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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Edellisessä kokouksessa kuultiin KEHOn työryhmien toiminnasta ja myös
yritysyhteistyön lisäämisestä niihin. Kokouksen jälkeen Keski-Suomen Yrittäjien Veli
Puttonen on tullut mukaan HYTE-ryhmän työhön, ja yhteys Yrittäjien YrHyväKShankkeeseen on siten vahvistunut. Viestintäryhmässä jatketaan keskisuomalaisten
hyvinvointisisältöjen ideointia ja KEHO-brändityötä. Ohjausryhmä totesi ja hyväksyi
KIHUn irtautumisen KEHO-yhteistyösopimuksesta.
Todettiin. Toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi Veli Puttonen, jonka Sanna-Mari
Jyräkoski kertoi Keski-Suomen Yrittäjien nimenneen toiseksi edustajakseen KEHOohjausryhmässä.

2. Keski-Suomen strategia ja sen tuomat mahdollisuudet KEHO-toimijoille
Keski-Suomen tuoreeseen strategiaan on kiteytetty tahtotila maakunnan pitkän
aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050, lähivuosien toimenpiteet sekä arvio niiden
rahoittamisesta vuosille 2022–2025. Lue lisää: https://strategia.keskisuomi.fi/
Kari Pirinen esittelee Keski-Suomen strategiaa ja siihen liittyviä
rahoitusmahdollisuuksia.
LIITE: Keski-Suomen strategia
ESITYS: Kuullaan strategiasta, keskustellaan ja pohditaan mahdollisia KEHOn yhteisiä
toimia.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Keski-Suomen strategiassa TKI-osaaminen nähtiin
vahvana hyvinvointinäkökulmasta. Tämän edistämiseksi katsottiin tärkeäksi yhteinen,
monialainen keskustelu sekä tiedolla johtamisen näkökulmat. Keski-Suomen liiton
käynnistämää rahoitushakua hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sekä sen
suuntaamista etenkin järjestökentälle pidettiin arvokkaana aloitteena.

3. EduFuturan valmistuva sote-strategia
KEHOssa vuonna 2020 aktiivisesti edistetty Casa Salutis -työ nosti esiin kehittyvään
sote-kenttään liittyviä koulutuksen ja sen työelämäyhteistyön kehittämistarpeita.
EduFutura-oppilaitokset päättivät käynnistää sote-strategiatyön, ja strategia on
valmistumassa EduFuturan johtoryhmän käsiteltäväksi 8.6.2022.
EduFuturaa koordinoivan triolin jäsen, Jamkin kehitysjohtaja Leena Liimatainen on
ollut mukana EduFuturan sote-strategian laatimisessa ja toimii jatkossa EduFuturan
KEHO-yhteyshenkilönä. Hän ei pääse tällä kertaa KEHO-ohjausryhmään koska
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EduFuturan kokous on samanaikaisesti. Strategiaa esittelee Päivi Fadjukoff, joka on
myös ollut mukana strategiaa valmistelevassa työryhmässä.
LIITE: EduFutura-oppilaitosten ainutlaatuinen sote-kokonaisuus
ESITYS: Kuullaan strategiasta ja keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista EduFuturan
kanssa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. EduFutura haluaa viedä TKKI-yhteistyötä eteenpäin.
Valmistuvan sote-strategian linjaukset ovat pitkälti yhteneviä KEHOn aiemmin
tekemän Casa Salutis -kehittämistyön kanssa. Tärkeänä keinona etenemiseen
EduFutura näkee yhteistyön tiivistämisen alueen TKKI-toimijoiden ja KEHOn kanssa.

4. Jyväskylän yliopiston JYU.Well-yhteisön rakentuminen
Jyväskylän yliopiston vuonna 2021 käynnistynyt School of Wellbeing eli hyvinvoinnin
tutkimuksen JYU.Well-yhteisö kehittää monialaista hyvinvointitutkimusta ja koulutusta, tavoitteena myös yhteiskunnallisesti näkyvämpi ja vaikuttavampi toiminta
osana KEHOn luomaa ekosysteemiä. Hyvinvointi on nostettu osaksi yliopiston
strategiaa jo aiemmin, ja hyvinvoinnin monialainen tutkimus nostettiin keväällä 2022
myös yhdeksi yliopiston profiloinnin kärjeksi. Lue lisää:
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/jyuwell
Päivi Fadjukoff esittelee JYU.Well-yhteisön organisoitumista ja suunnitelmia.
LIITE: JYU.Well – Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö School of Wellbeing
ESITYS: Keskustellaan yhteistyötavoista JYU.Well-yhteisön kanssa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. JYU.Well toimii Jyväskylän yliopiston tieteenaloja
yhdistävänä rakenteena, jossa tutkijat ja toimijat keskustelevat monialaisesti. Yhteisö
näkee keskeiseksi tehtäväkseen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
kehittämisen ja aktiivisen vuorovaikutuksen käytännön toimijoiden kanssa. Yhteistyö
KEHOn kanssa on luontevaa ja välttämätöntäkin, koska KEHO tarjoaa kanavan
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, jonka kautta saadaan vietyä tutkimustietoa
käytäntöön.

