MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
4H

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Nuoret voivat hakea Suomen 4H-liiton kautta rahaa omiin pieniin projekteihin ja nuoria ohjataan myös
hakemaan rahoitusta Nuoriso-Leaderin kautta.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Hankkeiden täytyy tukea strategian toteutumista, mutta 4H voi hallinnoida hankkeita osaamisen
kehittämiseen liittyen.
- Strategisesti tärkeää 4H:lle ovat nuorten osaamisen ja työelämätaitojen kehittäminen, työllisyyden
tukeminen sekä toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Koulutus ja kurssitukset: On
- 4H:lla on luomukeruuseen ja sertifiointiin liittyen vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta.
- Keruutuoteneuvojia on jonkin verran liittyen luonnontuotteisiin, he pystyvät pitämään koulutuksia.
Koulutukset järjestetään kysynnän mukaan.
- Elintarvikealan osaajia on muutamia, mutta ei varmuutta koulutuksista.
- Yhdistyksissä myös luonnontuotteiden jalostukseen liittyvää koulutusta.
- Keskiössä nuorten (13–29 v.) yrittäjyyskurssit ja yrittäjyyskasvatus. 4H tekee yhteistyötä koulujen kanssa.
- Yritykset voivat saada koulutusta maksusta.
- Vastuuhenkilö: Eija Vuorela (eija.vuorela@4h.fi) sekä Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- 4H järjestää yhdistysten kautta luonnontuotteiden keruuseen liittyviä tapahtumia yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
- Elintarvikepuolella ruokakasvatus nuorille ja lapsille, ruokakouluja kesäaikaan.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- 4H:lla ei ole mahdollista toteuttaa systemaattista kuntakierrosta. Kunnasta riippuen yhdistykset voivat
käydä kuntaneuvotteluissa ja olla mukana muiden toimijoiden järjestämissä kuntatilaisuuksissa.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Työkaluja kehittämiseen: On
- Nuorten Yritys- ja Ajokortti työelämään -kurssit, joita kunnat voivat tilata yhdistyksiltä. Moni kunta
haluaa, että kaikki nuoret käyvät Ajokortti työelämään -koulutuksen.
- Nuorten työpalvelu, yhdistykset kouluttavat nuoria ja välittävät heitä avoimille työmarkkinoille, asiakas
maksaa yhdistyksille ja yhdistys maksaa nuorille palkan. Työpalvelut toimivat ympäri vuoden.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Maailmanlaajuinen 4H-järjestö, yli 80 maata kaikissa maanosissa
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys on tärkeä osa 4H:n toimintaa. 4H:lla on omat vaihto-ohjelmat nuorille. Vaihdot ovat
muutamasta viikosta puoleen vuoteen, paikallisia 4H-perheitä, jotka ottavat nuoret vastaan. Nuori maksaa
vain matkat, perhe maksaa ylläpidon. Nuori voi hakea matka-avustusta 4H:lta.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Kansainväliset hankkeet ovat Leader-rahoitteisia paikallisten yhdistysten omia hankkeita.
- 4H pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, teemana täytyy olla nuoret.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- 4H:n aikaresurssit ovat rajalliset, joten 4H ei voi osallistua tapaamisiin, mutta haluaa informaatiota
verkostoista.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Henkilöstöresurssia on rajallisesti, mutta kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista on.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Nuoret voivat hakea Suomen 4H-liiton kautta rahaa omiin pieniin projekteihin ja nuoria ohjataan myös
hakemaan rahoitusta Nuoriso-Leaderin kautta.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Hankkeiden täytyy tukea strategian toteutumista, mutta 4H voi hallinnoida hankkeita osaamisen
kehittämiseen liittyen.
- Strategisesti tärkeää 4H:lle ovat nuorten osaamisen ja työelämätaitojen kehittäminen, työllisyyden
tukeminen sekä toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Koulutus ja kurssitukset: On
- Kestävyys on teemana kaikessa toiminnassa ja kaikissa koulutuksissa - 4H haluaa tukea ja kannustaa
nuoria kestäviin valintoihin sekä rakentaa heidän metsä- ja luontosuhdettaan. Yhdistykset järjestävät myös
kierrätysneuvontaa jonkin verran.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).

Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- 4H pystyy hallinnoimaan hankkeita, keskiössä täytyy olla nuoret, muita tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi
kierrätys, kestävyys, biotalous.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Yhdistykset järjestävät ostopalveluna kierrätyksestä neuvontatilaisuuksia sekä lapsille ja nuorille
suunnattuja metsäpäiviä, joissa teemana voi olla esim. metsäenergia tai kierrätys.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- 4H:lla ei ole mahdollista toteuttaa systemaattista kuntakierrosta. Kunnasta riippuen yhdistykset voivat
käydä kuntaneuvotteluissa ja olla mukana muiden toimijoiden järjestämissä kuntatilaisuuksissa.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Työkaluja kehittämiseen: On
- Nuorten Yritys- ja Ajokortti työelämään -kurssit, joita kunnat voivat tilata yhdistyksiltä. Moni kunta
haluaa, että kaikki nuoret käyvät Ajokortti työelämään -koulutuksen.
- Nuorten työpalvelu, yhdistykset kouluttavat nuoria ja välittävät heitä avoimille työmarkkinoille, asiakas
maksaa yhdistyksille ja yhdistys maksaa nuorille palkan. Työpalvelut toimivat ympäri vuoden.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Maailmanlaajuinen 4H-järjestö, yli 80 maata kaikissa maanosissa.
- 4H on mukana Arktinen älykäs metsäverkosto -hankkeessa.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys on tärkeä osa 4H:n toimintaa. 4H:lla on omat vaihto-ohjelmat nuorille. Vaihdot ovat
muutamasta viikosta puoleen vuoteen, paikallisia 4H-perheitä, jotka ottavat nuoret vastaan. Nuori maksaa
vain matkat, perhe maksaa ylläpidon. Nuori voi hakea matka-avustusta 4H:lta.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Kansainväliset hankkeet ovat Leader-rahoitteisia paikallisten yhdistysten omia hankkeita.
- 4H pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, teemana täytyy olla nuoret.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- 4H:n aikaresurssit ovat rajalliset, joten 4H ei voi osallistua tapaamisiin, mutta haluaa informaatiota
verkostoista.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Henkilöstöresurssia on rajallisesti, mutta kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista on.
- Vastuuhenkilö: Mari Niska (mari.niska@4h.fi).

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
AMMATTIOPISTO LAPPIA

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
Ammattiopisto Lappia tarjoaa koulutusta seuraavanlaisesti:
- Elintarvikealan perustutkinto (Sanna Laihinen, sanna.laihinen@lappia.fi, Sirpa Heinonen-Koskela,
sirpa.heinonen-koskela@lappia.fi)
- Luonnontuotealan ammattitutkinto Muoniossa (Timo Sova, (timo.sova@lappia.fi)
- Lihanjalostajan ammattitutkinto (Jarmo Saariniemi, (jarmo.saariniemi@lappia.fi)
- Kalanjalostajan ammattitutkinto (Vesa Niemitalo, (vesa.niemitalo@lappia.fi)
- Puutarha-alan perustutkinto (Osmo Häkkinen, (osmo.hakkinen@lappia.fi)
- Dieettikokin erikoisammattitutkinto (Taina Koskela, (taina.koskela@lappia.fi)
Lyhytkurssit:
- kakku-, leipä- ja makeiskurssi
- Suklaakonvehtikurssi
- Suklaapuolella käytetään luonnonyrttejä, kaikille avoimia
- Yhteyshenkilö: Sirpa Heinonen-Koskela (sirpa.heinonen-koskela@lappia.fi)
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista järjestää tarpeen mukaan ei-tutkintoon johtavia koulutuksia
Lappia Koulutus Oy:n kautta (yhteyshenkilö: Katja Jaako-Körkkö, (katja.jaako-korkko@lappia.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: On
- Elintarvikepuolella tutkitaan laatua ja hygienisyyttä.
- Yhteyshenkilö: Sirpa Heinonen-Koskela (sirpa.heinonen-koskela@lappia.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista hallinnoida aluekehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Strategisesti merkittävät aihealueet: Lapista saatavat luonnonmarjat, kalat, elintarvikkeet ja niiden
jatkojalostus ja tuotekehitys.
- Hankkeiden täytyy liittyä aina Lappian koulutukseen
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia teemaan liittyen.
- Yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi (jarmo.saariniemi@lappia.fi), biokaasu: Tommi Lepojärvi
(tommi.lepojarvi@lappia.fi), isommat seminaarit: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kumppanuussopimukset jäsenkuntien kanssa, jäsenkuntien kanssa käydään vuosittain läpi sisältöjä ja
katsotaan, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Jäsenkunnat: Muonio, Pello, Ylitornio, Tornio,
Keminmaa, Tervola, Kemi ja Simo.
- Kiinteämpi yhteys Tervolan kunnan kanssa.
- Myös hankkeiden kautta yhteys kuntiin.
- Yhteyshenkilö: Virpi Lilja (virpi.lilja@lappia.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Energia- ja luonnonvaraklusteritoiminta, matkailuklusteri
Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
- Koko Suomen tasolla maaseutuoppilaitosten johtajien verkosto
Yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi (jarmo.saariniemi@lappia.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Ammattiopisto Lappia voi olla partnerina kansainvälisissä hankkeissa.
- Hankkeiden täytyy liittyä aina Lappian koulutukseen
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Ammattiopisto Lappia ei pysty tekemään paljon ulkomaanmatkoja, mutta on kiinnostunut saamaan
viestiä kv-verkostoilta.
- Yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi (jarmo.saariniemi@lappia.fi), Marja-Liisa Tyystälä
(marja-liisa.tyystala@lappia.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Kansainvälisistä hankkeista sekä opiskelijavaihtohankkeista vastaa kv-sihteeri Marja-Liisa Tyystälä
(marja-liisa.tyystala@lappia.fi).
- Kirjoittajat alueellisiin hankkeisiin löytyvät alakohtaisesti.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Ammattiopisto Lappian on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
Ammattiopisto Lappia tarjoaa koulutusta seuraavanlaisesti:
- Metsäalan perustutkinto, yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi (jarmo.saariniemi@lappia.fi)
- Energia-alan ammattitutkinto, yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Jani Harju (jani.harju@lappia.fi),
Kari Kenttä (kari.kentta@lappia.fi)
- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, yhteyshenkilö: Jukka Hietamäki (jukka.hietamaki@lappia.fi)
- Puuteollisuuden perustutkinto (CLT), teollisuuspuun rakentaja, yhteyshenkilö: Ilpo Laakso
(ilpo.laakso@lappia.fi)
- Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto, yhteyshenkilö: Jouko Isometsä (jouko.isometsa@lappia.fi)
- Prosessiteollisuuden perustutkinto, yhteyshenkilö: Jouko Isometsä (jouko.isometsa@lappia.fi)
- Rakennusalan täydennyskoulutus, yhteyshenkilö: Seppo Kenttälä (seppo.kenttala@lappia.fi)
- Automaatiojärjestelmän kunnossapitoon liittyviä kursseja, yhteyshenkilö: Pertti Kvist
(pertti.kvist@lappia.fi)
- Biodieselin valmistukseen liittyvä lyhytkurssi, yhteyshenkilö Jani Harju (jani.harju@lappia.fi)

Tutkimus & analysointipalvelut: On
- Laboratoriopuolen koulutuksessa voidaan analysoida erilaisia näytteitä, toimipiste Kemissä.
- Yhteyshenkilö Jani Harju (jani.harju@lappia.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista hallinnoida aluekehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita Ammattiopisto Lappialle ovat bio- ja kiertotalous, luonto ja
elämykset, teknologia ja teollisuus sekä älykäs rakentaminen.
- Hankkeiden täytyy liittyä aina Lappian koulutukseen
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Ammattiopisto Lappian on mahdollista järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia teemaan liittyen.
Teemana voi olla esimerkiksi biokaasu tai mahdollisesti puukaasu.
- Yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi (jarmo.saariniemi@lappia.fi), biokaasu: Tommi Lepojärvi
(tommi.lepojarvi@lappia.fi), isommat seminaarit: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kumppanuussopimukset jäsenkuntien kanssa, jäsenkuntien kanssa käydään vuosittain läpi sisältöjä ja
katsotaan, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Jäsenkunnat: Muonio, Pello, Ylitornio, Tornio,
Keminmaa, Tervola, Kemi ja Simo.
- Kiinteämpi yhteys Tervolan kunnan kanssa.
- Myös hankkeiden kautta yhteys kuntiin.
- Yhteyshenkilö: Virpi Lilja (virpi.lilja@lappia.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Energia- ja luonnonvaraklusteritoiminta, matkailuklusteri, yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas
(tuomo.palokangas@lappia.fi)
- Koko Suomen tasolla maaseutuoppilaitosten johtajien verkosto, yhteyshenkilö: Jarmo Saariniemi
(jarmo.saariniemi@lappia.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Ammattiopisto Lappia voi olla partnerina kansainvälisissä hankkeissa.
- Hankkeiden täytyy liittyä aina Lappian koulutukseen
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Ammattiopisto Lappialla on kiinnostusta saada tietoa kansainvälisistä verkostoista.
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi), Jarmo Saariniemi
(jarmo.saariniemi@lappia.fi), Tommi Lepojärvi (tommi.lepojarvi@lappia.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Ammattiopisto Lappialla on osaamista kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosesseihin.
- Yhteyshenkilö: Tuomo Palokangas (tuomo.palokangas@lappia.fi)

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
DIGIPOLIS OY

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Koulutus ja kurssitukset: Ei
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: Ei
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Ei
Työkaluja kehittämiseen: Ei
Rahoitus suorille investoinneille: Ei

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Ei
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Ei

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Digipolis voi hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Tärkeitä aihealueita: arktinen teollisuus, kierto- ja biotalous, puun käytön edistäminen rakentamisessa ja
kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Suoraa koulutusta ei järjestetä, vaan koulutukset on toteutettava hankkeiden kautta.
- Kiertotalouskeskuksen kautta tarjotaan muuntokoulutusta, esimerkiksi miten kiertotaloustuotteita
voidaan käyttää energiantuotannossa.
- Yhteyshenkilö: kiertotalouskeskus Tiina Puotinen (tiina.puotinen@digipolis.fi), Digipolis Tytti Ahoranta
(tytti.ahoranta@digipolis.fi), muuntokoulutus Jyrki Huhtaniska (jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Digipolis pystyy hallinnoimaan hankkeita. Tärkeitä aihealueita ovat arktinen teollisuus, kierto- ja
biotalous, puun käytön edistäminen rakentamisessa ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Digipoliksen on mahdollista järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
- Tärkeitä teemoja tilaisuuksissa: arktinen teollisuus, kierto- ja biotalous, puun käytön lisääminen
rakentamisessa ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Meri-Lapin kehittämiskeskus on huolehtinut kuntatapaamisista ja pyytänyt tarvittaessa Digipoliksen
edustusta mukaan.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).

