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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

Edellisessä kokouksessa päätettiin valmistellun KEHO-yhteistyösopimuksen 
allekirjoittamisesta ja sovittujen jäsenmaksujen maksamisesta. Yhteistyösopimus on 
vahvistettu kokouksen jälkeen sähköisessä allekirjoitusprosessissa, jossa kullekin 
taholle jää oma kappale allekirjoitetusta asiakirjasta. Se on ohjausryhmän jäsenten 
saatavana myös KEHOn Howspace-sivuilla. Organisaatiot ovat myös suorittaneet 
Likesin laskuttamat jäsenmaksut.  

Kokouksessa käsiteltiin Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja 
koulutuskuntayhtymä Gradian johdon päätöstä, jonka mukaan EduFuturan terveys, 
hyvinvointi, kuntoutus, liikunta -kärkitiimin tehtäväksi tulee valmistella oppilaitosten 
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvän yhteistyön tulevaisuuden 
tavoitekuvaa 25.3.2021 mennessä. Päätöksen mukaan hankkeita ei tavoitekuvan 
valmistelun aikana tule valmistella. Kärkitiimin vetäjä Pertti Malkki kutsui työryhmään 
mukaan KEHOn puheenjohtajiston ja päällikön sekä EduFuturan suunnittelutiimin. 
Mukaan kutsuttiin myös yliopiston vararehtori Henrik Kunttu. Ohjausryhmä ilmaisi 
luottamuksensa puheenjohtajistoon ja päällikköön ja valtuutti nämä tahot edustamaan 
KEHOa valmistelussa. Päätettiin pitää ohjausryhmää sähköpostilla ja Howspacen 
kautta ajan tasalla työryhmän suunnitelmien etenemisestä. Työryhmä ei toistaiseksi ole 
kokoontunut. Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. 

Todettiin. 

 

 

2.  EduFuturaan kuuluvien oppilaitosten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen 
liittyvän yhteistyön tavoitekuvan valmistelu 

Asiaa käsitelty aiemmin kokouksessa 1/2021.  

Rehtori Keijo Hämäläinen (JYU), rehtori Jussi Halttunen (JAMK) ja johtaja Vesa 
Saarikoski (Gradia) linjasivat 16.12.2020, että EduFuturan terveys, hyvinvointi, 
kuntoutus, liikunta -kärkitiimin tulee (organisaatioiden johdon esittämillä 
täydennyksillä) rakentaa alkuvuodesta 2021 EduFuturan yhteinen tulevaisuuden 
tavoitekuva hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvään yhteistyöhön. Tiekartta 
ja tulevaisuuden tavoitekuva EduFuturan ja sen organisaatioiden osallisuudesta Casa 
Salutis -valmisteluun sekä KEHO-yhteistyöhön valmistellaan 25.3.2021 mennessä.  

Edellisessä KEHO-ohjausryhmän kokouksessa kärkitiimi kutsui valmistelevaan 
työryhmään mukaan KEHOn puheenjohtajiston ja päällikön sekä EduFuturan 
suunnittelutiimin sekä yliopiston vararehtori Henrik Kuntun. Työryhmä ei ole 
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kokoontunut. Kokouksessa kärkitiimin vetäjä Pertti Malkki kertoo valmistelun 
tilanteesta.  

ESITYS: Keskustellaan tilanteesta ja seuraavista askeleista sen pohjalta. 

PÄÄTÖS: Todettiin, että epäselvä tilanne on lamaannuttanut KEHOn toimintaa.  
EduFuturan kärkitiimin fokus on ollut organisaatioiden sisällä joustavien 
opintopolkujen kehittämisessä. EduFuturan johdon tahtotilan ja tehtäväksiannon 
selkeyttäminen on tarpeen, jotta yhteistyön tavoitekuvaa on mahdollista esitetyn 
mukaisesti hahmottaa. Pyritään pääsemään EduFuturan johtoryhmään 25.3.2021 
kertomaan ja keskustelemaan KEHOn ja Casa Salutiksen EduFutura-yhteistyöstä. 
Pertti Malkki esittää tätä johtoryhmän kokousta valmistelevalle EduFutura-
suunnittelutiimille. Ohjausryhmä ilmaisi, että keskusteluissa on tärkeää huomioida 
kokonaisstrategian rakentamisen tarpeellisuus koko maakunnan ja KEHO-yhteisön 
kannalta. 

