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Riitta Alajärvi-Kauppi kävi aluksi läpi hankkeisiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Uusissa hankehauissa päätöksenteko on hidasta.
 seuraava maakunnallinen rakennerahastohaku päättyy 1.10.2015
 Maaseuturahaston haku aukenee huhti-toukokuussa
 Interreg pohjoinen aukenee elokuun lopussa
o maaliskuun alussa päättyi ensimmäinen hakukierros, jossa oli AMKista 10 ja yliopistosta 2 hakemusta
 Pohjoinen periferia haku sulkeutuu 10.4.
o valmistelurahahakemuksia voi jättää koko ajan
 Interreg Itämeri (BSR) -ohjelmassa yksi hakemus odottamassa päätöstä ensimmäisestä vaiheesta
 Interreg Europe pitäisi aueta kesäkuussa
 Horizon 2020 ohjelmassa loppuu haku toukokuun lopussa
o kaksi hakemusta valmistelussa
 Kansallisessa ESR-haussa on puolenkymmentä hakemusta sisällä
Riitta kävi läpi myös Lapin AMKin hankesuunnitteluprosessia, johon liittyvät dokumentit liitteenä.
Eila kertoi MTI:n hankehauista ja -suunnittelusta. MTI:lla on hankehaussa 11 hakemusta ja kuusi suunnittelussa. Uudella ohjelmakaudella kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että hanke vastaa erityistavoitteita ja indikaattoreita. Lapin liitosta on
lisäksi tullut viesti, että he eivät rahoita Lump Sum hankkeita tällä ohjelmakaudella.
TEKES-hankkeisiin liittyvä pitchaus-tilaisuus pidetään 29.5. klo 8.30–12.00 Kemissä ja sinne on mahdollista osallistua Rovaniemeltä etänä (Jokiväylä 429).
MTI on mukana KV Barents Rescue -harjoituksen järjestämisessä eritoten viestinnän sekä tutkimus- ja tukitoimintojen näkökulmasta. Harjoituksessa on mukana
myös opiskelijoita esim. kv-opiskelijat ”maalihenkilöinä”. Lisäksi mukaan tarvitaan
lisää kielitaitoisia opiskelijoita(?) ”isänniksi/emänniksi” vieraille Leville. Harjoituksessa on erilaisia onnettomuuksia mm. bussi-, kaivos-, tulva- ja maanvyörymäonnettomuudet. Myös hyvo on mukana, lisäksi harjoituksesta tehdään yksi ylemmän amkin opinnäytetyö (matkailun osaamisalalta?). Lisäksi on varattu näyttelytila, jossa ollaan mukana.

Lopuksi Eila kertoi, että 19.5. on opettajien ja tki-henkilöstön yhteinen päivä OPSsuunnittelun merkeissä.
Käytiin läpi hankkeiden ajankohtaiset asiat:
 Pasi: Tapahtumien aluetalousvaikutusten arviointi hanke
o hanke päättyy 30.4., selvitysraportti/julkaisu (MTI:n julkaisusarja) on
taittajalla ja valmistuu 30.4. mennessä. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti, alussa oli haasteita integroinnin suhteen
mm. kesälomien vuoksi  jatkossa haasteisiin liittyneet asiat täytyy
varmistaa jo ennen mahdollisia lomia
 Anu: Innovaatioassistentti hanke
o hanke käynnistynyt vuoden alussa, toukokuussa pidetään ensimmäinen valmennus, mukana puolenkymmentä pientä yritystä, yrityksiä
saatiin mukaan jo esiselvitysvaiheessa, haasteita ollut alussa mm.
ELY-keskuksen kanssa liittyen yritysten rekrytointiin(?). Anu korosti,
että nyt ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää saada hyviä kokemuksia ja sen jälkeen hanketta on helpompi markkinoida eteenpäin.
Hankkeen järjestettäviin seminaareihin voi osallistua myös talon
omaa väkeä.
 Sanna: MIT-KV –hanke
o hanke loppuu 30.6., loppuaikana tehdään/on tehty referee, teaching ja
populaari -artikkeleita, keväällä osallistuttu mm. Matka 2015 messuille sekä ITB-konferenssiin, hanketta on saatu hyvin integroitua tkitoimintaan.
 Niko: Mermaid ja Combat hankkeet
o Mermaid-hanke kestää 28.2.2016 asti, hanketta koordinoi Ilmatieteen
laitos ja Lapin AMK on yhtenä osatoteuttajana. Hanketta rahoitetaan
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista (VNK). Ensimmäinen työpaja pidetty 1.4. Helsingissä, seuraava työpaja syksyllä
2015. Niko kertoi, että VNK:lla on avautumassa uusi haku turvallisuuteen liittyen  pitäisikö yrittää omalla konsortiolla hakea rahoitusta?
o Combat-hankeeessa (hallinnoija Oxford Brux) on pidetty syksyllä 2014
Kick-off tilaisuus ja toinen tapaaminen pidettiin maaliskuussa Romaniassa, tapaamisen teemana oli matkailun kautta tapahtuva laiton
salakuljetus. Kolmas tapaaminen pidetään lokakuussa Rovaniemellä
 Mirva: MTI:n palvelutoiminnan kehittämishanke
o hanke loppuu 30.4., hankkeessa tehty mm. tuotekortteja, kehitetty
MTI:n palvelutoiminnan prosessimalleja esimerkiksi ”Solmu-malli”,
tuotteistamisen mallit, CV-pankin näkyvyyttä kehitetty, otettu käyttöön CRM palveluliiketoiminnassa ja kehitetty sitä, tuotettu julkaisu
 Eila: LeTo-hanke
o hankkeen ensimmäinen output(?) tehdään toukokuussa kun opiskelijat
osallistuvat intensiivikurssille, hankkeessa on ollut haasteena riittävän ohjeistuksen saaminen, CIMOllakaan ei ole vielä tietoa kaikista
hallinnointiin liittyvistä seikoista, kustannukset maksetaan outputien
mukaan, hankkeella on 100 % rahoitus, mutta silti edellytetään omarahoitusta esim. Eilan hankkeelle tekemä työaika. Hankkeessa on
ennakot siirretty osatoteuttajille ja hanke etenee hallinnon haasteista
huolimatta aikataulun mukaisesti. Sisällön asiantuntijoina amkin puolella Ulla Kangasniemi ja yliopiston puolella Salla Jutila
 Eila ja Mirva: Turvallisuusnormisto ja Mikro-turva hankkeet

o Turvallisuusnormisto loppuu 30.4., tuotettu sähköinen työkalu yritysten
omavalvontaan ja riskienhallintaan
o Mikro-turva hanke loppuu myös 30.4., toimenpiteinä ollut yritysten
sparrausta. Lisäksi on järjestetty koulutuksia yhdessä Lapin matkailuelinkeinon liiton kanssa
Tarja kertoi OPS-terveisiä. Jokaisella osaamisalalla on uuden OPS2017 suunnittelu
käynnistynyt. Uuden opsin tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää opseja sekä opetuksen järjestelyjä, luoda joustava rakenne joka tulee strategioita sekä hankeintegraatiota (työelämäläheisyys kasvaa). Keskusteltiin siitä, että TKI-ryhmästä
olisi hyvä olla 1-2- edustajaa OPS-suunnittelussa tiiviimmin mukana. Sovittiin, että
henkilöt ovat Eija/turvallisuus, Anu/ennakointi ja Eila tarvittaessa lisävahvuutena.
Em. henkilöt kertovat TKI-tapaamisissa lyhyen koosteen OPS-työstä.
Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi ma 8.6. klo 14–16. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
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