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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
KEHO-ohjausryhmän kokous järjestettiin perjantaina 21.5. klo 9.00–10.30 
vapaamuotoisena aamiaistapaamisena, jossa kuultiin ja keskusteltiin ajankohtaisista 
asioista. 
- EduFuturan organisoima oppilaitosten sote-alan strategian valmistelutyö etenee 

työpajoissa 24.5. ja 3.6. sekä EduFuturan johtoryhmän kokouksessa 18.6. 
- Alueiden välinen ekosysteemiyhteistyö etenee TEM-hankehakujen myötä. Päätökset 

näistä hauista on nyt tehty, asiasta lisää asiakohdassa 2. 
- Keskusteltiin KEHO-vaikuttavuustyöstä, tästä lisää asiakohdassa 3. 

Todettiin.  

 

2.  EduFuturaan kuuluvien oppilaitosten sote-strategian valmistelun tilanne 

Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 1–4/2021.  

EduFutura on järjestänyt kaksi strategiatyöpajaa ma 24.5. ja ke 2.6. oppilaitosten 
yhteisen sote-strategian laatimiseksi. KEHO-puheenjohtajisto oli mukana työpajoissa. 
Yliopiston kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalaisen välittämän tiedon mukaan EduFuturan 
johtoryhmä oli kokouksessaan 18.6.2021 tyytyväinen yhteiseen valmisteluun ja 
kokonaisvaltaisen näkemyksen etsimiseen. Tehty työ sai hyväksynnän ja johto kannusti 
jatkamaan valmistelua yhdessä oppilaitosten ja sote-toimijoiden kanssa. Valmistelua 
tullaan jatkamaan, synkronoimaan ja priorisoimaan yhdessä sote-toimijoiden kanssa.  
 
Lisätietoa EduFuturasta / EduFuturan johtoryhmä 25.8.: 
• Jatkotyöskentelyn vahvistamiseksi muodostetaan työpari: EduFuturan sote-

asiantuntija ja sote-alueen tkki-toiminnan valmistelija. Asian valmistelu ja 
operationaalistaminen 24.9.2021 Terveys-hyvinvointi-liikunta-kuntoutus-
kärkitiimissä. Strategian jatkovalmistelu syksyllä 2021.  

• Resursointi: 1.9-31.12.2021 50 % projektiasiantuntija (EduFutura sote) / GeroCenter 
säätiön purkamisesta vapautuvien varojen kohdentamisella THLK-kärkitiimin 
kautta. 

• Peruste: EduFuturan johtoryhmän päätös 18.6.2021: ”Oppilaitokset kohdentavat 
säätiön sääntöjen mukaisesti GeroCenterin purkamisessa vapautuvat varat EduFutura 
yhteistyössä liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen kärkitiimille, toteuttaen 
säätiön sääntöjen mukaista ja sen alkuperäistä tarkoitusta edistävää toimintaa. ” 

 
Sote-alan koulutuksen kehittämistä tehdään myös useissa kansallisissa hankkeissa:  
- Karvin Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointiraportti valmistui 

kesäkuussa 2021. Se on saatavana täältä: https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-
jarjestelmaarvioinnit/sosiaali-ja-terveysalan-koulutuksen-arviointi/ 

- OKM: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke on 
käynnistynyt ajanjaksoksi 10.5.2021 – 28.2.2023. Hankkeen tavoitteena on sosiaali- 
ja terveysalan tehtäviin suuntaavien alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin 

https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/sosiaali-ja-terveysalan-koulutuksen-arviointi/
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johtavan koulutuksen ja niitä täydentävän korkeakoulutuksen kehittäminen, sote-
uudistuksen tavoitteiden tukeminen osaamista vahvistamalla sekä sote-alan 
koulutuksen vetovoiman ja harjoittelun kehittäminen. Lisätietoa täältä: 
https://minedu.fi/en/project?tunnus=OKM029:00/2021 

- Turun yliopiston hoitotieteen laitos on valittu toteuttamaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön tutkimus- ja selvityshanketta “Tulevaisuuden 
työelämätarpeisiin vastaava sosiaali- ja terveysalan tutkinto- ja koulutusrakenne” 
(STaRa). Hanke toteutetaan tammikuuhun 2022 mennessä, ja sen hankerahoitus on 
198 000 euroa. Tavoitteena on tuottaa tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen 
kehittämishankkeen (SOTEKO) valmistelun tueksi. Lisätietoa: 
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/turun-yliopisto-ryhtyy-johtamaan-sote-alan-
koulutuksen-laajaa-selvitystutkimusta 

 
Todettiin. 

