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Puheenjohtaja esitti kutsun myös EduFuturan kolmen oppilaitoksen rehtoreille osallistua
ohjausryhmän kokoukseen, keskusteltaessa kohdassa 2. esiin tulevista asioista.
Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen oli tämän jälkeen 14.1. puhelimitse
yhteydessä ohjausryhmän puheenjohtajaan ja hän esitti, että JYU:n edustaja vararehtori
Kunttu ja JAMK:n edustaja Pertti Malkki voisivat välittää rehtoreiden näkemykset
ohjausryhmälle.
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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Edellisessä kokouksessa tehtiin ajankohtaiskatsaus KEHOn kannalta keskeisiin asioihin,
kukin ohjausryhmän jäsen kertoi omista taustatahoistaan ja verkostoistaan. Koska
hyvinvoinnin kentässä tapahtuu nyt paljon, ohjausryhmä halusi myös jatkossa varata
kokouksissa aikaa eri osapuolten kuulumisille.
Keskusteltiin Vuorovaikutus verkostoissa -teemaisesta verkostopäivästä, ja siirrettiin
ennakkotehtävän pohjalta nouseva asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Käsiteltiin luonnosta KEHOn toiminta- ja vaikuttavuussuunnitelmaksi ja vuosikelloksi
vuodelle 2021. Päätettiin suunnata jäsenmaksutuotot 2021 yhteisen KEHO-viestinnän
ylläpitoon, ja tukea yhteistä näkyvyyttä lisäksi jäsenorganisaatioiden teemakohtaisella
viestinnällä (esim. liikuntahyvinvoinnin teemaviikko verkostopäivän yhteydessä).
Likes jatkaa yhteisen KEHO-viestinnän vastuuorganisaationa. Milja Leskinen on
päävastuussa KEHO-viestinnästä.

Todettiin.
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2. EduFuturaan kuuluvien oppilaitosten linjaus niiden hyvinvointiin ja terveyden
edistämiseen liittyvän yhteistyön uusista järjestelyistä
EduFuturan suunnittelutiimi toimitti KEHO-puheenjohtajistolle 18.12.2020 rehtori Keijo
Hämäläisen (JYU), rehtori Jussi Halttusen (JAMK) ja johtaja Vesa Saarikosken (Gradia)
16.12.2020 tekemän päätöksen EduFuturan ja sen organisaatioiden osallisuudesta Casa
Salutis -valmisteluun sekä KEHO-yhteistyöhön.
Päätöksen mukaan EduFuturan terveys, hyvinvointi, kuntoutus, liikunta -kärkitiimin
tehtäväksi tulee valmistella oppilaitosten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen
liittyvän yhteistyön tulevaisuuden tavoitekuvaa 25.3.2021 mennessä. KEHO-puheenjohtajisto tullaan osallistamaan tähän työhön. Hankkeita ei tavoitekuvan valmistelun
aikana valmistella.
KEHO-puheenjohtajisto ja EduFuturan kärkitiimi, jota edustaa KEHOn ohjausryhmässä
sen puheenjohtaja Pertti Malkki, ovat tavanneet lokakuussa 2020 CaSa-yhteistyön
eteenpäin viemiseksi. EduFuturan johtajien tekemän päätöksen valmistelussa ne eivät
ole olleet mukana.
KEHOn puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin on pyytänyt oppilaitosten johtajia
ohjausryhmän kokoukseen selventämään tilannetta.

ESITYS: Keskustellaan tilanteesta ja seuraavista askeleista sen pohjalta.
EduFuturan Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkitiimi kokoaa saamansa
toimeksiannon mukaisesti työryhmän rakentamaan EduFutura-oppilaitosten
hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvän yhteistyön tulevaisuuden
tavoitekuvaa. Kärkitiimi kutsuu työryhmään mukaan KEHOn puheenjohtajiston ja
päällikön sekä EduFuturan suunnittelutiimin. Mukaan kutsuttiin myös yliopiston
vararehtori Henrik Kunttu. Tavoitteena on kirkastaa yhteisiä tavoitteita sekä selkeyttää
KEHOn ja EduFuturan rooleja.
PÄÄTÖS: Ohjausryhmä ilmaisi luottamuksensa puheenjohtajistoon ja päällikköön
ja valtuutti nämä tahot edustamaan KEHOa tässä valmistelussa. Ohjausryhmää
pidetään sähköpostilla ja Howspacen kautta ajan tasalla työryhmän suunnitelmien
etenemisestä.