Työkaluja kehittämiseen: On
- Digipoliksen asiantuntijat voi olla hankkeiden avulla kehittämistyössä mukana, esim. kiertotalous,
kestävyys, puun käytön lisääminen rakentamisessa, rakentamisen kiertotalousratkaisut.
- Kestävyystyökalu, yhteyshenkilö: Tiina Puotinen (tiina.puotinen@digipolis.fi)
- PK-yritysten HSEQ-arvioinnit Teemu Saralampi (teemu.saralampi@digipolis.fi)
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Kiertotalouskeskuksella on useita verkostoja, yhteyshenkilö: Teemu Saralampi
(teemu.saralampi@digipolis.fi), Tiina Puotinen (tiina.puotinen@digipolis.f)
- Partnership on sustainable buildings, yhteyshenkilö: Tytti Ahoranta (tytti.ahoranta@digipolis.fi)
- Energyefficient buildings – Itäisen Euroopan -verkoston toiminta on käynnistynyt.
- PuuSuomi-verkosto
- Puumiehet ry ja siihen kuuluvat 23 alueyhdistystä
- Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry
- Älykkään erikoistumisen AS-klusterit
- Yhteys CLT-tuotantolaitoksiin Ammattiopisto Lappian teollisen CLT-oppimisympäristön ansiosta.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Digipolis pystyy hallinnoimaan hankkeita. Tärkeitä aihealueita ovat arktinen teollisuus, kierto- ja
biotalous, puun käytön edistäminen rakentamisessa ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Digipoliksella on kiinnostusta saada tietoa verkostojen toiminnasta. Digipoliksen asiantuntijat pystyvät
osallistumaan kansainvälisten verkostojen tapaamisiin omien hankkeittensa puitteissa
asiantuntemuksensa mukaisesti.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosesseista Digipoliksella on kokemusta mm. AIKO-hankkeitten
hakemiseen sekä rakennerahasto, Interreg, Interreg Pohjoinen, Horizon, Innosup, Cosme -rahoitushakujen
osalta.
- Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Kimmo Heikka (kimmo.heikka@digipolis.fi).

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
KOILLISMAAN LEADER

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

- Yhteyshenkilö kaikissa: Pirjo Jaakkonen (pirjo.jaakkonen@koillismaanleader.fi)
Rahoitus: On
- Koillismaan Leader kautta voi saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan erilaisia hankkeita. Tärkeä aihealue on mm. villiruoan
hyödyntäminen
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Koillismaan Leaderilla ei ole tällä hetkellä sellaisia hankkeita, joiden kautta voisi saada kursseja tai
koulutuksia. Aiemmin on ollut esim. luonnontuotteisiin liittyviä hankkeita ja niissä koulutuksia. Koulutuksia
ja kurssituksia on mahdollista saada hankkeiden kautta.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan yritysryhmähankkeita.

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Koillismaan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan hankkeita.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Koillismaan Leader pystyy järjestämään tapahtumia yhteistyössä muiden kanssa.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Ei säännöllisiä kuntatapaamisia, vaan järjestetään aina tarvittaessa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Rahoitustyökalut: kehittämis- ja yritysryhmähankkeet.

Rahoitus suorille investoinneille: On
Koillismaan Leaderin kautta on mahdollista hakea tukea sekä yritysten että yhteisöjen investointeihin.
Esimerkiksi elintarvikehuoneistoja lihapuolelle on annettu tukea, myös kalastuskunnalle rahoitettu
kalankäsittelytila.
Verkostot:
- Leader-ryhmät keskenään ovat hyvin verkostoituneita, Leader-ryhmien verkosto.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
Koillismaan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan kansainvälisiä hankkeita. Venäjän alueen yhteistyön kehittäminen
on nostettu strategiassa tärkeäksi.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Koillismaan Leader voi osallistua erilaisiin verkostotapaamisiin, jos aihe on sopiva. Ei voida luvata isoa
panosta.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Koillismaan Leaderilla on pienimuotoisesti osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitukseen ja
hakuprosesseihin liittyen.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Koillismaan Leader kautta voi saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan erilaisia hankkeita. Tärkeä aihealue on mm. villiruoan
hyödyntäminen.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Koillismaan Leaderilla ei ole tällä hetkellä sellaisia hankkeita, joiden kautta voisi saada kursseja tai
koulutuksia. Aiemmin on ollut esim. luonnontuotteisiin liittyviä hankkeita ja niissä koulutuksia. Koulutuksia
ja kurssituksia on mahdollista saada hankkeiden kautta.

Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan yritysryhmähankkeita.

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Koillismaan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan hankkeita.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Koillismaan Leader pystyy järjestämään tapahtumia yhteistyössä muiden kanssa.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Ei säännöllisiä kuntatapaamisia, vaan järjestetään aina tarvittaessa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Rahoitustyökalut: kehittämis- ja yritysryhmähankkeet.
Rahoitus suorille investoinneille: On
Koillismaan Leaderin kautta on mahdollista hakea tukea sekä yritysten että yhteisöjen investointeihin.
Esimerkiksi elintarvikehuoneistoja lihapuolelle on annettu tukea, myös kalastuskunnalle rahoitettu
kalankäsittelytila.
Verkostot:
- Leader-ryhmät keskenään ovat hyvin verkostoituneita, Leader-ryhmien verkosto.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
Koillismaan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koillismaan Leader pystyy hallinnoimaan kansainvälisiä hankkeita. Venäjän alueen yhteistyön kehittäminen
on nostettu strategiassa tärkeäksi.

Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Koillismaan Leader voi osallistua erilaisiin verkostotapaamisiin, jos aihe on sopiva. Ei voida luvata isoa
panosta.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Koillismaan Leaderilla on pienimuotoisesti osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitukseen ja
hakuprosesseihin liittyen.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LAPIN AMK

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu voi hallinnoida hankkeita, jotka hyödyttävät sitä ja liittyvät opetukseen.
Erityisesti yrityslähtöisten hankkeiden hallinnointi kiinnostaa.
- Yhteyshenkilöt, Rovaniemi: matkailu, Anu Harju-Myllyaho (anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi), metsä,
elintarvikkeet ja luonnontuotteet Anne-Mari Väisänen & Petri Muje (anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi &
petri.muje@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornio: kiertotalous: Sanna Tyni (sanna.tyni@lapinamk.fi), energia: Mikko Rintala
(mikko.rintala@lapinamk.fi), kaivostoiminta: Jukka Joutsenvaara (jukka.joutsenvaara@lapinamk.fi),
kansainvälisyys: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa Rovaniemellä peruskoulutusta elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin
liittyen seuraavasti: agrologiopinnot, jossa luonnontuotepuoli on yksi painopiste, toinen painopisteala
kalatalous, sekä metsätalousinsinööriopinnot, joissa on liittymäpintoja luonnontuotteisiin. Lisäksi
tulevaisuuden biotalousryhmässä on tarjolla yksittäisiä opintojaksoja teemaan liittyen.
- Lapin ammattikorkeakoulu ottaa mielellään vastaan erilaisia opinnäytetyön aiheita Maaseutuklusterin
verkostolta.
- Yhteyshenkilöt, Rovaniemi: metsä & luonnontuotteet Jussi Soppela (jussi.soppela@lapinamk.fi) ja
elintarvikkeet Petri Muje (petri.muje@lapinamk.fi).
- Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa myös hankkeiden kautta muita koulutuksia teemaan liittyen,
esimerkiksi lyhytkoulutuksia, joiden aihealueet vaihtelevat.
- Koulutuksia voidaan tarjota yrittäjille, yksittäisille henkilöille, organisaatioille, kyseessä olevat koulutukset
ovat aina räätälöityjä tarpeiden mukaan.
- Yhteyshenkilö lyhytkoulutuksissa Petri Muje (petri.muje@lapinamk.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Lapin ammattikorkeakoulu tekee hankepohjaista tutkimustyötä, paljon yhteistyötä
Luonnonvarakeskuksen kanssa.
- Lapin ammattikorkeakoululla ei ole käytettävissä analyysipalveluita esimerkiksi terveysvalvonnalle.
- Lapin ammattikorkeakoulun Kemin ja Tornion yksiköissä on tarjolla kiinteiden näytteiden
analyysitoimintaa sekä analyysipalveluita tarjotaan ostopalveluina, yhteyshenkilö: Mika Mört,
mika.mort@lapinamk.fi
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy hallinnoimaan hankkeita, jotka liittyvät sen tarjoaman koulutuksen
aihealueisiin (agrologi, metsätalous, vastuullinen matkailu, kiertotalous, pohjoisten alueiden raakaaineiden hyödyntäminen).
- Yhteyshenkilöt pohjoinen hyvinvointi ja -palvelut osaamisryhmässä: Eija Jumisko & Eila Linna
(eija.jumisko@lapinamk.fi & eila.linna@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt arktiset luonnonvarat ja talous: Anne-Mari Väisänen & Petri Muje (annemari.vaisanen@lapinamk.fi & petri.muje@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilö, Kemi-Tornio: kiertotalous Sanna Tyni (sanna.tyni@lapinamk.fi), kansainvälisyys Ville
Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin ammattikorkeakoulu järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia hankkeissa ja yhteistyökumppaneiden
kanssa.
- Yhteyshenkilöt, Rovaniemi: Anu Harju-Myllyaho (anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi), opiskelijajärjestö
Rotko (rotko@lapinamk.fi), Metsäpojat (metsätalousopiskelijat, rovaniemenmetsapojat@lapinamk.fi),
Roimo (agrologiopiskelijat, roimo@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornion yksikkö: Marika Saranne (marika.saranne@lapinamk.fi).
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Lapin ammattikorkeakoulu ei toteuta säännöllisiä kuntavierailuja, mutta kunnissa vieraillessa kerrotaan
AMK:n toiminnasta ja palveluista. Vierailut toteutetaan yleensä hankepohjaisesti.
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornio, kierto- ja biotalous: Sanna Tyni (sanna.tyni@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt, Rovaniemi: Sanna Vinblad (sanna.vinblad@lapinamk.fi) ja Petri Muje
(petri.muje@lapinamk.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut -yksikkö tarjoaa paljon erilaisia tutkimus- ja selvityspalveluita, jotka ovat
maksullisia, esimerkiksi aluetalousvaikutuksia matkailun osalta, matkailun master planit
(tutkimustoiminta), työpajojen fasilitointi sekä valmennus. Yhteishenkilö: Mirva Tapaninen
(mirva.tapaninen@lapinamk.fi)
- Arktiset luonnonvarat ja talous yksikkö tarjoaa maisemansuunnittelua sekä metsäsuunnittelua,
yhteyshenkilö: Anne-Mari Väisänen (anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi)
- pLAB, Pertti Rauhala (pertti.rauhala@lapinamk.fi), ohjelmistopalveluita, digitalisuuteen liittyvä
kehitystoiminta.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Crowdhelix H2020 -verkosto (yhteyshenkilönä Petri Muje, petri.muje@lapinamk.fi)
- Meri-Lapin kierto- ja biotalouskeskus (yhteyshenkilönä Sanna Tyni, sanna.tyni@lapinamk.fi)
- UArctic -temaattiset verkostot

