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Johdantoa: 
 

- Saamelaisalueen koulutuskeskus, SAKK, valtion omistama vuonna 1978 perustettu toisen 
asteen ammatillinen oppilaitos 

- Oma lainsäädäntö (Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta), joka ohjaa toimintaamme 
yhdessä ammatillista koulutusta koskevan lainsäädännön kanssa  

- Aktiivinen hanketoimija läpi historiansa  hankkeiden määrissä/suuruuksissa ei voida 
kilpailla ehkä isompien toimijoiden kanssa, mutta kun otetaan huomioon oppilaitoksemme 
koko (hlötyövuosia n. 65/v) ja budjetti, hankkeita on suhteutettuna runsaasti 

- Meillä myös aktiivinen ja laaja kv.-yhteistyöverkosto Arktisella alueella. Olemme mm. 
Uarctic-yliopistoverkoston alkuperäisjäsen ja meillä on oma BEBO-järjestö, joka toimii ko. 
verkoston temaattisena verkostona: https://www.uarctic.org/organization/thematic-
networks/bebo-for-the-future-of-reindeer-husbandry/ 

- Hankkeet meille tärkeä työkalu ja oiva apu kaikessa oppilaitoksen kehittämistoiminnassa 
 
Interreg-hankekokemuksia: 
 

- Viimeisen 15 vuoden aikana olemme olleet ainakin 5 eri Interreg-hankkeessa päähakijana. 
Monesti hankkeet liittyneet koulutusyhteistyökehittämiseen, mutta tällä hetkellä on 
meneillään myös yliopistojen (Lay ja Umeå) ja heidän akateemisten tutkijoiden kanssa 
yhteistyöhanke ”Dialogia ja kohtaamisia Arktisella -https://www.dialoguesencounters.com, 
jossa pääpointtina on tarjota alustoja ja mahdollistaa vuoropuhelua perinteisen tiedon 
omistajien ja tutkijoiden välille. 

- Muutamia huomioita kohti onnistunutta interreghanketta: 
o Hankkeella tulee olla aito tarve mihin ongelmaan tai tavoitteeseen hankkeella 

pyritään vastaamaan. Tulee huomioida, että hanke on tosiaan ”vain” työkalu jonkin 
tavoitetilan saavuttamisessa ja myös muita etenemismalleja hankkeen rinnalla voi 
olla 

o Jo ennen varsinaista hankevaihetta on erittäin tärkeää hanketoimijoiden 
sitouttaminen ja vuoropuhelu heidän kanssaan. Käydään läpi, mitä tavoitellaan, 
kartoitetaan tärkeimmät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Tässä vaiheessa olisi 
tärkeää solmia jo aiesopimukset yhteistyöstä 

o Hyvä tiedostaa ja tunnistaa, että ruotsalaisilla ja norjalaisilla toimijoilla voi olla 
erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja esim hallintoon liittyvissä asioissa verrattuna 
suomalaisiin toimijoihin. Tässä yhteydessä hyvä antaa tilaa ja aikaa keskustelulle 
sekä käydä läpi tarkkaan tietyt hankehallinnon kannalta tärkeät aikataulut yms 

o Riittävä henkilöstöresursointi; hyvä muistaa, että interreg -hankkeissa hallinto vie 
yllättävän paljon työaikaa, jolloin  riittävällä resurssoinnilla on hyvä turvata 
hankkeen varsinaisen sisällöntuotannon. Tämä varmistaa sen, että hankkeesta ei 
tule ”mappihanketta” 

o Aktiivinen yhteydenpito niin partnereihin, mahdollisiin 
yhteistyökumppaneihin/tukijoihin, ohjausryhmään sekä rahoittajiin. Ja ennen 
kaikkea tiedostaa se tosiasia, että hankkeen toteuttamisessa voi tulla muutoksia 
(aikataulullisia, toiminnallisia, budjetillisia), jolloin on oltava ketterä reagoimaan ja 
rahoittajien opastamana ja hyväksymänä muuttamaan hankkeen toimintoja 
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