 

 

 

3. TEMin ja Jyväskylän innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus vuosille 2021–2027  

Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista 
kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Allekirjoitettu ekosysteemisopimus tukee 
kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa 
sekä työllisyyttä ja osaamista. TEMin ja Jyväskylän kaupungin lisäksi 
ekosysteemisopimuksen muut sopimusyhteistyökumppanit ovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-
Suomen maakuntaliitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Ekosysteemisopimuksen 
strategisen tason painopisteet ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi 
sekä uudistuva teollisuus. 

Sopimuksen avulla vahvistetaan Jyväskylän mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena 
korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. 
Ekosysteemisopimuksen päärahoitus tulee syksyllä käynnistyvästä EU:n uudesta 
rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoitettavien hankkeiden arvioinnista ja valinnasta 
päättää ekosysteemisopimuksen ohjausryhmä, jonka Jyväskylän kaupunki asettaa 
kevään aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on jo myöntänyt Keski-Suomen liitolle 
kansallista aluekehittämisrahoitusta, josta 400 000 euroa on tarkoitettu Jyväskylän 
kaupungin innovaatioekosysteemisopimuksen mukaisen työn käynnistämiseen. 

Ekosysteemisopimuksen Jyväskylän kaupunginhallituksessa käsitelty versio on 
saatavana kaupungin verkkosivuilta.  

Nina Rautiainen kertoi kokouksessa ekosysteemisopimuksesta ja siihen liittyvän 
yhteistyön etenemisestä.  

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1408747
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LIITE: Nina Rautiaisen esitysmateriaali (12.3.): Työ- ja elinkeinoministeriön ja 
Jyväskylän kaupungin ekosysteemisopimus (erillinen liite). 

Asiasta lisää myös työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla: 
https://tem.fi/ekosysteemisopimukset 
 

ESITYS: Merkitään tiedoksi ja keskustellaan liitynnöistä KEHO-toimintaan ja 
toimijoihin. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  

Ekosysteemisopimuksen kannalta tärkeinä painopisteinä KEHO-toiminnassa nähtiin 
mm. eurooppalaiset verkostot (ECHAlliance), liikuntalääketieteen poliklinikan 
toimintakonsepti, kuntoutuspolut eri ikä- ja asiakasryhmille sekä suomalaisen 
osaamisen vahvuudet oppimispolkujen näkökulmasta (esimerkkinä liikunta-alan 
koulutus Jyväskylässä). 

 

4. WellLake EDIH -valmistelu 

WellLake-hakemus valittiin 1.3.2021 työ- ja elinkeinoministeriön 15.1.2021 päättyneellä 
kansallisella hakukierroksella jatkoon ja vietäväksi European Digital Innovation Hub 
(EDIH) -hakuun. Hakemuksen valmistelusta on vastannut Business Jyväskylä. Asian 
valmistelua seurattu ohjausryhmän 2020–2021 kokouksissa ja sen edistämiseksi 
järjestettiin KEHO-verkostopäivä 6.3.2020. Jyväskylän yliopisto on koordinoivana 
organisaationa allekirjoittanut KEHOn yhteistyön aiesopimuksen hankkeeseen.   

Lisätietoja: BusinessJyväskylän tiedote ja TEMin tiedote 

Keskustellaan ja Mika Kataikko kertoo WellLake-valmistelun tilanteesta.  
 

ESITYS: Merkitään tiedoksi ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimista. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Mika Kataikko kertoo myöhemmin lisää WellLake -
valmistelun etenemisestä ja aikatauluista.  

