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Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka –yhteishanke
Aloituskokoukset
Aika

to 1.12.2016 klo 10.00 – 11.30 ja pe 2.12.2016 klo 13.00 – 13.50

Paikka

Verkkokokoukset https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/

Läsnä

1.12.2016
Esa Majava (Ahlman), esa.majava@ahlman.fi
Mari Rajamäki (JAMI), mari.rajamaki@jamin.fi
Henna Latvala (JAMI), henna.latvala@jamin.fi
Osmo Hänninen (KAO), osmo.hanninen@kao.fi
Leena Karjalainen (KAO), leena.karjalainen@kao.fi
Arja Aalto (YSAO), arja.aalto@ysao.fi
Esa Lehto (Ruukki), esa.lehto@raahenedu.fi
Pekka Janhonen (POKE), pekka.janhonen@poke.fi
Anders Grannas (YA), anders.grannas@yrkesakademin.fi
Menna Rantala (HAMI), menna.rantala@hamk.fi
Kirsi Lähde (HAMK), kirsi.lahde@hamk.fi (muistion laatija)

Läsnä

2.12.2016
Marjut Autio (Ruukki), marjut.autio@raahenedu.fi
Arja Aalto (YSAO), arja.aalto@ysao.fi
Erkki Kemppi (Novida), erkki.kemppi@novida.fi
Pirjo Korhonen (PKKY), pirjo.korhonen@pkky.fi
Pekka Janhonen (POKE), pekka.janhonen@poke.fi
Patrik Lindgren (Optima), patrik.lindgren@optimaedu.fi
Satu Ahopelto (JAMI), satu.ahopelto@jamin.fi
Menna Rantala (HAMI), menna.rantala@hamk.fi
Kirsi Lähde (HAMK), kirsi.lahde@hamk.fi
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Asialista
Molemmissa kokouksissa sama:






Hankkeen käynnistäminen ja koordinointi
Sopimukset, rahoitus, laskutus ja raportointi
Osatoteuttajien roolit ja hankesuunnitelmat
Muista aikatauluista sopiminen
Muut asiat

1. Hankkeet käynnistäminen, koordinointi ja sidosryhmät
Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka -yhteishanke sai myönteisen
rahoituspäätöksen 4.11.2016.
Hankeaika 4.11.2016 - 31.12.2017.
Hanketta koordinoi Hämeen ammatti-instituutti Oy ja siinä ovat osatoteuttajina seuraavat
koulutuksen järjestäjät:
Ahlmanin ammattiopisto, Hevosopisto Oy, Järviseudun ammatti-instituutti, Keuda, Kainuun
ammattiopisto, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Optima, Pohjois-Karjalan ammatti- ja
aikuisopisto, Pohjoisen-Keskisuomen Ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Koulutuskeskus Sedu,
Ylä-Savon ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten.
Hankkeelle nimetty HAMI Oy:n koordinoija Menna Rantala siirtyy vuoden 2017 alusta 2 vuodeksi
projektipäälliköksi HAMK Oy:n Uudet hevoskasvattajat-koulutushankkeeseen, toimipiste edelleen
Mustiala.
Menna on kuitenkin mukana tässä hankkeessa kuluvan vuoden loppuun saakka ja vuoden 2017
alusta vetovastuuseen siirtyy Kirsi Lähde HAMI Oy:stä. Menna lupautui olemaan myös asiantuntija
apuna vuoden 2017 aikana.
Opetushallituksen yhteyshenkilö hankkeessa (hankepäätös dnro 61/563/2016) on Anne Liimatainen
anne.liimatainen@oph.fi . Hän osallistuu jatkossa myös AC-kokouksiin.
Muut hankkeen sidosryhmät: HAMK Menna Rantala ja Riitta Lehtinen riitta.lehtinen@hamk.fi ,
MTK Susanna Tauriainen susanna.tauriainen@mtk.fi , LUKE, Pro Agria,
potkukelkka.com –toimisto Teemu Miettinen teemu@potkukelkka.com .
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2. Sopimukset, rahoitus, laskutus ja raportointi
Sovittiin, että tavoitteena on saada laadittua ja allekirjoitettua sopimusasiakirjat kaikkien
hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisesti vielä tämän vuoden 2016
aikana ja viimeistään tammikuussa 2017.
Yhteystietoja s-postilla: Mennalle, menna.rantala@hamk.fi ja Kirsille, kirsi.lahde@hamk.fi
Tietoja, joita tarvitaan osatoteuttaja- ja tuensiirtosopimuksia varten:




