
Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 208 

Maria Sarkio

Sairaanhoitajaksi kasvattaminen
Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat

Suomessa vuoteen 1967 asti

Helsinki 2007



Valvoja
Professori Hannu Simola

Ohjaajat
Dosentti Marjatta Rahikainen, Helsingin yliopisto
Dosentti Heikki S. Vuorinen, Helsingin ja Tampereen yliopisto

Esitarkastajat
Professori Anna-Maija Pietilä, Kuopion yliopisto
Dosentti Maria Lähteenmäki, Helsingin yliopisto

Vastaväittäjä
Dosentti Arto Jauhiainen, Turun yliopisto

Kansikuva: Suomen sairaanhoitajaryhdistyksen julkaisema Sairaanhoitajattaren 
oppikirja III vuodelta 1930. 

Yliopistopaino, Helsinki

ISBN 978-952-10-3637-8 (nid.)
ISBN 978-952-10-3638-5 (PDF)
ISSN 1238-3465



Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 208

Maria Sarkio

Sairaanhoitajaksi kasvattaminen
Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti  

Tiivistelmä
Tutkimuksen kohteena ovat toisaalta sairaanhoitajien peruskoulutuksessa käyte-
tyt sairaanhoidon oppikirjat, niiden laadintaprosessit ja välittämä näkemys sai-
raanhoitajaihanteesta, toisaalta sairaanhoitajaksi kasvattamiseen liittyneet moni-
naiset valtaprosessit. Oppikirjat ovat yksi keskeinen valtaprosessi. Tutkimuksen 
tarkastelujakso on pitkä: se ulottuu 1880-luvulta vuoteen 1967 saakka. Paikannan 
tutkimukseni ammattikasvatuksen historiantutkimukseksi ja samalla oppikirja-
tutkimukseksi. Haen vastausta siihen, minkälaisia valtaprosesseja löytyy sairaan-
hoitajaksi kasvattamisesta. Toiseksi etsin selitystä siihen, miten ja kuka/mikä käyt-
ti tai ketkä/mitkä käyttivät sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja vallan välineinä. 
Selvitän myös sitä, millaiseen hyvän sairaanhoitajan näkemykseen sairaanhoita-
jakasvatuksella ja oppikirjojen avulla pyrittiin sekä sitä, miten nämä käsitykset 
muuttuivat tarkastelujakson aikana.  

Tutkimuksen teoreettisena lähestymistapana ovat Michel Foucault’n valtakäsit-
teet: normalisoiva valta, kurinpidollinen valta ja tietovalta, joita paikannetaan sai-
raanhoitajaksi kasvattamisen valtaverkostoista ja oppikirjojen laadinta- ja julkaisu-
prosesseista. Vallan tekniikkaan kuuluvat keskeisesti tiedon kokoaminen, viestien 
välittäminen ja diskurssien luominen. Mainitut asiat ovat keskeisiä myös oppikir-
jojen laadinnassa ja oppikirjojen käytössä. Sairaanhoitajakoulutukseen sovellettuna 
se tarkoittaa esimerkiksi sitä, millaista tietoa koulutuksessa opetettiin ja välitettiin. 
Näissä prosesseissa oppikirjoilla oli merkittävä asema. Sairaanhoitajaksi kasvatta-
misessa oli monenlaista ja samanaikaista valtaa: esimerkiksi oppilaita muokattiin 
kurinpidon ja normalisoinnin avulla. Oppilaskodissa asuminen oli pakollista. 

Koulutetut sairaanhoitajat halusivat erottautua kouluttamattomista edeltäjis-
tään ja omaa ammattiryhmää vähemmän koulutetuista (esimerkiksi apuhoitajista 
ja siivoojista) muun muassa työpukeutumisen ja asumisjärjestelyjen avulla. Val-
tio rajasi sairaanhoitajien ammatinharjoittamista lainsäädännöllä, sillä ammatin 
harjoittaminen edellytti koulutusta, suoritettua ammattitutkintoa ja sen rekiste-
röintiä. Rekisteröinnillä tehtiin laittomaksi muiden kuin sairaanhoitajan tutkin-
non suorittaneiden sairaanhoitotoimen harjoittaminen. Näin viranomainen rajasi 
sairaanhoitajan asiantuntijatietoa ja -asemaa. 

Oppikirjat olivat sekä sairaanhoitajien, lääkäreiden että viranomaisen (lääkin-
töhallitus) käyttämiä vallan keinoja, joiden avulla varmistettiin oman ammatti-
kunnan asiantuntijatietoa ja asiantuntija-asemaa sekä rajattiin kilpailijoiden asi-
antuntemusta. Oppikirjojen avulla myös yhtenäistettiin sairaanhoitajakoulutusta 
jo 20 vuotta ennen koulutuksen virallista yhtenäistämistä vuonna 1930. Oppikir-
jojen avulla lääkintöhallitus pyrki yhtenäistämään sairaaloiden kirjavia hoitokäy-
täntöjä.



Sairaanhoitajat käyttivät oppikirjoja myös professionaalistumispyrkimyksis-
sään. Oppikirjojen välityksellä muokattiin oppilaiden identiteettiä kohti kutsu-
mussairaanhoitajanäkemystä ja tuettiin sen toteutumista kasvatuksessa. 1960-lu-
vulta lähtien sairaanhoitajan työ määriteltiin ammatiksi.  Sairaanhoitajat ja lääkärit 
kiistelivät koko tarkastelujakson ajan siitä, mikä oli optimaalinen tietopuolisen ja 
käytännöllisen opetuksen suhde sairaanhoitajakoulutuksessa. Keskustelu lääketie-
teen osuudesta oppikirjoissa keskittyi 1930- ja 1940-luvulle. Sairaanhoitajat olivat 
epätietoisia omasta asiantuntemuksestaan eivätkä kyenneet saamaan aikaan uutta 
sairaanhoidon oppikirjaa. Siksi sairaanhoitajakoulutuksessa käytettiin jo 1940-lu-
vulla vanhentuneeksi käynyttä oppikirjaa vuodesta 1936 aina 1960-luvulle saakka. 
Näin ollen oppikirja hidasti ja esti sairaanhoitajan asiantuntijatiedon ja itsenäisen 
aseman kehittämistä.

Avainsanat: sairaanhoitaja, sairaanhoitajakoulutus, oppikirja, valta,
Michel Foucault
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Abstract
This study aims, fi rst, to analyse the historical development of Finnish nursing text-
books in the training of nurses and in nursing education: what Foucauldian power 
processes operate in the writing and publishing processes? What picture of nursing 
did early nursing books portray and who were the decision makers? Second, this 
study also aims to analyse the processes of power in nurse training processes. The 
time frame extends from the early stages of nurse training in the late 1880s to 1967. 
This present study is a part of textbook research and of the history of professional 
education in Finland. This study seeks to explain how, who or what contributed 
the power processes involved in the writing of nursing textbooks and through text-
books. Did someone use these books as a tool to infl uence nursing education? The 
third aim of this study is to defi ne and analyse the purpose of nurse training. 

Michel Foucault´s concept of power served as an explanatory framework for 
this study. A very central part of power is the assembling of data, the supplying 
of information and messages, and the creation of discourses. When applied to 
the training of nurses, power dictates what information is taught in the training 
and contained in the books. Thus, the textbook holds an infl uential position as a 
power user in these processes. Other processes in which such power is exercised 
include school discipline and all other normalizing processes. One of most power-
ful ways of adapting is the hall of residence, where nursing pupils were required to 
live. Trained nurses desired to separate themselves from their untrained predeces-
sors and from those with less training by wearing different uniforms and living in 
separate housing units. The state supported the registration of trained nurses by 
legislation. With this decision the state made it illegal to work as a nurse without 
an authorised education, and use these regulations to limit and confi rm the pro-
fessional knowledge and power of nurses.

Nurses, physicians and government authorities used textbooks in nursing edu-
cation as tools to achieve their own purposes and principles. With these books all 
three groups attempted to confi rm their own professional power and knowledge 
while at the same time limit the power and expertise of others. Public authori-
ties sought to unify the training of nurses and the basis of knowledge in all nurs-
ing schools in Finland with similar and obligatory textbooks. This standardisa-
tion started 20 years before the government unifi ed nursing training in 1930. The 
textbooks also served as data assemblers in unifying nursing practices in Finnish 
hospitals, because the Medical Board required all training hospitals to attach the 
textbooks to units with nursing pupils. 



For the nurses, and especially for the associations of Finnish nurses, making and 
publishing their own textbooks for the training of nurses was a part of their pro-
fessional projects. With these textbooks, the nursing elite and the teachers tended 
to prepare nursing pupils’ identities for nursing’s very special mission. From the 
1960s, nursing was no longer understood as a mission, but as a normal vocation. 
Nurses and doctors disputed this view throughout the period studied, which was 
the optimal relationship between theory and practice in nursing textbooks and 
in nurse education. The discussion of medical knowledge in nursing textbooks 
took place in the 1930s and 1940s. Nurses were very confused about their own 
professional knowledge and expertise, which explains why they could not create 
a new nursing textbook despite the urgency. A brand new nursing textbook was 
published in 1967, about 30 years after the predecessor.

Keywords: nurse, nurse training, nursing education, power, textbook, 
Michel Foucault        



Esipuhe

Tutkimukseni juuret johtavat 1990-luvulle: terveydenhuoltoa käsittelevää julkai-
sua lukiessani jäin miettimään sairaanhoitajien kouluttautumisintoa, jatkuvaa 
keskustelua sairaanhoitajakoulutuksen pituudesta ja sen työelämää vastaavuu-
desta (liiasta teoreettisuudesta). Myös Michel Foucault’n näkemykset kiehtoivat. 
Päätin yhdistää mainitut kaksi mielenkiinnon kohdetta ja ”vähän tutkaista asiaa”. 
Tämä väitöskirja on löytyneiden vastausten konkreettinen lopputulema.    

Kiitän ohjaajiani dosentti Marjatta Rahikaista ja dosentti Heikki Vuorista roh-
kaisusta, mielenkiinnosta ja kommenteista, jotka mahdollistivat tutkimukseni val-
mistumisen. Väitöskirjani esitarkastajat, dosentti Maria Lähteenmäki ja professori 
Anna-Maija Pietilä perehtyivät huolellisesti laajaan käsikirjoitukseen. Kiitän heitä 
hyödyllisistä huomioista, jotka edistivät työn loppuunsaattamista.

Taustatuesta ja keskustelukumppanuudesta olen kiitollinen dosentti Marian-
ne Tallbergille, jonka laaja kirjasto oli todellinen aarreaitta aloittelevalle tutkijalle. 
Kiitän Toimihenkilöarkiston johtaja Riitta Itälää sekä Kansallisarkiston ja Stakesin 
arkiston henkilökuntaa asiantuntemuksesta ja avusta. Ilman teitä tutkimukseni ei 
olisi ollut mahdollinen. Kiitokset myös aineiston etsintäavusta Sjuksköterskeföre-
ningen i Finland -järjestön toiminnanjohtajalle Marianne Falckille, jonka työnte-
on monesti keskeytin. Kirjoitusasun viimeistelyssä minua on auttanut fi losofi an 
maisteri Liisa Holstila.

Liisa Granbom-Herrasta, Irja Eskolaa, Pentti Jänkälää ja Pekka Silventoista, 
”kuikkalaisia” ja Jukka Rantalan seminaarilaisia kiitän inspiroivista keskuste-
luista ja tutkijakumppanuudesta – moneen ylipääsemättömältä vaikuttaneeseen 
pulmaan löytyi ratkaisu viimeistään jälki-istunnoissa. Ystäville ja perheelleni kii-
tos pitkämielisyydestä, sillä viime aikoina tutkimustyö on täyttänyt vapaa-aikani. 
Lämpimän kiitoksen osoitan Ritva Tikkaselle kannustuksesta ja monenlaisesta 
avusta opintoputkeni aikana. Rakkaimmat kiitokset kuuluvat Tuomakselle, joka 
jaksoi käsittämättömän kärsivällisesti kuunnella vaimon monologeja ”MF:n käsit-
teiden sekopäisyydestä”.

Kiitän Suomalaista konkordialiittoa taloudellisesta tuesta, joka mahdollisti 
muutaman kuukauden täysipainoisen paneutumisen tutkimustyöhön. Työ ilmes-
tyy Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia -sarjassa, mistä kiitos laitoksen johtajal-
le Marja Martikaiselle. 

Maria Sarkio
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OSA I  – TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1 Johdanto

Koulutus ja sen välityksellä rakentuvat erilaiset tutkinnot ovat keskeinen eri am-
mattiryhmiä kuten myös yksittäisiä ihmisiä erottava tekijä. Ammatillinen koulu-
tus ja siihen liittyvä asiantuntijatieto oikeuttavat ja pätevöittävät tietyn ammatin 
harjoittamiseen. Ammattiin opiskelevat oppivat koulutuksessa muun muassa sen, 
että ammattiryhmään kuuluvilla on sellaista erityistä tietoa, jonka käyttämiseen 
juuri heillä on koulutuksensa perusteella oikeutus ja siihen liittyvä alansa asian-
tuntijuus.1 Tällaisen asiantuntijatiedon omaksumisen, ammattipolvelta seuraa-
valle välittämisen ja asiantuntijuuden kehittymisen monimutkaisissa prosesseissa 
oppikirjoilla on merkittävä asema tiedon välittäjinä. 

Koulutuksen yleistyessä, laajentuessa ja moninaistuessa kiristyy kilpailu sii-
tä, kenellä on oikeus tietoon ja asiantuntijuuteen sekä niiden mahdollistamaan 
asemaan ja siihen ehkä liittyvään vallankäyttöön. Koulutusjärjestelmät tuottavat 
monelle alalle uusia ammattiryhmiä, jotka murtavat vakiintunutta järjestystä, uu-
distavat työnjakoa ja ylipäätään hämmentävät pelikenttää monin tavoin. Uudet 
ammattilaiset pakottavat alalle heitä aiemmin tulleet kilpailuun tiedosta, asemas-
ta ja vallasta. Tämän taistelun palkintona on asiantuntijan status. Monesti tähän 
tavoiteltuun asiantuntijan asemaan liittyy myös hierarkkinen päätösvalta, joka 
mahdollistaa vallankäytön.

Menneisyyttä ei voi arvostella tämän päivän tiedon perusteella. Sen sijaan voi 
kysyä, miten ja miksi jotain tapahtui. Tähänastinen Suomen sairaanhoitajakoulu-
tuksen historiankirjoitus on ollut pääasiassa yksittäisten henkilöiden (”uranuur-
tajien”) toimintaa kuvaavaa tai organisaatioiden, kuten sairaaloiden tai sairaan-
hoitajakoulujen, historioita tai historiikkeja. Nyt on riittävästi ajallista etäisyyttä 
sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheisiin, joten on mahdollista lähestyä sairaan-
hoitajakasvatusta ja -koulutusta, sen välittämää ja muokkaamaa näkemystä hyväs-
tä sairaanhoitajasta ja sairaanhoitajan työssä tarvittavasta asiantuntijatiedosta sekä 
oppikirjojen merkitystä näissä prosesseissa. 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän suurin vallankäyttäjä oli 1990-luvun al-
kuun asti lääkintöhallitus, joka yksityiskohtaisesti sääteli koko terveydenhuollon, 
mukaan lukien sairaanhoitajakoulujen toiminta sitomalla valtionrahoitusosuudet 
määräystensä noudattamiseen. Toinen lääkintöhallituksen vaikutuskanava oli 
kaikkinainen säädösvalmistelu, jonka kautta se hallinnoi alaansa kuuluvia toimin-
toja.2 Sairaanhoitajien koulutusta sääteleviin asetuksiin oli kirjattu, että lääkintö-
hallituksen toimivaltaan kuului esimerkiksi määrätä, mitä kirjoja sairaanhoita-
jakoulussa käytettiin oppikirjoina. Lääkintöhallituksen virkamiehet osallistuivat 
myös aivan konkreettisesti oppikirjojen laadintaan esimerkiksi sairaanhoitajajär-
jestöjen organisoimien työryhmien jäseninä.

1 Rinne & Jauhiainen 1988, 3. 
2 Lehto 2003, 132–134. 
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Juhani Lehto laajentaa keskustelua sairaanhoitajien ja lääkärien vallankäyttöön 
poliittisessa päätöksenteossa. Hänen mukaansa terveydenhuoltopolitiikan tutki-
musten perusteella lähes poikkeuksetta lääkärikunta on kansainvälisesti ollut ja 
on keskeisin vallankäyttäjä, vaikka se ei ole lukumääräisesti suurin. Sairaanhoi-
taja- ja muu hoitohenkilökunta on lukumääräisesti suurin, mutta tämän ryhmän 
poliittista vallankäyttöä ja professioaseman tavoittelua on tutkittu huomattavasti 
vähemmän kuin lääkärien. Lehto päätyy johtopäätökseen, että juuri hoitohenkilö-
kunta on tärkein sairaaloiden muutosta ja muuttumattomuutta selittävä tekijä.3

Suomessa ammattikasvatuksen päämääräksi on nähty ammatilliseen kansa-
laisuuteen perustuvan yhteiskunnan rakentaminen ja tässä prosessissa toimijoina 
olivat toimialan, hallinnon ja koulutuksen moniulotteiset valtaverkostot.4 Tällai-
sen tulkinnan mukaan sairaanhoitajien ammatillinen koulutus muotoutui pää-
töksentekijöiden kannalta tarkoituksenmukaiseksi, koska heillä oli mahdollisuu-
det muutoksen hallintaan ja sen ohjaamiseen haluttuun suuntaan. Näkökulman 
vaihtaminen johtaa erilaiseen tulkintaan. Annikki Lämsän mukaan sairaanhoita-
jakoulutus muodostui tarkoituksenmukaiseksi, koska se ajan myötä kehittyi työs-
tä ja työelämän tarpeista.5

Sairaanhoitajakunnan julkilausumatonta traditiota ja kulttuuria ei kirjata vi-
rallisiin opetussuunnitelmiin, kuten ei muidenkaan ammattikuntien, vaan niitä 
välitetään muun muassa ammatillisen koulutuksen, ammattilehtien ja oppikirjo-
jen kautta. Koulutuksessa piiloviestien ja piilo-opetussuunnitelman välittäjinä toi-
mivat esimerkiksi käytännöllisen opetuksen oppipoikajärjestelmä, jossa ohjaajalla 
– siis jo ammattikuntaan kuuluvalla osaajalla, mestarilla – on keskeinen asema 
perinteiden siirtäjänä. Toinen tehokas piilo-opetussuunnitelman ja muiden pii-
loviestien välittäjä on oppikirja. Frances Cherryn mukaan oppikirjat ovat tärkein 
keino välittää uusille opiskelijoille niin oppialan tietoja kuin arvojakin. Hänen 
mukaansa varsinkin oppikirjat sosiaalistavat noviiseja alan kulttuuriin, muovaa-
vat ja kehittävät koko oppialaa. Parhaimmillaan tai pahimmillaan nämä viestit 
ovat sellaisia itsestäänselvyyksiä, että opettaja ei tule lainkaan kyseenalaistaneeksi 
niitä opetuksessaan.6 Oppikirjoja käytetään jopa avoimesti politiikan ja vallan vä-
lineinä, kuten kansainväliset uutiset Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin erimielisyyk-
sistä keväällä 2005 osoittivat.7       

Jo ennen kuin sairaanhoitajakoulutus aloitettiin Suomessa, monenlainen valis-
tuskirjallisuus välitti väestölle tietoa terveyden ja sairauksien hoidosta. Terveyden 
vaalimisessa ja sairauksien hoidon neuvomisessa käytettiin myös muita kuin ny-
kymielessä opetustarkoituksiin laadittuja teoksia, kuten uskonnollisia kirjoituksia

3 Lehto 2003, 131.
4 Heikkinen & Henriksson 2001, 212.
5 Lämsä 2005, 64.
6 Kalmus 2004, 471–472, 474; Cherry 1995, 3–10. Ks. myös Ylijoki 1998, 72–73.
7 Lehtitietojen mukaan esim. ”Kiinassa nousee valtaisa protesti Japania vastaan” 
(Helsingin Sanomat 5.4.2005, A 13); ”Japanin vastaiset protestit levisivät Kiinan pää-
kaupunkiin” (Helsingin Sanomat 10.4.2005, A14); ”Kiinalaiskirjoissa kommunistien 
uhreista vaiettiin” (Helsingin Sanomat 23.4.2005, A 16); ”Japanilaiskirja silotteli hyök-
käykset mieleisikseen” (Helsingin Sanomat 23.4.2005, A 16). 
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(Raamattu ja Koraani) ja antiikin kirjallisuutta. Suomessa lääkintöhallitus julkaisi 
vuonna 1844 suomeksi ja ruotsiksi Ruotsin esikuvan mukaisesti rahvaalle suun-
natun lastenhoito-oppaan.8 Niin ikään lääkintöhallituksen toimeksiannosta Elias 
Lönnrot laati terveyden- ja sairaanhoidon valistuskirjallisuutta: ensin ilmestyi ka-
tovuosien opas, minkä jälkeen Lönnrot aloitti terveysvalistuskirjan kirjoittamisen. 
Hän aikoi suomentaa ruotsalaisen K. Nordbladin kirjan, mutta myöhästyi, sillä se 
ilmestyi vuonna 1837 Johan Henrik Keckmanin käännöksenä nimellä Terweyden 
Opetus-Kirja, yhteiselle kansalle, ilmoittain lyhykäisen neuwon, kuinka terweys tai-
taa varjeltaa, taudit estettää, ja kuinka niitä, Lääkärin awun puutteesa, selwillä ja 
pian saatawilla wälikappaleilla ja soweliaalla hoidolla wastustaa taitaan.9 Lönnrot 
joutui muuttamaan suunnitelmiaan, ja niinpä 1839 ilmestyi viranomaisen kustan-
taman valistusoppaan sijasta Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri.10 

Erilaisia oppikirjojakin oli Suomessa jo keskiaikana.11 Suomessa oppikirjojen 
sarjatuotanto alkoi 1800-luvulla ja liittyi aluksi voimakkaasti kansallistunteen 
nostamiseen ja suomenkielen aseman kohentamiseen. Oppikirjoihin perehtyi 
useampikin komitea jo 1880-luvulla, esimerkiksi Kielioppikirjakomitea pohti äi-
dinkielen oppikirjakysymyksiä12 ja Kansakoulujen oppikirjakomitea perehtyi ni-
mensä mukaisesti kansakoulun oppikirjoihin. Kansakoulujen oppikirjakomitea 
määritteli terveysopin osaksi luonnontiedon oppikirjaa. Se päätyi esittämään, että 
terveysopissa piti käsitellä vain lyhyesti ihmisen anatomia ja fysiologia ja edellisiä 
laajemmin ravintoaineet, vesi ja ilma.13

Oppikirjakomitea pohti kolmen vuoden ajan (1945–1948) kansa-, oppi- ja 
ammattikoulutuksen oppikirjatarjonnan yhtenäistämistä, kansakoululaisille tar-
koitettujen, liian laajoiksi todettujen kirjojen supistamista ja ammatillisen koulu-
tuksen oppikirjapulaa. Komitea oli tyytyväinen kauppa- ja teollisuusministeriön 
tammikuussa 1944 tekemään päätökseen, jonka mukaan teknillisen alan, kaupan 
ja ammattikoulujen oppikirjat oli hyväksytettävä ministeriön ammattikasvatus-
osastolla ennen käyttöönottoa. Terveydenhuoltoalan oppikirjat eivät kuitenkaan 
sisältyneet komitean tehtäväksiantoon. Lääkäreiden, sairaanhoitajien, kätilöiden 
ja hammaslääkäreiden koulutusasiat kuuluivat lääkintöhallituksen alaisuuteen, 
joka halusi tietoisesti toimia erillään muusta ammatillisesta koulutuksesta.14     

Suomen sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaanhoitajan ammatin historian tut-
kimus oppikirjojen avulla ja myös oppikirjojen oman historian tutkiminen on tär-
keää kirjojen poikkeuksellisen pitkien käyttöaikojen takia; esimerkiksi Harald Fab-
ritiuksen, Sophie Mannerheimin ja Ellen Nylanderin kirja Käytännöllisiä ohjeita ja 
sairashoito-otteita ja sen korjattu versio Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoidollisia 
toimenpiteitä olivat Suomessa oppikirjakäytössä yhteensä 25 vuotta.15 Ensimmäi-

 8 Rytkölä 1998, 326, 354–355.
 9 Vuorinen 1999, 326; Nordblad 1837.
10 Rytkölä 1998, 354–355. 
11 Häkkinen 2002, 13–23; Lappalainen 1992, 49–50.
12 KM 1888:2.
13 KM 1889:10, 85.
14 Kyöstilä henkilökohtainen tiedonanto 10.11.2004; KM 1948:5.
15 Pakkala 1963, 708.   
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nen painos ilmestyi 1912 ja kolmas, uudistettu painos lähes kaksikymmentä vuot-
ta myöhemmin vuonna 1930. Enni Voipion vuonna 1936 ilmestyneen oppikirjan 
Sairaanhoidon alkeet uusittuja painoksia luettiin vielä 1960-luvulla. Myös Ritva 
Veteläsuon vuonna 1967 ilmestynyttä Sairaanhoito-oppia käytettiin lähes kahden-
kymmenen vuoden ajan sairaanhoito-opin oppikirjana. Sen mukaan oppinsa saa-
neita sairaanhoitajia on siis työelämässä vielä pitkään. Tutkimuskohteinani olevil-
la oppikirjoilla on näin ollen selkeä kytkös tämän päivän terveydenhuoltoon. 

Kun vertaa edellä mainittujen kolmen oppikirjan ja nykyisin käytössä olevien 
oppikirjojen käyttöaikoja, huomaa, miten valtava muutos on tapahtunut. Vielä 
1980-luvulla sairaanhoitajakoulutuksessa oppikirjojen käyttöikä oli 8–10 vuot-
ta. Tieto uusiutuu yhä nopeammin, ja se on saatava tuoreena lukijoille, joten nyt 
2000-luvulla Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjan käyttöikä on kor-
keintaan kaksi vuotta.16  

Eri ammattialoille on syntynyt aikojen kuluessa omaleimaiset ammattikult-
tuurinsa ja historiansa. Anja Heikkisen ja Lea Henrikssonin jäsennyksen mukaan 
ajanjakso 1860–1870-luvulta suunnilleen 1910-luvulle saakka oli sairaanhoidon ja 
muiden hoiva-alojen ammatillistamisen aikaa, jolloin luotiin myös terveydenhuol-
lon ammatilliset hierarkiat ja niiden oikeutuksen perustat. Heikkinen ja Henriks-
son puolittavat sairaanhoitajakoulutuksen kehityksen karkeasti kahtia: noin sadan 
vuoden ajan eli 1960–1970-luvuille asti koulutuksen painopiste oli työelämässä, ja 
tämän jälkeen 1980-luvulta lähtien on korostunut teoreettisen opetuksen merki-
tys.17 Sairaanhoitajakoulutuksessa korostettiin ammatillisuutta ja ammattiin kas-
vamista, ja näissä prosesseissa oppikirjat ja opettajat toimivat merkittävinä kult-
tuurin ja ammattitiedon siirtäjinä – jopa niin, että oppikirjojen tulkittiin olevan 
tärkein tietolähde.18 Kun sairaanhoitajakoulutus laajeni ja oppikirjojen lukijakun-
ta suureni, kasvoi myös kirjojen merkitys hyvän sairaanhoitajamallin välittäjänä 
ja muokkaajana.19

Oppikirjoja ja niiden laadintaprosesseja on tärkeää tutkia, koska oppikirjat 
ovat merkittäviä ammattikulttuurin ja ammatti-ihanteiden välittäjiä. Tämän tut-
kimuksen lähtökohtana on oletus, että sairaanhoitajaksi kasvattamisessa oppikirja 
on monenlaisen vallankäytön väline ja vallankäyttäjä, jos sen avulla voidaan nor-
malisoida hyvä sairaanhoitaja ja sairaanhoitajan työssä tarvittava asiantuntijatieto. 
Toisin sanoen välittää vain sellaista tietoa, jota halutaan välitettävän ja käytettävän 
potilaan hoidossa sairaalan eri henkilöstöryhmien työnjaon mukaisesti. Jos luki-
ja sisäistää oppikirjan piiloiset ja julkituodut viestit ja toimii niiden mukaisesti, 
oppikirja on täyttänyt tehtävänsä arvojen ja toimintatapojen välittäjänä. Valta on 
tällöin vaikuttamista. Siksi sairaanhoitajakoulutuksen ja sen osana oppikirjojen 
historian tutkiminen on tarpeellista.

16 Sunimento 2000, 8.
17 Heikkinen & Henriksson 2001, 212–214. 
18 Kiuru 1972, 53–54. Riitta Kiuru toteaa Tampereen yliopistossa 1968 hyväksytyssä 
tutkielmassaan, että ”Pääosa tiedoista tulisi hankkia kirjojen avulla. Opettajan opetus 
palvelee mielipiteenä ja ohjeena, mutta se on merkityksetön yksinomaisena tietona.” 
(Kiuru 1972, 53).  
19 Emanuelsson 1990, 39.
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1.1 Sairaanhoidon kehitys sairaanhoitajan työn näkökulmasta

Sairaanhoitajakoulutuksen synty ja sen monenlaiset kehityspolut eri maissa ovat 
sidoksissa sairaiden hoitamisessa tapahtuneisiin muutoksiin ja yhteiskunnallisiin 
tapahtumiin. Länsimaisen sairaanhoidon kehitys jäsentyy eri lailla riippuen siitä, 
mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Yhtymäkohtia lääketieteen historiaan on 
runsaasti, sillä usein kyse on samoista ilmiöistä, joita valotetaan eri tieteenalojen 
lähestymistavoin ja erilaisin painotuksin. Sairaanhoidon kehitystä sairaanhoitajan 
näkökulmasta on tutkinut Em Olivia Bevis. Hän jakaa kehityksen neljään aikakau-
teen taustalla vaikuttaneiden fi losofi sten suuntausten perusteella: asketismin, ro-
mantismin, pragmatismin ja humanistisen eksistentialismin aikakausiin. Bevisin 
mukaan nämä aikakaudet olivat osittain päällekkäisiä ja jokaisesta aikakaudesta 
on piirteitä havaittavissa vielä nykyäänkin.20  

Asketismin aikakausi jatkui 1910-luvulle asti. Sairaanhoito oli naisille kuuluvaa 
kutsumustyötä, jolle omistauduttiin täysin muusta elämästä ja maailmasta vetäy-
tyen.21 Erityisesti Florence Nightingale piti näitä tärkeinä. Hoitamisessa painottui-
vat sairaanhoitajan itsensä kieltäminen, ankara itsekuri, ihmisen henkinen ulottu-
vuus ja kristilliset ihanteet. Nightingale korosti sairaanhoitajan velvollisuuksia ja 
kuuliaisuutta, mutta myös omakohtaisen ajattelun merkitystä:

”Mutta älköön yksikään nainen vain luulko, ettei kuuliaisuus lääkäriä kohtaan 
ole ehdottomasti tarpeen. Asian laita on vain niin, etteivät lääkärit enempää 
kuin hoitajatkaan pane tarpeeksi suurta painoa älykkääseen tottelemiseen, sii-
hen tosiasiaan, että totteleminen sinänsä hyödyttää sangen vähän.”22 

Asketismin kaudella potilas nähtiin henkisenä olentona, jonka pelastamiseksi 
sairaanhoitajan oli tehtävä kaikkensa. Sairaanhoidon painopiste oli kuitenkin hoi-
tajassa ja hänen hengellisessä kasvussaan, ei potilaassa tai tämän hoitamisessa.23 
Niinpä edellä olevan perusteella voi pohtia sitä, oliko sairaanhoitajien toiminta 
perimmiltään pikemminkin itsekeskeistä tai itsekästä – ei itsensä uhraamista ku-
ten sairaanhoitajien tuolloista toimintaa on yleensä tulkittu. Aikakauden keskeiset 
vaikuttajat Theodor Fliedner ja Florence Nightingale halusivat kohottaa sairaan-
hoitajan työn arvostusta kunnioitettavana ammattina. Molempien näkemys sai-
raanhoidosta perustui kristilliseen lähimmäisenrakkauteen.24 Suomessa ei juuri 
esiintynyt tällaista asketismia, vaikka muutoin suomalainen sairaanhoito sai vai-
kutteita keskieurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta sairaanhoidosta tiivii-
den yhteistyöverkostojen välityksellä.25 

Sairaanhoitajat uupuivat itsensä kieltämiseen ja siihen, että ns. suuri yleisö 
tulkitsi edelleen sairaanhoitajan työn perustuvan uskonnolliseen vakaumukseen.

20 Bevis 1982, 34–35; Grindle & Dallat 2000, 206.
21 Marriner-Tomey 1994, 72.
22 Nightingale 1938, 203.
23 Bevis 1982, 37; Grindle & Dallat 2000, 206–207.
24 Bevis 1982, 36–38. 
25 Tallberg 1991, 77.
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Siirryttiin romantismin aikakauteen, joka oli vahvimmillaan 1920-luvulta 1940-
luvun alkuvuosiin saakka. Nyt korostettiin nöyryyttä ja ehdotonta kuuliaisuutta 
sairaalalle, lääkärille, ylihoitajalle ja potilaalle. Sairaanhoitaja nähtiin epäitsenäi-
senä ja alistuvana lääkärin ammattiapulaisena, jonka toimintaa motivoi tietoisuus 
siitä, että hän oli tehnyt kaikkensa potilaan puolesta ja että lääkäri voi olla ylpeä 
hänen osaamisestaan. Keskeistä oli lääketieteellinen diagnoosi, ei potilas tai hänen 
tarpeensa. Bevis muistuttaa, että kriittisyys ei kuulunut tämän aikakauden keskei-
siin piirteisiin.26

Romantismin piirteitä löytyy myös Suomen sairaanhoidosta. Esimerkiksi Vii-
purin lääninsairaalan ylihoitajan Meeri Maneliuksen (1939) artikkelissa kuuliai-
suuden vaatimus näkyy selvästi. Ylihoitaja oli närkästynyt siitä, että sairaanhoitajat 
vaihtoivat työpaikkaa sairaalan ja esimiehen näkökulmasta liian usein ja aiheutti-
vat siten häiriöitä laitosten toiminnalle. Kirjoittajasta oli ennen kuulumatonta ja 
käsittämätöntä, että työpaikkaa vaihdettiin sen perusteella, ettei aiempi sairaala 
kyennyt järjestämään työntekijöille kuuluneita vuosilomia. Maneliuksen mukaan 
sairaanhoitajat eivät tarkoituksellisesti ymmärtäneet työnantajan näkökulmaa asi-
aan. Oppilaatkaan eivät halunneet uhrautua, vaan valittivat, kun joutuivat valvo-
maan ylimääräisen kuukauden. Kirjoittaja peräänkuulutti sairaanhoitajia noudat-
tamaan velvollisuuksiaan sairaaloita kohtaan.27

Toisen maailmasodan jälkeen alkoi sairaanhoidossa pragmatismin kausi, joka 
jatkui aina 1970-luvulle asti. Tuolloin koko Euroopassa oli jälleen kerran kova 
pula terveydenhuoltohenkilöstöstä. Potilaan hoidon lähtökohtana olivat edelleen 
potilaan sairaudet ja niiden lääketieteelliset diagnoosit. Pragmatismin kaudel-
la terveydenhuollon arvot ja toiminta perustuivat lähes yksinomaan hyötyyn ja 
seurauksiin, joten monesti määrä korvasi laadun. Kvantitatiivisten tavoitteiden 
korostuminen oli itse asiassa hyvin ymmärrettävä seuraus vuosikymmenien sai-
raanhoitajapulasta. Hoitotieteellisten teorioiden kehittäminen alkoi voimistua 
1950-luvulta lähtien, ensimmäisenä Yhdysvalloissa.28  

Pragmatismin aikakautena sairaanhoitajien kuten kaikkien muidenkin hoito-
henkilökuntaan kuuluvien työ erityisesti sairaaloissa oli Suomessa edelleen lääke-
tieteelle alisteisessa asemassa.

Vaikea sairaanhoitajapula oli tärkein syy siihen, että erikoistuminen irrotettiin 
perustutkintoon johtavasta koulutuksesta erilliseksi jatkokoulutukseksi vuonna 
1957. Ajateltiin, että terveydenhuoltoon saadaan lisää voimavaroja kehittämällä 
työnjakoa ja eriyttämällä koulutusta. Niinpä alalle tuli uusia ammattiryhmiä, kun 
lääkitysvoimistelijakoulutus käynnistettiin uudelleen vuonna 1942, apuhoitajien 
koulutus vakinaistettiin vuonna 1946, sosiaalihoitajien koulutus aloitettiin vuon-
na 1946, röntgenteknillisten apulaisten vuonna 1951 ja laboratorioteknillisten 
apulaisten vuonna 1953.

1960-luvun loppupuolella sairaanhoitajat alkoivat pohtia potilaskeskeisyyt-
tä, hoidon laatua ja tehokkuutta. Muun muassa WHO käsitteli kyseisiä teemoja 
sairaanhoitajien näkökulmasta julkaisuissaan, joista ne sitten siirtyivät suomalai-

26 Bevis 1982, 33–39; Grindle & Dallat 2000, 209–210.     
27 Manelius 1939. 
28 Esim. Raij 2000, 25.
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seen keskusteluun.29 Sairaanhoito siirtyi Bevisin mukaan 1980-luvun alkupuolella 
humanismin aikakauteen, jolloin potilas nähtiin ainutkertaisena ja yksilöllisenä 
kokonaisuutena. Ihmisen tulkittiin koostuvan ruumiillisesta, sielullisesta ja hen-
gellisestä ulottuvuudesta.30 Sairaanhoidossa korostettiin potilaan vapautta tehdä 
valintoja, joiden tulkittiin johtavan siihen, että potilas oli itse myös vastuussa va-
lintojensa seurauksista.

Tehtäväkeskeisestä työnjakomallista siirryttiin ns. yksilövastuiseen hoitotyö-
hön, jossa sairaanhoitajan työn lähtökohtana oli potilaskeskeisyys. Sairaanhoi-
tajan erityiseksi ammatilliseksi osaamisalueeksi miellettiin potilaan empaattinen 
huolenpito ja hoidettavan ”rinnallakulkeminen”. Enää sairaanhoitajaa ei pidet-
ty lääkärin määräysten tahdottomana toimeenpanijana.31 Suomessa lääkärien ja 
sairaanhoitajien käymät johtosääntösodat 1970-luvulla kuitenkin osoittivat, että 
lääketieteen edustajat eivät yksimielisesti hyväksyneet hoitohenkilöstölle ja hoito-
tieteelle lääketieteen kanssa rinnasteista asemaa. Sairaaloiden toiminta ja sairaan-
hoitajien sairaala-alan erikoistumisvaihtoehdot perustuivat edelleen lääketieteen 
erikoisaloihin ja tämä heijastui monin tavoin sekä sairaanhoitajien tehtäviin että 
koulutukseen.

Suomen sairaanhoitajakoulutukseen ja terveydenhuoltoon pohjoisamerik-
kalaiset hoitotieteen teoriat vyöryivät voimalla 1970-luvun loppupuolelta noin 
1990-luvun alkuvuosiin saakka. Esimerkiksi vuonna 1987 professori Katie Eriks-
son kehotti kriittisyyteen muistuttamalla, että suurin osa niistä rakentui tosiasial-
lisesti behaviorismin pohjalle ja ne oli laadittu Suomen terveydenhuollon kulttuu-
rista merkittävästi poikkeavaan kulttuuriin.32 Kyseisiä teorioita ja malleja otettiin 
käyttöön innokkaasti sekä sairaanhoitajakoulutuksessa että potilaiden hoidossa. 
Jos joku uskalsi epäillä niiden käyttökelpoisuutta, hänet leimattiin helposti häiri-
köksi. Myöhemmin niiden soveltamisinto kuitenkin hiipui, koska todettiin, että 
yhdysvaltalaiseen kulttuuriin laaditut teoriat sopivat huonosti Suomen terveyden-
huoltoon.  

Tätä nykyä sairaanhoito, kuten koko terveysala, edustaa näyttöön perustuvaa 
(evidence-based) tietokäsitystä. Siirtyminen tähän vaiheeseen alkoi suunnilleen 
1990-luvun alkupuolella samanaikaisesti, kun maailmanlaajuinen talouslama ko-
etteli myös Suomea. Carl-Magnus Stolt on todennut, että nykykäsityksen mukaan 
näyttöön perustuva sairaanhoito perustuu systemaattiseen ja tieteisiin perustu-
vaan tutkimukseen, siis asiantuntijatietoon. Sen lisäksi edellytetään, että kaikel-
la tutkimuksella on oltava selkeä kytkös ja sovellettavuus potilaan hoitamiseen.33 
Toisin sanoen pragmaattisuuden vaatimus on edelleen voimassa. Tuottavuutta, 
tehokkuutta ja taloudellisuutta korostetaan vahvasti. Näyttöön perustuvan hoito-
työn ja lääketieteen katsotaan kohentavan potilashoidon turvallisuutta ja lisäävän

29 Lyman 1961, 17–20; Maailman terveysjärjestön sairaanhoidon asiantuntijakomite-
an viides raportti (1967); Sorvettula 1998, 233–236.
30 Esim. Eriksson & Nordman & Myllymäki 2000, 9.
31 Bevis 1982, 42–43. Myös Janhonen & Pyykkö, 1996, 20; Hildén 1999, 51; Pelttari 
1997, 51. 
32 Eriksson 1987, 74. 
33 Esim. Stolt 2003, 186; Eriksson & Nordman & Myllymäki 2000, 5–7, 29–31.
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potilaiden tasavertaisuutta, kun samaa vaivaa hoidetaan samalla tavoin hoitopai-
kasta riippumatta. 34 Evidence-based-näkemyksen mukaiset normatiiviset ohjeis-
tot muistuttavat suuresti 1900-luvun alkupuoliskon sairaanhoidon oppikirjoja. 