- S3-temaattiset verkostot
- Matkailun alueelliset ja kansalliset verkostot
- Lapin ammattikorkeakoulu on Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kautta jäsenenä erilaisissa
temaattisissa ryhmissä
- ERRIN-verkostot
- Yhteyshenkilö verkostoissa: Riitta Alajärvi-Kauppi (riitta.alajarvi-kauppi@lapinamk.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin ja olemaan niissä partnerina.
Strategisesti merkittäviä aihealueita ovat ammattikorkeakoulun opetukseen liittyvät teemat.
- Yhteyshenkilöt pohjoinen hyvinvointi ja -palvelut osaamisryhmässä: Eija Jumisko & Eila Linna
(eija.jumisko@lapinamk.fi & eila.linna@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt arktiset luonnonvarat ja talous: Anne-Mari Väisänen (anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi),
Petri Muje (petri.muje@lapinamk.fi) sekä Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
- Lapin AMK:n Kemin ja Tornion yksiköt pystyvät osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin partnerina tai
hallinnoija. Strategisesti tärkeitä aihealueita ovat kiertotalous, kestävyys sekä konkreettisten
toimenpiteiden käynnistäminen kiertotalouteen liittyen.
- Yhteyshenkilö, Kemi-Tornio: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Osallistuminen on mahdollista tapaamiskohtaisesti hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilöt, Rovaniemi: matkailu Anu Harju-Myllyaho (anu.harju-myllyaho@lapinamk.fi), metsä,
elintarvikkeet ja luonnontuotteet Anne-Mari Väisänen & Petri Muje (anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi &
petri.muje@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilö, Kemi-Tornio: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin ammattikorkeakoululla on osaamista kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja
hakuprosessissa, mutta ammattikorkeakoulu ei tarjoa kirjoittamispalveluita, vaan heillä täytyy olla oma
rooli hankkeessa.
- Yhteyshenkilö: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu voi hallinnoida hankkeita, jotka hyödyttävät sitä ja liittyvät opetukseen.
Erityisesti yrityslähtöisten hankkeiden hallinnointi kiinnostaa.
- Yhteyshenkilö, Rovaniemi: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornio: Hannu Kähkölä (hannu.kahkola@lapinamk.fi), kiertotalous: Sanna Tyni
(sanna.tyni@lapinamk.fi), energia: Mikko Rintala (mikko.rintala@lapinamk.fi), kaivostoiminta: Jukka
Joutsenvaara (jukka.joutsenvaara@lapinamk.fi), kansainvälisyys: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Maatilan energiasuunnittelu
- Metsäsuunnittelu
- Kiertotalouteen liittyvät opinnot 10 op (metsä ja agrologit)
- Bioenergiaan liittyvät opinnot 5 op (metsä ja agrologit)
- Yhteyshenkilö, Rovaniemi: Jussi Soppela (jussi.soppela@lapinamk.fi)
- Talo- ja energiatekniikka AMK-koulutus, yhteyshenkilö: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
- Kemi-Tornio yhteyshenkilöt: Jaakko Etto (jaakko.etto@lapinamk.fi), Ari Pikkarainen
(ari.pikkarainen@lapinamk.fi), ostopalveluina yrityksille tarjottava koulutus Mirva Juntti
(mirva.juntti@lapinamk.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa ostopalveluina esimerkiksi energiakatselmointia ja energiasimulaatiot.
Myös Lapin AMK:n kattiloita voidaan tarvittaessa hyödyntää. Hankkeiden kautta voidaan tarjota myös
ilmaiseksi palveluita. Yhteyshenkilöt: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi), Matti Vatanen
(matti.vatanen@lapianmk.fi), Jyrki Huhtaniska (jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi)
- Lapin AMK:n Kemin yksikkö on tehnyt jonkin verran biopohjaisten polttoaineiden tutkimusta
laboratoriossa, jatkuvaa tutkimustoimintaa tälle puolelle ei ainakaan vielä ole. Yhteyshenkilö: Mika Mört
(mika.mort@lapinamk.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy hallinnoimaan aluekehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Yhteyshenkilö, Rovaniemi: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi).
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornio: kiertotalous Sanna Tyni (sanna.tyni@lapinamk.fi), kansainvälisyys Ville
Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi), energia Mikko Rintala (mikko.rintala@lapinamk.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy järjestämään erilaisia tilaisuuksia hankkeiden kautta.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: monialainen toiminta, jossa yhdistetään tekniikkaa, designia ja
liiketoimintaa, uusiutuvat energiamuodot ja niihin liiketoimintamallien kehittäminen
- Yhteyshenkilö: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Lapin ammattikorkeakoulu ei toteuta säännöllisiä kuntavierailuja, mutta kunnissa vieraillessa kerrotaan
AMK:n toiminnasta ja palveluista. Vierailut toteutetaan yleensä hankepohjaisesti.
- Yhteyshenkilöt, Kemi-Tornio, kierto- ja biotalous: Sanna Tyni (sanna.tyni@lapinamk.fi), Rovaniemi: Kai
Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Tequ-konsepti yrittäjille (www.tequ.fi), yhteyshenkilö: Matti Vatanen (matti.vatanen@lapinamk.fi)
- pLAB, ohjelmistopalveluita, digitalisuuteen liittyvä kehitystoiminta. Yhteyshenkilö: Pertti Rauhala
(pertti.rauhala@lapinamk.fi)
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy tarjoamaan erilaisia työkaluja myös ostopalveluna.
- Yhteyshenkilö: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Pohjois-Kalotin neuvosto
- Lapin Energiakonttori
- Meri-Lapin kierto- ja biotalouskeskus (yhteyshenkilönä Sanna Tyni, sanna.tyni@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilöt energiateeman verkostoissa: Petri Kuisma (petri.kuisma@lapinamk.fi), Riitta AlajärviKauppi (riitta.alajarvi-kauppi@lapinamk.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin ammattikorkeakoulu pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin. Strategisesti merkittäviä
aihealueita ovat ammattikorkeakoulun opetukseen liittyvät teemat.
- Yhteyshenkilö, Rovaniemi: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi), Petri Kuisma
(petri.kuisma@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilö, Kemi-Tornio: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi), kiertotalous Sanna Tyni
(sanna.tyni@lapinamk.fi), energia Mikko Rintala (mikko.rintala@lapinamk.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Osallistuminen on mahdollista tapaamiskohtaisesti hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö, Rovaniemi: Kai Ryynänen (kai.ryynanen@lapinamk.fi)
- Yhteyshenkilö, Kemi-Tornio: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin ammattikorkeakoululla on osaamista kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja
hakuprosessissa, mutta ammattikorkeakoulu ei tarjoa kirjoittamispalveluita, vaan heillä täytyy olla oma
rooli hankkeessa.
- Yhteyshenkilö: Ville Rauhala (ville.rauhala@lapinamk.fi)

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LAPIN ELY-KESKUS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Osaamista voidaan tukea hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö ESR-hankkeissa: Paula Alho (paula.alho@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- ELY-keskus ei anna suoraan koulutusta, vaan hankkeiden ja eri rahoituskanavien kautta.
- Yrityksen tarvitessa osaavaa työvoimaa, voidaan yhteishankintakoulutuksena RekryKoulutuksen avulla
räätälöidä koulutus, josta osan maksaa ELY-keskus, osa yritys (vaatii Y-tunnuksen).
- Jos yrityksessä tapahtuu muutoksia, jossa henkilöstö tarvitsee päivitettyä osaamista, voidaan tarjota
TäsmäKoulutusta yhdelle yritykselle tai yritysryhmille.
- Yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille/ryhmille voidaan lisäksi TE-palveluiden kautta räätälöidä
yrittäjyysvalmennusta.
- Yhteyshenkilö: Minna Uusihanni (minna.uusihanni@ely-keskus.fi)
- Yritysten kehittämispalveluita voidaan myöntää toimialariippumattomasti liiketoimintaan kohdistuvan
kehittämiseen (mm. markkinointi ja myynti, talouteen liittyvät suunnitelmat)
- Yhteyshenkilö: Jari Uusinarkaus (jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi)
- Maaseuturahastosta voidaan hakea koulutushankkeita, mahdollisuuksia osaamisen lisäämiseen on
todella paljon.
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
- ELY-keskus ei rahoita suoraan perustutkimusta, mutta soveltavaan tutkimukseen voi hakea ELYkeskukselta hankerahoitusta.
- ELY-keskukselta löytyy tilastoja siitä, mitä on rahoitettu luonnontuote- ja elintarvikealalle, samoin
tutkimuksia rahoitetuista hankkeista.
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
- ELY-keskus voi olla mukana rahoittamassa myös koulutusta yrityksille osaamisen lisäämiseen,
yhteyshenkilö: Minna Uusihanni (minna.uusihanni@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- ELY-keskus pystyy koordinoimaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- ELY-keskus on tiiviisti tekemisissä kuntien maaseutusihteerien sekä yleensä maaseutuhallinnon kanssa.
ELY-keskus ei järjestä säännöllisiä kuntatilaisuuksia, vaan pyynnöstä.
- ELY-keskusta pyydetään usein mukaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja yritystapaamisiin, mitä kunnissa
järjestetään.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Hankerepertuaari, neuvonta, asiantuntemus, yritystuet yrityksille.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
- Rahoitus- ja yritystuet, yhteydet Business Finlandiin, josta pääsy maailmalle asti.
- Yhteyshenkilö Tytteli Karvonen-Juntura (tytteli.karvonen-juntura@ely-keskus.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Infran investoinnit, yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Teurajärvi (anna-kaisa.teurajarvi@ely-keskus.fi)
- Yritysten investoinnit, yhteyshenkilö: Heikki Moilanen (heikki.moilanen@ely-keskus.fi)
Verkostot:
- Kansallinen maaseutuverkosto
- Seudulliset yrityspalvelutoimijat (SYP)
- Alueellinen metsäneuvosto, jäsen ELY:stä
- 4H:n alueneuvosto, jäsen ELY:stä
- Lapissa vaikuttavat klusterit
- Kansallinen toimialapäällikköverkosto
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Jos matkat maksetaan, voidaan lähettää henkilö ELY:stäkin. ELY-keskuksella on intressiä saada
verkostoista tietoa.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Ei

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Osaamista voidaan tukea hankkeiden kautta, samoin kuin miettiä erilaisia energiaratkaisuja.
- Maaseuturahastosta voidaan rahoittaa pieniä esiselvityksiä ja kylätalojen lämmitysmuodon muuttamisia,
tosin jälkimmäiset menevät perinteisesti Leader-rahoituksen kautta.
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
- Yhteyshenkilö ESR-hankkeissa: Paula Alho (paula.alho@ely-keskus.fi)
- Yhteyshenkilö: maatalousrahoitusasiantuntija Hannu Puominen (hannu.puominen@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Työvoimakoulutuksia voidaan järjestää, jos halutaan alalle uusia tekijöitä, näin pystytään tukemaan
yrityksiä.
- Maaseuturahastosta voidaan hakea koulutushankkeita, mahdollisuuksia osaamisen lisäämiseen on
todella paljon.
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
- ELY-keskus ei rahoita suoraan perustutkimusta, mutta soveltavaan tutkimukseen voi hakea ELYkeskukselta hankerahoitusta.
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
- ELY-keskus voi olla mukana rahoittamassa myös koulutusta yrityksille osaamisen lisäämiseen,
yhteyshenkilö: Minna Uusihanni (minna.uusihanni@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- ELY-keskus pystyy koordinoimaan erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- ELY-keskus on tiiviisti tekemisissä kuntien maaseutusihteerien sekä yleensä maaseutuhallinnon kanssa.
ELY-keskus ei järjestä säännöllisiä kuntatilaisuuksia, vaan pyynnöstä.
- ELY-keskusta pyydetään usein mukaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja yritystapaamisiin, mitä kunnissa
järjestetään.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Hankerepertuaari, neuvonta, asiantuntemus, yritystuet yrityksille.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
- Rahoitus- ja yritystuet, yhteydet Business Finlandiin, josta pääsy maailmalle asti.
- Yhteyshenkilö Tytteli Karvonen-Juntura (tytteli.karvonen-juntura@ely-keskus.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: On
- ELY-keskuksen on mahdollista rahoittaa maatilojen energiaratkaisuja sekä hankkeita, jotka edistävät
uusia energiaratkaisuja erityisesti maatilamittakaavassa.
- Infran investoinnit, yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Teurajärvi (anna-kaisa.teurajarvi@ely-keskus.fi)
- Yritysten investoinnit, yhteyshenkilö: Heikki Moilanen (heikki.moilanen@ely-keskus.fi)
Verkostot:
- Kansallinen maaseutuverkosto
- Seudulliset yrityspalvelutoimijat (SYP)
- Alueellinen metsäneuvosto, jäsen ELY:stä
- 4H:n alueneuvosto, jäsen ELY:stä
- Lapissa vaikuttavat klusterit
- Kansallinen toimialapäällikköverkosto
- Energian toimialaklusteri
- Suurhankkeiden valmistelun tukeminen, yhteyshenkilö: Heino Vasara (heino.vasara@ely-keskus.fi)
- Alueellinen metsäneuvosto, jäsen ELY:stä
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: on
- Maaseuturahasto, yhteyshenkilö: Eija Harju (eija.harju@ely-keskus.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Jos matkat maksetaan, voidaan lähettää henkilö ELY:stäkin. ELY-keskuksella on intressiä saada
verkostoista tietoa.
- Yhteyshenkilö: Anne Ristioja (anne.ristioja@ely-keskus.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Ei

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LAPIN LIITTO

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Kansainvälistyminen ja matkailu sekä muut Lappi-sopimuksen teemat ovat painopisteinä
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Mahdollista järjestää hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Anne Kenttäkumpu (anne.kenttakumpu@lapinliitto.fi), energiaan liittyvät hankkeet Olli
Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Painopisteenä hankkeissa ovat Lappi-sopimuksen painopisteet.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Tilaisuuksia on mahdollista järjestää hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kuntakierroksia tehdään maakuntajohtajan johdolla vuosittain.
- Yhteyshenkilö: Jaana Koskela (jaana.koskela@lapinliitto.fi)

Työkaluja kehittämiseen: On
- Lapin liitto tarjoaa seuraavia työkaluja kehittämiseen: Lapin luotsi ja ennakointituotteet, Kunta- ja
aluekehityspäivät, matkailupäivät, FEM, strategiasparrausta toimijoille, kunta- ja matkailutilastot Lapin
luotsissa, asiantuntemusta mm. vaelluskalaan, kuntatalouteen ja matkailuun liittyen, rahoitusta,
kaavoitusta sekä edunvalvontaa.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yhteyshenkilö: Samu Rötkönen (samu.rotkonen@lapinliitto.fi), Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi)
Verkostot:
- Maaseutuklusteri ja muut älykkään erikoistumisen klusterit, Lapin turvallisuusverkosto, Kestävän
kaivostoiminnan verkosto, Pohjois- ja Itä-Suomen neuvottelukunta (yhteyshenkilö: Jaana Koskela,
jaana.koskela@lapinliitto.fi), Barentsin euroarktinen neuvosto ja komitea (yhteyshenkilö: Raimo Holster,
raimo.holster@lapinliitto.fi), Pohjois-Kalotin neuvosto (yhteyshenkilö: Paula Mikkola,
paula.mikkola@lapinliitto.fi), Itä-ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (yhteyshenkilö: Mervi Nikander,
mervi.nikander@lapinliitto.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Lapin liitolla on osaamista liittyen kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosesseihin, jos Lapin
liitto on itse hankkeessa mukana
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander.fi)