Sopijaosapuolet, eli oman koulutuksenjärjestäjänne sekä sopimuksen allekirjoittajan tiedot
Yhteyshenkilö, eli se henkilö(t) yhteystietoineen joka käytännössä vastaa hankkeen
toteutuksesta
Taloushallinnosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Rahoitus päätös 80 % haetusta, osatoteuttajabudjetit ja hankesuunnitelmat päivitetään samassa
suhteessa.
Kokonaisbudjetti

280 000e

Avustus

210 000e

Omarahoitus

70 000e

Sovittiin, että osatoteuttajat laskuttavat HAMI:a kolmessa vaiheessa. Laskutuksesta toimitetaan
kirjallinen ohje.
1. vaihe: 4.11.2016 - 31.3.2017 + raportointi
2. vaihe: 1.4.-31.7.2017 + raportointi
3. vaihe: 1.8.-30.11.2017 + raportointi

Hankkeen loppuselvitys toimitetaan 31.1.2018 mennessä Opetushallitukselle.
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3. Osatoteuttajien roolit ja hankesuunnitelmat
Kehittämistiimien vetäjäoppilaitokset ja tiiminvetäjän yhteystiedot:





Maatalousteknologia (POKE): Pekka Janhonen, pekka.janhonen@poke.fi
Eläintenhoito (YSAO): Arja Aalto, arja.aalto@ysao.fi
Greencare (JAMI): Henna Latvala, henna.latvala@jamin.fi
Kasvintuotanto (Novida): Erkki Kemppi, erkki.kemppi@novida.fi

Kehittämistiimit käyntiin tämän vuoden puolella, jokainen oppilaitos osallistuu vähintään yhteen
kehittämistiimiin. Tiimien vetäjät alkavat tiedustella ja kutsua tiimejä koolle.
Seuraava AC-kokoontuminen kehittämistiiminvetäjien kanssa 20.12.2016 klo 10. Kutsutaan myös
Teemu Miettinen, potkukelkka.com sekä Susanna Taurianen MTK mukaan.
Linkki hankesuunnitelman tiivistelmään:
http://www.virtuaali.info/index.php?uutiset=139

4. Muista aikatauluista sopiminen
Sovittiin, että pidetään kerran kuussa hankeverkoston AC-kokous; kartoitetaan tilanne missä
mennään ja samalla vahvistetaan paremmin yhteistyötä. Yhteistyössä on voimaa!!
Sovitaan kuukausittaisille kokouksille ajankohdat ja käytännöt tarkemmin jatkossa.
Tiedossa olevia Luonnonvara-alan yhteisiä kehittämispäiviä, joita hyödynnetään yhteisissä
kokoontumisissa ja palavereissa:
-

Kotieläinopettajien päivät, Pemo, 7. – 8.6.2017
Tilanhoitajapäivät, Ruukki to-pe 8. - 9.6.2017
Luonnonvara-alan kehittämispäivät, marraskuu 2017
ympäristö-, puutarha-, metsä-, hevosalan päivät jne.
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5. Muut asiat
Ensi vuoden hankehaut; niitä voidaan myös lähteä pohtimaan alustavasti.
Yhteinen viestintä, näkyvyys maailmalle, esim. laaditaan tiedotepohja markkinointiin.
Some-ryhmät: yhteinen facebook -sivusto; helppo tapa yhteisen tiedon jakamiseen, on olemassa
virtuaalikylällä.
Uusia tiedonjakoverkostoja, pohditaan mitä ne voisivat olla.
Tarvetta olisi:
- Ympäristöalan yhteiselle verkkototeutukselle
- Kemiaan liittyvään yhteiseen verkkototeutukseen
Pkky verkko-opisto, josta löytyy yto:t kursseja:
http://verkko-opisto.pkky.fi/verkko-opisto
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