1.2 Sairaanhoitajakoulutuksen historia tutkimuskohteena 

Dahly Matilaisen mukaan terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksessa ei ole ar-
vostettu alan kehityksen historiaa. Matilainen on todennut Celia Davisin tapaan 
tämän johtaneen siihen, että hoitohenkilöstö on elänyt historiallisessa tyhjiössä 
erityisesti 1900-luvun puolivälin jälkeen.35 Sairaanhoitajien koulutusta on tutki-
muksellisesti lähestytty monen tieteenalan näkökulmasta. Kasvatustieteellisiä tut-
kimuksia ovat esimerkiksi Paula Pelttarin ja Raija Hildénin tutkimukset. Sosiolo-
gian ja kasvatussosiologian viitekehystä ovat käyttäneet esimerkiksi Anne Laiho, 
Risto Rinne ja Arto Jauhiainen sekä Lea Henriksson. Hoitotieteellisestä näkökul-
masta sairaanhoitajakoulutusta on tarkastellut esimerkiksi Terttu Munnukka ja 
hallintotieteellisestä viitekehyksestä Merja Mäkisalo.36 Vuosina 1984–2004 julkais-
tuissa terveysalan koulutustutkimuksissa tutkimusaineistot kerättiin useimmiten 
kyselylomakkeilla tai haastattelemalla opiskelijoita ja opettajia. Käytetyimmät 
analyysimenetelmät olivat erilaiset tilastolliset analyysit, sisällön analyysit ja nii-
den yhdistelmät.37 

Kiinnostus ammattialan historiaan ja sen merkitykseen on kasvanut viime 
vuosikymmeneltä lähtien, mistä ovat osoituksena monet viime vuosina julkais-
tut sairaanhoito-oppilaitosten historiikit.38  Sairaanhoidon opettajan koulutuksen 
syntyvaiheita vuosina 1930–1970 on selvittänyt esimerkiksi Ilpo Kuronen, joka 
on soveltanut oman luonnehdintansa mukaan eksistentiaalis-fenomelogista tar-
kastelutapaa ja ns. historiantutkimuksen menetelmää. Aineiston Kuronen keräsi 
teemahaastatteluin sairaanhoidon opettajakoulutuksen kehittämisessä keskeisesti 
mukana olleilta sairaanhoitajaopettajilta. Kurosen tutkimuksen mukaan sairaan-
hoidon opettajien koulutusta kehittivät pääasiassa sairaanhoitajat itse.39 

Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen opettajia, oppilaita ja opetusta 
vuosina 1893–1905 on kuvaillut historiantutkija Esa Ristilä, jonka käyttämä tut-
kimusaineisto muodostui viranomaisarkistojen aineistoista. Ristilän mukaan sai-
raanhoitajakoulutus kesti kuusi kuukautta, oppilaat olivat lähtöisin maatalous-, 
teollisuus- tai käsityöläisväestöstä. Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen

34 Carl-Magnus Stolt pohtii näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, mutta jonkin ver-
ran myös hoitotyöhön liittyviä riskejä. Ks.  Stolt 2003, 187–191.    
35 Matilainen 2003a, 209.
36 Pelttari 1997; Hildén 1999; Laiho 2001; Laiho 2005; Rinne & Jauhiainen 1988; Hen-
riksson 1998; Munnukka 1997; Mäkisalo 1998. 
37 Salminen & Nuutila & Hupli & Heikkilä & Leino-Kilpi 2006, 70–72.
38 Helsingin sairaanhoito-opiston vaiheita sata vuotta 1989; Manninen & Mertokos-
ki & Sarvikas 1998; Tallberg & Hyttinen & Korteniemi 1996; Ylimaa-Häyrinen 1993; 
Vuorio 1996; Niskanen & Papp 2004; Junneliuksen palatsista se kaikki alkoi. Terveys-
alan koulutusta 60 vuotta Satakunnassa 2005.
39 Kuronen 1984, 77–82.
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oppilaiden pohjakoulutus oli vähäisempi kuin Helsingin yleisen sairaalan koulun 
oppilailla.40

Varsinaista sairaanhoitajakoulutuksen historiantutkimusta on tehty melko vä-
hän.41 Tutkimuksen keskiössä ovat olleet sairaanhoitajakoulutuksen pituus, poh-
jakoulutusvaatimukset, opetussuunnitelmakehitys ja sairaanhoidon ammatillis-
tuminen. Ne ovatkin kaikki ilmiöitä, jotka nousevat selvästi esille monenlaisissa 
lähdeaineistoissa, koska niistä käytiin aikanaan julkista keskustelua ja myös kiiste-
lyä. Helena Leino-Kilpi on vertaillut sisällönanalyysillä vuosina 1929, 1964 ja 1987 
hyväksyttyjä opetussuunnitelmia. Hänen havaintojensa mukaan kaikissa niissä oli 
keskeisenä tavoitteena antaa tuleville sairaanhoitajille valmiudet potilaan laaduk-
kaaseen hoitamiseen. Tämä tavoite pysyi muuttumattomana runsaat 50 vuotta, 
sillä ainoastaan opetussuunnitelmien näkökulma vaihtui sairauskeskeisestä terve-
yttä painottavaksi.42

Kirsti Hakala ja Mirja Halonen ovat tutkineet sairaanhoitajakoulutuksen op-
pimiskäsitystä ja sen kehittymistä 1930-luvulta 1960-luvulle Kuopion sairaanhoi-
tajakoulussa. Heidän tutkimustulostensa mukaan sairaanhoidon opetus perustui 
koko tarkastelujakson ajan selvästi behavioristiseen oppimiskäsitykseen: opettaja 
opetti, toi valmiin tiedon opiskelijoille ja kontrolloi tiedon ”perille menoa” kirjal-
lisilla tai käytännön kokeilla.43 

Samansuuntaiseen johtopäätökseen on päätynyt myös Annikki Lämsä, joka 
analysoi sairaanhoitajakoulutuksen käytännöllisen opiskelun kehittymistä 1800-
luvun lopulta 1980-luvulle. Tutkimuksen aineisto muodostui ammattikirjallisuu-
desta, Oulun sairaanhoitajakoulun arkiston dokumenteista ja tutkijan sairaan-
hoitajakoulutuksen ja sairaanhoidon opettajavuosien aikaisista muistiinpanoista. 
Lämsän mukaan sairaanhoitajien kuten muidenkin hoitajien ammatillisen kou-
lutuksen lähtökohtana oli 1980-luvulle saakka behavioristinen oppimisnäkemys. 
Näin siis siitäkin huolimatta, että ihmisläheisyys ja humaanisuus olivat sairaan-
hoitajien käytännön työtä ja koulutusta ohjaavia periaatteita. Sairaanhoitajakou-
lutuksessa asioihin oli olemassa yhdet oikeat ratkaisut, joita sairaanhoitajaoppilas 
ei saanut kyseenalaistaa. Nämä ainoat hyväksytyt menettelytavat oppilaiden tuli 
oppia käytännöllisessä opiskelussa. Tämä toimintatapa ja pääosin myös hyväksy-
tyt ratkaisut siirtyivät kymmenien vuosien aikana sairaanhoitajapolvelta seuraa-
valle – jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien sairaanhoitajien kasvattamisessa käytet-
tiin mallista oppimista eli ohjaajan tai opettajan jäljittelyä.44

Sekä Kristiina Kimmola että Marianne Tallberg ovat omien sanojensa mukaan 
tutkineet sairaanhoitajakoulutuksen historiaa historiantutkimuksen menetelmäl-
lä.45 Tallberg analysoi sairaanhoitajakoulutusta Suomessa vuosina 1867–1927 ja 
selvitti sitä, mitkä tekijät johtivat sairaanhoitajakoulutuksen aloittamiseen Suo-
messa vuonna 1889. Hän lähestyi sairaanhoitajakoulutuksen historiaa kasvatus-

40 Ristilä 1988, 30–46.
41 Esim. Salminen & Nuutila & Hupli & Heikkilä & Leino-Kilpi 2006, 72. 
42 Leino-Kilpi 1991, 169–171.
43 Hakala & Halonen 1993, 75.
44 Lämsä 2005, 66–67.
45 Kimmola 2002, 35; Tallberg 1981, 5; Tallberg 1991, 14.
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historian näkökulmasta käyttäen sisällönanalyysia. Tutkimusaineistona olivat 
pääasiallisesti komiteanmietinnöt, viranomaisarkistojen ja sairaanhoitajajärjestö-
jen aineistot sekä ammattilehdet. Tallbergin mukaan yleinen sivistystason nousu 
Suomessa, 1800-luvun lopulla Suomessa voimistunut terveysvalistuksen aate, lää-
kärien tarve saada koulutettua aputyövoimaa ja muiden maiden esimerkit olivat 
keskeisiä syitä ammatillisen sairaanhoitajakoulutuksen aloittamiseen Suomessa.46  

Tallberg on tarkastellut myös sairaanhoitajakoulutuksen historiaa 1700-luvul-
ta vuoteen 1930 saakka, jolloin Suomen sairaanhoitajakoulutuksessa siirryttiin 
kahdenlaisesta sairaanhoitajatutkinnosta yhdenlaiseen sairaanhoitajatutkintoon 
johtavaan koulutukseen. Hän paikanti tutkimuksensa kasvatushistorian tutki-
mukseksi. Tulosten mukaan maaseudun kiertävät sairaanhoitajat olivat tervey-
denhoidon pioneereja Suomessa 1800-luvun lopulla. Tallberg analysoi sairaan-
hoitajien kamppailua kolmivuotisen koulutuksen ja mahdollisimman hyvän 
pohjakoulutusvaatimuksen puolesta. Vastapuolena ollut lääkintöhallitus ja lää-
kärit voittivat kiistan ainakin osittain siksi, että sairaanhoitajakunta oli sisäisesti 
hajanainen eikä kyennyt perustelemaan näkemyksiään.47     

Kristiina Kimmola on tarkastellut sairaanhoitajakoulutusta kasvatustieteen 
ja hoitotieteen näkökulmasta. Hän selvitti Helsingin kaupungin sairaanhoitaja-
koulun historiaa ja tarkasteli opetussuunnitelman kehitystä vuosina 1959–1984. 
Lähdeaineisto koostui pääasiassa kyseisen koulun arkistoaineistosta. Kimmolan 
mukaan sairaanhoitajia kouluttamalla Helsinki halusi valmistaa riittävästi am-
mattitaitoisia sairaanhoitajia omien sairaaloidensa tarpeisiin, ja siksi koulua kos-
keva päätöksenteko tapahtui vuoteen 1983 asti samassa hallintokunnassa kuin 
sairaala-asioiden käsittely. Vastaavaa kytköstä ei ollut valtion sairaanhoitajakou-
luissa. Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu noudatti valtion koulujen lailla 
valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Kaupunki yritti kyllä muutamaan kertaan 
poiketa niistä, mutta lääkintöhallitus ei sitä sallinut.48 Sitä vastoin lääkintöhallitus 
hyväksyi sen, että Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun pohjakoulutusvaati-
mus oli tiukempi kuin muissa kouluissa, sillä 1930-luvulta lähtien Helsingin kau-
pungin sairaanhoitajakoulu edellytti oppilailta vähintään keskikoulun oppimäärän 
suorittamista ja 1955 lähtien ylioppilastutkintoa. Myös sairaanhoidon opettajien 
tutkintovaatimukset olivat tiukemmat kuin valtion sairaanhoitajakouluissa, sillä 
Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun opettajilta vaadittiin jo 1950-luvulta 
lähtien sairaanhoidon opettajan tutkinto.49

46 Tallberg 1981.
47 Tallberg 1991.
48 1930-luvun alussa Helsingin kaupunginhallitus esitti lääkintöhallitukselle 18.5.1931 
muutoksia sairaanhoitajakoulun johtosääntöön ja ohjelmaan. Lääkintöhallitus ei niitä 
hyväksynyt vaan palautti asian uuteen valmisteluun. Lääkintöhallituksessa asiaa val-
misteli lääkintöneuvos Lavonius (H. Lavoniuksen päiväämättömiä korjausmerkintöjä 
KA LKH I Hg 1); Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan kirje 9.1.1963 lääkintöhallituk-
selle (Stakes LKH Ea-sarja); lääkintöhallituksen kirje DNo 8164.1957.K/11.11.1957 
Helsingin kaupunginhallitukselle edustajan nimeämisestä kaupungin sairaanhoitaja-
koulutusta tutkivaan työryhmään (Stakes LKH Ea-sarja).
49 Kimmola 1987.
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Kimmola on tutkinut myös sitä, millaiseksi sairaanhoitajakoulutus kehittyi 
Suomessa 1930-luvulla, kun sairaanhoitajakoulut siirtyivät valtion hallintaan: mi-
ten opetus toteutettiin, miten opetussuunnitelmaa kehitettiin ja sitä, mitkä tekijät 
johtivat 1929 hyväksyttyihin, sairaanhoitajien koulutusta koskeviin lainsäädän-
nön muutoksiin. Yksi keskeinen syy oli se, että opetussairaalan ylihoitaja toimi 
samanaikaisesti sairaanhoitajakoulun johtajana. Näin ollen yksi ja sama henkilö 
vastasi oppilaiden sijoituksista eri yksiköihin, opettamisesta, sairaalan potilaiden 
sairaanhoidosta ja alaisensa henkilökunnan henkilöstöhallinnosta. Sairaanhoita-
jaoppilaiden opetus jäi toisarvoiseen asemaan, koska ylihoitajan voimavarat eivät 
yksinkertaisesti riittäneet kahden vaativan työn tekemiseen.50 Ylihoitajan työpai-
neita kuvaa hyvin esimerkiksi se, että Oulun lääninsairaalan ylihoitaja ei ehtinyt 
pitää virkavelvollisuuksiinsa kuuluneita luentoja sairaanhoitajakoulun oppilaille, 
koska sairaalatyö vei kaiken ajan. Ylihoitaja laiminlöi opetusvelvollisuuttaan usei-
den vuosien ajan lääkintöhallituksen toistuvista huomauksista ja muutosvaati-
muksista huolimatta. Tilanne korjaantui vasta sen jälkeen, kun luennot lopulta 
siirrettiin muiden pidettäviksi.51     

Kimmolan mukaan sairaanhoitajakoulutus haki monella tavalla muotoaan 
koko 1930-luvun. Se oli epävakaata, koska koulut olivat vahvasti kytköksissä sai-
raaloiden työvoimatilanteeseen: opetussairaaloiden vähäinen henkilöstö ei ehtinyt 
eikä toisaalta myöskään mieltänyt tärkeäksi ohjata sairaanhoitajaoppilaita vaan 
oppilaat olivat ilmaista työvoimaa ja sairaaloiden työvoimareservi.52 Helsingin sai-
raaloissa työskenteli paljon vanhemman sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneita, 
jolla oli koulutuksensa perusteella valmiudet ohjata oppilaita. Sitä vastoin maa-
seudun sairaanhoitajista moni oli nuorempi sairaanhoitaja, joka ei ollut saanut 
ammattikoulutuksessaan lainkaan opetusta muiden ohjaukseen. Jos sairaanhoita-
jaoppilaat eivät olisi olleet sairaaloiden käytettävissä, valtion sairaaloihin olisi pi-
tänyt palkata paljon lisää työntekijöitä. Näin ollen oli valtion etu pitää sairaanhoi-
tajakoulut ja niiden hallinto tiivisti valvovan viranomaisen eli lääkintöhallituksen 
hallinnassa. Lääkintöhallitus tulkitsi sairaanhoitajakoulutuksen edelleen sairaala-
toiminnan osaksi, joka kilpaili potilaiden hoidon kanssa samoista voimavaroista. 
Itse asiassa lääkintöhallituksen kaksoisrooli keskusvirastona oli paradoksaalinen: 
toisaalta se velvoitti sanktioiden uhalla kouluja toteuttamaan opetusta ohjeiden 
mukaisesti, mutta toisaalta se ei kyennyt järjestämään kouluille resursseja, jotta 
opetus olisi tapahtunut vaaditulla tavalla.

Anne Laiho on vertaillut sairaanhoitajakoulutuksen syntyvaiheita Pohjois-
maissa lukuun ottamatta Islantia. Tässä lähtökohdiltaan kasvatustieteellisessä, 
koulutus- ja tieteensosiologisessa tutkimuksessa hän analysoi sairaanhoitajien 
akatemisoitumispyrkimyksiä, hoitotieteen ja hoitotieteellisen tutkimuksen syntyä 
ja vakiintumista kohdemaissa 1900-luvulla. Laihon metodologisena lähtökohtana

50 Kimmola 2002, 34, 113.
51 Venny Snellmanin Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1933 ja 1935 
(OMA OTHO Eb 1a); Oulun sairaanhoitajakoulun johtokunnan kirje No 14/28.9.1936 
lääkintöhallitukselle (OMA OTHO Db 1a).  
52 Venny Snellmanin tarkastuskertomukset Kuopion sairaanhoitajakouluun (KA LKH 
V Hg 10) ja Oulun sairaanhoitajakouluun (OMA OTHO Eb 1a).
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oli tulkita sairaanhoitajien koulutuskamppailu yhdeksi strategiaksi sairaanhoita-
jien professionaalisessa projektissa ja jäsentää ilmiötä myös naisnäkökulmasta. 
Laihon pääasiallisen tutkimusaineiston muodostivat valtiolliset komiteanmie-
tinnöt ja työryhmien mietinnöt, sairaanhoitajien ammattilehdet, yhteispohjois-
maiset hoitotieteelliset julkaisut ja Workgroup of European Nurse Researches eli 
WENR:n julkaisemat raportit. 

Johtopäätöksenään Laiho totesi, että kaikissa tutkimuksen kohdemaissa sairaan-
hoitajakoulutuksen juuret löytyvät diakonissojen koulutuksesta, joka käynnistyi
likimain samanaikaisesti Pohjoismaissa 1800-luvun loppupuolella. Tutkimusmais-
sa sairaanhoitajien koulutuksen aloittaminen, lääketieteen nopea kehittyminen ja 
sairaalalaitoksen laajeneminen tapahtuivat nopeassa tahdissa 1800-luvun lopun 
vuosikymmeninä. Tiukka opiskelijavalinta erityisesti 1900-luvun alkupuolella liittyi 
sairaanhoitajien nuoren ammattikunnan professionaalistumispyrkimyksiin. Näis-
sä asioissa sairaanhoitajajärjestöt olivat keskeisiä toimijoita kaikissa Pohjoismaissa. 
Suomessa sairaanhoitajien akatemisoitumishistorian avainhenkilöksi Laiho nosti 
Hjördis Eklundin, joka ensimmäisenä suomalaisena sairaanhoitajana opiskeli Co-
lumbian yliopiston Teachers Collegessa 1900-luvun alkuvuosina. Eklund nimittäin 
teki vuonna 1920 Pohjoismaiden Sairaanhoitajien Yhteistyön (PSY) kokouksessa 
ehdotuksen sairaanhoitajien korkeakoulusta.53 Tämä esitys viitoitti pohjoismaisten 
sairaanhoitajajärjestöjen myöhempiä kannanottoja ja suosituksia jatkokoulutuk-
sen korkeakoulukelpoisuudesta. 

Laihon mukaan 1950-luvulla Suomessa sairaanhoitajien akatemisoitumispyr-
kimyksissä erottui kaksi linjaa: yhtäällä pyrittiin kehittämään Helsingin sairaan-
hoitajakoulusta korkeakoulu ja toisaalla yritettiin luoda yhteyksiä yliopistoon ja 
siirtää koulutus kokonaan yliopistoon. 1960- ja 1970-luvuilla korkeakouluverkos-
to laajentui ja alueellistui ennätystahtiin. Vuonna 1979 silloisessa Kuopion kor-
keakoulussa aloitettiin ylihoitajien ja 1980-luvulla sairaanhoitajien yliopistollinen 
koulutus lääkäreiden vastalauseista huolimatta. Lääkärikunnan vastustus oli ajoit-
tain murskaavaa ja huipentui 1980-luvulla sairaanhoitajien (hoitotieteen) ja lää-
käreiden (lääketieteen) välisiin johtosääntökiistoihin. Mutta molemmin puolin on 
ajan myötä sopeuduttu ja löydetty omat tutkimuskohteet. Laiho korostaa sitä, että 
edelleenkään hoitotiede ei ole täysin onnistunut selventämään sisältöjään. Hän 
pohdiskelee myös sitä, miksi hoitotieteilijät eivät ole nostaneet naistoimijuuden 
tai ylipäänsä sukupuolen merkitystä esille lääkärikunnan kanssa käydyissä kiis-
toissa. Sukupuolinäkökulmasta katsottuna pohjoismainen hoitotiede profi loituu 
edelleen naisten tieteeksi ja toisaalta myös ammattitieteeksi.54 

53 Laiho 2005, 68. Laiho tukeutuu tässä Bohmin, Lackströmin ja Wingenderin tulkin-
toihin, joiden mukaan Hjördis Eklund esitti ajatuksen pohjoismaisesta korkeakoulus-
ta. Toisin kuin edelliset, Ingrid Wyllerin mukaan esityksen teki tanskalainen Charlotte 
Munck (Laiho 2005, 68). 
54 Laiho 2005, 274.



13

1.3 Oppikirjat tutkimuskohteena

Oppikirja voidaan määritellä opetustarkoituksiin tehdyksi kirjaksi, oppimisen ja 
opettamisen apuvälineeksi, joka eroaa tavanomaisesta koulukirjasta siinä, että se 
on tietoisesti laadittu käytettäväksi myös koulutuksen päättymisen jälkeen käsikir-
jana. Oppikirjoja on käytetty koulutuksessa vuosisatoja ja ilmeisesti ne ovat täyt-
täneet tehtävänsä kohtuullisesti – tai sitten paremman vaihtoehdon puuttuessa 
– koskapa monen tutkijan mukaan oppikirja on perimmältään muuttunut vuosi-
satojen kuluessa hämmästyttävän vähän.55 Oppikirjan kanssa samansisältöisiä kä-
sitteitä ovat saksan ”Lehrbuch”, ruotsin ”lärobok” ja englannin ”textbook.”56 Ilkka 
Niiniluoto on määritellyt oppikirjan tietokirjaksi, jossa tekstin tulee olla aikakau-
den parhaaseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ja esitetyn tiedon perustel-
tua, ajantasaista ja virheetöntä. Tavoitteena on lukijan ympäristöstä hankkiman 
arkitiedon laajentaminen tai korvaaminen tieteellisellä tiedolla.57 

Kaisa Häkkisen mukaan oppikirja eroaa tieteellisestä julkaisusta tai yleisestä 
tietokirjasta jo rakenteensa ja ulkonäkönsä perusteella. Oppikirjassa sisältö jak-
sotellaan pieniin, helposti omaksuttaviin osiin, ja oppijaa aktivoidaan kysymyk-
sillä ja tehtävillä. Oppikirja toimii oppijan ja oppikurssin ehdoilla, kun taas tie-
tokirja jäsentyy enemmän sisällön ja kirjoittajan ehdoilla. Oppikirjan kirjoittajan 
on otettava huomioon esimerkiksi, minkäikäiset ja millaisen pohjakoulutuksen 
saaneet kirjaa lukevat ja miten kirja sopii opetussuunnitelmien ja oppikurssien 
tavoitteisiin.58 

Oppikirjoja voidaan analysoida monesta eri näkökulmasta ja erilaisilla tutki-
musotteilla. Oppikirjan tekstin sidosteisuutta, tekstityyppejä ja oppimista edis-
täviä rakenteita selvitetään luettavuustutkimuksissa ja tekstianalyyseissä, jollaisia 
ovat Pirjo Söderholmin, Pirjo Karvosen ja Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin tutki-
mukset. Söderholm tarkasteli kielitieteellisessä tutkimuksessaan ruotsin tyylillis-
tä ja kielellistä kehitystä vuodesta 1865 vuoteen 1990 suomenkielisille oppilaille 
tarkoitetuissa lukukirjateksteissä, Hufvudstadsbladetin ja Dagens Nyheterin sa-
nomalehtikielessä. Lukukirjojen tavoitteena oli tutustuttaa lukijat pohjoismaiseen 
kirjallisuuteen, mutta myös kasvattaa heitä isänmaallisten, uskonnollisten ja mo-
raalisten kertomusten avulla. Toisen maailmansodan jälkeen lukukirjojen tavoit-
teet muuttuivat kielellisemmiksi, sillä esipuheissa mainittiin erillisenä tavoitteena 
kartuttaa lukijoiden ruotsin kielen taitoa.59 

Peruskoulun ja lukion oppikirjoja on tutkittu paljon.60 Pirjo Karvonen analysoi 
kielitieteen alaan lukeutuvassa tutkimuksessaan 1990-luvun alkuvuosina käytössä 
olleiden yläasteen ja lukion maantiedon oppikirjojen kielen välittämää kuvaa sii-
tä, mitä ja millaista oli tieto, mitä oli oppiminen ja miten kirjojen kieli suuntasi

55 Lappalainen 1992, 5, 11–14, 143; Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 1999, 
436.  
56 Lappalainen 1992, 11. 
57 Niiniluoto 1994, 8–9.   
58 Häkkinen 2002, 11–13, 81.
59 Söderholm 2002, 309–317.
60 Esim. Mikkilä-Erdmann 2002, 11–13.
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 lukijan suhtautumista tietoon. Karvosen menetelmä oli tekstilähtöinen diskurs-
sianalyysi. Tutkimustulosten mukaan tutkitut oppikirjatekstit olivat yksiäänisiä: 
tiivistykset, yksinkertaistukset ja osiin pilkkomiset hävittivät tekstin moniäänisyy-
den. Oppikirjoihin oli otettu mukaan vain kiistattomia näkemyksiä, ja siksi suu-
rin osa lauseista oli myönteisiä indikatiivisia väitelauseita. Oppikirjojen sisältämät 
tiedot oletettiin kyseenalaistamatta neutraaleiksi, objektiivisiksi ja paikkansapitä-
viksi. Kirjoissa ei problematisoitu käsiteltäviä asioita, vaan ne otettiin annettui-
na esimerkiksi opetussuunnitelmista. Karvosen mukaan oppikirjojen tekstit eivät 
motivoineet lukijaa tiedon prosessointiin, koska tieto annettiin valmiina ja sille 
osoitettiin yksi ainoa oikea lukutapa.61

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann on selvittänyt kasvatustieteen alan väitöksessään 
1990-luvulla peruskoulussa käytettyjen luonnon- ja ympäristötiedon oppikirjoja 
oppimisen välineinä. Tulosten mukaan oppikirjat ohjasivat lukijoita yksittäisten 
faktojen oppimiseen. Ne eivät opettaneet kyseenalaistamaan kirjojen taustalla 
vallitsevia käsityksiä. Oppikirjojen kuvitus kytkeytyi heikosti tekstiin ja kirjojen 
laatijat olettivat oppilaiden kuvanlukutaidot todellista paremmiksi. Mikkilä-Erd-
mannin johtopäätöksen mukaan oppikirjojen kuvilla ei ollut oppimisen kannalta 
lainkaan merkitystä.62 

Oppiaineksen valintaa ja järjestelyä pohditaan pedagogisissa tutkimuksissa: 
esimerkiksi Pentti Tapana on laatinut sisältöanalyysin vuosina 1900–1939 jul-
kaistujen kansakoulun maantieteen oppikirjoista. Teemu Laajasalo on selvittänyt 
systemaattisella analyysillä, miten vuosina 1994–1999 julkaistuissa lukion oppikir-
joissa käsiteltiin seksuaalisuutta ja miten hyvin kirjojen sisältö vastasi kulloisen-
kin opetussuunnitelman tavoitteita. Laajasalo arvelee oppikirjalla olevan lukiossa 
hyvin keskeinen merkitys eettisesti haastavien kysymysten kuten seksuaalisuuden 
opettamisessa.63 Hänen mukaansa terveystiedon oppikirjat poikkesivat selkeästi 
muista seksuaalisuutta käsittelevistä lukion oppikirjoista. Laajasalo toteaa tietoi-
sesti kärjistäen, että terveystiedon oppikirjoissa oli medikalisoiva taustaoletus: se 
mikä oli terveellistä, oli myös moraalisesti oikein.64 

Oppikirjojen asiasisältötutkimuksissa on paneuduttu siihen, miten oikean ku-
van kirja antaa käsiteltävästä asiasta: esimerkiksi Aija Ahtineva on tarkastellut kä-
siteanalyysillä lukion kemian oppikirjojen tiedonkäsitystä ja käyttäjien käsityksiä 
oppikirjan ja opetussuunnitelmien vastaavuudesta.65 

Oppikirja on aina sidoksissa vallitsevaan oppimis- ja opettamiskäsitykseen.66 
Anna Raija Nummenmaa ja Tapio Nummenmaa esittävät Linda A. Mayeriin vii-
taten, että viimeisen sadan vuoden aikana oppimisen ja opettamisen teoriat ovat 
perustuneet seuraaviin oppimiskäsityksiin:

61 Karvonen 1995, 108–109, 207–216.
62 Mikkilä-Erdmann 2002, 26–27.
63 Laajasalo 2001, 7–8.
64 Laajasalo 2001, 154, 159.
65 Tapana 2003, Laajasalo 2001, Ahtineva 2000.
66 Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 1999, 437. Myös McCulloch 2004, 78.
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1. Oppiminen on reaktion vahvistamista, joten oppikirja mielletään opettami-
sen välineeksi. Tämä behavioristinen käsitys oli vallitseva suunnilleen 1960-
luvun alkuun saakka. 

2. Oppiminen on informaation prosessointia, joten oppikirja mielletään op-
pimisen välineeksi. Näkökulma vaihtuu opettamisesta oppimisprosessiin. 
Tämä oli vallitseva käsitys noin 1960-luvulta 1980-luvulle. 

3. Oppiminen on tiedon konstruointia, joten oppikirja on oppimisen väline 
ja opetus ohjausta, joka on pedagogista toimintaa. Oppijan näkökulma on 
keskeinen. Tämä on ollut vallitseva oppimiskäsitys suunnilleen 1980-luvul-
ta lähtien.67

Oppikirjat ovat sidoksissa väistämättä myös aikaansa, kuten Pertti Hemánus tote-
aa, vaikka oppikirjoissa on hänen mukaansa pyrittävä neutraaliin ja objektiiviseen 
tietoon.68 Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Erkki Olkinuora ja Eija Mattila puoles-
taan toteavat, että oppikirja 

”pitää ideaalina neutraaliutta ja objektiivisuutta: kirjoittajan ääntä ei kuule, 
vaan faktat todetaan neutraalisti. Oppikirja ei kuitenkaan ole neutraali, vaan 
yksi koulussa vallitsevan pedagogisen ajattelun materialisoituma. Oppikir-
ja kertoo lukijalleen ensinnäkin sen, mitä pidetään tärkeänä oppia; se on siis 
eräänlainen oppiaineen kaanon.”69  
 

Aikuisille tarkoitetut oppikirjat ovat olleet yleensä tekstikirjoja, mutta oppikirja 
voi olla tehtäväkirja, lukemisto, opettajan opas tai käsikirja. Se saattaa olla osa 
selvästi määriteltyä kokonaisuutta kuten tiettyä kirjasarjaa.70 Mikkilä-Erdmannin 
ym. mukaan oppimateriaali ohjaa opetusta jopa enemmän kuin kirjallinen ope-
tussuunnitelma.71 Oppikirjan kuten myös muun oppimateriaalin tehtävänä on 
välittää opiskelijoille ne tiedot, taidot ja ammatillisen ja muun kanssakäymisen 
muodot, jotka on koulutuksen tavoitteeksi asetettu72 ja joiden saavuttamisessa op-
pikirja on yksi merkittävä osatekijä tiedonlähteenä, käsikirjana ja hakuteoksena.73 
Ritva Haatanen, Tarja Suominen ja Helena Leino-Kilpi toteavat, että terveysalan 
oppikirjoilla välitetään sellaisia arvo-, ajatus- ja toimintamalleja, joiden toivotaan 
siirtyvän terveydenhuollon käytännön toimintaan. Oppikirjan vaikutukset ovat 
pitkäaikaisia, sillä ”Hyvä oppikirja vaikuttaa vielä pitkään opiskelijan valmistuttua 
ammattiin. Hyvää oppikirjaa voi käyttää apuna tietojen tarkistamiseen, apuna on-
gelmanratkaisutilanteissa ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.”74 

67 Nummenmaa & Nummenmaa 2002, 66–67.
68 Hemánus 2005. Myös Karvonen 1995, 14.
69 Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 1999, 436.
70 Häkkinen 2002, 11–13; Karvonen 1995, 11–24.
71 Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 1999, 437. Ks. myös Kalmus 2004, 471–
472.
72 KM 1973:139, 2. 
73 Mikkilä-Erdmann 2002, 26–28; Eteläpelto 1997, 97–99. 
74 Haatanen & Suominen & Leino-Kilpi 1998, 168–169.
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Toisinaan oppikirjan kirjoittaja laatii kirjan sen perusteella, mitä itse määrit-
telee opinalaan kuuluvan.75 Usein oppikirjalla on kuitenkin monta tekijää, jotka 
ovat eri alojen asiantuntijoita. Ammatilliseen koulutukseen tarkoitetun oppikirjan 
teksti suunnataan ensisijaisesti tuleville asiantuntijoille. Marketta Saarinen ja Päivi 
Väyrynen ohjeistavat: ”Tekijä on spesialisti, asiantuntija, joka kirjoittaa aloitte-
lijalle. Pitää kirjoittaa niin, että lukija ymmärtää, vaikka asia olisi hänelle vieras. 
Suotavaa olisi kirjoittaa niin, että lukija kiinnostuu ja haluaa tietää lisää.”76 

Yleensä opettaja päättää, mikä oppimateriaali, missä yhteydessä ja miten käy-
tettynä edistää parhaiten oppimista.77 Opettajan merkitys korostuu entisestään 
silloin, kun oppikirjan luettavuus on huono, toisin sanoen sen kieli, lauserakenne 
tai tyyli on lukijalle liian vaikea. Luettavuus heikkenee myös silloin, kun oppikir-
jassa on paljon selitystä kaipaavia monimutkaisia käsitteitä ja vierasperäisiä sanoja 
tai sen teksti koostuu peräkkäisistä päälauseista. Tällöin oppikirja hankaloittaa tai 
jopa estää oppimista.78      

Oppikirjan tekijän on todettu tulkitsevan todellisuutta havaintojensa, koke-
mustensa ja koulutuksensa pohjalta, jonka perusteella hän kirjoitusprosessissaan 
pyrkii tavoitteisiinsa sanavalinnoilla, lauserakenteilla ja retorisin keinoin.79 Op-
pikirjat peilaavat kulloisiakin arvoja, ihanteita ja käytäntöjä,80 mutta ne toimivat 
myös piilo-opetussuunnitelman tavoitteiden edistäjinä, ideologian ja siten vallan 
välineinä. Käsiteltävä aihe ja esitystapa yhdistyvät toisiinsa ja sitoutuvat vallitse-
vaan kulttuuriin. Näin oppikirjat siirtävät ja välittävät tietoa ja samalla muuta-
kin ammattikulttuuria asiantuntijasukupolvelta toiselle. Haatanen, Suominen ja 
Leino-Kilpi ovat todenneet Antti Lappalaiseen viitaten, että ammatillisten oppi-
kirjojen käyttöikä on lyhyempi kuin yleissivistävien oppikirjojen, sillä ammattien 
kehittyessä myös ammatillinen tieto muuttuu nopeasti.81 

Peruskoulunopettajien on todettu olevan oppikirjasidonnaisia eli pitävän op-
pikirjaa ensisijaisena opetusvälineenä luokassa. Oppikirjasidonnaisten opettajien 
oppilaat suhtautuvat kirjan tietoihin vähemmän kriittisesti kuin löyhemmin op-
pikirjasidonnaisten opettajien oppilaat ja siirtävät helposti vastuun oppimisestaan 
opettajalle tai oppikirjalle.82 Vaikka samantyyppisiä tutkimuksia sairaanhoidon 
opettajien oppikirjasidonnaisuudesta ei ole tehty, aihetta ovat sivunneet Helena 
Leino-Kilven tutkimukset 1980- ja 1990-luvulla sairaanhoidon opiskelijoiden 
opiskelumotivaatiosta. Tulosten mukaan opiskelijoiden opiskelun pontimena oli 
ulkoinen oppimismotivaatio eli tarve suoriutua oppikursseista ja valmistua suun-
nitelman mukaisesti. Tähän liittyi vahva sidonnaisuus opetussuunnitelmaan, joka

75 Häkkinen, 2002, 11–13.
76 Saarinen & Väyrynen 1989, kirjan käyttäjälle.
77 Haatanen 1996, 7–8; Ammatillisen koulutuksen oppikirjat… 1991; Vuorikoski 
2003b, 133.
78 Julkunen & Haring 2002, 93; Häkkinen 2002, 81–83.
79 Esim. Karvonen 1995, 21–23; Tapana 2003, 25–26; Vuori 1979, 67–72.
80 Ammatillisen koulutuksen oppikirjat… 1991, 9; Mc Culloch 2004, 78–79.
81 Haatanen & Suominen & Leino-Kilpi 1998, 169; Lappalainen 1992, 154.
82 Mikkilä & Olkinuora 1995a, 100–103; Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 
1999, 436; Viiri 2003, 139–140. 
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 määritteli opiskeltavat asiat. Opiskelijat tiesivät, mitä asioita opetussuunnitelman 
mukaan oli opiskeltava, eivätkä siksi halunneet opiskella mitään ylimääräistä. Sai-
raanhoitajakoulutuksessa opetussuunnitelman ja oppikirjojen välillä on ollut tii-
vis kytkös, vaikka se onkin vähentynyt 1990-luvulta lähtien.83 Tämä viittaisi siihen, 
että sairaanhoitajakoulutuksessa käytettävillä oppikirjoilla on huomattava merki-
tys tiedonlähteenä.

1.4 Sairaanhoidon oppikirjat tutkimuskohteena

Sairaanhoitajien perustutkintoon johtavan koulutuksen oppikirjat, niiden histo-
ria ja merkitys näkemykseen suomalaisesta sairaanhoitajasta ja sairaanhoitajan 
tehtävästä ovat melko tutkimaton alue.84 Tilanne on ilmeisesti sama myös monissa 
muissa maissa – ainakaan kansainvälisistä tietokannoista ei löydy kuin muuta-
ma sairaanhoitajien koulutuksessa käytettyjen oppikirjojen kehitystä tai historiaa 
käsittelevä julkaisu. Kiinnostuksen viriämistä sairaanhoitajien koulutuksessa käy-
tettyjen oppikirjojen historiaan osoittaa ehkä se, että Suomen Sairaanhoitajaliitto 
julkaisi 2003 näköispainoksen Karin Neuman-Rahnin85 oppikirjasta Sielullisesti 
sairas ja hänen hoitonsa, jonka ensipainos on vuodelta 1924.

Ammatillisen koulutuksen oppikirjatutkimus on tärkeää sen vuoksi, että kirjo-
jen kehitysprosessien avulla on mahdollista tarkastella ammattien traditioita ja ke-
hittymistä.86 Sairaanhoitajaksi opiskelevat kiinnittyvät alaan ja ammattikuntaansa 
oppikirjojen ja ammattilehtien kautta. Toisaalta tieto siirtyy myös toisin päin, ku-
ten Lea Henriksson on todennut. Hänen mukaansa profession status ja profes-
sionaaliset projektit sen saavuttamiseksi ovat Suomessa eläneet sairaanhoitajien 
ammattikulttuurissa, jota ovat säilöneet muun muassa ammattilehdet ja oppikir-
jat. Terveydenhuolto on tunnettu ammattien ja tieteenalojen välisistä ankarista 
kiistoista, joihin usein on liittynyt taistelu hierarkkisesta vallasta.87

Yksittäisen oppikirjan vaikutusta lukijaan voi olla vaikea tutkimuksellisesti to-
dentaa, mutta yhdessä muiden tekijöiden (esimerkiksi opettajan, luokan oppimis-
ilmaston, organisaatiokulttuurin) kanssa oppikirjat pyrkivät sosiaalistamaan luki-
joitaan vallitsevaan kulttuuriin. Näissä sosialisaatioprosesseissa sairaanhoitajaksi 
opiskelevat – ”noviisit”88 – omaksuvat alan ammatillisen kulttuurin ja vallitsevat 
käytännöt sekä sitoutuvat niihin. Toisaalta jokainen ammattilaispolvi ja jokainen

83 Leino-Kilpi 1991, 90–94, 120–125. 
84 Haatanen 1996, 13, 88; Tallberg 1994a, 19; Haatanen & Suominen & Leino-Kilpi 
1998, 169.
85 Karin Neuman-Rahn (1876–1963) toimi ylihoitajana vajaat kymmenen vuotta en-
nen kuin siirtyi Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun valmistavan koulun joh-
tajaksi vuosiksi 1918–1935. Neuman-Rahn toimi aktiivisesti myös SSY:ssä (Ks. esim. 
Matilainen 2003b).   
86 Bjerkreim 1996, 88.
87 Henriksson 1998, 35–36.
88 Esim. seuraavissa lähteissä sairaanhoitajaopiskelijoita kutsutaan noviiseiksi; Kan-
sainvälisen sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean selostus sen työstä heinäkuussa 
1929 (1932), 38; Benner From Novice to Expert 1989. Ks. myös Ylijoki 1998.
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ammattilainen arvioi julkilausuttuja ja piilossa olevia normeja, käytänteitä ja toi-
mintatapoja myös suhteessa omaan henkilökohtaiseen näkemykseensä ja uudistaa 
joltain osin ammattikulttuuria.89 Tämä muutos voi olla tietoista, joskus tarkoituk-
sellista kapinaa tai vähemmän tietoista ja niin vähittäistä, että kehitys tulee näky-
viin ehkä vasta seuraaville sukupolville. 

Sairaanhoitajaksi opiskelevat joutuvat kohtaamaan vaikeita asioita kuten kuo-
leman ja yleensä hoitoeettiset kysymykset.90 Näistä aiheista on kirjoitettu ja kir-
joitetaan edelleen sekä hoito-oppien oppikirjoissa että varsinaisissa etiikan op-
pikirjoissa.91 Teemu Laajasalon kanssa samansuuntaisiin tuloksiin oppikirjojen 
keskeisestä merkityksestä haasteellisten kysymysten käsittelyssä ovat päätyneet 
tutkimuksessaan myös Anneli Nirkkonen-Mannila ja Pirkko Routasalo. He tutki-
vat sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden asenteita, tiedollisia 
valmiuksia ja kokemuksia potilaiden ja asiakkaiden seksuaalisuudesta.92    

Dahly Matilainen on tarkastellut henkilö- ja aatehistorian näkökulmasta sai-
raanhoidon opettaja Karin Neuman-Rahnin toimintaa psykiatrisen sairaanhoi-
don kehittäjänä. Tutkimuksen aineisto koostui Neuman-Rahnin kirjoittamista 
teksteistä ja puheista sekä hänet tunteneiden henkilöiden haastatteluista. Matilai-
sen mukaan Neuman-Rahnin ajattelussa korostuivat psykiatrisen sairaanhoidon 
eettiset tekijät ja pyrkimys ymmärtää potilasta.93    

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytettyjä sairaanhoidon oppikirjoja on tutkittu 
vain muutamissa opinnäytetutkielmissa. Näin siitä huolimatta, että oppikirja on 
ollut ja on edelleen keskeisessä asemassa kaikessa koulumuotoisessa opetuksessa 
tietokoneen ja muiden sähköisten viestimien käyttöön tulosta huolimatta. Monen 
tutkijan mukaan oppikirja on edelleen yleisimmin käytetty oppimateriaali kaikes-
sa formaalissa opetuksessa.94 Päivi Åstedt-Kurki on analysoinut tutkimuksessaan 
sairaanhoidon oppikirjojen ihmiskäsitystä ja Marita Kujala on tutkinut oppikir-
joissa ilmenneitä terveyskäsityksiä. Ritva Haatanen on selvittänyt terveysalan opis-
kelijoiden näkemyksiä hyvästä oppikirjasta. 

Åstedt-Kurki tutki sisällönanalyysillä, miten humanistis-eksistentiaalinen ja 
naturalistis-positivistinen ihmiskäsitys ilmeni Harald Fabritiuksen, Sophie Man-
nerheimin ja Ellen Nylanderin teoksessa Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-ottei-
ta (1912), Enni Voipion teoksessa Sairaanhoidon alkeet (1936) ja Ritva Veteläsuon 
Sairaanhoito-opissa (1967). Åstedt-Kurki analysoi myös sitä, mitä potilaasta ja ter-
veydestä hoitotyön tavoitteiden perusteella voi päätellä ja mitä potilaan ja hoitajan

89 Ylijoki 1998, 153–154.
90 Esim. Fry Etiikka hoitotyössä (1997); Leino-Kilpi & Välimäki (toim.) Etiikka hoito-
työssä (2003). 
91 Kalkas & Sarvimäki 1996, 5.
92 Nirkkonen-Mannila & Routasalo 1998, 154, 156, 163. 
93 Matilainen 2003b, IV–X. Karin Neuman-Rahn toimi Helsingin kaupungin valmis-
tavan koulun johtajana 1918–1935, julkaisi sairaanhoitajien koulutukseen tarkoitettuja 
oppikirjoja ja kirjoitti aktiivisesti sairaanhoitajien ammattilehtiin.
94 Ahtineva 2000, 11; Mikkilä & Olkinuora 1995b, 3; Mikkilä-Erdmann 2002, 11–12; 
Viiri 2003, 139. Aija Ahtineva (2000,11) toteaa Hummelia lainaten, että koko maail-
man kirjoista 85 % sanotaan liittyvän opetukseen. 
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vuorovaikutus paljasti potilaasta ihmisenä. Yhteenvetona Åstedt-Kurki totesi, että
sairaanhoidon oppikirjoissa ilmeni sekä humanistisia että naturalistisia ihmiskä-
sityksiä. Vaikka potilaiden hoito muuttui ajan kuluessa potilaskeskeisemmäksi ja 
yksilöllisemmäksi, kaikissa tutkituissa sairaanhoidon oppikirjoissa potilas esitet-
tiin ensisijaisesti hoidon ja toimenpiteiden kohteena.95 

Kujala tarkasteli terveyskäsitystä hoitotyön oppikirjoissa. Hän analysoi valikoi-
duin osin seuraavat teokset:

1. Harald Fabritius & Sophie Mannerheim & Ellen Nylander Sairaanhoitajat-
tarien oppikirja III. Käytännöllisiä ohjeita ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä, 
(1921) 2., uudistettu painos.

2. Enni Voipio Sairaanhoidon alkeet, (1951) 5. painos. 
3. Ritva Veteläsuo Sairaanhoito-oppi, (1979) 4. painos (3., tarkennetun pai-

noksen mukainen) 
4. Ansa Iivanainen & Mari Jauhiainen & Lahja Korkiakoski Hoitotyön käsikirja 

(1995).96    

Kujalan mukaan terveyskäsitys muodostui terveydestä ei-sairaana, vahvuutena, 
ahkeruutena, iloisuutena ja tasaisuutena ja vastuullisena terveyspääoman yllä-
pitämisenä. Edellisen oppikirjan terveyskäsitys sisältyi seuraavaksi ilmestyneen 
terveyskäsitykseen, ja uudemmassa teoksessa terveyttä tarkasteltiin edellistä vain 
hiukan laajemmasta näkökulmasta. Kaikkien Kujalan analysoimien oppikirjojen 
terveyskäsitykseen sisältyi näkemys, että terveellä ihmisellä ei ollut sairautta ja hä-
nen fyysinen kehonsa toimi häiriöittä. Tämän tulkinnan tutkija nimesi lääketie-
teelliseksi terveyskäsitykseksi. Yhteenvetona Kujala totesi, että tutkittujen oppi-
kirjojen terveyskäsityksissä oli yhtäläisyyksiä ja myös joukko erilaisuuksia. Tutkija 
selitti tulosta yhteiskunnan muuttumisella, sairaanhoidon ja kaiken hoitotyön ja 
hoitotieteen kehittymisellä.97  

Sairaanhoitajien koulutuksessa käytettyjä oppikirjoja tutki myös Haatanen, 
joka kysyi valmistuvilta sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoilta 
kyselylomakkeella, millainen oli opiskelijoiden mielestä hyvä oppikirja. Samalla 
tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten opiskelijat hankkivat oppikirjoja. Vas-
taajien enemmistön (83 %) mukaan jotkut opettajat vaativat, että opiskelijoilla oli 
käytössään oppikirjat oppikurssilla. 

Åstedt-Kurjen analyysin kohteena on oppikirjojen ihmiskäsitys, Haatasen taas 
hyvä oppikirja. Esimerkiksi Haatanen keskittyy tarkastelussaan oppikirjan laa-
dukkuuteen, mutta hän ei analysoi sitä, minkälainen olisi opiskelijan näkökul-
masta huono oppikirja ja millä perusteella. Hän ei myöskään tarkastele oppikirjo-
jen mahdollisia piilo-opetussuunnitelmia tai pohdi mahdollisuutta, että kirjojen

95 Åstedt-Kurki 1984.
96 Fabritius & Mannerheim & Nylanderin kirjasta analysoitu kappaleet I, IV–XII, Voi-
pion kirjasta kappaleet I–II ja VI, Veteläsuon kirjasta kappaleet I–II, V–VI, XI, XIII–
XV, XVII, XX ja Iivanainen & Jauhiainen & Korkiakosken kirjasta sivut 8–10, 22–55, 
76–145, 163–174, 189–192, 220–224, 237–248, 252–257, 288–294, 304–308, 451–456.  
97 Kujala 1997, 59.
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kirjoittajat olisivat tietoisesti rajanneet joitain asioita oppikirjojen ulkopuolelle. 
Åstedt-Kurjen ja Haatasen tutkimuksissa taustaoletuksena näyttäisi olleen ajatus 
oppikirjoista neutraaleina ja objektiivisina tietolähteinä.    

Monen tutkijan mukaan oppikirjatekstejä pidetään luotettavina ja neutraaleina 
auktoriteetteina.98 Jos tällaista näkemystä ei kyseenalaisteta tai oppikirjoja tutkita 
erilaisista näkökulmista, oppikirjojen laatijoiden mahdollisuus monenlaiseen val-
lankäyttöön, jopa tiedon manipulointiin, yksipuolisuuteen tai rajoittamiseen kasvaa. 
Myös oppikirjojen tietosisällön uudistaminen erityisesti erikoisaloilla voi hidastua 
tai vaarantua, jos avoin keskustelu ja kriittinen oppikirjatutkimus puuttuvat.

Nykyistä monipuolisemman kuvan luomiseksi on perusteltua lähestyä sairaan-
hoitajakoulutusta ja siinä käytettyjä oppikirjoja toisenlaisesta tarkastelukulmasta 
ja pohtia, millaisia toimijoita ja valtaprosesseja tutkittavasta ilmiöstä löytyy. Miten 
tehdyt päätökset heijastuivat yksittäisen sairaanhoitajaoppilaan kasvattamiseen 
ja opintoihin vai heijastuivatko mitenkään? Miten valtaverkostoihin kytkeytyivät 
esimerkiksi sairaanhoitajajärjestöt, sairaanhoitajakouluja johtaneet ylihoitajat ja 
oppilaskotien johtajat tai miten opetussairaaloiden ylilääkärit osallistuivat päätök-
sentekoon?

