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1. Kokouksen avaus ja muutokset ohjausryhmässä
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Todetaan paikalla olijat sekä jäsenorganisaatioiden ilmoittamat muutokset
ohjausryhmässä:
- Keski-Suomen liiton toiseksi edustajaksi Pirjo Peräahon tilalle
aluekehitysasiantuntija Heidi Kervinen, jonka alueena ovat hyvinvointi ja
järjestöyhteistyö. Keski-Suomen liitto on myös ilmoittanut jatkavansa jatkossa
KEHO-yhteistyötä selkeämmin rahoittajan roolista käsin, ei varsinaisena
jäsenorganisaationa.
- Jyväskylän kaupungin / Business Jyväskylän edustajana ohjausryhmässä toiminut
Mika Kataikko on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Hänen seuraajaansa
ohjausryhmässä ei vielä ole valittu.
Todettiin.
Toivotettiin Heidi Kervinen tervetulleeksi. Keski-Suomen liiton edustajat totesivat, että
liitto haluaa olla jatkossakin mukana KEHOssa. Osallistumisen muotoa vielä pohditaan
ja asiaa tarkastellaan uudestaan loppuvuoden aikana.
Ehdotetaan, että Mika Kataikon tilalle nimetään Jyväskylän kaupungilta edustaja
ohjausryhmään.
Jatkossa Gradiaa edustaa ohjausryhmässä eläköityneen Kirsi Kokkolan tilalla Carita
Lepikonmäki.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisessä kokouksessa 8.6.2022 kuultiin monipuolisesti ajankohtaisia
hyvinvointikuulumisia: Keski-Suomen strategiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista
KEHO-toimijoille (hyvinvoinnin rahoitushaku), EduFuturan valmistuvasta sotestrategiasta, Jyväskylän yliopiston JYU.Well-yhteisön rakentumisesta, Keski-Suomen
Yrittäjien YrHyvaKS-hankkeesta sekä koululaisten kestävyyskunnon kehittämisestä
Keski-Suomessa.
Todettiin.

3. KEHOn koordinaatiovastuu ja järjestäytyminen vuodeksi 2023
KEHO-koordinaatiovastuu on ollut Jyväskylän yliopistolla vuoden 2020 alusta alkaen.
Tuolloin myös ohjausryhmätyöskentelyä uudistettiin ja johtamisrakenteeseen lisättiin
puheenjohtajisto. Puheenjohtajistosta on päätetty kalenterivuosittain.
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Ohjausryhmä linjasi kokouksessa 28.8.2020, että KEHO haluaa toimia verkostona, jonka
koordinaatiovastuusta päätetään usean vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopisto
lupautui jatkamaan koordinaatiovastuussa vuoden 2022 loppuun saakka (yhteensä
kolme vuotta). Ohjausryhmä arveli tuolloin, että sote-uudistus olisi tuolloin kehittynyt
siten, että maakunnalliset hyvinvoinnin TKKI-rakenteet olisivat selkiytyneet ja KEHOverkoston koordinaatiota olisi hyvä tarkastella uudelleen. Hyvinvointialueen
rakentaminen on syksyllä 2022 kuitenkin edelleen kesken.
Verkoston tasapuolisen edistämisen näkökulmasta on tärkeää, että vastuuta ja tehtäviä
jaetaan eri toimijoiden kesken. Kokouksessa 1/2022 päätettiin, että erillisiä
jäsenmaksuja ei kerätä, vaan jäsenorganisaatiot vievät KEHOa ja keskisuomalaista
hyvinvointityötä eteenpäin osana omaa työtään. Jamk lupautui huolehtimaan KEHOn
viestintävastuusta (viestintävastaavan 20 % työaika), ja varapuheenjohtajiksi nimettiin
KeSLin Petri Lehtoranta sekä Kosken Sointu Möller.
ESITYS: Keskustellaan KEHO-koordinaatiosta ja työnjaosta tulevina vuosina.
Jyväskylän yliopisto on valmis jatkamaan koordinaatiotahona vuonna 2023, mikäli näin
toivotaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Ohjausryhmä kannatti sitä, että jatketaan seuraavalle
vuodelle nykyisellä organisoitumisella. Jyväskylän yliopisto jatkaa KEHO-verkoston
koordinaatiovastuussa ja Päivi Fadjukoff toimii verkostopäällikkönä myös vuonna
2023. Verkostossa on kuitenkin tärkeää, että kaikki jäsenorganisaatiot tuovat verkostoon
näkyväksi oman osaamisensa ja yhteiseen tekemiseen oman panoksensa.

