KEHOn ohjausryhmän kokous 4/2020
MUISTIO
Aika: pe 28.8.2020 klo 9.00–12.00
Paikka: etäyhteys / Teams-linkki kokouskutsussa

Kutsutut
Jukka-Pekka Mecklin
Päivi Fadjukoff
Annaleena Aira

puheenjohtaja
esittelijä
sihteeri

Jäsenet
Mika Kataikko
Riku Nikander
Kirsti Kokkola
Pertti Malkki
Henrik Kunttu (§1-6)
Petri Lehtoranta
Juha Paloneva (§1-4)
Aki Salo
Marja Heikkilä
Kari Pirinen (§1-6)
Sanna-Mari Jyräkoski
Tiina Sivonen (§1-6)
Eino Havas
Tuula Peltonen
Riitta Salmijärvi-Korhonen
Timo Lakka

Nina Rautiainen
Sanna Salo (vpj)
Kare Norvapalo (vpj)
Sarianna Sipilä
Jouni Vatanen
Teuvo Antikainen
Maarit Valtonen
Sivi Talvensola
Pirjo Peräaho
Katariina Luoto
Kaisa Koivuniemi
Sari Airas
Susanna Kuhno
Ursula Schwab

Business Jyväskylä
GeroCenter
Gradia
JAMK
JYU
KeSLi
KSSHP
KIHU
KOSKE
K-S liitto
K-S Yrittäjät
KYT
Likes
Metsähallitus
POKE
UEF

Asialista
1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
2. Ilmoitusasiat
3. KEHOn edustajien nimeäminen HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmään toimikaudeksi 1.9.2020—31.8.2023.
4. Lisäasia: KEHO osallistuminen valtioneuvoston asettaman kansanterveyden neuvottelukunnan arviointi- ja seurantajaoston työskentelyyn
5. Verkostopäivän 4.9. toteuttaminen

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
Ohjausryhmän kokous 28.8.2020 MUISTIO sivu 1

6. KEHO-toiminnan jatkuvuus sekä verkostoyhteistyön koordinointi ja rahoitus jatkossa
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.
Ohjausryhmä hyväksyi edellisessä kokouksessa Casa Salutiksen KEHOn yhteiseksi visioksi ja päätti, että seuraava KEHO-verkostopäivä liitetään Casa Salutiksen edelleen kehittämiseen.
➔ Verkostopäivä toteutetaan 4.9. ja siitä erillisessä asiakohdassa. Tähän liittyvä ennakkotyöskentely on käynnistynyt sitä varten rakennetulla Howspace-alustalla.
Ohjausryhmä kutsui Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston KEHOn uudeksi jäsenorganisaatioksi. POKElta edellytetään 500 € omarahoitusosuutta KEHOn yhteiseen
toimintaan vuonna 2020.
➔ POKE on liittynyt KEHOn jäseneksi ja nimennyt ohjausryhmään seuraavat henkilöt:
koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen ja lehtori Susanna Kuhno. He toimivat
ainakin alkuvaiheessa myös viestinnän yhteyshenkilöinä. POKEn kuvaus on KEHOn verkkosivuilla: https://kehofinland.fi/fi/toimijat. POKE maksaa osuutenaan
KEHOn yhteiseen työhön on 500 euroa vuonna 2020 ja toivoo, että summan suuruutta tarkastellaan jatkossakin organisaation koon ja toiminnan alueellisen jakautumisen mukaan.
Ohjausryhmä päätti, että Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän lyhenne kirjoitetaan jatkossa sekä suomeksi että englanniksi KEHO.
➔ Lyhenteen kirjoitusasu on vaihdettu verkkosivuilla, somessa ja Howspacessa sekä
KEHOn tiedoissa ECHAlliancen verkkosivuilla. Viestintäyhdyshenkilöitä on pyydetty huolehtimaan vastaava muutos omien organisaatioidensa sivuille joissa kerrotaan KEHO-yhteistyöstä.
Kokouksen yhteydessä järjestettävä verkostopäivä toteutettiin englanninkielisenä
zoom-webinaarina yhdessä ECHAlliancen kanssa teemalla Finnish Ecosystems as a Resource for Health and Wellbeing Development. KEHOn lisäksi webinaarissa esittäytyivät
muut suomalaiset terveyden ja hyvinvoinnin alueelliset osaamiskeskittymät/ekosysteemit. Webinaariin ilmoittautui yli 90 henkilöä Keski-Suomesta, kansallisesti ja kansainvälisesti ja siitä saatiin hyvää palautetta. Webinaarin päätteeksi suunniteltiin seuraavaa
suomalaisten ekosysteemien yhteistä, kansallista tapaamista järjestettäväksi syksyllä koronapoikkeustilan helpottaessa.
➔ Kari Pirinen on ollut yhteydessä muihin ekosysteemeihin, ja seuraavaa tapaamista
suunnitellaan. Keväällä ennakoidun mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on avaamassa rahoitushakua teemaverkostoille. Asiaa seurataan Keski-Suomen liitossa.
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LIITE 1.1: 28.8.2020 pidetyn kokouksen muistio ja verkostopäivän materiaali saatavana
ohjausryhmän työtilassa Howspacessa