 
 

5. Keski-Suomen hyvinvointityö ja sote-TKKI–kehittäminen 

Keski-Suomen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ etenee. Keski-Suomen 
hyvinvointiryhmässä laaditaan uutta hyvinvointisuunnitelmaa viidessä pienryhmässä:  
 hyvinvointi investointina ja elinvoimana (pj Kari Pirinen)  
 hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä (pj Sari Välimäki/Anne Astikainen)  
 työ- ja työllistymiskyky terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä (pj Nina Peränen)  
 väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi (pj Pirjo Peräaho/Kirsi 

Mukkala) 

https://tem.fi/ekosysteemisopimukset
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-welllake-jatkoon-eun-digitaaliseksi-innovaatiohubiksi
https://tem.fi/-/suomen-ehdokkaat-eurooppalaisiksi-digitaalisiksi-innovaatiohubeiksi-valittu
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 vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas (pj Susanna Mutanen/Hanna 
Hämäläinen) 

Keski-Suomen sote-rakenneuudistuksen valmisteluun liittyen on käynnistynyt Teuvo 
Antikaisen johtama työryhmätyö, jossa pohditaan maakunnallista sote-TKKI (tutkimus, 
kehitys, koulutus, ja innovaatiot).  

Taustaa: Alueellinen hyvinvointityö KSSHP-sivulla ja Keski-Suomen sote-uudistus 

Kari Pirinen kertoo Keski-Suomen hyvinvointisuunnitelman valmistelun tilanteesta. 

Teuvo Antikainen kertoo sote-TKKI-valmistelun tilanteesta. 

LIITE: Kari Pirisen esitysmateriaali (12.3.): Keski-Suomen hyvinvointiohjelma (erillinen 
liite).  

LIITE: Teuvo Antikaisen esitysmateriaali (12.3.): KS SOTE rakenneuudistuksen 
valmistelu (erillinen liite).  

 

ESITYS: Merkitään tiedoksi ja keskustellaan.  

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  

Pyritään tuottamaan sote-TKKI-valmisteluun kysymyksiä KEHO-yhteistyöhön liittyen. 
KEHOn verkostopäällikkö Päivi Fadjukoff toimii KEHOn edustajana ja 
yhteyshenkilönä sote-TKKI-työryhmässä ja on siis mukana edistämässä yhteistyötä 
työryhmän kanssa valmistelun edetessä.  

 

 

6. Muuta ajankohtaista KEHO-toimintaa 

6.1. Uusia julkaisuja  
KEHO-verkkosivuilla on julkaistu kolme raporttia yhteistyöstä nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi Ne liittyvät KEHOn lapset, nuoret, ja perheet –
teemaryhmän Sitra-yhteistyöhön ja 100 päivän haasteeseen ratkaista nuorten 
hyvinvointipulmia. Haukkalan säätiö toimi hankkeen hallinnoijana.  
Lukiolaisten uupumus -raportti  
Jyväskylä tutuksi -raportti  
Hei mitä sä pelaat -raportti 
 
Lisäksi helmikuussa 2020 on julkaistu Päivi Gyntherin selvitys 
monikulttuurisuudesta Keski-Suomen yhteisenä voimavarana sekä sektorirajat 
ylittävän monikulttuurisuustyön edistämisen mahdollisuuksista maakunnan 
alueella:  
Maailman paras monikulttuurinen maakunta?   

 