1.5 Sairaanhoitajan ja lääkärin asiantuntijatieto tutkimuskohteena  

Sairaanhoitajien ja lääkäreiden asiantuntijatietoa on jäsentänyt Susan Eriksson-
Piela, joka tarkastelee ammatillista valtaa, ammatti-identiteettiin liittyvää kielellis-
tä vallankäyttöä ja sairaanhoitajuutta sairaalakulttuurissa. Sairaanhoitajien, perus-
hoitajien, sairaala-apulaisten ja lääkärien teemahaastatteluilla kerätyn aineiston 
analyysissa hän käyttää muun muassa foucaultlaista lähestymistapaa. Erityisesti 
sairaalat osoittautuivat asiantuntijaorganisaatioiksi, joissa oli runsaasti toimintaa 
sääteleviä ja monenlaisia muitakin vakiintuneita organisatorisia käytäntöjä. Sa-
manaikaisesti näiden säännöstöjen ja käytäntöjen kanssa sairaaloiden sosiaalisia 
käytäntöjä muodostettiin, muokattiin ja vakiinnutettiin kielenkäytöllä.99 

Eriksson-Piela päätyi samansuuntaisiin johtopäätöksiin kuin Rinne, Jauhiai-
nen, Niiniluoto ja Laiho, joiden mukaan sairaanhoitajien professiopyrkimykset 
ovat perustuneet juuri sosiaalisten taitojen tieteellistämiseen eli hoitotieteeseen.100 
Asiantuntijatiedon merkitys realisoitui vasta organisaation sosiaalisissa suhteissa: 
viime kädessä se kiteytyi kysymykseen siitä, kenellä oli oikeus käyttää asiantun-
tijan statusta vuorovaikutussuhteessa potilaaseen. Eriksson-Pielan foucaultlaisen 
tulkinnan mukaan asiantuntijatieto ja siten myös asiantuntijuus näyttäytyivät eri-
laisina eri aikakausina. Asiantuntijavaltaa rakennettiin ja ylläpidettiin retorisella 
tasolla, joten ”vallan merkitys näyttäytyy epistemologisina suhteina ja asemina, 
jotka ovat sidoksissa tietojärjestelmien ja diskurssien välisiin suhteisiin.”101 

 98 Sormunen 2004, 200; Mikkilä-Erdmann & Olkinuora & Mattila 1999, 436; Héma-
nus 2005.
 99 Eriksson-Piela 2003, 33.
100 Rinne & Jauhiainen 1988, 159–161; Niiniluoto 1996, 149, 150–151; Laiho 2005, 
27.
101 Eriksson-Piela 2003, 111, 182–183.
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Norjalaistutkija Kari Martinsen on tutkinut sairaanhoitajan ja lääkärin asian-
tuntijatiedon valtakamppailua Rikke Nissenin kirjoittamassa sairaanhoidon op-
pikirjassa Lærebog i Sygepleie for diakonisser, joka ilmestyi vuonna 1877. Martin-
sen lähestyi Nissenin tekstiä ennen kaikkea nais- ja uskontonäkökulmasta, jonka 
ohella hän liitti analyysiin lyhyen ja mielenkiintoisen sivupolun tilan ja asiantun-
tijatiedon vallankäyttöön. Hän käytti Michel Foucault’n tilan käsitettä tulkites-
saan potilashuoneen tilaksi, jossa ja josta lääkärit ja sairaanhoitajat kamppailivat. 
Martinsenin tulkinnan mukaan Nissen asetti tietoisesti vastakkain sairaanhoitajan 
ja lääkärin asiantuntijatiedon ja samalla käsityksen sairaanhoitajan työssä tarvit-
tavasta asiantuntijatiedosta. Sairaanhoitaja oli potilashuoneessa ja potilaan hoi-
toprosessissa lääkärin vastavoima, ja siksi Rikke Nissen nosti oppikirjassaan esille 
tilan ja sen merkityksellisyyden sairaanhoidossa.102 

Miksi Martinsen määritteli sairaanhoitajan ja lääkärin asiantuntijatiedon vas-
takkaisiksi eikä potilaan hoitoprosessissa välttämättömiksi ja toisiaan täydentävik-
si asiantuntijatiedoiksi? Sairaanhoidon oppikirjoilla pyritään vaikuttamaan siihen, 
että sairaanhoitajakoulutuksesta valmistuu tavoitteen mukaisia ”oikeanlaisia” sai-
raanhoitajia. Toisin sanoen heidän asiantuntijatietonsa rakentuu sellaiseksi, mil-
laiseksi koulutuksesta päättäneet katsovat sairaanhoitajan työssä tarpeelliseksi. 

Jotta voi ymmärtää nykyhetken terveydenhuollon toimintaa, on tutkittava, 
millaista asiantuntijatietoa ja -asemaa sairaanhoitajaksi kasvattamisessa ja siihen 
liittyen sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoissa on välitetty. Tällöin keskeisiksi ky-
symyksiksi nousevat, ketkä tai mitkä (organisaatiot, ammattikunnat jne.) päättivät 
näkemyksestä hyvästä sairaanhoitajasta ja/tai sairaanhoitajan asiantuntemuksesta. 
Michel Foucault´n mukaan (asiantuntija)tieto on valtaa, koska se luo tilaa vallan 
toiminnalle.103 Siksi on selvitettävä, muuttuiko sairaanhoitajan asiantuntemus tar-
kastelujakson aikana. Siis miksi ja minkälaisten prosessien seurauksena?

102 Martinsen 2000, 286–289.
103 Foucault 2005b, 21–22, 235–236.
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2 Tutkimustehtävä ja teoreettiset lähtökohdat

Tässä tutkimuksessa selvitän sairaanhoitajien (en kuitenkaan diakonissojen) am-
matillisessa peruskoulutuksessa Suomessa käytettyjen sairaanhoidon oppikirjojen 
historiaa vuoteen 1967 saakka. Tutkimus on lähtökohtaisesti ammattikasvatuksen 
historiantutkimusta, jossa on myös kasvatussosiologisen ja hoitotieteellisen tutki-
muksen elementtejä. 

Tarkastelen tutkimuskohteena olevia ilmiöitä vallankäytön näkökulmasta. 
Mielenkiintoni kohteena ei siis ole sukupuolittunut professionaalinen valta, joten 
olen valinnut teoreettiseksi viitekehykseksi Michel Foucault’n valta-analyysin. Sen 
ohella on tietysti monia muita perusteltuja lähestymismahdollisuuksia: sairaan-
hoitajien koulutuksessa käytettyjen oppikirjojen kehitystä ja vaikutusta sairaan-
hoitajaksi kasvattamiseen tai sairaanhoitajan käsitteen määrittelyyn voi lähestyä 
myös esimerkiksi kulttuurin, sukupuolijärjestelmän tai feministisen tutkimuksen 
näkökulmasta. Se, että tarkastelujakson aikana lääkäreiden suuri enemmistö oli 
miehiä ja lähes kaikki sairaanhoitajat olivat naisia, avaa sukupuolittuneen vallan104 
näkökulman. Näihin sinänsä tärkeisiin kysymyksiin ei tässä tutkimuksessa ole 
mahdollista paneutua.

Anja Heikkisen tulkinnan mukaan sairaanhoitajien ammatin ja koulutuksen 
sisältöä ovat dominoineet lääkärikunta ja lääkintöhallitus.105 Juhani Lehto toteaa, 
että vaikka lääkärit ovat keskeisiä vallankäyttäjiä terveydenhuollossa, sairaaloiden 
kyky muuttua riippuu sairaanhoitajien muutoshalukkuudesta tai ehkä ennemmin-
kin -haluttomuudesta.106 Jos Heikkisen ja Lehdon näkemykset pitävät paikkansa 
sairaanhoitajaksi kasvattamisen ja oppikirjojen laadinnan prosesseissa, ydinkysy-
mykseksi nousee, minkälaisia sairaanhoitajia sairaanhoitajakoulutuksella pyrittiin 
kasvattamaan? Mielenkiinnon kohteeksi tarkentuu se, ketkä, mihin ja miten op-
pikirjoilla halusivat vaikuttaa. Oliko lääkintöhallituksen asema päätöksentekijänä 
sairaanhoitajakoulutuksen valtakentissä niin ilmeinen ja yksiselitteinen kuin tähän 
asti on tulkittu? Keskusvirastoa ei voi personoida yksittäiseen viranhaltijaan eikä se 
ollut monoliitti, joten on selvitettävä, ketkä käyttivät ja miten lääkintöhallitukselle 
delegoitua sairaanhoitajakoulutusta koskevaa viranomaisvaltaa. Lääkintöhallitus 
oli keskusvirastona joka tapauksessa niin merkittävä toimija, että on tarpeellista 
identifi oida yksilöinä niitä, jotka käyttivät muutoin kasvottoman keskusviraston 
oikeutta ja toisinaan myös velvollisuutta osallistua päätösprosesseihin. 

Michel Foucault’n väite, että länsimaissa on vuosikymmenet keskitytty tutki-
maan hallinto- ja virkakoneistoa organisaation näkökulmasta,107 pitää paikkansa 
monen Suomen terveydenhuoltoa ja sen kehitystä käsittelevän tutkimuksen osalta. 
Tästä esimerkkeinä ovat Niilo Pesosen lääkintöhallituksen historiaa, Marjo-Riitta 

104 Scott 1986, 1067–1070; Tong 1992, 17–29, 95–102; Lipman-Blumen 1994, 109–127; 
French 1994, 15–34. 
105 Heikkinen 1999, 31.
106 Lehto 2003, 126.
107 Foucault 2000a, 300.
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Järvisen ammatillisen koulutuksen kehitystä, Marianne Tallbergin sairaanhoita-
jakoulutusta ja Anni Punton terveyssisarkoulutusta käsittelevät tutkimukset sekä 
sairaanhoitajakoulujen ja -järjestöjen historiikit.108 Myös koulutuksen historiaa on 
Suomessa perinteisesti tarkasteltu instituutioiden historiana, jolloin näkökulma 
on ollut ensisijaisesti lainsäädännöllinen tai hallinnollinen.109  

Sairaanhoitajaksi kasvattamisen, oppikirjojen ja vallan suhdetta voidaan tar-
kastella erilaisissa tutkimuksellisissa konteksteissa. Oman tutkimukseni kannalta 
metodisesti ja sisällöllisesti mielenkiintoinen on Pirjo Markkolan tutkimus kristil-
lissosiaalisen työn historiasta Suomessa 1860–1920. Markkola käsitteellistää kris-
tillisen vakaumuksen motivoimaa sosiaalista työtä uskonnon ja sukupuolen avulla 
ja soveltaa hoivaavan vallan (caring power) käsitettä. Se luonnehtii niitä tapoja, 
joilla kristillissosiaaliseen työhön uskonnollisissa yhteisöissä osallistuneet naiset 
ja miehet osoittavat kristillisen kutsumuksensa mukaisesti lähimmäisenrakkaut-
ta. Hoivaava valta pohjautuu foucaultlaiseen valtakäsitykseen ja painottaa vallan 
tuottavuutta: vallankäyttö ymmärretään tavaksi, jolla tietyt toiminnot voivat ra-
kentaa toisten toimintojen verkkoa.110 Markkolan tutkimuksella on myös sisällöl-
lisiä yhtymäkohtia omaan tutkimukseeni, sillä Suomessa luterilaiset diakonissalai-
tokset kytkeytyivät tiiviisti sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheisiin. 

Lähtökohtanani on ajatus, että sairaanhoitajaoppilaita hallittiin sairaanhoita-
jaksi kasvattamisessa muun muassa erilaisten koulu- ja sairaalasääntöjen avulla. 
Koulussa hallinta konkretisoitui esimerkiksi oppilasarvostelussa ja pukeutumis-
säännöissä ja -ohjeissa. Oppilaiden arvojärjestykseen sijoittamisella oli kaksinai-
nen tehtävä: sen oli ilmaistava erot eli asetettava arvioitavien yksilöiden avut, lah-
jat ja kyvyt arvojärjestykseen. Lisäksi arvostelun piti palkita ja tarvittaessa myös 
rangaista.111 Tämä oli mahdollista, koska ”kuuliaista ruumista” eli oppilasta voi-
tiin manipuloida monin tavoin, esimerkiksi alistamalla, liittoutumalla, suostutte-
lemalla, muokkaamalla ja täydentämällä. Erityisesti kasvattamisessa ja koulutta-
misessa merkityksellistä oli kuuliaisuus. 

Valvonta laajeni vähitellen ja lopulta sillä kontrolloitiin enemmän toiminta-
prosesseja kuin toiminnan tulosta. Näitä valvontamenetelmiä Foucault kutsuu ku-
rinpitotoimiksi, koska niillä kontrolloidaan valvottavien tottelevaisuutta.112 1900-
luvun alkupuolella käytössä olleet sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaoppilaiden 
pukeutumissäännöt, asumismääräykset, etikettiohjeet ja kuri sekä kutsumuksen 
ja naimattomuuden vaatimukset nähdään tässä osana sairaanhoitajakoulutuksesta 
päättäneiden ja päätöksiä toteuttaneiden oppilaisiin kohdistamaa valtaverkostoa.

108 Pesonen 1980, Järvinen 1997, Tallberg 1991, Punto 1991, Ylimaa-Häyrinen 1993, 
Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 
1938, Vuorio 1996.  
109 Mainitsen esimerkkeinä Lampisen (1998) ja Kiuasmaan (1982) tutkimukset. Kai R. 
Lehtonen (1983) tarkasteli tutkimuksessaan senaatin ja kouluylihallituksen toimintaa 
kansa- ja oppikoulun oppikirjojen valvojina vuosina 1870–1884.   
110 Markkola 2002, 10–33. 
111 Foucault  2000b, 246.
112 Foucault  2000b, 186–187, 192, 196.
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Lähtökohtana on oletus, että sääntöjen, kurin ja oppikirjojen avulla sairaanhoita-
jaoppilas kasvatettiin ja koulittiin tietoisesti tavoitteen mukaisia sairaanhoitajia. 
Osa säännöksistä oli sairaanhoitajakunnan itse luomia ja ylläpitämiä, koska se ha-
lusi erottautua muista terveydenhuollon työntekijöistä.   

Jäsennän aineistoa Foucault’n valta-analyysin avulla, jolloin keskeiseksi vii-
tekehykseksi kiteytyvät moninaiset ja moni-ilmeiset vallan verkostot ja proses-
sit. Foucaultlaisessa genealogiassa eli historiallisessa valta-analyysissa113 etsitään 
menneisyydestä vallan alkuperää kyseenalaistamalla itsestäänselvyyksiä, tuomalla 
esiin piilossa olevia asioita ja ilmiöiden syntytapaa.114 Genealogiassa menneisyys 
ymmärretään epäyhtenäisenä, ei-lineaarisena valtakamppailujen verkostona, joka 
ameebamaisesti muuttaa muotoaan.115 Foucault nimittää ”häivytetyiksi tietomuo-
doiksi” toisaalta virallisen totuuden salaamia ja ristiriitaisia tietomuodostelmia, 
jotka voidaan rekonstruoida huolellisella tutkimuksella. 

Carlo Ginzburgiin viitaten Matti Peltonen on kyseenalaistanut Foucault’n me-
netelmän toimivuuden ja tulkinnut sen olevan tekstiin kätkeytyvien ristiriitojen 
paljastamista. Käsitystään Peltonen perustelee sillä, että Foucault’n maailmassa 
näyttää toimivan ainoastaan länsimainen rationaalisuus. Ja jos on vain yksi ratio-
naliteetti, genealogian perusta murenee.116

Itse ymmärrän lukemieni Foucault’n kirjoitusten117 perusteella valta-analyy-
sin tutkimuksen työkaluksi ja siinä ominaisuudessa käytän sitä. Vallan tekniik-
kaan liittyy keskeisesti tiedon kokoaminen, viestien välittäminen ja käytäntöjen 
luominen.118 Sairaanhoitajakoulutukseen sovellettuna se tarkoittaa muun muassa 
sitä, minkälaista tietoa koulutuksessa opetetaan ja välitetään. Kun Foucault’n val-
ta-analyysia sovelletaan sairaanhoitajaksi kasvattamiseen ja sairaanhoitajakoulu-
tuksessa käytettyihin oppikirjoihin liittyviin prosesseihin, tarkentuu tutkimuksen 
kohteiksi muun muassa seuraavia ilmiöitä: 

 
1) Erottelujärjestelmät. Sellaisia ovat asiantuntijan tai jonkin muun pätevyy-

den kriteerit, jotka antavat toisille luvan toimia toisten puolesta. Sairaan-
hoitajan tutkinto ja rekisteröinti ovat erottelujärjestelmiä, sillä ne antavat 
sairaanhoitajalle luvan tarvittaessa käyttää asiantuntijavaltaa toisiin näh-
den. Näitä toisia voivat olla paitsi hoidon kohteena olevat, myös muihin 
ammattiryhmiin kuuluvat. (Oppi)kirjoja voidaan erotella esimerkiksi siten, 
että esimerkiksi huonoiksi arvotetut, ristiriitoja synnyttävät teokset sulje-
taan pois oppikirjakäytöstä. Samoin, jos teokset horjuttavat olemassa olevaa 
valta-asemaa. Erottelujärjestelmän vallalla on myös positiivinen puoli: sen 
avulla yhteiskunta pyrkii turvaamaan potilaalle, että tiettyä teoreettista tie-
toa ja käytännöllistä taitoa vaativia toimenpiteitä voi tehdä vain koulutettu 
sairaanhoitaja. Näin pyritään varmistamaan hoidon turvallisuus.

113 Foucault 1980, 78–108.
114 Andersen 2003, 9–10; Foucault 2005a, 254, 288–290; Pulkkinen 1996, 148–152.
115 Helén 2005, 95.
116 Peltonen 1996, 18–19.
117 Foucault  2000a, 344; Foucault 1980, 198–199. 
118 Fox 1997, 35.
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2) Vallankäytön kohteet ja välineet: esimerkiksi mihin valta suuntautuu ja har-
joitetaanko valtaa tarkkailun, kurinpidon tai sääntöjen/ohjeiden välityksel-
lä. Tästä näkökulmasta tulkitsen oppikirjojen olevan kirjojen kirjoittajien 
ja muiden niiden laadintaprosessiin osallistuneiden sekä kirjojen oppikir-
jakäytöstä päättäneiden vallankäytön välineitä esimerkiksi sairaanhoitajaksi 
kasvattamisessa ja myös itsekasvatuksessa normien mukaiseksi sairaanhoi-
tajaksi. Oppikirjat ovat vallan välineitä, jotka heijastavat sitä arvomaailmaa, 
joka lukijoiden halutaan omaksuvan.119 

3) Vallankäytön institutionalisoituminen, jolloin selvitetään, millaiset insti-
tuutiot, säädökset ja käytännöt ylläpitävät valtaa.120 Foucault toteaa, että 
instituutioita pitää tutkia valtasuhteiden näkökulmasta eikä päinvastoin, 
koska epätoivottavalla tavalla käyttäytyvät yksilöt voidaan kurilla sulkea yh-
teisön ulkopuolelle, esimerkiksi sairaaloihin, tai määrätä koulutusjärjestel-
miin oppimaan sopimattoman käyttäytymisen hylkäämistä.  

Institutionalisoituneeksi vallaksi tässä tutkimuksessa nähdään muun muassa op-
pilaskotijärjestelmä, sairaanhoitajakoulutuksen institutionalisoituminen, sairaan-
hoitajakoulujen mahdollisuus katkaista niiden oppilaiden tie sairaanhoitajaksi 
silloin, kun oppilas ei täyttänyt koulujen asettamia kriteerejä.  Myös oppikirjojen 
laadintaprosessit edustavat institutionalisoitunutta valtaa: miksi sairaanhoitaja-
tarjärjestöt, lääkintöhallitus ja yksittäiset lääkärit olivat aktiivisia oppikirja-asiois-
sa? Terveydenhuollon toimintaa ja sairaanhoitajien koulutusta säädeltiin monen-
laisilla ja yleensä hyvin pikkutarkoilla säädöksillä ja keskusviraston ohjeistuksilla. 
Esimerkiksi sairaanhoitajakoulut ja sairaanhoitaja- ja lääkärijärjestöt pyrkivät 
vaikuttamaan kyseisten ohjeistusten sisältöön, sillä niiden valta ulottui aina yksit-
täiseen oppilaaseen ja hänen yksityiselämäänsä saakka alkaen jo siitä, minkälaista 
pohjakoulutusta edellytettiin opiskelijaksi hyväksyttävältä. Välineinä käytettiin 
oppikirjojen hyväksymismenettelyä, oppilaskotijärjestelmää ja monenlaisia pu-
keutumis-, ohje- ja johtosääntöjä ja menettelytapasäännöksiä sekä sairaanhoita-
jien ammattilehtiä. 

Oppikirjaan sisältyneen valtasuhteen voi määrittää myös kurinpidoksi, jossa 
oppikirja on opiskelijan itsekurin väline, mikäli hän pyrkii kehittämään itseään 
kirjan sanoman mukaisesti (esimerkiksi oppikirjassa määritellyn mukaiseksi sai-
raanhoitajaksi) ja sulkee näin pois muut mahdolliset toimintamallit. Tällöin val-
ta ilmenee yksilön toimintakykynä. Vielä ilmeisemmin oppikirjasta tulee vallan 
väline, jos (koulutus)organisaatio sitoutuu yhteen ideologiaan tai auktoriteettiin 
ja tämän teksteihin. Kyse voi olla kielletyn tiedon rajoista tai dominoivasta val-
lan käytöstä, jos monenlaisten tietolähteiden käyttöä rajoitetaan tai vaikeutetaan 
tai estetään esitetyn tiedon kyseenalaistaminen. Näissä tilanteissa vallankäyttö on 
luonteeltaan aluevaltausta ja toisinaan jopa kamppailua.

119 Leisti & Vähä 2001, 124.
120 Foucault 2000a, 342–343.
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Valta-analyysi on käsitettävissä vallan tutkimuksen lähestymistavaksi ja käytän 
sitä sairaanhoitajaksi kasvattamisessa käytettyjen oppikirjojen historiantutkimuk-
sen työvälineenä. Valta-analyysi avaa uudenlaisia näkökulmia sairaanhoitajakou-
lutuksen ja oppikirjojen tutkimukseen. Vallan, vallankäytön ja niihin liittyvien 
prosessien tutkimus tuottaa monipuolisemmin ja laajemmin tietoa tutkittavista 
ilmiöistä kuin hallinnon tai koulutuksen sisällön näkökulmat, joita aiemmissa sai-
raanhoitajakoulutusta tai siinä käytettyjä oppikirjoja käsittelevissä tutkimuksissa 
on yleensä käytetty. Oppikirjoja ja niiden tekemiseen liittyviä valtaprosesseja tut-
kimalla voidaan selvittää, millaisia tehtäviä oppikirjoilla oli ja kenen tulkintaa ne 
edustivat. Valta-analyysilla pyritään saamaan esiin sellaista valtaa, joka muutoin 
jäisi piiloon. Foucaultlaista lähestymistapaa käyttämällä pyrin myös monipuolis-
tamaan oppikirjojen ja ammattikasvatuksen historian tutkimusta ja metodeja.   

Tavoitteenani on selvittää, esiintyikö sairaanhoitajakoulutuksessa ja sai-
raanhoitajien oppikirjoissa normalisoivaa vallankäyttöä, kurinpitovaltaa tai 
(asiantuntija)tiedon valtaa. Millaista valtaa käytettiin, kun haluttiin vahvistaa ty-
töille kansakoulusta lähtien opetettua puhtautta ja siveyttä,121 jotka sisällytettiin 
sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteeseen? Siihen liittyivät oleellisesti myös kutsu-
mus, joka koostui muun muassa naimattomuudesta, uhrautuvuudesta, itsekurista, 
velvollisuudesta asua koulun oppilaskodissa tai sairaalassa ja tyytymisestä pieneen 
palkkaan raskaasta työstä. Sairaanhoitajan tuli olla kuuliainen ja nöyrä lääkäreille 
ja ylihoitajalle – siis hallinnallisuutta, kurinpitoa ja normalisoivaa valtaa saman-
aikaisesti. Työhypoteesina on, että normalisoivaa valtaa käytettiin esimerkiksi 
silloin, kun oppikirjoissa selkeästi määriteltiin hyvä (ja sen vastakohtana huono) 
sairaanhoitaja – myös silloin kun se ilmaistiin kirjassa piiloviestinä. Oppikirjaa 
voitiin käyttää tiedon ja vallan kytköksessä, sillä kirjan sisällön painotuksilla ja 
rajoituksilla oli mahdollista ohjata sairaanhoitajien osaamista ja kiinnostusta ha-
luttuun suuntaan, määritellä tarpeellinen tieto ja samalla kielletty tieto122 eli mitä 
sairaanhoitajien ei tarvinnut tai mitä he eivät saaneet tietää. Parhaat mahdollisuu-
det siihen olivat kirjan kirjoittajilla ja muilla laadintaprosessiin osallistuneilla sekä 
kirjaa opetuksessaan käyttäneillä opettajilla.

2.1 Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen kohteena ovat toisaalta sairaanhoitajien peruskoulutuksessa 
käytetyt oppikirjat, niiden laadintaprosessit ja näkemys hyvästä sairaanhoitajasta, 
toisaalta sairaanhoitajaksi kasvattamiseen liittyneet moninaiset valtaprosessit. 

Paikannan tutkimukseni ammattikasvatuksen historiantutkimuksen ja oppi-
kirjatutkimuksen osaksi. Hyödynnän myös kasvatussosiologista ja hoitotieteellistä 
tutkimustietoa ja käytän niiden näkökulmia, koska hoitaminen ja sairaanhoita-
jan ja potilaan suhde ovat hoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita. Ammattien 
tutkimus ja sen osana professiotutkimus ovat sosiologian kiinnostuksen kohtei-
ta. Kolmatta tarkastelukehystä voi luonnehtia oppihistorialliseksi, koska jäljitän

121 Tuomaala 2004, 268–277. 
122 Kielletyn tiedon käsitteesta esim. Ginzburg 1996, 79–81, 87–91.



28

paikoin sairaanhoitajakoulutuksen kehitystä, tutkittavien teosten historiaa ja nii-
den taustoihin liittyviä kysymyksiä osana kasvatustieteen, hoitotieteen ja lääketie-
teen kehitystä.  

Etsin tutkimuksessani vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Minkälaisia valtaprosesseja on löydettävissä sairaanhoitajaksi kasvattamisessa 
ja minkälaista sairaanhoitajaa sillä tavoiteltiin?

Tutkimuksen teoreettisten ja metodisten lähtökohtien perusteella kiinnitän 
huomiota erityisesti normalisoivan vallankäytön, ruumiin ja ajan hallinnan 
sekä kurin prosesseihin. Tällöin keskeisiksi kysymyksiksi rekisteröinnin ja tut-
kinnon ohella nousevat sairaanhoitajien pohjakoulutuskysymys, näkemykset 
koulutuksen liiallisesta teoreettisuuspainotteisuudesta, oikeanlaisen kutsu-
muksen määrittely, naimattomuusvaatimus ja työpukeutuminen. Mielenkiin-
toinen on myös kysymys siitä, miksi oppilaiden ja sairaanhoitajien asumisen 
hallintaa painotettiin niin paljon.      

2. Miten ja kuka tai mikä käytti sairaanhoidon oppikirjoja vallan välineinä?

Lähestyn kysymystä sairaanhoitajakoulutuksen historian näkökulmasta ja 
kuvaan koulutuksen kehittymisprosesseja. Selvitän, miten valtaverkostot toi-
mivat ja minkälaisiin valtaprosesseihin sairaanhoitajakoulutus ja siinä käyte-
tyt oppikirjat olivat osallisina. Oliko ammattikuntien välisissä kiistoissa kyse 
sairaanhoitajien lukumääräisesti pienen, sivistyneen eliitin (ylihoitajien ja sai-
raanhoidon opettajien) ja lääkärien reviirien valtataistelusta vai heterogeeni-
sen, sairaanhoitajien nuoren ammattikunnan professionaalisesta projektista? 
  Miksi julkiseen keskusteluun nousi toistuvasti kysymys pohjakoulutuksesta 
ja sairaanhoitajakoulutuksen teoreettisuudesta, mutta vain ani harvoin oppi-
kirjat? Lähtökohtanani on oletus, että oppikirjoja käytettiin myös laatijoiden 
ja heidän viiteryhmänsä piiloviestien välittäjinä. Jos kirjoittaja tai hänen vii-
teryhmänsä onnistui sisällyttämään oppikirjaan omia näkemyksiään, hän sai 
mahdollisuuden vaikuttaa lukijoiden käsityksiin asiasta. Voiko tulkita niin, 
että kirjojen laadinta- ja valintaprosesseihin osallistuneet ymmärsivät kirjojen 
olevan voimakas väline muokata sairaanhoitajien koulutusta ja siten vaikuttaa 
jopa koko terveydenhuoltoon? 

3. Minkälaista oli oppikirjojen määrittelemä sairaanhoitajan asiantuntijatieto ja 
asiantuntemus?

Etsin vastausta siihen, toimivatko sairaanhoitajakoulutukseen tarkoitetut op-
pikirjat opetussuunnitelmana ennen vuotta 1930? Miksi niissä päädyttiin va-
littuihin aihepiireihin, sisältöihin ja kirjoittajiin? Mistä saatiin vaikutteita tai 
otettiin mallia? Sairaanhoidon historian ja sairaanhoito-opin oppikirjojen laa-
timinen osoittautui sangen vaikeaksi. Sekä lääkärit että osa sairaanhoitajista 
pitivät toistuvasti oppikirjoja sisällöllisesti liian laajoina. Minkälaista käsitystä 
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sairaanhoitajan asiantuntemuksesta ja tehtävästä tällaiset kannanotot välitti-
vät? Kysymyksen taustalla on ajatus sallitusta/kielletystä tiedosta ja taistelu asi-
antuntijatiedosta.  

Näiden kysymyksen yhteydessä tarkastelen myös sitä, millaisissa verkostoissa val-
lankäyttäjät toimivat ja miten verkostot rakentuvat eli millaisessa toiminnassa val-
ta ilmenee.

2.2 Foucaultlaisen vallan ja tiedon käsitteestä 

Michel Foucault on määritellyt keskeisiä käsitteitään, myös vallan (pouvoir, power) 
käsitettä eri aikoina eri tavoin ja useissa eri merkityksissä.123 Tämä on mahdollista-
nut hyvinkin monenlaiset tulkinnat.124 Foucault’n omien sanojen mukaan hänen 
vallan käsitteensä on vaikeaselkoisuudestaan huolimatta keskeinen ja tärkeä.125 Kä-
sitteen moninaisuuteen törmännyt Anu Kantola on päätynyt toteamaan Foucault’n 
kehittäneen monia erilaisia ohjelmia ja käsitteitä.126 Nojaudun tässä tutkimuksessa 
useimmiten Michel Foucault’n myöhäiskauden teksteihin, koska niissä hän käsitte-
lee vallan ja historiantutkimuksen yhteyksiä.127 Niiden kautta olen pyrkinyt ymmär-
tämään vallan monimuotoisuutta modernisoituvassa yhteiskunnassa. 

Ian Hacking on tuonut Foucault´n kanssa käymiinsä keskusteluihin mukaan 
huomioita erilaisista luokituksista, niiden ontologiasta ja ihmistieteistä. Vallan ja 
hallinnan128 liikkeitä tutkiessaan Hacking on pyrkinyt hahmottamaan tieteellisen 
järkeilyn historiallisia muotoja ja sen rajoja. Tieteellisellä järkeilyllä Hacking tar-
koittaa teksteissä/kuva-aineistossa ja puheissa tapahtuvaa argumentaatiota.129

Foucault’n käsitemäärittelyjen moninaisuus ja muuntuminen ovat olleet on-
gelmallisia myös kritiikin esittäjän näkökulmasta.130 Lähinnä kriittisen teorian 
edustajat, erityisesti Jürgen Habermas ovat kritisoineet Foucault’n ja hänen so-
veltajiensa valtakäsitettä.131 Foucault’n voi tulkita vastanneen kriittisen teorian 
kritiikkiin myöhäiskauden teksteissään.132 Niissä valta ei ole ainoastaan subjektin 
sisäistämä itsekuri ja kaikkialle levittäytyvä yksilöitä normalisoiva tiedon muoto, 
vaan myös yhteiskunnan instituutioilla ja rakenteilla on merkitystä.

123 Esim. Foucault 2000a, 239–240; Foucault 1999, 65.
124 Esim. Baker & Heyning 2004, 1–7; Fox 1997, 31; Helén 1999, 495–497; Helén 2004, 
207; Kantola 2002, 41–44, Kusch 1993, 13–16; Dreyfus & Rabinow 1982, ix; Varis 1989, 
6–7; Foucault 2003, 274–275.      
125 Dreyfus & Rabinow 1982, ix.
126 Kantola 2002, 41.
127 Foucault 2000a, 326.
128 Hallinnan käsitteestä enemmän alaviitteessä 159. 
129 Ylikoski 2003, 12–30.
130 Esim. Helén 2004; Kantola 2002, 36–43; Pulkkinen 1996, 148.
131 Esim. Habermas 1990, 31.
132 Foucault 2000a, 335–338. Erityisesti  artikkelissa ”Subject and Power”, joka löytyy 
julkaisuista Foucault 1980 ja Foucault 2000a. Myös artikkelissa ”Space, Knowledge, 
and Power”, joka niin ikään löytyy julkaisusta Foucault 2000a, 349–364 Foucault vas-
taa Habermasin kritiikkiin.
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Foucault’n ajatuksia on käytetty monella tieteenalalla.133 Kasvatustieteellisessä 
julkaisussa Foucault mainitaan ilmeisesti ensimmäisen kerran Paedagogica His-
torica -lehden artikkelissa vuonna 1977.134  Suomessa Pirjo Nuutinen on tutkinut 
kasvatuksen ja vallan suhdetta eli mitä oli lapsen ”valtaankasvattaminen” (sub-
jektiksi kasvattaminen) ja miten se ilmeni toisen maailmansodan jälkeen opet-
tajakoulutuksessa käytetyissä kasvatustieteen oppikirjoissa. Teksteillä haluttiin 
vaikuttaa opettajien toimintaan muokkaamalla ajattelutapoja ja toimintamalle-
ja. Toisena tavoitteena oli vaikuttaa opetettavien tulevaan toimintaan opettajien 
välityksellä.135 Nuutisen mukaan tehokkaita piilossa olleen vallan muotoja olivat 
muun muassa liittoutuminen, suostuttelu ja kuuliaisuuden palkitseminen, joita 
vallan kohteena ollut ei välttämättä ymmärtänyt vallan käytöksi.136 

Hannu Simola on tutkinut kansanopettajuutta ja sen muutoksia koulua ja 
opettajuutta käsittelevissä valtiollisissa dokumenteissa 1860-luvulta 1990-luvulle. 
Lähestymistapaansa hän luonnehtii koulutussosiologiseksi ja koulutushistorialli-
seksi tekstianalyysiksi, jossa huomio kiinnitetään ”totuuksien historiaan”.137 Saila 
Anttonen on tarkastellut kasvatus- ja sivistyshistoriallisessa tutkimuksessaan sak-
salaisen yhteiskunnan modernisoitumiskehitystä 1930-luvulta 1960-luvulle yhteis-
kunnallis-historiallisena ja kollektiivisena oppimisprosessina. Hän on toteuttanut 
tutkimuksensa habermasilaisen diskurssietiikan ja foucaultlaisen valtadiskurssin 
välisenä argumentaationa.138

Foucaultlaisittain diskurssit ovat kulloisenkin ajan yhteiskunnassa totuuspu-
hetta, jotka muodostuvat käytännössä ja muokkaavat puheena olevien asioiden li-
säksi puhujia ja kuulijoita. Ne ovat monitasoisia ja moniäänisiä kielellisiä ja ei-kie-
lellisiä rakenteita, kuten arvoja, asenteita, tapoja ja mielipiteitä, jotka muodostavat 
sellaisia sosiaalisen tiedon rakenteita, joiden kautta ihmiset toimivat.139 Sosiologit 
painottavat foucaultlaisessa lähestymistavassa diskurssia yleensä enemmän kuin 
historiantutkijat.140 Mutta painotuseroista huolimatta yksimielisiä ollaan siitä, että 
diskurssit ja niiden tunnistaminen on oleellista valta-analyysissa.  

Foucault’lle vallassa on kiinnostavinta se, miten valta toimii, millä tavoin sitä 
käytetään eli hallitaan, ei niinkään se, mitä valta on. Foucault’n valtakäsitys eroaa 
perinteisistä sosiologisista repressiivisistä valtakäsityksistä (muun muassa Talcot 
Parsons ja Max Weber),141 joissa valta määritellään toimijoiden väliseksi suhteeksi

133 Baker ja Heyning (2004, 7–33) hakivat sanalla ”Foucault” viitteitä kansainvälisistä 
tietokannoista: Foucault’iin viitattiin ainakin 40 tieteenalan tutkimuksessa.
134 Maxcy 1977, 335–338. 
135 Nuutinen 1994, 66–67.
136 Nuutinen 1994, 49–52.
137 Simola 1995, 34–35.
138 Anttonen 1998, 112–125.
139 Foucault 1993, 12–25; Varis 1989, 12; Kusch 1993, 58–59.
140 Peltonen 2004, 212–217; Eriksson 1999, 53–54; Foucault 1980, 194 –198; Fox 1997, 
36–37. 
141 Max Weberin mukaan valta on ”todennäköisyys, että toimija on jossakin sosiaali-
sessa suhteessa sellaisessa asemassa, että hän huolimatta kohtaamastaan vastuksesta saa 
oman tahtonsa läpi.” (Weber 1978, 54). Talcot Parsons määrittää vallan myönteiseksi 
voimavaraksi pyrittäessä yhteisöllisiin päämääriin. (esim. Varis 1989, 64–100). 
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ja/tai siihen kuuluvaksi. Tämä perinteinen valtakäsitys, jota Foucault kutsuu ju-
ridis-diskursiiviseksi vallaksi, on hänen kritiikkinsä keskeinen kohde.142 Juridis-
diskursiivista valtaa voi pitää hallussa ja menettää ja sen äärimuotona pidetään 
yleensä väkivaltaa tai pakkovaltaa.143  

Foucault kysyy, miksi käsitämme vallan kieltäväksi ja rajoittavaksi, vaikka tämä 
negatiivisuus on ristiriidassa sen kanssa, kuinka tehokkaasti valta toimii. Hänen vas-
tauksensa on, että valta naamioi suuren osan itsestään. Vallan toimivuus riippuu 
sen kyvystä piilottaa toimintatapansa. Tämä piilottaminen, salassapito, on välttä-
mätöntä sekä vallan toiminnalle että vallan hyväksymiselle. Alistettujen on hel-
pompi hyväksyä vallankäyttö, kun se ymmärretään vapauden rajoittamiseksi, joka 
kuitenkin sallii jonkin määrän vapautta.144 Foucault’n mukaan alistavassa vallassa 
on pohjimmiltaan kyse alamaisen tottelevaisuudesta: jollei noudata säädöksiä, valta 
ilmenee rangaistuksena. Valta on tällöin hallintaa, joka kykenee vain kieltämään tai 
alistamaan. Tällaisen vallan voimakkuuden paradoksi onkin, että valta ”pystyy vain 
varmistamaan, että sen alistamakin pystyy vain siihen, minkä valta sallii.”145 

Valtasuhteet eivät koskaan toimi sosiaalisessa tyhjiössä. Vallan verkko pitää 
kokonaisuutta koossa ja ohjailee vallan vaikutuksia. Tästä monimutkaisesta ver-
kostosta ei voi erottaa yhden ihmisen käyttämää valtaa toista vastaan. Foucault ko-
rostaa, että valvonnan alaisia ovat kaiken aikaa myös valvojat itse.146 Hän painottaa 
rakenteellisia suhteita, jotka synnyttävät tai rajoittavat mahdollisuuksia.147 Valta 
ei ole pysyvä tai absoluuttinen voima.148 Sitä ei voi hankkia, omistaa eikä jakaa. 
Vaikka valta ei ole ominaisuus, se voi olla positiivista ja negatiivista,149 ja siihen 
sisältyy aina vastarinnan mahdollisuus.150 Valtasuhteet eivät ainoastaan edellytä 
instituutioita vaan mahdollistavat ja pitävät niitä yllä.151 Valtasuhteet on erotettava 
kommunikaatiosuhteista, jotka välittävät informaatiota kielen ja muiden merki-
tysvälitteisten järjestelmien välityksellä. Näin siksi, että kieli itse ei käytä valtaa eikä 
puhujalla ole automaattisesti valtaa kuuntelijoihin.152 

Kurinpito on toinen vallan muoto. Foucault pyrkii osoittamaan, että länsimai-
sissa yhteiskunnissa on tapahtunut yksilöiden kurinalaistumista, joka ei kuiten-
kaan ole perustunut keskitetysti johdettuihin fyysisiin pakkokeinoihin. Niiden 
käytön vallankäyttäjät yrittävät minimoida, sillä heillä on käytettävissään tiedon 
ja vallan verkosto. Valta keskittyy verkostossa oleville, sen ulkopuolella olevilla 
ei ole valtaa.153 Kurinalaistuminen on perustunut modernisoituvan yhteiskunnan

142 Foucault 1999, 63.
143 Arendt 1970, 13, 35; Foucault 1999, 69.
144 Foucault 1999, 63–66; Foucault 2003, 26–27.
145 Foucault 1999, 6, 63–65, 69.
146 Foucault 2000b, 240; Foucault 2000a, 331.
147 Esim. Alhainen & Perhoniemi 2003, 82.
148 Foucault 1999, 64–66; Foucault 1980, 141–142; Foucault 2000a, 345.  
149 Foucault 1980, 96–100; Foucault 1999, 69–72; Foucault 2000b, 240.
150 Foucault 1999, 69–70.
151 Foucault 1980, 198; Foucault 1999, 71; Kusch 1993, 105.
152 Foucault  2000a, 337.
153 Foucault 1980, 141; Ojakangas 2001, 275.
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monimutkaisiin hallintaprosesseihin, joilla on tähdätty siihen, että yksilöt sisäis-
tävät itsekurin. Itsehallinta perustuu yksilön omaan elämäänsä kohdistamaan 
tarkkailuun ja arviointiin. Terveyttä, hygieniaa ja käyttäytymistapoja säätelevien 
moraaliohjeiden teroittaminen käy suurelle enemmistölle tarpeettomaksi, koska 
se on jo omaksunut terveydenhuollon asiantuntijoiden vakiinnuttamat kielet, 
normit ja tekniikat.154 

Kurinpitovallan tavoitteena on tuottaa vallankäyttäjille kuuliaisia ja hyödyllisiä 
alamaisia. Kurilla on monenlaisia kohteita, menettelytapoja ja välineitä, joista kas-
vatuksessa konkretisoituvat tarkkailu, monenlaiset säännöt ja normalisoiva ran-
gaistus. Foucault’n mukaan erilaisten taitojen omaksuminen nivoutuu valtasuh-
teiden omaksumiseen, joten koulutuksen tuloksena koulutettavista tulee hyviä, 
taitavia ammattilaisia. Tällöin ammattimaisuus näyttäytyy sisäistettynä kurina ja 
toimintakulttuurina, joiden mukaan työtä jaetaan. Kuri on siis ruumiinmuokka-
uksen teknologia, jota voivat käyttää siihen erikoistuneet laitokset tai sitä jonkin 
päämäärän saavuttamiseksi tarvitsevat laitokset. Sellaisiksi Foucault nimeää muun 
muassa sairaalat ja kasvatusinstituutiot. Hän mainitsee koulutuksen pituuden ja 
pohjakoulutuksen esimerkkeinä säännöistä, joiden avulla säädellään koulutuspro-
sessin etenemistä: oppilaiden on säädetyssä ajassa läpäistävä vaatimukset tai muu-
ten seuraa rangaistus, jolla yritetään estää poikkeamia.155 

Täydellistä yhdellä ainoalla katseella kaiken jatkuvasti näkevää kurinpidon vä-
linettä 156 ei ole olemassa. Siksi yhteiskunta käyttää kurinpidon apuna ulkopuolelle, 
esimerkiksi syrjäiseen laitokseen, sulkemista. Toinen mahdollisuus on panoptikon. 
Se mahdollistaa yksilöllistävän tarkkailun ja samanaikaisesti vallan automaattisen 
ja epäyksilöllistävän käytön.157 Muutamat tarkkailijat näkevät ja pitävät silmäl-
lä suurta tarkkailtavien joukkoa, joten asetelma on vahvasti vastakkain asettava.
Panoptikonissa valvotaan ja hallinnoidaan kohteita jatkuvasti. Tarkkailtavasta tu-
lee tarkkailija, koska hän ei tiedä, milloin seurataan juuri häntä.158 Siksi hän ottaa 
jo ennalta huomioon mahdollisen valvonnan. Näin hallinta on tuottavaa valtaa, 
koska se ohjaa yksilöiden tekoja jo ennakolta.159 Hallinta voi tuottaa myös myön-

154 Rose 1993, 44–67; Silvennoinen 2002, 15.
155 Foucault 2000b, 244–245; Prado 2000, 61.
156 Foucault  2000b, 236.
157 Foucault 2000b, 266–279.
158 Foucault 2000a, 383–393; Foucault 2000b, 237, 273–297. Ks. myös Alhainen & 
Perhoniemi 2003, 82–83. Jeremy Benthamin Panoptikon-vankila ks. esim. Foucault 
2000b, 284.   
159 Foucault käyttää käsitettä gouvernementalité. Helén (2004, 209) toteaa Foucault’n 
luoman gouvernementalité-käsitteen suomentamisen hankalaksi ja päätyy käsitteeseen 
”hallinta”, vaikkei se ei välitäkään kaikkia merkitysvivahteita. Näin siitä huolimatta, 
että ”hallinta” ei ehkä tuo riittävästi esille Foucault’n käsitteen poliittista luonnetta tai 
se voidaan mieltää liittyvän henkilökohtaisen elämänkäytännön kysymyksiin kuten 
elämänhallintaan. Gouvernementalité ja domination ovat eri asia. Helén on täsmentä-
nyt, että kyse on hallinnan ongelmista ja niiden ratkaisuyrityksistä, jotka ilmenevät tie-
tynlaisena rationaalisuutena (Helén 1997, 361–362). Anu Kantola (2002) suomentaa 
Gouvernementalité-käsitteen ”hallinnan tavaksi”. 
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teistä valtaa, esimerkiksi 1970- ja 1980-luvuilla panoptikonia käytettiin Ruotsissa
henkilökunnan ja potilaiden turvallisuuden takaamiseksi väkivaltaisten potilaiden 
hoidossa.160

Kolmas vallan muoto on normalisoiva valta. Se määrittelee ”normaalin”, siis 
sen mikä on hyvää tai arvokasta tai mitä tavoitellaan ja kääntäen sen mitä halutaan 
välttää tai mistä halutaan eroon, sulkea ulkopuolelle tai eristää ei-hyväksyttävä-
nä ja ei-normaalina. Normaali on säännönmukaista ja hyväksyttävää, mutta siitä 
on poikkeamia. On myös huomattava, että normi ja kuri tarkoittavat eri asioita. 
Normalisoinnin avulla tuottava valta pyrkii vaikuttamaan niin, että yksilöt sisäis-
tävät halutut käyttäytymismallit ja tavoitteet. Edellä kuvatusta Foucault’n monesti 
käyttämät esimerkit ovat (mieli)sairauden määrittäminen ja mielisairaiden sulke-
minen laitoksiin, joissa henkilökunta hallinnoi hoidossa olevia. Toinen esimerkki 
on koululaitos, jossa julkituotujen ja piilossa olevien (kuten esimerkiksi piilo-ope-
tussuunnitelma, suulliset ohjeet, opettajien auktoriteettiasema) normistojen sekä 
kurin avulla normalisoidaan hyvä tieto ja hyväksyttävä käyttäytyminen.161 

Normin avulla tuotetaan yhteinen mitta-asteikko normaalin ja epänormaalin 
välille, sillä niiden välinen raja on liukuva.162 Tätä tietoa normaalista, mutta myös 
epänormaalista (esimerkiksi ”terveydelle haitallista käyttäytymistä” tai ”yksilön 
toiminta vastoin annettuja ohjeita, jotka on tarkoitettu hänen parhaakseen”) ke-
räävät ja käyttävät esimerkiksi koulutus- ja terveydenhuolto-organisaatiot. Näin 
palataan taas ajatukseen tiedon ja vallan suhteen keskeisyydestä.163  

Neljäs Foucault’n nimeämä vallan muoto on paimentava eli pastoraalinen valta. 
Tämän vallan muodon ja nimen alkuperä on kristillisissä alkuseurakunnissa. Seu-
rakunnan paimenen tehtävänä oli valvoa, että yhteisö ja yksittäiset seurakuntalaiset 
elivät maallista elämää siten, että se miellytti Jumalaa. Toisena paimenen tavoitteena 
oli pelastaa yhteisön jäseniä jo tässä maailmassa. Foucault korostaa, että paimentava 
valta on länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa poliittista valtaa.164 Julkinen valta 
paimentaa kansalaisia valvomalla näiden hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä. It-
setarkkailu on paimentavan vallan yksi menetelmä. Kun yksilöiden ja koko yhteisön 
elämänhallinta kietoutuvat toisiinsa, syntyy biovaltaa.165 

Kohdistuessaan yksilöön pastoraalinen valta tulee käsitteellisesti niin lähelle 
kurinpitoa ja normalisoivaa valtaa, että usein toiminnan voi tyypittää kaikkiin 
kolmeen vallankäytön muotoon. Esimerkiksi itsetarkkailun tai kehotuksen vaalia 
terveyttään voi tulkita kurinpidoksi, paimentavaksi tai normalisoivaksi vallaksi. 
Siksi sisällytän tässä tutkimuksessa paimentavan vallan kurinpitovaltaan ja/tai 
normalisoivaan vallankäyttöön. Näin pystyn paremmin muodostamaan koko-
naiskuvaa valtaverkostoista ja vallankäytöstä sekä välttämään havaintojen sirpa-
leisuutta, kun voin etsiä, käsitellä ja analysoida kolmenlaista vallankäyttöä neljän

160 Kanold 2004, 115–116.
161 Andersen 2003, 3–7; Foucault 1999, 11–93; Foucault 2000a, 251–312, 405–406; 
Foucault 2005a, 254, 288–290.
162 Ewald 2003, 49–69. 
163 Foucault 2000a, 391–392; Gastaldo 1997, 117–118, 129–130.
164 Foucault 2000a, 333–336; Helén 1994, 288–289.
165 Foucault 1999, 98–103.
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sijaan. Kolmas perustelu on se, että välttämällä paimentavan vallan käsitettä en tue 
mielleyhtymää sairaanhoitajista ja nunnista.