2. Ilmoitusasiat
✓ Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyösopimus.

KEHO-yhteistyön lisäksi ja sen vahvistamiseksi JY ja KSSHP haluavat tiivistää keskinäistä yhteistyötään yhteistyösopimuksella, joka allekirjoitetaan 3.9.2020.
✓ Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen tiedepäivä järjestetään torstaina 29.10. yliopiston päärakennuksessa (C1) teemalla YHDESSÄ
ENEMMÄN – terveyden ja hyvinvoinnin infrastruktuurit Jyväskylässä ja niiden
hyödyntäminen tutkimuksen näkökulmasta. Kaikki KEHO-toimijat ovat tervetulleita mukaan tiedepäivään.
✓ Sote-uudistushankkeet Keski-Suomessa. Kuten edellisessä kokouksessa todettiin,
valtionavustushaut sote-uudistuksen toteuttamiseksi ovat olleet haettavana maakunnittain. Keski-Suomi on saanut 3,9 M€ sotekeskuskehittämiseen + 5,4 M€ siihen
liittyvälle rakennehankkeelle. Hankejohtajana toimii Mikael Palola ja sitä hallinnoi
Jyväskylän kaupunki toimialajohtaja Kati Kallimon vastuualueella.
✓ KEHO-viestintäsuunnitelma syksylle 2020 (Howspacessa)
✓ Vuoden ensimmäisessä KEHO-verkostopäivässä vauhditettu terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan teemakokonaisuuden EDIH-valmistelu etenee. Lisätietoja Mika Kataikolta.

3. KEHOn edustajien nimeäminen HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmään toimikaudeksi 1.9.2020—31.8.2023.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asettaa ohjausryhmän HYTE- toimintamallien arviointitoiminnalle. Toiminnassa kehitetään hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisen toimintamallien (HYTE-toimintamallien) arviointi- ja julkaisujärjestelmää. Ohjausryhmän tehtävänä on toiminnan strateginen ohjaus ja seuranta, yhteistyön vahvistaminen yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, arvioitavaksi valittavien toimintamallien teema-alueiden priorisointi sekä arviointitoiminnan
laadun kehittäminen ja arviointi.
THL on pyytänyt KEHOa ehdottamaan yhtä edustajaa ja yhtä varaedustajaa ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseneksi. Puheenjohtajisto on valmistellut asiaa.
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ESITYS: Nimetään HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmään Päivi
Fadjukoff varsinaiseksi jäseneksi ja Eino Havas varajäseneksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
LIITE: THL:n lähettämä kirje: HYTE-toimintamallien arviointitoiminnen ohjausryhmän nimeäminen

