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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 12  Beslutsförteckning; Förnyande av genomlysningsapparatur/ Päätösluettelo; 
Läpivalaisulaitteen päivitys, Siemens Healthcare Oy, 285 500 € 

 
§ 13  Beslutsförteckning; APTJ sakkunniga, resurser januari-februari 2020/ Päätös-

luettelo; APTJ asiantuntijat tammi-helmikuun 2020 resurssit, 127 291 € 
 
§ 14  Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; Kaksi suoradigitaalista natiivikuvauslaitteis-

toa, Philips Oy, 448 236 € 
 
§ 15 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning/ Anomus vapaasta terveys-

tieteellistä tutkimustoimintaa varten 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

 

§ 7 Ersättningskrav för borttappade glasögon och fodral – Korvausvaatimus kadon-

 neista silmälaseista ja silmälasikotelosta 

 

§ 8 Ersättningskrav för borttappad tandprotes – korvausvaatimus kadonneesta 

 hammasproteesista 

 

§ 9 Ersättningskrav för glasögon som gått sönder -  korvausvaatimus rikkoutuneista 

 silmälaseista 

 

§ 10 Ersättningskrav för försvunnen tandprotes – korvausvaatimus kadonneesta 

hammasproteesista 

 

§ 11 Ersättningskrav för skor som försvunnit – korvausvaatimus kadonneista kengistä 

 

§ 12 Ersättningskrav för borttappad tandprotes – korvausvaatimus kadonneesta 

 hammasproteesista 

 

§ 13 It-anskaffning, mediCAD R 2D3D solution – It-hankinta, mediCAD R 2D3D  

 Solution 

 

§ 14 Anhållan om köp av avskrivet lösöre – Hakemus ostettavan irtaimiston luovu- 

 tuksesta 

 

 

BILAGA/LIITE § 33/2



          2.3.2020 

 

 

 

 

Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

§ 11 Uppdaterad anvisning; Interna remisser och interna konsultationer/ Päivitetty 
ohje; Sisäinen lähete ja sisäinen konsultaatio 

 
§ 12 Personligt tillägg/ Henkilökohtainen lisä 
 
§ 13 Val av arbetstagare/ Työntekijän valitseminen 
 
§ 14 Anhållan om tidsbundet personligt tillägg/ Anomus määräaikaisesta henkilökoh-

taisesta lisästä 
 
§ 15  Ansökan för forskningsprojekt/ Tutkimushankehakemus: Antti Jekunen, Onko-

logian pkl (VSHP) ”16-12301 (Durvalumab/ Medi4736), Asteroid” 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 23  Beslut om personligt tillägg på basen av examen / Päätös tutkinnon perusteella 

annettavasta henkilökohtaisesta lisästä  

 

§ 24 Beslut om uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 

 

§ 25 Beslut om uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
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§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35 ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ko-

koukseen.  

 
 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin 

kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Alice Backström ja Raija Kujanpää. 

 

 
§ 4 Ajankohtainen tilannekatsaus ja psykiatrian lääkäritilanne 

Esittelijä, psykiatrian vastuualuejohtaja Mirja Remes esittelee ajankohtaista tilan-

netta. Lääkäritilanteesta Mirja Remes kertoo, että lasten psykiatrialla toimii ylilääkäri 

Kristiina Forsman virassa. Hänen lisäksi siellä toimii kolme muuta lääkäriä ilman vir-

kaa. Osa-aikaisuuden vuoksi laskennallinen lääkärimäärä on 3,35 lääkäriä. Väestö-

määrään suhteutettuna suositus on 5,5 lääkäriä. Nuorisopsykiatrialla toimii ylilääkäri 

Jouko Alanko virassa. Hänen lisäksi siellä toimii kolme muuta lääkäriä, joista ei kaikki 

täyttä työaikaa. Nuorisopsykiatrialle tarvittaisiin vielä ainakin yksi 100 %:n työaikaa 

tekevä lääkäri.   

Tilanne aikuispsykiatrian osastoilla: Osastolla 1 on yleislääkäri tällä hetkellä 29.2 asti. 

Jatkaja on epäselvä. Osastolla 2 on ostopalvelulääkäri 31.8.2020 saakka, sen jälkeen 

jatkaja on epäselvä. Os.2 ja os.4 yhdistymisen jälkeen tarvitaan toinenkin lääkäri. 

