Aihe
Aika
Paikka
Läsnä

MTI, TKI-tiimin tapaaminen
5.4.2017 klo 13.00 – 15.00
MTI, tila 321 Accoro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alajärvi-Kauppi Riitta
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Hirvaskari Milla
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Ryynänen Kaija-Liisa
Tapaninen Mirva

Ullis ja Mervi esittelivät englannin- ja suomenkielisten koulutusohjelmien OPS2017:t ( Eila
laittanut jakoon materiaalit: kuvaukset OPSien ja amkin strategian yhteyksistä toisiinsa).
Molemmissa menetelmänä projektimainen toiminta, semesterit (syksy ja kevät)  semester yksi
kokonaisuus, jossa yksi nimittäjä. Joka semesterissä on yleensä toimeksianto (elinkeino tai jokin
tapahtuma). DPT:n puolelle toivottiin lisää hanke-opetusintegraatiota.
Suomenkielisellä puolella monimuoto- ja päiväpuolella sisältö on pääosin sama mutta eri
toteutustapa  näkökulma koko ajan työelämävalmiuksien kehittäminen. Lähdetään heti opsin
alussa projektimaiseen työskentelyyn, huomioidaan myös opinnollistaminen eli yhdistetään työ ja
opiskelu. Työpaikka voi olla myös projekti  olisi hyvä olla hankkeita, joissa voisi opinnollistaa.
Keskusteltiin siitä, että hankkeissa olisi hyvä olla 1-2 ’pääopettajaa’/hanke. Tällöin opettajalle
voidaan antaa kunnon resurssi, joka myös sitouttaa paremmin sekä työn aikatauluttaminen on
helpompaa. Toteutus voitaisiin muuttaa asiantuntijamaisesta ohjaavampaan tyyliin. Myös TKI-väkeä
olisi hyvä olla mukana ohjaamassa. Pohdittiin myös sitä, että miten voitaisiin edistää sitä, miten
opetus integroidaan hankkeisiin eikä toisinpäin kuten yleensä tehdään  vuoropuhelun ja
yhteistyön lisääminen/tiivistäminen ennakoivammin. Sovittiin, että DPT:n puolella
’koontipalavereissa’ olisi aina edustus myös TKI-puolelta ja että semesterin vastuuope miettii
opintojaksoja hankenäkökulmasta. Suomenkielisellä puolella lukukausitiimeissä käydään läpi
hankkeet (haussa, olemassa olevat ja hankeideat).
Seuraavassa opetuksen ja TKI:n yhteistapaamisessa voitaisiin käydä läpi keinoja yhteistyön ja
vuoropuhelun tiivistämiseksi ja kehittämiseksi.
Riitta ja Eila kertoivat ajankohtaisista asioista. Hankevolyymi on Lapin AMKissa kasvanut hyvin
vuodentakaisesta, tällä hetkellä on 40 hanketta käsittelyssä. KV-hankkeita tulisi olla enemmän, tällä
hetkellä niitä on hankkeista n. 18 %:a. Tavoite on, että niitä olisi v. 2020 40 %:a. TKI-väelle tulossa
koulutuksia
- 20.4. OPS2017 koulutus Rovaniemellä ja 21.4. Kemissä