4. Lisäasia: KEHOn osallistuminen valtioneuvoston asettaman kansanterveyden neuvottelukunnan arviointi- ja seurantajaoston työskentelyyn
Valtioneuvosto on asettanut kansanterveydenneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on
seurata hyvinvoinnin ja kansanterveyden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan
toteutumista, kehittää valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja rakentaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimii jaostoja, joiden kautta työhön osallistetaan mukaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjä ja asiantuntijoita. Neuvottelukunnan
työskentely on verkostomaista ja osallistavaa. Siinä hyödynnetään innovatiivisia ja kokeilevia työtapoja kuten esimerkiksi työpajoja, joukkoistamista ja sähköisiä työkaluja.
Työn tukena on asiantuntijasihteeristö.
Kansanterveyden neuvottelukunnan 2020–2023 kauden aloituskokouksessa (19.8.) käsiteltiin mm. jaostojen tehtäviä ja kokoonpanoa (liite).
STM:n neuvotteleva virkamies Heli Hätönen tiedustelee Keski-Suomen hyvinvoinnin
edistämisen osaamiskeskittymän (KEHO) halukkuutta osallistua ns. ”arviointi- ja seurantajaoston työhön” (työnimi). Toivoisin vastaustanne mahdollisimman pian, viimeistään 31.8.2020 mennessä.
Lisätietoja neuvottelukunnasta: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/folkhalsodelegationen-tillsattes-i-en-ny-sammansattning-efter-en-lang-paus
ESITYS: KEHO tarjoaa laaja-alaista asiantuntemustaan neuvottelukunnan käyttöön.
Nimetään professori Riku Nikander KEHOn edustajaksi jaostoon. KEHO on valmis
myös tukemaan neuvottelukuntaa ja jaostoja esimerkiksi työpajojen järjestämisessä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
LIITE: STM muistio: Kansanterveyden neuvottelukunnan jaostot -valmistelu.

5. Verkostopäivän 4.9. toteuttaminen
KEHO-ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessa, että maakuntaristeilyn peruunnuttua seuraava verkostopäivämme järjestetään 4.9. sairaanhoitopiirin isännöimänä.
Ohjausryhmän kokous pidetään eri päivänä, jotta verkostopäivä voitaisiin toteuttaa pidempänä. Verkostopäivässä päätettiin paneutua maakunnan tulevaisuuden sote-val-
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misteluun, Nova-sairaalan uuteen toimintamalliin, Kukkulan kehittämiseen sekä KEHOn rooliin ja osuuteen maakunnan tulevassa terveyden ja hyvinvoinnin TKI-yhteistyössä (Casa Salutis). Ohjausryhmä piti tärkeänä erityisesti Casa Salutis -toimintamallin
edelleen kehittämistä ja kytkemistä maakunnan sote-kehittämiseen. Verkostopäivän
kutsu ja ohjelma on lähetetty ja Howspaceen on avattu työtila ennakkotyöskentelyä varten.
ESITYS: Merkitään tiedoksi. Ohjausryhmältä toivotaan aktiivista osallistumista verkostopäivään ja sen ennakkotyöskentelyyn. Ennakkotyöskentelyyn Howspacessa
toivotaan osallistuttavan siinäkin tapauksessa, että verkostopäivään ei olisi mahdollista osallistua.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
LIITE: Verkostopäivän kutsu ja ohjelma.