4. KEHO-webinaari: Hyvinvointimittareiden ohjausvaikutus?
KEHOn HYTE-tiimi on eri toimijoiden kanssa keskusteltuaan todennut hyvinvoinnin
mittaamisen ja eri mittareilla tehtävän kansallisen ohjaamisen ajankohtaiseksi
kysymykseksi. Siksi se on valmistellut webinaarin hyvinvointimittareiden
ohjausvaikutuksesta ja kutsuu sinne toimijoita paitis Keski-Suomesta, myös laajasti
koko Suomesta. Webinaari järjestetään 25.10.2022, klo 12.00–14.00.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/keho-webinaarihyvinvointimittareiden-ohjausvaikutus
ESITYS: Ohjausryhmä toivotetaan tervetulleeksi webinaariin ja jakamaan kutsua
edelleen. Keskustellaan webinaarin jälkeen Keski-Suomeen suunnitellusta
työpajatilaisuudesta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Keski-Suomen toimijoille suunnatun työpajatilaisuuden
ajankohdaksi suunniteltiin helmikuun 2023 alku. Sopivaa tilaa etsitään
jäsenorganisaatioista, ehdotuksia voi esittää Petri Lehtorannalle tai Päivi Fadjukoffille.
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5. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi HYTKI
KEHO osallistui aktiivisesti vuonna 2021 viiden alueen temaattisen verkostoyhteistyön
rakentamiseen sekä hankehakemuksen valmisteluun työ- ja elinkeinoministeriölle.
Rahoituksen saanutta HYTKI-hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja KEHOa edustava
keskisuomalainen hanketoimija on Jamk. Kare Norvapalo kertoo HYTKI-hanketyön
edistymisestä.
Hankkeen verkkosivut: https://www.hytki.fi/
Hanke Jamkin verkkosivuilla: https://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tkiprojektit/hytki-hyvinvointi-ja-terveysdatan-kansallinen-innovaatioekosysteemi
LIITE: Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi HYTKI
ESITYS: Kuullaan hankkeesta ja keskustellaan siitä osana KEHO-toimintaa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Pidettiin hanketta kiinnostavana ja todettiin tärkeäksi,
että yhteys KEHOon pysyy tiiviinä esimerkiksi siten, että HYTKIn tapahtumista ja
toiminnoista välitetään tietoa uutiskirjeessä sekä KEHOn verkosivuilla. Tällä hetkellä
ajankohtainen asia on HYTKI-hankkeen kysely hyvinvointi- ja terveysdatan
hyödyntämisestä, johon toivotaan vastauksia: www.hytki.fi/kyselylomake.

