AIKO-hankelomake
AIKO-hankekuvaus
Hankkeen nimi: Matkailuyrityksen verkkokoulutus – Tourism Business ABC

Hanketunnus:

Kuuluuko hanke ERM-toimiin vai kasvusopimuksiin (E tai K): K
Hankkeen aloitusajankohta: 1.6.2018
Hankkeen päättymisajankohta:31.12.2019
Hankkeen toteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu /
Hankkeen/yhteyshenkilön yhteystiedot:
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Eila Linna
Puh. 040-7355 300
eila.linna@lapinamk.fi
Hankkeen rahoittaja(t): Lapin liitto

Hankekumppani(t):Kirjoita tekstiä napsauttamalla
tätä.

Hankkeen AIKO-rahoitus (€): 55 556 €
Hankkeen muu julkinen rahoitus (€): 11 905 €
Hankkeen kokonaisrahoitus (€): 73 366 €
Hankekuvaus (tavoitteet, odotetut tulokset, toimenpiteet):
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on rakentaa suomen- ja englanninkielinen verkkokoulutuskokonaisuus, jolla voidaan
nostaa matkailualalle pyrkivien ja siellä toimintansa aloittavien sekä jo toimivienkin yritysten osaamistasoa.
Osaamisella varmistetaan yritystoiminnan, sekä tuotteiden ja palveluiden laadukkuus. Lisäksi minimoidaan
niitä riskejä, joita ”villit toimijat” alalle tuovat.
Tavoitteena on, että yritysneuvonta jo yrityksen perustamisen vaiheessa, ennen toiminnan aloittamista
edellyttää yrityksen suorittavan verkkokoulutuksen. Toinen mahdollisuus suorittaa koulutus on, kun yritys
hakee alueorganisaation jäsenyyttä päästäkseen yhteismarkkinoinnin piiriin. Hankkeen aikana määritellään,
että mikä tai mitkä tahot ja miten vastaavat siitä, että yritykset tai yrittäjiksi aikovat suorittavat koulutuksen
ennen toimintansa aloittamista.
Hankkeen toimenpiteet:
Työpaketti 1: Koulutuskokonaisuuden suunnittelu
1.1. suunnittelutyöpajat Rovaniemen M& M:n yrityksille, Rovaniemen kaupungille ja ROKElle
1.2. koulutuksen moduulien määrittely
1.3. moduulien sisältöjen suunnittelu (sisältö ja pedagogiikka)
1.4. visuaalisen ilmeen suunnittelu
Työpaketti 2: Toteutuksen suunnittelu
2.1. koulutuskokonaisuuden yritysyhteyksien määrittely
2.2. lanseerauksen suunnittelu
2.3. koulutuksen suoritus-badge käytön (edellytettävyyden) suunnittelu
2.4. yhteydet yritysneuvontaan
2.5. yhteys M&M-jäsenyyteen
Työpaketti 3: Tekninen toteutus
1.1. sähköisen alustan määrittely ja valinta
1.2. kokonaisuuksien sijoittaminen alustalle
1.3. Domainin hankinta
Työpaketit 4: Testaus

4.1. Pilottiryhmän valinta
4.2. Kokonaisuuden testaus pilottiryhmällä
4.3. Mahdollisten kehittämistoimien toteutus
Työpaketti 5: Koulutuskokonaisuuden testaus ja käyttöönotto
5.1. esittely yrityksille (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Rovaniemen Kehitys oy, Kauppakamari,
Likiliike)
5.2. kokonaisuudesta tiedottaminen: Lapin Kansa, Uusi Rovaniemi-lehti ym.
5.3. käytön tuki (tekninen ja sisällöllinen)
5.4. koulutuksen levittäminen muualle maakuntaan
Työpaketti 6: Hankkeen hallinnointi
6.1. Ohjausryhmän (MTI:n edustaja, Rovaniemen M&M:n edustaja, Rovaniemen kaupungin edustaja ja
Rovaniemen kehityksen edustaja) kokoaminen
6.2. Hankkeen hallinnointi (raportointi, talousseuranta, viestintä)
Hankkeen tulokset:
Hankkeen tuloksena syntyy matkailuyrityksille suunnattu suomen- ja englanninkielinen
verkkokoulutuskokonaisuus. Koulutus kehitetään ja testataan Rovaniemellä, mutta se on sovellettavissa ja
otettavissa käyttöön myös muilla matkailualueilla. Verkkokoulutuksen suorittamisesta myönnetään
osallistujalle sähköinen suoritusmerkki (badge), jolla hän voi todentaa suorituksensa ja osaamisensa siltä
osin.

Hankkeen indikaattoritiedot (suunniteltu):
1) Käynnistyvät kehitysprosessit (kpl): 1
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan suomen- ja englanninkielinen täysin virtuaaliopintokokonaisuus
yhteistyössä ammattikorkeakoulun, alueorganisaation, kaupungin sekä matkailuyritysten kanssa.
2) Kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl): 1
Hankkeen tuloksena syntyvä koulutuskokonaisuus on täysin virtuaalinen ja se tehdään myös
englanninkielellä, joten sen voivat suorittaa myös ulkomaalaiset, joiden tarkoitus on käynnistää
matkailuyrityksen toiminta Suomen Lapissa.
3) Käynnistyvät kokeilut (kpl): 1
Hankkeessa tuotettava koulutuskokonaisuus suunnitellaan ja pilotoidaan Rovaniemellä, mutta se on
kokeiluun liittyvän kehitystyön jälkeen siirrettävissä myös muille matkailualueilla.
4) Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl): 10
5) Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl): 15
6) Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta (k/e): K
Hankkeessa tuotetaan täysin virtuaalinen opintokokonaisuus, jonka suoritus ei ole paikkaan sidottu vaan
sen voi tehdä etänä mistä tahansa.
7) Hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä (k/e): e
8) Hanke toteutuu useamman maakunnan yhteistyönä (k/e): e