6. KEHO-toiminnan jatkuvuus sekä verkostoyhteistyön koordinointi ja rahoitus jatkossa
Asiaa käsitelty myös aiemmissa kokouksissa 1, 2 ja 3/2020
KEHO tarvitsee pitkäjänteisen suunnitelman toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Koska KEHO on verkosto eikä itsenäinen organisaatio/oikeushenkilö, sillä ei ole erillistä taloushallintoa tai toimintoja eikä se voi hakea hankkeita tai vastata niistä. Kaikki
toiminta perustuu siihen, että rakennetaan toimintoja jotka toteutuvat jäsenorganisaatioiden kautta ja joihin haettava rahoitus osoitetaan yhteistyössä mukana oleville jäsen–
organisaatioille. Näin ollen ansaintalogiikka yhteiseen KEHO-työhön (yhteistyön koordinointi, fasilitointi, viestintä) puuttuu ja on sovittava erikseen. Yhteisen työn organisointiin ja rahoitukseen sekä ansaintalogiikkaan on useita mahdollisuuksia, joita voidaan myös yhdistellä mutta perusratkaisut on tehtävä ohjausryhmässä.
6.1. KEHOn ohjausryhmätyöskentely
Ohjausryhmässä on linjattu vuosina 2018 ja 2019, että KEHOa halutaan ylläpitää ja kehittää nimenomaan verkostona, ei erillisenä organisaationa. Yhteisen työn edistäminen
edellyttää kuitenkin johtamista ja koordinaatiotyötä.
Vuoden 2020 alussa ohjausryhmätyöskentelyä uudistettiin ja johtamisrakenteeseen lisättiin puheenjohtajisto, joka on kokoontunut noin 2 viikon välein.
Puheenjohtajisto kokee nykyisen rakenteen toimivaksi ja KEHO-toimintaa jäsentäväksi.
Se on keskustellut myös tarpeesta kytkeä KEHO-osaamiskeskittymä aiempaa vahvemmin maakunnan sote-työhön ja käynnistyvään sote-uudistukseen. KEHO-toimintaa aiotaan esitellä Keski-Suomen sote-johdolle yhteistyön tiivistämiseksi.
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ESITYS:
1) Ohjausryhmän ja puheenjohtajiston työtä jatketaan vuonna 2021 nykyisellä kokoonpanolla. Organisaatioille varataan kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa omia edustajiaan.
2) Kutsutaan ohjausryhmään Keski-Suomen sotepalveluiden edustus.
PÄÄTÖS:
1 ja 2) Esityksen mukaan. Ohjausryhmään on syytä nimetä jäseniä, jotka pystyvät tekemään päätöksiä organisaationsa puolesta.

