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SATA-LIPAKE -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika:   Maanantai 8.10.2018 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  
 Mannermaa Katri, 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  
 Kenttälä Sanna, 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   
 Länsiniemi Marjut, asiantuntija, 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: 
 

  Helldan Anni, kehittämispäällikkö, THL 
  Tarhasaari Anne, projektisuunnittelija, VESOTE-hanke 

Annemari Hirsimäki, VESOTE-hanke 
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ASIALISTA 8.10.2018  
 

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   
 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Ohjausryhmän edellisen kokouksen asiakirjat ovat luettavissa hankkeen kotisivulta  
 https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1003 
 

Ehdotus:  
Ohjausryhmä hyväksyy Sata-Lipake -hankkeen edellisen (9.4.2018) kokouksen pöytäkirjan 
liitteineen. 

 
 Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 

3. Tilannekatsaus hankkeen toimenpiteistä 5/2018 – 9/2018 
 
 
Ehdotus:  
Projektisuunnittelija esittelee katsauksen toteutuneista toimenpiteistä. Ohjausryhmä merkit-
see ne tiedoksi ja ottaa tarvittaessa kantaa suunnitelmiin. Liitteet 1-3. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnittelijan esittämät toimenpiteet. 
 
 
 

4.           Hankkeen toimenpiteitä työstävät työryhmät  
 
   
 Työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja työryhmien avulla on saatu pilotoinnin mitta-

risto ja prosessikuvausten sisältö laadittua. Liitteet 4-5. 

https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1003
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 Yhdessä VESOTE-hankkeen kanssa on tehty esitykset ravitsemusterapian kattavuuden 
kehittämisestä Satakunnassa sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä työstävälle työryhmäl-
le elintapatiedon näkyvyydestä tietojärjestelmissä tulevaisuudessa. 

 
 Työryhmien toiminta sellaisenaan on nyt päättynyt. Jatkossa hankkeen tueksi kootaan foo-

rumi, joka koostuu työryhmäläisistä, HYTE-valmentajista, esimiehistä, HYTE-
valmennettavista ja ohjausryhmän jäsenistä. 
 
 
Ehdotus:  
Ohjausryhmä ottaa kantaa työryhmien kokoonpanoon ja jatkotyöskentelyyn. Ohjausryhmä 
keskustelee hankkeen toimenpiteiden seurannasta jatkossa.  

 
 Päätös: Ohjausryhmä kannattaa foorumin perustamista. Foorumin avulla toimintamalli 

saadaan paremmin juurrutettua organisaatioihin sekä toimintamallia voidaan jatkossakin 
kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

 
 

5. Sata-Lipake –hankkeen talousasiat  
 

 Ehdotus:  
 Hanketoiminnan päällikkö esittelee tilannekatsauksen.   
Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy kustannusarvion ja toteaa hankkeen etenevän suunnitel-
lusti. Budjetti kattaa koko toiminta-ajan kustannukset. Se ei ole vuosisidonnainen. 
 
 
 

6. Aktiivisuusrannekkeiden hankkiminen 
  
 Ehdotus: 

Projektisuunnittelija tekee muutoshaun hankesuunnitelmaan THL:lle, mikäli aktiivisuusran-
nekkeiden hankintahinta ylittää budjettiin laitehankintaan varatun summan. 
 
Päätös: Kehittämispäällikkö THL Anni Helldan kertoi, että muutoshakua ei tarvitse tehdä ja 
hankinnat voidaan tehdä kokonaisbudjetin mukaisesti. Aktiivisuusrannekkeita hankitaan 
tarvelähtöisesti. 

 
 

7. Muut esille tulevat asiat  
  
  

- Hankkeen järjestämät tapahtumat ja koulutukset seuraavalle puolelle vuodelle: 
o Esimiesfoorumi 19.11.  
o HYTE-valmentajien verkostoitumistapaaminen 20.11. 
o Uniohjauskoulutus ja elintapaohjauksen muut koulutukset 2019 

- HYTE-valmennusmallin tukeminen omassa organisaatiossa, jotta toimintamalli juurtuu 
toimintatavaksi 

- Tulevien elintapaohjauskoulutusten koordinointi ja ylläpito 
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- Foorumin ensimmäinen kokoontuminen ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta 
- THL päivittää loppuselvityslomaketta itsearvioinnin suuntaan 
- Asiantuntijatyön osuuden laskuttaminen Sata-Lipakkeelta 
- Sähköisen palvelutarjottimeen liittyvät asiat 

  
 Päätös:  

- Tulevassa HYTE-tapaamisessa 20.11. tehdään yhteistyötä LIIKU ry:n kanssa 
liikunnan palveluketjun toteuttamiseksi 

- Tulevista koulutuksista tiedotetaan organisaatioita 
- Ohjausryhmä tukee omalla toiminnallaan elintapavalmennustyön juurruttamis-

ta organisaatioissaan 
- Toistaiseksi sairaanhoitopiiri vastaisi elintapaohjauskoulutusten järjestämises-

tä kuntiin. Jatkossa tehtävä olisi maakunnalla 
- Projektisuunnittelija kutsuu ensimmäisen foorumin koolle vuoden vaihteessa 
- Hankkeessa tehdään itsearviointia ja oman työn analyysiä enemmän 
- Projektisuunnittelija lähettää ohjausryhmän jäsenille laskutusohjeet asiantunti-

jatyön laskuttamisesta sairaanhoitopiiriltä. 
- Sähköinen palvelutarjotin kootaan asiantuntijoiden avulla. Toistaiseksi tiedot 

kootaan word-muodossa, josta ne voidaan viedä sähköiselle alustalle. 
   

.  
     7.  Seuraava kokous 

 
 

Ehdotus:  
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.   

  
Päätös: Seuraava kokous maanantaina 4.3.2019 klo 13 - 15. Satakunnan keskussairaala, 
Sairaalantie 3 Pori, N2 neuvotteluhuone 

 
 
 
 
   8.  Kokouksen päättäminen  
 
 
 


