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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:04.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessa vuoden 2020 toiminnan suuntaviivoista.
Toimintaa jäsennettiin perustamalla puheenjohtajisto, joka on tavannut säännöllisesti.
LIITE 1: 17.1.2020 pidetyn kokouksen muistio (löytyy myös ohjausryhmän työtilasta
Howspacesta)

2. KeHOn resursointi vuodeksi 2020
Asian aiempi käsittely kokouksessa 1/2020
KeHO-organisaatiot vahvistivat olevansa sitoutuneesti mukana KeHOssa vuonna 2020 ja
näkevänsä yhteistyöllä saatavan hyötyjä organisaatioiden omaan toimintaan. Todettiin,
että Jyväskylän yliopisto huolehtii toistaiseksi verkoston koordinaatiosta omalla
rahoituksellaan.
Verkostoyhteistyötä päätettiin kustantaa pääosin organisaatioiden omalla panoksella,
minkä lisäksi suoria kustannuksia kuten kokous- ja verkostopäivien järjestelyiden
kustannuksia voidaan jakaa etenkin suurimpien organisaatioiden kesken vuorovedolla.
Kustannuksia karsitaan luopumalla ostopalveluista kuten verkostopäivien ulkoisesta
fasilitoinnista. Puheenjohtajisto jatkaa rahoituksen etsimistä KeHOon kytkeytyville
hankkeille.
Keskeisimmäksi erikseen resursoitavaksi asiaksi nähtiin viestintä- ja brändityö.
Ohjausryhmä valtuutti Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin hakemaan
KeHOn viestintä- ja brändityön toteuttamiseen avustusta Keski-Suomen
kehittämisrahastosta 31.1. mennessä siten, että haettavan kokonaisuuden laajuus on
100 000 € ja osa omarahoituksesta (50 % kokonaisuudesta) katetaan KeHOorganisaatioiden työpanoksella.
Tähän hakemukseen ja KeHOn yhteiseen viestintä- ja brändityöhön sitoutuvat siis kaikki
KeHO-verkoston organisaatiot ainakin organisaatioiden osoittamalla työpanoksella, josta
sovitaan erikseen tarkemmin.
Asian eteneminen kokouksen jälkeen ja puheenjohtajiston esitys
Likes laati puheenjohtajiston tuella hakemuksen Keski-Suomen liittoon määräaikaan
mennessä. Se ei kuitenkaan edennyt Keski-Suomen liiton käsittelyssä. Liitosta todettiin,
että KeHO on jo useana vuonna saanut kehittämisrahoitusta, eikä sitä ole tarkoitettu
pysyväksi rahoitusmuodoksi. Verkoston jäsenten tulisi jatkossa itse sitoutua rahoitukseen
vahvemmin. Kielteisen päätöksen perusteella Likes näki ainoaksi mahdollisuudeksi
vetäytyä viestintätehtävästä.
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Asia otettiin kiireisesti käsiteltäväksi puheenjohtajistossa ja käytiin keskustelua myös
Keski-Suomen liiton suuntaan. Päädyttiin seuraavaan keskeisiä osapuolia tyydyttävään
ratkaisuun:
ESITYS: Keski-Suomen kehittämisrahastolle esitettyä hakemusta muokataan siten, että
haetaan 30 000 € rahoitusta, jota verkoston jäsenet täydentävät osoittamallaan yhteensä
30 000 € rahallisella omavastuuosuudella. Omarahoitus katetaan siten, että viisi suurinta
organisaatiota (JYU, JAMK, Gradia, KSSHP ja Business Jyväskylä) maksavat kukin 5 000 €
ja loppu 5 000 € katetaan pienempien jäsenten yhteistyönä (500 € kultakin jäseneltä).
Suurimmat organisaatiot ovat tähän rahoitussuunnitelmaan jo sitoutuneet edellyttäen, että
kokonaisuus saadaan näin järjestymään.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Pöytäkirjanote lähetetään Keski-Suomen liitolle
hakemuksen liitteeksi.
LIITE 2: Esityksen mukaisesti muokattu KeHOn hakemus Keski-Suomen liiton
kehittämisrahastolle