6.2. KEHOn koordinaatiovastuu
Marraskuussa 2019 päätettiin, että KEHO-yhteistyön koordinaatiovastuu siirtyy
1.1.2020 Jyväskylän ammattikorkeakoululta Jyväskylän yliopistolle, joka lupautui vastaamaan koordinaatiosta vuonna 2020. Nyt tulisi päättää paitsi vuodesta 2021, myös
tehdä linjaus pidemmän aikavälin koordinaatiovastuusta. Vaihtoehtoja ovat:
A. Koordinaation vuorottelu KEHO-yhteistyön periaatteeksi → jäsenorganisaatiot vuorottelevat koordinaatiotahona esim. kalenterivuoden tai muun etukäteen sovitun
määräajan (vrt. EU:n puheenjohtajuuden vuorottelu). Koordinaatiovuorot tulisi
määritellä etukäteen myös seuraaville vuosille.
B. Avoimuus koordinaation vuorottelun suhteen → koordinaatiovastuusta sovitaan
määräajaksi, jonka jälkeen päätetään seuraavasta jaksosta joko saman tai eri tahon
koordinointivastuulla. Määräajan tulisi olla riittävän pitkä ja ”irtisanomisajan” vähintään puoli vuotta, jotta toiminta ei vaarantuisi.
C. KEHO-koordinaatio kytketään pysyvämmin osaksi jonkin organisaation toimintaa,
joka rahoittaa sen toiminnan perusedellytyksiä. Aiemmassa vaiheessa oli tarkoitus
kytkeä toiminta tulevan maakunnan tki-toimintoihin.
ESITYS: Ohjausryhmä keskustelee ja linjaa KEHO-yhteistyön eteenpäin viemisen
kannalta parhaasta koordinointimallista. Sen pohjalta käydään keskustelu koordinointivastuusta vuonna 2021.
PÄÄTÖS: Ohjausryhmä piti KEHO-koordinaation jatkuvuutta tärkeänä. Tässä vaiheessa parhaaksi ratkaisuksi nähtiin useampivuotinen koordinaatiovastuu ja toivottiin Jyväskylän yliopiston jatkavan tässä tehtävässä. Jyväskylän yliopisto lupautui
jatkamaan koordinaatiovastuussa vuoden 2022 loppuun saakka (yhteensä kolme
vuotta). Keväällä 2022 tehdään ratkaisu jatkosta v. 2023 eteenpäin.
Puheenjohtajana jatkaa Jukka-Pekka Mecklin vuoden 2021 loppuun.
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6.3. KEHO-yhteistyön, viestinnän ja kehittämisen rahoittaminen ja jatkuvuus
Vuodelle 2020 on KEHO-viestintään saatu Keski-Suomen kehittämisrahastolta 30 000 €
rahoitus, jota verkoston jäsenet täydentävät osoittamallaan yhteensä 30 000 € rahallisella omavastuuosuudella. Tämän kehittämisrahoituksen lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on aiemmin osoittanut strategista rahoitusta KEHO-toimintaan, mutta tuo rahoitus päättyi vuoteen 2019. Myöskään Keski-Suomen liiton kehittämisrahoitusta ei jatkossa liene enää saatavissa.
Tarvitaan siis rahoituksen ja rahoitusmallin / ansaintalogiikan uudelleenorganisointia
toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Seuraavia mahdollisuuksia on tunnistettu ja hyödynnetty jo 2020:
1. Jäsenmaksutyyppinen rahoitus toiminnan rahoittamiseksi ja tasaamaan vastuussa
olevien organisaatioiden kustannuksia. Jäsenmaksun suuruudesta päätettäisiin edellisenä vuonna syyskuun loppuun mennessä.
Mahdollisia lisätoimenpiteitä: Vuonna 2020 jäsenorganisaatioiden rahoitusosuus
jaettiin suurempien organisaatioiden 5000 € ja muiden 500 € osuuksiin. Rahoitus
suunnattiin kokonaisuudessaan viestinnän tueksi. Ohjausryhmän tulisi linjata jatkomenettelystä ja maksujen suuruudesta vuodelle 2021. Halutaanko kytkeä malliin aktiivista jäsenhankintaa ja palveluiden ”tuotteistamista” jäsenille (esim. KEHO-yhteistyökuvaukset ja tukilausunnot hankehakemuksiin, ECHAlliancen uutiskirjeiden
välitys)? Liittyisikö tähän erilaisia jäsenyyksiä vai halutaanko laajentaa nykyisten
ydinjäsenten joukkoa? Entä kytketäänkö mahdolliseen suurempaan ”jäsenmaksuun” etuisuuksia liittyen esim. päätöksentekoon?
2. Yhteisiä intressejä eteenpäin vieviin jäsenorganisaatioiden hankkeisiin nivotaan mukaan KEHO-yhteistyötä kuten yhteisiä työpajoja, viestintää jne. Näin tämä toiminta
mahdollistuu ja pysyy aktiivisena (usean eri) hankerahoituksen avulla ainakin hankkeiden edustamien kärkien alueilla.
