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SATA-LIPAKE -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika:   Maanantai 9.4.2018 klo 13 – 15 
 
Paikka:  Satakunnan keskussairaala,  

Sairaalantie 3 Pori, N2 neuvotteluhuone  
 
 
 

Jäsenet (ja varajäsenet): 
 

 Vaula Eija, johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja  
 Niemi Mari, hanketoiminnan päällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 Sisko Pakarinen työhyvinvointipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri  
 Hakala Johanna, kuntoutussuunnittelija, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 
 (Perälä Tanja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä) 
 Olli Jarmo, vapaa-ajan palvelupäällikkö, Eurajoki 
 (Hakala Vesa, vapaa-aikasihteeri, Harjavalta) 
 Nurmi Markku, johtava hoitaja, Eura  
 Saarinen Anne-Maija, fysioterapeutti, Huittinen  
 Sanna Kenttälä, sairaanhoitaja, Rauma 
 (Marja Lehtimäki), ylihoitaja, Rauma 
 Heikkilä Janika, terveydenhoitaja, Säkylä 
 (Muurinen Seija, diabeteshoitaja, Säkylä) 
 Karjalainen, Milja, toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus   
 (Tuomela Jaana, yhteisökoordinaattori, Sataosaa –hanke) 
 Koskelo Juha, terveysliikunnan kehittäjä, Lounais-Suomen Liiku ry  
 Keckman Marjo, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu   
 Kunvik Susanna, ravitsemustieteilijä, Porin perusturva   
 Rajala Katri, terveyspalvelupäällikkö, Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymä 
 Sorvali Anu (terveydenhoitaja, Pohjois-Satakunnan perusturvakuntayhtymä) 
 Räty Anne, asiakasedustaja  
 Lilja Heikki, asiakasedustaja 
 Inkinen Marita, Sata-Lipake -hankkeen projektisuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sihteeri 

 
Kutsuttuna: 
 

  Outi Kuitunen-Kaija, kehittämispäällikkö, THL 
  Tarhasaari Anne, projektisuunnittelija, VESOTE-hanke 
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ASIALISTA 9.4.2018  
 

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen 
 
Kokoukseen voivat osallistua varsinaiset jäsenet, varajäsenet, projektisuunnittelija sekä 
kutsuttuna rahoittajan edustaja ja VESOTE-hankkeen projektisuunnittelija.   

  
 
 Ehdotus:  
 Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.     

Hyväksytään esityslista.  
 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätös-

valtaisuus. Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ensimmäistä kertaa mukana 
olevat ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät. 

 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Ohjausryhmän edellisen kokouksen asiakirjat ovat luettavissa hankkeen kotisivulta 
https://www.satasote.fi/?page_id=2075 

 
Ehdotus:  
Ohjausryhmä hyväksyy Sata-Lipake -hankkeen edellisen (9.10.2017) kokouksen pöytäkir-
jan liitteineen. 

 
 Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan ehdotuksen mukaisesti.   
 
 
 

3. Tilannekatsaus hankkeen toimenpiteistä 10/2017 – 4/2018 
 
 
Ehdotus:  
Projektisuunnittelija esittelee katsauksen toteutuneista toimenpiteistä. Ohjausryhmä merkit-
see ne tiedoksi ja ottaa tarvittaessa kantaa suunnitelmiin.  Liitteet 1-9 
 
1. Projektisuunnittelija kysyy neljännen HYTE-valmentajakoulutuksen järjestämisestä. Mari 
Niemi kertoo, että budjetissa on varaa pitää koulutus. 
2. Juho Koskelo esittää toiveen yhteistyön lisäämisestä terveysliikunnan parissa toimivien 
tahojen kesken. 
3. Heikki Lilja esittää asiakkaan suostumuslomakkeen tarkentamista tietosuojan osalta. 
4. Puheenjohtaja kysyy mihin mennessä tutkimusluvat on määrä palauttaa. 
 
 
Päätös:  

https://www.satasote.fi/?page_id=2075
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1. Ohjausryhmä hyväksyy päätöksen neljännestä koulutuksesta syksyllä järjestettäväksi.  
2. Ohjausryhmä kannattaa Koskelon ajatusta. 
3. Projektisuunnittelija tekee asiakkaan suostumuslomakkeesta selkeämmän. Organisaatiot 
vastaavat osaltaan tietosuojalain noudattamisesta. Hankkeelle kerättävä tieto on anonyy-
miä.  
4. Projektisuunnittelija lupaa esittää toiveen organisaatioihin, jotta ne palautuisivat nopealla 
aikataululla. Osa on jo palautunut. 

 
 
  
 
 
 

4.           Hankkeen toimenpiteitä työstävät työryhmät  
 
   
 Työryhmät ovat kokoontuneet 11/17, 1/18 ja 3/18. Työryhmissä on työstetty kohderyhmien 

prosessikuvauksia elintapaohjauksen prosessista. Työryhmät ovat koonneet kriteerit HYTE-
valmennukseen ohjautuvalle sekä mittariston, jonka avulla tilastoidaan asiakkaassa tapah-
tuneet muutokset valmennuksen ajalta. Työryhmät ovat myös arvioineet liikunta- ja ravit-
semusmateriaalia, jota valmennuksessa voidaan käyttää.  
 