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Kansainvälistyminen ja matkailu sekä muut Lappi-sopimuksen teemat ovat painopisteinä
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Mahdollista järjestää hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Painopisteenä hankkeissa ovat Lappi-sopimuksen painopisteet.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Tilaisuuksia on mahdollista järjestää hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kuntakierroksia tehdään maakuntajohtajan johdolla vuosittain.
- Yhteyshenkilö: Jaana Koskela (jaana.koskela@lapinliitto.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Lapin liitto tarjoaa seuraavia työkaluja kehittämiseen: Lapin luotsi ja ennakointituotteet, Kunta- ja
aluekehityspäivät, matkailupäivät, FEM, strategiasparrausta toimijoille, kunta- ja matkailutilastot Lapin
luotsissa, asiantuntemusta mm. vaelluskalaan, kuntatalouteen ja matkailuun liittyen, rahoitusta,
kaavoitusta sekä edunvalvontaa.
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi)

Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yhteyshenkilö: Samu Rötkönen (samu.rotkonen@lapinliitto.fi), Olli Pohjonen (olli.pohjonen@lapinliitto.fi)
Verkostot:
- Maaseutuklusteri ja muut älykkään erikoistumisen klusterit, Lapin turvallisuusverkosto, Kestävän
kaivostoiminnan verkosto, Pohjois- ja Itä-Suomen neuvottelukunta (yhteyshenkilö: Jaana Koskela,
jaana.koskela@lapinliitto.fi), Barentsin euroarktinen neuvosto ja komitea (yhteyshenkilö: Raimo Holster,
raimo.holster@lapinliitto.fi), Pohjois-Kalotin neuvosto (yhteyshenkilö: Paula Mikkola,
paula.mikkola@lapinliitto.fi), Itä-ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (yhteyshenkilö: Mervi Nikander,
mervi.nikander@lapinliitto.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Yhteyshenkilö: Kaarina Mäcklin (kaarina.macklin@lapinliitto.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Lapin liitolla on osaamista liittyen kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosesseihin, jos Lapin
liitto on itse hankkeessa mukana
- Yhteyshenkilö: Mervi Nikander (mervi.nikander.fi)

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LAPIN YLIOPISTO

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopistolla on mahdollista saada rahoitusta tämän teeman osaamisen kehittämiseen, mutta
hankkeen pitää tukea tutkimusta, mitä tehdään kyseisessä yksikössä.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi).
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Lapin yliopistolla on tarjolla koulutusta luonnontuotteisiin liittyen matkailun opintojen kautta, mutta ei
puhtaasti tähän teemaan liittyvää koulutusta.
- Lapin yliopistolla voi valmistuja graduja aiheeseen liittyen.
- Yhteyshenkilö: opintopäällikkö Mikko Vehkaperä (mikko.vehkapera@ulapland.fi).
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Lapin yliopiston Arktisella keskuksella voi olla tutkimusta luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden
arvoketjuun ja jalostukseen liittyen.
- Yhteyshenkilö: Dele Raheem (dele.raheem@ulapland.fi).
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopisto pystyy hallinnoimaan hankkeita. Varmin rajapinta on matkailututkimuksen puoli.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: palveluiden brändääminen ja tuotteistaminen, lainsäädäntö ja
sääntely.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi). Arktinen keskus: Osmo Rätti
(osmo.ratti@ulapland.fi).
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin yliopiston on mahdollista järjestää tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi)

Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Lapin yliopiston hallinnoimassa ASG-hankkeessa tulee olemaan kuntatilaisuuksia.
Yhteyshenkilö: Milla Hirvaskari (milla.hirvaskari@lapinamk.fi).
- Lapin yliopiston toiminnan keskiössä ei ole kuitenkaan järjestää kuntatapahtumia.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Yrityksen kasvupolku -materiaaleihin pääsy Raimo Pyynyn (raimo.pyyny@lapinamk.fi) kautta.
- Kaikki Lapin yliopiston esim. kunnille tarjoamat palvelut ovat maksullisia, mutta rahoitus katsotaan aina
tapauskohtaisesti.
- www.lapinelintarviketalo.fi on tehokas viestintäväline liittyen elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin.
Yhteyshenkilö Anna-Riikka Lavia (anna-riikka.lavia@ulapland.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Crowdhelix 1
- Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen EU-toimiston kautta ERRIN-verkosto
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Erilaiset temaattiset kumppanuudet mukaan lukien kestävä rakentaminen Teollisuus- ja
kiertotalousklusterin alla.
- Smart Precise Farming, alateema agriculturen alla.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopisto pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, nyt on käynnissä yksi Kolarctic-hanke
(yhteyshenkilö: Dele Raheem, dele.raheem@ulapland.fi), matkailupuolella löytyy myös kansainvälisyyden
rajapintaa (yhteyshenkilö: MTI:n johtaja Antti Honkanen, antti.honkanen@ulapland.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Lapin yliopiston on mahdollista osallistua kansainvälisiin tapaamisiin, jos teema on sopiva.
- Vastuuhenkilö: rahoitettujen Arctic Smartness -hankkeiden toimijat, Lapin yliopiston osalta: Harri
Malinen (harri.malinen@ulapland.fi), Paula Kassinen (paula.kassinen@ulapland.fi) ja Satu Pesola
(satu.pesola@ulapland.fi).
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin yliopiston kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista voi hyödyntää silloin, kun
Lapin yliopisto on pää- tai osatoteuttaja hankkeessa.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi).

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopistolla on mahdollista saada rahoitusta tämän teeman osaamisen kehittämiseen, mutta
hankkeen pitää tukea tutkimusta, mitä tehdään kyseisessä yksikössä.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi).
Koulutus ja kurssitukset: Ei
- Lapin yliopistolla ei ole koulutusta teemaan liittyen, mahdollisesti uusiutuvan energian juridiikkaa liittyen
on tarjolla koulutusta. Graduja voi olla yhteistyöprojektien kautta.
- Yhteyshenkilö: opintopäällikkö Mikko Vehkaperä (mikko.vehkapera@ulapland.fi).
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Lapin yliopistolla voi olla tutkimusta tai analysointipalvelua matkailukonseptin oheen, yhteyshenkilö:
Antti Honkala, matkailuinstituutin johtaja (antti.honkala@ulapland.fi).
- Ympäristövaikutusten arviointimenetelmistä tietoa on Arktisella keskuksella, yhteyshenkilö: Timo
Koivurova (timo.koivurova@ulapland.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopisto pystyy hallinnoimaan hankkeita tähän teemaan liittyen.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi).
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin yliopiston on mahdollista järjestää tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Lapin yliopiston hallinnoimassa ASG-hankkeessa tulee olemaan kuntatilaisuuksia. Yhteyshenkilö: Milla
Hirvaskari (milla.hirvaskari@lapinamk.fi).
- Lapin yliopiston toiminnan keskiössä ei ole kuitenkaan järjestää kuntatapahtumia.

Työkaluja kehittämiseen: On
- Yrityksen kasvupolku -materiaaleihin pääsy Raimo Pyynyn (raimo.pyyny@lapinamk.fi) kautta.
- Kaikki Lapin yliopiston esim. kunnille tarjoamat palvelut ovat maksullisia, mutta rahoitus katsotaan aina
tapauskohtaisesti.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Crowdhelix 1
- Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen EU-toimiston kautta ERRIN-verkosto
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Erilaiset temaattiset kumppanuudet mukaan lukien kestävä rakentaminen Teollisuus- ja
kiertotalousklusterin alla.
- S3 Bioenergy platform.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin yliopisto pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, nyt on käynnissä yksi Kolarctic-hanke
(yhteyshenkilö: Dele Raheem, dele.raheem@ulapland.fi), matkailupuolella löytyy myös kansainvälisyyden
rajapintaa (yhteyshenkilö: MTI:n johtaja Antti Honkanen, antti.honkanen@ulapland.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Lapin yliopiston on mahdollista osallistua kansainvälisiin tapaamisiin, jos teema on sopiva.
- Vastuuhenkilö: rahoitettujen Arctic Smartness -hankkeiden toimijat, Lapin yliopiston osalta: Harri
Malinen (harri.malinen@ulapland.fi), Paula Kassinen (paula.kassinen@ulapland.fi) ja Satu Pesola
(satu.pesola@ulapland.fi).
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin yliopiston kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista voi hyödyntää silloin, kun
Lapin yliopisto on pää- tai osatoteuttaja hankkeessa.
- Yhteyshenkilö: Satu Pesola (satu.pesola@ulapland.fi).

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LEADER POHJOISIN LAPPI

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Vastuuhenkilö kaikissa kohdissa: toiminnanjohtajan sijainen Annika Kostamo (annika.kostamo@pll.fi)
1.1.2020 saakka, tämän jälkeen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pesonen (hanna-leena.pesonen@pll.fi)
Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi myöntää rahoitusta osaamisen kehittämiseen liittyen elintarvikkeisiin ja
luonnontuotteisiin.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Leader Pohjoisin Lappi
voi hakea rahoitusta maaseuturahastosta, EAKR:stä sekä muista teemaan sopivista rahoituskanavista.
Koulutus ja kurssitukset: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi tarjota koulutuksia ja kurssituksia elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin liittyen
hankkeiden kautta.
- Parasta Pohjoisesta - paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys -hankeen kautta tarjotaan yrityskohtaista
apua ja neuvontaa sekä järjestään työpajoja.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita.
- Peloton Pohjoisin -strategiassa on painopisteenä biotalous: poro, lähiruoka, luonnontuotteet ja
bioenergia. Merkittäviä aihealueita ovat mm. elinkeinojen kehittäminen yritysten yhteistyönä,
innostaminen ko. toimialoille, nuorten innostaminen elinkeinojen pariin sekä lähiruoan aluetaloudellisten
vaikutusten esille tuominen.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Pohjoisin Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen. Leader Pohjoisin Lappi voi tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
- Tilaisuuksia voidaan järjestää esim. seuraavista aiheista: Leader-tukimahdollisuudet, Nuoriso-Leader,
yritysryhmähankkeet
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Pohjoisin Lappi on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan
aiheen ja tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, voi Leader Pohjoisin Lappi
osallistua.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Pohjoisimman Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Leader Pohjoisimman Lapin on mahdollista tukea yritysten investointeja tai yleishyödyllisiä investointeja.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi pystyy toimimaan kansainvälisissä hankkeissa partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Periaatteessa Leader Pohjoisin Lappi voi osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin. Matkoja voi tehdä
toimintarahalla, jos ne katsotaan tarpeelliseksi, ja niihin riittää aikaa sekä rahaa.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Leader Pohjoisimmalla Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen liittyen uusiutuvaan energiaan.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Leader Pohjoisin Lappi
voi hakea rahoitusta maaseuturahastosta, EAKR:stä sekä muista teemaan sopivista rahoituskanavista.
Koulutus ja kurssitukset: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi tarjota koulutuksia ja kurssituksia uusiutuvaan energiaan liittyen hankkeiden
kautta.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Pohjoisin Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen. Leader Pohjoisin Lappi voi tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Pohjoisin Lappi on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan
aiheen ja tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, voi Leader Pohjoisin Lappi
osallistua.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Pohjoisimman Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Leader Pohjoisimman Lapin on mahdollista tukea yritysten investointeja tai yleishyödyllisiä investointeja.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Pohjoisin Lappi voi myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Pohjoisin Lappi pystyy toimimaan kansainvälisissä hankkeissa partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Periaatteessa Leader Pohjoisin Lappi voi osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin. Matkoja voi tehdä
toimintarahalla, jos ne katsotaan tarpeelliseksi, ja niihin riittää aikaa sekä rahaa.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Leader Pohjoisimmalla Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LEADER TUNTURI-LAPPI

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikissa kohdissa: toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi (ella-noora.polvi@tunturileader.fi)
Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin kautta on mahdollista saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lapin kautta on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
Leader Tunturi-Lappi voi hakea rahoitusta maaseuturahastosta, EAKR:stä sekä muista teemaan sopivista
rahoituskanavista.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: luonnontuotepuolella yrittäjyyden edistäminen ja kansainvälisyys
sekä tuotteiden jatkojalostus.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Leader Tunturi-Lapissa ei ole tällä hetkellä käynnissä koulutushankkeita.
- Leader Tunturi-Lappi ei tarjoa henkilökunnan puolesta kurssitusta, mutta voi rahoittaa ja hallinnoida
hankkeita, joissa järjestetään kursseja, infotilaisuuksia tai koulutuksia.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Osittain
- Leader Tunturi-Lapin tämänhetkisillä resursseilla ei ole mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
Toimialueella on lähdetty siitä, että kunta hallinnoisi yritysryhmähankkeita. Yritysryhmiä voidaan rahoittaa,
jos ne sopivat Leader Tunturi-Lapin rahoituskehykseen ja strategiaan.