LIITE 2: EduFutura-oppilaitosten johdon päätös 16.12.2020 sekä KEHOn
puheenjohtajan vastinekirje
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3. KEHO-jäsenmaksujen maksamisen järjestelyt
Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 4 ja 5/2020
Ohjausryhmä on linjannut, että KEHOn yhteistä viestintää ylläpidetään
jäsenmaksutyyppisellä rahoituksella ja organisaatiot ovat sitoutuneet 5000 € ja 500 €
osuuksiin yhteistyösopimuksen liitteessä (tämän kokouksen liite 4) kuvatulla tavalla.
Lisäksi sovittiin, että maksut laskuttaa viestintävastuuseen lupautunut Likes.
Likes on lähettänyt laskut organisaatioille kalenterivuoden aluksi. Niihin on lisätty
arvonlisävero 24% koska Likes on tulkinnut kyseessä olevan liiketoiminnan. Asiasta on
herännyt keskustelua ja Likes selvittää nyt asiaa uudelleen.
ESITYS: Kuullaan Likesin selvitys ja päätetään, miten asiassa edetään.
PÄÄTÖS: Ohjausryhmä totesi, että vuonna 2021 edetään tavalla, jolla Likes on jo
laskuttanut. Suuri osa jäsenorganisaatioista oli jo maksanut laskun. Sovittiin
kuitenkin, että laskun eräpäivään ei tarvitse kiinnittää huomiota, vaan maksu
voidaan viedä eteenpäin vasta yhteistyösopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Koska
arvonlisävero on tullut organisaatioille yllättäen, Likes laskuttaa erikseen
pyydettäessä jäsenmaksun, joka on arvonlisäveroineen 500 € niiltä organisaatioilta,
jotka eivät voi vähentää arvonlisäveroa. Jatkossa varmistetaan, ettei vastaavaa
yllättävää tilannetta tule.
Aki Salo ilmaisi eriävän mielipiteensä tilanteeseen, jossa jo toteutuneen järjestelyn
vuoksi joudutaan toimimaan ohjausryhmän aiemmasta päätöksestä poiketen ja eri
organisaatioita eri tavoin kohdellen.
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4. KEHO-yhteistyösopimus ja sen allekirjoitus
Asiaa käsitelty aiemmin kokouksessa 5/2020
Jyväskylän yliopiston lakimiehen tuella valmisteltu KEHOn yhteistyösopimus
lähetettiin jäsenorganisaatioiden kommentoitavaksi ja täydennettäväksi 14.12.2020.
Tämän kokouksen liitteenä on organisaatiokierroksen perusteella täydennetty
yhteistyösopimus.
Yhteistyösopimuksella KEHO jatkaa itsenäisten organisaatioiden verkostona, jolla ei ole
omaa erillistä oikeushenkilöasemaa eikä päätäntävaltaa. KEHO voi verkostona linjata ja
sopia asioita, ja muodollinen päätösvalta pysyy organisaatioilla itsellään. Toistaiseksi
voimassa olevalla sopimuksella sovitaan toiminnan yhteisistä puitteista kuten
ohjausryhmän toiminnasta sekä siitä, miten KEHOon voi liittyä tai siitä erota.
Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa sähköisesti.
ESITYS: Käydään läpi yhteistyösopimus, siihen esitetyt muutokset sekä
allekirjoittamisen aikataulu ja järjestelyt

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Ohjausryhmä hyväksyi esitetyt muutokset, ja sopimus
päätettiin allekirjoittaa mahdollisimman pian.

LIITE 4: Ohjausryhmässä vahvistettu yhteistyösopimus (erillinen liite)
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5. KEHO-toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 4 ja 5/2020
Ohjausryhmän aiemmin linjaamalla tavalla on etsitty täydentävää rahoitusta KEHOaloitteille mm. osana aluekehittämisen kokonaisuutta.
5.1.

WellLake -EDIH-hankehaun tilanne
Hakemuksen valmistelusta on vastannut Business Jyväskylä.
Asian valmistelua seurattu ohjausryhmän 2020 kokouksissa ja sen edistämiseksi
järjestettiin KEHO-verkostopäivä 6.3.2020.
WellLake-hakemus on lähtenyt työ- ja elinkeinoministeriöön 15.1.2021 ensin
kansalliseen European Digital Innovation Hub (EDIH) –hakuun.
Jyväskylän yliopisto on koordinoivana organisaationa allekirjoittanut KEHOn
yhteistyön aiesopimuksen hankkeeseen. Aiesopimuksessa sovitaan yleiset
linjaukset hakua varten. JYU toimii EDIH:ssä sekä palvelutuottajana että
avainpartnerina. Sopimus on aiesopimus ja mikäli rahoitus myönnetään, laaditaan
varsinainen kattavampi konsortiosopimus mikä korvaa aiesopimuksen. Mikäli
rahoitusta ei saada, aiesopimus lakkaa. KEHOn tarjoamiksi toiminnoiksi terveyden
ja hyvinvoinnin innovaatiotoimintaa on määritelty ideavaiheeseen, sparraukseen ja
kumppanuuksien etsintään soveltuvat KEHO-verkostopäivät eri hyvinvointiteemoilla sekä KEHO BusinessBoost, palvelu, jossa kootaan yrityksen idean
toteuttamiseen potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja selvitetään rahoituskanavia
sen hankkeistamiseksi.
Hakemuksen tiivistelmä
WellLake EDIH aims to accelerate digital innovations, enhance digital skills, and
support digital transformation in the combined business segment of health
promotion, sports and wellbeing.
Health and wellbeing services and technologies are among the fastest growing
businesses globally, and health related costs are among the largest expenses for the
public sector. As the current COVID-19 crisis has highlighted, there is an urgent
need for resilient and safe digital solutions for the said sector. By approaching
health and wellbeing not only from the clinical perspective but also through e.g.,
physical activity, prevention and rehabilitation, we can reach towards optimal
human performance while lightening the health care system’s load.
Together with a committed and globally oriented network, WellLake provides its
customers with quality services supporting digital innovations and R&D,
enhancing innovation capabilities and digitalisation regionally, nationally and on
European level.