 

 

3. Kansallinen alueiden välinen verkostoyhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin 
osaamisen vahvistamiseksi 

Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 3–4/2021.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 500 000 € rahoituksesta Hyvinvointi- ja 
terveysdatan Kansallinen Innovaatioekosysteemi (HYTKI) –hankkeelle vuosiksi 2021–
2023. KEHO on mukana aiemmin ohjausryhmässä keskustellusti ja meitä edustaa 
hankkeessa JAMK /Kare Norvapalo. Hankkeen koordinaattorina toimii OuluHealth ja 
muut kumppanit ovat Kajaanista, Kuopiosta ja Turusta.  
 
Hakuun valmisteltiin myös muita hankkeita, joissa keskisuomalaiset organisaatiot ovat 
edustettuna. Yhteensä tästä aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämis-
vyöhykkeiden rahoitushausta saatiin Keski-Suomeen 520 000 euroa.   
 
LIITE: HYTKI-hankehakemus. 

LIITE: TEM päätös aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden 
rahoittamisesta 2021–2023.  

Todettiin.  

 

4. KEHOn yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kehittäminen 

Asiaa käsitelty aiemmin kokouksissa 3–4/2021.  

KEHO-vaikuttamisverkoston kokoamisesta on keskusteltu edellisissä ohjausryhmän 
kokouksissa. Valmisteluun liittyen tehtiin myös kysely ohjausryhmän ja 

https://minedu.fi/en/project?tunnus=OKM029:00/2021
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/turun-yliopisto-ryhtyy-johtamaan-sote-alan-koulutuksen-laajaa-selvitystutkimusta
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/turun-yliopisto-ryhtyy-johtamaan-sote-alan-koulutuksen-laajaa-selvitystutkimusta
https://ouluhealth.fi/
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viestintäryhmän jäsenille. Kyselyn tulokset on esitelty Howspacessa kokouksen 4/2021 
aineistoissa.  

ESITYS: Linjataan vaikuttamistyötä ja kuullaan ohjausryhmän jäsenten mahdollisia 
ehdotuksia vaikuttajaryhmän jäseniksi ja sen toimintaan liittyen. Ohjausryhmä 
valtuuttaa puheenjohtajiston viemään asiaa eteenpäin. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Ohjausryhmä valtuuttaa puheenjohtajiston viemään 
vaikuttamisverkoston kokoamista koskevaa valmistelua eteenpäin.  

 

5. Lähetekeskustelu: KEHOn organisoituminen sekä mahdollinen integroituminen 
Keski-Suomen hyvinvointialueeseen  

Eduskunta päätti 23.6.2021 hyvinvointialueiden perustamisesta. Vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 
vuoden 2023 alussa. Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen käynnistyi 
maanantaina 5.7. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta 
valmistelevan väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymisellä. Väliaikainen 
valmistelutoimielin päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja 
osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Hyvinvointialue järjestää jatkossa 
kaikkien keskisuomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 
ja siitä tulee noin 10 000 työntekijän työnantaja.  
Ks: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-07-05_keski-suomen-hyvinvointialuetta-
valmisteleva-valiaikainen-valmistelutoimielin 

KEHOn perustamisvaiheessa jo Campus FI -valmistelutyön aikana nähtiin 
integroituminen sote-uudistukseen tärkeäksi, ja tuleva maakunnallinen rakenne nähtiin 
mahdolliseksi KEHO-verkoston hallinnolliseksi kotipesäksi. Campus FI -loppuraportti 
vuodelta 2016 on saatavana kokouksen Howspace-aineistoissa.  

KEHO-jäsenistössä tapahtuu vuoden 2022 alussa muutoksia, kun KEHO viestinnästä 
nyt vastannut Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr (Likes) yhdistyy 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:hyn (JAMK) 1.1.2022 alkaen. 
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jyvaskylan-ammattikorkeakoulu-ja-likes-yhdistavat-
voimansa/. Lisäksi Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin säätiömuotoinen 
toiminta päättyy vuoden 2021 aikana. Sen jälkeen tutkimus- ja kehittämistyö jatkuu 
osana Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistä Gerontologian tutkimuskeskusta 
(GEREC).  

Jyväskylän yliopisto on yhteistyösopimuksen mukaisesti sitoutunut vastaamaan 
KEHOn koordinoinnista ja fasilitoinnista kolmivuotiskauden vuoden 2022 loppuun 
saakka. Ohjausryhmän kokouksessa 4/2020 päätettiin tehdä ratkaisu jatkosta kevään 
2022 aikana.  

