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1.1. Konst på sjukhus
Vasa centralsjukhus H-nybyggnation uppförs i anslutning till Vasa centralsjukhus
i Sandviken. Den nya tio våningar höga byggnaden kommer att inhysa såväl
landskapets som den privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och
socialvårdstjänster. Med hjälp av digitalisering och distansförbindelser ska tjänster
tillhandahållas jämlikt och nära kunderna oberoende av deras boningsort. I
planeringen av nybyggnationen har man utgått från en byggnad som ska kunna
användas flexibelt för många varierande behov, där både kunder och anställda får
friska och säkra utrymmen som bemöter de framtida föränderliga behoven.
Den färdigställda nya H-byggnaden kommer att vara en smart sjukhusbyggnad med
moderna och högklassiga utrymmen, en kostnadseffektiv livscykel och med en
beredskap att tillgodogöra sig av framtidens teknologi. Den nya byggnaden tas i
bruk år 2022.
För att stöda de mål som uppställts för den högklassiga arkitekturen och den
moderna sjukhusplaneringen har man uppgjort ett konstprogram för Vasa
centralsjukhus H-nybyggnation. Konsten i H-nybyggnationen kommer att bestå av
beställningsverk, köpta verk och donerad konst. Därutöver ska konsten integreras i
olika ytor med hjälp av bildtryck.

I flera undersökningar har konst och kultur påvisats
påverka människans holistiska välbefinnande och
hälsa, samtidigt som konst kan skapa delaktighet och
samhörighet. Konst och kultur som används i socialoch hälsovård kompletterar och diversifierar socialoch hälsovårdsservicen och främjar möjligheterna att
förverkliga de kulturella rättigheterna i olika livsskeden.
(Lev med konst. Slutrapport för spetsprojektet för
utvidgande av procentprincipen inom konst 2019:9)
Numera är det en självklarhet att konst tas i beaktande
i byggnationen av sjukhus. I Finland finns det många
fina helheter där konsten utgör en ambitiös del av
sjukhuset och dess verksamhet. Det nya barnsjukhuset i
Helsingfors, ÅUCS T-sjukhus och Esbo sjukhus är goda
exempel på projekt där konst tagits i beaktande redan i
byggnationsfasen, och flera exempel skapas hela tiden.
Forskningsrön understöder antagandet om att konst i
sjukhusmiljö får positiva konsekvenser. I november år
2019 publicerade WHO en rapport: ”What is the evidence
on the role of arts in improving health and well-being?”
www.euro.who.int/en/cch, som bestod av över 200
litteraturöversikter och över 3 000 undersökningar i
ämnet. Forskningsrönen påvisade att man med hjälp av
konst kan påverka människors psykologiska egenskaper,
såsom deras förmåga att hantera känslor och deras
självkänsla. Konst skapar också fysiologiska effekter,
den kan exempelvis bidra till att balansera nivån av
stresshormonet kortisol och effektivera immunsystemet.
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Exempel på hur man använder konst och kultur som en del
av social- och hälsovården och för att främja människors
välfärd och hälsa
1. Konsten som en del av livsmiljön. I byggprojekt träffas avtal om
konstanskaffningar, t.ex. om verk som lämpar sig för fasaden eller de allmänna
lokalerna i ett sjukhus.
2. Handledd konst- och kulturverksamhet. Detta betyder t.ex. att en

danskonstnär uppsöker ett servicehus för att regelbundet erbjuda de boende en
handledd danstimme eller att en gemenskapskonstnär arrangerar inkluderande
verksamhet för de boende.

3. Användningen av tillämpad konst på ett mer specifikt plan. På t.ex.

barnsjukhus har man använt sjukhusclowner för att göra det enklare för barn att
förhålla sig till och orientera sig inför ett ingrepp.

4. Stöd till hobbyverksamhet på eget initiativ och deltagande.

Barnrådgivningen kan ge en stödbehövande familj en kulturremiss, som
berättigar till en cirkusupplevelse. Alternativt erbjuds annan verksamhet som
familjen i vanliga fall inte kan ta del av. En familj eller en enskild klient får av
socialvården ett kulturpass, som berättigar familjen eller klienten att på eget
initiativ delta i ett kulturevenemang eller en viss hobbyverksamhet.. Deltagande
i kultur kan främjas också genom att en följeslagare eller en stödperson erbjuds
stödbehövande för att möjliggöra en kulturupplevelse.

