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KESTÄVYYTTÄ JA VASTUULLISUUTTA
SINISEEN MATKAILUUN

S

eAMK on mukana kehittämässä sinisen, erityisesti merellisen,
matkailun alakohtaista osaamista
sekä alaan liittyvän korkeakoulutuksen laatua ja digitalisointia Euroopan
kylmillä vesialueilla eli Itämerellä, Pohjanmerellä ja Euroopan Atlantilla.
Koska merellinen matkailu on Euroopan
suurin merellinen elinkeino, kestävyys ja
vastuullisuus ovat sinisen matkailun kehittämisen avainsanoja. Kaikkien matkailutoimijoiden on tärkeää ymmärtää kolme
kestävän kehityksen pilaria: taloudellinen,
sosiokulttuurinen ja ympäristöllinen sekä
näiden integrointi tasapainoisen kasvun
saavuttamiseksi. Lisäksi ymmärrys kestävistä tuotanto- ja kulutustavoista on
olennaista, jotta kestävää kehitystä voidaan edistää tehokkaasti. Kestävän kehityksen vaikutusten seuraamiseksi on
myös hyödynnettävä erilaisia työkaluja.
Suomalaisten yrittäjien geeneissä on kestävyys, mutta siitä viestiminen on heikompaa. Kestävyyden edistämiseksi tehdyistä
toimista tulee viestiä läpinäkyvästi niin
omalle henkilökunnalle, yksityisille ja julkisille yhteistyökumppaneille kuin myös
asiakkaille.
Markkinaosaamisen merkitys korostuu
asiakkaiden käyttäytymisen ja toimin-

taympäristön muuttuessa. Kouluttajien
ja matkailuyrittäjien on pysyttävä näissä
muutoksissa mukana ja suunnattava toimintaansa uudelleen. Tämä vaatii myös
digitaalisen markkinoinnin taitojen jatkuvaa päivittämistä.

Sidosryhmäyhteistyö
korostuu
Sidosryhmäyhteistyön merkitys korostuu
sinisen ja merellisen matkailun kehittämisessä. Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla,
Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla pidetään eri sidosryhmien intressien ja yhteistyömallien tunnistamista sekä yhteistä
tavoitteen asettelua erittäin tärkeänä.
Kaikkien sidosryhmien tulisi myös tuntea erityinen toimintaympäristöön liittyvä
lainsäädäntö ja ymmärtää sen vaikutus
liiketoimintaan ja matkailun kehitykseen.
Yhteistyön siemen on hankkeen alkuaikana istutettu Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa oleviin toimijoihin, ja sitä tullaan tiivistämään hankkeen
edetessä.
Yllä olevat seikat huomioidaan, kun
suunnittelemme kansainvälistä 20 opintopisteen opintokokonaisuutta englanniksi. Kursseja pilotoidaan vuonna 2022.

Johdanto rannikko- ja merimatkailuun
-kurssi tulee kaikille avoimeksi.
Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Partnereina ovat SeAMK,
Tarton yliopiston Pärnun kampus (Viro),
Vidzemen ammattikorkeakoulu (Latvia),
HZ ammattikorkeakoulu (Alankomaat),
ja Dundalkin tekninen korkeakoulu (Irlanti). Hankkeen toteutusaika on 1.11.202030.6.2023.
Lisätietoja https://www.skills4cmt.eu/
Suomen maaraportti:
https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/496063/2021_B8_
Skills4CMT_Country_report_SAMK_series.pdf?sequence=1&isAllowed=y

talousekosysteemin syntymistä tuomalla
yhteen yrityksiä ja eri organisaatioita. Koska kiertotalous on systeeminen ilmiö, joka
vaatii toimijoilta monenkeskistä yhteistyötä, on ekosysteemien muodostuminen
välttämätön osatekijä siirtymässä kiertotalouteen.
Alustan rakentamisen ohella kiertotalouden teemojen ympäriltä järjestetään

syksystä alkaen webinaareja, työpajoja ja
businessblendereitä, jotka edistävät osaamisen rinnalla verkostoitumista ja yhteistyötä. Lisäksi pk-yrityksille tuotetaan opas
siirtymään lineaarisesta kiertotalouteen
sekä työkirja päästökartoitukseen. Osaamisalusta jää osaksi SeAMKin toimintaa
myös hankkeen päättymisen 31.12.2022
jälkeen.
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heessa, joten tietoa kiertotalouden mukaisista ratkaisuista ja tukea niihin siirtymisessä tarvitaan yrityksissä paljon.