Osasto 4 lakkaa itsenäisenä osastona 14.2.2020 ylilääkäri Eeva Rakkolan eläköity-

essä. Osastolla 5 on at-lääkäri 15.4.2020 asti, tukena hänellä on konsultti 17.2.-

31.5.2020 välisen ajan. Jatkaja on epäselvä. Aikuispsykiatrian poliklinikan tilanne; 

ylilääkärin virkaan ei ole ollut hakijoita. Poliklinikka toimii nyt hoitajavetoisesti. Tii-

meissä toimivat ostopalvelulääkärit. Poliklinikan ostopalvelulääkärit tekevät kol-

mesta tunnista – kaksi viikkoa kuukaudessa töitä. Psykogeriatrisesta tiimistä puuttuu 

lääkäri 17.2.2020 lähtien. Haasteena on osaaminen ja halukkuus hoitaa moniongel-

maisia ikäihmisiä.  
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Mirja Remes kertoo lääkäriliiton tekemästä erikoislääkäriennusteesta vuodesta 2014 

vuoteen 2030. Aikuispsykiatrien määrä vähenee n. neljänneksellä, kun eläköityminen 

kiihtyy 2020-luvulle tultaessa. Ongelmaa pahentaa sekin, että nuoret lääkärit ajatte-

levat myös omaa itseään, jaksamistaan ja terveyttään, eli eivät suostu samaan työmää-

rään mitä aiempi sukupolvi. 

Mirja Remes kertoo psykiatrian tulevaisuuden suunnitelmista. Psykogeriatrian osasto 

4 lakkaa itsenäisenä ja sulautuu akuuttipsykiatrian osasto 2:n kanssa 14.2.2020 al-

kaen siten, että psykogeriatrisia paikkoja on kolme osastolla 2 ja tämä on välivaiheen 

ratkaisu. Vuonna 2022 uudessa sairaalarakennuksessa Hietalahdessa on viisi psyko-

geriatrista paikkaa mielialapotilaiden lisäksi samalla osastolla. Akuuttipsykiatrian 

osasto 1 tulee yhdistymään Vaasan kaupungin päihdekeskuksen kanssa päihdepsyki-

atriseksi osastoksi. Mirja Remes näkee rekrytoinnin haasteellisena, aktiivisesta rek-

rytoinnista huolimatta. 

 
 

§ 5  M1-prosessi ja hoitoonpääsy 

Mirja Remes käy läpi M1-lähetekriteerit (mielenterveyslain mukaan). Kun lääkäri te-

kee M1-lähetettä, tulee kaikkien lähetteessä olevien kriteereiden täyttyä. Ensimmäi-

nen kriteeri on, että tulee olla epäily psykoosista. Alle 18-vuotiaalla riittää vakava mie-

lenterveyshäiriön epäily. Toinen kriteeri on psyykkisen sairauden pahenemisriski. 

Kolmas kriteeri on, että potilas vaarantaa oman terveytensä ja/tai turvallisuutensa 

ja/tai potilas vaarantaa toisten terveyden ja/tai turvallisuuden. Neljäs kriteeri on, että 

muut mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä ja/tai eivät sovellu käytettäväksi.  

Psykiatrialla ongelman voi tuoda usein persoonallisuushäiriöiset potilaat, joiden sai-

raudenkuvasta puuttuu psykoottisuus. Silloin ei voida hoitaa potilasta tahdonvastai-

sesti. Nämä potilaat eivät usein kiinnity tai sitoudu hoitoon. Potilas voi käyttää itse-

murhauhkailua vallan välineenä. Aikuista potilasta ei voi pakolla sitouttaa hoitoon. 

Ongelmana on usein myös se, että persoonallisuushäiriöpotilaat kuormittavat monia 

organisaatioita ja yhteistyötahoja. Potilas usein myös lähetetään psykiatriseen osas-

tohoitoon. Osastohoito usein laitostaa, mutta ei ratkaise potilaan ongelmaa.  