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen hankkeen sisällöstä. Kaikki myönnetty
rahoitus liittyy aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi pystyy hallinnoimaan myös omia hankkeita, mutta etenkin isompien
hankekokonaisuuksien kohdalla se edellyttää, että hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä toteuttamaan
toimenpiteitä.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Tunturi-Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen, ei vaadi hanketta taustalle. Leader Tunturi-Lapin on mahdollista tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
Merkittävin teema tilaisuuksissa ovat luonnontuotteet, johon liittyen Leader Tunturi-Lappi voi antaa
puheenvuoroja rahoitusnäkökulmasta.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Tunturi-Lapilla on säännöllisesti kuntapäiviä toiminta-alueen kunnissa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Tunturi-Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yleishyödyllisiin investointeihin on mahdollista saada tukea. Leader Tunturi-Lapin hallitus on linjannut,
että maksimituen määrä on 50 000 € ja tuki enintään 65 % kokonaiskustannuksista. Käsittelyaikojen
suhteen ei ole linjauksia.
Verkostot:
- Keskeisimmät verkostot ovat alueen sisällä kuten kunnat, alueen yrittäjät ja seudulliset
yrityspalveluverkostot, kansallisesti ja EU-tasolla puolestaan Leader-verkosto. Leader Tunturi-Lappi on
kytkeytynyt myös alueelliseen klusteritoimintaan.
- Säännölliset tapaamiset SYP-verkoston kanssa, tieto kulkee hyvin.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen sisällöstä. Toivotaan, että hankkeet
liittyisivät myös kansainvälistymiseen.
- Ohjelmakaudella on ollut matkailuun liittyen kansainvälisiä hankkeita yhdessä muiden toteuttajien
kanssa.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi voi osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina, jos kyseessä on heidän
toimintansa kannalta järkevä kokonaisuus. Omarahoitusosuus pitää kerätä yleensä kunnilta.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Leader Tunturi-Lapilla on intressiä osallistua luonnontuotepuolen verkostoihin ja älykkäiden kylien
toimintaan.
- Raha on kynnyskysymys osallistumisessa pidemmille matkoille, joten ei ole mahdollisuutta osallistua
säännöllisesti, ellei saa matka-avustuksia. Tarpeen mukaan Leader Tunturi-Lappi voi osallistua myös
maksettuna puhujana.
- Leader Tunturi-Lappi toivoo tiivistä tiedostusta verkostojen kuulumisista.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Leader Tunturi-Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lappi myöntää tarvittaessa rahoitusta koulutushankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuvaan
energiaan.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Uusiutuva energia on mainittu Leader Tunturi-Lapin strategiassa: strategiassa kannustetaan uusiutuvien
energiamuotojen käyttöönottoon ja kestävyyteen.
- Leader Tunturi-Lappi pystyy tarvittaessa hallinnoimaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita.
Hankkeista käydään keskusteluja aina tapauskohtaisesti alueen muiden toimijoiden kanssa.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Leader Tunturi-Lapissa ei ole tällä hetkellä käynnissä koulutushankkeita.
- Leader Tunturi-Lappi ei tarjoa henkilökunnan puolesta kurssitusta, mutta voi rahoittaa ja hallinnoida
hankkeita, joissa järjestetään kursseja, infotilaisuuksia tai koulutuksia.

Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Osittain
- Leader Tunturi-Lapin tämänhetkisillä resursseilla ei ole mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
Toimialueella on lähdetty siitä, että kunta hallinnoisi yritysryhmähankkeita. Yritysryhmiä voidaan rahoittaa,
jos ne sopivat Leader Tunturi-Lapin rahoituskehykseen ja strategiaan.

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen hankkeen sisällöstä. Kaikki myönnetty
rahoitus liittyy aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Leader Tunturi-Lappi pystyy hallinnoimaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita, mutta uusiutuva
energia ei ole ensisijaisena intressinä.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Tunturi-Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen, ei vaadi hanketta taustalle. Leader Tunturi-Lapin on mahdollista tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Tunturi-Lapilla on säännöllisesti kuntapäiviä toiminta-alueen kunnissa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Tunturi-Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yleishyödyllisiin investointeihin on mahdollista saada tukea. Leader Tunturi-Lapin hallitus on linjannut,
että maksimituen määrä on 50 000 € ja tuki enintään 65 % kokonaiskustannuksista. Käsittelyaikojen
suhteen ei ole linjauksia.
Verkostot:
- Keskeisimmät verkostot ovat alueen sisällä kuten kunnat, alueen yrittäjät ja seudulliset
yrityspalveluverkostot, kansallisesti ja EU-tasolla puolestaan Leader-verkosto. Leader Tunturi-Lappi on
kytkeytynyt myös alueelliseen klusteritoimintaan.
- Säännölliset tapaamiset SYP-verkoston kanssa, tieto kulkee hyvin.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen sisällöstä. Toivotaan, että hankkeet
liittyisivät myös kansainvälistymiseen.
- Ohjelmakaudella on ollut matkailuun liittyen kansainvälisiä hankkeita yhdessä muiden toteuttajien
kanssa.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi voi osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina, jos kyseessä on heidän
toimintansa kannalta järkevä kokonaisuus. Omarahoitusosuus pitää kerätä yleensä kunnilta.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Raha on kynnyskysymys osallistumisessa pidemmille matkoille, joten ei ole mahdollisuutta osallistua
säännöllisesti, ellei saa matka-avustuksia. Tarpeen mukaan Leader Tunturi-Lappi voi osallistua myös
maksettuna puhujana.
- Leader Tunturi-Lappi toivoo tiivistä tiedostusta verkostojen kuulumisista.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
Leader Tunturi-Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LUONNONVARAKESKUS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: elintarvikkeet ja alkutuotanto, luonnontuotteet.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi), Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi) tai kuka tahansa
Luonnonvarakeskuksen tutkija.
Koulutus ja kurssitukset: On
- Luonnonvarakeskus voi järjestää kurssituksia ja koulutuksia.
- Yhteyshenkilö: Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: On
- Luonnonvarakeskus voi tarjota tutkimusta kenelle hyvänsä, mutta ei mielellään yksittäisiä analyyseja,
vaan tutkimuskumppanuutta.
- Yhteyshenkilö: tutkimus & analyysit: Susan Kunnas, luonnontuotteet: Rainer Peltola
(rainer.peltola@luke.fi), perinteinen maatalous, elintarvikkeet, porotalous: Rauno Kuha
(rauno.kuha@luke.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Yhteyshenkilö: Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi), Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi) tai kuka tahansa
Luonnonvarakeskuksen tutkija.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jos resurssointi
onnistuu. Luonnonvarakeskus on tilaisuuksissa mukana ensisijaisesti hankkeiden kautta, mutta
Luonnonvarakeskuksella on käytettävissä myös tapahtumatuki, josta voi saada apua ilman erillistä
hankeresurssia. Luonnonvarakeskus on ollut usein myös kumppanina järjestämässä erilaisia tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) ja Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kuntatapaamisia ja -kierroksia on mahdollista järjestää Luonnonvarakeskuksen hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) ja Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Luonnonvarakeskuksella on käytettävissään n. 1300 työntekijän asiantuntemus.
- Asiantuntijapalvelut ja erilaiset raportit, jotka löytyvät Luonnonvarakeskuksen nettisivuilta
(https://www.luke.fi/luke/asiantuntijat/, https://www.luke.fi/avoin-tieto/julkaisut-arkisto/).
- Yhteyshenkilö: tiedottaja (suurpetoasiat) Sinikka Jortikka (sinikka.jortikka@luke.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Luonnonvarakeskuksella n. 800 tutkijaa, on jo verkosto itsessään.
- Luonnontuote: IUFRO Task force
- Harvan maaseudun asiantuntijaverkosto, jossa Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) on jäsenenä Lapin
osalta.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina tai
päätoteuttajana.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi), Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi) tai kuka tahansa
Luonnonvarakeskuksen tutkija.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Jos tapaamisiin osallistuminen istuu Luonnonvarakeskuksen hankkeisiin, on osallistuminen mahdollista.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) ja Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Luonnonvarakeskuksella on kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista.
- Luonnonvarakeskus voi auttaa hankkeiden kirjoittamisessa, jos on hankkeessa mukana.
- Yhteyshenkilö: Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) ja Rainer Peltola (rainer.peltola@luke.fi)

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: elintarvikkeet ja alkutuotanto, luonnontuotteet.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Sopivan resurssin löytyessä Luonnonvarakeskuksen on mahdollista järjestää kurssituksia ja lyhyitä
koulutuksia.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: On
- Luonnonvarakeskus voi tarjota tutkimusta kenelle hyvänsä, mutta ei mielellään yksittäisiä analyyseja,
vaan tutkimuskumppanuutta, mutta esim. metaanipotentiaalin analyysia myydään yksittäin.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia-asioissa Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Yhteyshenkilö: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita, jotka ovat sen uuden strategian mukaisia.
Uuteen strategiaan kuuluvat mm. ”hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista”
sekä ”ilmastoviisas hiilen kierto”.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista järjestää erilaisia tapahtuma ja tilaisuuksia, usein hankkeissa tätä
vaaditaankin.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Kuntatapaamisia ja -tilaisuuksia on mahdollista toteuttaa hankkeiden kautta.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko Repola
(jaakko.repola@luke.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Luonnonvarakeskuksella on käytettävissään n. 1300 työntekijän asiantuntemus.
- Asiantuntijapalvelut ja erilaiset raportit, jotka löytyvät Luonnonvarakeskuksen nettisivuilta
(https://www.luke.fi/luke/asiantuntijat/, https://www.luke.fi/avoin-tieto/julkaisut-arkisto/).
- Yhteyshenkilö: tiedottaja (suurpetoasiat) Sinikka Jortikka (sinikka.jortikka@luke.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Luonnonvarakeskuksella n. 800 tutkijaa, on jo verkosto itsessään.
- Harvan maaseudun asiantuntijaverkosto, jossa Rauno Kuha (rauno.kuha@luke.fi) on jäsenenä Lapin
osalta.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Luonnonvarakeskuksen on mahdollista osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina tai
päätoteuttajana.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Jos tapaamisiin osallistuminen istuu Luonnonvarakeskuksen hankkeisiin, on osallistuminen mahdollista.
- Yhteyshenkilö: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Luonnonvarakeskuksella on kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista.
- Luonnonvarakeskus voi auttaa hankkeiden kirjoittamisessa, jos on hankkeessa mukana.
- Yhteyshenkilö: jäte- ja maatalousenergia: Satu Ervasti (satu.ervasti@luke.fi), metsäenergia: Jaakko
Repola (jaakko.repola@luke.fi)

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
METSÄHALLITUS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hae tai hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsähallitus on järjestänyt koulutustilaisuuksia ja kurssituksia joko itse tai yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa esim. ehdoista ja menettelytavoista luonnontuotteiden keruussa.
- Metsähallitus tarjoaa tilojaan ilmaiseksi käyttöön eri tapahtumiin, jotka liittyvät metsään, elintarvikkeisiin
tai luonnontuotteisiin.
- Yhteyshenkilö Pilkkeen/tiedekeskuksen toiminnasta & erilaiset tilaisuudet: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepoaho@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luonnontuotteiden keruuseen liittyvät luvat ja maankäyttö ja paikkatieto: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luontopalvelut & suojelualueet: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsähallitus tekee yhteistyötä Luken kanssa tutkimushankkeissa. Metsähallituksella on
analysointipalveluita paikkatiedon osalta.
- Yhteyshenkilö: Lauri Karvonen (lauri.karvonen@metsa.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää sekä kansainvälisiä että kansallisia tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepo-aho@metsa.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Metsähallituksen on mahdollista toteuttaa kuntatapaamisia, erimerkiksi kuntayhtymien kanssa pidetään
vuosittaiset tapaamiset, aiheet vaihtelevat.
- Yhteyshenkilö riippuu aina teemasta ja tilaisuudesta.
- Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri Pirjo Rautiainen (pirjo.rautiainen@metsa.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Paikkatieto ja paikkatieto-osaaminen
- Jossain vaiheessa mobiililuvat kaikelle keruutuotteista joulukuusiin.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Metsähallituksella on paljon metsäverkostoja, joihin sisältyy myös luonnontuotteet, kuten Euroopan
valtioiden metsäorganisaatio/yhteistyöjärjestö EUSTAFOR
- Yhteyshenkilö: Lapin tasolla Kristiina Vuopala (kristiina.vuopala@metsa.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Metsätalous oy ja Kiinteistökehitys pystyvät osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin
partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsähallitus voi osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin, jos niiden toiminta liittyy
Metsähallituksen toimintaan läheisesti.
- Yhteyshenkilö: Kalastus, metsästys, erätuotteet: Pirjo Ilvesviita (pirjo.ilvesviita@metsa.fi), hyvinvointi:
Elina Stolt (elina.stolt@metsa.fi), keruutuotteet ja paikkatiedon kehittäminen: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsähallituksen Luonto- ja eräpalveluilla on osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja
hakuprosessiin. Jos Metsähallitus on mukana hankkeissa, voi tätä osaamista hyödyntää.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hae tai hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsähallitus tarjoaa omille korjuuyrittäjilleen nettikoulutusta ympäristöohjeista ja keruumenetelmistä,
jokaisen yrittäjän ja konekuskin pitää suorittaa koulutus ennen kuin pääsee töihin Metsähallitukselle.
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää kurssituksia ja tilaisuuksia hankkeiden ja oman toiminnan
kautta.
- Yhteyshenkilö Pilkkeen/tiedekeskuksen toiminnasta & erilaiset tilaisuudet: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepoaho@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luonnontuotteiden keruuseen liittyvät luvat ja maankäyttö ja paikkatieto: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luontopalvelut & suojelualueet: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsähallitus tekee yhteistyötä Luken kanssa tutkimushankkeissa. Metsähallituksella on
analysointipalveluita paikkatiedon osalta.
- Yhteyshenkilö: Lauri Karvonen (lauri.karvonen@metsa.fi)

Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain

- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää sekä kansainvälisiä että kansallisia tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepo-aho@metsa.fi)