ESITYS: Merkitään tiedoksi
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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5.2.

Casa Salutis -valmistelu

Casa Salutis –valmistelutyö on edennyt hyvin ja se on saatu mukaan alueellisen
yhteistyön rakenteisiin ja tulevaisuussuunnittelun. Ajankohta on hyvä: Sairaala Nova
on avautumassa, Kukkula- ja Hippos –kokonaisuuksien rinnakkainen kehittäminen
vauhdissa ja rahoitusta avautumassa haettavaksi. CaSan monitoimijaisen toimintakonseptin ja kehittämisalustan eteenpäinvieminen, toimivien yhteistyörakenteiden
luominen ja käytännön käynnistäminen edellyttää suurehkoa resursointia.
Syksyllä 2020 Suomen Akatemiassa avautuneeseen kumppanuusverkostohakuun tehty
hakemus KEHO BusinessBoost menestyi kansainvälisen arviointiryhmän arvioinnissa
hyvin (arvioitiin haun 9. parhaaksi hakemukseksi pistekeskiarvolla 5 = excellent), mutta
se jäi tiukassa kilpailussa ilman rahoitusta (SA päätös 7.12.2020).
Puheenjohtajisto on jatkanut hankkeistussuunnitelman tekemistä ja rahoitusneuvotteluja Casa Salutis -toimintamallin edistämiseksi (Liite 4.2.). Hankevalmistelu
keskeytettiin EduFutura-oppilaitosten johdon ilmoitettua päätöksestä siirtää valmistelu
EduFuturan piiriin ja arvioitavaksi. Keskeinen osa CaSa-konseptia on ollut monialaisen
käytännön työharjoittelutoimintaympäristön luominen oppilaitosten opiskelijoille
osana tulevaisuuden monialaisen sote-työn kehittämistä ja integroimista
hyvinvointityöhön (mm. liikunta, luonto, kulttuuri). Lisäksi CaSan teemallisia kärkiä on
rakennettu oppilaitosten sisältö-osaajien kanssa

ESITYS: Keskustellaan tilanteesta sekä jäsenorganisaatioiden tahtotilasta Casa
Salutis -toimintamallin kehittämisen suhteen.

PÄÄTÖS: Ohjausryhmä ilmaisi vahvan yhteiskunnallisen tarpeen ja tahtotilan Casa
Salutis-työn jatkamiselle.

LIITE 5.2: Casa Salutiksen kehittämisen hankkeistus- ja resursointisuunnitelma
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5.3.

KEHO-teemaviikot ja verkostopäivät

Ohjausryhmässä aiemmin keskustellun mukaisesti toimintaa, vaikuttavuutta ja
viestintää kehitetään teemoittamalla ja sopimalla jäsenorganisaatioille niiden omien
ydintoimintojen mukaisia osavastuita.
Edellisessä kokouksessa esitellyn KEHOn toiminta- ja vaikuttavuussuunnitelmarungon
konkretisointi on edennyt seuraavasti:
 Keski-Suomen Liikunta / Petri Lehtoranta oli alustavasti lupautunut
koordinoimaan Hyvinvointia liikunnasta –verkostopäivää ja teemaviikkoa
maaliskuulle 2021 kytkeytyen KeSLin Liikunnasta hyvinvointia –hankkeeseen.
KeSLin voimavarat ovat kuitenkin osoittautuneet liian niukoiksi tähän tehtävään,
joten nyt etsimme asiaan lisävoimavaroja muista jäsenorganisaatioista.
 Keski-Suomen Yrittäjät / Sanna-Mari Jyräkoski, Katja Hyytiälä ja Essi Määttä sekä
Hyvinvointikartta-hankkeen tiimi (KSY, JAMK ja GRADIA) ovat lupautuneet
koordinoimaan hyvinvointityö yrityksissä –verkostopäivää ja teemaviikkoa syksyllä
2021 siten, että tapahtuma kytkeytyy Hyvinvointikartta –hankkeeseen.
 KEHOn Lapset, nuoret ja perheet –teemaryhmässä pohditaan verkostopäivän
järjestämistä liittyen sen tematiikkaan

Toiminta- ja vaikuttamissuunnitelman runko on excel-muodossa ohjausryhmän
verkkosivuilla.

