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3. lehdistötiedote - Mediatalo Keskisuomalaisen ProCESS-hankkeen 

ensimmäinen opiskelijaprojekti 

Maaliskuuta  2022 

ProCESS-hankkeen 3 projektikierroksen aikana tullaan toteuttamaan yhteensä 12 monimutkaista 

johtamisen tapaustutkimusta, jotka neljän partnerimaan korkeakoulujen opiskelijaryhmät ratkaisevat. 

Tapatutkimuksiin osallistuvia opiskelijoita rohkaistaan löytämään ratkaisuja ehdotettuihin ongelmiin 

käyttämällä työpajojen aikana harjoittelemiaan aistinvaraisia, tunneperäisiä ja henkisiä älykkyyden taitoja 

(Sensory, Emotional, and Spiritual Skills = SESS) rationaalisten ongelmanratkaisutapojen lisäksi. 

Ensimmäisellä projektikierroksella neljä ensimmäistä tapaustutkimusaihetta kehitettiin yhteistyössä 

ProCESSin partneriyritysten kanssa, jotka ovat Mediatalo Keskisuomalainen, Latvian posti, lääkeyritys 

Sanofi Ranskassa ja konsulttiyritys De Klausen Romaniassa.  

Mediatalo Keskisuomalainen on suomalainen merkittävä painettujen ja digitaalisten 

sanomalehtien, digitaalisen mainonnan, tutkimuspalveluiden, markkinointi- ja viestintäpalvelujen, 

graafisen tuotannon sekä paino- ja jakelupalvelujen toimittaja. Yrityksellä on uusi #renewingtogether 

2022-niminen strategia, joka korostaa asiakaslähtöistä toimintaa ja aluetta tukevaa ja uusiutuvaa 

toimintaa. Yrityksellä on kuitenkin suuria haasteita, jotka liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen ja 

median käytön yleiseen muutokseen, tulevien sukupolvien vaikutukseen kuluttajakäyttäytymiseen sekä 

erilaisiin tietosuojaa ja kohdentamista koskeviin sääntöihin ja käytäntöihin. Ensimmäisen 

projektikierrokset tapaustutkimus käsitteli näitä monimutkaisia haasteita ja toi yhteen Mediatalo 

Keskisuomalaisen (KESKI) ja neljä partnerikorkeakoulua. 

 

Keskisuomalaisen projektin Jamk-opiskelijoita yhdessä akateemisen ja yritysvalmentajiensa kanssa. 

Syyskuussa 2021 neljän opiskelijan tiimi jokaisesta ProCESS-hankkeen neljästä 

partnerikorkeakoulusta valittiin ratkaisemaan Mediatalo Keskisuomalaisen antamaa ongelmaa. 

Projektitoiminta alkoi aloituskokouksella, joka järjestettiin 5. - 6.10.2021 Keskisuomalaisen ja Jyväskylän 
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ammattikorkeakoulun tiloissa Jyväskylässä. Projektialoitukseen sisältyi vierailu ja infotilaisuus 

Keskisuomalaisessa sekä projektityöskentelyä Jamkilla, joihin osallistuivat kaikki Jamkin opiskelijat ja yksi 

opiskelija kustakin yhteistyöyliopistosta – Catholic University of Lyon (UCLy) Ranskasta, RISEBA University 

of Business, Arts and Technology (RISEBA) Latviasta ja Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) 

Romaniasta - sekä hybridinä toteutettuja sessioita, joihin myös muut tähän projektiin osallistuvat 

partnerikorkeakoulujen opiskelijat pystyivät osallistumaan. Näissä sessioissa akateeminen ja yrityksen 

valmentajat esittelivät opiskelijoille projektin sisältöä. Kaikilla opiskelijatiimeillä oli mahdollisuus 

keskustella aiheesta yrityksen edustajien kanssa, kerätä tietoa ja esittää kysymyksiä, joiden he uskoivat 

auttavan ratkaisun löytämisessä yrityksen kompleksiseen ja monialaiseen ongelmaan. 

   

SESS työpajat Jamkilla 

Aloituskokouksen jälkeen kaikki opiskelijat arvioivat SES-taitojaan täyttämällä ranskalainen 

henkilöstönkehittämisyritys PerformanSen kehittämiä kyselylomakkeita. Tämän arvioinnin jälkeen kaikki 

opiskelijatiimit kehittivät akateemisten ja yritysvalmentajien opastamina synteesiraportin yrityksestä ja 

monimutkaisen johtamistapauksen nostamista ongelmista. Opiskelijoiden etenemistä Keskisuomalaisen 

projektin ratkaisemisessa tuki kuuden SESS-työpajan sarja (2 aistinvaraista, 2 emotionaalista ja 2 

henkistä), jotka Jamk järjesti yhteisesti kaikkiin neljään 1. kierroksen tapatutkimukseen osallistuville 

Jamkin opiskelijoille loka-joulukuussa 2021. SESS-kouluttajat koordinoivat työpajatoimintaa, joissa 

opiskelijoiden lisäksi olivat läsnä akateeminen sekä yrityksen valmentajat. Kolmannen ja kuudennen 

työpajan jälkeen PerformanSe arvioi opiskelijoiden SES-taidot uudelleen. Osana monimutkaisen 

johtamistapauksen ratkaisemista jokainen opiskelijatiimi kirjoitti väliraportin. Raportit esiteltiin 

akateemisille ja yritysvalmentajille 3. työpajan jälkeen, tässä hybridikokouksessa opiskelijoiden ideoita 

analysoitiin ja he saivat palautetta. Neljän Keskisuomalaisen antaman ongelman ratkoneen 

opiskelijatiimin lopulliset tulokset esiteltiin heidän kirjoittamissaan loppuraporteissa. 

ProCESS-hankkeen ensimmäisen projektikierroksen neljän yrityksen tapatutkimuksien kaikki 

opiskelijatiimit pitivät loppuesityksensä Jamkin järjestämässä ProCESS-hankkeen ensimmäisessä 

talvikoulussa 24.-27.1.2022. Tähän talvikouluun osallistuivat kaikkien 16 opiskelijatiimin lisäksi 

akateemiset valmentajat ja yritysvalmentajat neljästä partnerikorkeakoulusta. Esitelmien jälkeen yritys- 

ja akateemiset valmentajat analysoivat tuloksia ja antoivat palautetta opiskelijoiden toiminnasta ja 

lopuksi opiskelijat saivat todistuksen osallistumisestaan ProCESS-hankkeen opiskelijaprojektiin. 

Loppuesittelyjen lisäksi tämän talvikoulun aikana järjestettiin myös muuta toimintaa: PerformanSE:n 

edustajien toteuttamat opiskelijoiden sekä akateemisten ja yritysvalmentajien haastattelut, Jamkin SESS 

-kouluttajien koordinoima "Complexity Sonaatti" -webinaari, akateemisten valmentajien 
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fokusryhmäpalaveri, Mediatalo Keskisuomalaisen esittely ja Jamkin opiskelijoiden organisoima vapaa-

ajan toiminta. 

         

ProCESS hankkeen opiskelijatiimien loppuesitykset Jamkin järjestämässä talvikoulussa 

Opiskelijoilta kerätyt palautteet sekä SESS-arviointien tulokset projektin toteutuksen aikana 

osoittivat opiskelijoiden aistillisten, tunneperäisten ja henkisten valmiuksien ymmärtämisen ja 

toteutumisen lisääntyneen monimutkaisten johtamistapausten ratkaisemisessa. Yritysten edustajat 

antoivat myös positiivista palautetta opiskelijoiden projektituloksista. 
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