Avohoidon lääkäri siis toteaa, että potilas täyttää M1-kriteerit. Lähettävälle lääkärille 

riittää epäilys psykoosista. M1-lähetteellä potilas tulee psykiatriseen yksikköön am-

bulanssilla. Psykiatrian päivystävä lääkäri arvioi potilaan psyykkisen tilan ja sen täyt-

tyvätkö M1-kriteerit. Jos kriteerit eivät täyty, potilas lähtee kotiin tai jää osastohoi-

toon vapaaehtoisesti. Jos taas M1-kriteerit täyttyvät, potilas jää mielenterveyslain 

alaiseen tarkkailuun psykiatriselle osastolle. Tarkkailu päättyy, kun tehdään M2-lau-

sunto ja M3-päätös. M2-lausunnossa potilasta osastolla tapaava lääkäri suosittelee 

joko vapauttavaa tai potilaan tahdosta riippumatonta hoitopäätöstä. M3-päätöksen 
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tekee psykiatrian erikoislääkäri, yleensä ylilääkäri vahvistaen M2-lausunnossa suosi-

tellun päätöksen tai olla eriävä. M3-päätöksen tekevä lääkäri ei voi olla sama, joka on 

ollut asettamassa potilaan tarkkailuun. Tahdosta riippumaton hoitopäätös on voi-

massa maksimissaan 3 kk. 

Neuvottelukunnan jäsenet keskustelevat ajankohtaisesta psykiatrian tilanteesta.  Jä-

seniä huolestuttaa erityisesti nuorten tilanne ja se, ettei kunnissa ei tunnu olevan riit-

tävästi psykiatrian osaamista perustasolla. Asumispalveluita tarvittaisiin myös lisää. 

On tunne, että perustason kokonaiskuvaa on vaikea hallinnoida. Keskustelussa tuo-

daan esiin kolmannen sektorin laadukas työ mielenterveystyön kentällä, siitä esi-

merkkinä Vaasan seudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja FinFami. Tulevassa alueen 

hyvinvointikuntayhtymässä yhteistyötä tarvitaan, jotta kokonaiskuvan hallinnointi 

helpottuisi. Mirja Remes kertoo, että hyvinvointikuntayhtymässä tavoitteena on, että 

saadaan mielenterveystyön rakenteet kuntoon. Jäsenten mielestä tarvitaan taloudel-

lisia resursseja ja osaamista. Keskustelussa tuodaan esiin, että esimerkiksi psykiatri-

nen kuntoutus on tällä hetkellä hajanaista. Remes toteaa, että kuntoutuksen osuus on 

hyvin tärkeää; arjen hallinta ja arkipäiväisten taitojen ylläpitäminen.  

Neuvottelukunta ehdottaa, että kun hyvinvointikuntayhtymä yhteistyö alkaa, niin 

mielenterveyspuolen asioihin on omat vastuuhenkilöt. Keskustelussa tuodaan erityi-

senä haasteena lääkäreiden rekrytointi psykiatrian erikoisalalle ja se huolestuttaa jä-

seniä. Remes kertoo tulevasta lääkärityön kilpailutuksesta; mikään yksittäinen firma 

ei pysty vastaamaan tarpeeseen, vaan tarvitaan lääkäreitä useammasta firmasta. Hän 

on ollut rekrytoimassa lääkäreitä viimeksi Nuori Lääkäri-päivillä ja lääkäreiden Face-

book-ryhmissä. Todetaan, että ongelma on jatkunut jo kauan. Vaasan seudulle haas-

teelliseksi rekrytoinnin tekee syrjäinen sijainti ja kielivaatimukset. Pohditaan, mitä 

muita kanavia voidaan rekrytoinnissa käyttää, ehdotetaan esim. LinkedIn-palvelua.  

Mirja Remes kertoo nykyisestä erikoistuvien lääkäreiden ranking-systeemistä heidän 

hakeutuessaan erikoistumaan eri erikoisaloille. Siinä vaikuttavat työkokemus, haas-

tattelu ja mahdollinen väitöstyö. Tällä hetkellä seula on tiukka ja suomalaisia erikois-

tuvia ei ole tulossa. Ruotsista sen sijaan on saatu yksi erikoistuva lääkäri. Neuvottelu-

kunta toivoo, että vastuualuejohtaja saa riittävää tukea HR-yksiköltä lääkäreiden rek-

rytoimiseen, koska hänen työtaakkansa on suuri tällä hetkellä. Psykiatrian neuvotte-

lukunta haluaa tukea psykiatrian kehittämistä sekä kehittää sen sisältöä koko Pohjan-

maan alueella.  
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§ 6 Vastuualueen toimintakertomus 

Mirja Remes käy läpi psykiatrian vastuualueen toimintakertomuksen. Vuonna 2019 

aloitettavaksi tarkoitettu lähetteetön poliklinikka ei ole toteutunut suunnitellusti, 

huonosta lääkäritilanteesta johtuen. Kehitystyötä on tehty mielenterveys- ja päihde-

palveluiden yhdistämiseksi Pohjanmaan kuntien kesken, mutta työ on edelleen kes-

ken. 