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Metsähallituksen on mahdollista toteuttaa kuntatapaamisia, erimerkiksi kuntayhtymien kanssa pidetään
vuosittaiset tapaamiset, aiheet vaihtelevat.
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Paikkatieto ja paikkatieto-osaaminen
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Metsäteho
- Metsähallituksella on sekä biotalouden että tuulivoiman puolella verkostoja, joissa on mukana
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Metsähallituksella on paljon metsäverkostoja, joihin sisältyy myös luonnontuotteet, kuten Euroopan
valtioiden metsäorganisaatio/yhteistyöjärjestö EUSTAFOR
- Yhteyshenkilö: Lapin tasolla Kristiina Vuopala (kristiina.vuopala@metsa.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Metsätalous oy ja Kiinteistökehitys pystyvät osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin
partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsähallitus voi osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin, jos niiden toiminta liittyy
Metsähallituksen toimintaan läheisesti.
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsähallituksen Luonto- ja eräpalveluilla on osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja
hakuprosessiin. Jos Metsähallitus on mukana hankkeissa, voi tätä osaamista hyödyntää.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
SUOMEN METSÄKESKUS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Metsäkeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita, mutta niiden täytyy kuitenkin liittyä
Metsäkeskuksen perustoimintaan.
- Strategisesti merkittäviä aiheita metsään liittyvän yrittäjyyden kehittäminen ja omistajuuden
kehittäminen.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsäkeskus tarjoaa metsään liittyviin elintarvikkeisiin liittyen on koulutusta, esim. yritysneuvontaa.
Myös kurssituksia ja tiedostusta järjestetään tarpeen mukaan
- Infotilaisuuksia metsänomistajille tai metsäpalveluyrittäjille.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsäkeskuksella on kattavasti metsätietoa ja tietoa metsänomistajista. Metsäkeskus pystyy tarvittaessa
analysoimaan metsävaratietoa.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Metsäkeskus voi hallinnoida yritysryhmähankkeita.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Metsäkeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita, mutta niiden täytyy kuitenkin liittyä
Metsäkeskuksen perustoimintaan.
- Strategisesti merkittäviä aiheita metsään liittyvän yrittäjyyden kehittäminen ja omistajuuden
kehittäminen.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsäkeskus voi olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Valtakunnallisen
luonnontuotehankkeen kautta voidaan järjestää myös alueellisia tapahtumia.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Metsäkeskus voi tehdä kuntavierailuja.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).
Työkaluja kehittämiseen: On
- Metsäkeskuksella on tehty useissa eri hankkeissa erilaisia oppaita, löytyvät nettisivujen
(https://www.metsakeskus.fi/) kautta.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Luonnontuoteverkostoissa valtakunnallisissa verkostoissa mukana. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat
mm. Luonnonvarakeskus, oppilaitokset sekä luonnontuotealan organisaatiot kuten Arktiset Aromit.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Kansainvälisyys ei ole Metsäkeskuksen ydintoimintaa, mutta Metsäkeskus on kuitenkin ollut osana rajat
ylittäviä hankkeita. Hanke-ehdotuksiin reagoidaan tapauskohtaisesti.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsäkeskuksella on kiinnostusta osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin. Helena Pahkala
(helena.pahkala@metsakeskus.fi), Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi) ja Arto Sorri
(arto.sorri@metsakeskus.fi) pystyvät osallistumaan tapaamisiin tarvittaessa.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsäkeskukselta löytyy osaamista esim. Horizon- ja Interreg-hakemuksien laadintaan. Lisäksi
Metsäkeskus on laatinut LIFE-hankkeita.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Metsäkeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita, mutta niiden täytyy kuitenkin liittyä
perustoimintaan.
- Strategisesti merkittäviä aiheita metsään liittyvän yrittäjyyden kehittäminen ja omistajuuden
kehittäminen.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsäkeskuksella on valtakunnallinen tiimi, jossa on 5–6 henkilöä. Tämä tiimi järjestää erilaisia
koulutuksia ja infotilaisuuksia liittyen uusiutuvaan energiaan.
- BioLiito-hankkeen kautta voidaan järjestää koulutuksia teemaan liittyen. Kyseessä on koulutushanke,
jossa järjestetään yrittäjille sekä metsänomistajille lyhyitä kursseja. Yhteyshenkilö: Hanne Vaarala
(hanne.vaarala@metsakeskus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsäkeskuksessa tutkitaan esim. uusiutuvan energian potentiaalia metsävaratiedon avulla.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi) & Hanne Vaarala
(hanne.vaarala@metsakeskus.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Metsäkeskus voi hallinnoida yritysryhmähankkeita.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- Metsäkeskuksen on mahdollista hallinnoida hankkeita, mutta niiden täytyy kuitenkin liittyä
Metsäkeskuksen perustoimintaan.
- Strategisesti merkittäviä aiheita metsään liittyvän yrittäjyyden kehittäminen ja omistajuuden
kehittäminen.
- Yhteyshenkilö: Helena Pahkala (helena.pahkala@metsakeskus.fi)

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsäkeskuksen Väppi-hankkeessa on erilaisia infotilaisuuksia eri kunnissa, BioLiito-hankkeessa lähinnä
koulutuksia.
- Yhteyshenkilöt: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi), Antti Sirkka, Väppi-hanke
(antti.sirkka@metsakeskus.fi) & Hanne Vaarala, BioLiito-hanke (hanne.vaarala@metsakeskus.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Väppi-hankkeessa on kuntayhteistyötä, yhteyshenkilö: Antti Sirkka (antti.sirkka@metsakeskus.fi)
- Puurakentamisen kuntakierrokset, yhteyshenkilö: Timo Pisto (timo.pisto@metsakeskus.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Metsäkeskuksella on tehty useissa eri hankkeissa erilaisia oppaita, löytyvät nettisivujen
(https://www.metsakeskus.fi/) kautta.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Luonnonvarakeskus, oppilaitokset, Ruotsin puolelta muun muassa Länstyrelsen, Skogsstyrelsen ja
Sveaskog.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Kansainvälisyys ei ole Metsäkeskuksen ydintoimintaa, mutta Metsäkeskus on kuitenkin ollut osana rajat
ylittäviä hankkeita. Hanke-ehdotuksiin reagoidaan tapauskohtaisesti.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsäkeskuksella on kiinnostusta osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin. Helena Pahkala
(helena.pahkala@metsakeskus.fi), Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi), Hanne Vaarala
(hanne.vaarala@metsakeskus.fi) ja Arto Sorri (arto.sorri@metsakeskus.fi) pystyvät osallistumaan
tapaamisiin tarvittaessa.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsäkeskukselta löytyy osaamista esim. Horizon- ja Interreg-hakemuksien laadintaan. Lisäksi
Metsäkeskus on laatinut LIFE-hankkeita.
- Yhteyshenkilö: Ulla Huusko (ulla.huusko@metsakeskus.fi).

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
MTK

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Koulutus ja kurssitukset: On
- Koulutusta ja tilaisuuksia elintarvikkeisiin liittyen tarjotaan yleensä MTK:n jäsenille. Mahdollista saada
puolen päivän tai päivän koulutuspaketteja.
- Koulutustiimin yhteyshenkilö: Anna-Liisa Knuuti, anna-liisa.knuuti@mtk.fi
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- MTK keskusliitto pääkaupunkiseudulla keskittyy valtakunnallisiin teemoihin sekä EU-tason
edunvalvontaan, alueelliset liitot voivat pyörittää hankkeita.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: Ei
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Ei
Työkaluja kehittämiseen: On
- KaikkiKyytiin-ohjelma, jossa on vasta lanseerattu työnantaja-työntekijä-portaali töitäsuomesta.fi, jossa voi
hakea ja tarjota työtä syrjäseudulla. Yhteyshenkilö: Marko Mäki-Hakola (marko.maki-hakola@mtk.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Ei
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Ei

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- MTK keskusliitto pääkaupunkiseudulla keskittyy valtakunnallisiin teemoihin sekä EU-tason
edunvalvontaan, alueelliset liitot voivat toteuttaa hankkeita.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- MTK:n on mahdollista järjestää tietoiskuja ja lyhyitä Skype-koulutuksia uusiutuvaan energiaan liittyen.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- MTK voi järjestää erilaisia tapahtumia jäsenille tai yleisötilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö Lapissa: Samuli Kokkoniemi, samuli.kokkoniemi@mtk.fi

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- MTK:lla on ollut kuntatapaamisia vähän.
- Sopivat teemat: kaavoitus kunnissa, energiaratkaisut, kuntien omien metsien hyödyntäminen.
- Yhteyshenkilö Lapissa: Samuli Kokkoniemi, samuli.kokkoniemi@mtk.fi
Työkaluja kehittämiseen: On
- KaikkiKyytiin-ohjelma, jossa on vasta lanseerattu työnantaja-työntekijä-portaali töitäsuomesta.fi, jossa voi
hakea ja tarjota työtä syrjäseudulla. Yhteyshenkilö: Marko Mäki-Hakola (marko.maki-hakola@mtk.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Ei
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- MTK voi osallistua verkoston tapaamisiin tarvittaessa.
- Yhteyshenkilö: riippuu missä tapaamiset pidetään, aina alueen asiantuntijat. Yhteyshenkilö Lapissa:
Samuli Kokkoniemi, samuli.kokkoniemi@mtk.fi
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Ei

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LEADER OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Vastuuhenkilö kaikissa kohdissa: toiminnanjohtaja Anne Anttila (anne.anttila@outokaira.fi)
Rahoitus: On
- Outokaira tuottamhan ry:llä mahdollista saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen, koska heidän
strategiassaan ovat nämä teemat.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koulutus ja kurssitukset: On
- Outokaira tuottamhan ry ei tarjoa tällä hetkellä elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin liittyvää koulutusta,
mutta organisaatiossa on osaamista teemaan liittyen.
- Yhteisesti Outokairalla ja Peräpohjolan Leaderilla on alkanut Peräpohjolan Nyt yrittäjyyteen -hanke, jossa
autetaan aloittavia yrityksiä.
- On mahdollista hakea tällaisia hankkeita, on strategiassa voimakkaana asiana.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Outokairalla on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan hankkeita.
- Strategisia merkittäviä linjoja ovat yrittäjyys, matkailu ja perinteet.
- Outokaira pystyy olemaan mukana eri rahaston hankkeissa.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Toimintarahalla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia silloin, kun se nähdään tarpeelliseksi.

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Outokaira on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan aiheen ja
tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, on Outokaira ollut mukana.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Ei ole olemassa varsinaista työkalupakkia, mutta hyvät käytännöt jaetaan teemasta riippuen. Outokairan
toiminta-alueella on joka kunnassa yritysneuvontaa, ja heidän kanssaan ollaan paljon yhteyksissä hyviin
käytänteisiin liittyen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Outokairan on mahdollista tukea yritysten investointeja tai yleishyödyllisiä investointeja.
- Elintarvikkeiden tuotantotiloihin ja tuotantoketjuihin liittyen voi saada myös tukea.
- Kylätalojen remonteissa keittiöt remontoidaan monikäyttöiseksi.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Outokairalla on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen. Outokaira on rahoittanut
useampia kansainvälisiä hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy olemaan kansainvälisissä hankkeissa partnerina. Outokairalla on
käynnissä monta kv-hanketta, kuten ”Väylän vartta tunturiin ja takaisin - Alkuperäinen Lappi” -hanke.
- Kv-hankkeiden täytyy sopia omaan strategiaan ja alueeseen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Periaatteessa Outokairalla on mahdollista osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin.
- Outokaira voi tehdä toimintarahalla matkoja, jos ne katsotaan tarpeelliseksi, ja niihin riittää aikaa sekä
rahaa. Osallistua voi esimerkiksi asiaan paneutunut hallituksen jäsen tai hankehenkilöstön edustaja.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Outokairalla on osaamista Leader-hankkeiden kirjoittamiseen. Leader-hankkeiden hakuprosessiin
tarjotaan apua, mutta muihin rahastoihin ei tarjota kirjoitus- ja hakuprosessiapua.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koulutus ja kurssitukset: On
- Periaatteessa Outokairan on mahdollista hakea koulutushankkeita, mutta pieniä asioita, rajana 50 000 €
(hankkeen budjetti). Jos hankkeen budjetti on 50 000 € tai yli, hankkeita käsitellään vain kaksi kertaa
vuodessa.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys ja uusiutuva energia ovat teemoina strategiassa eli periaatteessa on mahdollista antaa
rahoitusta pienille hankkeille. Rahoitusrakenteen takia on vaikea tehdä isoja hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan hankkeita.
- Outokaira pystyy olemaan mukana eri rahaston hankkeissa.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Outokaira on mielellään mukana erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa uusiutuvaan energiaan liittyen,
kun tuodaan tietoa paikalliselle tasolle.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Outokaira on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan aiheen ja
tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, on Outokaira ollut mukana.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Yleinen yritysneuvonta.