3. Muut asiat
3.1. Myös seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 15.5. liittyy sovittu verkostoiltapäivä,
jonka aiheena on ECHAlliance-hyvinvointihubien (ECHAlliance Finnish Network of
Ecosystems) yhteistyö, verkottuminen ja kumppanuuden vahvistaminen. Järjestelyitä on
tehty yhdessä Keski-Suomen liiton kanssa. Eurooppalaiseen ECHAlliance ekosysteemien
verkostoon ovat Suomesta liittyneet KeHOn lisäksi
- OuluHealth Ecosystem
- Vaasa Welfare Technology Ecosystem
- South Ostrobothnia Ecosystem (Seinäjoki)
- Kuopio Health Cooperative.
Verkostopäivä järjestetään siis ECHAlliance-tapahtumana, ja sen tavoitteena on jäsentää
ECHAllianssin suomalaista yhteistyötä ja osaamisen esiintuomista kansainvälisesti.
Tapaamisen pohjalta laaditaan englanninkielinen esittely vahvuuksistamme.

3.2. Valtionavustushaut sote-uudistuksen toteuttamiseksi ovat meneillään 31.3.2020 asti.
https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut. Keski-Suomen hakemusta koordinoi
Jyväskylän kaupunki, ja sitä valmistelevat Kati Kallimo, Simo Oksanen, Jari Porrasmaa ja
Mikael Palola. KeHOn asiantuntemusta ja verkostossa syntyneitä ideoita pyritään
viemään aktiivisesti osaksi hakemusta.
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3.3. KeHOn sisäisen yhteistyön fasilitointiin rakennettua Howspace-sivusto ja siten myös
ohjausryhmän Howspace-sivusto tullaan uudistamaan ja rakentamaan uudelleen
maaliskuun 2020 aikana. Tästä lähetetään myöhemmin tarkemmat ohjeet ja kullekin
jäsenelle henkilökohtainen kutsu uusille sivuille.
Ohjausryhmän 1/2020 päätöksen mukaisesti organisaatiot jakavat KeHO-yhteistyön
kustannuksia. Sen mukaisesti Jyväskylän yliopisto vastaa Howspacen kustannuksista
vuonna 2020. Kustannukset riippuvat käyttäjämääristä, arvioitu taso on 5000-7000 €.

4. Tiedotusasiat
Ohjausryhmälle tiedoksi KeHO viestintätyön raportti edelliseltä kalenterivuodelta.
LIITE 3: Likesin laatima raportti KeHO-viestinnästä 2019.

5. Virallinen kokousosuus päättyy ja siirrymme verkostopäivään. ´
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:45.
Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti kokous jatkuu laajennettuna verkostopäivänä,
jonka järjestelyitä on tehty yhdessä Business Jyväskylän kanssa, joka myös vastaa
verkostopäivän kustannuksista. Ohjausryhmän jäsenten mukanaolo verkostopäivässä on
tärkeää. Järjestelyjen vuoksi myös ohjausryhmän jäsenten toivotaan ilmoittautuvan
verkostopäivään allaolevasta linkistä.
KeHOn verkostopäivä
Aika: perjantai 6.3., klo 13 - 16
Paikka: Jyväskylän kaupungintalon valtuustosali
Reaching our potential: KeHO eurooppalaiseksi digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin
innovaatiokeskittymäksi
Euroopan komissio on julkaissut luonnoksen seuraavan ohjelmakauden suunnitelmaksi
eurooppalaisille digitaalisille innovaatiokeskittymille (EDIH). Suomen osalta asiaa
valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö TEM, joka aikoo uudistaa nykyistä verkostoa
merkittävästi. KeHOlla on nyt mahdollisuus vahvistaa rooliaan eurooppalaisessa
verkostossa!
EDIH-hakua Suomessa koordinoiva erityisasiantuntija Lasse Laitinen TEM:n osaaminen,
innovaatiot ja uudistuminen -ryhmästä kertoo verkostopäivässä valmistelusta ja
keskustelee kanssamme KeHOn potentiaalista. Verkostopäivän järjestävät yhteistyössä
KeHO ja Business Jyväskylä.
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