5. Möjlighet att uppleva konst i dess olika former. Teaterföreställningar,
konserter, dansverk och konstevenemang presenteras t.ex. på vårdanstalter.
Vidare sänker man tröskeln för intresserade att med hjälp av digitala kanaler
uppleva konst.
Källa: Lev med konst. Slutrapport för spetsprojektet för utvidgande av procentprincipen inom konst (2016–2018).
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Konst får också sociala konsekvenser, för den kan
exempelvis minska känslan av ensamhet och främja det
sociala umgänget. Kontentan av allt detta är att det finns
rikligt med forskningsrön som påvisar att konst bidrar
positivt till människans hälsa och välbefinnande. (HannaLiisa Liikanen, Terveyttä kulttuurista –WHO:s nya rapport
i boken Taide vanhin voitehista, red. Seppo Seitsalo och
Ilkka Taipale.)
I samband med uppgörandet av konstprogrammet så
genomförde man också en förfrågan bland personalen
på Vasa centralsjukhus. Sjuttiosex procent av dem som
besvarade förfrågan ville ha konst i de utrymmen där de
själv arbetar.
Såsom Esbo sjukhus ledande överläkare Jorma Teittinen
skriver så vackert i publikationen Återhämtning och
konst på Esbo sjukhus: ”Konsten hjälper återhämtningen
– konst har en helande kraft och läker sinnet. Den
avleder vår uppmärksamhet från det ångestfyllda
och minskar stress. God konst berör iakttagarens
känslor och gör det osynliga synligt. Konst hjälper
oss att bli vårt eget unika jag.” https://www.espoo.fi/
download/noname/%7B0540AAF8-C4B6-4222-8032FAE320A89123%7D/93788
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1.2. Målet med och temat för konsten
Tematiskt stöder konsthelheten det tema som gavs redan i samband med
den arkitektoniska planeringen av det nya sjukhuset, dvs. Österbottens
kust. Kusttemat uppdelas i följande underteman: hamnen (våning 00 och
0), laguner (våning 1–3), stranden (våning 4–6) och havet (våning 7–8).
Dessa underteman har förtydligats med hjälp av ord och begrepp som
stöder dessa teman och som gör det lättare att gestalta dessa helheter.
Kusttemat ligger till grund även för planeringen av den färgvärld som ska
användas inne på sjukhuset för att arkitekturen och konsten ska skapa en
harmonisk helhet. I och med att sjukhuset är gemensamt för 13 mindre och
större kommuner i Österbotten vill man med hjälp av konsten lyfta fram
och förstärka detta perspektiv.

KUST

våning 00.-0.
PORT

våning 1.-3.
LAGUNER

våning 4.-6.
STRAND

våning 7.-8.
HAV

Brygga

Vass

Sand

Reflektion

Båthus

Förändring

Snäckor

Himmel

Trafik

Färgprakt

Grynna

Fyr

Vila

Grönska

Glittrande vatten

Vågor

I samband med utarbetandet av konstprogrammet för
Vasa centralsjukhus H-nybyggnation uppställde man
fyra mål för konsthelheten, vilka också kommer att styra
upphandlingen och beställningen av konstverk. Dessa fyra
mål är följande:
1. Konsten skapar riktpunkter, styr besökaren och gör det
lättare att orientera sig och röra sig på sjukhuset samt
bidrar också till att skapa klara helheter
2. Konst ska placeras på platser där man stannar upp
eller är tvungen att vänta, ibland för en längre stund.
Målet är att konsten ska ge upplevelser på känslonivå
och få människan att betrakta miljön och livet ur många
olika perspektiv.
3. Konsten ökar trivseln för dem som måste vistas en längre tid på sjukhuset i sängläge, samtidigt som den skapar
en estetisk och tankeväckande dimension som främjar
tillfrisknandet.
4. Konsten, arkitekturen och sjukhusets högklassiga
verksamhet förmedlar tillsammans en bild av ett modernt sjukhus där patienter, anställda och besökare tas i
beaktande holistiskt, vilket igen främjar tillfrisknandet.
Konst skapar en känsla av trygghet, förmedlar en bild av
en högklassig verksamhet och en respekt som visas alla
användare.

Vasa centralsjukhus konstprogram för H-nybyggnationen / Målet och temat

7

När det gäller den konst som ska användas på Vasa
centralsjukhus har man fastställt att huvudvikten ska
ligga på några större konsthelheter i stället för på många
små konstverk som borde upphandlas. Konsten kommer
i huvudsak att bestå av bildkonst, men samlingen kan
också inrymma enskilda verk som representerar andra
konstformer, såsom medie-, ljud- eller videokonst. Också
scenkonst anses kunna användas innanför sjukhusets
väggar i framtiden, varför man tar ställning till också
detta i konstprogrammet. Önskemålet är att tillgänglighet
också ska tas i beaktande i konsten för att den ska kunna
erbjuda upplevelser för människor som lever med olika
begränsningar. Dessutom måste man ta i beaktande att
den inte får orsaka olägenheter för kunder med olika
begränsningar.
Rent allmänt ska konsten i H-huset tåla tid och beakta
olika användar- och åldersgrupper. Konsten ska på ett
poetiskt och tankeväckande sätt förmedla ett hopp och en
tro på livet samt ha en lugnande och aktiverande effekt
på alla som vistas i lokaliteterna. Konsten, arkitekturen
och sjukhusets verksamhet siktar mot samma mål, där
alla, från patienter, anhöriga till anställda, som vistas i
utrymmena tas i beaktande. Konsten kan och får också
gärna utmana till olika tolkningar, men det är viktigt att
tematiken hos verket dryftas i förhållande till placeringen
och i synnerhet med beaktande av de särskilda behoven
hos var och en som använder lokaliteterna.

Kustlandskap / kuva pikkuanna

Sjukhusets konsthelhet kommer inte att vara klar när
H-nybyggnationen färdigställs, utan önskemålet är att
konstsamlingen ska utvidgas och utvecklas under de
kommande åren genom upphandling och eventuella
donationer. I och med detta så ska man i samband med
konstplanen kartlägga potentiella platser där kommande
verk kan placeras.

