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1. TKI-tilanne
Riitta esitteli vuoden 2016 tuloksen tki-toiminnalle asetetuille mittareille.
Amkin tulos on kokonaisuudessaan parantunut. MTI:n tulostavoitteet on toteutuneet varsin
hyvin. Tulostavoitteet ja niiden mittaus tapahtuu sekä OKM:n raportoitaviksi edellyttämillä
mittareilla sekä Lapin amkin sisäisillä mittareilla.
OKM:n mittarit ovat ulkopuolinen tki-rahoitus, julkaisut, yamk-tutkinnot ja henkilöstön kvliikkuvuus. Lapin amkin sisäiset mittarit ovat asiakasrahoitus (kunta- yritys- ja muu
ulkopuolinen rahoitus) tki-liiketoiminta (ei sisällä koulutuksen myyntiä kuten esim.
passikoulutuksia), TKI-toiminnan kokonaismenot ja kv-hankkeiden rahoitus ja tkiopintopisteet (opintopistekertymässä ei voida erottaa hankkeissa ja opetuksen
työelämäyhteyksissä tehtyjä tki-pisteitä).
Tavoitteet 2017: ulkoinen rahoitus 800 000 €, tki-liiketoiminta 70 000 €, asiakasrahoitus
98 000 €, julkaisut 30 kpl, liikkuvuus 70 vrk, tki-opintopisteet 6 500 ja kv-rahoituksen osuus
15% ulkopuolisen rahoituksen määrästä.

2. TKI-toimintasuunnitelma
Riitta esitteli tki-toimintasuunnitelman 2017. Suunnitelma löytyy intrasta tki-työryhmän
tiedostoista.
Amkilla on käytössään innovaatioseteli, jonka käyttöä ohjaa ja koordinoi palvelupäällikkö
Mirva Juntti. Valtakunnallisesti seteliä on käytetty hyvin, mutta amkeissa aika vähän (66) Lapin
amk on käyttänyt hyvin suhteessa muihin amkeihin (7 toteutettu, 10 prosessissa).

3. Hanketilanne
Käytiin Reposta läpi hanketilanne – erityisesti valmistelussa olevat hankkeet.
Projektipäälliköiden tulee huolehtia siitä, että hankkeiden tiedot on huolellisesti ja riittävän
kattavasti tallennettu intraan. Lisäksi projektipäälliköiden vastuulla on, että hanke on oikeassa
tilassa intrassa (valmistelussa, rahoituskäsittelyssä, toteutuksessa).

Hankesuunnittelurahan osalta todettiin, että sitä on tki-budjetissa käytettävissä hankkeiden
suunnitteluun sekä tki-henkilöille että opettajille. Hankesuunnittelua koordinoiva henkilö
arvioi opettajien tarpeen ja sopii opettajien osallistumisesta hankesuunnitteluun hankkeen
luonteesta riippuen opetuspäällikön kanssa. Hankesuunnittelurahan käytöstä sovitaan tkipäällikön kanssa (h/hlö).
4. Integraatio
Integraatiosuunnitelma tehdään jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja se sitoo hanketta ja
opetusta toteutuksen suhteen. Haasteena on usein ollut se, että opettajien toteutettaviksi
suunnitellut osat eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa ja tästä syystä hankkeen toteutus
saattaa viivästyä
suunnitellusta. Integrointisuunnitelman toteutumista seurataan
puolivuosittain
ja
samalla
arvioidaan/päivitetään
tuleva
puolivuotiskausi.
Integrointisuunnitelma tallennetaan Repoon.
5. Monialaisuus
Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa kannustetaan monialaisuuteen, joka myös on
yksi
hankesuunnitelmien lausuntokriteereistä. Vuodelle 2017 pyritään saamaan
menettelyohjeet siitä, miten omarahoitusta seurataan ja ohjataan osaamisaloille hankkeiden
toteutuman perusteella esim. maksatusten yhteydessä. Toistaiseksi hankkeiden rahoitus ja
amkin omarahoitus ovat olleet hallinnoivan osaamisalan kontolla.
6. seuraavat tapaamiset 5.4. klo 13, 6.6. klo 9
Seuraavassa tapaamisessa ops-vastaavat esittelevät opetussuunnitelman sisällöt tkihenkilöstölle. Tällä pyritään edistämään ja helpottamaan opetus- ja tki-henkilöstön
yhteistyötä hankkeissa kun tki-puolella tiedetään paremmin, mitä opetussuunnitelmat
sisältävät ja miten niitä voidaan kytkeä tiiviimmin hanketoimintaan.
7. Muut asiat
Matkailun kehittymisnäkymät ovat nostaneet esiin tarpeen matkailun kantokykyä ja
kestävyyttä tutkivaan ja kehittävään hankkeeseen tai hankekokonaisuuteen. Asiaan palataan
siinä vaiheessa, kun kumppaniverkostot ja tarkempi sisältö alkavat hahmottua.
Maaseuturahaston infotilaisuudessa oli esitelty yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksia.
Rahoittaja kannustaa hakijoita yritysryhmähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
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