6. TKKI-yhteistyön ja toiminnan edistäminen Keski-Suomessa
KEHOn toimijat ovat olleet mukana hyvinvointialueen TKKI-työryhmässä, jonka työn
pohjalta sairaanhoitopiirin vastuuvalmistelijat laativat kesäkuussa Keski-Suomen
hyvinvointialueen valmisteluraportin TKKI-toiminnasta, raportin liitteen (kuvioista)
sekä raportin tiivistelmän. Ne on välitetty hyvinvointialueen valmistelijoille sekä
sairaanhoitopiirin TTK-yksikölle. TKKI-työryhmä ei ole kokoontunut toukokuun
jälkeen, vaan tällä hetkellä odotetaan hyvinvointialueen järjestäytymistä.
LIITE: TKKI-raporttiluonnos, tiivistelmä ja kuviot 10.6.2022
Sosiaalialan osaamiskeskukset, sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot sekä
Sosnet (sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostama yhteistyöverkosto)
julkaisivat kesäkuussa 2022 yhteisen kansallisen kannanoton TKKI-toiminnan ja siinä
vielä erityisesti sosiaalialan TKKI-toiminnan merkittävyydestä ja mahdollisuuksista.
Kannanoton pohjalta Sointu Möller Koskesta, Heli Valokivi JYU:sta ja Päivi Fadjukoff
KEHOsta valmistelivat mediatiedotteen ja kirjoittivat mielipidekirjoituksen
Keskisuomalaiseen.
LIITE: Sosiaalihuollon TKKI-kannanotto 6/2022
KEHOn SOTE-työryhmässä sekä Kosken koordinoimassa koulutusyhteistyöryhmän
(Koske, JYU, Jamk, Gradia) on todettu, että keskustelua TKKI-työn kehittämisestä ja
em. kannanoton teemoista tulisi saada jatkettua hyvinvointialueen päättäjien kanssa.
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Työryhmässä on pohdittu keskustelu- ja mediatilaisuuden järjestämistä myöhemmin
syksyllä. Maria Kaisa Aula on myös nähnyt asian edistämisen tärkeäksi, mutta asia on
jäänyt odottamaan hyvinvointialueen järjestäytymistä TKKI-vastuiden osalta.
ESITYS: Keskustellaan TKKI-yhteistyön edistämisestä ja ohjausryhmän jäsenet voivat
tuoda näkökulmiaan asiaan.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu. Ohjausryhmä näki,
että eri toimijoiden välinen keskustelu TKKI-toimintaan liittyvistä teemoista sekä
keskisuomalaisesta monitoimijaisesta osaamisesta on juuri nyt oleellisen tärkeää.
Hankaluutena on ollut se, että Keski-Suomen hyvinvointialue on vasta
organisoitumassa, eikä keskustelukumppania sinne ole siten ollut helppo löytää.
Hyvinvointialueen päättäjät eivät myöskään välttämättä tunne keskisuomalaista
osaajakenttää laajasti. Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kiertää parhaillaan
tutustumassa eri organisaatioihin. Pidettiin tärkeänä, että hänen kanssaan keskustelevat
eri KEHO-kumppanit nostavat johdonmukaisesti esiin myös pitkäjänteisesti kehitettyä
KEHO-osaajayhteistyötä sekä yhteistyön tekemisen merkitystä. Vahva monitoimijainen
yhteistyö erottaa meidät muista maakunnista. Haluttiin pysyä ajan tasalla siitä, millaisia
keskusteluita keskisuomalaiset TKKI-toimijat tällä hetkellä käyvät. Pidetään tietoa tästä
yllä sähköpostitse (paivi.fadjukoff@jyu.fi) ja KEHO-ohjausryhmän Teamsissa.

7. Keski-Suomen liiton rahoittamien hyvinvointihankkeiden käynnistyminen
Keski-Suomen liiton edustajat esittelevät hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen
suunnatussa rahoitushaussa rahoituksen saaneita hankkeita. Edellisessä kokouksessa
tätä hakua sekä sen suuntaamista etenkin järjestökentälle pidettiin arvokkaana
aloitteena.
LIITE: Miljoona euroa keskisuomalaisten hyvän voinnin ja turvallisuuden edistämiseen
ESITYS: Kuullaan käynnistyvistä hankkeista, keskustellaan ja pohditaan KEHOyhteistyötä hanketoimijoiden kanssa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Heidi Kervinen Keski-Suomen liitosta esitteli
myönteisen rahoituspäätöksen saaneita hankkeita. Kari Pirinen kertoi, että osa
hakemuksista oli siirretty rahoitettavaksi myös muista rahoitusvälineistä. Pidettiin
hankekokonaisuutta monipuolisena sekä ideoitiin hyvinvointihankkeiden ja KEHOn
yhteistä tapahtumaa syksylle 2023.

8. #HyvinvointitekojaKeskisuomi-valokuvakilpailu
Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.Well, KEHO, KeskiSuomen liitto, Keskisuomalainen ja Yle Jyväskylä järjestävät 1.10.–31.10.2022
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#HyvinvointitekojaKeskisuomi-valokuvakilpailun. Tähän toivotaan aktiivista
osallistumista.
LIITE: Hyvinvointitekoja Keski-Suomi -valokuvakilpailun sisältö ja säännöt
Valokuvakilpailu julkistetaan 1.10. Toivottiin ohjausryhmän jäsenten levittävän tietoa
kilpailusta omissa kanavissaan.