5. Keski-Suomen Yrittäjien YrHyvaKS-hanke
YrhyvaKS-hanke tuo yritysten näkökulmaa ja tuen hyvinvointityöhön ja pyrkii
turvaamaan yksityisten palveluntuottajien toimintamahdollisuudet Keski-Suomessa.
Hankkeen vetäjä Veli Puttonen kertoo hankkeesta ja yrittäjien ehdotuksista
hyvinvointityön kehittämiseksi. Lue lisää: https://www.yrittajat.fi/uutiset/keskisuomen-yrittajat-mukaan-hyvinvointialueen-valmisteluun/
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LIITE: Yritysten ja hyvinvointialueen valmisteluorganisaation yhteistyö YrHyvaKShanke
ESITYS: Keskustellaan mahdollisista yhteistyötavoista yrittäjien kanssa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Keskusteltiin yhteistyön muodoista, kuten kuinka
kentällä voitaisiin tehdä ei-organisaatioperustaista, monialaista yhteistyötä. KEHOn
HYTE-ryhmässä on jo päätetty järjestää KEHO-foorumi yhteistyössä Keski-Suomen
hyvinvointiryhmän sekä YrHyvaKS-hankkeen kanssa. Teemana olisi hyvinvoinnin
mittaaminen ja alustava ajankohta tiistai-iltapäivänä 13.9. tai 20.9. klo 13–16. Foorumia
valmistellaan seuraavassa HYTE-ryhmän kokouksessa.

6. Koululaisten kestävyyskunnon kehittäminen Keski-Suomessa
Jouni Vatanen esittelee Keski-Suomen Liikunnan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston
Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Jamkin (Likesin) ja Kihun sekä Jyväskylän kaupungin
opetuspalveluiden kanssa tuottaman koululaisten kestävyyskunnon kehittämiseen
tähtäävän aineiston sekä toimenpidesuunnitelman.
LIITE: Koululaisten kestävyyskunnon kehittäminen Keski-Suomessa
ESITYS: Kuullaan ja keskustellaan mahdollisista yhteisistä jatkotoimista.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoja ja
taitoja oman kestävyyskunnon kehittämiseksi. Ohjausryhmässä keskusteltiin
onnistumisista ja erilaisista keinoista lisätä liikettä koulupäiviin.

7. Ilmoitusasiat
-

KEHOn viesti monialaisen yhteistyön tarpeesta ja KEHOn tuesta hyvinvointialueen
toimintoihin ja etenkin TKKI-työhön otettiin hyvin vastaan hyvinvointialueen
valtuuston strategiaseminaarissa. Strategiasta ja myös hyvinvointialueen tulevasta
johtajasta päätetään valtuuston kesäkuun kokouksessa.

-

KEHOn ekosysteemiosaamista on pyydetty ja Jukka-Pekka Mecklin osallistuu
KEHOn edustajana ministeriöiden ja Kuntaliiton järjestämään webinaariin 2.6.2022
”Miten yhdessä olemme elinvoimaisempia?” Tilaisuus on avoin ja sen ohjelma ja
osallistumislinkki löytyvät täältä: https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2022-0602/miten-yhdessa-olemme-elinvoimaisempia-

-

Mika Kataikko kertoi, että eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit on valittu.
KEHO-yhteistyössäkin valmisteltu WellLake EDIH pääsi Suomen tasolla
viidenneksi, mutta ei saanut rahoitusta.
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-

Jukka-Pekka Mecklin on saanut Schildtin palkinnon huomionosoituksena
uraauurtavasta tutkimuksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. KEHO onnittelee.
Katso yliopiston tiedote tästä.

8. Muut asiat
Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään perjantaina 30.9.2022 klo 9.30–11.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52.
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