Rahoitus suorille investoinneille: On
- Uusiutuvan energian investoinnit ovat kasvava trendi alueella. Sekä yritykset että kolmas sektori ovat
tehneet investointeja, kuten lämmityksen vaihtaminen maalämmölle, aurinkopaneelien asentaminen.
- Julkista tukea voi olla 180 000 €, yleensä investointihankkeet ovat olleet kustannusarvioltaan alle 100 000
€.
- Kylätaloissa on budjetti rajaus, ettei kaikki rahat mene siihen. Yksi kylätalohanke saa enintään 30 000 €
tukea. Yli 50 000 €:n kylätaloinvestointiin annetaan tukea pienemmällä tukiprosentilla.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys ja uusiutuva energia ovat teemoina strategiassa eli periaatteessa on mahdollista antaa
rahoitusta pienille hankkeille. Rahoitusrakenteen takia on vaikea tehdä isoja hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan kv-hankkeita ja osallistumaan niihin.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- On kiinnostusta saada lisätietoa erilaisten kansainvälisten verkostojen kautta.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Outokaira voi kirjoittaa kansainvälisiä hankehakemuksia omalta osaltaan englanniksi, ei muille.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
PALISKUNTAIN YHDISTYS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikissa: Matti Särkelä (matti.sarkela@paliskunnat.fi)
Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Paliskuntain yhdistys pystyy olemaan hakijana n. 50 000–70 000 € budjetin osaamisen kehittämisen
hankkeissa. Paliskuntain yhdistys pystyy olemaan mukana muiden hankkeissa yhteistyökumppanina.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita osaamisen kehittämisen suhteen ovat muun muassa maankäyttöön
liittyvät teemat (laidunten säilyminen), poronlihan jalostus, pienjalostuksen jatkuvuuden turvaaminen ja
osaaminen, porotilamatkailu, petoasiat, poroon liittyvän tutkimustiedon turvaaminen sekä lappilaisiin
ihmisiin ja kuntapolitiikkaan vaikuttaminen.
Koulutus ja kurssitukset: On
- Paliskuntain yhdistys ei tarjoa säännöllistä koulutusta, mutta tarjoaa neuvontaa liittyen elintarvikkeisiin,
erityisesti poroon. Paliskuntain yhdistys tarjoaa hankkeiden avulla koulutusta poronhoitajille.
- Paliskuntain yhdistys resursoi yleensä hankkeiden avulla erilaisia koulutuksia, mutta usein hankkeissakin
koulutuksesta vastaavat talon ulkopuoliset asiantuntijat.
- Paliskuntain yhdistys tarjoaa hankkeiden avulla poronlihan peruskäsittelyyn ja jatkojalostukseen liittyvää
koulutusta poronhoitajille.
- Paliskuntain yhdistys tarjoaa poronhoitajille koulutusta liittyen esimerkiksi verotukseen, kirjanpitoon ja
tilintarkastukseen.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Paliskuntain yhdistys voi olla mukana aluekehittämisen hankkeissa asiantuntijaroolissa, mutta ei
vetovastuussa, ellei kyse ole lyhytaikaisista ja pienistä hankkeista.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita aluekehittämisen suhteen ovat muun muassa maankäyttöön liittyvät
teemat (laidunten säilyminen), poronlihan jalostus, pienjalostuksen jatkuvuuden turvaaminen ja
osaaminen, porotilamatkailu, petoasiat, poroon liittyvän tutkimustiedon turvaaminen sekä lappilaisiin
ihmisiin ja kuntapolitiikkaan vaikuttaminen.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Paliskuntain yhdistys on valmis osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin teemaan liittyen.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Paliskuntain yhdistykseltä löytyy resursseja kuntatapaamisiin ja kuntakierroksille osallistumiseen. Erilaisiin
tilaisuuksiin voi ehdottaa esimerkiksi puheenvuoroa porotalouden ajankohtaisista kuulumisista.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Paliskuntain yhdistys antaa tietoa porotaloudesta esimerkiksi kaavoitukseen liittyen sekä tietoa
poronlihan leikkuu- ja jalostustavoista muun muassa kuntien terveystarkastajille.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
-Paliskuntain yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Lapin koulutuskeskus REDU:n ja Lapin
ammattikorkeakoulun kanssa, samoin poronlihan jalostajien ja porotilamatkailuyrittäjien kanssa.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Paliskuntain yhdistys voi olla mukana kansainvälisissä hankkeissa asiantuntijaroolissa, mutta ei
vetovastuussa, ellei kyse ole lyhytaikaisista ja pienistä hankkeista. Hankkeessa tulee olla Paliskuntain
yhdistyksen kannalta sopiva teema.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita aluekehittämisen suhteen ovat muun muassa maankäyttöön liittyvät
teemat (laidunten säilyminen), poronlihan jalostus, pienjalostuksen jatkuvuuden turvaaminen ja
osaaminen, porotilamatkailu, petoasiat, poroon liittyvän tutkimustiedon turvaaminen sekä lappilaisiin
ihmisiin ja kuntapolitiikkaan vaikuttaminen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Paliskuntain yhdistys on kiinnostunut erilaisista kansainvälisistä oppimatkoista, joita voidaan järjestää
kansainvälisten verkostojen kautta.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Paliskuntain yhdistykseltä löytyy osaamista liittyen kansainvälisten hankehakemusten kirjoitus- ja
hakuprosesseihin, mutta Paliskuntain yhdistys ei ole valmis ottamaan vastuulleen kansainvälisten
hankkeiden vetämistä.
- Paliskuntain yhdistys pystyy kirjoittamaan hankehakemuksia englanniksi.

PALISKUNTAIN YHDISTYKSELLÄ EI OLE TARJOTA UUSIUTUVAN ENERGIAN PALVELUITA.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
PERÄPOHJOLAN LEADER RY

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikissa kohdissa: Juha Kutuniva (juha.kutuniva@perapohjola.fi)
Rahoitus: On
- Kokeilutukea on myönnettävissä enintään 10 000 € per hanke. Kyseessä on oltava yleinen
kehittämishanke.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista hallinnoida.
- Strategisesti merkittävä teema on yleisesti liiketoimintaosaamisen kehittäminen.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssituksia tai koulutuksia, mutta voi olla
tulevaisuudessa.
- Hankkeet rakennetaan yrittäjien, yhteisöjen ja alueen tarpeiden mukaan.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader hallinnoi oman tuotannon hankkeita strategian mukaisesti ja tilanteisiin reagoiden.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista järjestää tilaisuuksia tilanteen mukaan. Peräpohjolan Leader ry on
ollut aiemmin mukana eri hankkeiden tilaisuuksissa ja voi myös järjestää tilaisuuksia itse. Strategisesti
merkittävä teema tapahtumien ja tilaisuuksien suhteen on rahoitus.

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Peräpohjolan Leader on järjestänyt infokierroksia. Kuntatapaamisissa oma strategia on esillä
painopisteineen. Vuosittain kuntien kanssa tapaaminen, joissa käydään läpi, mitä on tehty, nykytilanne
sekä tulevaisuus ja kuntien tarpeet, ideat ja toiveet. Epävirallisia tapaamisia on todella paljon.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Leader-rahoitus on todella hyvä työkalu, jota voi hyödyntää.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Peräpohjolan Leader on myöntänyt yleishyödyllistä investointitukea julkisille tahoille ja kolmannelle
sektorille esim. uusiutuviin lämmitysmuotoihin muuttamisiin kylätaloille. Tällaista tukea on mahdollista
saada edelleen.
- Tukea myönnetään enintään 80 000 €, 65 % investoinnista, kylätaloille enintään 65 000 € tällä
ohjelmakaudella / kylätalo.
Verkostot:
- Seudulliset yrityspalvelut, koko maan Leader-ryhmät. Peräpohjolan Leader ry kuuluu Meri-Lapin ja
Rovaseudun SYP:iin, joilla on tapaamisia useita kertoja vuodessa. Kokoukset ovat teemoitettuja, lisäksi
järjestetään työpajoja.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen, esimerkiksi vientiin
liittyen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin ja olemaan osa kansainvälistä
hanketta esimerkiksi partnerina. Strategisesti merkittäviä aihealueita kansainvälisen hankeyhteistyön
suhteen tällä hetkellä ovat kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä yritysten osaamisen lisääminen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Aikataulun ja sisällön mukaisesti Peräpohjolan Leaderilla on kiinnostusta osallistua erilaisiin
verkostotapaamisiin.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole vielä osaamista tähän liittyen, mutta osaamista voidaan hankkia
tarvittaessa; englanninkielen taitoa on.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kokeilutukea on myönnettävissä enintään 10 000 € per hanke. Kyseessä on oltava yleinen
kehittämishanke.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista hallinnoida.
- Strategisesti merkittävä teema on yleisesti liiketoimintaosaamisen kehittäminen.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssituksia tai koulutuksia, mutta voi olla
tulevaisuudessa.
- Hankkeet rakennetaan yrittäjien, yhteisöjen ja alueen tarpeiden mukaan.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On

- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- Peräpohjolan Leader hallinnoi oman tuotannon hankkeita strategian mukaisesti ja tilanteisiin
reagoiden.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista järjestää tilaisuuksia tilanteen mukaan. Peräpohjolan Leader ry on
ollut aiemmin mukana eri hankkeiden tilaisuuksissa ja voi myös järjestää tilaisuuksia itse. Strategisesti
merkittävä teema tapahtumien ja tilaisuuksien suhteen on rahoitus.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Peräpohjolan Leader on järjestänyt infokierroksia. Kuntatapaamisissa oma strategia on esillä
painopisteineen. Vuosittain kuntien kanssa tapaaminen, joissa käydään läpi, mitä on tehty, nykytilanne
sekä tulevaisuus ja kuntien tarpeet, ideat ja toiveet. Epävirallisia tapaamisia on todella paljon.

Työkaluja kehittämiseen: On
- Leader-rahoitus on todella hyvä työkalu, jota voi hyödyntää.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Peräpohjolan Leader on myöntänyt yleishyödyllistä investointitukea julkisille tahoille ja kolmannelle
sektorille esim. uusiutuviin lämmitysmuotoihin muuttamisiin kylätaloille. Tällaista tukea on mahdollista
saada edelleen.
- Tukea myönnetään enintään 80 000 €, 65 % investoinnista, kylätaloille enintään 65 000 € tällä
ohjelmakaudella / kylätalo.
Verkostot:
- Seudulliset yrityspalvelut, koko maan Leader-ryhmät. Peräpohjolan Leader ry kuuluu Meri-Lapin ja
Rovaseudun SYP:iin, joilla on tapaamisia useita kertoja vuodessa. Kokoukset ovat teemoitettuja, lisäksi
järjestetään työpajoja.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen, esimerkiksi vientiin
liittyen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin ja olemaan osa kansainvälistä
hanketta esimerkiksi partnerina. Strategisesti merkittäviä aihealueita kansainvälisen hankeyhteistyön
suhteen tällä hetkellä ovat kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä yritysten osaamisen lisääminen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Aikataulun ja sisällön mukaisesti Peräpohjolan Leaderilla on kiinnostusta osallistua erilaisiin
verkostotapaamisiin.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole vielä osaamista tähän liittyen, mutta osaamista voidaan hankkia
tarvittaessa; englanninkielen taitoa on.

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
PROAGRIA LAPPI

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikkiin: Johannes Vallivaara, johannes.vallivaara@proagria.fi
Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- ProAgria Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita, jotka liittyvät yritysrajapintaan.
Koulutus ja kurssitukset: On
- ProAgria Lappi pystyy tarjoamaan mm. tiedostusta, kuten aktivointia mahdollisuuksista hankkeen tai
perustoiminnan kautta.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- ProAgria Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita, jotka liittyvät yritysrajapintaan.
- Strategisesti merkittäviä: yritysrajapinta, maatalous, matkailu, elintarvikkeet, energia, kalatalous.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- ProAgria Lapin on mahdollista järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa kohderyhmänä ovat maatilat,
matkailu, elintarvike, energia ja kalatalouden asiakkuudet.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- ProAgria Lappi ei toteuta säännöllisesti kuntatapaamisia tai -kierroksia. ProAgria Lapille tärkeää
mahdollisissa kuntatapaamisissa on elinkeinoneuvonta.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Yritysneuvonta, ProAgria Lappi pystyy tapaamaan yrittäjiä ja auttaa ratkaisemaan heidän ongelmiaan.
- Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi.

Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Paikalliset ja valtakunnalliset: SYP-verkostot (Lapissa viisi: Pohjois-Lappi, Tunturi-Lappi, Rovaseutu, ItäLappi ja Meri-Lappi + Kuusamo), valtakunnallinen ProAgria-verkosto, Arctic Smartness -verkosto

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- ProAgria Lappi pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat suoraan yrityksiin, ei
niinkään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mikäli niissä ei ole suoraan yrityskytköstä.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- ProAgria Lapin on mahdollista osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin hankkeiden kautta.
Ilman hankkeita osallistuminen onnistuu vain silloin, kun verkostojen tapaamiset ovat strategisesti tärkeitä
ProAgria Lapille.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- ProAgria Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita, jotka liittyvät yritysrajapintaan.
- Strategisesti merkittäviä: yritysrajapinta, maatalous, matkailu, elintarvikkeet, energia, kalatalous.
Koulutus ja kurssitukset: On
- ProAgria Lappi pystyy tarjoamaan mm. tiedostusta, kuten aktivointia mahdollisuuksista hankkeen tai
perustoiminnan kautta. Neuvo2020 asiantuntijoita energiaan.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- ProAgria Lappi pystyy hallinnoimaan hankkeita, jotka liittyvät yritysrajapintaan.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- ProAgria Lapin on mahdollista järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa kohderyhmänä ovat maatilat,
matkailu, elintarvike, energia ja kalatalouden asiakkuudet.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- ProAgria Lappi ei toteuta säännöllisesti kuntatapaamisia tai -kierroksia. ProAgria Lapille tärkeää
mahdollisissa kuntatapaamisissa on elinkeinoneuvonta.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Yritysneuvonta, ProAgria Lappi pystyy tapaamaan yrittäjiä ja auttaa ratkaisemaan heidän ongelmiaan.
- Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi.
- Neuvo2020 tarjoaa maatiloille energianeuvontaa.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Paikalliset ja valtakunnalliset: SYP-verkostot (Lapissa viisi: Pohjois-Lappi, Tunturi-Lappi, Rovaseutu, ItäLappi ja Meri-Lappi + Kuusamo), valtakunnallinen ProAgria-verkosto, Arctic Smartness -verkosto

