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).