Suunniteltuja muutoksia potilaiden hoitoprosesseissa on tehty prosessien mallinta-

misen avulla. Jokaisessa yksikössä on kuvattu kolme avainprosessia, joihin on tehty 

osittain myös työohjeita. Etäyhteyksiä on kehitetty ja hankittu. Nuorisopsykiatrialle 

on saatu kaksi uutta vakanssia, jotka toimivat ns. liikkuvana työparina rajapinnoilla.  

Laatua, saatavuutta, sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on kehitetty. Aikuisten avohoi-

don poliklinikat ovat yhdistyneet yhdeksi poliklinikaksi. Päihdetyöstä on pidetty eril-

linen koulutussarja henkilöstölle. Kerralla valmista-periaatteesta on luovuttu, koska 

tulevan kuntayhtymä-rakenneratkaisut tuovat monenlaisia ja monimutkaisiakin 

haasteita ja siihen tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä, eikä vakituista lääkärityövoi-

maa ole ollut riittävästi kehittämään toimintaa. Vähäisillä resursseilla, muutosten 

myllerryksessä, on yritetty vuoden 2019 aikana parantaa hoidon laatua, saatavuutta, 

sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta. 

 

 

§ 7  Psykogeriatrian osaston 4 sulkeminen ja toiminnan muutos 

Mirja Remes informoi, että psykogeriatrian osasto 4 suljetaan niin, että sen viimeinen 

toimintapäivä on perjantaina 14.2.2020. Alun perin osaston piti toimia maaliskuuhun 

saakka, mutta sulkemista jouduttiin aikaistamaan lääkäritilanteen vuoksi.  Käytän-

nössä sulku tarkoittaa sitä, että osaston 4 tiloihin Huutoniemellä siirtyy akuuttipsyki-

atrian osasto 2:n toiminta. Psykogeriatrian osaston potilaat saavat hoitoa jatkossakin. 

Haasteena akuuttipsykiatrian osastolla 2 on teknisten rakenteellisten muutosten te-

keminen, jotta ulkoiset rakenteet olisivat potilasturvallisia. 

 

 
§ 8 Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 
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§ 9 Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 9.3.2020 klo 9.30-11.30. 
 

 
§ 10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.25. 
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Österbottens förbund
Pohjanmaan liitto

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään 
aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheen-
johtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenis-
tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön  4  §:n  mukaan  kokouskutsun  antaa  puheenjohtaja  tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoi-
tettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähete-
tään  mahdollisuuksien  mukaan  kokouskutsun  yhteydessä.  Kokouskutsu 
lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvolli-
suus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallitus  päätti  4.6.2001,  että  kokouskutsu  ja  esityslista  on  lähetettävä 
vähintään neljä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 
Tämä  kokouskutsu  on  lähetetty  14.1.2020.  Perussopimuksen  12  §:n 
mukaan  hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  saapuvilla  on  enemmän  kuin 
puolet sen jäsenistä.

Maakuntahallitus totesi, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätös-
valtainen.

Pöytäkirjan tarkastus Otteen oikeaksi todistaa
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§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh-
dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmen-
taa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.  Hallitus  päätti 
4.6.2001, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä 
varten valittua  jäsentä,  jollei  hallitus  ole  päättänyt  sen tarkastamisesta 
muulla tavalla.

Maakuntahallitus  valitsi  Mikaela  Björklundin  ja  Piia  Yli-Heikkurin  tämän 
pöytäkirjan tarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastus Otteen oikeaksi todistaa
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§ Kannanotto Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiireille

Neljän maakunnan alueella toteutettu Kulttuurisote II -hanke on laatinut 
Vaasan,  Etelä-Pohjanmaan,  Pohjois-Savon ja  Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiireille  yhteisen kannanoton,  jonka ovat allekirjoittaneet  hankkeen 
henkilöstö ja ohjausryhmän jäsenet. Liitteenä on myös kannanoton yhtey-
dessä  sairaanhoitopiireille  tiedoksi  annettu  Kulttuurisote  II  -hankkeessa 
valmistunut tietokortti. 

