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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Edellisessä kokouksessa päätettiin esittää KEHOn edustajien osallistumista EduFuturan
johtoryhmään 25.3. kertomaan ja keskustelemaan sekä saamaan evästystä KEHOn ja
Casa Salutiksen EduFutura-yhteistyöstä. Tämä toteutuikin, ja asian käsittelyä jatketaan
asiakohdassa 2.
Edellisessä kokouksessa ohjausryhmän jäsenet esittelivät keskeisiä keskisuomalaisia
meneillään olevia liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtaisia aloitteita ja
hankkeita, joihin myös KEHO kytkeytyy:
 Nina Rautiainen kertoi TEMin ja Jyväskylän innovaatiotoiminnan
ekosysteemisopimuksesta vuosille 2021–2027. Sen keskeisenä fokuksena on liikunta,
terveyden edistäminen ja hyvinvointi.
 Mika Kataikko kertoi KEHO-yhteistyössä valmistellun WellLake EDIH -hankkeen
valmistelun tilanteesta. Hankesuunnitelma on edennyt toisen vaiheen
jatkovalmisteluun.
 Kari Pirinen kertoi lähiaikoina valmistuvan Keski-Suomen hyvinvointisuunnitelman
tilanteesta. Suunnitelmaa valmistellaan viidessä työryhmässä.
 Teuvo Antikainen kertoi SOTE-TKKI–valmistelun tilanteesta. TKKI-suunnitelman
tulisi valmistua syksyn aikana. Päivi Fadjukoff toimii KEHOn edustajana
valmistelevassa työryhmässä.
Todettiin.

2. EduFuturaan kuuluvien oppilaitosten sote-strategian valmistelu ja verkostojen
(EduFutura, KEHO) roolit
Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 1 ja 2/2021.
Rehtori Keijo Hämäläisen (JYU), rehtori Jussi Halttusen (JAMK) ja johtaja Vesa
Saarikosken (Gradia) linjauksen 16.12.2020 mukaan EduFuturassa valmistellaan
25.3.2021 mennessä tiekartta ja tulevaisuuden tavoitekuva, jossa linjataan näiden
EduFutura-organisaatioiden osallisuus Casa Salutis -valmisteluun sekä KEHOyhteistyöhön.
KEHOn ohjausryhmän kokouksessa 2/2021 päätettiin, että pyritään pääsemään
EduFuturan johtoryhmään 25.3. kertomaan ja keskustelemaan sekä saamaan evästystä
KEHOn ja Casa Salutiksen EduFutura-yhteistyöstä. Huomioitava kokonaisstrategian
rakentamisen tarpeellisuus koko maakunnan ja KEHO-yhteisön kannalta.
EduFuturan ohjausryhmä kutsui Jukka-Pekka Mecklinin ja Päivi Fadjukoffin KEHOn
edustajina kokoukseensa 25.3.2021 keskustelemaan KEHOn ja EduFuturan yhteistyöstä
ja tulevaisuuden tavoitekuvasta yhteisen näkymän kirkastamiseksi. Kokouksessa
EduFuturan johto linjasi, että KEHOn piirissä tehty Casa Salutis -valmistelutyö on ollut
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tärkeää ja Casa Salutis on noussut oppilaitosten kannalta niin mittavaksi ja
merkittäväksi, että oppilaitoksissa nähdään tarpeelliseksi edelleen selventää sen
suhdetta niiden strategioihin ja EduFutura-yhteistyöhön.
EduFuturan johtoryhmä päätti seuraavaa: ”laaditaan konkreettinen sote-strategia
kesäkuuhun mennessä, jossa täsmennetään tavoitteita sekä selkiytetään edelleen
omistajuutta ja verkostojen roolia”. Saamamme tiedon mukaan Niina Helin (Gradiasta)
on valmistemassa työpajaa, jossa tehtävänannon mukaisesti jäsennetään sotekokonaisuutta KEHOn ja EduFuturan näkökulmasta.
Näin ollen KEHOn puheenjohtajisto jää odottamaan EduFuturan ja siihen kuuluvien
oppilaitosten päätöksiä seuraavien vaiheiden etenemistavasta.
