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Sotek-säätiön tekniikka- ja tuotantopalveluiden palvelupäällikkö Jukka-Pekka Keronen (myöhemmin JP) 
kertoo Sotek-säätiön viestintäasiantuntija Essi Longan (myöhemmin Essi) haastattelussa Sotekin ja Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyöstä. 

 
Essi: Milloin yhteistyö Xamkin kanssa on alkanut? 
 
JP: Yhteistyö alkoi vuonna 2018 Hackathon-teeman ympärillä. Siinä ajatuksena oli, että miten 
ammattikorkeakoulu voi auttaa Sotek-säätiötä kiertotalouden teemassa, ja miten voitaisiin osallistaa ihmisiä 
kiertotalouteen. Ensi alkuun yhteistyössä mukana Sotekilta oli nimenomaan Goodwill-
kierrätysmyymälätoiminta. Teemoina ovat olleet tietotekniikka ja markkinointi, ja miten tällaisia teemoja 
voitaisiin tuoda kiertotalousmaailmaan. 
 
Essi: Minkälaista yhteistyötä viime aikoina on tehty ja mitä mahdollisesti tehdään parhaillaan Xamkin kanssa? 
 
JP: Vuonna 2019 aloiteltiin uudelleen kiertotalousteemaa ja Goodwill-teemaa, ja silloin Digiverstas-projekti oli 
meidän kanssamme yhteistyössä. Projektin opiskelijat lähtivät kehittämään meidän Goodwill-
verkkokauppamme prosesseja ja sieltä otettiin pois turhia tehtäviä, jotka eivät tuottaneet meille arvoa. 
Verkkokaupan prosessi nopeutui tämän myötä huomattavasti. Nyt verkkokauppaan saadaan mukavasti 
syötettyä uutta tavaraa. Syksyllä 2020 data-analytiikan osalta on tutkittu asiakasdataa ja miten sen kautta 
voidaan parantaa palvelua. 
 
Essi: Minkälainen on uuden yhteistyö-casen käynnistämisprosessi? 
 
JP: Syksyllä 2020 tämä lähti liikkeelle siten, että olin Xamkin yritysyhteistyökoordinaattori Heta Viléniin 
yhteydessä ja hänelle kerroin, että meillä voisi olla projektiaiheita verkkokauppaan ja data-analytiikkaan 
liittyen. Ja sitten melkein samalla viikolla sieltä tuli projektiaiheet ja opiskelijaryhmät meille. Se toimi tosi hyvin. 
Tulevaisuudessa, jos opiskelijaryhmillä on jokin tarve, niin voi olla suoraan minuun yhteydessä, niin siitä se 
lähtee. 
 
Essi: Yhteistyö on siis hyvin pitkälti sitä, että meiltä tarjotaan erilaisia aihioita tai ollaan huomattu meillä jokin 
tarve, että tarvitsisi selvittää esimerkiksi Goodwill-asiakkaisiin liittyen profiileja. Sitten Xamkin opiskelijat ovat 
nimenomaan heitä, jotka tekevät sen työn ja saavat sitä kautta oikeita työtehtäviä hoidettavakseen. 
 
JP: Kyllä. Ja minulla on sellainen ajatus, että pyrittäisiin tarjoamaan nimenomaan korkeakouluopiskelijoille 
soveltuvia, vähän haastavampia työtehtäviä. Tuntisin, että tämä kiertotalous, kierrättäminen ja 
kierrätysmyymälät ovat alana kiinnostavia ja niiden sisällä on digitaalisuuteen liittyviä, tosi mielenkiintoisia 
tehtäviä. 
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Essi: Miten yhteistyö on sujunut sinun näkökulmastasi? 
 
JP: Minun näkökulmastani on sujunut tosi mallikkaasti. Hetalta tuli tosiaan melkein heti palautetta, että täällä 
olisi opiskelijaryhmä tarjolla. Ja opiskelijat ovat olleet innokkaita. Verkkokauppaan liittyen saatiin konkreettisia 
tuloksiakin aikaan. Tosi mukavasti on mennyt. 
 
Essi: Onko muutoin tullut palautetta Xamkin henkilökunnan suunnalta yhteistyön sujumisesta? 
 
JP: No oikeastaan henkilökunnan puolelta ei niinkään. Mutta opiskelijoiden kanssa tietysti käytännön 
päivittäisen yhteistyön kannalta tässä on koronaan liittyen tullut pieniä viivästyksiä ja muuttujia matkaan, ja 
aina ei ole pystynyt ihan heti vastaamaan. Mutta ollaan pystytty luovimaan aika hyvin. He ovat tosi joustavia. 
 
Essi: Minkälaista hyötyä tästä yhteistyöstä on molemmille osapuolille? 
 
JP: Me saadaan konkreettia työkaluja tai toimintaamme kehitetään. Näkisin, että suurimman hyödyn saavat 
opiskelijat. He saavat tästä oikean, konkreettisen casen toteutettavaksi. Meillä on mahdollisuus tarjota caseja 
ja emme pelkää esimerkiksi epäonnistumisia. Ne ovat aina korjattavissa. Haluamme toteuttaa myös tätä kautta 
meidän tehtäväämme. 
 
Essi: Kyllä, oppimiskokemuksia opiskelijoille. Minkälaisia uusia yhteistyö-caseja on mahdollisesti tulossa 
lähitulevaisuudessa Xamkin kanssa? 
 
JP: Tähän kiertotalousteemaan on varmasti tulossa. Siellä on paljon kehittämiskohteita, joita on takataskussa. 
Annoin aika pitkänkin listan Hetalle, että siellä on mistä ammentaa. Esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, 
markkinointiin ja viestintään liittyvää tehtävää on. Ja aina tulee lisää. 
 
Essi: Tehdäänkö muiden korkeakoulujen kanssa yhteistyötä Sotekilla? 
 
JP: Valitettavasti tällä hetkellä meillä ei ole yhteistyötä. Mutta näkisin, että digitalisoituvassa maailmassa 
tekeminen ei ole niinkään paikkaan tai aikaan sidottua ja voi vaikka Hämeenlinnasta tulla meille tekemään 
projektin, jos on siihen halukkuutta ja haluaa näihin meidän teemoihin tarttua. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu tietysti maantieteellisesti on meidän kotikorkeakoulumme ja heidän kanssaan tämä 
yhteistyökuvio on luonnollinen. Mutta emme poissulje ketään. Vaikka nyt puhuttiinkin vahvasti 
kiertotaloudesta, Goodwillista ja kierrätyksestä, pitää ottaa huomioon, että säätiö on monialakonserni ja meillä 
on hyvin monenlaisia toimintoja, joista iso osa on sosiaalipuolella ja sielläkin on kehittämiskohteita. Tekniikka- 
ja tuotantopalveluiden puolelta löytyy kierrätystoiminnan lisäksi muitakin kehittämiskohteita muun muassa 
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esimerkiksi lean-toimintaan liittyen, mikä voisi insinööripuolella kiinnostaa. Se kiinnostaa ainakin itseäni hyvin 
paljon. 
 
Essi: Tosi hienoa huomioida, että mahdollisuuksia on moneen myös oppilaitosyhteistyössä. Se ei ole pelkästään 
se kiertotalous, vaan paljon muunkinlaisia yhteistyö-caseja voidaan tarjota. Mielenkiintoista asiaa. Kiitos JP 
sinulle haastattelusta! 
 
JP: Kiitos! 
 
 