Foucault’n mukaan valta ja tieto sisältyvät jokaiseen diskurssiin ja kietoutuvat 
yhteen siten, että muodostuvissa yhteiskunnallisissa toimintatavoissa määritellään 
normaali/ei-normaali ja hyväksyttävä/ei-hyväksyttävä. Asiantuntijatieto ja asian-
tuntijan asema ovat aina sidoksissa kulloinkin sallittuun totuuteen, rajoitettuun 
tai sallittuun tietoon ja siihen, mitä kulloinkin on mahdollista tietää.166 Tähän 
normalisoivaan vallankäyttöön osallistuvat asiantuntijat, sillä heillä on hallussaan 
totuus eli tieto, jonka avulla voidaan määritellä normaali. Asiantuntijoiden tieto 
ja mahdollisuus määrittää totuus johtaa siihen, että heidän ylivaltaansa (domi-
nation) ei voi edes yrittää kyseenalaistaa, koska asiantuntijat ovat poliittisen ja 
ulkopuolisen valvonnan ja ohjauksen ulkopuolella.167 Esimerkiksi sairaanhoitaji-
en ja lääkäreiden asiantuntijatiedon ja -vallan kietoutumisen toisiinsa ja tiedon 
rajoittamisen merkittävyys näkyy selkeästi Eriksson-Pielan tutkimustuloksissa.168 
Matti Peltonen on tarkastellut koulutuksen ja sen välittämän tiedon tason merki-
tystä yhteiskunnan kehittymiseen. Hän puhuu foucaultlaisesta kritiikistä, jonka 
perusajatus on, että koulutuksen ja tiedon väline – opetuslaitos ja opetusvälineet 
rakenteineen ja hierarkioineen – on myös viesti.169 

Foucault’n esittämä vallan ja tiedon yhteys poikkeaa useimpien valtateoree-
tikkojen näkemyksistä. Foucaultlaisittain tieto on vallan väline, johon perustuvia 
vallan muotoja ja tekniikoita ovat kuri, normi ja normalisoiva valta. Valtaa on 
aina siellä, missä käytetään sellaisia vallankäytön tekniikoita, jotka perustuvat asi-
antuntijatietoon.170 Tämän asiantuntijavallan lähdettä tai oikeutusta ei kuitenkaan 
löydy mistään, joten asiantuntijavalta on subjektitonta. Subjektitonta on myös 
mikrovalta, jolla Foucault tarkoittaa erilaisia sosiaalisia piiloprosesseja ja piilotoi-
mintaa, ei ainoastaan piilovaltaa. 

Vallan ja tiedon kietoutuminen toisiinsa ilmenee ehkä selvimmin ulkopuolelle 
sulkemisessa. Yksi sen menetelmä on totuudenhalu, toden ja epätoden historialli-
sesti rakentunut jako, joka johtaa tietyn totuuskäsityksen kanssa yhteensopimat-
toman, toisin sanoen ei-hyväksyttävän tiedon poissulkemiseen.171 Ulkopuolelle 
sulkemista on käytetty muun muassa silloin, kun sairaanhoitajaoppilaisiin juur-
rutettiin terveydenhuollon valtarakenteet ammattikuntien tehtävänkuvia korosta-
malla ja legitimoidun tiedon avulla ulkopuolelle jättämisen uhalla.  

Carlo Ginzburgin käyttämä käsite ’kielletty tieto’ liittyy tiedonsaannin rajoitta-
miseen, joka voi olla tarkoituksellista tai tahatonta, täydellistä tai osittaista. Tiedon 
saannin rajoittamisen perusteena on se, että vallankäyttäjä katsoo tiedon turhaksi. 
Toinen peruste rajoittaa tietoa on olemassa olevien valtarakenteiden säilyttämi-
nen. Vallankäyttäjän tehokas keino tavoitteensa saavuttamiseksi on rajoittaa sille 

166 Foucault 1999, 19–26, 51–55.
167 Alhainen & Perhoniemi 2003, 84; Andersen 2003, 3–5; Foucault 1980, 72–74, 94–
110; Rose 1993, 52–55.
168 Eriksson-Piela 2003, 72–74.
169 Peltonen 1992, 88.
170 Foucault 1999, 71.
171 Foucault 1999, 31, 44–45, 48; Simola 1995, 26.
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itselleen tai hänen edustamalleen taholle uhkaavaa tietoa.172 Kielletty tieto ilmaisee 
tilanteen, jossa esimerkiksi oppikirjan tai koulutuksen sisällöstä päättävä vallan-
käyttäjä rajoittaa opiskelijoiden tiedon saantia ja asiantuntijatiedon sisältöä jättä-
mällä tietyn tiedon pois oppikirjasta tai koulutuksesta. 

Foucault’n käsittein ilmaistuna tällaisessa tiedon rajoittamisessa kyse voi olla 
normalisoivan vallan käytöstä. Toisaalta kysymys saattaa olla myös kurinpidos-
ta, jolloin lukija alkaa toimia kirjan välityksellä omaksumansa tiedon ja itsekurin 
mukaisesti. Sairaanhoidon oppikirjoihin sovellettuna tämä tarkoittaa esimerkik-
si, että vastustamalla oppikirjojen julkaisemista yritetään hillitä sairaanhoitajien 
pyrkimyksiä tietää enemmän kuin vallan pitäjien näkökulmasta on toivottavaa. 
Oppikirjaa voidaan käyttää juridis-diskursiivisen vallan välineenä, jos sen avulla 
yritetään estää vallitsevan tiedon kyseenalaistaminen tai uudistaminen.173 Tiedon 
rajoittaminen kytkeytyy myös asiantuntijatietoon: oppikirjan kohderyhmällä on 
harvoin kompetenssia arvioida kirjoittajien asiantuntemusta. Yhtä lailla potilaan 
näkökulmasta sairaanhoitajan ja lääkärin asiantuntemus on luonteeltaan sellaista 
erityisosaamista, jonka arvioiminen on potilaalle mahdotonta.174    

Mikään uusi ilmiö tiedon rajoittaminen ei ole. ”Sokeaa uteliaisuutta” ja kiin-
nostusta on kauan pidetty ylpeilyn haluna.175 Suomessa 1800-luvun loppupuolelle 
saakka luterilaiset papit suhtautuivat kansanlääkintään eli niin sanottuun puoska-
rointiin kielteisesti, mikä näkyi erityisesti kansankulttuurin ja yleensä kaikenlaisen 
kansanparannuksen systemaattisena vähättelynä ja vastustamisena. Myös lääkä-
rit tulkitsivat kansanlääkinnän taikauskoksi, joka oli juurittava pois.176 Papisto ja 
lääkärikunta perustelivat yritystä lopettaa kansanlääkintä kansan sivistämisellä.177 
Tällöin sivistäminen tarkoitti itse asiassa kansan tiedon rajoittamista siihen, mitä 
papit ja lääkärit katsoivat väestön tarvitsevan tietää.

Kysymys kielletystä tiedosta tai tiedon rajoittamisesta on tämän tutkimuksen 
kannalta sekä kiinnostava että keskeinen. Oliko kyse toisen ammattikunnan asi-
antuntijatiedon tarkoituksellisesta rajoittamisesta, kun puoskarointikeskustelu 
kohdistui sairaanhoitajakoulutukseen? Tai silloin, kun osa lääkärikunnasta kävi 
keskustelua sairaanhoitajakoulutuksen liian teoreettisista oppikirjoista ja perus-
teli kannanottojaan sairaanhoitajien mahdollisuudella puoskarointiin? Tai silloin, 
kun SPR aloitti apusisarten kouluttamisen toisen maailmansodan aikana, ja sai-
raanhoitajat nostivat esille puoskarointikysymyksen?    

Monet tutkijat ovat päätyneet varauksin määrittelemään foucaultlaisen histo-
riantutkimuksen lähinnä diskurssianalyysiksi, jossa tutkitaan merkitysvälitteistä 
sosiaalisen toiminnan tuottamista ja rakentumista.178 Toisaalta esimerkiksi histo-
riantutkija Matti Peltosen mukaan Foucault’n valta-analyysi ei ole tutkimusme-

172 Ginzburg 1996, 79–98.
173 Ginzburg 1996, 79, 81, 94.
174 Rinne & Jauhiainen 1988, 36.
175 Harrison 2001, 274–275.
176 Hjelt 1891, 528.
177 Laaksonen 1983, 16.
178  Esim. Husa 1995; Suoninen 1997; Jokinen & Juhila & Suoninen 1993; Prior 1998; 
Miller 2003.
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netelmä. Peltosen mielestä Foucault’n keskeinen käsite dispositiivi (dispositif)179 
on jäänyt huomiotta, kun yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa foucaultlainen 
lähestymistapa on käsitetty diskurssianalyysiksi, toisin sanoen tutkimusmetodiksi. 
Toinen syy dispositiivin käsitteen ohittamiseen on sen vaikeus.180 Dispositiivin voi 
määritellä yhteiskunnallisen vallan ”kokonaisuudeksi”, instituutioiden ja käytän-
töjen suhteiden verkostoksi, jotka nivoutuvat yhteen diskursseissa. 

Esimerkkinä dispositiivista Foucault käyttää seksuaalisuutta: dispositiivina 
se ylittää esimerkiksi tieteiden, kielen, instituutioiden, yksittäisten toimijoiden, 
toimintatapojen ja lyhyiden ajanjaksojen rajat. Se on kielellisistä ja ei-kielellisis-
tä käytännöistä koostuva, vuosisatojen mittainen kokonaisuus, joka muokkautuu 
ajassa, mutta ei pääty.181 Ilpo Helén tiivistää dispositiivin olevan ”kamppailujen, 
kiistojen, vallankäytön ja valtapyrkimysten tilanne ja verkosto.”182 Niihin disposi-
tiivi tuo erilaisia elementtejä kuten tietoa. On myös otettava huomioon, että tie-
to, tiedonhallinta ja tiedonhalu (la volonté du savoir, the will to knowledge) ovat 
dispositiivin välttämättömiä ulottuvuuksia.183 Dispositiivi on jotain, joka mah-
dollistaa tiedon ja vallan tarkastelemisen yhdessä.184 Dispositiivi on tulkittavissa 
tutkijan työkaluksi, jonka avulla tämä kykenee ymmärtämään vallan luonnetta ja 
valtakäytäntöjä.185 

Soveltuuko dispositiivin käsite omaan tutkimustehtävääni? Onko sairaanhoi-
tajaksi kasvattaminen pikemminkin diskurssi kuin dispositiivi? Tulkitsen sairaan-
hoitajan kasvattamisen tietynlaiseksi dispositiiviksi, jossa olevaa valtaa analysoin. 
Käytän valta-analyysia tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä, en varsinaisena 
analyysimenetelmänä.

2.3 Tutkimuksen rajaukset ja käsitteet

Tutkimuksen tarkastelujakso ajoittuu 1800-luvun loppupuolelta vuoteen 1967, 
joten käyttämäni aineisto koostuu dokumenteista runsaan 80 vuoden ajalta. Kes-
keinen tutkimuskohde on sairaanhoitajaksi kasvattaminen ja siihen liittyvät ja si-
sältyvät vallankäytön prosessit ja erityisesti oppikirjojen merkitys sairaanhoitajien 
kasvattamisessa.

179 Ranskankielen termi ”dispositif” on käännetty sanakirjoissa esimerkiksi ”järjestel-
mä”, ”mekanismi”, ”koneisto” (Kalmbach & Sundelin 2000, 655), ”anordning” (Envall 
& Lötmarker 1995, 283), ”system” (Corréard & Grundy 1994, 261).
180 Peltosen (2004, 207) mukaan ”Dispositiivin englanninkielisinä vastineina on käy-
tetty muun muassa seuraavia käsitteitä: apparatus, deployment, construct, aligment, 
positivies ja the grid of intelligibility.” Peltosen käsitys dispositiivin käsitteen ohitta-
misesta pitää paikkansa ainakin sen Foucault’a käsittelevän aineiston suhteen, jota itse 
olen käyttänyt lähteenä.
181 Foucault 1999, 59–95.
182 Helén 1999, 500.
183 Foucault 1999, 59, 61; Helén 1999, 500. 
184 Esim. Foucault 1999, 39–41, 63–72. Ks. myös  Helén 1999, 500; Peltonen 2004, 206, 
214.
185 Helén 1999, 501.
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Tarkastelen sairaanhoitajien ammatillista koulutusta kahdessa aikajaksossa: 
ensimmäinen tarkastelukausi alkaa diakonissakoulutuksen alkuvaiheista 1860-
luvulta ja päättyy vuoteen 1929. Sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheet kytkey-
tyivät sen aikaisen terveydenhuollon suuriin ongelmiin: kulkutautiepidemioihin, 
sukupuolitauteihin, koulutetun henkilökunnan vähyyteen ja väestön erittäin ma-
talaan koulutustasoon. Olen valinnut vuoden 1930 tarkastelun katkoskohdaksi, 
koska silloin Suomessa toteutettiin suuria sairaanhoitajakoulutukseen liittyneitä 
hallinnollisia muutoksia, jotka sitten muokkasivat merkittävästi sairaanhoitajaksi 
kasvattamista.    

Tutkimustehtäväni kannalta vuosi 1910 on tärkeä merkkipaalu, sillä silloin 
julkaistiin ensimmäinen Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen Oppikirjasarja 
sairaanhoitajattarille -sarjan kirja. Se on tohtori Harald Fabritiuksen kirjoittama 
Människokroppens anatomi och fysiologi, jonka suomennos ilmestyi vuonna 1912. 
Ensimmäinen suomeksi kirjoitettu oppikirja on vuonna 1916 julkaistu apteekkari 
Ella Erikssonin laatima Lääkeaineoppi. 

Vuosina 1910–1967 suomalaiset sairaanhoitajat kirjoittivat neljä sairaanhoidon 
oppikirjaa. Jäsennän käsitystä sairaanhoitajasta ja tämän tehtävästä Fabritiuksen, 
Mannerheimin ja Nylanderin sekä Pohjalan, Voipion ja Veteläsuon kirjoittamissa 
sairaanhoidon oppikirjoissa:

– Harald Fabritius & Sophie Mannerheim & Ellen Nylander Käytännöllisiä 
ohjeita ja sairashoito-otteita (1912)

– Irja Pohjala Sairaanhoidon alkeiden käsikirja (1936) 
– Enni Voipio Sairaanhoidon alkeet (1936), joka on sidottu yhteen Pohjalan 

kirjan  kanssa 
– Ritva Veteläsuo Sairaanhoito-oppi (1967).

Irja Pohjalan kirjoittamassa Sairaanhoidon alkeiden käsikirjassa selostetaan
yksityiskohtaisesti sairaanhoidon perusteisiin kuuluneet toimenpiteet ja niiden 
suorittaminen. Kyseinen kirja jäi kuitenkin pois ensimmäisen sisällön luokitte-
lun jälkeen varsinaisesta analyysista, koska siitä ei löytynyt sairaanhoitajaa mää-
ritteleviä käsitteitä. Vaikka ratkaisu oli ennakoitavissa jo ensimmäisen lukuker-
ran jälkeen, etenin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sisällön analyysiin
saakka. Tutkimus päättyy ajallisesti Veteläsuon kirjan ilmestymiseen, jota edel-
si yli 20 vuoden kausi ilman ajanmukaista sairaanhoito-opin oppikirjaa. Perus-
telen tutkimuksen päättymistä Veteläsuon kirjan ilmestymiseen myös sillä, että 
edellä mainittuja neljää sairaanhoito-opin kirjaa käytettiin lähes 80 vuoden ajan
kymmenien sairaanhoitajapolvien opetuksessa. Sairaanhoito-opin viimeisin
painos on vuodelta 1986, joten sitä opiskelleet sairaanhoitajat ovat vielä pitkään 
työelämässä. Tutkimuksen rajaamista vuosiin ennen vuotta 1968 puoltaa myös
se, että hoitohenkilökunnan koulutusta koskevat asiat siirtyivät vuonna 1968 
lääkintöhallituksesta ammattikasvatushallitukseen. Siten vuosi 1967 muodos-
taa rajapyykin, jolloin päättyi yksi jakso suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen
historiassa. Tuolloin alkoi ainakin hallinnollisesti uusi aikakausi ja muutosvai-
he terveydenhuollon koulutuksen sulautuessa osaksi muuta ammatillista koulu-
tusta.
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Analysoitavista oppikirjoista vanhimmassa ei ole kuvia, ainoastaan muutama 
piirros. Niissä kuvataan hoitotarvikkeita (esimerkiksi pulverin puhallin, selkänoja), 
sidontatapoja (esimerkiksi M-side) ja hoitajan työskentelyotteita esimerkiksi po-
tilasta nostettaessa. Voipion kirjassa on 27 valokuvaa hoitotarvikkeista (esimer-
kiksi kainalosauvat, potilassänky, pesuhuone) ja viisi valokuvaa toimenpiteistä
(injektion anto, potilaan tyynyn pöyhiminen). Kolmannessa kirjassa eli Irja Poh-
jalan kirjassa ei ole lainkaan valokuvia eikä piirroksia. Veteläsuon kirjoittamassa 
kirjassa on 24 valokuvaa, joissa esimerkiksi kuvataan eristystakin päälle pukemista 
tai vuodepotilaan asentohoitoa. Kuvallinen aineisto jää kuitenkin analyysin ul-
kopuolelle. Tähän rajaukseen on kaksi perustetta: ensinnäkin kuvat muodostavat 
eriluonteisen aineiston, jonka tulkinta edellyttää muunlaisia analyysimenetelmiä 
kuin tekstien tulkinta.186 Toinen perustelu on se, että tekstiaineisto on niin laaja, 
että ei ole syytä liittää analyysiin lisää elementtejä.     

Analyysin ulkopuolelle jäävät yleensä myös lääkäreiden kirjoittamiin tautiop-
pien oppikirjoihin liitetyt sairaanhoitajien laatimat osiot, koska ne painottuvat eri-
koisalan toimenpiteissä tarvittaviin väline- ja tarvikelistauksiin tai normatiivisiin 
tehtäväluetteloihin.187 Samoista syistä jätän analyysin ulkopuolelle sairaanhoidon 
opettaja Ulla Pasasen kirjoittaman Kirurgisen sairaanhoidon pääpiirteet vuodelta 
1952, vaikka se onkin kokonaisuudessaan sairaanhoitajan kirjoittama sairaanhoi-
don oppikirja. Kirja sisältää erittäin paljon lääketieteellistä tietoa kuten laborato-
riotutkimuksia (esimerkiksi s. 30–31 ja 83–84), sairauksien oireita, diagnosointia 
ja lääketieteellistä hoitoa (esimerkiksi sivuilla 87–95 ja 140–142). Näin siis siitä 
huolimatta, että Pasanen kirjoittaa esipuheessa saaneensa tehtäväkseen laatia 

”kirurgisen sairaanhoidon ohjekirjan, koska on vallinnut sellaisten oppikirjo-
jen puute, jotka koskevat nimenomaan sairaanhoitajan työtä. Se opetus, mitä 
tarvitaan lääketieteellisistä oppikirjoista saadun tiedon lisäksi, on saatu suusa-
nallisesti ja käsin kirjoitettuihin muistiinpanoihin turvautuen.”

Kuten lainauksesta käy ilmi, Pasanen vähättelee aikaisemmin ilmestyneitä Voi-
pion ja Pohjalan kirjoja sekä Fabritiuksen, Mannerheimin ja Nylanderin kirjaa. 
Pasanen kertoo sekä lääkärien että työtovereiden auttaneen häntä kirjoitustyössä 
ja tarkoittaneensa kirjansa käytettäväksi yhdessä kirurgian oppikirjan kanssa. Tä-
män perusteella luokittelen Pasasen kirjan tautioppia täydentäväksi sairaanhoita-
jan laatimaksi osioksi. Analysoimatta jää myös A. M. Ritalan, Lauri Rauramon ja 
Lea Harpan kirjoittama Synnytysoppi ja naistentaudit. Sen esipuheessa todetaan, 
että kyseisessä sairaanhoitajan ja kahden lääkärin kirjoittamassa oppikirjassa lää-

186 Ks. esim. Barrett 2000; Onnela 1995; Hietala 1996; Harper 2003.
187 Enneli Öhmanin Kulkutautien vastustaminen ja Einar R. Nystenin Kulkutaudit 
(1938), Lyyli Kinnusen Mielisairaanhoito ja Martti Kailan Mielitaudit (1939), Rakel 
Wernerin Käytännöllinen silmäsairaanhoito ja Signe Löfgrenin Silmätautioppi sairaan-
hoitajattarille (1940), Liisa Isomeren Hoitajattaren käytännölliset tehtävät gynekolo-
gisessa sairaanhoidossa ja A. M. Ritalan Gynekologiset taudit ja niiden hoitoperiaatteet 
(1941), Taimi Kurjen Käytännöllisiä neuvoja korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidossa ja 
Einar Laoksen Korvan, nenän, nielun ja kurkunpään taudit (1942).   
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ketieteen ja sairaanhoito-opin osiot eivät ole erotettavissa toisistaan,188 kuten ei 
myöskään lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työnjako. Samalla tavoin on laadit-
tu myös vuonna 1958 ilmestynyt Erkki Ahvenaisen, Niilo Hallmanin, Aili Klamin 
ja Sirkka Levän teos Lasten sairaanhoito sekä 1963 ilmestynyt Erkki Kallion ja Anni 
Huumosen kirjoittama Ortopedisesta sairaanhoidosta. Näin ollen näitä kirjoja ei 
ole tarkoituksenmukaista analysoida haettaessa vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Tässä tutkimuksessa en tarkastele oppikirjojen kustantamiseen tai julkaise-
miseen liittyviä kysymyksiä. Ulkopuolelle jäävät siten muun muassa kysymykset 
sairaanhoitajajärjestöjen ja kustantamojen yhteistyöstä, oppikirjojen hinnoista ja 
saatavuudesta. Vaikka nämä asiat liittyvät sairaanhoitajaksi kasvattamiseen, ne ei-
vät ole tämän tutkimuksen kysymysten asettelun kannalta keskeisiä.  

Tämän tutkimuksen lähdeaineistossa käytetään vaihtelevasti käsitteitä sai-
rashoito, sairaanhoito, sairaanhoidonteoria, sairaanhoito-oppi, sjukvårdslära, 
sjukvårdsteori ja nursing. Asiayhteydestä voi kuitenkin todeta, että niitä käytetään 
samassa merkityksessä. Esimerkiksi Venny Snellmanin ja Irja Pohjalan muistiin-
panoissa voi samassa asiakirjassa olla edellä lueteltuja käsitteitä suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. Terveyssisarkoulutuksen myötä 1920- ja 1930-luvulla syntyi lisäksi 
uusia käsitteitä: terveydenhoito, terveyshuolto, yhteiskunnallinen sairaanhoito ja 
yhteiskunnallinen terveyshuoltotyö.189 Terveyssisaren tutkinto oli sairaanhoitaja-
tutkinnon jälkeen suoritettava ehkäisevän terveydenhuoltotyöhön suuntaava eri-
koistumistutkinto. Koulutuksen painottumisesta huolimatta terveyssisaret hoiti-
vat myös sairaita ja osa työskenteli sairaaloissa erikoistumisalastaan huolimatta. 
Kirjava käytäntö selittynee ainakin osittain sillä, että suomenkieliset käsitteet oli-
vat tuolloin vasta muotoutumassa. Lähteistä käy myös ilmi, että erityisesti USA:
ssa opiskelleet käyttivät nursing-sanaa hyvin monimerkityksellisesti useissa eri 
asiayhteyksissä. Ruotsin kielen vaikutusta lienee se, että sjukvårdsteori käännettiin 
useimmiten sairaanhoidon teoriaksi, vaikka asiayhteydestä käy selvästi ilmi sillä 
tarkoitetun esimerkiksi sairaanhoito-oppia.190  

188 Ritala & Rauramo & Harpa 1955, 13–14. 
189 Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti 1924 sairaanhoitajien jatkokouluttami-
sen terveyssisariksi. Koulutus jatkui myöhemmin valtion terveydenhuoltokursseilla. 
Valtion Terveydenhuolto-opisto perustettiin 1931 ja se yhdistyi sairaanhoitajien jat-
ko-opiston kanssa 1951 Terveydenhuolto-opistoksi. Ks. esim. ”Sairaanhoitajien jatko-
opisto – valtion terveydenhuolto-opisto” (Sairaanhoitajalehti 1955). Terveydenhoita-
jien koulutuksen historiaa ja kehitystä ovat tutkineet mm. Ulla Siivola 1985 ja Anni 
Punto 1991. 
190 Esim. Ellen Nylander artikkeleissaan “Kurserna vid Teachers College (Columbia 
University) i New York” (Nylander 1912) ja ”Undervisning i sjukvård. Undervis-
ning genom exempel The Case Method” (Nylander 1914a); Venny Snellmanin kir-
je 17.11.1938 ylihoitaja van Bockhovenille käsitteistä nursing ja sjukvården (KA van 
Bockhoven 2); Irja Pohjalan päiväämättömiä muistiinpanoja suomeksi ja englannik-
si ”What is Nursing?”, jotka ilmeisesti laadittu Voipion & Pohjalan oppikirjan uutta 
painosta varten (KA HSO IP Hfa 9); Venny Snellmanin päiväämättömiä ruotsin- ja 
englanninkielisiä muistiinpanoja ”Public Health Nursing in the General Training ”(KA 
VS 5).
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Entä mitä tarkoitetaan käsitteellä sairaanhoito? Mitä on sairaanhoito? Maija 
Länsimäki on tutkinut sairaanhoidon käsitettä ja muuttumista kielitieteen ja se-
mantiikan näkökulmasta. Länsimäen mukaan sairaanhoito tarkoittaa ”potilaan 
sairauden tutkimiseen, lievittämiseen ja parantamiseen liittyviä toimia.”191  Hoito-
työn ammattisanasto taas määrittelee sairaanhoidon (sjukvård, curative care) ole-
van ”terveydenhuoltohenkilöstön suorittamaa yksilöön tai väestöön kohdistuvaa 
parantavaa tai kärsimystä lievittävää ja kuntoutumista edistävää toimintaa.”192 

Käsite sairaanhoito-oppi vakiintui suomen kieleen 1950- ja 1960-luvun tait-
teessa. Tuolloin kielitoimisto määritteli sairaanhoito-oppiin sisältyvän sekä teori-
an että käytännön, sillä 

”Jos ammatti-ihmiset näkevät, että tälle (sairaanhoito-opille/MS) on luonteen-
omaista, että se itsessään sisältää sekä teorian että käytännön eikä näitä kahta 
voida erottaa, silloin sanaa sairaanhoito-oppi on sellaisena käytettävä.”

Kielitoimisto vertasi sairaanhoito-opin käsitettä kemiaan, joka sekin ”elimellisesti 
sisälsi teorian ja käytännöt työt.”193 Vuonna 1964 lääkintöhallituksen julkaisemas-
sa sairaanhoitajakoulutuksen malliopetussuunnitelmassa pääoppiaine sairaanhoi-
to oli vaihtunut sairaanhoito-opiksi. Se oli kolmiportainen oppijärjestelmä, jossa 
sairaanhoito-oppi I:ssä käsiteltiin perussairaanhoitoa, II:ssa lääketieteen eri eri-
koisalojen sairaanhoitoa ja III:ssa potilaan kokonaishoitoa.194 Hoitotyön ammat-
tisanaston mukaan sairaanhoito-oppi (sjukvårdslära, art and science of nursing, 
Krankenpfl egelehre) on

”Sairaanhoitajakoulutuksen pääaine, jonka keskeinen oppisisältö on kaikki ne 
ihmistä koskevat tiedot ja taidot, jotka auttavat ratkaisemaan yksilön ja yhtei-
söjen terveysongelmia.”195

Tässä tutkimuksessa tarkoitan sairaanhoidolla sekä sairaanhoitajan koulutuksensa 
perusteella tekemää yksilöön tai väestöön kohdistuvaa toimintaa että sitä oppisi-
sältöä, jota sairaanhoitajaksi opiskeleville on opetettu sairashoidon, yleissairaan-
hoidon, yleisen sairaanhoidon, sairaanhoidon, sairaanhoito-opin tai oppina sai-
raanhoitajuudesta oppikursseilla. Oppiaineen tavoitteena oli opettaa teoreettisia 
tietoja ja käytännön hoitotaitoja, joita tuleva sairaanhoitaja tarvitsi riippumatta 
siitä, millä lääketieteen erikoisalalla hän työskenteli. Sairaanhoito on yläkäsite 
(vrt. lääketiede), jonka suppeampia osa-alueita ovat esimerkiksi sisätautien tai 
kirurginen sairaanhoito (vrt. sisätautioppi ja kirurgia). Ensimmäisen yhtenäisen

191  Länsimäki 1994, 28. Ks. myös Suomen kielen perussanakirja 1994, 3. osa, 10. 
192 Hoitotyön ammattisanasto 1985, 47.
193 HSO:n tiedotuslehdessä 21/18.2.1959 selostettiin Kielitoimistolta saatua kannanot-
toa (KA HSO IP Hd 3).
194 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1964, 9, 28. 
195 Hoitotyön ammattisanasto 1985, 53.
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valtakunnallisen opetussuunnitelman196 (liitteet 11–12) mukaan sairaanhoitaja-
koulutuksen pääaineena opetettiin sairaanhoito-oppia I–III. Tässä tutkimuksessa 
käyttämäni käsitteet ovat tältä osin yhdenmukaisia lähdeaineiston kanssa. 

Sairaanhoitajaksi opiskelevasta käytän käsitettä sairaanhoitajaoppilas ja oppi-
las, koska ’oppilas’ oli vakiintunut käsite, jota käytettiin rajaamani tutkimuskauden 
ajan sekä puhekielessä että viranomaisdokumenteissa.197 Vielä vuoden 1967 laissa 
sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön koulutta-
misesta käytettiin käsitettä oppilas. Ruotsinkielisissä teksteissä käytettiin vastaa-
via käsitteitä elev ja sjuksköterskeelev. Käsite sairaanhoidon opiskelija ilmaantui 
viranomaisdokumentteihin sen jälkeen, kun sairaanhoitajakoulutuksen hallinto 
siirtyi lääkintöhallituksesta ammattikasvatushallitukseen 1968. Lämsän mukaan 
vasta 1970-luvulla kouluissa oppilaita ryhdyttiin puhuttelemaan opiskelijoiksi.198

Käytän käsitettä sairaanhoitajakoulu kaikista niistä oppilaitoksista, jotka 
kouluttivat sairaanhoitajia siitä huolimatta, että osa niistä oli aluksi nimeltään 
sairaanhoitajatarkouluja, osa oli välillä sairaanhoitaja-terveyssisarkouluja, sai-
raanhoitajaopistoja tai sairaanhoito-opistoja. Sairaanhoitajia kouluttaneiden 
organisaatioiden nimikäytäntöjä voi luonnehtia jopa sekaviksi, sillä pahimmil-
laan koulun virallinen nimi vaihtui useina perättäisinä vuosina. Ongelma poistui 
vuonna 1968 voimaan tulleella asetuksella, jonka mukaan sairaanhoitajia valmis-
tui sairaanhoito-oppilaitoksista.199 

Helsingin sairaanhoitajakoulusta käytän myös nimiä HSO ja Helsingin sairaan-
hoitajaopisto siltä osin, kun kyseessä ovat vuoden 1958 jälkeiset tapahtumat.200 
”HSO” ja ”Sairaanhoitajaopisto” ovat vakiintuneet puhekieleen ja niitä käytetään 
rinnasteisina sekä tutkimuksen lähdeaineistossa että Suomen sairaanhoitajakou-
lutusta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. Vuonna 1958 kolme samoissa ti-
loissa toiminutta koulutusorganisaatiota eli Helsingin sairaanhoitajakoulu ja Sai-
raanhoitajien jatko-opisto – Valtion terveydenhuolto-opisto yhdistyivät Helsingin 
sairaanhoitajaopistoksi.201 

 
196 LKH:n yleiskirje sairaanhoitajakouluille DNo 3617.1964.Y/29.4.1964 (KA HSO IP 
Hfa 25).
197 LKH:n yleiskirjeessä DNo 5617.1966.K/15.6.1966 sairaanhoitajakouluille käytettiin 
vielä käsitettä oppilas (Stakes LKH Ea-sarja). Sekä puheessa että viranomaisdokumen-
teissa käsite oppilas vaihtui käsitteeksi opiskelija vähitellen vuosien kuluessa (esim. 
Valtonen 1963; von Martens 1966a).  
198 Lämsä 2005, 75; SA 598/1967.
199 LKH:n kirje DNo 162.1968.K/5.1.1968 sairaanhoitajakouluille ja -opistoille (Stakes 
LKH); SA 598/1967.
200 Yleiseen käyttöön vakiintunut on lyhenne HSO. Helsingin sairaanhoitajakoulun 
johtokunta päätti 8.11.1951, että vuoden 1952 alusta lähtien koulun uusi nimi oli Hel-
singin sairaanhoitajaopisto (KA HSO I Ca 3). Vuoden 1958 alusta nimi vaihtui Helsin-
gin sairaanhoito-opistoksi.
201  Esim. Irja Pohjalan laatima osa ”Sairaanhoitajakoulutuksen vaiheita 1889–1964” 
HSO:n opetuskäsikirjassa (KA HSO IP Hea II 1).
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Käytän käsitettä sairaanhoitaja, koska sitä käytettiin sekä 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun teksteissä että 1950-luvulta lähtien. Käsitettä sairaanhoitajatar
käytettiin 1900-luvun alkupuolella, mutta se jäi vähitellen pois 1940-luvulta lähti-
en.202 Johdonmukaisuuden vuoksi jätän tarkoituksella tar-päätteen pois muistakin 
ajan kuluessa lyhentyneistä nimikkeistä kuten esimerkiksi ylihoitaja, sairaanhoi-
tajakoulun johtaja ja sairaanhoidon opettaja. Sairaanhoitajalla tarkoitan vuoden 
1889 jälkeen Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen sairaalan, lääninsairaaloiden 
tai Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulussa sekä vuoden 1930 jälkeen sairaan-
hoitajakouluissa sairaanhoitajan tutkinnon suorittanutta terveydenhuollon am-
mattihenkilöä. 

Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle diakonissalaitosten diakonissa-sairaanhoita-
jakoulutuksen, koska se koulutti henkilökuntaa pääsääntöisesti laitosten omiin ja 
evankelisluterilaisen kirkon tarpeisiin.

 Samoin ulkopuolelle rajautuu vuonna 1937 annetun asetuksen mukainen 
sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus, koska se oli perustutkinnon jälkeistä jat-
kokoulutusta, joka johti erikoissairaanhoitajan tutkintoon ja pätevyyteen. Myös 
ennen vuotta 1957 sairaanhoitajakoulutukseen sisältynyt terveydenhoitajaksi eri-
koistuminen jää tarkastelun ulkopuolelle. Perustelen menettelyä sillä, että se oli 
jatkoa 1920-luvulla aloitetulle sairaanhoitajatutkinnon jälkeiselle erilliselle koulu-
tukselle. Tutkinto ja erikoistumisjakso antoivat opiskelijalle erillisen pätevyyden.

Nimitän Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomiteaa oppikirjakomi-
teaksi, vaikka se vuonna 1959 vaihtoi nimensä julkaisukomiteaksi. Näin lukijan 
on helpompi hahmottaa, että kyseessä on sama toimija, jonka toimintaan nimen-
vaihto ei vaikuttanut.  

Hoitotyön (nursing, ruotsinruotsissa vårdarbete, suomenruotsissa vård) kä-
sitettä en tässä tutkimuksessa käytä, koska se on vakiintunut käyttöön vasta ra-
jaamani tutkimusajankohdan jälkeen, esimerkiksi viranomaisaineistossa vuodesta 
1976 lähtien.203 Hoitotyö on sairaanhoidon käsitettä laajempi ja monitulkintai-
sempi, sillä hoitotyöllä tarkoitetaan yleensä kaikkea sitä työtä, mitä terveyden- tai 
sosiaalihuollon ammatillisen tutkinnon suorittanut tekee tavoitteenaan edistää 
potilaan/asiakkaan hyvinvointia.204 Käytän hoidon kohteena olevista ihmisistä kä-
sitettä potilas, koska sitä on käytetty järjestelmällisesti sekä käyttämissäni lähteissä 
että lähdeaineistoni aikalaisteksteissä.

202 Esim. vuonna 1912 Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen sairaalan sairaanhoita-
jakoulusta käytettiin virallisesti nimitystä Yliopiston sairaalain sairaanhoitajakoulu 
(Määttänen 1989, 52). Oulun sairaanhoitajatarkoulu muutti nimensä 1945 Oulun sai-
raanhoitaja- ja terveyssisarkouluksi. (Tallberg & Hyttinen & Korteniemi 1996, 355). 
Turun sairaanhoitajatarkoulu muuttui Turun sairaanhoitajakouluksi 1954 (Ylimaa-
Häyrinen 1993, 44). 
203 Sorvettula 1998, 15–16.
204 Janhonen & Pyykkö 1996, 30–36; Kalkas 1994, ix; Kalkas 1996, 76; Pelttari 1997, 
47–49.
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2.4 Tutkimusaineistot 

Tutkimusaineistonani ovat ensinnäkin ennen vuotta 1968 sairaanhoitajien kou-
lutuksessa Suomessa käytetyt oppikirjat ja niihin liittyneet viranomaisaineistot. 
Lääkintöhallituksen arkisto on viranomaisarkistoista merkittävin, koska lääkintö-
hallitus oli sairaanhoitajakoulutuksesta päättävä keskusvirasto vuoteen 1967 saak-
ka. Vuonna 1968 tehtävä siirtyi ammattikasvatushallitukselle. Lääkintöhallituksen 
edustajat osallistuivat aktiivisesti kaikkiin sairaanhoitajien koulutusta sivuaviin 
hankkeisiin. Helsingin Sairaanhoitajakoulun ja sen pitkäaikaisen opettajan ja reh-
torin Irja Pohjalan arkisto muodostavat tärkeän lähdeaineiston, koska HSO on 
Suomessa pisimpään toiminut sairaanhoitajakoulu ja maan sairaanhoitajakoulu-
tuksen aloittaneen Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakoulun toiminnan jatkaja. 
Sen merkitystä ja keskeistä asemaa korostaa sekin, että HSO toimi vuosikymme-
niä ns. keskuskouluna. Keskeiseen lähdeaineistoon kuuluvat myös sairaanhoitaja-
järjestöjen ja niiden oppikirjakomiteoiden sekä Sairaanhoitajien koulutussäätiön 
(SHKS) arkistot.   

Tutkimukseni kannalta erittäin merkittäviä ovat myös Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Kansanrunousarkiston Hoitotyön muistitietohankkeen aineisto, 
Toimihenkilöarkistossa sijaitsevat Sairaanhoitajien koulutussäätiön ja Suomen 
sairaanhoitajaliiton arkistot sekä Kansallisarkistossa olevat Suomen Sairaanhoi-
tajataryhdistyksen, Helsingin sairaanhoito-opiston, Hoitotyön yksityisarkistot ja 
muistitietohankkeen205 arkistot. Kolme viimeksi mainittua arkistoa olivat järjestä-
mättä, kun kokosin tämän tutkimuksen lähdeaineistoa. Myös osa siitä aineistosta, 
johon perehdyin Sjuksköterskeföreningen i Finland-järjestön arkistossa, on myö-
hemmin siirretty Kansallisarkistoon, jossa sen järjestäminen oli kesken keväällä 
2005. Lääkintöhallituksen arkisto on pääsääntöisesti vuoteen 1950 saakka Kansal-
lisarkistossa ja siitä eteenpäin Stakesissa, missä suuri osa käyttämästäni aineistosta 
oli järjestämättä. Lääkintöhallituksen arkistosta on poistettu 1950- ja 1960-luku-
jen aineistoa, jolloin hävisi myös sairaanhoitajien koulutusta koskevaa aineistoa. 
Samoin kävi osalle Helsingin sairaanhoito-opiston arkistoa, kun sitä valmisteltiin 
vuosina 1999–2001 Kansallisarkistoon siirtoa varten. Sairaanhoitajien koulutus-
säätiön arkistosta ei löydy oppikirjakomitean pöytäkirjoja vuosilta 1961–1964. 
Vuosilta 1965–1967 löytyy ainoastaan muutama esityslista, mutta ei varsinaisia 
kokouspöytäkirjoja.

Oleellisen osan lähdeaineistosta muodostavat sairaanhoitaja- ja lääkärijärjestö-
jen ammattilehdet ja julkaisut. Oppikirjojen ohella juuri ne välittivät ammattikun-
nan kulttuuria monella lailla. Epione206 ja Sairaanhoitajalehti207 julkaisivat oppi-

205 Kansallisarkiston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Svenska Litteratursällska-
petin, Sairaanhoitajien koulutussäätiön ja hoitoalan ammattijärjestöjen yhteistyössä 
kokoama aineisto.
206 Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen jäsenlehti Epione ilmestyi aluksi 1907 ruot-
sinkielisenä. Vuosina 1908–1965 se ilmestyi kaksikielisenä.
207 Suomen Sairaanhoitajatarliiton jäsenlehden nimi oli vuosina 1925–1943 Sairaan-
hoitajatarlehti. Vuosina 1944–1965 se ilmestyi nimellä Sairaanhoitajalehti. Vuodesta 
1966 lähtien lehden nimi on ollut Sairaanhoitaja–Sjuksköterskan.  
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kirjoihin ja muuhun sairaanhoitajien koulutukseen liittyviä artikkeleita ja tilastoja 
ja niiden palstoilla käytiin aktiivista koulutuskeskustelua.208 Niissä otettiin kantaa 
myös eettisiin pohdintoihin, palkka-, asumis- ja työasukysymyksiinkin. Lehdet 
olivat koko ammattikunnan keskustelufoorumi, jossa näkemyksiään toivat julki 
niin yksittäiset sairaanhoitajat kuin sairaanhoitajakoulujen johtajat, lääninsairaa-
loiden ylihoitajat. 1940-luvulta lähtien ylihoitajien ohella muutkin sairaanhoidon 
opettajat kirjoittivat aktiivisesti kyseisiin ammattilehtiin. Myös lääkintöhallituk-
sen virkamiehet kirjoittivat molempiin lehtiin sairaanhoitajakoulutusta käsitte-
leviä artikkeleita. Finska Läkaresällskapetin209 ja Suomen Lääkäriliiton210 lehdissä 
käsiteltiin hoitohenkilökuntaan liittyvistä asioista lähinnä vain sairaanhoitajien 
koulutusta ja hoitajatyövoiman saatavuutta.    

On otettava huomioon, että lehdet edustivat järjestöjen virallista, julkituotua 
näkemystä asioihin. Joten merkityksellistä on myös, mistä niissä mahdollisesti 
vaiettiin ja millaista keskustelua käytiin mielipidepalstoilla. Lehden toimituspoli-
tiikkahan viime kädessä ratkaisi sen, jos mielipiteitä tai muita kirjoituksia jätettiin 
julkaisematta. Erityisesti koulutuskysymykset kirvoittivat niin lehtien toimittajia, 
sairaanhoitajakoulujen opettajia, sairaanhoitajaksi opiskelevia kuin rivisairaan-
hoitajia tuomaan esiin monenlaisia ja usein vastakkaisia katsantokantoja. 