 
Ehdotus:  
Ohjausryhmä tarkastaa työryhmien tekemät ehdotukset, hyväksyy ne tai tekee tarvittavat 
korjausehdotukset. Ohjausryhmä ottaa kantaa työryhmien kokoonpanoon ja jatkotyöskente-
lyyn. Ohjausryhmä keskustelee hankkeen toimenpiteiden seurannasta jatkossa. 
 
 1. Marja Lehtimäki pyytää tarkennusta kriteereistä, joilla asiakkaat ohjautuvat Sata-
Lipakkeelle. 
2. Heikki Lilja pyytää selvittämään pilotoinnin piiriin suunniteltua asiakasmäärää. 

 
 

 
 
 Päätös:  

 1. Anne Tarhasaari kertoo tarkennuksena diagnoosit, jotka ohjaavat asiakkaan Vesote-
hankkeelle. Sata-Lipakkeen asiakkailla ei ole sairausdiagnoosia. 
2. Anne Tarhasaari ja Mari Niemi kertovat, että hankesuunnitelmaan kirjatulla asiakasmää-
rällä hankkeessa saadaan toteutettua myös arviointi laadukkaasti. 

 
 

5. Sata-Lipake –hankkeen 1. maksatushakemus  
 

 
Hankkeen 1. maksatushakemus ja väliselvitys on toimitettu rahoittajalle 28.2.2018. Liitteet 
10-11. 
  

 Ehdotus:  
 Hanketoiminnan päällikkö esittelee kustannusarvion tilannekatsauksen.   



    4 

  

 

 

 

 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin  

kuntayhtymä  Vaihde: 02 627-71 kirjaamo@satshp.fi 

Sairaalantie 3, 28500 PORI  etunimi.sukunimi@satshp.fi 

www.satshp.fi   

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi kustannusarvion tilannekatsauksen 
 
Päätös:  
Ohjausryhmä hyväksyy kustannusarvion ja toteaa hankkeen etenevän suunnitellusti. 

 
 
 

6. Muut esille tulevat asiat  
  
  

- Koulutuspalaute HYTE-valmentajakoulutuksesta. Liite 12. 
- Prosessikuvausten esimerkki. Liite 13. 
- Mahdolliset muut asiat:  
 1. Projektisuunnittelija pyytää ohjausryhmältä mielipidettä esitetäänkö hankkeen kolme 
kohderyhmää saman prosessikuvauksen avulla vai tehdäänkö jokaiselle kohderyhmälle 
oma kuvaus. 
2. Projektisuunnittelija pyytää ohjausryhmää keskustelemaan vielä verkkopuntari-
verkkovalmennuksen käyttöönotosta. Verkkopuntari toimisi HYTE-valmentajalle työvälinee-
nä elintapaohjauksen antamiseen ja sitouttaisi asiakkaat paremmin osallistumaan proses-
siin. 
3. Projektisuunnittelija kertoi HYTE-valmentajien jatkokoulutustarpeesta. 
3. Ohjausryhmä halusi vielä tietoa tietosuoja-asioista ja kokivat niiden näkymisen tärkeäksi 
asiakkaan suostumuslomakkeella. 

 
  
 Päätös:  

1. Ohjausryhmän mielestä kuvaukset tehdään niin, että ne ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. 
Projektisuunnittelija jatkaa prosessikuvausten työstämistä QPR mallinnuksen avulla. 
2. Ohjausryhmä on myötämielinen Verkkopuntari-ohjelman liittämisestä hankkeeseen. Pro-
jektisuunnittelija selvittää vielä organisaatioiden tilanteen ja ovatko HYTE-valmentajat ha-
lukkaita kouluttautumaan ohjelman käyttöön. Hanke kustantaa yhden ryhmän, max. 12 
osallistujaa, jos halukkaita löytyy.  
3. Ohjausryhmä totesi, että projektisuunnittelija järjestään lisäkoulutusta ja syventävää kou-
lutusta HYTE-valmentajille. Koulutuksen tulee olla tarvelähtöistä mm. motivointi menetel-
mästä ja projektisuunnittelija järjestää verkostoitumistilaisuuksia HYTE-valmentajille ja si-
dosryhmille tarvittaessa. 
4. Mari Niemi kertoi tietosuojalainsäädännöstä. Projektisuunnittelija täydentää suostumus-
lomaketta lainsäädännön mukaisesti ja lähettää valmiin lomakkeen ohjausryhmälle. 
   

  
     7.  Seuraava kokous 

 
 

Ehdotus:  
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.   

  
 Päätös:  

Seuraava kokous maanantaina 8.10.2018 klo 13 - 15. Satakunnan keskussairaala, Sairaa-
lantie 3 Pori, N2 neuvotteluhuone 
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   8.  Kokouksen päättäminen  
 
 
 


