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Riitta






Puolivuotiskatsaus – Lapin AMK tasolla seurattava
o Excel heinäkuun lopulle
 budjetti ja toteutunut 2017
o seurataan TKI -toiminnan toteuma viimevuodelta - > tavoite 1,5 - > yli budjetoitu
o ensi vuodelle ehdotetaan 600 000
o kansainvälisen rahoituksen mittari hieman ”vääristävä”, koska jos ei ole esim. yhtään
kansallista rahoitusta niin kansainvälisen osuus kasvaa
o AMK:n TKI-ryhmässä katsotaan neljännesvuosittain läpi
Budjetointi 2018
o ennakointi, että pienenee n. puoli miljoonaa
o uutena tulostavoite
o ennuste on, että saatavat rahat pienenevät
o monimutkainen rahoitusmalli
o Lapin AMK sijoittunut melko hyvin valtakunnallisissa vertailuissa
o Liiketoiminta: -> budjetoidaan
o pitää olla valmis kaikilta osaamisaloilta lokakuun loppuun mennessä
Kumppanuudet
o hankekumppanit myös Repoon
o miksi ei voi käyttää MTI CRM? -> Vastaus: koska vain MTI:llä käytössä
o raportoinnin kannalta olisi hyvä saada kaikille TKI-toiminta tietoon
o Repoon kaikki hankekumppanit myös yritykset
o Palaute: kumppanuuspalautejärjestelmä
 hankkeet eivät ole antaneet palautteita
 intrassa ohjeet
 ei suoraa linkkiä -> ohjeissa kerrottu henkilöt jotka ohjeistavat






kaikista hankkeista pitäisi kerätä palaute
suullinen sidosryhmäpalaute
 voi kirjata sidosryhmiltä saadut suulliset palautteet
 menee Forestin Merjalle, joka kokoaa yhteenvedon ja raportoi esim.
johdolle tai suoraan asianosalle

Katselmoinnit
o muutamalla hankkeella myöhässä
o epäselvyyksissä laitetaan Mika Petäsnorolle viesti
o Reposta voi itse poistaa ilmoituksen, jos on lähettänyt katselmoinnin esim. s-postilla
o ensimmäinen puolivuotta hankkeen (todellisesta) alkamisesta
o Katselmoinnin käytöstä nousseita asioita:
 hyvä muistutuslista, mitä pitää tehdä
 hyvä keskustelun käynnitysalusta

Eila




TKI osaamisalakartoitus
o opetushenkilöstölle tehty
o määritelty erilaisia osaamisia
o etenee -> tehdään jokaiselle henkilölle
o Eila arvioi – henkilö arvioi – vertaillaan
o saadaan osaaminen tietoon
o saadaan osaamisen lisäämisen tarpeet tietoon
o etenee: koearvioinnit ja sitten koko henkilöstölle
o palataan asiaan seuraavassa kokouksessa
Hankevalmistelu
o hankeidea vaiheessa-> suunnittelija ottaa suoraan yhteyttä opettajiin, jotka olisivat
soveltuvia
o edellyttää, että tiedetään mitä opettajan osaaminen
o ollaan valmistelemassa osaamisportfoliota
o jokaisella opettajalla hankevaraus jo työsuunnitelmaan
 vahvistetaan integrointia ja saadaan asiantuntijoita
hankkeeseen
 opettajat tietoisia
o Soleops -> hommataan salasanat TKI-henkilöstölle
 apuväline projektihenkilöstön suunnitteluun

Hankkeiden ajankohtaiset
Mirva





käynnistynyt Yritysryhmä –hanke luonnonvaratoimijoille o uusi rahoitus -> mitä tarkoittaa budjetoinnin kannalta, Mirva selvittää Sinikalta
o yritykset voivat tehdä suunnitelmia, ei investointeja
TripGo – hanke
o liikkuvuuspalveluita, älykkäitä ratkaisuja
EAKR haussa Matkailualan kohdekokemuksen kehittämishanke
o hankkeen kesto maaliskuun loppuun 2020





o pitää täydentää hakemusta
o mukana Ranua, Sodankylä ja Utsjoki
Lähiruoka –hanke
o haetaan jatkoaikaa ensivuoden puolelle
o julkaisu ensivuoden puolella
o infokortit
Palvelutoiminta
o liikevaihtotavoite toteutuu
o Satokangas Pasi tekee Mokema- hankkeelle selvitystä
o Valtionneuvoston kanslia järjestää tapahtuman Kokeileva Suomi 7.-8.11.
Rovaniemellä
o Tunturi-Lapin alueelle: luonnontuotteet ja lähiruokaselvitys potentiaalista TunturiLapissa
o Passikoulutukset
o Tilavuokria
o Lapin yliopiston kanssa yhteinen tarjous LAMOn Polut pohjoiseen -hankkeelle:
MTI:lla kolme moduulia tarjouksesta
o Koken ja Lamon kanssa yhteinen tarjous palvelumuotoilukoulutuksesta Lapin ELYkeskukselle