Kannanoton tarkoituksena on, että kulttuuristen oikeuksien toteutuminen, 
kulttuurihyvinvoinnin  edistäminen,  taide-  ja  kulttuurilähtöisten  menetel-
mien suunnitelmallinen käyttö ja monialaisen yhteistyön kehittäminen ote-
taan osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutusta 
jokaisessa Kulttuurisote II -hankkeen maakunnassa. Kannanotto on osoi-
tettu em. sairaanhoitopiirien hallituksille mutta myös seuraavien tahojen ja 
henkilöiden toivotaan ottavan sen käsittelyyn:

Pohjanmaa
o Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman vastuuvalmistelijat 

(Pia Vähäkangas, Jenny Björndahl-Öhman ja Jukka Kentala)
o sairaanhoitopiirin  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  järjestämissuunnitel-

maa päivittävä työryhmä (Päivi Berg)
o Vaasan  keskussairaalan  H-talon  taidehankintoja  suunnitteleva  toimi-

kunta (Björn Boucht, Monica Sirén-Aura)
o Tutkimusjohtaja, johtava psykologi Tero Timonen, Vaasan keskussai-

raala

Pohjois-Savo
o PoSoTe-ohjaus- ja seurantaryhmä
o maakunnan poikkihallinnollinen hyte-työryhmä

Valmistelijat: projektipäällikkö Hanna Kleemola, puh. 044 320 6566 
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, puh. 06 320 6542.

Liitteet: Kannanotto 30.12.2019 Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-
Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireille
Kulttuurisote II -hankkeessa valmistunut tietokortti 

Päätösehdotus:

Maakuntahallitus  pyrkii  mahdollisuuksiensa  mukaan  vaikuttamaan,  että 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus ja edellä mainitut muut tahot edistävät 
kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Otteen oikeaksi todistaa
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Protokolljustering Utdraget bestyrkes

§ Ställningstagande riktat till Vasa sjukvårdsdistrikt, Södra Österbottens
sjukvårdsdistrikt, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt

Projektet Kulturvård II, som genomförts i fyra landskap, har sammanställt
ett gemensamt ställningstagande riktat till sjukvårdsdistrikten i Vasa, Söd-
ra Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland. Ställningstagandet är
undertecknat av projektets personal och medlemmarna i projektets styr-
grupp. Som bilaga finns också det informationsblad med rekommendatio-
ner som tagits fram i Kulturvård II-projektet och som getts för kännedom
till sjukvårdsdistrikten tillsammans med ställningstagandet.

Med ställningstagandet eftersträvas att förverkligande av kulturella rättig-
heter, främjande av kulturell välfärd, planmässig användning av konst-
och kulturbaserade metoder och utvecklingen av mångsektoriellt samarbe-
te ska ingå som en del i genomförandet av programmet Framtidens social-
och hälsocentral i alla landskap som varit med i projektet Kulturvård II.
Ställningstagandet är riktat till de nämnda sjukvårdsdistriktens styrelser
men förhoppningen är att också följande organ och personer ska ta upp
det till behandling:

Österbotten
o De ansvariga beredarna för programmet Framtidens social- och hälso-

central (Pia Vähäkangas, Jenny Björndahl-Öhman och Jukka Kentala)
o sjukvårdsdistriktets arbetsgrupp som uppdaterar planen för anordnan-

de av social- och hälsovården (Päivi Berg)
o kommittén som planerar konstanskaffningar till H-huset vid Vasa

centralsjukhus (Björn Boucht, Monica Sirén-Aura)
o forskningsdirektör, ledande psykolog Tero Timonen, Vasa centralsjuk-

hus

Norra Savolax
o Norra Savolax styr- och uppföljningsgrupp för social och hälsovården

(PoSoTe)
o landskapets sektorövergripande arbetsgrupp för hälsa och välfärd

Beredare: projektchef Hanna Kleemola, tfn 044 320 6566
kulturchef Tarja Hautamäki, tfn 06 320 6542.

Bilagor: Ställningstagande 30.12.2019 till Vasa SVD, Södra
Österbottens SVD, Norra Savolax SVD och Egentliga Finlands
SVD
Informationsblad framtaget i projektet Kulturvård II

Beslutsförslag:

Landskapsstyrelsen försöker i mån av möjlighet bidra till att Vasa sjuk-
vårdsdistrikts styrelse och ovan nämnda övriga organ och personer ska
främja förverkligandet av kulturella rättigheter och kulturell välfärd.
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Protokolljustering Utdraget bestyrkes

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.