2. Placeringen av konst i Vasa
centralsjukhus H-nybyggnation

Placeringen av konst i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation / Beställningsverk

Ryggraden i konsten i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation består av fyra konsthelheter som ska beställas: ett huvudverk för huvudingången, en konsthelhet som ska
placeras i hissaulorna, en konsthelhet som ska placeras i psykiatrins uterum och
en helhet som ska placeras i valda patient- och väntrum. Därutöver ska köpt och
donerad konst placeras i restaurangen och dagsalar. Vid sidan av de enskilda konstverken ska man tillföra färg och detaljer som underlättar orienteringen. Det här
kommer att förverkligas med hjälp av bildutskrifter såsom bildtapeter samt med
hjälp av bildtryck som placeras på dörrar och skärmar.

Illustration / Arkkitehdit Kontukoski

9

2.1. Beställningsverk
2.1.1. Sjukhusets huvudverk
Förhoppningen är att sjukhusets huvudverk som ska placeras i sjukhusets huvudentré ska känneteckna sjukhuset
och kunna ses både utifrån och inifrån. Huvudverket kan
placeras på alternativa, fastställda platser, men den exakta
placeringen av verket får bestämmas av konstnären. Potentiella platser för verket är det brädklädda undertaket och
undertakets pelare vid huvudentrén utanför byggnaden
eller det spjälverk av metall som är beläget utanför ingången men som syns som ett visuellt element både inifrån
och utifrån eller alternativt på utvalda väggytor i entréhallen. Konsten kan dessutom sprida sig till den bakre väggen
i det minikök som finns i anslutning till caféet i entrén.
Valet av konstnär görs genom beställning av parallella
skisser. Det här innebär att konstarbetsgruppen väljer tre
konstnärer av vilka man beställer en skiss av det verk som
ska placeras på ifrågavarande plats. Under den tid när konstnärerna skapar sina skisser har konstnärerna en likvärdig möjlighet att diskutera om vad man vill uppnå med
konsten och även få feedback på sina planeringsarbeten.
Alla konstnärer erläggs ett arvode för skissarbetet. Valet av
konstnär görs sedan på basis av de inkomna skisserna. På
grund av tidspressen så kommer dessa tre konstnärer att
väljas genom direkt val.
Konstnärerna ska till stöd för skissarbetet ges en noggrann förteckning över vad som konstmässigt är möjligt
att förverkliga. Med konstprogrammet vill man inte desto
noggrannare styra tematiken eller tekniken, men önskar
att verket ska stöda kusttemat och det tema som präglar
hela sjukhuset.

Gåsört, Hanna Vihriälä 2017, Esbo Sjukhus / bild Hanna Vihriälä
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2.1.2. Hissaulor
I sjukhusets hissaulor ska man placera en konsthelhet i
åtta delar, där målet med konsten är att stärka våningarnas
identitet och styra användarnas passage. Denna helhet
beställs av en eller två konstnärer för att helhetstemat ska
förbli enhetligt men där innehållet och exempelvis den färg
som används på de olika våningarna kan variera.
I våning 1-3 placeras konsten till vänster om hissarna på
en väggyta som bryts av dörrar till tekniska utrymmen. På
dessa våningar får konsten sitt tema av laguner, samtidigt
som man i planeringen måste ta i beaktande de färger som
används på dessa våningar, nämligen en nyans av blå, grön
och turkos.
På våning 4-6 finns det knappt med plats för konst i
hissaulorna, men konsten kan sprida sig från aulan till
väggytorna i de invidliggande korridorerna. På dessa
våningar är temat stranden, med en nyans av blå och gul.
På dessa våningar kan konsten bestå av exempelvis
keramik, mosaik och reliefer i olika material. Önskemålet
är att konsten ska ta besittning över stora väggytor,
men den behöver inte fylla hela utrymmet. Konsten ska
kunna fästas på väggen och får inte stå ut mer än några
centimeter från väggytan. Konsten måste kunna rengöras
och bör tåla att någon eventuellt tar stöd, berör eller på
motsvarande sätt är i kontakt med verket utan att man
behöver vara rädd för att personen eller verket tar skada.
Illustration / Raami Arkkitehdit

På våning 7-8 befinner sig psykiatrin och konsttemat bör
dryftas mycket noggrant och i samarbete med användarna.
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Konsten kan placeras i den aula som är till för verksamhet
som kan jämföras med verksamhet som bedrivs i dagsalar.
På dessa våningar är temat havet och färgnyansen är
blå. På våning 7–8 ska konsten uttryckas i form av
väggmålningar, tapeter eller bildlaminat.
Rent allmänt önskar man att man i konsten ska beakta
inredningsarkitekturen i aulorna och det uttryck som
konsten skapar i aulorna. Konstnärerna för dessa objekt
väljs genom öppen portföljansökan.