Ammattilehtien kirjoituksia jäsentämällä en voi tehdä yleispäteviä väitteitä 
siitä, miten yksittäinen sairaanhoitaja ja sairaanhoitajaoppilas käsittivät sairaan-
hoitajan ammatin tarkastelujakson aikana. Toisaalta se ei ole tämän tutkimuksen 
tarkoituskaan, vaan tavoitteena on etsiä monimuotoisia ja moni-ilmeisiä toimin-
nallisia valtaverkostoja. Näissä verkoston prosesseissa ammattilehdet toimivat

208 Söderman 1968.
209 Finska Läkaresällskapet perustettiin vuonna 1835 muun muassa edistämään lää-
kärikunnan mahdollisuuksia seurata lääketieteellistä kirjallisuutta. Seura alkoi vuon-
na 1841 julkaista Finska Läkaresällskapets Handlingar-lehteä. Yleensä siinä käsiteltiin 
lääketieteellisiä potilasselostuksia, sairauksien epidemiologiaa ja hoitomenetelmiä sekä 
julkaistiin yleisissä lääkäritapaamisissa pidetyt puheenvuorot. Näissä tilaisuuksissa kes-
kusteltiin ja otettiin kantaa myös siihen, mihin suuntaan sairaanhoitajien koulutus-
ta piti kehittää. Vuonna 1881 oli perustettu suomenkielinen Duodecim-seura. Aikaa 
myöten, kun 1900-luvun alussa entistä useampi lääkäri oli suomenkielinen, lääkäri-
kunta hajosi kielellisesti kahtia. Duodecim-lehti alkoi ilmestyä vuonna 1885. 
210 Suomen Yleinen Lääkäriliitto (myöhemmin Suomen Lääkäriliitto) perustettiin 
1910 lähinnä lääkäreiden ammattijärjestöksi. Liitto on julkaissut vuodesta 1922 lähtien 
Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehteä (vuodesta 1945 lähtien se on ilmestynyt nimellä 
Suomen Lääkärilehti).
  Vuonna 1881 perustettu, alun perin suomenkielinen lääketieteen opiskelijoiden 
yhdistys Duodecim-seura käännätti ja kustansi paljon suomenkielisiä, tavalliselle kan-
salle tarkoitettuja terveydenhoito-oppaita ja lastenhoitokirjallisuutta.  Myös Tervey-
denhoitolehti oli Duodecimin kustantama ja sen julkaisemia olivat muun muassa Th. 
Billrothin kirjoittama Käsikirja sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi (1885) 
ja Robert Tigerstedtin kirjoittama Kuvallinen terveydenhoito-oppi (1893), joita molem-
pia käytettiin myös sairaanhoitajakouluissa oppikirjoina tai ainakin oheislukemistoi-
na. Duodecim kustansi pääsääntöisesti kaikki pitkäaikaisen puheenjohtajansa Konrad 
ReijoWaaran kirjoittamat kirjat ja oppaat.
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tiedon välittäjinä, mielipiteen muokkaajina, kulttuurivarastoina ja myös piilo-
viestien välittäjinä.211 Lehdet eivät olleet passiivisia ilmoitustauluja, vaan ne otti-
vat kantaa aktiivisesti koulutuskysymyksiin. Siksi niiden perusteella voi kuitenkin 
hahmottaa ammattikunnassa hyväksyttyjä linjauksia.       

Ammattilehtien keskeistä asemaa aineistossa perustelen sillä, että niissä ta-
pahtumia selostettiin ja kommentoitiin laajasti. Sairaanhoitajalehti julkaisi usein 
sellaisenaan omat, mutta myös muiden järjestöjen lausunnot, valtioneuvoston 
esitykset eduskunnalle ja valiokuntien kannanotot. Sitä vastoin järjestöjen ja vi-
ranomaisten kokouspöytäkirjat ja muut dokumentit ovat monesti hyvin niukkoja, 
sillä niihin kirjattiin lyhyesti päätös, määräys tai toimenpide. Tiedot esimerkiksi 
keskusteluista puuttuvat usein. Edellistä vahvistavat myös Laine-Maire Kyöstilän 
muistikuvat siitä, että lääkintöhallituksen ja Sairaanhoitajien koulutussäätiön op-
pikirjakomitean kokouksissa keskusteltiin paljon, mutta niitä keskusteluja ei do-
kumentoitu mitenkään.212 

Suomen sairaanhoitajakoulutukseen keskeisesti osallistuneilla sairaanhoitaja-
vaikuttajilla ja viranomaisilla oli tiiviit yhteistyösuhteet muiden Pohjoismaiden, 
Yhdysvaltojen ja Englannin sairaanhoitajakoulutuksesta vastanneisiin tahoihin. 
Siksi esittelen lyhyesti näiden yhteistyömaiden sairaanhoitajakoulutuksen ja sai-
raanhoidon oppikirjojen kehitystä.

Alkuperäislähteiden lisäksi hyödynnän sairaanhoitajakouluista kirjoitettuja 
historiikkeja. Niiden yhteydessä on muistettava, että ne ovat usein sairaanhoita-
jien itsensä kirjoittamia ja mahdollisesti pyrkivät perustelemaan ja vahvistamaan 
ammatillisia pyrkimyksiä ja reviirejä. Siksi ne saattavat antaa silotellun kokonais-
kuvan ammattikunnan toiminnasta.213 

2.5 Tutkimusmenetelmästä

Foucault’n valta-analyysillä ei ole tiukkoja metodisia sitoumuksia. Miten siis va-
lita tarkoituksenmukainen menetelmä tutkimukseen, kun laaja tutkimusaineisto 
koostuu tekstidokumenteista, aikajänne ulottuu 1800-luvun loppupuolelta 1960-
luvun loppupuolelle saakka, tarkastelun kohteena on sairaanhoitajaksi kasvat-
taminen ja siinä käytetyt oppikirjat ja teoreettiseksi lähestymistavaksi on valittu 
vallankäyttö? Miten tavoittaa heterogeenisessa kirjallisessa dokumenttiaineistossa 
ehkä hyvinkin piilossa olevat ilmiöt ja rakenteet, analysoida ja tulkita niitä? Kieli 
ei ole neutraali tiedon välittäjä, sillä erilaisissa tilanteissa erilaisilla teksteillä on
erilaisia tavoitteita.214 Toisin sanoen myös teoreettisen lähestymistavan käsitteistö, 
tulkitsijan kieli ja tulkintatavat ovat sisällä tulkinnassa.

211 Ks. myös Alasuutari 1996, 124.
212 Kyöstilä henkilökohtainen tiedonanto 10.11.2004. Laine-Maire Kyöstilä toimi lää-
kintöhallituksessa ja ammattikasvatushallituksessa tarkastajana vuosina 1952–1980. 
Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallituksen jäsen Kyöstilä oli vuosina 1969–1975 ja 
oppikirjakomitean jäsen vuosina 1958–1981. 
213 Esim. Rinne & Jauhiainen 1988, 130; Henriksson 1998, 16.
214 Esim. Tuomi & Sarajärvi 2002, 98–100; Suoranta 1995, 55; Eskola & Suoranta 1998, 
141; Kalela 2000, 88–89; Kyngäs & Vanhanen 1999, 11.  
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Määrittelen käyttämäni laadullisen analyysimenetelmän kasvatushistorialli-
seksi dokumenttianalyysiksi, jossa aineiston analyysin ja tulkinnan perustana on 
ollut foucaultlainen vallan käsite. Käyttämäni menetelmä, dokumenttianalyysi, on 
luonteeltaan teorialähtöinen eli se sijoittuu deduktiivisen aineistoanalyysin viite-
kehykseen, jossa teemoitetusta aineistosta muodostetaan tulkinnan ja päättelyn 
kautta käsitys ja johtopäätökset tutkittavasta ilmiöstä. Laadullinen sisällön ana-
lyysi on tekstianalyysia, jossa aineistoa voidaan analysoida systemaattisesti ja joko 
deduktiivisesti tai induktiivisesti.215 

Dokumenttianalyysi on laadullisiin sisällön analyyseihin kuuluva menetelmä, 
jossa systemaattisen analyysin avulla aineistosta rakennetaan induktiivisesti tai 
deduktiivisesti sellaisia malleja, joiden avulla tutkittava ilmiö kyetään käsitteellis-
tämään.216 Ian Hodderin mukaan dokumenttianalyysi sopii hyvin menneisyyttä 
tulkitsevan tutkimuksen menetelmäksi varsinkin silloin, kun tutkitaan lähimen-
neisyyttä varhaisemman ajan ilmiötä. Tällöinhän aineistoa ei ole hankittavissa 
esimerkiksi tarkastelukauden toimijoita haastattelemalla. Tekstidokumenteista 
voi muodostaa kategorioita monin tavoin, esimerkiksi sen perusteella, onko se 
laadittu viranomaisen tai muuhun julkiseen käyttöön vai onko dokumentti tehty 
yksityiseen käyttöön.217 Tuomi ja Sarajärvi tyypittelevät dokumentit henkilökoh-
taisiin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin.218 

Tässä tutkimuksessa dokumenttianalyysi on tekstianalyysiä. Koska lähdeaineis-
toni on koostunut kirjeistä oppikirjoihin, lakiteksteistä ja muista viranomaisdoku-
menteista erilaisiin kokousmuistoihin, olen pyrkinyt tulkinnoissani etsimään kir-
joittajan tarkoitusperiä, hänen ilmeisiä oletuksiaan vastaanottajasta ja ajankohdan 
vaikutuksia dokumentointiin. Näin siksi, että löytäisin niiden välityksellä piilossa 
ollutta valtaa ja vallankäyttöä. 

Tutkimusmenetelmän valinnassa on aina oleellisinta se, että tutkimuksen koh-
teesta saadaan mahdollisimman hyvin ja kattavasti tietoa tutkimustehtävän selvit-
tämiseen. Deduktiivista analyysia ohjaa aikaisempaan tietoon, esimerkiksi tutki-
muksen teoreettiseen viitekehykseen, pohjautuva käsitekartta tai teema.219 Usein 
sellaisista käytetään myös rinnakkaiskäsitettä teorialähtöinen aineistoanalyysi.220 
Kyngäs ja Vanhanen toteavat, että deduktiivista analyysia käytetään monesti tutki-
muksissa, joissa halutaan soveltaa jo olemassa olevaa tietoa uudessa kontekstissa. 
Suorien lainausten kohtuullinen käyttö valaisee alkuperäisaineistoa ja lisää tulos-
ten luotettavuutta.221

Käytän tutkimuksessani deduktiivista analyysia, koska pidän sitä ilmaisu-
voimaisimpana keinona saada esiin tarkastelujakson aikana sairaanhoitajaoppilai-
den kasvattamisessa ilmenevää vallankäyttöä, jossa lähtökohtana on foucaultlai-

215 Tuomi & Sarajärvi, 2002, 105–106, 109–110.
216 Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–4; Hodder 2003, 156–157; Pietilä 1976, 51–53; Silver-
man 2003, 348.
217 Hodder 2003, 155–157; McCulloch 2004, 41–43.
218 Tuomi & Sarajärvi 2002, 86.
219 Kyngäs & Vanhanen 1999, 8–9; Tuomi & Sarajärvi 2002, 116–117.
220 Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–17.
221 Kyngäs & Vanhanen 1999, 9–10.
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nen vallan tematiikka. Valitsin huolellisesti, mitkä asiat analyysirungossa liittyvät 
mihinkin, sillä tätä pidetään usein keskeisenä deduktiivisen analyysimenetelmän 
kriittisenä kohtana.222 Gary McCulloch korostaa, että oppikirjatutkimuksissa on 
tutkijan otettava tarkasti huomioon kirjan sisällön ohella lukijaan vaikuttavat 
muut tekijät, kuten lukijan ikä, sukupuoli jne.223        

Käytännössä olen menetellyt siten, että ensimmäisellä lukukerralla poimin 
tutkimusaineistosta kiinnostuksen kohteena olevaan ilmiöön liittyvän aineiston, 
jonka jaottelin väljästi erilaisiin vallankäytön teemoihin. Samalla hahmotin yleis-
kuvan siitä, miten sairaanhoitajakoulutukseen ja niissä käytettyihin oppikirjoihin 
liittyvät tapahtumat olivat kronologisesti edenneet. Käyttämäni jaottelut ovat liit-
teessä 1. 

Kahdella seuraavalla, syventävällä lähilukukerralla, tutkimusteemojen sisällöt 
muokkaantuivat ja tarkentuivat.  Koska teemat olivat laajoja kokonaisuuksia, yk-
sityiskohtien muuttuminen ei muuttanut merkittävästi kokonaisuutta. Lopulli-
nen teemarunko on liitteenä 2. Näitä teemakokonaisuuksia en käsitellyt kvanti-
tatiivisesti.  

Teemoitus osoittautui tutkimustehtävän kannalta toimivaksi. Sen avulla pys-
tyin jaottelemaan aineistoa, löytämään siitä peiteltyä vallankäyttöä sekä analysoi-
maan ja rekonstruoimaan tulkintoja. Dokumenttianalyysissä ei ole perusteltua 
paloitella tutkimusprosessia toisistaan tarkasti erottuviksi aineiston keräämisen, 
lähiluvun ja tulkinnan osioiksi, vaan ne ovat osittain päällekkäisiä ja yhtä aikaisia 
vaiheita. 

Limittäin muiden aineistojen rinnalla luin Epionen ja Sairaanhoitajalehden 
vuosikerrat vuoteen 1969 saakka. Finska Läkaresällskapets Förhandlingar -julkai-
sun vuosikerrat kävin järjestelmällisesti läpi vuoteen 1930 saakka, samoin Suomen 
Lääkärilehden vuosikerrat 1922–1939. Niiden jälkeen ilmestyneistä lääkärijärjes-
töjen lehdistä luin kokonaan ne vuosikerrat, joissa käsiteltiin sairaanhoitajakou-
lutusta. 

Analyysiin alustavasti valitut oppikirjat luin ensin kertaalleen läpi. Irja Pohja-
lan kirja Sairaanhoidon alkeiden käsikirja jäi pois ensimmäisen lukukerran jälkeen, 
koska siitä ei noussut esille sairaanhoitajaa kuvaavia käsitteitä. Lopulliseen analyy-
siin valitut kirjat luin niiden ilmestymisjärjestyksessä ja luokittelin niissä esiinty-
vät sairaanhoitajaa kuvaavat käsitteet. Käyttämäni lähestymistapa on induktiivi-
nen: nostin teksteistä esiin sairaanhoitajan ja sairaanhoitajan tehtävän kannalta 
merkityksellisiä yksittäisiä sanoja tai useamman lauseen pituisia lausumia. Sen 
jälkeen ryhmittelin ja yhdistin yhteen kuuluvat asiat kokonaisuuksiksi. Prosessin 
aikana palasin heuristisesti sekä kirjateksteihin että luomaani käsitteistöön mo-
neen kertaan ennen kuin käsitteiden vertailujen ja muokkaamisen jälkeen päädyin 
lopullisiin tuloksiin. Analyysitapa on aineistolähtöinen: tarkoituksena oli löytää 
kronologisesti eri aikakausien oppikirjoista hyvän ja epäkelvon sairaanhoitajan 
kuvaukset, joita saatoin hyödyntää dokumenttianalyysissa (sisällön analyysin tu-
lokset on esitetty liitteissä 7–9). Sairaanhoidon oppikirjojen sisällön analyysillä 
pyrin vastaamaan siihen, miten oppikirjoissa ilmennyt käsitys sairaanhoitajasta

222 Esim. Kyngäs & Vanhanen 1999, 11; Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.
223 McCullouch 2004, 79.
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muuttui tarkastelujakson aikana. Käytin sisällön analyysin tuloksia myös tukiai-
neistona, kun perehdyin erityisesti sairaanhoidon oppikirjoista ja sairaanhoidon 
historiankirjoista käytyihin keskusteluihin. 

Ulkomaista sairaanhoitajakoulutusta käsittelevästä aineistosta luokittelin ai-
noastaan ne oppikirjat, joita tarkemmin analysoin, koska muilta osin käytin se-
kundaarilähteitä. Luokittelut ovat kuvailevia, sillä niiden analysointi jää tutkimus-
tehtävän ulkopuolelle. Pohjoismaissa sairaanhoitajien koulutuksessa käytettyjä 
oppikirjoja koskevaa tietoa löytyi etsinnöistä huolimatta hyvin vähän. Siksi en ver-
taile eri Pohjoismaissa käytettyjä oppikirjoja, selvitä niiden käyttöä sairaanhoitaji-
en koulutuksessa tai niiden vaikutusta sairaanhoitajaksi kasvattamisessa. Haluan 
kuitenkin avata keskustelua alan oppikirjoista ja omalta osaltani tuottaa sellaista 
Suomen sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja käsittelevää tutkimustietoa, jota 
voidaan hyödyntää myöhemmässä vertailu- ja muussa tutkimuksessa. 

2.6 Tutkimuksen rakenne

Tutkittava ilmiö on laaja, monitahoinen ja monitasoinen kokonaisuus. Siksi pää-
dyin jäsentämään tutkimuksen kolmeen osaan, jotka täydentävät toisiaan valot-
tamalla kohdetta eri tarkastelukulmista ja siten mahdollistavat kokonaisvaltaisen 
kuvan rakentamisen tapahtumahistoriasta ja valtaverkostoista. Tutkimuksen läh-
tökohdat-osassa (luvut 1–2) paikannan tutkimusaiheeni osaksi ammattikasvatuk-
sen historiantutkimusta ja oppikirjatutkimusta sekä tarkastelen asiantuntijatie-
don käsitettä. Luvussa kaksi täsmennän tutkimustehtävän ja esitän tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen. Pohdin myös tutkimuksen menetelmällisiä valintoja ja 
kuvaan tutkimusaineistoa.

Sairaanhoitajakoulutus ja käytetyt oppikirjat -osassa (luvut 3–6) etenen krono-
logisesti ja rakennan kokonaiskuvan sairaanhoitajakoulutuksen muotoutumisesta 
ja oppikirjoista vuoteen 1967 saakka. Ensin luon katsauksen sairaanhoitajakoulu-
tuksen alkuvaiheisiin Suomessa 1860-luvulta vuoteen 1929 saakka. Kolmanteen 
lukuun sisältyy suppea esittely sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheista Skandina-
viassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa, koska niihin suomalaisilla sairaanhoitajilla ja 
sairaanhoitajakoulutuksella oli tiiviit yhteistyösiteet. Lisäksi tarkastelen Suomessa 
1800-luvun lopulta 1920-luvulle saakka ulottunutta kiistelyä sairaanhoitajakoulu-
tuksen pituudesta ja pohjakoulutuskysymyksestä, koska ne ovat tämän tutkimuk-
sen näkökulmasta merkittäviä valtaprosesseja.

Neljäs luku keskittyy Suomen sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoihin ennen 
vuotta 1930. Taustoitan Suomen sairaanhoitajakoulutukseen laadittuja oppikir-
joja esittelemällä lyhyesti Skandinavian maiden, Yhdysvaltojen ja Englannin sai-
raanhoitajakoulutuksen oppikirjojen alkuvaiheet, koska täkäläiset sairaanhoidon 
oppikirjojen laatijat hyödynsivät niitä. Analysoin sairaanhoitajakoulutuksessa 
käytettyjä oppikirjoja ja konstruoin kutsumussairaanhoitajan käsitteen. Selvitän 
myös sitä, käytettiinkö ruotsalaista sairaanhoidon oppikirjaa ”Grållan” Suomessa 
epävirallisena oppikirjana. Luvun lopuksi pohdin oppikirjojen merkitystä sairaan-
hoitajakoulutukselle.

Viidennessä luvussa esittelen Suomen sairaanhoitajakoulutuksen keskeiset 
vaiheet vuodesta 1930 vuoteen 1967. Tarkastelen sairaanhoitajakoulutuksen ope-
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tusohjelmia vuosilta 1930 ja 1964 ja jäsennän pohjakoulutusvaatimuksesta käytyä 
kiistaa. Pohdin ns. ”Pesosen pätevyyttä” ja sen merkitystä sairaanhoitajakoulu-
tukseen. Tässä, kuten myös kolmannessa luvussa luon tutkimuksellista kehystä, 
jotta tutkimuksen keskiössä olevat ilmiöt tulevat kiinnitetyiksi varsinaiseen kon-
tekstiinsa. Molemmissa luvuissa selvitän myös sairaanhoitajakunnan toimintaa 
oppikirjakysymyksissä.

Kuudennessa luvussa paneudun Suomen sairaanhoitajakoulutuksen oppi-
kirjoihin 1930-luvulta tutkimuksen tarkastelujakson päättymiseen eli vuoteen 
1967 saakka. Selvitän sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjamonopolia, oppikirjojen 
hyväksymismenettelyä ja hankintapakkoa. Sen jälkeen tarkastelen oppikirjojen 
tuottamis- ja laadintaprosesseja ja pohdin, mitä eri osapuolet tarkoittivat ”liian 
teoreettisilla” oppikirjoilla. Analysoin myös sitä, miksi sairaanhoitajakoulutukses-
ta puuttui yli kahdenkymmenen vuoden ajan ajantasainen pääaineen oppikirja ja 
tutkin sairaanhoitajakäsityksen muutosta oppikirjoissa.  

Tutkimuksen kolmas osa Professionaalistumispyrkimykset ja sairaanhoitajai-
dentiteetin rakentaminen (luvut 7–8) on teemoittain etenevä kokonaisuus. Seit-
semännen luvun teemana on sairaanhoitajien ja lääkäreiden välinen kamppailu 
asiantuntijatiedosta, asiantuntemuksesta ja sairaanhoitajien professionaalistumis-
pyrkimykset. Tarkastelun kohteeksi nousevat sairaanhoitajan tutkinto ja rekiste-
röintikysymykset, taistelu siitä, mitä ovat sairaanhoitajan tehtävät ja koulutuksen, 
kasvattamisen ja oppikirjojen merkitys näissä prosesseissa. Keskeisiä ilmiöitä ovat 
niin ikään sairaanhoitajan historian oppikirjahankkeet ja suhtautuminen muihin 
ammattiryhmiin ja kouluttamattomiin työntekijöihin sekä keskustelu sairaanhoi-
tajakoulutuksen ”liiasta teoreettisuudesta”.

Kahdeksannessa luvussa selvitän ensin sairaanhoitajakoulutuksen kaksija-
koisuutta. Sen jälkeen paneudun sairaanhoitajaoppilaan kasvattamiseen hyväksi 
sairaanhoitajaksi. Näissä prosesseissa tärkeimpiä tutkittavia ilmiöitä ovat sairaan-
hoitajan normalisointi kurinpidon, oppilaskotiasumisen, työpukeutumisen, nai-
mattomuus- ja kutsumusvaatimuksen avulla.  

Tutkimuksen johtopäätöksissä esittelen keskeiset tutkimustulokset. Lopuksi 
asetan tutkimukseni laajempaan tutkimuskenttään ja pohdin sitä, mitä uutta tut-
kimukseni tuo sairaanhoitajaksi kasvattamisen historiasta ammattikoulutuksen 
historiantutkimukseen. Tarkastelen lyhyesti myös sitä, mitä käsitteellisesti annet-
tavaa tutkimuksellani on valtakeskusteluun ja oppikirjatutkimukseen.    
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OSA II  – SAIRAANHOITAJAKOULUTUS JA 

KÄYTETYT OPPIKIRJAT VUOTEEN 1967 ASTI

3 Sairaanhoitajakoulutuksen muotoutuminen 
ennen vuotta 1930
Yhteiskunnan ja sen jäsenten toimintaa uhanneilla kriiseillä ja mullistuksilla, ku-
ten esimerkiksi tartuntatautien aiheuttamilla epidemioilla ja pandemioilla, nälän-
hädillä sekä sodilla on ollut merkittävä, ehkäpä voi sanoa jopa ratkaiseva vaikutus 
siihen, että sairaanhoitajia on alettu kouluttaa. Krimin sotaa (1853–1856)224 ei voi 
ohittaa, kun tarkastelee Florence Nightingalen toimintaa. Suomessa esimerkiksi 
Venäjän ja Turkin sota (1877–1878), katovuodet ja kulkutaudit vauhdittivat sai-
raanhoitajakoulutuksen aloittamista.225 Olihan vuonna 1877 perustetun Suomen 
Yhdistys Haavoitettujen ja Sairasten Sotilaiden Hoitoa Varten (vuodesta 1920 läh-
tien Suomen Punainen Risti) ensimmäisiä tehtäviä varustaa ja lähettää lääkintä-
ambulanssi henkilökuntineen huolehtimaan haavoittuneista sotilaista Venäjän ja 
Turkin sodassa.   

Niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa sairaanhoitajien koulutus ja 
sairaanhoitajien ammattihistoria on ollut tiiviisti kytköksissä sairaalalaitoksen ke-
hitykseen. Siinä suhteessa sairaanhoitajien menneisyys eroaa oleellisesti esimer-
kiksi lääkärien ammattihistorian kehityksestä, joka ei ole samalla lailla liittynyt 
sairaaloihin.226  Suomen sairaanhoitajakoulutus kehittyi läheisessä vuorovaiku-
tuksessa muiden Pohjoismaiden, Englannin ja Yhdysvaltojen sairaanhoitaja- ja 
diakonissakoulutukseen. Samanaikaisesti terveysaate levisi ja vaikutti koko Länsi-
Euroopassa. 

Koulutetut sairaanhoitajat saivat kansainvälisiä vaikutteita 1900-luvun alusta 
lähtien esimerkiksi vuonna 1899 perustetun Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton 
(ICN) kautta. Sen toiminnan taustalla oli ajatus yhtenäistää kansainvälisesti sai-
raanhoitajakoulutusta ja koulutettujen sairaanhoitajien rekisteröintiä. Suomen 
Sairaanhoitajataryhdistys liittyi ICN:n jäseneksi vuonna 1909.227 Suomalaiset sai-
raanhoitajat osallistuivat aktiivisesti vuonna 1920 perustetun Pohjoismaiden Sai-
raanhoitajien Yhteistyön (PSY) toimintaan. Sen keskeisinä pyrkimyksinä oli saada 
pohjoismainen sairaanhoitajakoulutus vähintään kolmivuotiseksi, sairaanhoitajil-
le kahdeksan tunnin työpäivä ja työskennellä tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestö-
jen kanssa näihin edellä mainittuihin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Myöhem-

224 Turkin, Iso Britanian, Ranskan ja Sardinian Venäjää vastaan käymä sota.
225 Vuosikertomus 1877 (SPR arkisto); hallitus 15.11.1877 (SPR arkisto); Rosen 2002, 
53–58.
226 Rinne & Jauhiainen 1988, 107, Pesonen 1980, 435–439; Tallberg 1989, 272–276; 
Tallberg 1991, 195–196.
227  Sorvettula 1998, 163.
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min yhteistyö oli varsin tiivistä myös 1948 perustetun Maailman terveysjärjestön 
WHO:n kanssa.228   

3.1 Taustalla terveysaate ja kätilökoulutus

Suomessa sairaanhoito oli lääkäreiden ja papiston vastuulla, joten 1700-luvun 
lopulta lähtien kansalle tarkoitettuja lääkärikirjoja jaettiin erityisesti pappiloi-
hin. Niiden kautta viranomaiset keräsivät tietoja kansan sairauksista ja paran-
tamistavoista, toisaalta pappiloiden välityksellä jaettiin kansalle piirilääkäreiden 
määräämiä lääkkeitä ja terveyteen liittyviä neuvoja.229 Vuoden 1832 piirilääkärien 
ohjesäännössä230 papisto velvoitettiin avustamaan lääkäreitä kulkutautien hoidos-
sa: pappien piti edelleen toimittaa väestölle lääkkeitä ja ilmoittaa epäilyttävistä 
sairasteluista piirilääkäreille. Oikeastaan ei ollut muuta mahdollisuuttakaan, sillä 
muita luku- ja kirjoitustaitoisia virkamiehiä oli maaseudulla vähän ja vähälukui-
nen lääkärikunta oli täystyöllistetty.231 Vielä 1900-luvun alussa monet papit olivat 
opiskelleet lääketiedettä ja omistivat usein sekä ammattilaisille että maallikoille 
kirjoitettua lääkintä- ja terveyskirjallisuutta.232 Olihan lääkintöhallitus suunni-
tellut 1800-luvun loppupuolella velvoittavansa papit tilastoimaan sairastavuutta 
ja ohjaamaan kulkutautipotilaita, mutta tehtävien siirto kaatui piispojen erittäin 
jyrkkään vastustukseen.233

Sairaanhoitajan ja lääkärin terveysasiantuntijatiedon kehityksellä on sidok-
sia lääketieteen historiaan. Bakteriologian noustessa esiin 1880-luvulta lähtien 
hygieniasta ja sen myötä aseptiikasta muodostui terveydenhoidon perusta niin

228 Esim. Sorvettula 1998, 167–174, 227–236. Vuoteen 1969 mennessä yli 59 suoma-
laista sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa oli opiskellut WHO:n tuella ulkomailla. So-
phie Mannerheim ja Venny Snellman toimivat aktiivisesti ICN:ssä.
229 Naakka-Korhonen 1997, 259; Pesonen 1980, 160–167.
230 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Sääntö Läänilääkäreille Suomessa 17.1.1832.
231 Esim. B. von Bonsdorffi n (1975, 22), Pesosen (1980, 668) ja Rinne & Jauhiaisen 
(1988, liite 5) esittämät lääkärien lukumäärätilastot ja tilastointivuodet ja -tavat poik-
keavat jonkin verran toisistaan, vaikka useimmat ilmoittavat lähteekseen Suomen vi-
rallisen tilaston. Seuraavan tilaston lähteinä olen käyttänyt von Bonsdorffi n kirjaa vuo-
sien 1800–1900 osalta ja vuosien 1900–1970 osalta Rinteen ja Jauhiaisen kirjaa, koska 
olen tuloksetta etsinyt yhtä lähdettä, josta olisi löytynyt lääkärien ja väestön määrät 
vuodesta 1800 vuoteen 1970. 
Vuosi  lääkärien lukumäärä  lääkäreiden lukumäärä/10 000 asukasta
1800   20 (noin)  0,2
1830   64  0,5
1840   72  0,5
1870  123  0,7
1900  373  1,4
1930 1000  2,9
1960 2827  6,3
1970 4798 10,4 
232 Reinilä 1983, 131.
233 Pesonen 1980, 166–167.
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Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Hygienialla tarkoitettiin oppia terveelli-
sestä elämästä ja sen ehdoista sekä terveellisen elämän yhteiskunnallista järjestä-
mistä. Lääketieteelliset keksinnöt eivät olleet terveysajattelun ainut alkusysäys.234 
Yhtä olennaisia olivat lääkäreiden havainnot ihmisen hyvinvoinnin ja elintapojen 
kytköksistä sekä sairastavuuden ja kuoleman epätasaisesta jakautumisesta väes-
tössä.235 Köyhyys ja kurjuus hankaloittivat elämää Suomen maaseudulla, ja teollis-
tuminen ja kaupungistuminen synnyttivät sosiaalisia ongelmia myös taajamissa. 
Terveysaatteen kannattajien mukaan valistus oli keskeinen keino, jolla voitiin ko-
hentaa elinoloja ja kohottaa kansanterveyttä.236 Terveysaatteen julistaminen kuu-
lui esimerkiksi Duodecim-seuran toimintaan. Siksi se eurooppalaisten esikuvien 
mukaan perusti 1889 Suomen terveydenhoitolehden. Vuonna 1891 perustettiin 
ruotsinkielinen Tidskrift för hälsovård.237    

Turo-Kimmo Lehtonen on tutkinut väestölle suunnattuja terveydenhoitolehtiä 
terveysvalistuksen välineinä. Lehtosen mukaan jo 1890-luvulla terveysvalistukses-
sa kaikenlaisen poikkeavuuden yleisnimitys oli ”siveettömyys”. Lehtien artikke-
leissa sairaus miellettiin elimistön tasapainon häiriöksi. Siksi vaikuttavin saira-
uksien ehkäisykeino olivat kunnolliset elämäntavat, toisin sanoen sellaiset, jotka 
terveysvalistajat olivat omien tavoitteittensa saavuttamiseksi hyviksi määritelleet. 
Muunlainen käyttäytyminen eli moraalittomat tavat veivät kohti kuolemaa.238

Lehtien ohella terveystietoa kansalle jakoivat ennen kaikkea lääkärit, ja vähäi-
sessä määrin myös sairaanhoitajat ja kansakoulunopettajat. Innokas kansanva-
listus perustui ajatukseen, että terveydenhoidon laiminlyönnit uhkasivat väestön 
moraalia, taloutta ja terveyttä. Ytimeltään terveysajattelu oli siis siveysajattelua, 
joka tuotti moraalin: tietyt tavat hoitaa omaa ja ympäristön terveyttä olivat hyväk-
syttäviä eli hyveitä. Kaikenlaiset muut toimintatavat olivat väärin, toisin sanoen 
paheita.239 Lääkäreillä oli näkemyksensä mukaan asiantuntemus ja velvollisuus 
puuttua kaikkeen, mikä uhkasi väestön moraalia. Siksi ammattikunta alkoi entistä 
enemmän ottaa kantaa kysymyksiin hyväksyttävästä ja vääränlaisesta elämästä: 

”Hygieniakeskusteluun osallistuneet lääkärit ajattelivat lääketieteen kehityksen 
olevan peruste vaatia heille uudenlaista valtaa terveydenhoidon yhteiskunnalli-
sessa organisoimisessa. Terveydenhoito-opin laajuuden huomioon ottaen olisi 
tämä käytännössä tarkoittanut vastuuta koko yhteiskunnasta.”240

234 Lehtonen viittaa väitteensä tueksi muun muassa seuraaviin tutkijoihin: Bruno La-
tour, Lars-Henrik Schmidt, Jens-Erik Kristensen (Lehtonen 1995, 207). 
235 Esim. Konrad Relanderin tutkimus Terveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven
piirilääkäripiiristä 1: Terveyteen vaikttavien olosuhteiden ja tapojen ynnä yleisen terveys-
kannan valaisemiseksi Haapaveden kunnassa (1892). 
236 Lehtonen 1995, 206–209; Helén & Jauho 2003, 18–19; Helsti 2000, 319–321.
237 Lehtonen 1995, 209.
238 Lehtonen 1995, 220, 233.
239 Lehtonen 1995, 58. Myös Helsti 2000, 318–321; Helén & Jauho 2003, 7–8.
240 Helsti 2000, 321. Myös Lehtonen 1995, 43. 
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Lääkäreiden valistusinnon taustalla oli vallantavoittelu.241 Rinteen ja Jauhiaisen 
mukaan 1900-luvun vaihteessa lääkärit alkoivat päästä tavoitteeseensa ja nousta 
yhteiskunnassa todellisiksi asiantuntijavallan käyttäjiksi. Esimerkkinä siitä olivat 
koulu- ja kaupunginlääkäreiden tehtävät terveyden asiantuntijoina ja valvojina.242 

Sairaanhoitajakoulutus sai Suomessa vaikutteita kätilökoulutuksesta. Se on ai-
noa ammatillinen koulutus, joka on sittemmin sulautettu sairaanhoitajakoulutuk-
seen. Kätilökoulutus ja sairaanhoitajakoulutus muodostivat myöhemmin muun 
hoitohenkilöstön ammattikoulutuksen kehittymisen perustan.243 Kirsi Klemelän 
mukaan 1600-luvun lopulla viranomaiset olivat havainneet, että synnytyksissä 
menehtyi paljon äitejä ja lapsia ja lisäksi pikkulasten kuolleisuus oli korkea. Ym-
märrettiin, että toivottuun väestönkasvuun päästäisiin vain vähentämällä äitien 
ja pikkulasten kuolleisuutta. Siihen yritettiin vaikuttaa lisäämällä suomenkielisten 
koulutettujen kätilöiden määrää.244 Ongelmalliseksi osoittautui kuitenkin sopi-
vien opiskelijoiden löytäminen, sillä kätilöoppiin Tukholmaan oli hankala saada 
sellaisia suomalaisia, ruotsia osaavia naisia, joilla oli taloudellisia mahdollisuuksia 
muuttaa opiskelemaan Ruotsiin. Niinpä koko Suomessa oli vain muutamia kym-
meniä kätilöitä, joten erityisesti maaseudulla synnytyksissä avustivat itseoppineet 
naiset. Osaltaan suomenkielisten hakijoiden määrää vähensi se, että ensimmäi-
sen kerran vuoden 1777 kätilöohjesäännössä koulutukseen hakeutuvalta edelly-
tettiin hyvää ruotsin kielen luku- ja kirjoitustaitoa kotikunnan suosituskirjeen ja 
papintodistuksen ohella. Pohjakoulutusvaatimuksia tai kätilökoulutuksen kestoa 
ei määritelty mitenkään.

Vuonna 1816 järjestettiin ensimmäinen ruotsinkielinen kätilökurssi Turussa. 
Kätilökoulutuksen kesto vaihteli kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen riippu-
en siitä, miten kukin kätilöoppilas edistyi. Koulutus koostui lääkärin pitämistä 
luennoista, joilla käsiteltiin normaalin synnytyksen hoitoa, ja käytännöllisestä 
opiskelusta synnytyslaitoksen ainoan ammattikoulutetun kätilön eli ylikätilön 
valvonnassa.245 Suomenkielisten hakijoiden määrä pysyi edelleen pienenä, koska 
kätilökoulutuksen opetuskieli oli ruotsi. Synnytyslaitos siirtyi Turusta Helsinkiin 
vuonna 1833. Suomenkielisten kätilöoppilaiden määrä nousi vasta 1858, jolloin 
ensimmäinen suomenkielinen kurssi järjestettiin. Siitä lähtien kätilökoulutusta 
järjestettiin molemmilla kielillä, koska 1859 voimaan tullut kätilöohjesääntö niin 
määräsi. Samalla koulutuksen pituus säädettiin kaksivuotiseksi. 1860-luvulla kou-
lutusaika lyheni tosiasiallisesti kuitenkin yhteen vuoteen synnytyslaitoksen tila-
nahtauden takia, kun oppilasmääriä ei voitu vähentää kätilöpulan vuoksi. Vuoden

241 Lehtonen 1995, 5; Rinne & Jauhiainen 1988, 97.
242 Rinne & Jauhiainen 1988, 97.
243 Lämsä 2005, 64.
244 Klemelä 1999, 155–156.  Syntyvyys pieneni pysyvästi 1850–1940 väestön suhteel-
lisen myöhäisen avioitumisen ja runsaan imettämisen takia. Tietoinen syntyvyyden 
säännöstely yleistyi 1800–1900-lukujen vaihteessa (Helsti 2000, 219–220).
245 Hänninen 1965, 103–105, 124, 149–152; Pesonen 1980, 306, 348–358.
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1879 kätilöohjesääntö virallisti koulutuksen vuoden pituiseksi ja piti kelpoisuus-
ehdot entisellään, toisin sanoen hakijoiden tuli olla moraaliltaan moitteettomia ja 
luku- ja kirjoitustaitoisia naisia.246

Vuonna 1929 annetussa kätilökoulutuksen asetuksessa määriteltiin oppilaiden 
pohjakoulutusvaatimukseksi ylempi kansakoulu. Asetuksen mukaan koulutus si-
sälsi synnytyksen ja sukupuolitautien hoidon sekä vastasyntyneen ja pikkulapsen 
hoidon opetusta. Kätilökoulutus kesti 15 kuukautta ja päättyi synnytyslaitoksella 
järjestettyyn julkiseen tutkintoon, jota valvoi lääkintöhallituksen edustaja. Tut-
kinnon jälkeen kätilö sai tutkintotodistusta vastaavan ns. kätilökirjan.247 Vuonna 
1934 kätilökoulutus piteni taas kahteen vuoteen, mutta jos hakija oli suorittanut 
sairaanhoitajan tutkinnon, kätilöksi pätevöityi 13 kuukaudessa.248 

Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea ehdotti 1943, että erillinen kätilö-
koulutus olisi tullut lopettaa ja yhdistää naistentautien erikoissairaanhoitajan ja 
osittain myös terveyssisaren tutkintoon, koska lakia kunnallisista terveyssisaris-
ta valmisteltiin ja kunnallisia äitiys- ja lastenneuvoloita kehitettiin voimakkaasti. 
Esitystä puolsivat myös kätilöt, mutta muutos jäi tekemättä Suomessa vallinnei-
den poikkeusolojen takia.249 Vuonna 1945 mietintönsä jättänyt Palménin komitea 
(KM 1945:10) ja vuonna 1954 Mustakallion komitea (KM 1954:9) esittivät käti-
lökoulutuksen sulauttamista erikoissairaanhoitajakoulutukseen.250 Esitys toteutui 
vasta tämän tutkimuksen tarkastelujakson jälkeen eli vuonna vuonna 1968.251 

3.2 Sairaanhoitajan sukupuoli 

Sairaanhoitajan ammatti oli ensimmäisiä, johon naiset saattoivat kouluttautua.252 
Naimattomien keski- ja yläluokkaisten naisten määrä kasvoi Euroopassa ja myös 
Suomessa 1800-luvulla, joten näiden naisten toimeentulo muodostui ongelmaksi. 
Vuosisadan jälkipuolella heille aukeni uusia ansiomahdollisuuksia muun muassa 
opettajina, kanslisteina ja sairaanhoitajina. Opetustyön katsottiin sopivan naimat-
tomille sivistyneille naisille, jotka näin pääsivät toteuttamaan äidillistä kutsumus-
taan. Lisäksi naisopettajien palkkaamisen oletettiin tulevan työnantajalle edulli-
semmaksi kuin miesten palkkaamisen.253

Kaikkien näiden uusien naisammattien status oli alusta lähtien selvästi alhai-
sempi kuin pappien, lääkäreiden tai muiden vastaavien miesammattien. Tämä nä-
kyi myös palkkauksessa, sillä esimerkiksi naisopettajille maksettiin samasta työs-
tä selvästi pienempää palkkaa kuin miehille. Tätä syrjivää käytäntöä perusteltiin

246 Hänninen 1965, 113.
247 SA 145/1926.
248 SA 320/1934.
249 Esim. ”Kätilökoulutus sairaanhoitajakouluun perustuvaksi?” (Epione 1943); Sai-
raanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 20.
250 KM 1945:10, 22; KM 1954: 9, 24–25.
251 SA 418/1968.
252 Laiho 2001, 165; Melby 1990, 26; Mayer 2001, 135.
253 Ollila 1998, 43–44.
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muun muassa miesten korkeammilla elinkustannuksilla: hehän joutuivat elättä-
mään perheen tai ainakin palkkaamaan itselleen palvelijan tekemään taloustyöt. 
Asiaan vaikutti toki sekin, että naisten työntekoa pidettiin väliaikaisratkaisuna en-
nen avioitumista ja jäämistä kotiin. Siitä huolimatta varsin monelle naimattomal-
le – myös sairaanhoitajalle – naiselle työurasta tuli elämäntehtävä.254 1800-luvun 
lääketieteen nopea kehitys lisäsi koulutettujen sairaanhoitajien tarvetta, minkä 
vuoksi sairaaloihin ja sittemmin myös avoterveydenhuoltoon tarvittiin aiempaa 
enemmän ja yhä osaavampia sairaanhoitajia.

Lasten kasvatus perustui pitkään uskontoon ja säätyasemaan. Sairaista ja iäk-
käistä huolehtiminen ja heidän hoitamisensa kodeissa on kuulunut niin suomalai-
sessa perheessä kuin monissa muissakin kulttuureissa naisten (piikojen, vaimojen 
ja tytärten) tehtäviin.255 Tätä on tukenut se, että tytöt on perinteisesti kasvatettu 
kuuliaisiksi ja nöyriksi. Nämä kulttuuriset tekijät heijastuivat monin tavoin myös 
sairaanhoitajien ammatilliseen koulutukseen.256 Maxine Rhodesin mukaan 1800-
luvun loppupuolelta lähtien Länsi-Euroopassa sairaanhoitaja oli lääkärikunnan 
näkemyksen mukaan hiukan koulutettu, siveellinen ja kuuliainen nainen. Mallin 
mukaisia sairaanhoitajia koulutettiin ja palkattiin.257 Florence Nightingale vaikut-
ti osaltaan siihen, että Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sairaanhoitajiksi 
koulutettiin lähes yksinomaan naisia 1950-luvulle saakka.258 Nightingalen mukaan 
”jokainen nainen on sairaanhoitaja”259. Oli siis itsestään selvää, että sairaanhoitaja 
oli nainen.

Sairaanhoitajakoulutuksen yleistymiseen 1800-luvun lopulta vaikutti suures-
ti Florence Nightingalen sairaanhoitajakoulu, koska useimpien maiden ensim-
mäiset koulutetut sairaanhoitajat saivat oppinsa hänen koulussaan Lontoossa.260 
Monissa maissa, kuten esimerkiksi Suomessa, ainoastaan naisten oli mahdollista 
kouluttautua sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajan ammatista tuli naisten yksinoi-
keus. Myös diakonissakoulutukseen hyväksyttiin vain naisia, ja diakonissojen ja 
sairaanhoitajien koulutuksella oli tiivis yhteys. Sairaanhoitajien varhaisena esiku-
vana olivat ranskalaiset nunnat.261 Näillä historiallisilla kytköksillä oli merkitystä 
miesten sulkemiseen sukupuolen perusteella Suomen sairaanhoitajakoulutuksen 
ulkopuolelle vuoteen 1963 saakka.

Vaikka hoitaminen ja hoivaaminen on mielletty edelleen naisten työksi, lää-
kärin tehtävä oli pitkään miesten yksinoikeus. Maxine Rhodes on todennut, että

254 Ollila 1998, 43–45; Mayer 2001, 139.
255 Ollila 1998, 17, 21, 26–27; Melosh 1982, 3.
256 Esim. Kimmola 2002, 1; Laiho 2001, 16; Louhimo 1959, 7; Vuorikoski 2003a, 21, 
26; Ollila 1998, 36, 44. 
257 Rhodes 2004, 151–152.
258 Melosh 1982, 3–4; Maggs 1983, 134–135; Sydnes 2001, 95; Henriksson 1998, 76–
77. 
259 Nightingale 1860, preface.
260 Dock 1912, 254; Laiho 2001, 165; Melby 1990, 27–31; Wingender 1999a, 15, 62–67; 
Wyller 1953, 98. 
261 Henriksson 1998, 74.
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mieslääkärit jarruttivat lääkärin ammatin avaamista naisille useimmissa Euroo-
pan maissa, koska he siten ylläpitivät omaa valta-asemaansa.262 Myös Suomessa 
lääkintöhallitus vastusti pitkään ja sitkeästi lääkärintoimen avaamista naisille. Si-
viilitoimituskunta oli ehdottanut asian selvittämistä vuonna 1896, mutta polvei-
leva käsittely kesti aina vuoteen 1925 saakka. Ajan kuluessa ehti lääkintöhallituk-
sen henkilökunta ja sen mukana myös mielipide vaihtua. Vasta vuonna 1925 laki 
lääkärintoimen harjoittamisesta rinnasti täysin naiset ja miehet lääkärintoimen 
harjoittajina.263  Kaikesta huolimatta suomalainen Rosina Heikel opiskeli poikke-
usluvan turvin Helsingin yliopistossa ja valmistui ensimmäisenä naisena Pohjois-
maissa lääkäriksi jo 1878.264 Silti Suomen terveydenhuolto oli lähes yksinomaan 
mieslääkäreiden johtamaa ja hallinnoimaa aina 1960-luvulle saakka.