Yhteistyösopimuksen mukaisesti ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat kalenterivuodeksi (1.1.–31.12) kerrallaan. 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-07-05_keski-suomen-hyvinvointialuetta-valmisteleva-valiaikainen-valmistelutoimielin
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-07-05_keski-suomen-hyvinvointialuetta-valmisteleva-valiaikainen-valmistelutoimielin
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jyvaskylan-ammattikorkeakoulu-ja-likes-yhdistavat-voimansa/
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jyvaskylan-ammattikorkeakoulu-ja-likes-yhdistavat-voimansa/
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ESITYS: Linjataan KEHO-toiminnan lähivuosien suuntaa ja organisoitumista sekä 
tarvittavia toimia. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Todettiin, että KEHOn toimintaympäristö on 
muuttunut, ja kaivataan toimia tilanteen tarkasteluun sekä tulevaisuuskuvan 
suunnitteluun vuosille 2022–2026.  

Ohjausryhmä toteuttaa KEHO-verkoston itsearvioinnin verkostotoiminnan osalta 
Howspacessa KEHO-barometrillä. Itsearvioinnin pohjalta järjestetään työpajoja 
KEHOn jatkovuosien organisoitumisen, tulevaisuuskuvan ja tiekartan/reitistön 
muodostamiseksi. Työpajoja tullaan järjestämään noin kuukauden välein. 
Työpajoihin kutsutaan ohjausryhmän jäsenten lisäksi mahdollisesti muita jäseniä 
organisaatioista.   

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1. Ohjausryhmän jäsenet toivotetaan tervetulleeksi KEHO-organisaatioiden 
yhteistyönä järjestämiin tapahtumiin:  

 #hyvinpystyvä -iltapäivä ti 31.8. klo 13–16. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/hyvinpystyva-kestavaa-menestysta-ja-
elinvoimaa-hyvinvoinnista 

 KEHO LaNuPe-webinaari vanhempien tuesta pe 10.9. klo 13–15.30. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/keho-webinaari-
kehitetaan-yhdessa-vanhempien-tukea-keski-suomessa 

 Meijän Polun organisoima Keski-Suomen reitistöviikko ja valokuvauskilpailu 15.-
21.9.2021. Lisätietoja: https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/reitistoviikko-keski-
suomessa-15-21-9-2021 
 

6.2. Keski-Suomen liitto ja sote-toimijat järjestävät yhdessä keskisuomalaisten 
kansanedustajien kanssa maanantaina 13.9.2021 klo 12-16 Keski-Suomen sote-
webinaarin - Mistä tekijöitä alalle? Tarkoituksena on nostaa esiin sitä hätää, jota 
toimijoilla on alan osaamisen ja osaajien rekrytoinnin suhteen ja etsiä yhdessä 
toimia tilanteen parantamiseksi. Webinaarin ohjelma on liitteenä (Howspace) ja 
ilmoittautumislinkki tässä: https://link.webropol.com/s/kssote-seminaari-130921 
 

6.3. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuskeskus -selvitys julkistettiin 
19.8.2021. Vaikuttavuutta koordinoiva keskus tultaneen perustamaan Pirkanmaalle. 
Raportti on saatavana tästä linkistä: https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2021-
08/Raportti_Kansallinen%20sote-vaikuttavuuskeskus.pdf 
 

6.4. KEHOn perustiedot on kirjattu verkostotoiminnan toimintamallina Innokyla.fi -
sivustolle. Innokylä on kaikille avoin maksuton kehittämisympäristö, jonka STM 
suosittelee. Sivuston tavoitteena on tukea toinen toisiltaan oppimista sekä erilaisiin 
toimintaympäristöihin soveltuvien ratkaisujen kehittämistä.  

https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/hyvinpystyva-kestavaa-menestysta-ja-elinvoimaa-hyvinvoinnista
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropol.com%2Fs%2Fkssote-seminaari-130921&data=04%7C01%7C%7Cf877d50c757b461b5de908d962e7c075%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C637649570322888809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OyrdSRiGFCYo%2B2cXjoy%2FV%2BIXC3IVS1eMj9eh11UGPuM%3D&reserved=0
https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2021-08/Raportti_Kansallinen%20sote-vaikuttavuuskeskus.pdf
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Linkki KEHO-sivulle: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/keski-suomen-
hyvinvoinnin-osaamiskeskittyma-keho 

7. Muut asiat  

 Seuraava kokous  
 

Ohjausryhmä päätti seuraavasta kokouksesta, joka järjestetään työpajana syyskuun 
lopussa. Ohjausryhmän jäsenille lähetetään Doodle-kysely sopivasta ajankohdasta.  

 

8. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.24. 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/keski-suomen-hyvinvoinnin-osaamiskeskittyma-keho
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