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KEHOn ohjausryhmän kokous 4/2021 

 
KEHO-ohjausryhmän kokous järjestettiin perjantaina 21.5. klo 9.00–10.30 
vapaamuotoisena aamiaistapaamisena. Ohjausryhmän jäsenet kokoontuivat yliopiston 
Seminaarinmäen kampuksella sijaitsevan ravintola Lozzin Alvar-kabinettiin. Tavoitteena 
oli tavata kasvotusten koronatilanteen hellittämisen myötä sekä keskustella 
vapaamuotoisesti ajankohtaisista aiheista ja KEHOn neuvottelukunnan perustamisesta.  
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Ajankohtaista  

 6.5. järjestetty School of Wellbeing -webinaari sai paljon huomiota: siihen oli 
ilmoittautunut 116 henkilöä ja siitä saatiin myös hyvää palautetta. Vastaavia 
monialaisia, tutkimusta ja käytännön toimijoita kokoavia tapahtumia toivottiin 
jatkossa lisää. 

 EduFuturan kanssa käyty keskustelu oppilaitosten sote-alan strategian 
valmistelemiseksi jatkuu EduFuturan organisoimilla työpajoilla 24.5. ja 3.6. 
EduFuturan johto kokoontuu 18.6., jolloin strategialuonnosta on tarkoitus esitellä. 

 Edelliseen liittyen, kansallinen sote- alan korkeakoulutuksen arviointiraportti 
valmistuu kesäkuussa. Julkistuswebinaari 15.6. on kaikille avoin.  

 Alueiden välinen ekosysteemiyhteistyö on tiivistymässä hankehauilla. Hyvinvointi- 
ja terveysdatan Kansallinen Innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hankevalmistelussa 
ovat mukana lisäksemme Oulu (koordinaattori), Kajaani, Kuopio ja Turku. HYTKI-
hakemuksessa KEHOa edustaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Kare Norvapalo. 

 Keskustelut suomalaisesta terveyden ja hyvinvoinnin EDIH:stä jatkuvat Oulun ja 
Turun kaupunkien kanssa. 

 

Ajankohtaisia korona-ajan kuulumisia 

Etätyön ja toimistotyön yhdistäminen herätti keskustelua. Koronan aiheuttamista 
vaikeuksista oli organisaatioissa selvitty melko hyvin, myös hanketoiminnan osalta. 
Tapahtumajärjestelyissä on ollut haasteita, mutta webinaarimuoto on myös lisännyt 
osallistujamääriä ja tasa-arvoista osallistumista eri suunnista. Moni KEHO-toimija nosti 
esiin, että omassa organisaatiossa tultaneen jatkossa toteuttamaan jonkinlaista 
hybridimallia etätyön ja toimistotyön osalta. 

 

KEHO-neuvottelukunnan perustaminen 

Edellisessä kokouksessa ideoitiin KEHOn yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
kehittämistä. Tarkoituksena on koota yhteiskunnan näköalapaikoilla olevia henkilöitä 
KEHOn kansallisen vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
keskustelukumppaniksi ja tueksi. Puheenjohtajisto on pohtinut, halutaanko rakentaa 
toimielimen tapaan toimiva neuvottelukunta vaiko paremminkin yksittäisten tärkeiden 
henkilöiden verkosto, joiden kanssa käydään keskustelua asiakohtaisesti, ja tavataan heitä 
esim. heidän vieraillessaan Keski-Suomessa.  

Puheenjohtajiston ehdotus on, että pyritään vapaamuotoiseen suuntaan formaalin 
toimielimen sijaan. Kuitenkin ryhmälle voitaisiin valita myös puheenjohtaja. 
Puheenjohtajiston nimeke-ehdotus vaikuttajaverkostolle: (Hyvinvointiin) KEHOTTAJAT 

https://karvi.fi/event/sosiaali-ja-terveysalan-korkeakoulutuksen-arvioinnin-paatoswebinaari/
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Perustelu: Liittyy toimintatapavalintaan. On haluttu erottuvaa ja tuoreempaa kuin 
perinteiset nimike-ehdotukset, kuten yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
neuvottelukunta/neuvonantajat/verkosto tai vaikuttavuusverkosto/-neuvosto. 

Ohjausryhmän jäsenet ovat kokeneita eri verkostoissa toimimisen ammattilaisia. Siksi on 
tärkeää saada jäsenten näkemyksiä vaikuttajaverkoston kokoamiseen.  

Ohjausryhmän näkemyksiä verkoston rakentamiseen kootaankin lyhyellä 
(nimettömällä) verkkokyselyllä kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi.  

Ohjausryhmän jäsenet tulevat saamaan linkin kyselyyn sähköpostitse.  

 

Seuraava kokous  

Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään elokuussa 2021. Tarkempi ajankohta sovitaan 
myöhemmin.  
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