos se on hankkeena tai rahottajat on .. jos sillä on 
kaupallista arvoo niin .. mä uskon että joku on siitä valmis myöskin maksamaan .. niin sitä 
kautta voidaan kyl ajatella että siitä otetaan niiku omakustannus periaatteella omat pois .. 
mutta että .. en mä usko .. en mä oikein usko että HAMK:lla olis edes .. edes oikein niiku 
osaamistakaan lähteä kovin pitkälle menemään toimintaa että .. se olis kumminkin ihan 
erilliset toimijat .. et siin tulee ongelma se että se irtaantuu meidän perustyöstä .. opetuksesta 
niiku se .. se on sitten vaan bisneksen hoitamista .. en mä tiedä miten se sitten palvelee enää 
sitä kun siihen tulee kaikki liikesalaisuudet ja yrityssalaisuudet sitten .. oisko sit enää 
julkisesti käytettävissä meidän opetuksessa esimerkiksi ne ahiot mitkä siel syntyy etä mä en 
oikein usko jos se on yksityinen yritys .. vaikka HAMK olis siinä osa-omistajana .. siks mä 
olisin sitä mieltä että se on se alkuvaihe. 
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k: hyvä ..täs oli mun kysymys patteri .. et jos haluut jotain lisätä vielä ihan .. nyt on sana 
vapaa. 
v:……en mä tiedä .. en mä yht’äkkiä keksi .. keksi oikeastaan .. oikeastaan mitään … 
semmosta.. oma-alotteisesti .. must oli hyvät kysymykset sulla oli että  .. totanoiniin ..huomas 
se oma tietämyksensä rajat .. aika moneen joutu sanoo että ..  mä luulen tai että mulla oon .. 
että semmonen olo tuli että joo että .. tärkeistä asioista puhut mutta että .. vähän ollaan 
semmosella harmaalla alueella tällä hetkellä .. että ei oikein .. että onko tää homma hoidossa 
ja jos on niin .. miten .. että just .. toivon että olisi .. semmonen yleinen toivomus olisi että 
nääkin asiat olis mietitty .. mutta sitten  .. kokoajan kuitenkin pitää  ideoinnissa muistaa 
varsinkin se että .. ei se järjestelmien ja systeemien luominen .. ei se sitä ideointia takaa .. että 
se on niiku välttämätön mutta ei riittävä .. se .. just kun sanoit ilmapiiri ja se .. onko se että 
ideointia kannustetaanko siihen vai onko se niin että sitä .. se ammutaan alas niin .. kyä se 
ratkasee sitten sen tuleeks sieltä mitään .. et järjestelmät ja systeemit on niiku välttämättömiä 
ei riittäviä ehtoja innovaatio toiminnalle… olkoon se minun loppulauseeni .. kiitoksia. 
k: selvä .. minä kiitän. 
 
Kuriositeetina kommenttisi haastattelun jälkeen(joka tuli vielä nauhalle): 
”mä luulin että se kestää pitempään” ….;)     
 