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- ProAgria Lappi pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat suoraan yrityksiin, ei
niinkään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mikäli niissä ei ole suoraan yrityskytköstä.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- ProAgria Lapin on mahdollista osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin hankkeiden kautta.
Ilman hankkeita osallistuminen onnistuu vain silloin, kun verkostojen tapaamiset ovat strategisesti tärkeitä
ProAgria Lapille.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Kyllä, Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista hallinnoida hankkeita. Strategisesti tärkeitä aiheita:
pohjoisuuteen liittyvät teemat, elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jalostustoimintaa.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Lapin koulutuskeskus Redu tarjoaa koulutusta luonnontuotteisiin Kemijärvellä ja elintarvikepuolelle
Rovaniemellä.
- Elintarvikepuolella perustutkintoja nuorille, myös oppisopimuskoulutusta. Koulutukset järjestetään
Rovaniemellä.
- Ravintola- ja cateringalan koulutusta Kittilässä ja Rovaniemellä.
- Aikuiskoulutusta luonnontuotteisiin ja niiden jalostukseen liittyen Kemijärvellä.
- Lapin koulutuskeskus Redu voi järjestää kurssituksia tarpeen mukaan.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Kyllä, Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy hallinnoimaan hankkeita. Merkittäviä teemoja ovat pohjoisuus ja
elintarvikkeiden jalostus lappilaisista raaka-aineista.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy järjestämään tapahtumia ja tilaisuuksia, ja niitä on tarkoituskin
järjestää liittyen koulutukseen ja elintarvikkeiden jatkojalostukseen.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)

Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Omistajakuntien kanssa on säännöllisesti tapaamisia. Omistajakunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä,
Ranua, Kemijärvi ja Kolari on osakaskunta.
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy tulemaan mukaan kuntatilaisuuksiin, mutta ei itse järjestä niitä.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Työkaluna ammatillinen kouluttaminen, hankkeet ja tapahtumat, joita järjestetään.
- Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista antaa tuotekehitykseen laitteita, koneita ja tiloja vuokralle.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- On olemassa erilaisia verkostoja, kuten toisen asteen ammatillisten oppilaitosten verkostot.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy olemaan mukana kansainvälisissä hankkeissa.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Kyllä, on mahdollista osallistua ja halutaan olla tietoisia tapahtumista.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi), Ulla-Maija Poranen
(ulla-maija.poranen@redu.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin koulutuskeskus Redulla on kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista.
- Yhteyshenkilö: Maarit Vilppunen (maarit.vilppunen@redu.fi)

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista hallinnoida hankkeita. Strategisesti merkittäviä aihealueita
ovat mm. puuraaka-aine ja siitä saatava energia.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Kyllä, Lapin koulutuskeskus Redu tarjoaa koulutusta uusiutuvaan energiaan liittyen tällä hetkellä
seuraavasti:
• Metsäalan perustutkinto, puutavara-auton kuljettaja
• Metsäalan ammattitutkinto, bioenergian osaamisala, lämpölaitoksen hoitaja
• Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneen kuljetuksen osaamisala, metsäkoneen kuljettaja
• Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
• Talotekniikan perustutkinto, kylmäasennuksen osaamisala, lämpöpumppuasentaja
• Talotekniikan ammattitutkinto, putkiasennuksen osaamisala
• Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja
• Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, automaatioasentaja
- Lapin koulutuskeskus Redulla on tulossa lyhytkoulutuksia ja kursseja, joista muodostuu isompia
kokonaisuuksia (tutkinnon osa/tutkinto), kurssit ovat maksullisia.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: On
- Tarvittaessa mahdollista saada Redun kautta analysointipalveluita.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On
- Kyllä, Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- Lapin koulutuskeskus Redun on mahdollista hallinnoida hankkeita. Strategisesti merkittäviä
aihealueita ovat mm. puuraaka-aine ja siitä saatava energia.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy järjestämään tapahtumia ja tilaisuuksia, ja on niitä järjestänytkin
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: Osittain
- Omistajakuntien kanssa on säännöllisesti tapaamisia. Omistajakunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä,
Ranua, Kemijärvi ja Kolari on osakaskunta.
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy tulemaan mukaan kuntatilaisuuksiin, mutta ei itse järjestä niitä.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Työkaluna ammatillinen kouluttaminen, hankkeet ja tapahtumat, joita järjestetään.
- Koulutus.
- Asiantuntijapalvelut.
- Polttoaineita pystyy tarvittaessa testaamaan Lapin koulutuskeskus Redun tiloissa, samoin Redu pystyy
tarjoamaan savukaasuanalysointia. Palveluita on tulossa enemmän tulevaisuudessa.
- Lapin koulutuskeskus Redun lämpölaitosympäristö on ainutlaatuinen koko Suomen mittapuulla.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Oppilaitosten väliset verkosto.
- Bioenergia ry:ssä jäsenenä.
- Energian tuottajien verkostot.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Lapin koulutuskeskus Redu pystyy olemaan mukana kansainvälisissä hankkeissa.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Kyllä, on mahdollista osallistua ja halutaan olla tietoisia tapahtumista.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Lapin koulutuskeskus Redulla on kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessiosaamista.
- Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Ruismäki (vesa-matti.ruismaki@redu.fi)

MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS (SAKK)

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Tapauskohtaista, riippuu resursseista. Hankkeita pyöritetään usein omalla henkilöstöllä.
-SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä Interreg,
ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBC-rahoituksista. Näiden lisäksi
SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin kehittämään osaamistaan perinteisten
elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- SAKK:ssa on hotelli-ja catering-alan perustutkinto, lähtökohtana hyödyntää paikallisia, luonnosta saatavia
raaka-aineita
- Perustutkinto ja ammattitutkintotasolla koulutetaan poronhoitajia: SAKK:lla on käytössään erittäin hyvät
fasiliteetit kuten opetusteurastamo, poronlihanjatkojalostustilat, leikkuutilat sekä nahkamuokkaamo.
Lisäksi käytettävissä on kalanlihan tuotteistamiseen jatkojalostustilat.
- Saamen käsityölinjalla hyödynnetään poron teurastuksen sivuvirtoja sekä luonnontuotteitamateriaalin
käsittelyssä kuten pajunparkkia.
- Yhteyshenkilö: poropuolella Outi Jääskö (outi.jaasko@sogsakk.fi), opintotoimisto: Ritva Joppanen
(ritva.joppanen@sogsakk.fi)
- SAKK tarjoaa vuosittain saamen kielen ja kulttuurin lyhytkursseja pienissä kylissä, voi sisältää vaikkapa
poromakkaran tekoa tai poronkoipinahasta nutukkaiden tekoa. Lyhyttä elinkeinolähtöistä koulutusta
tarjotaan myös hankkeiden kautta.
- Hankkeidenvastuuhenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: On
- SAKK on monesti kumppanina tutkimushankkeissa, SAKK pystyy tarjoamaan esim. fasiliteetit
poroteurastamossa, jota onkin hyödynnetty poron biologisissa tutkimuksissa. Teurastamoa vuokrataan
myös eteenpäin poroelinkeinon hyödynnettäväksi.
- Yhteyshenkilö: teurastamon esimies Nilla Angeli (nilla.angeli@sogsakk.fi), hankkeissa ml.tutkimuspuoli
kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- SAKK pystyy hallinnoimaan hankkeita. Strategisesti tärkeitä aihealueita ovat saamen kielen ja kulttuurin
edistäminen ja ylläpitäminen, poroelinkeino, myös muut alueen perinteiset elinkeinot.
- SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä Interreg,
ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBC-rahoituksista. Näiden
lisäksi SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin kehittämään
osaamistaan perinteisten elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- SAKK:n on mahdollista järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, vahva osaaminen erilaisten työpajojen
järjestämisestä.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- SAKK on melko säännöllisesti yhteydessä kuntien kanssa myös operatiivisella kentällä, sillä kunnat ovat
usein rahoittajina hankkeissa.
- Yhteyshenkilö: rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (eeva-liisa.rasmus-moilanen@sogsakk.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- SAKK:n poroteurastamoa voi hyödyntää.
- SAKK tarjoaa koulutusta ja erityisesti virtuaalikoulutusosaamista.
- KV-suunnittelijoiden osaamista on käytetty esim. uusien kontaktien luomisessa vaikkapa Venäjälle
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Oppilaitosverkostot Lapissa, Lapin ja Oulun yliopistojen kanssa Väärti-verkosto.
- Saamelaisyhdistyksiin liittyvä verkosto, esim. Suomen porosaamelaiset ja Samisoster ry, jonka kanssa on
tehty yhdessä hankehakemuksia.
- Maailman poronhoitajien yhdistys WRH (world reindeer herders association).
- SAKK on isojen paliskuntien ympäröimä, ja paliskunnat ovatkin yhdessä kuntien kanssa SAKK:n tärkeä
yhteistyökumppani koulutuksen ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamissa.
- BEBO (Boazoealahusa boahttevuoda ovddas = porotalouden tulevaisuuden puolesta),
mukana erityisesti Venäjältä pieniä poronhoito- ja alkuperäiskansoja.
- UArctic-verkosto.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi), kv-suunnittelija Mika
Aromäki (mika.aromaki@sogsakk.fi) sekä kv-suunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- SAKK pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin.
- SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä Interreg,
ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBC-rahoituksista. Näiden
lisäksi SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin kehittämään
osaamistaan perinteisten elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi), kv-suunnittelija Mika
Aromäki (mika.aromaki@sogsakk.fi) sekä kv-suunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Erilaisten kv-verkostojen tapaamiset voisivat kiinnostaa, SAKK:n mielenkiinnon kohteena on erityisesti
arktinen alue. SAKK ottaa mielellään vastaan vierailijoita.
- Yhteyshenkilö: kv-suunnittelija Mika Aromäki (mika.aromaki@sogsakk.fi) sekä kvsuunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- SAKK:ssa on osaamista tähän liittyen, mm. kaksi kv-suunnittelijaa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi) sekä kvsuunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- On mahdollista hallinnoida.
- SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä Interreg,
ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBC-rahoituksista. Näiden
lisäksi SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin kehittämään
osaamistaan perinteisten elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
- Yhteyshenkilö: apulaisrehtori Elle-Maaret Näkkäläjärvi (elle-maaret.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Perustutkintoihin on kirjoitettu sisälle ilmastonmuutokseen ja kestävyyteen liittyviä teemoja.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- SAKK pystyy tarvittaessa hallinnoimaan hankkeita uusiutuvaan energiaan liittyen.
- SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä
Interreg, ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBCrahoituksista. Näiden lisäksi SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin
kehittämään osaamistaan perinteisten elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Kyllä, on mahdollista ja kiinnostusta järjestää.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- SAKK on melko säännöllisesti yhteydessä kuntien kanssa myös operatiivisella kentällä, sillä kunnat ovat
usein rahoittajina hankkeissa.
- Yhteyshenkilö: rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen (eeva-liisa.rasmus-moilanen@sogsakk.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Opetusmetodiikka kuten virtuaalikoulutuksen kehittäminen.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Oppilaitosverkostot Lapissa, Lapin ja Oulun yliopistojen kanssa Väärti-verkosto.
- Saamelaisyhdistyksiin liittyvä verkosto, esim. Suomen porosaamelaiset ja Samisoster ry, jonka kanssa on
tehty yhdessä hankehakemuksia.
- Maailman poronhoitajien yhdistys WRH (world reindeer herders association).
- SAKK on isojen paliskuntien ympäröimä, ja paliskunnat ovatkin yhdessä kuntien kanssa SAKK:n tärkeä
yhteistyökumppani koulutuksen ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamissa.
- BEBO (Boazoealahusa boahttevuoda ovddas = porotalouden tulevaisuuden puolesta),
mukana erityisesti Venäjältä pieniä poronhoito- ja alkuperäiskansoja.
- UArctic-verkosto.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi), kv-suunnittelija Mika
Aromäki (mika.aromaki@sogsakk.fi) sekä kv-suunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- SAKK pystyy hallinnoimaan kansainvälisiä hankkeita.
- SAKK:lla on kokemusta monien eri rahoituslähteiden hankkeista, tärkeimpinä rahoituslähteinä Interreg,
ESR, Makera, Maaseuturahasto sekä EAKR. SAKK:lla on kokemusta myös CBC-rahoituksista. Näiden lisäksi
SAKK on pystynyt monipuolisen kansainvälisen verkoston turvin kehittämään osaamistaan perinteisten
elinkeinojen (ml elintarvikkeet ja luonnontuotteet) parissa.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Tapauskohtaisesti.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- On osaamista, kaksi kv-suunnittelijaa.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi) sekä kvsuunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)
Verkostot:
- Oppilaitosverkostot Lapissa, Lapin ja Oulun yliopistojen kanssa Väärti-verkosto.
- Saamelaisyhdistyksiin liittyvä verkosto, esim. Suomen porosaamelaiset ja Samisoster ry, jonka kanssa on
tehty yhdessä hankehakemuksia.
- Maailman poronhoitajien yhdistys WRH (world reindeer herders association).
- SAKK on isojen paliskuntien ympäröimä, ja paliskunnat ovatkin yhdessä kuntien kanssa SAKK:n tärkeä
yhteistyökumppani koulutuksen ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamissa.
- BEBO (Boazoealahusa boahttevuoda ovddas = porotalouden tulevaisuuden puolesta),
mukana erityisesti Venäjältä pieniä poronhoito- ja alkuperäiskansoja.
- UArctic-verkosto.
- Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi (janne.nakkalajarvi@sogsakk.fi), kv-suunnittelija Mika
Aromäki (mika.aromaki@sogsakk.fi) sekä kv-suunnittelija Marina Falevitch (marina.falevitch@sogsakk.fi)