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hyvinvointityo/Alueellinen_hyvinvointityo
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9MdWtpb2xhaXN0ZW4tdXVwdW11cy1yYXBvcnR0aS5wZGY=&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=SnM5SlNDQ0FQNkFIQkUyL1E1cXN3dDVhb3hzTWN0amwzL0ZCU2FnV3gvOD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9MdWtpb2xhaXN0ZW4tdXVwdW11cy1yYXBvcnR0aS5wZGY=&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=SnM5SlNDQ0FQNkFIQkUyL1E1cXN3dDVhb3hzTWN0amwzL0ZCU2FnV3gvOD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9KeXZhc2t5bGEtdHV0dWtzaS1yYXBvcnR0aS5wZGY=&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=RS8yWVhZRjk4bk9yZGVsc0tyamQxQWVrRWJxZWhCYzZBRy8rZFVNb3ZDQT0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9IZWktbWl0YS1zYS1wZWxhYXQtcmFwb3J0dGkucGRm&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=ODFDQllwSDR0SHV4UmpFaDJrWS8rczZ2a05uVWp0eGh3SkJ4VGJHa0tIMD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9IZWktbWl0YS1zYS1wZWxhYXQtcmFwb3J0dGkucGRm&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=ODFDQllwSDR0SHV4UmpFaDJrWS8rczZ2a05uVWp0eGh3SkJ4VGJHa0tIMD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9IZWktbWl0YS1zYS1wZWxhYXQtcmFwb3J0dGkucGRm&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=ODFDQllwSDR0SHV4UmpFaDJrWS8rczZ2a05uVWp0eGh3SkJ4VGJHa0tIMD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=haukkalansaatio.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGF1a2thbGFuc2FhdGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9IZWktbWl0YS1zYS1wZWxhYXQtcmFwb3J0dGkucGRm&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=ODFDQllwSDR0SHV4UmpFaDJrWS8rczZ2a05uVWp0eGh3SkJ4VGJHa0tIMD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=kehofinland.fi&u=aHR0cHM6Ly9rZWhvZmlubGFuZC5maS9tZWRpYS9neW50aGVyLTIwMjFfbW9uaWt1bHR0dXVyaXN1dXMtZmluYWwucGRm&i=NWQ2ZTRiNmU0ZGJjODAxMGM1YTliNzYw&t=eFRNc3QrRHVkL3NsSmt2bmpocDZhakRNZTJyRGJkMGQ4NWI1eHBRZlkyMD0=&h=25dda2467eef4ddeb4a06798ee161bbe
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6.2. Tulevia tapahtumia 
 

 KEHO-webinaari: Nuorten mielen hyvinvointi ja sen kehittäminen Keski-
Suomessa perjantaina 26.3. klo 13–15.30 (Zoom).  Ilmoittautuminen tästä 

Webinaarissa esitellään lyhyesti muutamia tärkeitä aloitteita ja toimia nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisten esittelyjen jälkeen jakaudutaan työpajoihin, 
joissa esiintyjien vetämänä jatketaan keskustelua kunkin teeman osalta. Lopuksi 
palataan vielä yhteiseen loppukeskusteluun. 

 

 Keski-Suomen Liikunta ry järjestää eri liikunta-alan toimijoiden kanssa 
kuntavaalipaneelin torstaina 20.5. klo 17.30. Paneelin tarkoituksena on nostaa 
liikunnan merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä sekä päätöksentekijöiden 
merkitys kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan edistäjänä 

 

 Jyväskylän yliopisto on käynnistämässä monitieteistä "School of Wellbeing" 
toimintamallia tukemaan hyvinvointitutkimuksen vaikuttavuutta. Vastuutahona 
toimii humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, mutta myös muut 
tiedekunnat ovat siinä mukana. Yliopiston sisäinen uusi yhteistyörakenne tukee 
myös KEHO-yhteistyötä. KEHO-toimijat toivotetaan tervetulleeksi torstaina 6.5. 
klo 12–15 järjestettävään School of Wellbeing -käynnistyswebinaariin, jossa myös 
esitellään yliopiston rehtorin KEHO-postdoc –rahoituksella tehdyn eri alojen 
tutkimustyön tuloksia. Lisätietoa ja täsmällisempi ohjelma saatavana myöhemmin. 
 
 

 Keski-Suomen Liikunta ja KIHU koordinoivat Hyvinvointia liikunnasta –
verkostopäivän ja teemaviikon syksyllä 2021 kytkeytyen toimijoiden meneillään 
oleviin hankkeisiin.  