Sub Flora, Tuula Lehtinen 2019, Danderyd Sjukhuset / bild Tuula Lehtinen
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2.1.3. Konst i psykiatrins uterum
En av de fyra konstverkshelheterna kommer att placeras
i psykiatrins uterum på våning 7 och 8, och kommer att
kunna betraktas från lite annorlunda perspektiv från
de båda våningarna. På den sjunde våningen ska verket
placeras invid hålet i taket och integreras med väggytan
på våningen. Väggytan fortsätter enhetligt genom golvet
på den åttonde våningen och gränsar till byggnadens tak.
Den åttonde våningen avgränsas av en glasering som ger
en vy till den sjunde våningen. Verket eller en del av det
kan fästas i taket och erbjuda olika vyer för betraktaren
beroende av på vilken våning betraktaren befinner sig.
Utrymmet som liknar en glaslåda erbjuder också en
möjlighet till att använda belysning.
I och med att verket befinner sig i psykiatrins utrymmen
måste material och tematik dryftas synnerligen
omsorgsfullt. Dessutom måste man ta i beaktande att
verket kommer att betraktas av både barn och unga från
den åttonde våningen och av vuxna från den sjunde
våningen. Önskemålet är att man med hjälp av konsten ska
förstärka betydelsen av utrymmet men också dess roll som
uterum.
I samband med utarbetandet av konstprogrammet
har diskussioner förts med sjukhusets representanter
om de särskilda krav som ställs på konsten, och dessa
ramvillkor måste delges den konstnär som väljs för detta
arbete. I samband med skisseringen av detta arbete
måste konstnären också samarbeta med de psykiatriska
avdelningarnas representanter.
Illustration / Raami Arkkitehdit

Valet av konstnär görs genom öppen portföljansökan.
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2.1.4. Den konstverkshelhet som placeras i vänt- och
undersökningsutrymmen
När det gäller den här konsthelheten vill man placera
konst på platser där man stannar upp eller är tvungen att
vänta, ibland i längre stunder. Dylika platser har kartlagts
i samband med utarbetandet av konstprogrammet och i
samband med involveringen av personalen. På basis av
denna kartläggning har man kommit fram till följande
platser:
- Dialysavdelningen på 0-våningen
- Väntrummet invid huvudkorridoren på den 1. våningen
- Väntrummet till endoskopin, dagenhetens
självbetjäningspunkt eller infusionsutrymmet på 2.
våningen (2-3 verk)
- Väntrummet på psykiatrin på den 3. våningen
I genomförandefasen väljs 4-6 platser bland dessa. Det är
möjligt att man t.ex. på den andra våningen skapar en konstverkshelhet bestående av två delar som placeras på två
olika platser. I genomförandefasen väljs olika konstnärer
för varje plats, vilka ges i uppdrag att skapa ett verk utgående från den plats där verket ska placeras och utgående
från de ramvillkor eller begränsningar som platsen ställer
på verket. Förhoppningen är att konstverken ska kunna
installeras på plats först i slutfasen av projektet.
Målet är att konsten ska ge upplevelser på känslonivå och
få människan att betrakta miljön och livet ur många olika
perspektiv. Huvudvikten ligger på visuell konst, men konsten kan också bestå av ljud- eller mediekonst.

Polarforskare, Petri Eskelinen 2018, Nya barnsjukhusset / bild Erica Nyholm

Konstnärerna för de olika projekten väljs genom öppen
portföljansökan.

Placeringen av konst i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation / Donationer och konstupphandlinngar

15

2.2. Fristående konstverk / Donationer och
konstupphandlingar
Utöver beställningsarbeten och konstverk som integreras
i konstruktioner kommer man även att använda sig av
enskilda verk eller serier av verk som placeras på väggar
i restaurangen, dagsalar och personalens pausrum i Vasa
centralsjukhus H-nybyggnation. Den konst som ska placeras
på väggar kan köpas som färdiga verk direkt av konstnärer,
via utställningar eller till och med via Vasa konstmuseets
konstutlåning. För att underlätta anskaffningen av konst ska
man öppna en öppen ansökan dit intresserade konstnärer
kan skicka bilder över verk som är till salu med prisuppgifter.
Målet är att skaffa konst av i synnerhet konstnärer i
regionen, men verk av övriga konstnärer utesluts inte heller.
Konstkoordinatorn ska uppgöra en exakt förteckning över
var konst har placerats för att man ska veta vilket verk har
placerats på vilken våning och i vilket utrymme. Dessutom
ska man kartlägga de platser där köpta eller donerade verk
kan placeras i fortsättningen.

2.2.1. Restaurang

Illustration / Raami Arkkitehdit

Konst ska placeras på väggar i restaurangen på den tredje
våningen. Inget särskilt tema ska fastställas för helheten,
utan i stället kan man exempelvis välja verk som passar in
i helheten bland de verk som deltar i ansökningen. Konstverken kan hängas upp på skenor eller direkt på väggarna,
men först i slutfasen av byggnationen. Man kommer också
att förbereda sig på att belysa konstverken med hjälp av
spotskenor.

Placeringen av konst i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation / Donationer och konstupphandlinngar

16

2.2.2. Dagsalar
Även väggar i dagsalar ska förses med konst i form av
antingen köpta eller donerade enskilda verk. I synnerhet
dagsalarna på den 4–6 våningen ska förses med enskilda
verk (11 dagsalar). På våning 7–8 ska konsten på väggarna
förverkligas antingen genom att måla den på väggytan eller
i form av separata bildtapeter och dekaler (totalt 10 dagsalar). I synnerhet på våningen för barn och unga önskar man
att väggarna i dagsalarna ska förses med en konstverkshelhet som skapar ett berättande kontinuum. Önskemålet är
att det ska finnas åtminstone en bekant figur som barn och
unga kommer ihåg och som det känns tryggt att återvända
till, men som också anknyter till sjukhusets kusttema.