Mielisairaiden hoitaminen katsottiin miehille sopivaksi työksi. Suomessa mie-
lisairaanhoidossa on työskennellyt miespuolisia hoitajia ainakin 1700-luvulta 
lähtien. Miesten osastolla oli tavallisesti vain miespuolista henkilökuntaa 1800–
1900-luvun vaihteeseen saakka. Mielisairaanhoidon kehitystä käsittelevässä tut-
kimuksessaan A. Sarvilinna mainitsi erikseen, että 1890-luvulla Niuvanniemen 
sairaalassa miesten osastolla oli työssä peräti kaksi naishoitajaa.265 Vuonna 1906 
koulutettuja naishoitajia alettiin ottaa työhön Lapinlahden sairaalan miesosastoil-
le. Uudistuksen pani alulle ylilääkäri Christian Sibelius, jonka mukaan muutos 
oli välttämätön266 – ilmeisesti siksi, että koulutettuja miessairaanhoitajia ei ol-
lut saatavana. Sibelius halusi kehittää mielisairaanhoitoa ja katsoi, ettei se ollut 
mahdollista ilman koulutettua hoitajakuntaa. Siksi Lapinlahden ja Pitkäniemen 
keskuslaitokset alkoivat vuonna 1904267 järjestää sairaalassa työskenteleville kou-
luttamattomille hoitajille luentoja anatomiassa ja fysiologiassa, mielitautiopissa ja 
yleisessä tautiopissa. Vähitellen opetus Lapinlahdessa laajeni ja vuonna 1913 jär-
jestettiin ensimmäinen kuuden kuukauden mielisairaanhoitajakurssi.268 Vuonna 
1917 koulutus piteni yhteen vuoteen ja laajeni kuuteen muuhun piiri- ja myö-
hemmin keskusmielisairaalaan. Nimestään huolimatta mielisairaanhoitajan tut-
kinto ei ollut sairaanhoitajantutkinto vaan rinnasteinen vuonna 1945 vakinais-
tetun apuhoitajan tutkinnon kanssa. Vuoden 1968 laki sairaanhoitohenkilöstön

262 Rhodes 2004, 285–289; Rafferty 1996, 37–38, 44, 56–58.
263 Pesonen 1980, 372–376.
264 Pesonen 1980, 373. Lääkärikunta naisistui melko ripeästi: lääkäreistä naisia oli 3 % 
vuonna 1910, 6 % vuonna 1920, 9 % vuonna 1930, 13 % vuonna 1940, 21 % vuonna 
1950, 22 % vuonna 1960 ja 27 % vuonna 1970 (Kauttu & Kosonen 1985, 125). Vuonna 
2003 Suomen kaikista lääkäreistä 49 % oli naisia. Vielä 1.1.2000 lääkäreistä vähän yli 
puolet oli miehiä. Sen sijaan alle 65-vuotiaista lääkäreistä jo 1.1.2000 enemmistö oli 
naisia (Tallgren, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2005).
265 Sarvilinna 1938, 345. 
266 Achté 1974, 165; Kinnunen 1943, 20.
267 Koulutuksen aloitusvuodeksi mainitaan eri lähteissä vuodet 1904–1906. Vuosi 1904 
mainitaan aloitusvuodeksi esim. komiteanmietinnössä KM 1920:8, Kailan ja Achtén 
teoksissa ilmoitetaan koulutuksen alkaneen 1906.
268 Kaila 1966, 166, 178.
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koulutuksesta siirsi mielisairaanhoitajien koulutuksen mielisairaaloista sairaan-
hoito-oppilaitoksiin.269

Sairaanhoitajien koulutukseen ei sisältynyt mielisairaanhoidon opetusta ennen 
1930-lukua. Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Naima Kurvinen esitti sen lisäämistä 
sairaanhoitajakoulutukseen ensimmäisen kerran jo vuonna 1915,270 minkä  jäl-
keen sairaanhoitajat pitivät asiaa toistuvasti esillä parinkymmenen vuoden ajan.271 
1920-luvun alussa osa mielisairaiden keskuslaitoksista muutettiin sairaaloiksi, 
koska potilaiden hoitoa pyrittiin muuttamaan suljetuissa laitoksissa säilyttämises-
tä lääketieteelliseen tietoon perustuvaksi hoidoksi. 1930-luvulla otettiin käyttöön 
esimerkiksi insuliini- ja sähkösokkihoidot.272  Sen vuoksi tarvittiin ensiapuun ja 
somaattiseen sairaanhoitoon koulutettuja sairaanhoitajia, mutta avautuneisiin 
työpaikkoihin oli vähän sairaanhoitajahakijoita. Eräs todennäköinen syy siihen oli 
se, että sairaanhoitajat vierastivat mielisairaanhoitoa, koska kyseisen erikoisalan 
opetus puuttui sairaanhoitajien koulutuksesta. Vasta vuonna 1933 sairaanhoi-
tajakoulutukseen lisättiin kuukauden mittainen käytännöllisen opetuksen jakso 
mielisairaalassa. Samalla mielisairaanhoito määriteltiin yhdeksi sairaanhoitajien 
erikoistumisvaihtoehdoksi.273   

Erityisen vaikea sairaanhoitajapula oli 1950-luvulla mielisairaaloissa, joiden 
sairaanhoitajan viroista oli täyttämättä 28 prosenttia.274 Mielisairaanhoitajain liit-
to esitti miesmielisairaanhoitajille oikeutta suorittaa sairaanhoitajan tutkinto ja 
mahdollisuutta toimia osastonhoitajana mielisairaalassa. Esitystä pohti sairaan-
hoitohenkilöstön koulutuksen uudistamista varten asetettu ns. Palménin komi-
tea (KM 1945:10).275 Sen kuuleman lääkärin mielestä sairaanhoitajat olivat liian 
koulutettuja ja kalliita mielisairaiden hoitajiksi. Kyseisen asiantuntijan mukaan 
osastonhoitajien tuli ehdottomasti olla sairaanhoitajia, siis naisia. 

269 SA 418/1968; KM 1967:B22 13, 35; LKH:n yleiskirje No 1346/28.4.1965 (Stakes 
LKH). Ks myös Ylimaa-Häyrinen 1992, 109–110; Koivisto 1996, 225–228; Manninen 
& Mertokoski & Sarvikas 1998, 118–119; Kalpa 1939, 232–238; Järvinen 1997, 120; KM 
1958:17, 42–44.   
270 Kipinä 2/1915 (OMA OSY Ua 1); Kipinä 1/1918 (OMA OSY Ua 3).
271 Esim. Selostus Viipurin yleisestä sairaanhoitajakokouksesta 9.–11.6.1921 (SSY); 
Neuman-Rahn 1933; ”Tarvitsemmeko syventymistä työhömme?” (Epione 1932); 
”Mielisairasten työhoidosta” (Epione 1927). Ks. myös ”Sykepleierskers Samarbeide i 
Norden” (Epione 1929, 38–40).
272 Kinnunen 1954, 12–15, 128–129, 146–147. Näitä hoitoja annettiin runsaasti 1950- 
ja 60-luvuilla (SKS KRA Hoitotyö 4257–4286.1998, 5162–5170.1998).
273 LKH:n kirjeet sairaanhoitajakoulujen johtajille No 16.I/4.1.1932, No 2490I/23.3.1934 
(KA HSO I Eaa 1); ”Kouluutettuja sairaanhoitajattaria” (Epione 1932); ”Tietopuolinen 
mielisairaanhoito-oppijakso” (Epione 1933).   
274 Venny Snellmanin kirjeet 6.11.1953 sairaanhoitajakoulujen johtajille ja 8.11.1957 
Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulun johtajalle. Molemmissa kirjeissä todetaan, että 28 
% psykiatristen sairaaloiden sairaanhoitajien vakansseista oli täyttämättä (KA HSO I 
Eab 1); ”Lisää sairaanhoitajia mielisairaaloihin” (Sairaanhoitajalehti 1956).   
275 KM 1945:10. Komiteaan kuuluivat lääkärit A. J. Palmén ja Väinö Horelli sekä ter-
veyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma. 
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Komitea pitäytyi entisissä käytännöissä eikä esittänyt muutoksia. Runsaan 
kymmenen vuoden kuluttua sairaanhoitajien sukupuolikysymys oli jälleen ajan-
kohtainen. Nimimerkki EK käynnisti keskustelun Kunnallisvirkamieslehdessä 
1/1957 sairaanhoitajakoulutuksen avaamisesta miehille. Kirjoittajan mukaan 
ensimmäiset miessairaanhoitajat olivat valmistuneet Ruotsissa 1955 ja samana 
vuonna Tanskassa oli aloitettu vastaava koulutus. Nimimerkin ehdotuksen mu-
kaan kouluttamalla miesmielisairaanhoitajista sairaanhoitajia olisi helpotettu psy-
kiatristen sairaaloiden sairaanhoitajapulaa.276 Vuoden 1933 asetuksen 16. § oli jo 
lähes 30 vuoden ajan mahdollistanut naismielisairaanhoitajien jatkavan opinto-
jaan mielisairaanhoitoon erikoistuneiksi sairaanhoitajiksi.277 Vajaan vuoden ku-
luttua Sairaanhoitajalehti palasi aiheeseen julkaisemalla aiheesta haastatteluja: sai-
raanhoitajakoulujen johtajat hiukan epäröivät, mutta sairaanhoitajakoulutuksen 
tarkastaja, sairaanhoitajaoppilas ja osastonhoitaja puolsivat varauksetta miesten 
hyväksymistä sairaanhoitajakoulutukseen.278

 Lääkintöhallitus kysyi heinäkuussa 1963 sairaanhoitajakoulujen johtajien mie-
lipidettä: ”Katsovatko he voivansa ottaa sairaanhoitajaksi opiskelemaan miesopis-
kelijoita ja missä vaiheessa?”279 Lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen 
tarkastaja perusteli mielipidekyselyä sillä, että asiaa koskevia tiedusteluja oli tullut 
lääkintöhallitukseen. Ilmeisesti keskusvirasto sai riittävästi myönteisiä vastauk-
sia, koska lokakuussa 1964 se ilmoitti kouluille, että mieshakijat voitiin hyväk-
syä samoin perustein kuin naispuoliset opiskelijat.280 Tosin jo edellisenä vuonna 
Tampereen II sairaanhoitajakoulu oli aloittanut muuta sairaanhoitajakoulutusta 
lyhyemmällä opetusohjelmalla miespuolisten mielisairaanhoitajien kouluttami-
sen sairaanhoitajiksi. Ammatillisen tutkinnon ohella mieshakijoilta ei edellytetty 
keskikoulun suorittamista, joten tähän vedoten Suomen sairaanhoitajaoppilaiden 
liitto SSOL ei hyväksynyt kyseisen koulun oppilaskuntaa jäsenekseen.281 Suomen 
ensimmäiset miessairaanhoitajat valmistuivat huhtikuussa 1965 Tampereen II sai-
raanhoito-oppilaitoksesta.282

276 Nimimerkki E. K. 1957; ”Mies sairaanhoitajana – ajatus, joka olisi ajateltava lop-
puun” (Sairaanhoitajalehti 1957).
277 SA 59/1933.
278 ”Mieskö sairaanhoitajaksi?”(Sairaanhoitajalehti 1957).
279 LKH:n kirje No 10/1963/22.7.1963 (KA HSSI Ea 2).  
280 LKH:n kirje DNo 9071.1964.K/16.10.1964 (KA HSSI Ea 2). Seinäjoen sairaanhoi-
tajakoulun johtokunta ei halunnut miespuolisia opiskelijoita, joten se ilmoitti lääkin-
töhallitukselle, että ”kouluun ei toistaiseksi oteta miesoppilaita. Tiedustelijoita kehote-
taan hakemaan niihin oppilaitoksiin, joissa miesoppilaista on aikaisempaa kokemusta”. 
(Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 101).    
281 ”Jyväskylä /64” (Sairaanhoitajaoppilas 1964).
282 ”Miehen diskriminointi sairaanhoitajakoulutuksessa päättynyt” (Sairaanhoitaja-
lehti 1964). Artikkelin mukaan vuonna 1964 valittiin Poriin kaksi ja Vaasan yksi mies-
puolinen oppilas. Ks myös KM 1967:B22, 35; ”Tampereen toinen” (Sairaanhoitajalehti 
1964); Ojalahti 2005, 32. Muissa sairaanhoitajakouluissa ensimmäiset miesopiskelijat 
aloittivat seuraavasti: Oulussa vuonna 1970 (Pernu 1996, 313), Helsingin sairaanhoito-
opistossa vuonna 1972 (Määttänen 1989, 88) ja Seinäjoella vuonna 1970 (Manninen & 
Mertokoski & Sarvikas 1998, 103). 
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Sairaanhoitajan ammatin avaamisesta miehille ei ilmeisestikään keskustel-
tu Suomessa ainakaan julkisesti ennen 1960-lukua, sillä ammattilehdistä, viran-
omaisdokumenteista, tutkimuskirjallisuudesta tai muusta lähdeaineistosta ei 
löydy aiheeseen liittyviä mainintoja. Myös lainsäätäjä oletti lähtökohtaisesti sai-
raanhoitajien olevan naisia, koska se oli vuonna 1929 antanut asetuksen naispuo-
lisen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan viran perustamisesta lääkintöhallituk-
seen. Kelpoisuusehtona oli sairaanhoitajan tutkinto.283 

Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajuuden kehitystä ei tarkastella sukupuolinä-
kökulmasta. Voi kuitenkin kysyä, oliko sairaanhoitajakoulutuksesta päättäneille, 
kouluttajille ja sairaanhoidon oppikirjojen laatijoille kyseenalaistamaton itsestään-
selvyys, että sairaanhoitajan oli oltava nainen? Sairaanhoitajan sukupuoleen ei vii-
tata tämän tutkimuksen kohteina olevissa kotimaisissa sairaanhoitajakoulutukseen 
tarkoitetuissa oppikirjoissa, kuten ei myöskään sairaanhoitajan historian oppikir-
joissa.284 Kun yhteiskunnassa, terveydenhuollossa tai ammattikunnan sisällä ei kes-
kusteltu sairaanhoitajan ammatin avaamisesta miehille, on ymmärrettävää, ettei sitä 
myöskään pohdittu oppikirjoissa. Oli sisäistetty sairaanhoitajan olevan nainen.

3.3 Sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheet ulkomailla

Koska Suomen sairaanhoitajakoulutus erityisesti ennen 1930-lukua sai vaikutteita 
ja otti mallia yhdysvaltalaisista, englantilaisista ja pohjoismaisista sairaanhoitaja-
koulutusjärjestelmistä, on perusteltua ensin lyhyesti tarkastella niiden kehitystä.285 
Yhteisenä piirteenä esiin nousee se, että useimmissa maissa sairaanhoitajien kou-
lutukseen ottivat aktiivisesti kantaa julkisesti ja toisinaan myös taustalla vaikutta-
en kansalliset ja kansainväliset sairaanhoitajajärjestöt sekä lääkärikunta.286  

Englannissa287 oli monenlaista ja monentasoista sairaanhoitajakoulutusta. Siel-
lä koulutuskäytäntöihin vaikuttivat paljon Nightingale-järjestelmän ohella maa-
seutu- ja kaupunkisairaaloiden väliset suuret erot ja kiistely sairaanhoitajien rekis-
teröinnistä, jota käsittelen yksityiskohtaisemmin seitsemännessä luvussa. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa englantilaisten sairaanhoitajien am-
matillinen koulutus vaihteli: osa sairaanhoitajista oli toiminut kolme–neljä vuot-
ta sairaalaharjoittelijoina, ja osallistunut sinä aikana ainakin jossain määrin tie-
topuoliseen opetukseen. Yläluokkaiset ladyt valmistuivat Nightingale-kouluista 
sairaanhoitajaksi vuoden mittaisesta koulutuksesta ennen vuotta 1889, jonka 
jälkeen lady-probationereiden opiskeluaika pidennettiin kolmivuotiseksi. Osalla 
sairaanhoitajana työskentelevistä ei ollut lainkaan ammatillista koulutusta, vaan 

283 SA 427/1929.
284 Esim. Seymer 1932; Sairaanhoitajan työn historia 1945; Dock 1912; Wyller 1953; 
Neuman-Rahn 1927.  
285 Esim. KM 1954: 9, 9; Kuronen 1984, 55–57; Laiho 2005, 61–71.
286 Laiho 2001, 165–167; Wyller 1953, 159–162; Rafferty 1996, 9–11, 160–164.  
287 Isossa-Britanniassa sairaanhoitajakoulutuksessa ja terveydenhuollon organisoin-
nissa on eroja Englannin, Walesin, Pohjois-Irlannin ja Skotlannin välillä (Abel-Smith 
1960, xi; Bradshaw 2000, Laiho 2005, 76).
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he olivat pätevöityneet tehtävään työkokemuksen kautta.288 Pelkästään Lontoossa 
toimi 1900-luvun alussa yli sata sairaanhoitajakoulua, joista viidessä oli valmistava 
koulu. Niiden ohella valmistava koulu oli vain suurimpien kaupunkien sairaan-
hoitajakouluissa. 

Useimmat koulut toimivat kiinteästi sairaaloiden yhteydessä. Niissä sairaan-
hoitajien koulutus perustui suurimmaksi osaksi harjoittelijakäytäntöön: sairaalat 
palkkasivat työvoimaksi harjoittelijoita, joille järjestettiin myös tietopuolista ope-
tusta. Sairaanhoitajan tutkinto oli kaksiosainen: vuoden harjoitteluajan jälkeen 
sairaanhoitajaksi aikova saattoi osallistua preliminary-tutkintoon, joka oikeutti 
toimimaan sairaanhoitajana rajoitetuin oikeuksin. Vasta varsinaisen pätevyysko-
keen suoritettuaan voi anoa sairaanhoitajaksi rekisteröintiä ja oikeutta harjoittaa 
ammattia. Yhteensä koulutus kesti kolme vuotta, jonka jälkeen oli mahdollista 
vielä erikoistua esimerkiksi lasten tai tartuntatautien hoitoon. Erikoistumisopin-
tojen pituus vaihteli noin kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.289

Ensimmäinen koko Ison-Britannian sairaanhoitajille tarkoitettu pätevyyskoe 
järjestettiin vuonna 1925.290 Ann Bradshaw toteaa, että rekisteröinti ja valtakun-
nallisten pätevyystutkintojen käyttöönotto edistivät merkittävästi kansallisen 
opetussuunnitelman laatimista ja sen käyttöönottoa vuonna 1923.291 Yhtenäiseen 
opetussuunnitelmaan sisältyi pakollisia oppiaineita (anatomia ja fysiologia, ensi-
apu, lääkeaineoppi, bakteriologia ja sairaalahygienia, yleinen terveydenhoito sekä 
kirurgia, sisä-, naisten- ja lastentaudit ja niiden sairaanhoito) ja käytännön har-
joittelua mainituilla erikoisaloilla.

Nightingalen koulussa Lontoossa oppinsa saaneet yhdysvaltalaiset sairaanhoi-
tajat perustivat 1873 New Yorkissa Bellevue Hospitaliin, Bostonissa Massaschu-
setts General Hospitaliin ja Connecticutin osavaltiossa sijainneeseen New Heaven 
Hospitaliin sairaanhoitajakoulut, joista ensimmäiset sairaanhoitajat valmistuivat 
1875. Uusia sairaaloita ja sairaanhoitajakoulujen yhteydessä toimivia kouluja 
perustettiin ripeään tahtiin eri puolille maata, sillä vuonna 1890 jo 35 sairaalaa

288 Abel-Smith 1960, 61.
289 Bradshaw 2000, 321–323; Abel-Smith 1960, 83–92. 
290 Abel-Smith 1960, 113.
291 Bradshaw 2000, 322; Bradshaw 2001, 53–78, 107–108. Claire Chattertonin mukaan 
mielisairaiden hoitolaitoksissa (asyyleissä) miespotilaita hoitivat hoitoapulaismiehet ja 
naispotilaita naispuoliset hoitoapulaiset, joilla oli hyvin vähän tai ei minkäänlaista kou-
lutusta. Laitoksia johtivat lääkärit. Lääkäreiden yhdistys Royal Medico-Psychological 
Association MPA julkaisi asyylien henkilökunnalle mielisairaiden hoitoa käsittelevän 
oppikirjan The Haandbook for the Instruction of Attendants on the Insane vuonna 1885. 
Vuonna 1889 yhdistys julkisti ehdotuksen asyyleissä työskentelevien kouluttamiseksi. 
Koulutus koostui 3 kuukauden harjoittelusta ja 2-vuotisesta oppisopimuskoulutukses-
ta, johon sisältyi myös tietopuolista opetusta. Sairaanhoitajat eivät hyväksyneet ohjel-
maa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaksi ja kiistasta kehkeytyi 30 vuoden 
kiivas riita. MPA järjesti koulutusta, vaikka GNC:n mukaista mielisairaanhoitajan pä-
tevyysrekisteröintiä MPA:n kouluttamat ”hoitajat” eivät saaneet. Kiista päättyi vasta 
1951, kun MPA luopui kursseistaan. (Chatterton 2004). Myös Rafferty 1996, 81–82, 
86–87.
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koulutti sairaanhoitajia ja vuonna 1900 koulujen määrä oli kasvanut 432:een. 
Vuonna 1909 valmistava sairaanhoitajakoulu oli jo yli sadassa sairaanhoitaja-
koulussa. Kokonaisuudessaan sairaanhoitajien koulutus oli Yhdysvalloissa hyvin 
epäyhtenäistä, sillä jokainen osavaltio ja jokainen sairaanhoitajakoulu päättivät 
itsenäisesti oppilaiden pohjakoulutusvaatimuksista, opetuksen sisällöstä ja kou-
lutuksen pituudesta. Myös Yhdysvalloissa suurin osa sairaaloista koulutti sairaan-
hoitajia ns. oppipoikajärjestelmällä, joten opiskelijat olivat mitä suurimmassa 
määrin sairaaloille halpaa työvoimaa.292 

Vuonna 1910 Minnesotan yliopisto aloitti ensimmäisenä sairaanhoitajien kou-
lutusohjelman, jossa sairaanhoitajantutkinto oli sisällytetty viisivuotiseen opin-
to-ohjelmaan. Nämä yliopistosta valmistuneet sairaanhoitajat eivät kuitenkaan 
voineet suorittaa yliopistollista tutkintoa.293 Vuonna 1916 aloitti Teachers College 
viisi vuotta kestävän sairaanhoidon opettajakoulutuksen, joka johti akateemiseen 
bachelor-tasoiseen tutkintoon. Myöhemmin monissa yliopistoissa koulutettiin 
sairaanhoitajia. Niiden opetussuunnitelmat vaihtelivat paljon, koska kukin opin-
ahjo päätti koulutusohjelmien sisällöistä.294 Sairaaloiden ja yliopistojen liittovalti-
on armeija koulutti sairaanhoitajia omissa kouluissaan. Niistä valmistuneet saivat 
pätevyyden työskennellä tietyissä osavaltioissa. Esimerkiksi vuonna 1921 armeijan 
ylläpitämästä koulusta valmistuneen sairaanhoitajan kolmivuotiseen koulutuk-
seen sisältyi neljän kuukauden valmistava jakso. Lääkärit pitivät luentoja anato-
miassa, fysiologiassa, bakteriologiassa, kemiassa ja psykologiassa. Sairaanhoitajan 
luentoja koulutukseen ei juuri sisältynyt. Käytännöllinen opetus tapahtui opetus-
sairaaloiden leikkaussalissa, mielisairaalassa, avoterveydenhuollossa, naistentau-
tien ja lastenosastoilla sekä kirurgisella vuodeosastolla.295

Skandinaviassa ja Suomessa sairaanhoitajien koulutus alkoi institutionalisoi-
tua lähes samanaikaisesti 1800-luvun lopulta alkaen. Lähtökohdat olivat melko 
samantyyppiset, sillä sairaanhoidon kehityksen juuret olivat näissä maissa maal-
likkosairaanhoitajissa. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa – aivan kuten 
lähes koko läntisessä Euroopassa – sairaanhoitajakoulutus sai vaikutteita Saksassa 
käynnistyneestä diakonissakoulutuksesta. Toinen keskeinen taustatekijä oli eng-
lantilainen Nightingale-järjestelmä. Diakonissalaitos perustettiin Ruotsiin vuonna 
1851, Tanskaan vuonna 1863, Suomeen vuonna 1867 ja Norjaan vuonna 1868. 
Erityisen vahvasti sairaanhoitajakoulutus kytkeytyi diakonissakoulutukseen Nor-
jassa. Vuonna 1868 Osloon perustettiin Kristianian diakonissalaitos. Koska mui-
ta sairaanhoitajia kouluttavia organisaatioita ei ollut, vuosina 1858–1895 myös 
sairaanhoidollista opetusta saaneita diakonissoja valmistui diakonissalaitoksista. 
Koulutuksen pituus vaihteli ja se määritteli tulevan työn painopisteen: vähintään 
kaksivuotisen koulutuksen saaneet diakonissat työskentelivät kaupungeissa köy-
häinhoidossa ja sairaanhoitajina. Sitä lyhyemmän koulutuksen käyneet seurakunta-
diakonissat toimivat pääasiassa maaseudulla. Ensimmäinen Punaisen Ristin sai-

292 Terveydenhuollon historia 1992, 135.
293 Dock & Stewart & Seymer 1965, 168–170. 
294 Terveydenhuollon historia 1992, 140.
295 Henderson 1989.
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raanhoitajakoulu aloitti toimintansa vuonna 1895 ja ensimmäinen kunnallinen 
sairaanhoitajakoulu vuonna 1900.296 

Sairaanhoitajakoulut toimivat itsenäisesti omien, laajuudeltaan ja sisällöltään 
hyvin erilaisten opetussuunnitelmiensa puitteissa. Norjassa maallistunut sairaan-
hoitajakoulutus sai melko paljon vaikutteita myös nightingalelaisesta koulutusjär-
jestelmästä, koska valtaosa ensimmäisistä koulutetuista norjalaissairaanhoitajista 
oli opiskellut siellä. Ensimmäinen valmistava sairaanhoitajakoulu aloitti toimin-
tansa Norjassa vuonna 1921. Koulut päättivät itsenäisesti sairaanhoitajakurssiensa 
kestosta: vuonna 1912 sairaanhoitajan opinnot kestivät kolme vuotta Oslossa ja 
Bergenissä, muualla toimivissa sairaanhoitajakouluissa koulutusaika oli lyhyempi. 
Kolmivuotinen koulutus yleistyi nopeasti, ja jo vuonna 1924 se oli käytössä 18 
kunnallisessa sairaanhoitajakoulussa. 

Tanskassa 1800-luvun lopulla sairaanhoitajien koulutus oli hyvin kirjavaa. 
Kööpenhaminan diakonissalaitoksen ohella myös sairaaloiden yhteydessä toi-
mineet sairaanhoitajakoulut kouluttivat satunnaisesti sairaanhoitajia. Jokainen 
koulu noudatti itse laatimaansa opetusohjelmaa. Vuonna 1897 alkoi Kööpen-
haminan Kunnallissairaalassa sairaanhoitajien koulutus. Vuonna 1912 Kööpen-
haminan Rikshospitalin sairaanhoitajakoulu oli kolmivuotinen ja siihen sisältyi 
myös valmistava koulu. Kolmivuotisessa koulutuksessa teoriaopetus oli keskitetty 
ensimmäisen vuoden opintoihin ja kaksi seuraavaa vuotta sairaanhoitajaoppilaat 
harjoittelivat sairaanhoitoa sairaaloissa ja avoterveydenhuollossa. Tietopuolinen 
opetus jäi kuitenkin irralliseksi, joten oppilaat eivät kyenneet soveltamaan oppi-
maansa käytännön potilastyöhön. Teoriaopetuksen painottumiseen koulutuksen 
alkuvaiheeseen ei oltu tyytyväisiä vaan sen hajauttamista koko koulutuksen ajalle 
suunniteltiin.297 

Sairaanhoitajajärjestön esityksestä vuonna 1946 koulutukseen lisättiin teorian 
ja avoterveydenhuollon opetusta ja opetussuunnitelmat yhtenäistettiin. Kaikki 
koulut eivät kuitenkaan täyttäneet vaatimuksia, joten koulutus oli edelleen epä-
yhtenäistä. Vuonna 1954 koulutus piteni kolmeen ja puoleen vuoteen, ja silloin 
siihen sisällytettiin myös äitiyshuollon ja psykiatrisen sairaanhoidon opetus. Vasta 
vuonna 1958 koulutus yhtenäistettiin koko Tanskassa, ja vain 33 kaikkiaan 110:stä 
sairaanhoitajia kouluttaneesta yksiköstä sai luvan jatkaa koulutustoimintaa.298 

Tukholmaan perustettiin 1851 diakonissalaitos (myöhemmin ns. Erstan dia-
konissalaitos), josta valmistuneet diakonissat työskentelivät opettajina, sairaan-
hoitajina, köyhäinhoidossa ja seurakuntasisarina.299  Marianne Tallbergin mukaan 
Serafi merlasaretti koulutti ensimmäiset kuusi sairaanhoitajaa vuonna 1866.300

Ruotsalaisen sairaanhoitajakoulutuksen syntymävuodeksi mainitaan useimmiten 

296 Martinsen 1984, 16–17; Laiho 2001, 179; Martinsen 2000, 66; Wyller 1953, 172–
179.
297 Ellen Nylanderin matkakertomus ”Berättelse öfver en resa gjord i syfte att studera 
sjuksköterskeutbildningen i Danmark och i Amerika 1912” (SSY Reserapporter). 
298 Wingender 1999b, 16, 33–34, 40–41. Aarhusin yliopisto aloitti 1938 ylihoitajien ja 
sairaanhoidon opettajien kouluttamisen.  
299 Laiho 2001, 174; Andersson 2001, 43.
300 Tallberg 1985, 11. 
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kuitenkin vuosi 1867,301 jolloin Ruotsin Punainen Risti aloitti Uppsala Akademis-
ka Sjukhusetissa sairaanhoitajien kouluttamisen. Näitä kuuden kuukauden pitui-
sia kursseja järjestettiin satunnaisesti. Säilyneiden hajatietojen mukaan oppilaat 
olivat sotilaiden, pappien ja torppareiden tyttäriä. Naisasialiikkeen haave, että 
sairaanhoitajat olisivat olleet porvaristyttöjä tai sivistyneistön tyttäriä, ei toteutu-
nut.302 Koulutus perustui kokonaan työssä oppipoikajärjestelmällä oppimiseen, 
sillä nämä kurssit eivät sisältäneet teoreettista opetusta. 

Sairaanhoitajien koulutukseen liitettiin jonkinlaista tietopuolista opetusta 
Ruotsissa vuosina 1881–1891, kun Punaisen Ristin sairaanhoitajakoulutus järjes-
tettiin Sabbatsbergin sairaalassa Tukholmassa.303 Punaisen Ristin sairaanhoitaja-
koulutus piteni vuonna 1900 puoleentoista vuoteen304 ja 1901 kahteen vuoteen.305 
Koulutukseen sisältyi järjestelmällisesti luentoja ja muuta teoreettista opetusta 
varmasti vasta vuodesta 1906 lähtien, jolloin aloitettiin muun muassa anatomi-
an opetus.306 Sairaanhoitajien koulutus kehittyi ja laajeni Ruotsissa varsin hitaasti, 
koska sairaanhoitajaoppilaat olivat sielläkin sairaaloille halpaa ja välttämätöntä 
työvoimaa.307 

Ruotsissa Punaisen Ristin sairaanhoitajakurssien pääsyvaatimukset olivat ma-
talat, kun pohjakoulutusvaatimuksena oli kansakoulu (bättre folkbildning). Tämä 
kuitenkin mahdollisti sen, että myös alempien yhteiskuntaluokkien tyttöjen oli 
mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi. Pohjakoulutusvaatimuksen vuoksi alku-
vuosina suurin osa koulutettavista tuli maaseudulta.  Pohjakoulutusvaatimuksia ki-
ristettiin kuitenkin pian, ja jo 1880-luvulla käytännössä kaikilla oppilailla oli samat 
pohjatiedot kuin korkeammista yhteiskuntaluokista peräisin olevilla naisilla.308

Vuonna 1884 Ruotsissa aloitti sivistyneistön tyttärille tarkoitettu Sophiahem-
metin sairaanhoitajakoulu, joka oli syvästi uskonnollinen. Opetuksessa koros-
tettiin, että sairaanhoitajan ammatti oli kristilliseen vakaumukseen perustuvaa 
kutsumustyötä, joka edellytti korkeaa moraalia.309 Ensimmäiset kurssit kestivät 
10 kuukautta, mutta koulutus piteni 1890 puoleentoista vuoteen, 1895 kahteen 
vuoteen ja 1905 kolmeen vuoteen. Useimpien oppilaiden pohjakoulutuksena oli 
tyttökoulu tai vastaavat tiedot. Sophiahemmetin sairaanhoitajakoulusta valmistu-
neet sairaanhoitajat työskentelivät yleensä ylihoitajina tai yksityishoidossa. Agneta 
Emanuelsson korostaa Sophiahemmetin ja Punaisen Ristin sairaanhoitajakoulu-
tuksen eronneen muiden koulujen opetuksesta juuri siinä, että näissä kahdessa 
koulutukseen kuului myös teoreettista opetusta. Siis lääkärien ja sairaanhoitajien

301 Esim. Emanuelsson 1990, 40, Dock 1912, 241; Laiho 2001, 174.
302 Holmdahl 1994, 113, 115.    
303 Emanuelsson 1990, 40.
304 Tallberg 1985, 12–13.
305 Dock 1912, 241.
306 Holmdahl 1994, 114, 129–130.
307 Bohm 1961, 39; Erlöv & Petersson 1992, 8.
308 Emanuelsson 1990, 41.
309 Laiho 2001, 175; Holmdahl 1994, 133–139; Bohm 1961, 32; Erlöv & Petersson 1992, 
32–33. Koulun nimi oli aluksi Hemmet för sjuksköterskor ja myöhemmin Sophiahem-
met.
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pitämiä luentoja.310 Sophiahemmetin koulussa oli jopa erilliset teoriajaksot. Bak-
teriologisen vallankumouksen jälkeen koulutukseen liitettiin yhä enemmän lää-
ketieteen erikoisalojen ja niihin liittyvän sairaanhoidon opetusta. Vuonna 1898 
opetusohjelmassa oli ensimmäisen kerran sairaanhoitoa (sjuksköterskelära).311 

1890-luvulla ei-tunnustuksellinen sairaanhoitajakoulutus laajeni moneen 
Ruotsin maakuntasairaalaan.312 Koulutus oli laajuudeltaan ja tasoltaan monenkir-
javaa, sillä esimerkiksi sen pituus vaihteli kuudesta kuukaudesta kolmeen vuo-
teen.313 Minkäänlaista yhtenäistä pohjakoulutusvaatimusta tai opetusohjelmaa ei 
ollut, vaan jokainen koulu päätti itsenäisesti, mitä valmiuksia edellytti opiskelijoil-
taan tai mitä piti tarpeellisena opettaa tuleville sairaanhoitajille. Useimmiten op-
pilailta vaadittiin luku- ja kirjoitustaitoa, hyvää terveyttä ja ruumiillista vahvuutta. 
1900-luvun alkupuolelta lähtien yhä useampi oppilas oli käynyt keskikoulun (ele-
mentärskola). Yhteistä kaikille ”sairaalakouluille” oli se, että niissä opetus perus-
tui yleensä työssä oppimiseen. Koulutuksen moninaisuus on ymmärrettävää, sillä 
yleensä näitä kouluja perustettiin sairaaloiden lääkäreiden esityksestä siksi, että 
työvoimapulasta kärsivät sairaalat olisivat saaneet helpommin työntekijöitä.314  

Sekava käytäntö todettiin Ruotsissa hankalaksi, joten sitä selvitti 1912–1916 
työskennellyt valtion asettama työryhmä. Sairaanhoitajien yhdistys SSF ehdotti 
sairaanhoitajakoulutuksen pidentämistä kahteen vuoteen, mutta Ruotsin lääkä-
riliiton mielestä vuoden pituinen koulutus oli täysin riittävä. Valtiopäivät pää-
tyivät 1919 kompromissiratkaisuun, jonka mukaan sairaanhoitajakoulutuksen 
pituudeksi tuli kaksi vuotta.315 Samalla sairaanhoitajakoulutus siirtyi valtion val-
vontaan 1920 ja käyttöön otettiin ensimmäinen valtakunnallinen opetussuunni-
telma.316 Kompromissiin sisältyi myös päätös yksivuotisen apuhoitajakoulutuk-
sen aloittamisesta, joka tosin käynnistyi vasta vuonna 1946.317 Ennen vuoden 1919 
muutoksia Ruotsin sairaanhoitajakoulutus oli Eva Bohmin mukaan 

”Täydellisessä kaaoksessa sen suhteen, mitä oppiaineita ja kuinka paljon ope-
tettiin, mitä oppikirjoja käytettiin, miten tutkinto rakentui ja minkälaisia tut-
kintotodistuksia käytettiin.  Kouluissa, joissa opetukseen sisältyi teoreettista 
opetusta, teorian opettajana saattoi olla sairaanhoitaja, joka itse ei koskaan ol-
lut saanut teoriaopetusta.”318

310 Sophiahemmetin koulussa oli erillinen opetussairaanhoitaja (instruktionssköters-
ka). Muissa kouluissa ei oppilaiden opettamisen ja ohjaamiseen keskittynyttä työnteki-
jää ollut, vaan opetus kuului ylihoitajien ja osastonhoitajien tehtäviin.
311 Emanuelsson 1990, 40–48.
312 Bohmin mukaan vuonna 1914 peräti 48 sairaalalla oli oma valmistava oppilaskoulu 
(Bohm 1961, 38). 
313 Sophiahemmetin sairaanhoitajakoulu kesti aluksi 10 kk, mutta piteni 1894 kahteen 
ja 1904 kolmeen vuoteen (Tallberg 1985, 13).
314 Emanuelsson 1990, 45–47.
315 Andersson 2001, 43, 45–47, 52–54.
316 Holmdahl 1994, 195; Andersson 2001, 44–45.
317 Laiho 2005, 86–88.
318 Bohm 1961, 39.
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Vuodesta 1932 sairaanhoitajakoulutus oli kolmivuotinen kaikissa sairaanhoitaja-
kouluissa.319 Erilaiset järjestöt ja maakunnat ylläpitivät sairaanhoitajakouluja, joi-
den sisäänpääsyvaatimukset vaihtelivat edelleen paljon. 

3.4 Diakonissalaitos ja Suomen Punainen Risti sairaanhoitajien 
kouluttajina 

Suomen sairaanhoitajakoulutuksen juuret ovat Helsingin diakonissalaitoksessa, 
joka aloitti diakonissojen kouluttamisen vuonna 1867. Sitä ennen Suomessa kuten 
useimmissa muissakin maissa sairaiden hoitajina toimivat naiset ja erityisesti nais-
lesket.320 Diakonissojen koulutukseen sisältyi sairaanhoidon opetusta vaikka pää-
paino oli evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyössä. Pääsyvaatimuksena oli kristil-
linen elämänkatsomus, luku- ja kirjoitustaito sekä kokonaislukujen laskutaito.321 

Diakonissakoulutuksen järjestäjät toivoivat hakijoiksi sivistyneistön nuoria 
naisia, koska maalais- ja työläisperheiden tyttärien kouluttautumishalun taustalla 
pelättiin olevan toive sosiaalisesta noususta.322 Mutta ne harvat hakijat, joita yli-
päänsä ilmaantui, olivat työväestöstä. Sairaanhoito miellettiin kouluttamattomi-
en, itseoppineiden naisten tai naisleskien tehtäväksi ja ylipäänsä ruumiillisen työn 
tekijöille sopivaksi.323 Säätyläisnaiset eivät halunneet vuosia kestävään diakonis-
sakoulutukseen, vaikka sen ehdot olivat heille helpommat kuin kansannaisille,324 
sillä ”yksikään sivistynyt nainen Suomessa ei ajatellutkaan sairashoitotyötä tehtä-
vänään.”325 Pirjo Markkola on arvellut, että koulutukseen ei edes osattu hakeutua, 
koska diakonissan työstä tai koulutuksesta ei tiedotettu, vaan toimittiin ihantei-
den mukaisesti näkymättömästi ja hiljaisuudessa.326 Nöyryyttä, kuuliaisuutta ja 
täydellistä omistautumista vaativa, henkisesti ja fyysisesti raskas, jopa vaarallinen 
työ ei siis houkutellut.327 Sitä vastoin Ruotsissa diakonissakoulutukseen hakeutui 
yläluokan naisia, ja siellä diakonissat työskentelivät koulutettuina sairaanhoitajina 
muun muassa Sabbatsbergin sairaalassa.328 

319 Bohm 1961, 105.
320 Kimmola 2002, 3; Tallberg 1991, 92; Abbott 2001, 4 (USA); Bradshaw 2001, 58–59 
(Englanti); Marriner-Tomey 1994, 72 (Englanti), Qvarsell 1991, 121(Ruotsi).
321 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 2; Louhimo 1959, 7; Sorvettula 
1998; 29–37, 63–64; Tallberg 1989, 274–275.
322 Markkola 2002, 98–99, 286.
323 von Bonsdorff Hj. 1917, 43; Kimmola 2002, 2; Tallberg 1981, 7–8.
324 Ulla-Maija Kauppinen-Perttula mainitsee esimerkkinä laivanvarustajan tytär Lina 
Snellmanin, jonka koulutus Tukholman diakonissalaitoksessa kesti 6 kuukautta. Snell-
man ei hakenut diakonissalaitokselle työhön eikä hänen tarvinnut nousta kutsumus-
hierarkiassa, vaan hänet hyväksyttiin vastavalmistuneena Helsingin diakonissalaitok-
sen johtavaksi sisareksi (Kauppinen-Perttula 2004, 24).   
325 Palmroth 1917, 5.
326 Markkola 2002, 63; Kansanaho 1967, 40–42.
327 Esim. Kansanaho 1967, 36–42; Oulun diakonissakodin vuosikertomukset 1896–
1921; Palmroth 1917, 6–11; Reitamo 2003, 14–32. Sisarkodista asumisesta, sisarlu-
pauksesta yms. ks esim. Snellman L. 1917, 109–118.
328 Tallberg 1989, 274. 
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Helsingissä diakonissan koulutus kesti kymmenen kuukautta. Oppilaat seura-
sivat henkilökunnan työtä ja osallistuivat potilaiden hoitamiseen, eikä koulutuk-
seen sisältynyt lääketieteen tai muuta tietopuolista opetusta. Se aloitettiin vuonna 
1870 ylilääkärin kerran viikossa pitämillä sairaanhoidon (kulkutauti- ja muuta 
tautioppia, anatomiaa ja fysiologiaa)329 ja farmakopean alkeiden luennoilla.330 Lu-
entojen järjestäminen hiipui, koska henkilökuntaa ei yksinkertaisesti riittänyt ope-
tustyöhön. Syksyllä 1883 johtava diakonissa Lina Snellman käynnisti tietopuolisen 
opetuksen uudelleen.331 Samalla koulutuksen painopiste siirrettiin sairaanhoitoon 
ja tietopuolista opetusta vahvistettiin aloittamalla sairaanhoidon alkeiden ja etii-
kan opetus.332 Kehno pohjakoulutus ja 12 tunnin päivittäinen työnteko aiheuttivat 
sen, että sisaroppilaat eivät kyenneet seuraamaan lääkärien luentoja täysipainoi-
sesti. Ratkaisuksi keksittiin johtavan diakonissan pitämät (tuki)opetustunnit, joil-
la käsiteltiin tautioppeja, anatomiaa ja fysiologiaa.333

Diakonissoja ei palkattu sairaanhoitajiksi kuitenkaan vielä 1870-luvulla Hel-
singin yleiseen sairaalaan, koska ”lääkärit eivät lainkaan ymmärtäneet, mitä hyö-
tyä olisi koulutetuista sairaanhoitajattarista”.334 He vierastivat diakonissalaitoksen 
voimakasta uskonnollisuutta ja epäilivät myös diakonissojen hoitotaitoja.335 Hel-
singin ja Oulun diakonissalaitokset saivat vuonna 1932 oikeuden kouluttaa sai-
raanhoitajia, kun niiden uusittu opetusohjelma vastasi valtion sairaanhoitajakou-
lujen opetussuunnitelmaa. Sitä ennen diakonissoja palkattiin vain nuoremmiksi 
sairaanhoitajiksi. Heitä ei kelpuutettu vanhemman sairaanhoitajan tehtävään, 
koska diakonissakoulutus sisälsi vähemmän sairaanhoidon opetusta ja sen pohja-
koulutusvaatimus oli vähäisempi kuin Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen sai-
raalan tai Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun.336

Helsingin kaupunki palkkasi kotisairaanhoitoon diakonissoja vuodesta 1896 
lähtien 1900-luvun alkupuolelle saakka.337 Helsingin ohella lähinnä vain isoimmissa 
kaupungeissa, kuten Turussa, oli kotisairaanhoitajia.338 Pienemmissä kaupungeis-
sa ja maaseudulla seurakunnat, marttayhdistykset, raittiusyhdistykset tms. yhteisöt

329 Lääkäreiden luentorungot, Lina Snellmanin muistiinpanot lääkäreiden luennoilta, 
Lisa Witismannin muistiinpanot syksystä 1898 kevääseen 1899 (KA HDL Snellman 1).
330 von Bonsdorff Hj. 1917, 40–41; Wiren 1942, 117–128.
331 Mäkisalo 1992, 38.
332 Palmroth 1917, 8; Wiren 1942, 240.
333 von Bonsdorff Hj. 1917, 50. Saman lähteen mukaan käytäntöä jatkettiin ainakin 
vielä vuonna 1917.
334 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 2.
335 Tallberg 1989, 274; Wiren 1942, 128.  
336 Kansanaho 1967, 228–290.
337 Unkila 1968, 567–569. Asetuksen 426/1929 1. §:n mukaan ”Olkoon diakonissa oi-
keutettu toiminaan sairaanhoitajattarena diakonissalaitoksen yhteydessä olevassa tai 
siihen kuuluvassa sairaanhoitolaitoksessa ja, milloin lääkintöhallitus siihen suostuu, 
kiertävänä sairaanhoitajattarena sekä sairaanhoitajattarena leprasairaalassa, kaatuma-
tautisten ja tylsämielisten hoitolaitoksessa.” 
338 Spoof 1886, 204–209; Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets tolfte allmänna 
möte och femtio års fest den 28-30.9.1885 (1888), 191–198; Horelli 1897, 315. 
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ottivat työhön diakonissa-sairaanhoitajia, joiden työnkuvaan sisällytettiin myös 
kotisairaanhoitoa.339 Kunnat palkkasivat melko harvoin kotisairaanhoitohenkilö-
kuntaa. Marianne Tallbergin mukaan jossain kunnissa päättäjät eivät ymmärtäneet, 
miten kunta olisi hyötynyt koulutetun sairaanhoitajan palkkaamisesta.340

Raili Ala-Haaviston mukaan diakonissalaitosten ulkopuolella diakonissojen 
varsinaiseksi tehtäväksi muodostui siveellinen ja terveydellinen valistustyö ennen 
kaikkea maaseudun puutteellisissa oloissa.341  Suuri osa diakonissojen työpanok-
sesta kului kuitenkin siivoamiseen, vaate- ja ruoka-avun järjestämiseen sekä ter-
veysneuvontaan – kotien likaisuutta pidettiin nimittäin selvänä syynä tarttuvien 
tautien leviämiseen, syöpäläisiin ja makuuhaavoihin.342 

Diakonissalaitosten ohella Suomen Yhdistys Haavoitettujen ja Sairasten So-
tilasten Hoitoa varten (vuodesta 1920 lähtien Suomen Punainen Risti) järjesti 
kolmen kuukauden mittaisia sairaanhoitaja-kursseja omiin tarpeisiinsa vuosina 
1877, 1880, 1882, 1884 ja 1886. Sairaanhoitajat koulutettiin tekemään työtä sota-
oloissa, ja siksi kurssille pääsemiseksi vaadittiin vähintään 25 vuoden ikä (naimat-
tomien naisten täysi-ikäisyyden raja) ja yläkansakoulun päästötodistus. Koulutus 
toteutettiin yhteistyössä Helsingin yleisen sairaalan kanssa: Kahden ensimmäisen 
kuukauden aikana oppilaat seurasivat työskentelyä poliklinikalla ja leikkaussalissa. 
Kolmas kuukausi harjoiteltiin kirurgisella vuodeosastolla. Jokainen opiskelija sai 
omakseen kaksi kirjaa: Carl Ernst Bockin [Carl Backin] teoksen Menniskokroppen, 
hans byggnad och lif och vård / Ihmisruumis, sen rakennus, elo ja hoito343 ja Alfred 
Hilarion Wistrandin vuonna 1860 julkaistun Minnesbok för sjukvårdsmanskap.344 

Carl Bock mainitsi teoksen esipuheessa tarkoittaneensa kirjan kansa- ja oppi-
koulujen oppikirjaksi, joka antoi nuorille perustiedot ihmisen kehosta, sen toimin-

339 Tallberg 1984, 128. 
340 Tallberg 1984, 128; Kipinä 4/1917 (OMA OSY Ua 3), Kipinä 6/1915 (OMA OSY 
Ua 1).
341 Ala-Haavisto 1985, 162.
342 Uniooni naisasialiike palkkasi kolme sairaanhoitajaa 1.1.–1.6.1903 katovuosien ta-
kia hädänalaisille alueille. Konrad Relander koordinoi toiminnan Oulun ympäristössä. 
Sairaanhoitaja Eeva Ketosen, diakonissa Sandra Pikkaraisen, diakonissa Maria Nyber-
gin kuukausiraportteja Konrad Relanderille vuodelta 1903. (DUODECIM Konrad Rei-
joWaara II: 8).
343 SPR:n vuosikertomuksissa vuosilta 1880 ja 1881 mainitaan, että kurssilaisille an-
nettiin Carl Backin ”Ihmisruumiin rakennus ja toimitukset, Menniskokroppens bygg-
nad och förrättingar” ja Wistrandin ”Muistikirja sairashoidon väestölle, Minnesbok för 
sjukvårdsmanskap” (SPR arkisto). Fennica-, Libris- tai Karlsruhe Buch Katalog -tie-
tokannoissa tai suomalaisissa, ruotsalaisissa tai saksalaisissa kirjaluetteloista vuosilta 
186–1885 ei löydy Carl Back -nimistä henkilöä. Todennäköisesti SPR:n käyttämä teos 
oli saksalaisen Carl Ernst Bockin kirjoittama, vuonna 1875 ruotsiksi julkaistu teos 
Menniskokroppen, hans byggnad, lif och vård. Suomeksi se ilmestyi vuonna 1879 nimel-
lä Ihmisruumis, sen rakennus, elo ja hoito. 
344 SPR:n vuosikertomuksissa vuosilta 1880 ja 1881mainitaan, että Wistrandin kirjaa 
jaettiin sekä suomen- että ruotsinkielisinä laitoksina (SPR arkisto). Fennica-kokoel-
massa, Kansalliskirjaston pienpainatekokoelmasta tai Helsingin yliopiston kirjaston 
kirjakauppaluetteloista vuosilta 1860–1880 ei löydy merkintää Wistrandin kirjan suo-
menkielisestä laitoksesta. Teosta ei ole todennäköisesti koskaan suomennettu. 
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nasta ja terveellisistä elämäntavoista. Kirjan suomentaja K.K-s. kannatti Bockia 
innokkaammin terveysaatetta ja toivoi terveysoppia koulujen oppiaineeksi, mikä 
ilmeni hänen kirjoittamastaan alkulauseesta.345

Wistrandin teos Minnesbok för sjukvårdsmanskap oli tarkoitettu armeijan sotilas-
lääkintähenkilöstölle346 lähinnä ensihoidon oppaaksi. Kirjan alussa Wistrand selosti 
lyhyesti ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa siitä näkökulmasta, että lääkintähenkilöstö 
osaisi antaa ensiapua oikealla tavalla. Kirjoittaja selvitti myös puhtauden merkitys-
tä haavojen hoidossa (vaikka bakteereja ei tuolloin vielä tunnettu). Opaskirjasessa 
eniten käsittelytilaa saivat lyhyet, mutta hyvin selkeät toimintaohjeet siitä, miten tuli 
toimia erilaisissa ensiapua ja sairaanhoitoa vaativissa tilanteissa. 