Kannanotto Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireille 30.12.2019 
 

Taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä tulisi hyödyntää laajasti  
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
Esitämme, että kulttuuristen oikeuksien toteutuminen, kulttuurihyvinvoinnin edistäminen, taide- ja kulttuuriläh-
töisten menetelmien suunnitelmallinen käyttö ja monialaisen yhteistyön kehittäminen otetaan osaksi Tulevaisuu-
den sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutusta jokaisessa Kulttuurisote II -hankkeen maakunnassa. 
 
Taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa niin ennaltaehkäisyssä, 
hoidossa kuin kuntouksessakin. Esimerkiksi yhteisöllisellä taidetoiminnalla voidaan vahvistaa mielenterveyttä ja 
ehkäistä syrjäytymistä. Sana- ja kuvataidetuokiot tuovat merkityksellistä sisältöä muistihäiriöistä kärsivien arkeen. 
Musiikkia ja klovneriaa käytetään sairaaloissa ennen lääketieteellisiä toimenpiteitä tai niiden yhteydessä. Taiteen 
ja kulttuurin laaja-alainen integrointi sosiaali- ja terveydenhuoltoon parantaa hoitotuloksia ja edistää työhyvin-
vointia. Maailman terveysjärjestö WHO julkisti marraskuussa 2019 yli 900 tutkimusta kattavan katsauksen taiteen 
ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. What is the evidence on the role of the arts in improving health 
and well-being? -raportti osoittaa kiistatta, että taiteella voidaan ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä tukea potilaita 
selviytymään sairauksien kanssa. 
 
Taide ja kulttuuri tulee mielestämme integroida yhä vahvemmin alueellisiin sote-rakenteisiin kirjaamalla toimin-
taan liittyvät tavoitteet, toteutus sekä seuranta osaksi strategisen tason ohjausasiakirjoja, kuten strategioita, suun-
nitelmia ja sopimuksia. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmät tulisi sisällyttää esimerkiksi sairaanhoitopiirien 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmiin sekä alueellisiin hyvinvointikertomuksiin. Taiteen ja kult-
tuurin juurtumista sote-palveluihin voidaan edistää myös alueellisella kulttuurihyvinvointisuunnitelmalla, jollai-
sesta nostamme esimerkkinä esiin Kulttuurisote II -hankkeessa työstetyn Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kult-
tuurihyvinvointisuunnitelman. 
 
Suunnitelmien toimeenpanossa tarvitaan maakunnallista vuoropuhelua muun muassa sairaanhoitopiirin, kuntien, 
oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnan eri toimialat 
yhteistyöhön terveyden edistämisessä. Tätä tavoitetta tukee uusi kuntien kulttuuritoimintalaki, jonka yhtenä ta-
voitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön joulukuussa 2018 antama suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden pa-
rantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa korostaa myös laajaa yhteistyötä. 
 
Kulttuurisote II -hankkeen henkilöstö 

Hanna Kleemola, projektipäällikkö, Pohjanmaan liitto 
Pirjo Heino, projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Mervi Lehmusaho, projektipäällikkö, Pohjois-Savon liitto 
Eriikka Siirala, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
 
Kulttuurisote II -hankkeen ohjausryhmä 

Tarja Hautamäki, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liito (pj.) 
Hanna Hangasluoma, kehittämissuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Tarja Miettinen, hallintojohtaja, Pohjois-Savon liitto 
Seppo Soinila, neurologian professori, ylilääkäri, neurotoimialue, Turun yliopistollinen keskussairaala 
Maren Konttinen, Himalajan palveluyksikön johtaja, Vaasan kaupunki 
Tuija Ahola, kehittämissuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto 
Pekka Puustinen, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Sirkku Jyrkkiö, syöpätautien dosentti, toimialuejohtaja, Turun yliopistollinen keskussairaala 
 
Vuonna 2018 ja 2019 toteutettujen Kulttuurisote-hankkeiden tavoitteena on ollut integroida taide ja kulttuuri sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Liitteenä tietoa Kulttuurisote II -hankkeesta. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 1–7, 14–15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 8–13

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Pohjanmaan liiton kuntayhtymähallitus
Hietasaarenkatu 6 B
65100 Vaasa

Pykälät 8–13

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 (neljäntoista) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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