EduFutura järjestää strategiatyöpajat sote-strategiansa laatimiseksi: Työpaja I: ma 24.5.
aamupäivä; Työpaja II: ke 2.6. iltapäivä. Fasilitoijaksi on kutsuttu ammattimainen
fasilitoija Tiina Lakkaneva (Majacca.fi). EduFutura-oppilaitoksista kutsutaan ko. alan
henkilökuntaa mukaan yhteensä n. 20 henkilöä. KEHO-puheenjohtajisto on kutsuttu
mukaan työpajoihin. EduFutura-johtoryhmän seuraava kokous on 18.6.2021
LIITE: Oppilaitosten opettajien 29.3.2021 muistio EduFuturan johdolle Casa Salutis –
yhteistyön kehittämisen tarpeista (erillinen liite).
LIITE: Päivi Fadjukoffin laatima hyvinvointisuunnitelman sisältösuunnitelma 30.9.2020
(erillinen liite).
LIITE: Opetusylihoitaja Matti Puhakaisen KSSHP 12.10.2020 laatima ideapaperi: Casa
Salutis opiskelijoiden toiminta- ja oppimisympäristönä (erillinen liite).

ESITYS: Keskustellaan tilanteesta ja Casa Salutis -kokonaisuuden edistämisestä
muiden KEHO-organisaatioiden osalta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Puheenjohtaja esittää sote-käytännön edustajien
(sairaanhoitopiiri, sote-uudistus, Koske) kutsumista mukaan EduFuturan
strategiatyöhön.
Marja Heikkilä kertoi Kosken mahdollisesta siirtymisestä Kukkulalle
perusterveydenhuollon yksikön ja erikoissairaanhoidon tki-toiminnan kanssa samoihin
tiloihin. Tämä edistäisi sote-integroitua tki-toimintaa ja yhteistyötä. Aikaikkuna
ratkaisuille on kuitenkin lyhyt. Laajemman Casa Salutis -konseptoinnin puuttuessa
ratkaisu etenee tässä vaiheessa aiemmin suunniteltua vaatimattomampana.
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3. Kansallinen alueiden välinen verkostoyhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin
osaamisen vahvistamiseksi
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut rahoitushaun, jolla vahvistetaan alueiden ja
kuntien temaattista verkostoyhteistyötä ja kasvuvyöhykkeitä. Haun tavoitteena on
uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja ja vahvistaa ylialueellista
yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa.
Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset,
järjestöt tai LEADER-ryhmät. Alueiden väliseen yhteistyöhön on käytettävissä yhteensä
seitsemän miljoonaa euroa vuosille 2021–2023. Ideahaku on avoinna ja päättyy
15.4.2021. Verkostojen tavoitteena on vahvistaa alueiden ja kuntien vetovoimaisuutta ja
elinvoimaa.
OuluHealth-ekosysteemi on esittänyt yhteistä rahoitushakua teemaverkostona, jossa
olisivat mukana KEHO, Health Turku (ml. HealthCampus Turku) & Kuopio Health
sekä Kajaanin Datasta tekoälyyn -innovaatiokeskittymä (IAMAI). Alueisen välisen
temaattisen verkoston ja vertaisoppimisen fokuksena olisi digitaalinen terveys ja
datapohjainen tki-osaaminen. Verkosto tukisi alueiden EDIH-yhteistyötä ja kytkeytyisi
myös kaupunkien TEMin kanssa solmittuihin ekosysteemisopimuksiin sekä laajempana
kokonaisuutena eurooppalaiseen Gaia-X-datainfrastruktuurialoitteeseen. Jyväskylän
ekosysteemisopimuksessa mainitaan hyvinvointiin ja suorituskykyyn liittyvälle
dataliiketoiminnalle luotava alustatalouden malli.
Oulun luonnoksesta: Vahva kansallinen digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin
temaattinen verkostoekosysteemi, joka voi toiminnallaan vahvistaa Suomen
vetovoimaa, liiketoimintojen uusiutumista, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
vahvistamista sekä toimeenpanna EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjelmia ja olla
vaikuttamassa myös tuleviin politiikka- ja ohjelmavalintoihin.
Tavoitteena on, että Suomi on yksi johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin
datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä
Euroopassa. Lisäksi tavoitteena on tukea alueiden digitalisaatiosiirtymää, datan
hallintaa osana hyvinvoinnin ylläpitoa, sekä osallistaa toimijoita vuoropuheluun datan
jakamisen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista osana aluekehityksen kokonaisuutta.