9. Ilmoitusasiat
 Euroopan komissio, Directorate General for Research and Innovation on selvittänyt
tutkimuksen vaikuttavuuteen pyrkiviä käytäntöjä Euroopassa ja julkaissut raportin
From research results to innovative solutions. KEHO on esitetty raportissa
esimerkkinä yhteiskunnan toimijoiden osallistamisesta tutkimustiedon
hyödyntämiseen. Raportti on ohjausryhmän Teams-kansiossa, tai sen voi ladata
tästä linkistä: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03f4f029db16-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-en

10. Muut asiat
Seuraavan kokouksen ajankohdasta lähetetään Doodle-kysely joulukuulle.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.
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LIITE: Hyvinvointitekoja Keski-Suomi -kuvakisa
Lokakuussa kisataan keskisuomalaisilla hyvinvointiteoilla
Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.Well, Keski-Suomen
hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO, Keski-Suomen liitto, Keskisuomalainen ja Yle
Jyväskylä järjestävät 1.10.–31.10.2022 #hyvinvointitekojakeskisuomi-valokuvakilpailun.
Kuvakisa on teemalla hyvinvointitekoja Keski-Suomessa. Haemme oivaltavia, hauskoja,
juhlavia, arkisia ja persoonallisia valokuvia, joiden aiheena on keskisuomalaisia arjen
hyvinvointitekoja. Niitä tekoja, jotka tekevät meistä maailman onnellisimman kansan!
Alkukilpailu käydään Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä. Osallistujia pyydetään
julkaisemaan valokuvat #hyvinvointitekojakeskisuomi-aihetunnisteella näissä kanavissa 1.10.–
31.10.2022 välisenä aikana. Kuvan aihetta voi kuvata myös otsikolla tai muutaman sanan
tekstillä.
Ammattituomaristo valitsee kuvien joukosta 10 suosikkiaan Yle Jyväskylän ja
Keskisuomalaisen yleisöäänestykseen. Yleisöäänestyksen ajankohta on 5.11.–29.11.2022.
Yleisöäänestyksen voittaja ja tuomariston parhaaksi valitsema valokuva paljastetaan 30.11.2022
kello 9.00. Voittajat palkitaan noin 100 euron arvoisella lähiruokakorilla. Äänestäjien kesken
arvotaan tuotepalkintoja.
Lisäksi JYU.Well voi tarvittaessa erikseen sopien lunastaa kilpailuun osallistuneiden kuvien
täydet käyttöoikeudet niiden käyttämiseksi yliopiston hyvinvointitutkimuksen ja -koulutuksen
markkinointi- ja viestintämateriaaleissa, mainoksissa, verkkosivuilla, some-kanavissa,
painotuotteissa ja esittelymateriaaleissa sekä alueellisessa markkinoinnissa ja yhteisprojekteissa.
#hyvinvointitekojakeskisuomi-kilpailun säännöt
Ota valokuva, joka kuvaa keskisuomalaisia hyvinvointitekoja. Kuva saa olla arkinen, luova,
oivaltava tai hauska. Juuri sellainen, kuin sinä haluat. Jaa kuva julkisesti Instagramissa,
Facebookissa tai Twitterissä aihetunnisteella #hyvinvointitekojakeskisuomi. Halutessasi voit
lisätä nimen tai lyhyen kuvatekstin. Julkaise kuva 31.10. mennessä. Säilytä alkuperäinen
kuvatiedosto.
Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu. Kuvaa ei saa julkaista
markkinointitarkoituksessa. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava
kuvaan täydet oikeudet. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa
kuvan julkaisuun.
Kilpailun tuomariston valitsemat kymmenen parasta kuvaa jatkavat yleisöäänestykseen.
Yleisöäänestys järjestetään samanaikaisesti Keskisuomalaisen ja Yle Jyväskylän verkkosivuilla,
joissa parhaat kuvat myös julkaistaan.
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Aihetunnisteella #hyvinvointitekojakeskisuomi saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa myös
muita kuin kilpailuun osallistuvia kuvia, joten kilpailun järjestäjät pyytävät finalisteilta
julkaisuluvan erikseen.
Kilpailun järjestäjät eivät muokkaa kuvia, muuta niiden sisältöä tai rajausta ilman kuvaajan
lupaa. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
Yleisöäänestyksen voittaja ja tuomariston parhaaksi valitsema valokuva paljastetaan
marraskuun lopussa 30.11.2022 kello 9.00.
Kilpailun järjestävät Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.Well, KeskiSuomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO, Keski-Suomen liitto, Keskisuomalainen ja Yle
Jyväskylä.

Kilpailun tuomaristo
Marko Hämäläinen, Taiken valokuvauksen läänintaiteilija
Niko Mannonen, Mediatoimittaja Yle Jyväskylä
Hanna Marjanen, Keskisuomalaisen kuvatuottaja
Antti Siukola Keski-Suomen liiton viestintäpäällikkö
Mari-Jatta Rissanen, kuvataiteen yliopistonopettaja, JYU.Well
Katja Kokko, tutkimusjohtaja, JYU.Well
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