V

iime vuoden aikana maailmalla
alkaneen laajan pandemian vuoksi monet yritykset ovat joutuneet
miettimään uudelleen liiketoimintaansa. Yhtenä merkittävä muutoksena
on ollut perinteisten messujen peruuntuminen. Messut ovat tärkeässä roolissa
yritysten markkinoinnissa ja uusien tarjo-

jopa testata todentuntuisesti. Virtuaalitodellisuus (VR) sekä lisätty todellisuus
(AR) ovat voimakkaasti yleistyviä teknologioita valmistavassa teollisuudessa ja sen
käyttö on kasvanut huomattavasti viime
vuoden aikana. Samalla uusia sovelluksia
on syntynyt kysynnän kasvaessa. Myös
laitteiston hinnat ovat laskeneet mutta

Anne-Maria Mäkelä, SeAMK
Sanna Jyllilä, SeAMK
Sanna-Mari Renfors, SAMK

Osaamisalusta edistää
siirtymää kiertotalouteen
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on
huhtikuussa alkanut Etelä-Pohjanmaan
liiton myöntämä, EAKR-rahoituksella toteutettava Kiertotalouden osaamisalusta
Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hanke.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Pohjanmaalle monialainen kiertotalouden osaamisalusta, jonka avulla edistetään

kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyvää muutosta alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Osaamisalustalla voidaan vahvistaa osaamista kiertotaloudesta ja sen
moninaisista mahdollisuuksista, minkä
seurauksena yritykset voivat siirtyä soveltamaan kiertotalouden ratkaisuja omassa
toiminnassaan. Alusta tarjoaa konkreettista tukea mm. kiertotalouden koulutuksen
vahvistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, yritysten omien ympäristötavoitteiden tukemiseen ja viestimiseen sekä tuote- ja palvelukehitykseen.
Alustan toinen keskeinen tehtävä on edistää verkostoitumista ja alueellisen kierto-

Krista Mäki
Laura Könönen
Kirjoittajat työskentelevät asiantuntijoina Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hankkeessa.

XR-KOULUTUSTA ETELÄ-POHJANMAAN
PK-YRITYKSILLE

KESTÄVÄÄ KILPAILUETUA KIERTOTALOUDESTA
lämme parhaillaan keskellä ekologista kestävyyskriisiä, joka mullistaa toimialoja ja yritysten toimintaympäristöjä. Kuluttajat ja muut
sidosryhmät kohdistavat yritysten vastuullisuuteen vaatimuksia yhä enemmän, minkä vuoksi kestävä liiketoiminta on edellytys
toiminnan jatkuvuudelle. Yrityksissä on
kuitenkin oivallettu vastuullisuuden olevan
muutakin kuin reagointia ulkoisiin paineisiin: se on tulevaisuuden kilpailuetu, jolla
varmistetaan menestys pitkällä aikavälillä.
Keskeinen väline kestävän kehityksen toteuttamiseen on kiertotalous. Siirtymä
kiertotalouteen on kuitenkin hyvin alkuvai-

Mikäli aihe kiinnostaa tai tiedät jo haluavasi olla mukana luomassa yrityksellesi kestävää kilpailuetua, ota rohkeasti yhteyttä:
krista.maki@seamk.fi

Virtuaalinen esittelytila koneiden ja laitteiden esittelyä varten (https://youtu.be/EVjyw_mgqQE)

usten saamisessa. Monissa yrityksissä on
jouduttu miettimään, miten tuotteita tullaan jatkossa markkinoimaan. Yksi mahdollisuus on rakentaa virtuaalinen esittelytila, jossa yrityksen tuotteita voidaan
tutkia todellisessa koossa ja mahdollisesti

niiden saatavuus on ollut haastavaa etenkin viime vuoden aikana, jolloin kysyntä oli
kaikkein suurinta. Laajennettu todellisuus
(XR) on sateenvarjotermi, johon sisältyvät
VR, AR sekä MR-teknologiat.

Pilottiyrityksiä mahtuu vielä
mukaan
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa aloitettiin vuoden 2021 alussa Keski-Suomen
ELY:n rahoittama Training 4.0 XR –hanke,
joka kestää keväälle 2023 saakka. Hankkeen tavoitteena on rakentaa jatkuvan
oppimisen alusta XR-teemaan liittyen ja
tarjota alueen yrityksille koulutusta. Hankkeeseen osallistuvat pilottiyritykset pääsevät mukaan pilotoimaan koulutusmateriaaleja osallistumalla hankkeen järjestämiin
koulutuksiin vuoden 2022 aikana. Yrityksillä on mahdollisuus valita oma henkilökohtainen opintopolkunsa koulutusmatriisista.
Joulukuussa 2020 päättyneessä mobiili
VR/AR-hankkeessa toteutettiin monia
erilaisia demonstraatioita ja nämä demovideot ovat löytyvät osoitteesta https://
www.seamk.fi/mobiilivrar/ Koulutuksissa
tullaan käsittelemään näissä demonstraatioissa käytettyjä teknologioita. Koulutusta tullaan tarjoamaan ainakin Unity- sekä
Unreal pelimoottoreista, 3D-mallintamisesta avoimen lähdekoodin sovelluksilla,
CAD-mallien siirtämistä VR-ympäristöön,
Web-pohjaisten AR-sovellusten toteutuksesta sekä muista teemoista, jotka tarkentuvat syksyn aikana. Mikäli kiinnostuit
hankkeesta, ota yhteyttä. Pilottiyrityksiä
mahtuu vielä mukaan.
Janne Kapela
Kirjoittaja toimii Training 4.0 XR –hankkeen
projektipäällikkönä.
Lisätietoa hankkeesta
(www.seamk.fi/training4xr)
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