Punaisen Ristin kurssin käyneet työllistyivät hyvin sairaaloihin eri puolille 
maata, ja samalla he muodostivat järjestön sairaanhoitajareservin. Sen jälkeen kun 
Punainen Risti lopetti oman sairaanhoitajakoulutuksensa, se maksoi yhteensä 78 
sairaanhoitajan kouluttamisen Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisessa sairaalas-
sa kursseilla vuosina 1889–1893. Vuonna 1893 Punainen Risti totesi reservinsä 
riittäväksi,347 mutta sen jälkeenkin tuki sairaanhoitajakoulutusta osallistumalla 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen ylläpitämän oppilaskodin kustannuksiin 
vuoteen 1905 saakka.348 

3.5 Kirurginen sairaala ja Marian sairaala sairaanhoitajien 
kouluttajina  

Fredrik Saltzman, J. A. Estlander ja Konrad Relander349 yrittivät toistuvasti jo 
1870-luvulla saada kollegoitaan ymmärtämään koulutetun sairaanhoitohenki-
löstön merkityksen, mutta lääkärikunnan asenteet muuttuivat hitaasti.350  Kul-
kutautiepidemiat (kolera, sikotauti, tulirokko, lavantauti) työllistivät piirilääkä-
reitä maaseudulla, joten Finska Läkaresällskapetin yleiskokouksessa syyskuussa
1883 pohdittiin kahden kirjoitustaitoisen, kiertävän miespuolisen sairaanhoitajan

345 Bock 1879, Suomalaiselle lukijalle.
346 Kirjoittaja nimesi kirjan käyttäjäryhmät seuraavasti: ”1) sjukwårdssoldater eller 
kartuschbärare 2) förbinderi- eller ambulanssoldater och 3) sjukwaktaresoldater” (Wi-
strand 1860, Inledning).   
347 Rosen 2002, 62–65.
348 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 11.
349 Fredrik Saltzman (1839–1914) opetti Suomen Punaisen Ristin sairaanhoitajakurs-
seilla ennen siirtymistään Kirurgisen sairaalan johtajaksi. Lääkintöhallituksen pääjoh-
tajana Saltzman toimi 1890–1902. J. A. Estlander (1831–1881) hoiti 1860–1881 maan 
ainoaa kirurgian professuuria kehittäen suurta kansainvälistä huomiota saaneita leik-
kaustekniikoita. Konrad Relander (1853–1936) (myöhemmin ReijoWaara) toimi Ou-
lun piirilääkärinä ja myöhemmin valtiopäivämiehenä. Hän perusti 1889 Terveyden-
hoitolehden ja toimi Duodecim-lehden päätoimittajana 1885–1889. (Ignatius, 2000, 
516). Relanderista sosiaalilääketieteen uranuurtajana esim. Karisto & Lahelma 1992. 
Estlanderista esim. Scheinin 1999.
350 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 3–4; Förhandlingar vid Finska Lä-
karesällskapets allmänna möte och femtio års fest den 28–30.9.1885 (1888), 76; Proto-
kollen berättar 1973, 10–11; Rosen 2002, 64–68; Tallberg 1989, 275–283.
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kouluttamista jokaisen piirilääkärin avuksi. Puoskaroinnin pelossa asia kuiten-
kin siirrettiin kolmijäsenisen komitean selvitettäväksi. Nähtävästi pelättiin myös 
lääkärikunnan aseman heikkenemistä. Asiaan palattiin syyskuussa 1885. Tuolloin 
hyväksyttiin ehdotus naispuolisten sairaanhoitajien kouluttamisesta, koska nai-
sille voitiin maksaa pienempää palkkaa ja he olivat kuuliaisempia kuin miehet. 
Kurssien pituudeksi määriteltiin 6–8 viikkoa ja ne aiottiin järjestää Helsingin sai-
raaloissa ja diakonissalaitoksella.351 Päätös jäi toteuttamatta. Ehkä asiaa ei koettu 
riittävän tärkeäksi. Toinen mahdollinen syy oli voimavarojen vähäisyys, ei ollut 
tosiasiallisesti resursseja, jos tahtoa olisikin riittänyt.

Miksi sairaanhoitajien koulutus herätti puoskarointipelon, mutta pappien 
työskentely lääkärien apulaisina sitä vastoin ei? Lääkärit eivät esittäneet puoska-
rointiepäilyjä edes silloin, kun pappi oli ollut opiskellut lääketiedettä vain nimeksi. 
Ensinnäkin piispat halusivat lääkärien avustamisen pois kirkon tehtävistä, koska 
katsoivat hengellisen työn pappien ydintehtäväksi. Siksi lääkärien ei tarvinnut pe-
lätä oman asemansa tai asiantuntemuksensa puolesta, koska papisto ei hamunnut 
valtaa vaatimalla terveydenhuollon liittämistä kirkon toimialaan. Kirkon oppien 
tulkinta oli pappien ensisijainen tehtävä ja siihen sisältyi kansan siveellinen kas-
vatus. Tämän siveyskasvatusprojektin konkreettiset tavoitteet olivat yhteneväisiä 
lääkärien tavoitteiden kanssa: raittiiden ja terveellisten elämäntapojen juurrutta-
minen väestöön, sukupuolikulttuurin tiukentaminen, jotta sukupuolitautien le-
viäminen olisi saatu kuriin ja kansalaiset elämään ”herran nuhteessa”. Kummatkin 
ammattiryhmät halusivat valistaa kansalaisia asiantuntijatiedolla, jotta taikausko 
ja väärät uskomukset olisivat vähentyneet. Papit ja lääkärit olivat koulutustaustal-
taan tasavertaisia yliopistotutkinnon suorittaneita miehiä.

Saltzman oli lukuisilla ulkomaanmatkoillaan nähnyt, miten sairaanhoitajien 
koulutus oli nostanut hoidon laatua ulkomaisissa sairaaloissa. Hän päätteli, että 
osa Suomen sairaaloiden ongelmista ja sairaanhoidon vaatimattomasta tasosta 
johtui siitä, ettei sairaaloissa ollut ylihoitajia.352 Niinpä hän lääkintöhallituksen 
pääjohtajana ehdotti senaatille ylihoitajien palkkaamista lääninsairaaloihin ja mui-
hin suuriin valtion sairaaloihin. Esitys johti siihen, että 1892 annettiin asetus kou-
lutettujen hoitajattarien asettamisesta maan yleisiin sairashuoneisiin. Sen mukaan 
lääninsairaaloihin Kajaanin ja Ahvenanmaan Godbyn sairaaloita lukuun ottamat-
ta oli perustettava ylihoitajan virat. Lääninsairaalan ylihoitajan tuli olla täydellisen 
tyttökoulun tai seminaarin käynyt, täydellisesti suorittanut sairaanhoitajakoulun 
lääkintöhallituksen hyväksymässä laitoksessa ja hänellä tuli olla vähintään vuoden 
työkokemus sairaanhoitajana. Asetuksen mukaan ylihoitajan tehtävänä oli valvoa 
osastolla työskenteleviä hoitajia sekä opettaa ja ohjata sairaanhoitajaoppilaita käy-
tännöllisissä tehtävissä.353 Fredrik Saltzman sai nyt lailliset perustelut ajaa läpi esi-
tyksensä sairaanhoitajakoulutuksesta lääninsairaaloissa.

351 Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets tionde allmänna möte i Helsingfors den 
13–15.9.1883 (ei painovuotta), 121–125; Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets 
sextonde allmänna möte den 23–25.9.1897 (1898), 64–81.
352 Esim. Pesonen 1980, 434; Tallberg 1988a, 186.
353 Asetus 33/1892, 1–3 §.
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Sairaanhoitajien ammatillisen koulutuksen katsotaan alkaneen Suomessa, kun 
Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisessa sairaalassa aloitettiin1.2.1889 kurssimuo-
toinen koulutus, joka sittemmin tunnettiin ”Kirurgin kursseina”.354 Sorvettula 
pohtii, miksi sairaanhoitajakoulutuksen ei katsota alkaneen 1867, jolloin diakonis-
sojen koulutus alkoi vaan vasta vuonna 1889.355 Yhtä lailla on kysyttävä, miksi Pu-
naista Ristiä ei pidetä sairaanhoitajakoulutuksen käynnistäjänä Suomessa? Laihon 
mukaan Ruotsissa sairaanhoitajakoulutuksen katsotaan alkaneen 1867, jolloin 
Ruotsin Punainen Risti aloitti sairaanhoitajien kouluttamisen.356 Myös Dock ja 
Wingender käyttävät vastaavaa laskutapaa selostaessaan sairaanhoitajakoulutuk-
sen kirjavaa alkutaivalta Tanskassa.357

Olisiko kyseessä sairaanhoitajataustaisten historiantutkijoiden systemaattinen 
virhe, niin vakiintunut itsestään selvä asia, että kukaan ei ole kyseenalaistanut 
sitä? Itse tulkitsen niin, että diakonissakoulutuksen pääpaino oli diakoniatyössä. 
Diakonissalaitos edellytti oppilailta ja myös valmiilta diakonissoilta kristillistä 
elämänkatsomusta, joten se oli ensisijaisesti tunnuksellinen diakonissan tutkinto, 
eikä siis sairaanhoitajan ammattitutkinto. Sitä vastoin Kirurginen sairaala ei vaa-
tinut sairaanhoitajaoppilailta tai sairaanhoitajilta sitoutumista mihinkään tiettyyn 
maailmankatsomukseen. Kolmas peruste on se, että diakonissalaitoksen ensisijai-
sena tavoitteena oli ensisijaisesti kouluttaa diakonissoja omaan toimintaansa, ei 
ammattimaiseen sairaanhoitoon yleensä. Vastaavasti SPR:n kursseilla koulutettiin 
oman organisaation tarpeisiin ensiaputaitoista lääkintähenkilökuntaa sotaoloihin 
ja ns. sairaanhoitajareserviin. Tavoitteena ei ollut kouluttaa sairaanhoitajia siviili-
sairaanhoitoon. Sen sijaan 1889 Kirurgisessa sairaalassa aloitetussa koulutuksessa 
pääpaino oli sairaanhoidossa ja sieltä valmistui sairaanhoitajia nimenomaan koko 
maan sairaaloiden tarpeisiin, ei ainoastaan kouluttajaorganisaation käyttöön. 
Kirurginen sairaala ei myöskään edellyttänyt, että sairaanhoitajaksi opiskelevat 
olisivat sitoutuneet jäämään koulutusorganisaation palvelukseen valmistumisen 
jälkeen. Näillä perustein yhdyn muun muassa Laihon, Kimmolan, Määttäsen ja 
Tallbergin näkemykseen,358 että sairaanhoitajien koulutus alkoi Suomessa vuonna 
1889 Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisessa sairaalassa.

Kirurgisen sairaalan kaksi ensimmäistä ylihoitajaa Anna Broms ja Hilda Mon-
tin olivat kumpikin valmistuneet sairaanhoitajaksi Suomen Punaisen Ristin kurs-
silta ja täydentäneet koulutustaan ulkomailla.359 Kirurgisen sairaalan kurssien 

354 Louhimo 1959, 7–10; Pesonen 1980, 433; Rosen 2002, 64–65; Snellman L. 1956, 3; 
Sorvettula 1998, 63–66; Tallberg 1988a, 189. Opetuksen kustansi vuosina 1899–1905 
Suomen Punainen Risti (Rosen 2002, 65). 
355 Sorvettula 1998, 21.
356 Laiho 2001, 174. 
357 Dock 1912, 254, 256–263; Wingender 1999a, 14–62. 
358 Laiho 2005, 204; Kimmola 2002, 4; Tallberg 1991, 40; Määttänen 1989, 38; Sorvet-
tula 1998, 64.
359 Saltzmanin järjestämän valtion apurahan turvin Broms kävi Tukholmassa ja Edin-
burghissa, Montin Ruotsissa, Saksassa, Itävalta-Unkarissa ja Tanskassa (Siviilitoimi-
tuskunnan kirje 14.1.1887 Helsingin yleisen sairaalan johtokunnalle (Finlands Medi-
cinal-Författningar VI (1894), 1; Määttänen 1989, 41–42; Tallberg 1989, 281; Tallberg 
1998, 110).  
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pääsyvaatimuksena oli ylemmän kansakoulun suorittaminen.360 Kurssit kestivät 
aluksi kuusi kuukautta. Tietopuolinen opetus koostui ainoastaan lääkärin kerran 
pari viikossa pitämästä anatomian ja fysiologian luennosta ja ylihoitajan antamas-
ta kirurgisen sairaanhoidon opetuksesta.

Kun koulutus piteni vuonna 1891 vuoden mittaiseksi, siihen liitettiin sisä-, las-
ten- ja silmätautien ja niiden sairaanhoidon opetusta. Vuonna 1905 sairaanhoita-
jakoulutusta pidennettiin puoleentoista, 1912 kahteen ja 1919 kolmeen vuoteen.361 
Vuoteen 1930 saakka päävastuu ns. vanhempien sairaanhoitajien kouluttamisesta 
oli Suomen sairaanhoitajataryhdistyksellä (SSY), Helsingin yleisellä sairaalalla ja 
erityisesti sen Kirurgisella sairaalalla. Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakouluun 
sisältyi vuodesta 1906 lähtien SSY:n alkeiskurssi eli ns. valmistava sairaanhoitaja-
koulu, jollaista ei ollut lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulutuksessa. Vuodesta 
1914 lähtien SSY:n oppilaskotia, valmistavaa koulua ja Kirurgisen sairaalan sai-
raalanhoitajakoulua kutsuttiin myös yhteisnimellä yliopistoklinikoiden sairaan-
hoitajakoulu.362

Helsingin yleisen sairaalan varsinaisen sairaanhoitajakoulun vuodeksi 1914 laa-
ditun opetusohjelman363 mukaan luento-opetusta oli koko sairaanhoitajakoulun 
ajan normaalisti kahtena päivänä viikossa lukuun ottamatta lomakuukausia. Lu-
entojen lisäksi jokaisen oppikurssin lopussa oli kirjallinen tai suullinen koe, joka 
oppilaiden oli läpäistävä hyväksytysti. Oppiaineissa pidettiin luentoja seuraavasti:

Taulukko 1. Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulun tietopuolinen ope-
tusohjelma v.1914

Lastenhoito ja lastentautioppi  8 tuntia

Tartuntataudit  2 tuntia

Sairaanhoito (allmän terapi)  5 tuntia (noin) 

Kirurgia, narkoosioppi 16 tuntia (noin)

Lääkeaineoppi ja harjoitukset 15 tuntia

Harjoituksia, etiikan luentoja

Helsingin kaupunki aloitti 1909 ruotsinkielisten vanhempien sairaanhoitajien 
kouluttamisen Marian sairaalassa omiin tarpeisiinsa. Sen mallina oli pitkälti Hel-
singin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulu.  Ensimmäinen suomenkielinen sai-
raanhoitajakurssi alkoi vasta vuonna 1925.  Marian sairaalassa koulutus oli ensin

360 Määttänen 1989, 41; Horelli 1897, 321.
361 Pohjala I. 1964, 7; ”En centralskola för Finlands sjuksköterskor” (Epione 1908); 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 4–5, 10–12, 17–20. 
362 Tallbeg 1981, 54; Nimimerkki E. N. 1914.
363 KA LKH I Hh 1.
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kaksivuotinen, mutta piteni vuonna 1912 kolmeen vuoteen, siis jo kuusi vuotta 
aiemmin kuin Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulussa.364 Marian sai-
raalassa kolmivuotiseen koulutukseen sisältyi kolmen kuukauden valmistava op-
pijakso. Teoriaopetus koostui anatomian ja fysiologian, sairaanhoidon, ensiavun, 
ravinto-opin ja sairaanhoidon etiikan luennoista. Oppilaat harjoittelivat valmis-
tavassa koulussa sidontaa, ruoanvalmistusta ja hierontaa. Tietopuolinen opetus 
jatkui koko koulutuksen ajan: kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana opetettiin 
terveysoppia, lastenhoitoa, yleistä tautioppia ja lääkeaineoppia. Viimeisenä lu-
kuvuonna sairaanhoitajaoppilaat perehtyivät sairaanhoidon historiaan ja sairaa-
lahallintoon.365 Käytännöllistä sairaanhoitoa oppilaat opettelivat monipuolisesti, 
sillä koulutukseen sisältyivät harjoittelujaksot sisätautien, kirurgian, lastentautien, 
naistentautien ja tartuntatautien vuodeosastoilla sekä leikkaussalissa, poliklinikal-
la ja apteekissa.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys oli perustanut 1906 Sophie Mannerheimin 
aloitteesta valmistavan koulun366 Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulu-
tuksen alkeiskurssiksi. Helsingin kaupungin valmistava sairaanhoitajakoulu aloitti 
1912 SSY:n koulun mukaisesti. Sairaanhoitajataryhdistys oli hakenut mallia Lon-
toosta, mutta varsinaiseen Nightingale-järjestelmään valmistava koulu ei sisälty-
nyt.367 Useimmissa maissa 1900-luvun alkupuolella sairaanhoitajakoulutus jaettiin 
valmistavaan jaksoon ja varsinaiseen sairaanhoitajakouluun, mitä käytäntöä suo-
sitteli myös Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto ICN. Järjestö piti valmistavaa kou-
lua toimivampana ratkaisuna kuin harjoittelijakäytäntöä, koska harjoitteluun ei 
sisältynyt järjestelmällistä ohjausta.368 Helsingin koulujen lisäksi muita valmistavia 
kouluja Suomessa ei toiminut. Vasta vuonna 1927 kolmas valmistava sairaanhoi-
tajakoulu perustettiin Viipuriin ja neljäs vuonna 1931 Turkuun.369

 Valmistava koulu kesti aluksi kaksi kuukautta, mutta opetus piteni 1914 kol-
meen kuukauteen ja 1919 neljään kuukauteen.370 Sairaanhoitajaoppilaat eivät 
opintojen alussa enää menneet suoraan osastolle vaan saivat tietopuolista ope-
tusta ja käytännön harjoitusta hoitotoimenpiteisiin oppilaskodissa. Tavoitteena 
oli perehdyttää oppilaat sairaanhoitajan työn vaatimuksiin. Oppilaille pyrittiin 
antamaan yhtenäinen tietopohja, jotta opiskelu varsinaisessa sairaanhoitaja-

364 Nimimerkki O. L. 1912; Kimmola 2002, 7, 15; Louhimo 1959, 12, 28.
365 Nimimerkki O. L. 1912.
366 Lähdeaineistossa käytetään vaihtelevasti käsitteitä oppilaskoulu/valmistava koulu 
(elevskola/förberedande skola), vaikka tarkoitetaan samaa asiaa. Ajankohta, jolloin 
oppilaskoulu muuttui virallisesti valmistavaksi kouluksi ei ilmene lähteistä. Käytän kä-
sitettä valmistava koulu, koska se kuvaa mielestäni hyvin, mistä oli kyse.  
367 Esim. nimimerkki E. N. 1923a, 113.
368 Kansainvälisen sairaanhoitajatarjärjestön opetuskomitean selostus … (1932), 13–
15, 33. Kyseisessä ICN:n työryhmässä suomalaisten sairaanhoitajajärjestöjen edustaja-
na oli Venny Snellman. 
369 Nimimerkki E. N. 1927; Ylimaa-Häyrinen 1992, 33. 
370 Kimmola 2002, 8; Määttänen 1989, 47–52; Tallberg 1981, 41; Tallberg 1999b, 91; 
Nylander 1914b, 92. Oppilaskodissa asumisesta määrättiin sairaanhoitajien koulutus-
asetuksessa 424/1929, 12 §.
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koulussa sujuisi mahdollisimman hyvin. Toinen, vielä tärkeämpi tavoite oli aloit-
taa oppilaan kasvattaminen tavoitteen mukaiseksi sairaanhoitajaksi ja samalla sosi-
aalistaa hänet sairaanhoitajien ryhmään. Siksi oppilas totutettiin sairaalaetiketissä 
edellytettyihin hyviin tapoihin, järjestykseen ja kuriin jo oppilaskodissa. Oppilaan 
tuli ymmärtää myös, mitä sairaanhoitajakutsumuksen siveellinen merkitys vaati 
häneltä itseltään ja merkitsi hänen elämänvalinnoissaan.371 Valmistavan koulun 
päättökokeen jälkeen alkoi koekuukausi, jonka jälkeen oppilas joko hyväksyttiin 
oppilaaksi varsinaiseen sairaanhoitajakouluun tai hän joutui lopettamaan koulun-
käyntinsä ”sopimattomana”.372  

Opettajina toimivat ensisijaisesi valmistavan sairaanhoitajakoulun johtaja (joka 
oli ensimmäisinä vuosina myös ainoa kouluun varta vasten palkattu sairaanhoita-
jaopettaja) ja opetussairaalan ylihoitaja. Myös lääkärit pitivät luentoja. Ensimmäi-
sinä vuosina opetuksessa ei käytetty tarjolla olleita kirjoja, jotka olisivat voineet 
soveltua sairaanhoitajia koulutuksen oppikirjoiksi. Oppilaat tekivät oppitunneilla 
opettajan sanelusta tarkkoja muistiinpanoja, jotka opettajana toiminut ylihoitaja 
tarkasti ja korjasi. Ylihoitaja oli ensin itse tehnyt lääkärin luennoista muistiinpa-
not, jotka lääkäri oli tarkistanut, jotta ylihoitaja puolestaan pystyi korjaamaan op-
pilaiden vihkot.373 Kun Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen Oppikirja sairaan-
hoitajattarille -sarjan teokset 1910 alkoivat ilmestyä, sairaanhoitajakoulut ottivat 
ne oppikirjoiksi. 

Ennen vuotta 1930 valmistavien koulujen oppiaineet vaihtelivat jonkin verran 
vuosien kuluessa, mutta molemmissa helsinkiläiskouluissa opetusohjelmiin sisäl-
tyi muun muassa terveysoppia, ravinto-oppia ja ruoanlaittoa, ensiapua, kemiaa, 
sairaanhoidon historiaa ja etiikkaa, lastenhoitoa, sideoppia (siteiden tekemistä ja 
sidontaa), anatomiaa ja fysiologiaa, Fröbel-töitä (askartelua ja toimintaterapiaa) 
ja hierontaa.374 

3.6 Lääninsairaalat sairaanhoitajien kouluttajina

Turun, Mikkelin ja Viipurin lääninsairaaloissa aloitettiin keväällä 1893 nuorem-
pien sairaanhoitajien kolmen kuukauden kurssit, ja 1904 kaikki kahdeksan lää-
ninsairaalaa kouluttivat sairaanhoitajia. Koulutus pidentyi kolmesta kuukaudesta 
kuuteen kuukauteen vuonna 1894.375 Senaatin päätösten mukaan lääninsairaalat

371 Esim. nimimerkki E. N. 1923a, 113–114.
372 Määttänen 1989, 47–51, 67–68.
373 Jalon muistiinpanovihkot ja muut asiakirjat (HY Jalo); Uotilan muistiinpanovihkot 
ja muut asiakirjat (HY Uotila). Kimmola 2002, 8, Määttänen 1989, 47–52; Tallberg 
1981, 41; Tallberg 1999b, 91; Mannerheim 1924.
374 Suomen sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 13, 35–38; Kimmola 2002, 8; KM 
1920:8, 6, 14–15;  Asikirjojen mukaan Tyyne Jalo opiskeli Helsingissä valmistavassa 
koulussa syksyllä 1906 (HY Jalo); valmistavien kurssien ohjelmat 1909–1912 (KA HSO 
I Ace 1); vuosikertomus 1907 (KA SSY Elevhemmet och -skolan I); Tuovi Uotila opis-
keli sairaanhoitajaksi Kirurgisen sairaalan kurssilla 1907–1909 (Hy Uotila).  
375 Kimmola 2002, 6–7; Pesonen 1980, 433–443; Tallberg 1991, 71.
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saivat itsenäisesti päättää sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmasta ja käytän-
nön järjestelyistä. Lääkintöhallitukselle oli ilmoitettava vain kurssilaisten henkilö-
tiedot, arvosanat ja se, olivatko kurssilta valmistuneet työllistyneet sairaanhoitajan 
tehtäviin. Lääkintöhallitus määräsi oppilaiden lukumäärän. Jos sairaala otti sallit-
tua enemmän oppilaita, näiden oli itse kustannettava ruokansa, vaikka oppilaille 
muutoin kuului maksuton ateria.376

Sairaanhoitajakoulutuksen tietopuolista opetusta tai sen sisältöä ei ohjeistettu 
mitenkään, vaan siitä päätti kunkin lääninsairaalan ylilääkäri.377 Tämä johti siihen, 
että käytännöt vaihtelivat suuresti: jo vuonna 1896 Oulun lääninsairaalan kursseil-
la koulutukseen sisältyi kaksi viikkotuntia luentoja, joilla opiskeltiin muun muassa 
Billrothin Käsikirja Sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi.378 Samanaikai-
sesti Kuopion lääninsairaalassa sairaanhoitajakoulutus tarkoitti työssä oppimista, 
sillä tietopuolista opetusta ei siellä annettu.379 Kovin tärkeinä savolaisoppilaat eivät 
luentoja pitäneet vielä vuonna 1931, sillä silloinkin vain osa teki muistiinpanoja 
eikä yhdelläkään ollut kunnollista muistiinpanovihkoa.380 

Lääninsairaaloiden kurssit poikkesivat tasoltaan ja opetusohjelmaltaan suures-
ti toisistaan.381 Koulutuksen sisältö riippui ennen kaikkea lääninsairaalan ylihoita-
jan ja ylilääkärin kiinnostuksesta ja toki myös sairaalan henkilöstövoimavaroista, 
sillä kaikissa sairaaloissa ei ollut mahdollisuutta irrottaa henkilökuntaa luennoi-
maan oppilaille. Käytännölliseen opetukseen oppilaat sijoittuivat eri erikoisaloil-
le riippuen myös siitä, minkä erikoisalan osastoja lääninsairaaloissa oli ja mitä 
muita mahdollisia harjoittelupaikkoja koulutuspaikkakunnalla tai sen läheisyy-
dessä sijaitsi. Useimmiten harjoiteltiin sisätautien tai kirurgian vuodeosastoilla, 
tuberkuloosihuoltolassa tai leikkaussalissa. Ainakin Oulussa ja Viipurissa oppi-
laita oli myös mielisairaaloissa.3821900-luvun puolella kaikilla lääninsairaaloiden 
sairaanhoitajakursseilla opetussairaaloiden ylihoitajat toimivat opettajina, sillä he 
täydensivät lääkärin lääketieteellisiä luentoja käytännön sairaanhoidon luennoilla. 
Nämä sairaanhoitajan tunnit jatkuivat useimmiten koko koulutuksen ajan. Jos-
kus ylihoitaja joutui opettamaan myös tautioppia tai anatomiaa ja fysiologiaa, kun 
lääkärit eivät siihen suostuneet.383

376 20.12.1902 Civil expeditionens i K. Senaten för Finland Bref till Medicinalstyrelsen, 
ang. anordnande af kostnadsfria undervisningskurser för sjuksköterskor vid samtliga 
länesjukhus (Finlands Medicinal-Författningar VIII (1902), 502; 3.10.1917 Siviilitoi-
mituskunnan kirje vapaasta ruuasta sairaanhoitajataroppilaille lääninsairaloissa (Suo-
men lääkintö-asetuksia XII 1923, 38).
377 KA LKH I Eab 111/1896 kirje 85/169; Eab 114/1897 kirje 87/184; Eab 119/1898 kirje 
90/184. 
378 KA LKH I Eab 111/1896 kirje 85/169.
379 KA LKH I Eab 111/1896 kirje 86/169.
380 Venny Snellmanin tarkastuskertomus Kuopion sairaanhoitajakoululle 1931 (KA 
LKH V Hg 10). 
381 Määttänen 1989, 55; KM 1920:8, 7
382 Nimimerkki E. N. 1915, 167–168; 
383 Nimimerkki E. N:n (1915, 125) mukaan niin tapahtui Oulun lääninsairaalan kurs-
seilla. 
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Turun lääninsairaalan ylilääkäri Lennart Stråhle oli ensimmäisen kerran 
vuonna 1902 ehdottanut lääkintöhallitukselle, että sairaanhoitajien koulutus oli-
si pidennettävä vuoteen. Stråhle oli perustellut esitystään sillä, että siten oppilaat 
olisivat saaneet perusteellisemman koulutuksen ja sairaala lisää työvoimaa. Lää-
kintöhallitus ei reagoinut mitenkään toistuviin ehdotuksiin, joten vuonna 1913 
Turun lääninsairaalan ylilääkäri pidensi omavaltaisesti sairaanhoitajakoulutuksen 
yhteen vuoteen. Oulussa vuoden mittainen sairaanhoitajakoulutus oli aloitettu jo 
vuonna 1910 ja se piteni kaksivuotiseksi tammikuussa 1915.384 Koko maassa kirja-
va käytäntö jatkui kuitenkin useita vuosia, sillä 1916 kuuden kuukauden pituisia 
sairaanhoitajakursseja järjestettiin Mikkelin, Sortavalan, Hämeenlinnan ja Vaasan 
(Mustasaaren)385 lääninsairaaloissa. Kuopiossa sairaanhoitajakoulutus oli piden-
tynyt yhteen vuoteen vuonna 1914386 ja Viipurissa puolitoistavuotinen koulutus 
oli aloitettu vuonna 1915.387 Joulukuussa 1917 Sisäasiaintoimituskunta päätti lää-
kintöhallituksen esityksestä yhdenmukaistaa sairaanhoitajakoulutuksen keston ja 
määräsi lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulutuksen vuoden pituiseksi.388 Niissä 
kouluissa, joissa jo ennen vuotta 1917 sairaanhoitajakoulutus oli vuotta pitempi, 
koulutusaikaa ei kuitenkaan lyhennetty.

Epione julkaisi SSY:n valmistavan koulun johtajan Ellen Nylanderin laatiman 
laajan ja yksityiskohtaisen selvityksen Suomen sairaanhoitajakouluista 1915.389 Se 
havainnollisti, miten monenlaisia ja eritasoisia opetusohjelmia oli käytössä. Hä-
meenlinnassa koulutukseen sisältyi vain muutamia lääkärin pitämiä anatomian 
tunteja. Turussa ja Kuopiossa tietopuolinen opetus tarkoitti sitä, että lääkäri opetti 
anatomiaa tunnin viikossa puolen vuoden ajan, yhteensä noin 24 tuntia. Kuopion 
opetusohjelmaan lisättiin fysiologian opetus vuonna 1919, kun lääkintöhallitus 
myönsi valtionapua luennoitsijan palkkioihin.390 Viipurissa lääkäriluentoja pidet-
tiin anatomiasta ja fysiologiasta, kirurgiasta, sisätaudeista, bakteriologiasta, asep-

384 Kipinä 1/1915 (OMA OSY Ua 1). Epionessa 12/1916, 145 todetaan virheellisesti, 
että kaksivuotinen koulutus alkoi Oulussa 1905. Kyseessä on ilmeisesti painovirhe, 
koska monien muiden lähteiden mukaan sairaanhoitajakoulutus muuttui Oulussa 
vuonna 1915 kaksivuotiseksi.
385 Vaasan kaupunki paloi 1852, mutta lääninsairaala säästyi. Uusi kaupunki rakennet-
tiin kauemmaksi, mutta sairaala jäi toimimaan entiselle paikalleen Mustasaareen. Siksi 
Vaasan lääninsairaalaa kutsuttiin toisinaan Mustasaaren lääninsairaalaksi (Manninen 
& Mertokoski & Sarvikas 1998, 17).    
386 Vuorio 1996, 24.
387 Esim. Nimimerkki E. N. 1915, 167.
388 11.12.1917 Sisäasiaintoimituskunnan päätös sairaanhoitajakoulutuksen järjeste-
lyistä (Suomen Lääkintö-Asetuksia XII 1923, 53).
389 Neliosaisen artikkelin kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki E. N. (Epione 9–
12/1915). 
390 Kuopion lääninsairaalan ylilääkärin kirje 29.3.1919 lääkintöhallitukselle (KA LKH 
Eab 190/1919 kirje 69/625). 
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tiikasta, antiseptiikasta ja tartuntataudeista. Teoriaopetusta oli 1–2 tuntia viikos-
sa.391 Oulussa lääkäri opetti kaksi tuntia narkoosin antamista, joten kaikkia muita 
oppiaineita – myös anatomiaa ja fysiologiaa – luennoi ylihoitaja. Taustalla oli kiis-
ta lääkäreiden luentopalkkioista, joihin sairaanhoitajakoululla ei ollut määräraho-
ja.392 Opetusta oli tunti kerrallaan kolmena iltana viikossa ja siinä käsiteltiin edellä 
mainittujen lisäksi aseptiikkaa ja desinfi ointia, ehkäisevää terveysoppia, mielisai-
raiden kohtelua, lastenhoito-oppia ja rokotuksia.393 Lääninsairaaloiden kouluista 
ainoastaan Oulussa opetettiin myös sairaanhoidon etiikkaa.394

Ennen nuoremman sairaanhoitajan tutkintotodistuksen antamista muutamis-
sa lääninsairaaloiden sairaanhoitajakouluissa järjestettiin loppukuulustelu: Viipu-
rissa oli suullinen ja kirjallinen loppukoe. Oulussa, Sortavalassa ja Turussa pidet-
tiin ainoastaan kirjalliset kokeet. Kuopion lääninsairaalan sairaanhoitajakurssien 
oppilailla oli suullinen loppukoe, mutta muissa sairaanhoitajakouluissa pätevöi-
tymiseen sairaanhoitajaksi ei vaadittu loppukokeita.395 Ainakin muutamissa kou-
luissa pidettiin suullisia ja kirjallisia kokeita myös koulutuksen aikana.396

Kun sairaanhoitajakoulutus sisälsi vain vähän tietopuolista opetusta, sairaan-
hoitajien toiminta perustui edelleenkin pitkälti opiskeluvaiheen käytännöllisessä 
opetuksessa ja harjoittelussa sekä myöhemmin työssä hankittuun ammattitaitoon 
eli eräänlaiseen oppipoikajärjestelmään. Tämä oli sairaaloiden ja lääkintöhallituk-
sen tavoite, sillä oppilaat olivat ennen kaikkea lähes ilmaista työvoimaa sairaaloille 
ja siten heidän kouluttamisensa oli usein toissijaista.397 Ylilääkärit valittivat lää-
kintöhallitukselle, että sairaalat eivät hyötyneet riittävästi opiskelijoista398 ja esi-
merkiksi Mikkelin lääninsairaalaan oppilaat otettiin yksitellen pitkin vuotta, jotta

391 Etsitty tuloksetta tarkempia opetustuntimääriä. Samaan tulokseen päätyivät aika-
naan myös Epioneen kirjoittaneet. Johtopäätökseni, että lääkäri luennoi tunnin vii-
kossa perustuu siihen, että kolmena iltana viikossa oppilaat olivat osastoilla työssä klo 
21:een saakka (Nimimerkki E. N. 1915, 168). Niinpä luentoja oli mahdollista järjestää 
kahtena iltana, joten oletan lääkärin pitäneen luentoja toisena ja ylihoitajan toisena 
iltana. Luennoitavien oppiaineiden runsas lukumäärä ja koulutusajan pidentämien tu-
kevat johtopäätökseni oikeellisuutta.  
392 Samanlaisessa tilanteessa oltiin vuonna 1923, jolloin Naima Kurvinen anoi määrä-
rahaa lääkärin pitämien tautiopin luentopalkkioiden maksamiseen (Naima Kurvisen 
kirje 3.11.1923 LKH:een, KA LKH V Hg 2).   
393 Tallberg 1996a, 70.
394 Nimimerkki O. L. 1916; Oulun sairaanhoitajataryhdistyksen vuosikertomus 1922 
(OMA OSY Da 1).
395 Nimimerkki O. L. 1916, 146.
396 Oulussa pidettiin kymmenen kirjallista ja viisi suullista tenttiä (Tallberg 1996a, 70–
71); Viipurissa oppilaat saattoivat tenttiä lääkärille erityisen anatomian, fysiologian tai 
sisätautien ja kirurgisen sairaanhoitotutkinnon (Nimimerkki E. N. 1915, 168).
397 Karjalainen 1975, 12; Tallberg 1996a, 71–72; Ylimaa-Häyrinen 1993, 22; KA LKH I 
Eab 114/1897 kirje 87/184; Eab 119/1898 kirje 77/182; Eab 154 /1906 kirje 178/202.  
398 Karjalainen 1975, 12.
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saatiin ”suurempi hyöty oppilaille ja sairaalalle.”399 On selvää, että opetustunteja 
ei pidetty jokaiselle oppilaalle erikseen, vaan osa jätettiin pitämättä ja korvattiin 
lisäämällä oppilaan työntekoa sairaalassa.         

Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulut toimivat aina vuoteen 1930 saakka, 
jolloin ne lakkautettiin sairaanhoitajakoulutusta yhtenäistettäessä. Samalla valti-
ollistettiin Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen ylläpitämä, Kirurgisen sairaalan 
sairaanhoitajakoulun yhteydessä toiminut valmistava koulu.

3.7 Pohjakoulutus sairaanhoitajan pätevyyden määrittäjänä 

Vuonna 1898 annetulla asetuksella oli otettu käyttöön käsitteet vanhempi ja nuo-
rempi sairaanhoitaja. Lääninsairaaloihin sekä Joensuun, Savonlinnan ja Sortava-
lan sairaaloihin piti asetuksen mukaan palkata vanhempia sairaanhoitajia, muihin 
sairaaloihin kelpuutettiin myös nuoremman sairaanhoitajan tutkinnon suoritta-
neet ja mieshoitajat. Mieshoitajan pätevyyteen riitti asetuksen 3. §:n mukaan se, 
että hakija oli ”hyvämaineinen henkilö, jolla on taipumusta ja tottumusta sairaan-
hoitoon.”400 Muodollisen koulutuksen vaatimus riippui siis työnantajasta ja virka-
nimikkeestä, joskus myös sukupuolesta. 

Suomessa koulutettiin kahdenlaisia sairaanhoitajia vuoteen 1930 saakka. Nuo-
rempia sairaanhoitajia valmistui lääninsairaaloiden kouluista. Vanhempia sai-
raanhoitajia, joilla oli kelpoisuus toimia osastonhoitajina ja ylihoitajina valmistui 
Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulusta eli Marian sairaalan sairaanhoitaja-
koulusta. Se koulutti ruotsinkielisiä ja vuodesta 1925 lähtien myös suomenkieli-
siä vanhempia sairaanhoitajia. Ainoana Suomessa Marian koulun virallisenakin 
pääsyvaatimuksena oli alusta alkaen keskikoulu. Kirurgisesta sairaalasta valmis-
tuneiden tutkinto riippui oppilaan pohjakoulutuksesta: ylioppilastutkinnon, täy-
dellisen keski- tai tyttökoulun tai seminaarin suorittanut oppilas sai vanhemman 
sairaanhoitajan pätevyyden, muista tuli nuorempia sairaanhoitajia.401

1900-luvun alussa lääkintöhallituksen erillispäätöksillä valmistui joitakin 
vanhempia sairaanhoitajia myös Oulun ja Viipurin sairaanhoitajakouluista.402 
Viipurin ja Oulun lääninsairaalat vaativat 1900-luvun alkuvuosina itselleen oi-
keutta kouluttaa vanhempia sairaanhoitajia, silloin kun oppilaat täyttivät ase-
tuksessa mainitut ehdot ja koulutus toteutettiin Helsingin koulujen opetusohjel-
man mukaisesti. Tähän lääkintöhallitus ei suostunut, vaan keskitti vanhempien 
sairaanhoitajien kouluttamisen pääkaupunkiin. Keskusvirasto ehdotti 1910, että 
sairaanhoitajakoulutusta olisi pidennetty ja siten samalla kasvatettu nuoremman 
ja vanhemman sairaanhoitajan koulutuseroa. Helsinkiläiskouluissa olisi paino-
tettu tietopuolista opetusta ja sieltä olisi valmistunut vanhempia sairaanhoitajia.