Mahdollisia lisätoimenpiteitä: Aktivoidaan ja systematisoidaan KEHOn näkyvyyttä ja resursointia jäsenorganisaatioiden hankehakemuksissa. Tuodaan KEHOtyötä vahvemmin esiin jo hankehakemuksissa rakenteena, joka tukee asiantuntijayhteistyötä ja hankkeiden tulosten levittämistä ja pysyvyyttä. Budjetoidaan tätä työtä
hankkeisiin. Useissa jäsenorganisaatioiden hakemuksissa KEHO jo mainitaan, mutta
tietoa tästä ei koota systemaattisesti.
3. Organisaatioiden oman työpanoksen ja roolien edelleen vahvistaminen yhteisessä
tekemisessä. Vuonna 2020 tunnistettiin keskeiset kehittämissuunnat ja niille tärkeimmät jäsenorganisaatiot, jotka vievät eteenpäin näitä yhteistyöalueita ja isännöivät verkostopäiviä (E-DIH ja sote-ICT → Business Jyväskylä | kansallinen yhteistyö
alueellisten hyte-verkostojen kesken → Keski-Suomen Liitto | KEHO-työn kytkennät maakunnan sote-kehittämiseen → KSSHP).
Mahdollisia lisätoimenpiteitä: Systematisoidaan ja selkeytetään jäsenorganisaatioiden rooleja edelleen eri kehittämisalueilla pitkäjänteisesti. Tätä kautta saadaan myös
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vahvistettua jäsenorganisaatioiden perustehtävän yhteyttä KEHO-verkostotyöhön.
Yhden mahdollisuuden tähän tarjoaa seuraava verkostopäivä, jossa rakennetaan
KEHO-kärkiä Casa Salutis työssä (lapset, nuoret, perheet / liikunta ja kuntoutus /
ikääntyvät).
4. Mahdollisesti tulevan kansallisen rahoituksen hyödyntäminen alueellisen kehittämisen verkostotyöhön (mm. uusi EU-ohjelmakausi, mahdollinen kansallinen rahoitus
verkostotyölle alueellisen kehittämisen voimavarana). Tämäkin rahoitus edellyttää
organisaatiota, joka voi vastaanottaa rahoitusta.
Mahdollisia lisätoimenpiteitä: Puheenjohtajisto jatkaa rahoituksen etsimistä
KEHO-työhön kytkeytyville hankkeille.
Keski-Suomen maakunta on päättänyt sisällyttää hyvinvointitalouden omaan selviytymisstrategiaansa ja pyytää KEHO-ohjausryhmää tukemaan tätä työtä. Suunnittelutyö tapahtuu erillisellä Howspace-alustalla, johon ohjausryhmä tulee saamaan
kutsun. Lisätietoja antaa Pirjo Peräaho.
Jyväskylän yliopisto ja JAMK ovat kiireisesti valmistelemassa hakemusta Suomen
Akatemian avaamaan kumppanuusverkostohakuun, joka suuntautuu erityisesti
elinkeinoelämäyhteistyöhön. Hankesuunnitelman otsikko on Consolidating the Central Finland Health and Wellbeing Ecosystem (KEHO) in converting the high-impact research and education into marketable activity tiiviimin KEHO Business Boost. Hankesuunnitelman tavoitteena on kehittää Casa Salutiksen tki-toimintamallia ja luoda
sinne rakenteita tukemaan aktiivista yritysyhteistyötä. Lisätietoja Päivi Fadjukoffilta.
KEHO on nimettynä yhteistyökumppanina seuraavissa tuoreissa hankkeissa ja hankesuunnitelmissa:
- Keski-Suomen tulevaisuuden sote-keskushanke sekä sitä tukeva maakunnan yhteistyörakenteita kehittävä valmisteluhanke (vastuutaho Jyväskylän kaupunki).
- Intelligent Cities Challenge –hanke (vastuutaho Jyväskylän kaupunki; KEHOn sitoumus ohjausryhmän nähtävänä osana kokousmateriaalia Howspacessa)
- E-DIH –valmistelutyö (vastuutaho Business Jyväskylä)
- Puheenjohtajisto valmistelee syksyn 2020 hakuun EAKR-hakemusta liittyen Casa
Salutiksen kehittämiseen. Päävastuu valmistelussa on JAMKilla ja Gradialla ja
mukana ovat myös POKE ja Jyväskylän yliopisto.
- Duodecimilta on haettu 7000 € avustusta Casa Salutis –kehitystyöhön liittyvään
suunnitelmaan ”Lääkärikoulutuksen uudet tuulet: yhteentoimivuuden koulutustarpeiden monialainen selvitys Keski-Suomessa”
- Keski-Suomen muistiyhdistys r.y. pyytää KEHOa yhteistyökumppaniksi Aivovoimaa yrittäjille –hankkeeseen. Hankkeen toiminta-alueena koko Keski-Suomi, keskittyen suurimmille työssäkäyntialueille ja huomioiden erityisesti Viitasaari-Saarijärvi alue. Kohderyhmänä pk-yritykset, erityisesti mikroyritykset ja yksinyrittäjät.
Lisätietoja Howspacessa. Yhteistyömuotona esimerkiksi osallistuminen hankkeen
ohjausryhmään.
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- Keskusteltiin myös muista jäsenorganisaatioissa valmisteltavista hankesuunnitelmista.