 

 Keski-Suomen Yrittäjät / Sanna-Mari Jyräkoski, Katja Hyytiälä ja Essi Määttä sekä 
Hyvinvointikartta-hankkeen tiimi (KSY, JAMK ja GRADIA) koordinoivat 
hyvinvointityö yrityksissä –verkostopäivän/webinaarin ja teemaviikon syksyllä 
2021 siten, että tapahtuma kytkeytyy Hyvinvointikartta –hankkeeseen. 
 

Ohjausryhmässä aiemmin keskustellun mukaisesti toimintaa, vaikuttavuutta ja 
viestintää kehitetään teemoittamalla ja sopimalla jäsenorganisaatioille niiden omien 
ydintoimintojen mukaisia osavastuita.   

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/996786aa-9873-422c-b423-74f5d4163d2f?displayId=Fin2215951
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6.3. Hyvinvointisuunnitelmat ikäihmisille  

KEHO ja Casa Salutis -suunnitelmat ovat herättäneet laajasti opiskelijoiden 
kiinnostusta. Opiskelijoita sekä yliopistosta, ammattikorkeakoulusta että Gradiasta 
on työharjoitteluin ja opinnäyttein mukana KEHOn syksyn verkostopäivässä 
käynnistyneessä yhteistyössä kehittämässä ja pilotoimassa ikäihmisten 
hyvinvointisuunnitelman konseptia ja toimintamallia.  

Hyvinvointisuunnitelma tehdään ihmiselle itselleen hänen tuekseen 
(opiskelijatyönä). Kohderyhmänä ovat pilottivaiheessa etenkin toisten 
hyvinvoinnista huolehtivat, jotka eivät itse ole raskaiden palveluiden piirissä (esim. 
hyväkuntoisempi iäkäs puoliso). Tällä hetkellä toiminta kytkeytyy Gradian 
opiskelijavetoisiin Apila-hyvinvointipalveluihin. Opiskelijatöiden näkökulmia ovat 
mm. hyvinvointihaastattelupohjan rakentaminen ja pilotointi, mielen hyvinvointi, 
sairaalasta kotiutuminen ja monialaiset käytännöt siirtymän ja jatkokuntoutuksen 
onnistumiseksi, Green Care -näkökulma ja Lifestyle Redesign. 

Työtä seuraa ja ohjaa laaja ja monialainen asiantuntijajoukko, jossa on mukana 
tutkijoita, kouluttajia ja käytännön asiantuntijoita.  

 

ESITYS: Kirjataan tiedoksi.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. 

 

 

7. Ilmoitusasiat 

 Ohjausryhmän jäsenten tiedotusasiat omista verkostoistaan 
 Tervetuloa mukaan Jyväskylän yliopiston Aivoviikon tapahtumiin: 

https://cibr.jyu.fi/fi/tapahtumat/aivoviikko  
 

8. Muut asiat  

 Mika Kataikko: Saksan Baden-Württembergin alueen kanssa järjestetään 27.–29.4. 
virtuaalinen delegaatiovierailu Jyväskylään 

 KEHO on verkottunut kansainvälisen ECHAlliancen kanssa. Sitä kautta voimme 
mm. löytää mielenkiintoisia tilaisuuksia ja kumppaneita sekä tiedottaa omasta 
tekemisestämme. ECHAlliancen uutisia: https://echalliance.com/news/ 

 Kari Pirinen: maakuntastrategiaa varten kuuleminen 
 Ohjausryhmän seuraava kokous ja kokousaikataulu vuonna 2021  

 

ESITYS: Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten aikataulusta.  

PÄÄTÖS: Seuraava ohjausryhmän kokous on perjantaina 9.4.2021 klo 9–11. Kokous 
järjestetään Teams-kokouksena.  

https://cibr.jyu.fi/fi/tapahtumat/aivoviikko


Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO 
Ohjausryhmän kokous 12.3.2021  

Ohjausryhmä sopi alustavasti kokouksen myös perjantaille 21.5.2021. Toukokuun 
kokouksen kellonaikaa ei vielä sovittu. 

 
 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11.  
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