- 8.5. hankevalmistelukoulutus
- 12.6. hankkeen toteutus koulutus
Syksyllä 2017 TKI-väelle tehdään osaamiskartoitus, opettajille on jo tehty. Kartoituksen avulla
saadaan selville puuttuuko jotain osaamista.
Riitta kertoi terveiset Lapin liiton vierailusta
- hankkeiden lopetusajankohtaan tulee kiinnittää huomiota  lomapalkat voidaan jyvittää
hankkeelle vain jos ne on hankkeen aikana toteutuneet eli ei päättymisajankohtaa toukoheinäkuulle
- työntekijöiden kuvaukset/roolit tulee kirjata selkeästi hankesuunnitelmiin  tämä tulee
huomioida myös hankkeen työaikakirjauksissa, että vastaavat toisiaan
- hankeraporttien tasoon tulee kiinnittää huomiota  kirjata selkeästi ylös mitä on tehty, ei
riitä, että ’tehty hankesuunnitelman mukaisesti’
- tiedottamista tulisi lisätä niin sisäistä kuin ulkoista
- opiskelijoiden palkkioista tullut Lapin AMKin ohjeistus
Lapin AMKin auditointi sujui hyvin ja siinä tehtiin iso määrä haastatteluja. MTI oli yksi auditoinnin
kohteista (mukana mm. Eila, Heidi, Anu). MTI:lle napsahti myös ’jokerikortti’, jossa arvioitiin
työelämäintegraatiota. Tähän valittiin kohdeturvallisuus, jota esitteli Heidi. KARVIn lyhyen
palautteen perusteella auditoinnista oli jäänyt positiivinen näkemys, voidaan päästä joissakin
asioissa edistyneelle tasolle. Strategia näkyy hyvin, laatuajattelu kehittynyt. Parannettavaa oli mm.
siinä, että palveluliiketoiminta ja yrittäjyys tulisi integroida tiiviimmin opetukseen ja TKI-toimintaan.
Hankkeiden ajankohtaiset:
- Milla/Lähiruoka-hanke
o työpajoja pidetty Kemijärvellä, Ylitorniolla, tulossa Meri-Lappi, viestintämateriaalin
suunnittelu ja visualisointi olemassa olevasta materiaalista sekä tiedonlevitys niistä
tekeillä (koottu paljon tietoa ja materiaalia), matkailu + lähiruoka verkostoituminen
- Maria ja Salla/ Jakamistalous-hanke
o harjoittelija tehnyt kirjallisuuskatsauksen, josta raportti tulossa, hanke ollut esillä
matkailututkimustapaamisessa Oulussa, hankkeen järjestämä keskustelutilaisuus
vetänyt hyvin osallistujia (n. 30, lisäksi keskustelutilaisuuden striimiä klikattu tähän
mennessä lähes 500 kertaa), ryhmähaastatteluja tehty, hankkeelle suunnitellaan
jatkoaikaa kolme kuukautta, jonka aikana suunnitelmissa toteuttaa kolmen työpajan
sarja, keskusteltu VTT:n kanssa yhteistyöstä
- Salla/ESVI-hanke
o kaksi kohdealuetta Meri-Lappi ja Salla, joissa eri kohderyhmät  Meri-Lapissa
erityislapset ja heidän perheet ja Sallassa soolomatkailijat, Meri-Lapissa pidetty
työpajoja ja Sallassa tehty/tulossa haastatteluja sekä työpajoja yrityksille,
toukokuussa Portugalissa konferenssi, tehty jatkohankehakemus
- Niko/Arjen turvan kv-hanke
o viikolla 12 oli kv-vieraita mm. Manchesteristä ja Barcelonasta, joiden kanssa käytiin
mm. Sallassa vierailulla, vastavierailu suunnitteilla, hankkeessa mietitään malleja
miten voidaan yhdistää toimintoja, kriteeristöjä ja mittareita
- Niko/LeTo-hanke
o etenee hyvin, pidettiin maaliskuussa Helsingissä kokous, seuraava kokous voitaisiin
yhdistää 1.-2.6. Helsingissä pidettävään ison tapaamisen yhteyteen,
artikkelikokoelma suunnitteilla
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Kaija-Liisa/Arctic Rescue Guide-hanke
o Arctic Guide oppimisalusta, jossa viisi eri moduulia, moduuleihin tehty
muutoksia/päivityksiä pilottikokeilusta saatujen palautteiden perusteella, 6. moduuli
tekeillä (keskittyy moottorikelkkailuun), hanke päättyy toukokuun lopussa, sivusto
aukaistaan uudelleen huhtikuun aikana, toteutus 100 %:sti virtuaalinen, vielä
pohdittavana, että miten saa suoritusmerkin, mitä maksaa ym.
Eija/Arctic Rescue Guide-hanke
o Arctic Rescue koulutus, Lapin Safarit pilotoinut koulutusta Oloksella, mukana poliisi,
LSHP, Pelastuslaitos, LaSa, koulutus tullee Lapin AMKin vastuulle
Eija/ELMA-hanke
o kerätty tietoa ja levitetty sitä mm. nettisivujen ja artikkelien muodossa, tehdään
opaskirja nettiin, jossa mm. videoita hankkeen ’kohde-eläimistä’ eli poro, hevonen ja
huskyt, käyty eri tilaisuuksissa, hanketta toteutetaan yhdessä yliopiston
tutkimushankkeen kanssa
Sini/REILA-hanke
o riskienhallintatyökalu saatu valmiiksi, tässä vaiheessa yli 80 käynyt katsomassa
sivuston ja reilut 30 klikkausta itse työkaluun, toukokuussa käynnistyy jälleen
kuntakierrokset, suunnitellaan amkin blogiin tai alakertaan kirjoitus, tulossa uudistus
tie- ja maastoliikenteeseen, joka sisältää REILAssa kehitetyn
pelastuspaikannusmerkinnän, Iso-Ylläksellä menossa pilotti reittimerkkien
uudistuksessa
Marlene/SocentSpa
o etenee hyvin, alueselvitys (yhteiskunnalliset vaikutukset) mennyt Espanjaan, tulossa
vierailut hankkeen toteuttajien luona: Slovakia, Espanja, Saksa ja Suomi, joissa
tutustutaan eri alueisiin, vierailuille otetaan mukaan sidosryhmiä mahdollisuuksien
mukaan, suunnitteilla julkaisu, ensi vuonna teemana best practices, tuloksena
tehdään action plan joka alueelle
Marlene/kv-hankevalmistelu
o jätetty kaksi hankehakemusta Erasmus+ ja Kolarctic, hankkeissa hyvä
partneriverkosto, valmisteilla kaksi hankehakemusta: NPA-hakemus
Metsähallituksen kanssa (huhtikuu) ja Arcsar H2020 haku (elokuu)
Mirva/TILMA-hanke
o parhaillaan tehdään rekisteröimättömän ja ilmaismajoituksen kartoitusta osin itse ja
osin opetusintegraation kautta, tulossa vierailu Helsinkiin jossa tavataan TEM:n, Visit
Finlandin, MaRan ja Tilastokeskuksen edustajat, keskusteluissa ollut jatkohanke:
’digi/kv-TILMA’, Eija sai Necstour-verkoston kautta hyvät kontaktit tilastoasioihin
Eija/S3 terveiset
o tavoitteena yhteistyön lisääminen Euroopassa, verkostossa hyviä kontakteja, voi
esittää teemoja/aiheita, joista avattaisiin haku, Lapin AMKissa tehty avauksia:
Tourism Safety etenee, puoltokirjeitä odotellaan Sloveniasta, Castilla y Leonista jo
saatu, kesäkuussa (1.-2.6.) tapaaminen Helsingissä; Sport puolella sama ajatus,
esitelty Brysselissä helmikuussa, kumppanuusalueet löydetty ja aloite jätetty

Yleisesti hankkeista: kaikissa hankkeissa tehty opetusintegraatiota ja mukana 1-3 pääopettajaa
 hyvin sitoutuneet ja hyviä tuloksia saatu aikaiseksi. Tiedottamista pitäisi lisätä esim.
artikkelien muodossa.
Seuraava kokous tiistaina 6.6. klo 9.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