2.2.3. Personalens pausrum
Enskilda verk ska också hängas upp på väggarna i personalens pausrum. Det här önskemålet lyftes starkt fram i
den förfrågan som genomfördes bland personalen. Sjukhuset har sammanlagt 13 pausrum för personal och målet är
att man ska kunna skaffa ett eget verk till varje pausrum.
Målet är att dessa ska anskaffas så att personalen ska få en
möjlighet att välja ett verk till det egna pausrummet bland
en helhet som utvalts i förväg.

Aluminiumtryck i Tredus Santalahti kontor: From a Dream Collector’s Catalogue V, Asta Caplan, Juhannusyö, Terhi Asumaniemi, From a Dream Collector’s Catalogue X, Asta Caplan /
bild Laura Lehtinen

Placeringen av konst i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation / Bildtryck
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2.3. Bildtryck
2.3.1. Bildtapeter
På utvalda platser ska man använda fototapeter
på sjukhusets väggar, bland annat på psykiatrins
missbrukarvård på 0 våningen samt framförallt på
psykiatriska avdelningar. Fototapeterna ska vara
naturbilder av olika årstider och representera alla 13
kommuner eller städer i sjukvårdsdistriktet. Önskemålet
om användningen av naturfoton framfördes av i synnerhet
sjukhusets anställda och kunder.
Fotografierna ska väljas genom en öppen ansökan som
riktas till lokala fotografer, både professionella och
amatörer, för att de ska få en möjlighet att bjuda ut
sina naturfoton till sjukhusprojektet. Beslutet om vilka
fotografier som ska användas fattas av en arbetsgrupp
som består av koordinatorn och de arkitekter som deltar i
planeringen av sjukhuset men också av representanter för
sjukhuset. En ersättning ska betalas för användningen av
de fotografier som väljs av arbetsgruppen.

Bildtapet, natur foto Tuomas Heinonen / bild Tays, Opa Latvala

Placeringen av konst i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation / Bildtryck
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2.3.2. Tryck på toaletters skjutdörrar
Skjutdörrarna till toaletterna i patientrummen ska förses
med bildtryck. Bildvärlden på dörrarna får sin inspiration
av gamla floror. En lämplig bildkonstnär eller illustratör
ska väljas för detta projekt. Varje bildtryck ska föreställa
åtminstone en växt eller ett djur. Växterna eller djuren på
dörrarna ska iaktta det tema som valts för de olika våningarna, dvs. hamnen, laguner, stranden och havet.
- Våningar 00-0 hamn / 3 olika bilder
- Våningar 1-3 lagun / 3 olika bilder
- Våningar 4-6 strand /10 olika bilder
- Våningar 7-8 hav / 10 olika bilder
Sammanlagt kommer man att använda sig av 26 bilder.
Verken i original ska inramas och placeras på väggar i dagsalar och i personalens pausrum i mindre serier.

2.3.3. Skärmar
Samma floratema kan vid behov användas på skärmar i
form av mönster, varvid bilden kan göras mindre och upprepas i färg eller i svartvitt.

Illustration med idé för konst (blomma av Minttu Wikberg) / Raami Arkkitehdit

3. Praxis vid förverkligande av konst

Praxis vid förverkligande av konst / Förvaltning

Ansvar och uppgifter för konstarbetsgrupp:
• Godkänner och styr uppgörandet av konstprogrammet
• Övervakar och uppföljer budgeten under genomförandefasen
• Fattar beslut som hänför sig till konstnärer, valet av konstnärer och godkännandet
av skisser
• Godkänner att eventuella konsttävlingar, beställningar av parallella skisser eller
öppna portföljsansökningar arrangeras, men även den byråkrati som hänför sig till
dessa
• Svarar för att den konst som planeras att förverkligas på sjukhuset är i linje med
den övriga planeringen och de övriga målen/begränsningarna
• konstarbetsgrupp eller en av gruppen utsedd representant ser över och godkänner
de avtalsunderlag som används i konstprojekten innan de tas i bruk.

Ansvar och uppgifter för konstkoordinator (Frei Zimmer Oy):
• Uppgör ett konstprogram i samråd inom ramen för den överenskomna tidtabellen
• Bereder och främjar valet av konstnärer
• Organiserar eventuella tävlingar, parallella skissuppdrag eller öppna portföljsansökningar.
• Identifierar och definierar de utgångspunkter som enligt konstprogrammet ska
krävas av konsten inom ramen för den fastslagna tidtabellen
• Bereder sammanträden och uppgör promemorior
• Uppföljer budgeten i samarbete med sjukvårdsdistriktets kontaktperson och konstarbetsgrupp
• Bereder avtal för utsedda konstnärer
• Övervakar förverkligandet av konsten under byggtiden, bistår konstnärer och ansvarar för mottaningsgranskningen av verk och för vårdanvisningar som hänför sig till
dessa verk
• Skapar kommunikationsmaterial för projektets behov
• Kartlägger och ansöker om eventuella stipendier och eventuell finansiering av
stiftelser
• Avger årligen en rapport om hur konstprojektet framskrider
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3.1. Förvaltning - olika aktörer och deras
roller
Konstprogrammet och konsten för Vasa centralsjukhus
H-nybyggnation styrs av en konstarbetsgrupp som
består av ordförande Monica Siren-Aura, tekniska
chefen Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektör Juha Post,
planeringsingenjör Sanna Ahola och arkitekt Elina Salakari
från Arkkitehdit Kontukoski samt Frei Zimmer Ab:s Heini
Orell som fungerar som sekreterare och koordinator.
Dessutom ska Vasa konstnärsgille ges möjlighet att utse en
representant till arbetsgruppen. Konstarbetsgruppen samt
rollen och uppgiften för den konstkoordinator som valts
genom konkurrensutsättning beskrivs här till vänster.
Därtill har man tillsatt ett ”konstteam” för projektet
bestående av medlemmar i styrgruppen och de arkitekter
som medverkar i planeringen av projektet. Teamets
roll kommer att framhävas i synnerhet i samband med
genomförandefasen när man ibland kan bli tvungen att
fatta raska beslut och ge anvisningar i rask takt på grund
av de krav som byggtidtabellen ställer. ” Konstteamet” styr
också konstnärernas skissarbete och deltar i exempelvis i
de första mötena som hålls med konstnärerna samt fattar
detaljerade beslut som hänför sig till förverkligandet av
konsten under byggtiden. Konstteamet har ändå bara en
vägledande roll, medan större linjedragningar alltid tas till
konstarbetsgrupp.

