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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä totesi KEHO-jäsenorganisaatiot
ja vahvisti niitä edustavat ohjausryhmän jäsenet. Samalla todettiin, että Keski-Suomen
hyvinvointialueen rakentuminen muuttaa organisaatiorakenteita siten, että KEHOn
tulee uudelleen neuvotella myös omasta rakenteestaan. Vuosi 2022 on siis eräänlainen
siirtymäkausi myös KEHOn rakenteessa. Päätettiin, että Likesin edustajina toimineet
Eino Havas ja Kaisa Koivuniemi voivat jatkaa ohjausryhmätyöskentelyä, vaikka Likes
on yhdistynyt Jamkiin. Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa
Jukka-Pekka Mecklin. Varapuheenjohtajiksi valittiin Sointu Möller sekä Petri
Lehtoranta. Lisäksi päätettiin perustaa kaksi toimikuntaa, joiden vetäjinä
varapuheenjohtajat toimivat. Todettiin, että toimintaympäristössä on parhaillaan
tapahtumassa merkittäviä muutoksia, joiden edellyttämää suunnittelu- ja
valmistelutyötä tullaan tekemään perustetuissa toimikunnissa. Pidemmän tähtäimen
suunnittelussa edetään vasta myöhemmin.
Ohjausryhmässä päätettiin pyrkiä jäsenmaksuttomaan toimintamalliin, jossa
jäsenorganisaatiot jäsenmaksun sijaan tarjoavat panostaan verkoston toimintaan eri
tavoin. Vuonna 2022 Jyväskylän yliopisto huolehtii omana panoksenaan
koordinaatiosta ja Jamk viestinnän koordinaatiosta. KOSKE ja KesLi tarjoavat
varapuheenjohtajien työpanoksen. Muiden organisaatioiden osalta asia jäi edelleen
pohdittavaksi.
Todettiin.
2. Perustettujen KEHO-toimikuntien ja viestintäryhmän toiminta
Varapuheenjohtajat ja ryhmien jäsenet kertovat toiminnan käynnistymisestä.
2.1.

SOTE-toimikunta
SOTE-toimikunta kokoontuu Sointu Möllerin johdolla. Työryhmän perustamisen
taustalla on KEHO-verkoston kumppanuus ja merkitys rakentuvalle Keski-Suomen
hyvinvointialueelle: mitä lisäarvoa KEHO voi tuoda yhteisen tekemisen kautta,
mahdollisten katvealueiden esiin tuominen. Mahdolliseksi on nähty myös KEHOn
kotipesän löytyminen tulevasta hyvinvointialueen TKKI-rakenteesta KEHOn
alkuvaiheen suunnitelmien mukaisesti.
Toimikunnan vaikuttamistyön konkreettisiksi keskeisiksi tämän vuoden
tavoitteiksi linjattiin (1) hyvinvointialueen päättäjiin vaikuttaminen ja KEHOn
mukaan pääseminen hyvinvointialueen strategiatyöhön, esim. KEHOn
asiantuntijuuden hyödyntäminen strategiatyöhön liitettävissä osallistavissa
työpajoissa (asiasisältöjen tuottaminen, osallistava fasilitointi) sekä (2)
monitoimijaiseen yhteistyöhön tukeva vaikuttaminen hyvinvointialueen käytännön
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toimijoihin ja työntekijöihin. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on hyvinvointialueen
TKKI-yhteistyön suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuminen.
2.2.

HYTE-toimikunta
HYTE-toimikunta kokoontuu Petri Lehtorannan johdolla. Työryhmän tavoitteena
on hyvinvoinnin ja hyvinvointityön edistäminen kunnan näkökulmasta
esiintuomalla uusia työn kärkiä sekä yhteistyön paikkoja. Työn konkreettisiksi
tavoitteiksi on linjattu KEHO-verkoston toiminnan tunnetuksi tekeminen
kuntapäättäjille sekä yhteistyön käynnistäminen: mitkä ovat kuntien omat tavoitteet
ja missä on samankaltaisuutta. Mitä kunnat voivat oppia toisiltaan ja mitä KEHOverkostolta? Yksi tulokulma voisi olla vaikuttaminen hyte-kertoimen laskennan
perusteena oleviin tekijöihin. Näissä on hyvin suuria kuntakohtaisia eroja, joiden
syyt on tunnistettava. Tiedolla johtamisen tueksi tarvittaisiin kuntien nykytilan
kartoitusta. Työtä rajataan lakisääteisten tehtävien ulkopuolelle, sillä näissä on jo
luonnosteltu rakenteita ja toimijoita.

2.3.