ESITYS: Kirjataan tiedoksi ja keskustellaan myös muiden teemaviikkojen ja
verkostopäivien järjestelyistä KEHOn toiminta- ja vaikuttavuussuunnitelman
täydentämiseksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. KIHU ilmoitti voivansa tukea liikuntateemaisen
verkostopäivän rakentamista KeSLin kanssa siten että verkostopäivä toteutetaan
syksyllä 2021. Keski-Suomen liitto osoitti halukkutta järjestää maakuntastrategiaaiheinen verkostopäivä kevään 2021 aikana. Lisäksi selvitetään, olisiko Jyväskylän
yliopistossa käynnistyvällä School of Wellbeing -toimijoilla mahdollisuutta olla
mukana rakentamassa teemallista verkostopäivää.
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6. Ilmoitusasiat
 KEHOn lapset, nuoret, ja perheet –teemaryhmä LaNuPe laajoine verkostoineen
osallistui vuonna 2020 Sitran 100 päivän haasteeseen ratkaista nuorten
hyvinvointipulmia. Haukkalan säätiö toimi hankkeen hallinnoijana.
Kehitimme ”innovaatiotornadon” eli monialaisen ja osallistavan yhteiskehittämisen
mallin, jossa etsittiin ratkaisuja esiin nostettuihin nuorten hyvinvointipulmiin.
Ratkaisuista on koottu kolme raporttia, jotka ovat nähtävänä KEHO-Howspacen
etusivulla. Raportit julkaistaan ja niistä tiedotetaan laajemmin LaNuPe –
teemaryhmän ja Haukkalan säätiön hallituksen kokousten jälkeen.
 KEHOn Keskisuomalaista hyvinvointiosaamista -videosarjan useita videoita on jo
julkaistu ja ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. Linkki KEHOn YouTubeen:
https://www.youtube.com/watch?v=fMdtytITATg&list=PLIP-sm5OIzUBP_x2To0lPkDb4PxgZmIN
 Ohjausryhmän jäsenten tiedotusasiat omista verkostoistaan
o Keski-Suomen sote-uudistus, Marja Heikkilä ja Tiina Sivonen
o Hippos / hhub-hanke, Nina Rautiainen
o Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan teemakokonaisuuden EDIHvalmistelu, Mika Kataikko
o EduFutura, Pertti Malkki
o HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmä, Päivi Fadjukoff ja
Eino Havas (ensimmäinen kokous 15.1.2021)  KEHOn arvioitsijapoolin
luominen HYTE-toimintamallien arviointiin + arvioitavien mallien
esittäminen THL:lle
o Muut ohjausryhmän jäsenten tiedotusasiat
 KEHO toteuttaa markkinointiin suuntautuneen tradenomi Ai Le Yli-Kuivilan 2 kk
työkokeilun yhteistyössä KOSKEn kanssa siten, että työkokeilun järjestäjäorganisaatio on KOSKE mutta osa tehtävistä tulee KEHOn kautta. Tehtävät tulevat
liittymään viestintään (mm. verkkosivut) sekä tapahtumien järjestämiseen.
 KEHO ja Casa Salutis –suunnitelmat ovat laajasti herättäneet opiskelijoiden
kiinnostusta, ja useita opiskelijoita sekä yliopistosta, ammattikorkeakoulusta että
Gradiasta on työharjoitteluin ja opinnäyttein mukana mm. ikäihmisille ideoitujen
hyvinvointisuunnitelmien kehittämisessä ja pilotoinnissa.
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7. Muut asiat
 Kokouksessa 5/2020 siirrettiin aikataulusyistä eteenpäin viestintäaiheisen
verkostopäivän 6.11. yhteenvetoa ja keskustelua KEHO-viestinnästä. Tätä asiaa ja
verkostopäivän ennakkotehtävää käytiin läpi joulukuun viestintäryhmän
kokouksessa. Viestintäryhmältä ei tullut asiaan täydennyksiä.
 Ohjausryhmän seuraava kokous ja kokousaikataulu vuonna 2021
ESITYS: Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten aikataulusta.

PÄÄTÖS: Ohjausryhmän seuraava kokous on perjantaina 12.3.2021 klo 13–15.
Kokous järjestettäneen Teams-kokouksena.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.11.
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