Praxis vid förverkligande av konst / Val av konstnär och donation av verk

21

3.2. Praxis vid val av konstnär
Konstnärer för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation
ska i den mån det är möjligt väljas med hjälp av öppna
portföljansökningar. En öppen konstnärsansökan ska
öppnas för sjukhusets hela konstprojekt, dit konstnärer
som är intresserade av de olika objekten kan skicka
sin portfölj som utvärderas av konstarbetsgruppen. De
kan specificera de arbetsuppgifter som de i synnerhet
är intresserade av. Konstkoordinatorn går igenom de
tillställda portföljerna och genomför en preliminär gallring
och gör upp en förteckning över potentiella kandidater för
respektive objekt. De slutgiltiga valen av konstnärer och
konstverk görs av konstarbetsgruppen.
Såväl de fotografier som ska användas för fototapeter
som de verk som ska köpas för att hängas på väggen söks
med på samma sätt genom öppen portföljansökning.
Även i dylika fall gör konstkoordinatorn en förgallring för
styrgruppen med hjälp av konstteamet.
Portföljansökningen ska utannonseras via nationella
och lokala konstnärsgillen samt via sjukvårdsdistriktets
kanaler och webbplats.
I några objekt kan man på grund av den strama
byggtidtabellen bli tvungen att välja konstnärer genom
direkt val. Även i dylika fall kartlägger konstkoordinatorn
konstfältet och gör ett förslag till lämpliga konstnärer.
Grundregeln är att välja personer som är proffs inom
sitt område. För separat fastställda objekt kan man ändå
välja verk av amatörer, exempelvis när det gäller de
naturbilder som ska användas som fototapeter. I regel

ska konst inte anskaffas enbart av lokala konstnärer,
men vid anskaffningen av enskilda verk kan man betona
produktion av konstnärer från den egna regionen.

3.3. Donation av verk
Konstsamlingen i H-nybyggnationen kan utökas även
genom donerade verk. Donerade verk kan placeras i
dagsalar på olika våningar eller i personalens pausrum.
I anknytning till konstprojektet ska man uppgöra en
förteckning över de utrymmen där det redan finns konst
och de utrymmen där konst kan placeras i ett senare skede.
Före H-nybyggnationen tas i bruk tas beslut om
mottagning och placering av donerad konst av
konstarbetsgruppen i samråd med konstkoordinatorn. När
sjukhuset har färdigställts fattas besluten om mottagning
och placering av donationer av en tjänsteinnehavare som
fastställs senare.

Praxis vid förverkligande av konst / Praxis vid förverkligande av konst

Beställningsverk för sjukhuset

Öppen portföljansökan eller direkt val

Köp av färdigt konst
eller fotolicens
öppen ansökan

val av konstnär

val av verk

avtal om skissarbete

avtal om köp av verk

returnering och godkännande av skiss

Teoksen luovutus
överlåtning
av verk

beslut om att man ska övergå till
genomförandefasen

eventuell inramning

avtal om förverkligande

verket hängs upp eller
trycks upp till tapet

verket blir färdig

mottagningsgranskning, uppgörande av
vårdanvisning, skyltning
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3.4. Praxis vid förverkligande av konst
I byggnationsfasen ansvarar konstkoordinatorn för
framskridningen av konstprojekten. Den process som
används vid beställning och köp av verk samt vid anskaffning av användningsrättigheter till bilder beskrivs här till
vänster.
Konstkoordinatorn bereder också följande avtal och dokument för konstprojektet. Dessa kan vid behov användas av
sjukhuset också i framtiden.
- Avtal om skissarbete
- Avtal om genomförandefas
- Avtal om köp av verk
- Avtal om mottagning av donation
- Underlag till anvisning om hur verket ska vårdas
När verket har blivit färdigt ska man uppgöra en anvisning
om hur verket ska vårdas och underhållas. I denna anvisning ska man uppge var verket är placerat, hur det ska
underhållas och vårdas, hur länge garantin för materialet
i verket är i kraft och en uppskattning av verkets livscykel.
Anvisningen om vård och underhåll ska tillställas den
allmänna förvaltningen och lagras i den allmänna förvaltningens arkiv, medan den tekniska enheten ansvarar för
vården och underhållet av verket.
För alla verk framställs en skylt som placeras i den omedelbara närheten av verket med uppgifter om verket. Alla
sjukhusets konstskyltar ska följa en enhetlig praxis och
förses med namnet på verket, namnet på konstnären och
när verket har färdigställts. Dessa uppgifter ska anges på
finska, svenska och engelska. Om synskadade kan ta del av
verket ska uppgifterna även finnas i punktskrift.