KEHOn viestintäryhmän terveiset
KEHOn viestintäryhmä jatkaa aktiivisesti toimintaansa Milja Leskisen johdolla.
Viestintäryhmä kokoontuu pohtimaan työnsä etenemistä ja vuoden 2022
painopisteitä juuri ennen tätä johtoryhmän kokousta. Milja Leskinen tuo
viestintäryhmän terveiset kokoukseen.
ESITYS. Keskustellaan toimikuntien ja viestintäryhmän työn käynnistymisestä
ja edistämisestä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Toimikunnat ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana säännöllisesti. SOTE-ryhmässä
pohditaan KEHOn mukaan pääsemistä hyvinvointialueen strategiatyöhön sekä
KEHOn asiantuntijuuden hyödyntämistä strategiatyöhön liitettävissä osallistavissa
työpajoissa. HYTE-ryhmässä pohditaan, miten hyvinvointitietoa voisi tuottaa
kunnille ja tuoda tunnetuksi KEHOn toimintaa ja asiantuntemusta myös
kuntasektorilla. Ohjausryhmän jäsenet voivat edelleen ilmoittautua mukaan
ryhmiin tai ehdottaa niihin muita jäseniä. Keskusteltiin myös yritysyhteistyöhön ja
kansainvälisyyteen liittyvien näkökulmien tuomisesta toimikuntiin lisäjäseniä
nimittämällä sekä KEHOn yhteyden vahvistamisesta yrityskentällä jo toimiviin
ryhmiin ja toimiin. Mika Kataikko lupautui toimimaan vastuuhenkilönä asian
edistämiseksi.
Viestintäryhmä jatkaa säännöllisiä tapaamisia. Viestintäryhmässä jatketaan
keskisuomalaisten hyvinvointisisältöjen ideointia ja KEHO-brändityötä. Vuoden
aikana on tarkoitus toteuttaa jäsenorganisaatioiden hyvinvointitarinoita, joita
julkaistaan KEHOn kanavissa. Viestintäryhmästä on lisäksi edustus molemmissa
toimikunnissa.
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3. KEHOn jäsenorganisaatioiden ajankohtaiset kuulumiset
Käydään kierros ajankohtaisista kuulumisista, jäseniä pyydetään valmistautumaan
lyhyen puheenvuoron pitämiseen. KEHOn toiminnan tavoitteeksi on kirjattu tukea
organisaatioiden hyvinvointiin liittyvien strategioiden ja toimien yhteistä näkyvyyttä ja
yhteensovittamista.
ESITYS: Kuullaan, keskustellaan ja tarvittaessa linjataan KEHOn näkökulmia
organisaatioiden toimintaan.
Ohjausryhmä kävi läpi jäsenorganisaatioiden ajankohtaiset kuulumiset.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö KIHU on ilmoittanut Aki Salon
allekirjoittamassa päätöksessä irtautuvansa KEHOn toiminnasta ja yhteistyösopimuksesta. KIHU tulee jatkossa keskittymään uuden strategiansa mukaisesti entistä
paremmin huippu-urheilun valtakunnalliseen kehittämiseen. KIHU pitää KEHO-työtä
tärkeänä, ja jatkaa yhteistyötä KEHOn jäsenorganisaatioiden kanssa.
LIITE: KIHUn irtautuminen KEHOn toiminnasta ja yhteistyösopimuksesta
Kokoukseen kutsuttu Riku Nikander toi kuulumiset STM:n Kansanterveyden
neuvottelukunnan arviointijaostosta. Nikander toi ohjausryhmälle tiedoksi tulevien
muutosindikaattoreiden keskeisiä sisältöjä. Muutosindikaattoreita käytetään mm.
mittaamaan hyvinvointialueiden toimintaa. Ohjausryhmälle toimitettiin liitteinä
muutosindikaattoreita koskevat luonnokset:
LIITE: Kansanterveyden neuvottelukunnalle ehdotetut seurantaindikaattorit
LIITE: Ehdotus Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -linjausten
seurantaindikaattoreiksi
LIITE: HYTE-kertoimet kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksen perusteena
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Pidettiin tärkeänä jatkossakin käydä läpi
jäsenorganisaatioiden ajankohtaisia asioita.
Ohjausryhmä totesi ja hyväksyi KIHUn irtautumisen KEHO-yhteistyösopimuksesta.

4. Ilmoitusasiat
 Päivi Fadjukoff on kutsuttu KEHOn edustajana puhumaan hyvinvointialueen
valtuuston strategiaseminaariin to 7.4.
 Jyväskylän yliopiston School of Wellbeing valmistelee monialaista hyvinvoinnin
tutkimuksen kokonaisuutta ”Multifaceted Wellbeing in Transitions” osaksi
profilointihakemusta, jonka yliopisto laatii Suomen Akatemialle.
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5. Muut asiat
 KEHO-ohjausryhmälle perustetaan Teams-kanava aiemmin käytetyn
Howspacen sijaan. Kanavalla ovat saatavana ohjausryhmäkokousten materiaalit
liitteineen. Ohjausryhmän kokousmuistiot ilman liitteitä ovat edelleen saatavana
KEHOn verkkosivulla aiempaan tapaan.
 Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan Doodle-kyselyllä. Alustavasti
ehdotettiin seuraavia ajankohtia ti 7.6. klo 8.30 tai ke 8.6. klo 8.30.
Tapaamismuotona olisi aamiaistapaaminen eli lähikokous.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.46.
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