JAMK / Kare Norvapalo sekä JYU informaatioteknologian tiedekunta / Sami Äyrämö
ovat kiinnostuneita ryhtymään haun vastuu- ja yhteyshenkilöiksi. Puheenjohtajisto on
valmistellut KEHOn vastausta ekosysteemiyhteistyön rakentamiseen myös yhteistyössä
Kari Pirisen ja Mika Kataikon kanssa.
Lisätietoa TEMin sivuilla: https://tem.fi/alueiden-valinen-verkostoyhteistyo
ESITYS: Keskustellaan ekosysteemiyhteistyöstä ja sen edistämisestä sekä päätetään
osallistumisesta yhteistyöhön.
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PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Ohjausryhmä pitää mukanaoloa kansallisissa
verkostoissa tärkeänä.
Mika Kataikko kertoi toisesta KEHOon kytkeytyvästä hankeaihiovalmistelusta,
jossa hän on toiminut avainhenkilönä:
Lahden, Kuopion ja Jyväskylän kaupungit ovat ehdottamassa ideahakuun
teemaverkostohanketta aiheesta ”Huippu-urheilu ja arkiliikunta – data ja
vaikuttavuus”. Ideassa on tarkoitus kehittää ja soveltaa erilaisia (erityisesti
digitalisaation) innovaatioita kaupunkien välisessä yhteisessä teemaverkostossa.
Tarkoitus on tarkastella kyseistä teemaverkostoa kolmesta eri näkökulmasta:
1. Urheilu- ja liikuntaympäristöt palvelualustoina
2. Huippu- ja kilpaurheilutapahtumien digitaalisen palvelutarjonnan kehittäminen
3. Liikunta- ja hyvinvointiekosysteemien vaikuttavuus
Keskusteluja käydään siitä, ketkä muut alueelliset toimijat tulevat ideahakuun mukaan
(erityisesti akateemiset). Samalla käydään keskusteluja Sotkamon ja Kajaanin kanssa
mahdollisesta yhteistyöstä ideahakuun liittyen.
Lisäksi Kari Pirinen kertoi, että kolmantena kokonaisuutena seutuhubit KeskiSuomi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat valmistelemassa hakemusta tähän hakuun.
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4. Ilmoitusasiat
 Puheenjohtaja kertoi kestävän kasvun ohjelman webinaarisarjan kuulumisia. Soteosio ei enää näytä yhtä kiinnostavalta kuin aiemmin, sen sijaan työllisyyspilarissa
on määriteltynä useita KEHOn kannalta tärkeitä aiheita, mm. kokeilu- ja
testiympäristöjen kehittäminen. Avainsanana ei enää ole elvytys, vaan
uusiutuminen. Rahoituskanavia tulee olemaan useita.
LIITE: Kestävän kasvun ohjelman webinaarisarjan kuulumisia (erillinen liite).
 Ohjausryhmän jäsenet toivotettiin tervetulleeksi to 6.5. KEHO-webinaariin
Tutkitusta tiedosta hyvinvointitekoihin.

5. Muut asiat
 Ohjausryhmä piti tärkeänä, että KEHOn verkottumista ja että sen osaajat ovat
mukana jo määrittämässä ja valmistelemassa tulevia hakuja. Puheenjohtajisto on
pohtinut eräänlaisen neuvottelukunnan /Advisory Boardin kutsumista KEHOn
tueksi. Kyse on keskisuomalaisista ja Keski-Suomesta kotoisin olevista päättäjistä,
jotka voisivat toimia KEHOn ”kummeina” ja linkkinä päätöksentekoon ja sen
valmisteluun. Tämä aloite sai vahvaa kannatusta.
ESITYS: Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten aikataulusta. Alustavasti
sovittu kokouksesta perjantaina 21.5.
PÄÄTÖS: Päätettiin valmistella neuvottelukunnan perustamista KEHO-työn tueksi.
Kari Pirinen lupautui valmistelemaan KEHOn esittelyä ja ajatusta
neuvottelukunnasta Keski-Suomen kansanedustajille.
Seuraava ohjausryhmän kokous on perjantaina 21.5. klo 9–10.30. Kokoukseen
varataan aikaa puolitoista tuntia, kokous pyritään pitämään lyhyenä.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.
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