4. Planering och uppföljning av
förverkligandet

Planering och uppföljning av förverkligandet / Tidtabel och budget
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Konstprojektet har beretts och tidtabellen för färdigställandet av konstverken har
kartlagts i samarbete med den allians som ansvarar för byggnationen. Enligt en
enhällig syn ska konstverken tas in i ett så sent skede som möjligt för att de inte
ska störa byggnationen och inte ska behöva skyddas i någon större utsträckning.
Det här gäller exempelvis enskilda verk som ska hängas upp i olika utrymmen.
Däremot ska konstverk som integreras i konstruktioner planeras så att de kan
integreras i byggnationen så smidigt som möjligt.

SÖKNING AV
KONSTNÄR

VAL AV KONSTNÄR

GENOM DIREKT VAL

12/2020

Hissaulor

1/2021

2/2021

6/2021

Tidigast augusti 2021

Senast våren 2022

Konst i psykiatrins uterum

1/2021

2/2021

8/2021

Tidigast höst 2021

Senast våren 2022

Helhetsverket i vänt- och undersökningsrummen

1/2021

2/2021

DIREKT VAL

VÅREN 2021

VÅREN 2021

HÖSTEN 2021

Fototapeter

12/2020

2/2021

Trycks upp i mars 2021

I takt med
byggnationen

Bilder för dörrar och skärmar

1/2021

2/2020

Om alla dörrar
lamineras samtidigt så
tidigast på hösten -21

Senast våren 2022

SKISSER KLARA

REALISERING

VERKET KLART

BESTÄLLNINGSVERK

Sjukhusets huvudverk (entrén)

Safe ward-väggarna + dagsalarna på vån. 7

Preliminär plats för
konstverket har
Beroende på
fastställts
plats/fr.o.m. hösten 1.3.2021/skissen i sin
21 ->
helhet 1.4.2021

Senast våren 2022

Ingen tidspress om
Ingen tidspress om
konsten ska fästas på konsten ska fästas på
väggen
väggen

Senast våren 2022

tidigast augusti 2021

Senast våren 2022

KÖPT/DONERAD KONST
Fristående verk (restaurang, dagsalar och
personalens pausrum)

Inget behov av skisser Upphängning våren -22

Senast våren 2022

BILDTRYCK

4.1 Tidtabell för färdigställande av konst
Efter att konstprogrammet har godkänts så framskrider
man enligt följande plan. Planen uppdateras i takt med
framskridningen av genomförandet.

4.2. Konstbudget
Konstbudgeten för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation
uppgår totalt till 300 000 € + moms och därtill tillkommer
92 5000 € + moms för konst som ska integreras i konstruktionen. Denna summa ska inrymma alla kostnader
som uppstår i samband med konstprojektet, jämte de verk,
installationer och upphängningar av de verk som presenteras i konstprogrammet. Denna summa inkluderar även
kostnaderna för koordineringen. Fördelningen av konstbudgeten per konstverk har fastställts i en separat plan.
Utöver den fastställda konstbudgeten ska man försöka erhålla tilläggsfinansiering genom stipendier och eventuella
bidrag. Om man lyckas få tilläggsmedel för projektet kommer man att utarbeta en separat plan om dispositionen
av dessa medel. Det lönar sig att ansöka om åtminstone
följande bidrag och stipendier:
- Center för konstfrämjande/Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip https://
www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11178 /, ansöks i allmänhet på våren
- Suomen kulttuurirahasto https://skr.fi/taidetta-hoitolaitoksiin-maakuntarahastot /ansökningstid
11.1-10.2.2021
- Aktiestiftelsen i Vasa / https://vasa.aktiastiftelserna.
fi/fi/ ansökningstiden löper i allmänhet ut innan utgången av februari månad

5. Sjukhusets personal och konst

Sjukhusets personal och konst / Involvering
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5.1. Involvering
Konstprogrammet har uppgjorts i samarbete med
sjukhusets företrädare och anställda, samtidigt som
man strävat efter att ta både de kommande kunderna
och sjukhusets alla anställda i beaktande. I och med att
konstprogrammet uppgjordes under COVID-19-epidemin
kunde man inte växelverka ansikte mot ansikte eller hålla
öppna workshopar, varför involveringen sköttes i form av
distansmöten och webbenkäter. Det här kan ha påverkat
hur involveringen lyckades som helhet och även på hur
involveringen har upplevts av deltagarna.

Vasa centralsjukhus bildbank/ bild Kasper Dalkarl

Under arbetets gång har ett utkast till konstprogram
och grundläggande principer för konst presenterats
för integrationsteamet (17.8.2020) och för användarledningsgruppen (28.9.2020), och deras kommentarer har
tagits i beaktande i det här arbetet. Därtill har man hållit
ett separat distansmöte med företrädare för de psykiatriska
avdelningarna för att kartlägga de begränsningar och
önskemål som ställs på konst som ska placeras i anslutning
till psykiatriska avdelningar (29.9.2020). Ett utkast till
konstplan har även presenterats för det klientråd som
består av representanter för dem som använder sig av
sjukhusets tjänster (14.10.2020), deras kommentarer har
tagits i beaktande i mån av möjlighet. Därutöver skickade
man en webbenkät till sjukhusets personal, vilken kunde
besvaras 29.9–13.10.2020. Enkäten som besvarades av
364 personer gav mycket värdefull information om vad
som bör tas i beaktande i konstprojektet men också om vad
personalen önskar sig av konsten. I huvudsak understödde
och stärkte personalens svar de uppfattningar och tankar
som presenteras i konstprogrammet, men svaren gav också
många nya idéer bland annat om var konst kunde placeras.