Pasi


Tilma
o
o
o
o

tulokset kasassa: ilmais- ja rekisteröimätönmajoitusselvityksestä
julkaisu loppuvuoden aikana
tullaan jatkamaan pysyvyyttä eli tilastointi osana opetusta
Matkailijan asiantuntija ryhmälle esitellään hankkeen tuloksia

Niko





LETO päättynyt
o ESR kv hakuun hanke : Lapin elinkeinoelämän innovaatiokumppanuudet
o ensi vuonna isompaan hakuun tähdätään samalla aiheella
COMBAT –hanke päättynyt
Arjen turva
o Manchester – matkan valmistelu

Sini



REILA
o haetaan jatkoaika elokuun 2018
”Airbnb haasteet ja mahdollisuudet”
o hankevalmistelu, jättö EAKR 22.9.

Anu




valtakunnallinen Restonomikoulutus- hanke Nimi?
o järjestetään jammailut Kajaanin AMK:n kanssa, haetaan partneria
o Lapin AMK:lla hankkeessa pieni budjetti
Innoassari





o koordinointi Elisa
o jatkoaika? -> muotoillaan jonkinlainen palvelutuote
Startup Lapland
o jatkoaikahakemus
 julkaisu
 muutama matka
ESVI-hanke
o jatkoaika vuoden loppuun
o esteetön viestintä -seminaari tulossa, matkailijoiden ja yritysten kommunikoinnin
parantaminen
o Delfoi –selvitys, tuloksia esitellään Sloveniassa

Maria




Jakamistalous matkailussa
o jatkoaika marraskuun loppuun
o nettisivut loppujulkaisu
o toimenpiteet toteutuneet
Tapahtumamatkailu –hanke
o saanut rahoituksen
o Lapin AMK osatoteuttaja

Eija






ELMA
o jatkoaika elokuulle 2018 asti
o LY ja AMK:n yhteinen hanke
o Todentamisvaihe, opaskirja: kolme matkailueläintä vuoden loppuun mennessä,
video jokaisesta eläimestä yritysten käyttöön, eläimen osto-opas
Paikannusturva –hankevalmistelu -> EAKR hakuun jättö 22.9.
o 14.9. Lehto ja Soudunsaari Huoltovarmuuskeskus tapaaminen -> rahaa Mapitarelle
o Mapitaren sovellus pilotiksi kansallisesti
o Yritykset liittyvät pelastustoimintaan -> yhteistyö
o TELU -> Pasi Laurila
S3
o Strategiarahalla
o Älykäs erikoistuminen
 Lapissa klusteriohjelma -> ASE-hanke
 kaikki toimijat yhdessä alueellisesti - > etsitään lisäarvoa ulkopuolelta
o S3 platformi
 esitetään teemoja -> luodaan systeemejä, jolla saadaan raha suoraan EU:lta
 digitalisation and safety -> uusi ohjelma-alue
 Next tour – matkailualueiden organisaatio Euroopassa
 MTI academic member -> edustaa koko Lappia
 Espanja, Italia, Slovenia, Suomi -> 7 aluetta näistä maista
 Pe 15.9. jätetään hakemus



 27.9. hyväksytään ja esitellään Brysselissä
 edistetään sitä, että raha saadaan ”vähemmällä vaivalla”
 teemoille kohdennettu rahoitus, siksi teema-alueet tärkeä saada platformille
TSR hiihtokeskus-hanke
o Virpi Töggäri
o todentamisvaihe, opaskirja henkilökunnan työhyvinvointiin

Eila


Marlenen hanke -> SOCENT SPA
o Kemijärven hyvinvointiryhmässä - > esittely
o Interreg Europe
o sidosryhmät ja alueitten edustajat matkustavat yhdessä, ei pelkästään
hankehenkilöstö
o Arjen turva lähellä -> Lapin aluekehitys päivä 25.10. ja 26.10. Sosiaali- ja
terveysministeriön teemapäivä

Kaija-Liisa


Arctic Guide
o kurssisivusto myyntikunnossa
o kurssilainen saa sähköisen suoritusmerkinnän, jonka voi esittää eteenpäin
o ohjelmapalvelu, oppilaitokset -> voivat maksaa opiskelijoille kurssin

Salla


Konferenssiosallistumisia Jakamistalous matkailussa –hankkeen puitteissa, mm. Pori

Ajankohtaiset


koneensäätiö: DEFI haetaan rahoitusta kokouksen järjestelyyn
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