ESITYS:
1) Päätetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2021 toimintamallista.
Ohjausryhmä keskustelee KEHOn pitkän tähtäimen rahoitusmallista ja ansaintalogiikasta, ottaa kantaa esitettyihin lisätoimenpiteisiin ja antaa muita mahdollisia linjauksia
puheenjohtajistolle.
2) Kokouksessa tehty esitys: KEHO-ohjausryhmä toimii Keski-Suomen selviytymissuunnitelman hyvinvointiteeman asiantuntijaryhmänä.
3) Kokouksessa tehty esitys: KEHO-ohjausryhmä tukee Jyväskylän yliopiston konsortiohakemusta Suomen Akatemialle (KEHO Business Boost).
4) Kokouksessa tehty esitys: KEHO tukee Muistiyhdistyksen Aivovoimaa yrittäjille
-hanketta toimimalla sen kumppanina erikseen täsmennettävällä tavalla.
PÄÄTÖS:
1) a) Jäsenmaksua kannatettiin ja päätettiin sen suuruudeksi edelleen 5000 € isoilta
organisaatioilta ja 500 € pieniltä organisaatioilta. Itä-Suomen yliopiston maksuosuutta selvitetään erikseen.
b) Jäsenorganisaatioiden rooleja KEHOn eri kehittämisalueilla systematisoidaan
ja selkeytetään edelleen. Näin vahvistetaan organisaatioiden perustehtävien yhteyttä KEHO-verkostotyöhön ja mahdollistetaan yhteisten tapahtumien kytkeminen organisaatioiden omaan toimintaan. Ehdotuksia ensi vuoden yhteistyön ja ja
verkostopäivien kohteiksi: hyvinvointityö yrityksissä (veturina KS Yrittäjät), luonnon hyvinvointivaikutukset (veturina Metsähallitus, mukaan Meijän polku), liikuntateemainen yhteistyö (veturina KIHU ja Likes), pandemiasta selviytyminen (liittyen
Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaan).
c) Pyritään aktiivisesti hakemaan täydentävää alueellista ja kansallista rahoitusta
KEHO-yhteistyöhön ja yhdistämään hankkeiden toimintaa ja tehtäviä aiempiin.
2) Esityksen mukaan. Työskentely tapahtuu erillisellä Howspace-alustalla. Ohjausryhmä tulee saamaan kutsun. Lisätietoja Pirjo Peräaholta.
3) Esityksen mukaan.
4) Esityksen mukaan. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin KEHOn edustajaksi Riitta
Salmijärvi-Korhonen POKEsta.
Ehdotuksia ensi vuoden yhteistyön kohteiksi: hyvinvointityö yrityksissä, työhyvinvointi ja luonnon hyvinvointivaikutukset, liikuntateemainen yhteistyö, pandemiasta
selviytyminen.

7. Muut asiat
✓ Seuraava ohjausryhmän kokous.
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✓ Lausuntokierros sote-uudistuksesta on meneillään 25.9. saakka. Lisätietoa:
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020
ESITYS:
1) Ohjausryhmä päättää seuraavasta kokouksesta.
2) Kokouksessa tehty esitys: KEHO lausuu verkostona sote-lainsäädännöstä lausuntokierroksella.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
1) Ohjausryhmän kokous ja verkostopäivä pidetään pe 6.11. Verkostopäivän teemana
on KEHO-viestintä ja sen toteuttaminen.
2) Puheenjohtajisto valmistelee KEHOn lausuntoa sote-uudistuksesta. Sitä varten toivottiin jäsenorganisaatioiden toimittavan omat lausuntonsa tai tiedon niiden valmistelusta Päivi Fadjukoffille.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka-Pekka Mecklin

Päivi Fadjukoff

Puheenjohtaja

esittelijä

Annaleena Aira
sihteeri

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
Ohjausryhmän kokous 28.8.2020 MUISTIO sivu 10