Sjukhusets personal och konst / Sjukhusets övriga konstverksamhet
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5.2. Sjukhusets övriga konstverksamhet
Förhoppningen är att den konst som placeras i sjukhuset
inte bara ska vara till prydnad utan även ska kunna
tillgodogöras i vårdarbetet. För att bemöta denna
förhoppning ska man i samband med konstprojektet
uppgöra en ”manual” för sjukhusets konst, där man
presenterar verken i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation
och där de som skapat konstverk för sjukhuset med
egna ord får berätta om deras verk, den tematik, teknik
och tankar som ligger bakom verken. Manualen kan
tillgodogöras av även patienter och besökare som är
intresserade av konsten på sjukhuset. Tanken är att
arrangera en rundvandring för intresserade anställda
när konstverkshelheten blivit klar där de konstnärer
som skapat konstverken medverkar och berättar om sina
verk. På så sätt får sjukhusets personal ett personligare
förhållande till konstverken och får det lättare att diskutera
om dem med patienterna. Konstmanualen ska sparas
på sjukhusets intranät och på Vasa sjukvårdsdistrikts
webbplats för att man vid behov ska kunna dra nytta av
den i ett senare skede.
I enkäten kartlade man också personalens intresse för
frivillig kulturverksamhet som främjar arbetshälsan,
dvs. verksamhet som innebär att man kan besöka
konstutställningar, teatrar, konserter eller bjuda in
konstnärer för att hålla workshopar eller föreställningar
med egen konst och dryfta exempelvis hur sjukhusets
konstsamling under årens lopp kunde kompletteras.
Enligt svaren är 23 % eller 77 respondenter intresserade
av dylik verksamhet. 27 % eller 90 personer var potentiellt
intresserade av dylik verksamhet. På basis av svaren kan

man konstatera att intresset är så pass stort att det kunde
löna sig att arrangera en dylik verksamhet.
Denna verksamhet kunde lanseras när konstprojekten
inleds med att ge intresserade en möjlighet att
anmäla sig som frivilliga och bidra till det konkreta
beslutsfattandet som hänför sig till konst men också bidra
med kommentarer om inkomna konstskisser. Samtidigt
kunde intresserade medlemmar i kulturklubben ges
möjlighet att delta i konstnärs- och konstpresentationer
som anknyter till konstprojektet. Under konstprojektet
kunde koordinatorn ansvara för lanseringen av
kulturklubbsverksamheten för att involvera anställda
i konstprojektet, men i fortsättningen skulle denna
verksamhet kräva intresserade ansvarspersoner.
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6. Framtiden
Naturligtvis kommer en stor del av konsten att anskaffas i samband med byggnationen av den nya H-byggnaden, men målet är att samlingen ska kompletteras stegvis under de kommande åren. Konstverk kan
i fortsättningen anskaffas genom köp av enskilda verk eller genom eventuella donationer. Om den kulturklubbsverksamhet som presenterades i föregående kapital kommer igång väl kan man bland dessa medlemmar eventuellt tillsätta ett team som kan ge förslag om hurdan konst som ska köpas och vilka donationer som
ska tas emot. I samband med konstprojektet ska man utarbeta en förteckning över de platser där konst som
anskaffas senare kunde placeras. På basis av den förfrågan som genomfördes bland personalen kunde konst
placeras i dagsalar, pausrum, väntrum, aulor, korridorer, vid ingångar samt i patientrum och mottagningsrum.
Till stöd för framtida köp av konst har man också uppgjort avtalsunderlag som är lätta att komplettera med
uppgifter över köp av verk eller uppgifter som behövs vid donationer.
Även om konsten på sjukhuset bygger på en tanke om att den ska vara hållbar och långvarig så varar inget
för evigt. Också konst kräver vård och underhåll, varför man i framtiden bör förbereda sig på dylika kostnader. Konstverken är samkommunens egendom och får inte flyttas bort från deras platser utan godkännande av
den tjänsteinnehavare som ansvarar för dem. I framtiden kunde konstverken cirkuleras mellan enheter och
avdelningar med exempelvis några års mellanrum. Det här kunde förverkligas så att enheter och avdelningar
byter konst sinsemellan med den utsedda tjänsteinnehavarens samtycke.
När verksamheten på det nya sjukhuset inleds kan man ta in föreställande konst innanför sjukhusets väggar,
såsom sjukhusclowner eller mindre musik-, dans- eller teaterföreställningar. I fortsättningen borde dylik
verksamhet finansieras genom dispositionsanslag, samtidigt som man i planeringen och organiseringen av denna verksamhet kunde ta stöd av kulturklubben, såvitt det på årsbasis finns medel allokerade för dylik verksamhet.
När sjukhuset färdigställts är förhoppningen att konsten i Vasa centralsjukhus H-nybyggnation ska uppfylla de
höga förväntningar och önskemål som ställts på den så att både patienter och anställda ska vara belåtna med
sjukhusets konst.