399 KA LKH I Eab 154/1906 kirje 178/202.
400 Suomen Suuriruhtinaan asetuskokoelma 42/1898; Suomen Suuriruhtinaan asetus-
kokoelma 14/1911.
401 Tallberg 1981, 49. 
402 Tallberg 1991, 132–152; Nimimerkki E. N. 1915, 168. 
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Muissa kouluissa olisi keskitytty nuorempien sairaanhoitajien koulutukseen, jos-
sa pääpaino olisi pantu käytännölliseen opetukseen. Sairaanhoitajataryhdistys oli 
tyytyväinen ehdotukseen, mikä kuitenkin jäi toteutumatta.403 Suomen Sairaanhoi-
tajataryhdistys halusi yhtenäisen sairaanhoitajakoulutuksen, joka olisi perustunut 
pitkälti Helsingissä toimineiden koulujen malliin. SSY:n tavoite oli sairaanhoita-
jajärjestöjen ylläpitämä ja sairaanhoitajien hallinnoima sairaanhoitajakoulutus, ei 
valtion omistama tai sen valvoma sairaanhoitajakoulutus.404 

Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Kurvinen ei hyväksynyt kahdenlaisten sai-
raanhoitajien kouluttamista, koska se oli johtanut siihen, että lääninsairaalan 
kursseilta valmistuneet eivät saaneet vanhemman sairaanhoitajan statusta koulu-
tusajan pidentymisestä huolimatta. Kurvisen mukaan lääninsairaaloiden sairaan-
hoitajakouluista valmistuneita ei arvostettu samalla lailla kuin Helsingin kouluista 
valmistuneita. Nuoremmille sairaanhoitajille maksettiin myös pienempää palkkaa 
kuin vanhemmille.405  

Ylihoitaja Kurvinen yritti avata keskustelua asiasta Epionessa ja Kipinässä, mut-
ta sitä ei syntynyt.406 Kurvisen kokemuksen mukaan Suomessa oli pula vanhem-
mista sairaanhoitajista, koska koulutus oli keskitetty pääkaupunkiseudulle, jonne 
monet jäivät työhön valmistumisensa jälkeen. Niinpä muualla maassa asuvat sai-
vat tyytyä vähemmän koulutettujen sairaanhoitajien palveluihin. Kurvinen oli en-
simmäisiä sairaanhoitajia, joka kirjoitti lehdistössä väestön sairaanhoitopalvelujen 
eriarvoisuudesta: hän halusi väestölle tasavertaiset mahdollisuudet sairaanhoitoon 
riippumatta siitä, asuiko maaseudulla tai kaupungissa, Kainuussa tai Helsingissä 
ja riippumatta siitä, sairastiko potilas somaattista vai psyykkistä sairautta. Kym-
menkunta vuotta aiemmin toinen oululainen eli Konrad Relander oli kantanut 
huolta seudun maalaisväestöstä ja saanut Uniooni naisasialiikkeen palkkaamaan 
kiertäviä sairaanhoitajia. Kummankaan oululaisvaikuttajan kannanotot eivät vä-
littömästi tuottaneet näkyviä tuloksia, mutta vaikuttivat ilmeisesti osaltaan siihen, 
millaiseksi vuonna 1930 alkanut sairaanhoitajakoulutuksen uudistus muotoutui. 
Siinä toteutuivat molempien keskeiset tavoitteet.

Alueellisten näkökulmien ohella oli monenlaisia muita mielipiteitä siitä, mihin 
suuntaan sairaanhoitajakoulutusta tuli kehittää. Lääkintöhallituksen etu oli kes-

403 Nimimerkki O. L. 1910, 17; lääkintöneuvos Idmanin ehdotus sairaanhoitajakou-
lutuksen ohjesäännöiksi (Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 17–19); 
Nylander 1913. Ellen Nylander otti kirjoituksessaan kantaa siihen, että vaikka läänin-
sairaaloissa sairaanhoitajien koulutusaika oli pidentynyt ja siihen oli sisällytetty aiem-
paa enemmän tietopuolista opetusta, lääninsairaaloiden käytännön opetuspaikat eivät 
olleet aina laadukkaita.
404 KM 1920:8, 9–12; Mannerheim 1926a.
405 Kurvinen Kipinä 1/1915; Kipinä heinäkuu/1917; Kipinä 4/1917; Kipinä 1/1918; Ki-
pinä 11/1918 (OMA OSY Ua 1–3); ”Oulun sairaanhoitajataryhdistyksen vuosikokous” 
(Epione 1923). 
406 Kipinä 1/1915; Kipinä 6/1915; Kipinä 9/1916; Kipinä heinäkuu 1917; Kipinä 
11/1917; Kipinä 1/1918 (OMA OSY Ua 1–2); Nimimerkki E. N. 1915, 125; Granbergin 
kirje 25.5.1901 lääkintöhallitukselle (KA LKH I Eab 135/1901 kirje 43/229); Granber-
gin kirje lääkintöhallitukselle (KA LKH I Eab 150/1904 kirje 177/207).
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kittää vanhempien sairaanhoitajien koulutus Helsinkiin, jossa oli se helpommin 
valvottavissa ja synergiaetuja saatavissa esimerkiksi luennoitsijoita hankittaessa. 
Kiistatta myös korkein lääketieteellinen osaaminen oli keskittynyt pääkaupun-
kiin407, joten senkin vuoksi vanhempien sairaanhoitajien koulutus kannatti py-
syttää samalla paikkakunnalla. Valtaosa SSY:n koulutusaktiiveista (esim. Manner-
heim, Nylander, Koreneff ja Lackström) toimi Helsingissä ja yhdistys oli sijoittanut 
paljon voimavarojaan sairaanhoitajakoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen, 
joten se ei halunnut tukea kilpailevia hankkeita. Oli lääkintöhallituksen ja Sairaan-
hoitajataryhdistyksen yhteinen etu rajoittaa sairaanhoitajien asiantuntijatiedon 
saatavuutta ja vaikuttaa siihen, millaisia henkilöitä sairaanhoitajakoulutukseen 
otettiin. Vuosien myötä SSY:n aktiivijäsenistä, Helsingin kaupungin ja Helsingin 
yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulujen ja SSY:n valmistavan koulun opettajista ja 
sairaaloiden ylihoitajista oli muodostunut sairaanhoitajakoulutuksen toimijaver-
kosto, joka pitkälle määritteli sairaanhoitajakoulutuksen kehityssuunnan. Toimi-
javerkosto oli näkemyksensä mukaan kehittänyt myönteiseen ja oikeaan suuntaan 
sairaanhoitajakoulutusta Helsingissä, joten se ei nähnyt muutostarpeita pääkau-
punkilaiskoulujen toiminnassa. Siksi muiden eli lääninsairaaloiden sairaanhoita-
jakoulujen järjestämää koulutusta tuli muokata helsinkiläismallin mukaiseksi.     

3.8 Kiista koulutuksen pituudesta ja pohjakoulutusvaatimuksista

Vuoteen 1929 saakka sairaanhoitajat ja lääkärit kävivät toistuvasti tiukkaa kes-
kustelua siitä, mihin suuntaan sairaanhoitajien koulutusta tulisi kehittää. Ns. 
Idmanin komitea (KM 1920:8) jätti mietintönsä vuonna 1920.408 Ratkaisua se ei 
tuonut, koska komitea oli erimielinen sairaanhoitajakoulutuksen pääsyvaatimuk-
sista, pituudesta ja SSY:n valmistavan koulun ja oppilaskodin valtiollistamisesta. 
Sairaanhoitajakoulutuksen siirtyminen valtion toiminnaksi ei miellyttänyt Suo-
men Sairaanhoitajataryhdistystä, koska sen ylläpitämä koulutus toimi hyvin ja sitä 
pidettiin lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen esikuvana. Komitean sairaan-
hoitajajäsenet olettivat, että valtion omistuksessa valmistava koulu

”tulee ennemmin tai myöhemmin kangistumaan kaavoihin, ettei koulu samas-
sa määrin kuin jos se edelleen jäisi sairaanhoitajataryhdistyksen huolenpidon 
alaiseksi, kykene seuraamaan sitä opetustavan kehitystä, joka aikaa myöten 
epäilemättä tälläkin alalla tulee tapahtumaan.”409 

Sairaanhoitajajärjestöt ja erityisesti ylihoitaja, SSY:n puheenjohtaja Sophie Man-
nerheim halusivat pitää koulutuksen ammattikunnan hallinnassa ja vahvistaa 
sitä.410 Tämä sairaanhoitajakoulujen itsenäisyysajatus oli perua Nightingalelta.

407 Ignatius 2003, 281–283.
408  Komitean jäsenet olivat professorit R. G. Idman, Richard Faltin ja Lennart Stråhle 
sekä ylihoitajat Sophie Mannerheim ja Sonja Koreneff.
409 KM 1920:8, 10
410  Esim. Mannerheim 1926a; Mannerheim 1921.
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Mannerheim vaati sairaanhoitajakoulutuksen teoreettisten opintojen keskittämis-
tä Helsingissä sijaitsevaan keskuskouluun (lähinnä valmistava koulu), joka olisi 
ollut sairaanhoitajien hallinnassa ja johtama.411 Sairaanhoitajien perustelut eivät 
vakuuttaneet Idmanin komitean lääkärijäseniä, jotka muistuttivat, että esimer-
kiksi Helsingin kaupungin kunnallinen sairaanhoitajakoulu toimi hyvin omis-
tuspohjasta riippumatta. Komitean enemmistön mukaan yhden teoriaopinnoista 
vastaavan keskuskoulun sijasta Suomeen tuli perustaa kolme valmistavaa sairaan-
hoitajakoulua: Helsinkiin, Viipuriin ja Vaasaan.412  

Koulutusuudistus hautautui vuosikausiksi lääkintöhallitukseen. Aika ajoin sai-
raanhoitajat nostivat koulutuskysymyksen julkiseen keskusteluun, mutta asia ei 
kuitenkaan edennyt. Kiistelyn toisena osapuolena olivat lääkintöhallituksen sai-
raanhoitajakoulutuksesta vastaava lääkintöneuvos Herman Lavonius, keulahah-
mo, ja lääkärijärjestöt, toisen puolen muodostivat Suomen Sairaanhoitajataryh-
distys ja sen ohella vuodesta 1925 lähtien Suomen Sairaanhoitajatarliitto. Tosin 
sairaanhoitajajärjestöt olivat ajoittain keskenään erimielisiä.413 

Sairaanhoitajajärjestöt halusivat yhtenäisen ja kolmevuotisen sairaanhoitaja-
koulutuksen. Pohjakoulutukseksi esitettiin vähintään keskikoulua, sillä sairaan-
hoitajien näkemyksen mukaan sairaanhoitajaksi kypsymistä ei voinut nopeuttaa. 
Toinen keskeinen syy oli sairaanhoitajaoppilaiden monentasoisesta pohjakoulu-
tuksesta aiheutuneet hankaluudet: kun samassa oppilasryhmässä oli ylioppilaita 
ja kansakoulun käyneitä, teoreettisessa opetuksessa oli tullut esiin oppilaiden eri-
lainen käsitteiden ymmärryskyky. Painavin peruste oli kuitenkin ammattikunnan 
tavoite kohottaa sairaanhoitajien asemaa ja arvostusta. Koulutuspaikkakuntien 
ja koulutusorganisaatioiden ulkopuolella koulutetulla ja kouluttamattomalla sai-
raanhoitajalla ei nimittäin nähty suurtakaan eroa.

Sairaanhoitajaopettajien ja ylihoitajien ehdoton enemmistö vaati voimakkaas-
ti pohjakoulutukseksi vähintään suoritettua keskikoulua tai sitä vastaavia tietoja. 
SSY:n sairaanhoitajakoulussa opettajana toiminut Enni Voipio oli niitä harvoja, 
joiden mielestä pohjakoulutusta tärkeämpää oli sairaanhoitajaksi aikovan sopivuus

411 Mannerheim 1921; ”Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen vuosikertomus vuodel-
ta 1922” (Epione 1923).
412 KM 1920:8, 22.
413 ”Lääkintäneuvos Lavoniuksen pitämä selostus Suomen Sairaanhoitajatarliitossa 
8.1.1927” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); ”Lääkintäneuvos Lavoniuksen ehdotus ase-
tukseksi sairaanhoitajatarkouluista ja sairaanhoitajattarien opettamisesta” (Epione 
1927); Lavonius 1927; ”Suomen Sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean lausunto lää-
kintäneuvos Lavoniuksen sairaanhoitajatarkouluutusehdotuksesta” (Sairaanhoitaja-
tarlehti 1927); ”Lääkintöhallituksen sisäasianministeriölle jättämä ehdotus asetukseksi 
sairaanhoitajataropetuksesta ja sairaanhoitajista valtion sairaanhoitolaitoksissa” (Sai-
raanhoitajatarlehti 1927); ”Lääkintöhallituksen sisäasianministeriölle jättämän ehdo-
tuksen asetukseksi sairaanhoitajataropetuksesta ja sairaanhoitajista valtion sairaanhoi-
tolaitoksissa johdosta” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); ”V.t. lääkintöneuvos Palménin 
lausunto” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); ”Eräitä sairaanhoitajatarkoulutusta koskevia 
näkökohtia” (Sairaanhoitajatarlehti 1928); ”Sairaanhoitajatarkouluutus valoisemmille 
poluille” (Sairaanhoitajatarlehti 1929).
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ja kutsumus alalle. Hän pohdiskeli, saataisiinko sairaanhoitajiksi turhamaisuutta 
välttäviä naisia, jos sairaanhoitajakoulutukseen riittäisi vaatimaton pohjakoulu-
tus.414 Voipion mukaan maaseudulla ei välttämättä tarvittu keskikoulun käyneitä 
sairaanhoitajia. Muiden kuin esimiesasemassa olleiden sairaanhoitajien mielipiteet 
hajaantuivat, ja varsin moni rivisairaanhoitaja oli Voipion kanssa samaa mieltä sii-
tä, että sairaanhoitajana voi hyvin työskennellä myös henkilö, joka ei ollut käynyt 
keskikoulua.415 Myöskään vaikutusvaltainen Naima Kurvinen ei varauksetta edel-
lyttänyt keskikoulua sairaanhoitajan pohjakoulutukseksi vaan piti tärkeämpänä 
sitä, että sairaanhoitajakoulutuksen sisältöä kehitetään ja päästään eroon kahden-
laisista sairaanhoitajan tutkinnoista. Oulun perspektiivistä keskikouluvaatimus 
oli käytännössä epärealistinen, sillä se olisi vähentänyt hakijoita. Siksi Kurvinen 
päätyi puoltamaan maltillisempaa pohjakoulutusvaatimusta.416 Kurvinen jäi kui-
tenkin eläkkeelle vuonna 1926, joten hän ei osallistunut kiihkeimpiin koulutus-
taisteluihin virassa olevana ylihoitajana.

 Keskikouluvaatimuksen puolustajien mukaan pohjakoulutukseltaan kirjavan 
oppilasryhmän opettaminen oli vaikeaa. Mahdollisimman korkeaa pohjakou-
lutusvaatimusta puolusti se, että sairaanhoitajan työ muuttui koko ajan entistä 
vaativammaksi. Siksi sairaanhoitajalla oli oltava esimerkiksi keskikoulun antamat 
kemian perustiedot, kielitaito ja ennen kaikkea yleissivistys. Niitä edellytti myös jat-
ko-opinnoissa eteneminen.417 Kolmivuotista sairaanhoitajakoulutusta puollettiin 
sillä, että Suomessa oppilaiden koulutusajasta suuri osa kului sairaaloiden työvoi-
mana. Kolmivuotinen sairaanhoitajakoulutus oli myös ICN:n tavoite.418 Lyhyem-
män koulutusajan kannattajan lääkintöneuvos Lavoniuksen mukaan Ruotsissakin 
sairaanhoitajakoulutuksen vähimmäispituudeksi oli riittänyt kaksi vuotta. Hän ei 
tosin tuonut julki sitä, että siellä sairaanhoitajaoppilaat opiskelivat koko koulu-
tusajan, eikä heitä käytetty paikkaamaan sairaaloiden työvoimapulaa.419 Lavonius 
ohitti senkin, että ruotsalaiskoulut pidensivät koulutusta vähitellen ja vuodesta 
1932 lähtien sairaanhoitajakoulutus oli kolmevuotinen kaikissa kouluissa.420

414 Voipio 1927a.
415 Voipio 1927a; Voipio 1927b; Voipio 1927c; Nimimerkki E. N. 1923c; Nimimerkki 
A. M. A. 1921; Nylander & Eklund 1922; Palmén 1926; Nimimerkki M. 1928; Ssl:n 
kuukausikokous 8.1.1927 ja vuosikokous 27.2.1927 (THA Ssl Ca1).
416 Kurvinen 1917 (OMA OSY Ua 3 Kipinä marraskuu 1917). 
417 Pohjala K. 1926, 72–72; Pohjala K. 1927a; Pohjala K. 1927b; Durchman 1927b; ”Lau-
sunto sairaanhoitajatarkouluutuksen uudelleen järjestämisen tarpeellisuudesta” (Sai-
raanhoitajatarlehti 1927); Eklund 1927a; Eklund 1927b; ”Tarvitseeko sairaanhoitajien 
olla sivistyneitä ja hyvin koulutettuja?” (Epione 1943); ”Kouluutuskysymyksemme” 
(Epione 1926); Mannerheim 1926b; ”Suomen Sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean 
lausunto lääkintäneuvos Lavoniuksen sairaanhoitajatarkouluutusehdotuksesta” (Sai-
raanhoitajatarlehti 1927).
418 Esim.  Mannerheim 1926b; Kansainvälisen sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean 
selostus… (1932), 38.
419 ”Eräitä sairaanhoitajatarkoulutusta koskevia näkökohtia” (Sairaanhoitajatarlehti 
1928). Ks. myös nimimerkki H-n L-s 1923a; Nimimerkki H-n L-s 1923b; Laiho 2005, 
87.
420 Bohm 1961, 105.
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Lääkintöhallitus vastusti pitkää koulutusaikaa. Pitkästä koulutusajasta syntyi 
jo sinällään kustannuksia ja sen lisäksi keskusvirasto pelkäsi sairaanhoitajien vaa-
tivan koulutusajan pituuden perusteella parempaa palkkaa.421 Tämä olisi johta-
nut siihen, että kunnat olisivat siirtyneet palkkaamaan kouluttamattomia työnte-
kijöitä.422 Lääkintöhallitus tulkitsi sairaanhoitajien kouluttamisen yksiselitteisesti 
tuhlaukseksi. Tämä valtion rahapulaan vetoaminen ärsytti Sairaanhoitajatarliiton 
puheenjohtajana Kyllikki Pohjalaa, joka huomauttikin:

”On kummallista ajatella, että silloin kun on kysymyksessä ihmiselämä ja sen 
vaaliminen, silloin tingitään ja tingitään, lasketaan kuluja ja viivytellään. Jos on 
kysymyksessä vaikkapa kananhoidon kehittäminen, silloin toimitaan nopeasti 
ja silloin osataan vaatia aina yliopistollisiin arvosanoihin asti. Näin tulee aja-
telleeksi, kun lukee lyhytnäköisiä arvosteluja sairaanhoitajien pohjasivistyksen 
tarpeettomuudesta.”423       

Lääkintöhallitus vastusti pohjakoulutusvaatimusten nostamista. Lavonius vaikutti 
muun muassa Duodecim-seuran kautta, joka esitti, että sairaanhoitajien pohja-
koulutukseksi riitti yläkansakoulu. Seuran kannanoton mukaan kolmen–neljän 
kuukauden pituisen valmistavan koulun jälkeen varsinaisen sairaanhoitajakoulun 
tuli olla enintään kaksivuotinen ja sisältää opetusta ”tärkeimmissä”424 aineissa. 
Koska keskeisiä oppiaineita ei tarkemmin nimetty, kannanotolla mitä ilmeisim-
min haluttiin rajoittaa sairaanhoitajakoulutuksen sisällöllistä laajenemista ja pi-
täytyä enintään käytössä olleissa. Taustalla vaikutti näkemys, että sairaanhoitaja 
oli lääkärin apulainen, joka tarvitsi ammatillista koulutusta vain vähän, koska hä-
nen tehtävänään oli toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lavonius vastusti 
voimallisesti kirjoituksissaan ja oppikirjakomitean jäsenenä ”liian pitkää ja liian

421 ”Lääkintöhallituksen sisäasianministeriölle jättämä ehdotus asetukseksi sairaan-
hoitajataropetuksesta ja sairaanhoitajista valtion sairaanhoitolaitoksissa” (Sairaanhoi-
tajatarlehti 1927); Lavonius 1927; ”Lääkintöhallituksen sisäasianministeriölle jättä-
män ehdotuksen asetukseksi sairaanhoitajataropetuksesta ja sairaanhoitajista valtion 
sairaanhoitolaitoksissa johdosta” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); ”Missä määrin olisi 
sairaanhoidon erikoisaloja otettava pohjakurssin ohjelmaan?” (Sairaanhoitajatarleh-
ti 1926); ”Missä määrin olisi sairaanhoidon erikoisaloja otettava pohjakurssin ohjel-
maan?” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); Palmén 1926; LKH:n kirje No 5907/14.6.1927 
sisäasianministeriölle (KA HSO I Eea 1); SSY:n keskushallituksen, lääninsairaaloiden, 
Helsingin yleisen sairaalan ja Tampereen yleisen sairaalan ylihoitajien kokous 3.–
4.2.1922 (SSY Utbildningen 1800–1920).
422 SSY:n keskushallituksen, lääninsairaaloiden, Helsingin yleisen sairaalan ja Tampe-
reen yleisen sairaalan ylihoitajien kokous 3.–4.2.1922 (SSY Utbildningen 1800–1920); 
”Lääkintäneuvos Lavoniuksen pitämä selostus Suomen sairaanhoitajatarliitossa 
8.1.1927” (Sairaanhoitajatarlehti 1927); Lavonius 1927; ”Lääkintäneuvos Lavoniuksen 
Ehdotus asetukseksi sairaanhoitajatarkouluista ja sairaanhoitajattaren opettamisesta” 
(Epione 1927); Protokoll fört vid diskussionsmöte 28.3.1926 (SSY).
423 Pohjala K. 1927a, 23.
424 DUODECIM pöytäkirjoja no 9/1925, 14.5.1925 liite II. 
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teoreettista sairaanhoitajakoulutusta”, joten hän käytti tässä tilanteessa hyväk-
seen sairaanhoitajakunnan sisäisiä erimielisyyksiä. Sairaanhoitajat eivät myöskään 
nähtävästi riittävästi osanneet perustella näkemyksiään asiasta päättäville kansan-
edustajille.425

Taisteluun sairaanhoitajakoulutuksen pituudesta ja vaadittavasta pohjakou-
lutuksesta vaikutti sairaanhoitajien toive yliopistokoulutuksesta, johon Idmanin 
komitea vuonna 1920 yhtyi. Komitea lausui käsityksenään Sairaanhoitajataryh-
distyksen ylläpitämästä ja Kirurgisessa sairaalassa toimineesta sairaanhoitajakou-
lusta: 

”Tulevaisuudessa on tämä sairaanhoitajatarkoulu epäilemättä laajentuva kor-
keakouluksi maamme sairaanhoitajataropetusta varten; alku on jo tehty toi-
meenpanemalla erikoiskursseja valmistuneille sairaanhoitajattarille. – Sitä 
paitsi on pidetty välttämättömänä että myöskin Lääkintöhallitus, jonka on val-
vottava maamme sairaanhoitajataropetusta, valitsee yhden jäsenen Helsingin 
sairaanhoitajatarkoulun johtokuntaan. Samasta syystä tulee yhden maamme 
muiden sairaanhoitajatarkoulujen johtokuntiin valitun henkilön olla Lääkin-
töhallituksen hyväksymä.”426

Lääkäreillä oli siis perusteltu syy olettaa sairaanhoitajien kyseenalaistavan tai perä-
ti haastavan lääkärikunnan auktoriteettiaseman terveydenhuollossa, jos edes osa 
sairaanhoitajien koulutuksesta siirtyisi korkeakouluihin. Siksi oli lääkäreiden edun 
mukaista kaikin tavoin pyrkiä estämään tai ainakin hidastamaan sairaanhoitajien 
koulutustason nostoa. Yksi keino oli pidättäytyä mahdollisimman alhaisessa poh-
jakoulutusvaatimuksessa ja koulutuksen kohtuullisessa pituudessa. Toinen hyvin 
toimiva menettely oli lääkintöhallituksen oikeus nimittää sairaanhoitajakoulujen 
johtokuntiin oma edustaja, joka useimmiten oli koulupaikkakunnan sairaalan yli-
lääkäri.

Lääkärien näkemyksen mukaan kansakoulun jälkeen kaksivuotisen amma-
tillisen koulutuksen käyneet sairaanhoitajat tulivat halvemmaksi yhteiskunnalle. 
He vetosivat myös siihen, että koulutetut sairaanhoitajat eivät hakeutuneet maa-
seudulle vaan jäivät työhön kaupunkeihin. Maltillisemman pohjakoulutusvaati-
muksen ansiosta saattoivat maaseudulta kotoisin olevat hakeutua sairaanhoita-
jakouluun ja valmistuttuaan palata kotiseuduilleen. Sairaanhoitajat puolestaan 
ihmettelivät vastauksessaan, miksi sairaanhoitajien koulutustasoa piti huonontaa 
kaupungeissa, jos sairaanhoitajat eivät halunneet työhön maaseudulle.427

Vuonna 1928 lääkintöhallituksen johto vaihtui ja sairaanhoitajakoulutuksen 
valmistelu siirtyi uudelle pääjohtajalle Hannes Ryömälle, jonka valmistelema

425 Ks. esim. Tallberg 1988b, 200–201.
426 KM 1920:8, 18; LKH:n kirjeet HSO:lle Dno 13.1953.K/2.1.1953 ja DNo 1654.1958.
K (KA HSO I Eaa 1).
427 ”Missä määrin olisi sairaanhoidon erikoisaloja otettava pohjakurssin ohjelmaan?” 
(Sairaanhoitajatarlehti 1927). 
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kompromissiesitys sittemmin lopetti taistelun.428 Ehdotus noudatti suurimmak-
si osaksi ns. Idmanin komitean esitystä, mutta Ryömä esitti pohjakoulutusvaati-
mukseksi ylempää kansakoulua ja kolmivuotista sairaanhoitajakoulutusta. Hänen 
näkemyksensä mukaan sairaanhoitajan työssä pohjakoulutusta tärkeämpiä olivat 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja kutsumus. Koulutusajan pituutta Ryömä perus-
teli sillä, että kolmivuotinen koulutus ei aiheuttaisi valtiolle lisäkustannuksia, kos-
ka silloin sairaanhoitajaoppilaat pysyisivät pidempään sairaaloiden työvoimana. 
Ryömä oli selvittänyt Kansainväliseltä sairaanhoitajaliitolta, että sen näkemyksen 
mukaan sairaanhoitajakoulutuksen vähimmäispituus oli kolme vuotta, jos sai-
raanhoitajaoppilaat olivat käytännöllisen opetuksen aikana sairaaloissa työvoima-
na.429 Vuosikymmeniä jatkuneen kädenväännön ja seitsemän vuoden ilmiriitelyn 
jälkeen430 kamppailun ensimmäinen erä päättyi siis 1929 kompromissiin, jonka 
tuloksena seuraavana vuonna lopetettiin Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen 
sairaalan ja lääninsairaaloiden sairaanhoitajatarkoulut ja tilalle perustettiin kah-
deksan valtion sairaanhoitajakoulua. 

Koulutuksesta tuli kolmevuotinen (mukaan lukien neljän kuukautta kestä-
vä valmistava koulu), kuten sairaanhoitajajärjestöt olivat vaatineet, mutta opis-
kelijoiden pohjakoulutusvaatimukseksi jäi sairaanhoitajapuolen vastustuksesta 
huolimatta ylempi kansakoulu.431 Sairaanhoitajat saivat läpi esityksensä siitä, että 
lääkintöhallitukseen perustettiin sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan toimi. 
Epione julkaisi vuosikymmenten ajan sairaanhoitajakouluihin hakeneiden ja hy-
väksyttyjen pohjakoulutustiedot. Välillä tilastot olivat jopa koulukohtaisia.432 SSY 
seurasi asiaa tarkasti, sillä se haluttiin pitää jäsenistön muistissa. Sairaanhoitaja-
johtajien oli nimittäin vaikea hyväksyä tappiotaan pohjakoulutusasiassa.

Pohjakoulutuksella oli käytännön merkitystä 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa, sillä hädin tuskin luku- ja kirjoitustaitoisella sairaanhoitajaoppilaalla 
oli (pitkien työpäivien takia) suuria vaikeuksia jaksaa tai ehtiä omaksua oppikir-
jojen sisältöä. Mahdollisuudet oppimiseen ja tietojen laajaan hyödyntämiseen oli-
vat paremmat niillä opiskelijoilla, jotka olivat suorittaneet vähintään keskikoulun. 
Pohjakoulutus vaikutti myös siihen, kykenikö oppilas seuraamaan muulla kuin 
äidinkielellään tapahtuvaa opetusta ja siihen, pystyikö hän lukemaan vieraskielistä 
oppikirjoja tai ammattilehtiä.

Sosiaaliselta taustaltaan ja pohjakoulutukseltaan pääkaupunkiseudun ja muun 
Suomen sairaanhoitajat erosivat toisistaan selvästi aina 1930-luvulle saakka. Ki-
rurgisen sairaalan ja Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulujen oppilaat olivat

428 KA STO Ab AD 3129/399 1917; Tallberg 1988b, 199.
429 Tallberg 1988b, 199–200; Sairaanhoitajakoulujen johtajien kokous 27.–29.1931 
(KA HSO I Ce 1).
430 Marianne Tallberg yritti tuloksetta selvittää, miksi Lavonius pitkitti asian käsittelyä 
seitsemän vuotta ja miksi se sallittiin lääkintöhallituksessa. Tallberg olettaa ainakin yh-
deksi syyksi sairaanhoitajien keskinäiset erimielisyydet (Tallberg 1988b, 203). 
431 ”Sairaanhoitajatarkouluutus valoisemmille poluille” (Sairaanhoitajatarlehti 1929)
432 Esim. Snellman V. 1932; ”Elevnivån vid statens sjuksköterskeskola” (Epione 1932); 
”Sairaanhoitajakouluihin v. 1959 valittujen ja hakeneiden peruskoulutus” (Epione 
1960). 
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tavallisesti ruotsinkielisiä ja taustaltaan keski- tai yläluokkaisia, sillä vaadittu poh-
jakoulutus ja kielitaito sulkivat ulkopuolelle työväestön tai talonpoikien tyttäret. 
Vuosina 1889–1930 peräti 85 prosenttia Kirurgisen sairaalan kursseilta valmistu-
neista sairaanhoitajista (N = 1693) oli suorittanut keskikoulun tai vastaavat tiedot 
tai ylioppilastutkinnon. Helsingin kaupunki ei halunnut alentaa sairaanhoitaja-
koulunsa pohjakoulutuskriteerejä, vaan pysyttäytyi entisessä. Se saikin vuonna 
1931 sisäasianministeriön poikkeusluvan käytännön jatkamiseen.433 Vuoden 1930 
jälkeen pääkaupungin kumpaankin sairaanhoitajakouluun vaadittiin keskikoulu 
tai ylioppilastutkinto ja vuodesta 1955 lähtien opiskelijoiksi hyväksyttiin yksin-
omaan ylioppilaita.434 

Muiden sairaanhoitajakoulujen tilanne oli erilainen. Lääninsairaaloiden ja dia-
konissalaitosten sairaanhoitajakoulujen oppilaat olivat suomenkielisiä ja vain pie-
ni osa oli keski- tai yläluokista.435 

Vuosina 1893–1905 lääninsairaaloiden oppilaista vain 10–20 prosenttia oli 
käynyt tyttökoulun, mutta Kirurgisen sairaalan opiskelijoista peräti 65 prosent-
tia.436 Pohjakoulutusvaatimuksesta tingittiin ainakin 1898 Turun lääninsairaa-
lan sairaanhoitajakoulussa, jossa ylilääkäri valitsi kurssille ”sopivien hakijoiden 
puuttuessa” oppilaita, jotka eivät olleet suorittaneet ylempää kansakoulua.437 Anja 
Heikkisen mukaan 

”hoitoalan ammattikasvatuksen kehittymiselle olivat pitkään tärkeitä muuta-
mat ulkomailla koulutuksensa saaneet ammattilaiset ja hyväntekeväisyysjärjes-
töjen aktiivit. Yhteys hyväntekeväisyyteen selittää myös sen ammattien ja am-
mattikasvatuksen yhteyden ruotsinkieliseen säätyläistöön ja naisliikkeeseen. 
Hyvinvointivaltion syntyyn onkin kuulunut alan kasvatusvastuun ja ammatti-
identiteetin vähittäinen irtaantuminen hyväntekeväisyydestä.”438

Heikkisen huomautus sairaanhoitajien sosiaalisesta taustasta pätee Kirurgisen sai-
raalan ja Helsingin kaupungin sairaanhoitajakouluista valmistuneisiin, mutta ei 
koko maan sairaanhoitajakoulutukseen. Myös Laiho kiistää Heikkisen näkemyk-
sen ja huomauttaa, että sairaanhoitajien historiaa on usein kuvattu valikoidun elii-
tin toiminnan kautta, vaikka Suomessa sairaanhoitajien yhteiskunnallinen tausta 
on ollut hyvin hajanainen.439

433 Louhimo 1959, 9; Kimmola 1984, 15.
434 Pohjala I. 1965, 7; Louhimo 1959, 64.
435 Uurtamo 1982, 44; Ristilä 1988, 40–45; Karjalainen 1975; Kimmola 1984, 13; Lou-
himo 1959, 27–31; Ylimaa-Häyrinen 1993, 21–22. 
436 Ristilä 1988, 40–42; Karjalainen 1975, 12.
437 Ylimaa-Häyrinen 1993, 21–22.
438 Heikkinen 1995, 286–287.
439 Laiho 2001, 185.
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3.9 Yhteenveto

Sairaanhoidon ammatillistaminen oli monen toimijan pelikenttä. Terveysalan 
valtiollistuminen, yhtenäistyminen, ammatillistuminen ja opillistuminen olivat 
samanaikaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä prosesseja. Valtio järjesti ja auktorisoi 
koulutusta, määritteli tutkintoja ja rekisteröi tutkinnon suorittaneita sekä osti 
näiden ammattilaisten osaamista.440 Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa 
lääkärikunta oli ajanut aktiivisesti 1800-luvun loppupuolella sairaanhoitajakoulu-
tuksen aloittamista, jotta lääkärit saivat ammattitaitoisia apulaisia jakamaan työ-
taakkaansa.441

Keskustelu sairaanhoitajakoulutuksesta vilkastui 1900-luvun vaihteessa, koska 
koulutuksen epäyhtenäisyys koettiin ongelmaksi samoin kuin selkeiden ohjeiden 
ja sääntöjen puuttuminen esimerkiksi palkkauskysymyksissä.442 Siksi lääkärijärjes-
töt, Suomen Sairaanhoitajataryhdistys ja Helsingin yleisen sairaalan hallitus te-
kivät asiasta lukuisia aloitteita viranomaisille. Asiat eivät kuitenkaan edistyneet. 
Koska yhteneväistä opetusohjelmaa tai ohjeita ei ollut, Helsingin kaupunki ja 
Helsingin yleinen sairaala jatkoivat kumpikin oman opetusohjelmansa mukais-
ta sairaanhoitajakoulutusta vuoteen 1930 saakka. Lähes kaikki näistä kahdesta 
koulusta valmistuneista sairaanhoitajista saivat ns. vanhemman sairaanhoitajan 
pätevyyden. Toinen sairaanhoitajien kouluttajaorganisaatio muodostui lääninsai-
raaloista, joiden sairaanhoitajakouluista valmistui ns. nuorempia sairaanhoitajia. 
Sairaanhoitajakoulutus oli siis sisällöllisesti erilainen ja antoi erilaisen pätevyyden 
Helsingissä kuin muualla Suomessa.  

On huomattava, että vaikka sairaanhoitajakoulutus alkoi Suomessa lääkärei-
den ansiosta, sairaanhoitajakunta pyrki ottamaan itselleen vastuun koulutuksensa 
kehittämisestä.443 Kehittämiseen osallistuivat tavallisesti virka- tai luottamusteh-
tävänsä vuoksi sairaanhoitajakoulujen johtajat ja opettajat sekä opetussairaaloi-
den yli- ja osastonhoitajat.444 Sairaanhoitajaeliitin toimintaa selittää halu kehittää 
Suomen sairaanhoitajakoulutus kansainväliselle tasolle. Toisaalta sairaanhoitajien 
keskuudessa oli monenlaisia ja osittain ristiriitaisiakin näkemyksiä siitä, minkä-
laista sairaanhoitajaa sairaanhoitajakasvatuksella tavoiteltiin ja mihin suuntaan 

440 Julkunen 2004, 168.
441 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F... 1938, 3–4; Förhandlingar vid Finska Lä-
karesällskapets tionde allmänna möte och femtio års fest den 28–30.9.1885, 64–81; 
Protokollen berättar 1973, 10–11; Tallberg 1989, 275–283; Förhandlingar vid Finska 
Läkaresällskapets tolfte allmänna möte i Helsingfors den 13–15.9.1883.
442 Esim. Suomen lääkäriyhdistyksen kirje 31.10.1904 lääkintöhallitukselle (KA STO 
Aa 13 KD 2/212 1904); Sairaanhoitajataroppilaiden koulutuksesta 22.10.1899, 5 § (KA 
HYS Ca 8); Helsingin yleisen sairaalan 24.5.1901 senaatille (KA STO Aa 12 KD 22/213 
1903); Betänkande angående skolade sjuksköterskor i Finland (KA STO Aa 12 KD 
22/213 1903); Till sjukhusstyrelsen: föslag till ordnande af undervisningen för sjukskö-
terskeelever vid sjukhusen i Hfors (KA STO Aa 12 KD 22/213 1903); Om sjuksköter-
skeutbildningen (KA HYS Ea 15); ”Sairaanhoitajataropetuksen järjestämisestä (tohtori 
Mäkelän esitys Psykiatrian yhdistyksen lausunnoksi)” (Epione 1922).
443 Kimmola 2002, 7.
444 Snellman V. 1941, 112.
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koulutusta oli kehitettävä. Tämä kehitystyö ei tapahtunut ristiriidoitta tai sairaan-
hoitajien näkökulmasta takaiskuitta. Lääkärit halusivat vaikuttaa ja ottaa kantaa 
sairaanhoitajien koulutukseen. Kuuluihan sairaanhoitajien opetus perinteises-
ti lääkärien tärkeisiin tehtäviin,445 joten myös tästä lääkärit ilmaisivat aktiivisesti 
mielipiteensä. 

Foucault’n mukaan ammattikuntien asiantuntijatietoa ja asiantuntemusta 
rakennetaan ammatillisessa koulutuksessa. Asiantuntemuksensa oikeuttamina 
lääkärit ja sairaanhoitajat määrittelevät, mitä on terveys, terveellinen elämä ja 
keinot niiden saavuttamiseksi. Siten normalisoivan asiantuntijavallan avulla ter-
veellisestä käyttäytymisestä tulee yhteiskunnan ja sen jäsenten toimintaa keskei-
sesti määrittävä normi, jolloin kaikenlainen muu käyttäytyminen normalisoituu 
poikkeavaksi.446 Terveystietoa käytetään potilaan (yksilön) ja väestön hallinnassa, 
kun kansalaiset ohjataan elämän medikalisoinnilla ja terveyskasvatuksella ehkäise-
mään sairautta, valitsemaan terveitä elämäntapoja ja välttämään kaikenlaista sopi-
matonta käyttäytymistä.447 Sairaaloissa potilaiden terveysvalistus oli ensisijaisesti 
lääkärin tehtävä. Sairaanhoitajakoulutus tapahtui sairaaloiden yhteydessä, mikä 
liittyi selvästi sairaaloiden intresseihin: sairaanhoitajia koulutettiin sairaaloiden 
työnvoiman tarvetta silmällä pitäen ja opetussairaaloiden omaksi työvoimaksi. 
Siksi opetusohjelma painottui lääketieteeseen ja sairauksien hoitamiseen. 

Terveysaatteen kannattajien usko valistukseen ja terveydenhoidon mahdol-
lisuuksiin oli suuri, mutta kansalaisten kiinnostus laimeaa. Miten heidät saatiin 
ymmärtämään ”oma etunsa”? Yksi keino oli määritellä terveys isänmaallisuudek-
si: sairastaminen tuli yhteiskunnalle kalliiksi, sillä vain terve kykeni antamaan täy-
den panoksen isänmaan kehittämiseen. Terveysvalistajat muistuttivat, että Suo-
men edun lisäksi terveyden vaaliminen tuotti henkistä ja ruumiillista hyvinvointia 
ihmiselle itselleen. Kun vieläkään ei syttynyt yleistä innostusta, terveys määriteltiin 
päämääräksi ja arvoksi sinänsä – Konrad Relanderin sanoin ”Terveys on epäile-
mättä ihmisen kallisarvoisin omaisuus”.448 Näin terveydenhoito ja terveysvalis-
tus määriteltiin kansalaisvelvollisuudeksi. Valtio kantoi viime kädessä kokonais-
vastuun, mikä oikeutti ja velvoitti valtion valtuuttamat asiantuntijat (lääkärit ja 
sairaanhoitajat) puuttumaan yksittäisen ihmisen terveyskäyttäytymiseen.449 Siten 
terveysvalistuksesta tuli foucaultlaisittain määriteltynä biovaltaa.    

445 Kauttu & Kosonen 1985, 141.
446 Foucault 2005b, 59; Gastaldo 1997, 119; Helén & Jauho 2003, 15.
447 Foucault 1999, 318–324, 349–352; Rose 2001, 82–82; Petersen & Lupton 1996, 
174–181. 
448 Relander 1893, 20. 
449 Lehtonen 1995, 219.
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4 Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat ennen
vuotta 1930

Oppikirja vakiinnutti asemansa formaalissa koulutuksessa huomattavasti ennen 
1800-luvulla alkanutta sairaanhoitajakoulutusta. Lucy Seymer piti sairaanhoidon 
oppikirjojen edeltäjinä naisille suunnattuja kasvien lääkkeellistä käyttöä neuvovia 
yrttihoito-oppaita, joista varhaisimmat ilmestyivät jo 1500-luvulla. Todennäköi-
sesti ensimmäinen oli kätilöille ja synnyttäjille tarkoitettu oppikirja oli Eucharius 
Rosslinin Der Schwangern Frawen, joka ilmestyi vuonna 1513.450 Myös Suomessa 
ensimmäiset hoitohenkilökunnan ammatillisen koulutuksen oppikirjat laadittiin 
kätilöiden koulutusta varten. 

Varhaisimmat varsinaisesti sairaiden hoitoa käsittelevät kirjat julkaistiin 1800-
luvulla. Niistä esimerkkeinä voidaan mainita lääkäri Richard Barwellin kirjoitta-
ma The Care of the Sick (1857), sairaanhoitaja Nightingalen kirja Notes on Nursing: 
What It Is and What It Is Not (1859) ja diakonissa Florence S. Leen kirjoittama 
Handbook for Hospital Sisters (1874). Nämä kirjat oli tarkoitettu yleensä sairaita 
hoitaville naisille, ei niinkään sairaanhoitajien ammatillisen koulutuksen oppikir-
joiksi. Ensimmäiset varsinaisesti sairaanhoitajien koulutukseen laaditut oppikirjat 
olivat pohjoisamerikkalaiset Manual on Nursing ja Hand-book of Nursing, jotka 
molemmat julkaistiin vuonna 1878.451  

Haluan korostaa sitä, että tutkimuksessa käsittelemäni oppikirjat olivat sidok-
sissa omaan aikaansa ja ilmaisivat esimerkiksi, miten kirjoittaja näki tietyn asian. 
Oppikirjoina ne ovat vanhentuneita ja käytöstä poistettuja. Toisin sanoen tulkit-
sen ne historiallisiksi teksteiksi ja käytän niihin viitatessani mennyttä aikamuotoa 
siitä huolimatta, että kirjat ovat edelleen luettavissa.  

4.1 Kätilökoulutuksen ensimmäiset oppikirjat Suomessa

Vuonna 1697 Ruotsissa julkaistiin ensimmäinen synnytysopin oppikirja, joka oli 
Johan von Hoornin Den Swenska Wälöfwade Jordegumman. Se oli ensimmäinen 
ruotsiksi julkaistu lääketieteen alan oppikirja.452 Teos herätti ensin pahennusta, 
koska siinä kuvattiin synnytys kaunistelematta ja kirjoittaja oli liittänyt sen lop-
puun opetuskertomuksia hankalista synnytyksistä, joissa oli ollut avustajana. Pian 
oppikirja todettiin tarpeelliseksi kätilöiden ammattitaidon kohentajaksi Ruotsis-
sa.453 Vuonna 1777 piirilääkäri Bergman ehdotti lääkintöhallituksen edeltäjälle 
Collegium Medicumille Johan von Hoornin toisen oppikirjan The tvenne Gud-
fuchtige i sitt kall trogneoch therföre af Gudi wäl belönte jordegummor Siphra och Pua 
suomentamista, jotta sen avulla olisi hälvennetty suomenkielisen maalaisväestön

450 Seymer 1932, 162–163.
451 Seymer 1932, 164; Flaumenhaft & Flaumenhaft 1989, 185. 
452 Romlid 1998, 53.
453 Hänninen 1965, 34–39.
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kätilöihin kohdistamaa epäluuloa. Siphra och Pua oli von Hoornin ensimmäisen
oppikirjan supistettu laitos ja julkaistu vuonna 1719. Von Hoorn oli laatinut sen, 
todettuaan, että Den Swenska Wälöfwade Jordegumman oli liian laaja viiden viikon 
kätilökoulutukseen. Oppikirjan Siphra och Pua ensimmäinen suomennosyritys 
oli jäänyt kesken 1700-luvun alkupuolella, mutta Bergmanin aloitteesta laadittu 
suomennos valmistui. Collegium Medicum jätti Bergmanin suomennoksen pai-
nattamatta, koska se halusi kätilöiden oppikirjaksi vuonna 1782 ilmestyneen ruot-
salaisprofessori Kraakin kirjoittaman oppikirjan Handbok för Barnmorskor, jota 
toinen lääkäri oli tuolloin parhaillaan suomentamassa. Handbok för Barnmorskor 
oli Tukholmassa kätilöoppilaiden oppikirjana ja Collegium Medicum halusi, että 
samaa kirjaa käytettäisiin myös Suomessa. Tämä suomennoshanke jäi kesken, 
koska käännöstyölle ei löytynyt riittävästi suomea osaavaa ja synnytysoppia tai-
tavaa jatkajaa. Siksi suomenkielistä oppikirjaa jouduttiin odottamaan vielä lähes 
sata vuotta.454

Von Hoornin ruotsinkieliseen kirjaan perehtyivät kätilöiden lisäksi ennen 
kaikkea välskärit ja papit.455 Välskärien kiinnostuksen voi tulkita ammatilliseksi, 
sillä oppikirjan avulla he yrittivät kohottaa osaamistaan joutuessaan avustamaan 
synnytyksissä maaseudulla.456 Mutta miksi papit lukivat synnytysopin kirjaa? Jos 
oppikirja tulkitaan kirkon käyttämäksi vallan välineeksi, voi kysyä, sisälsikö kir-
ja jotain sellaista tietoa, joka oli ristiriidassa kirkon opetusten kanssa? Oliko syn-
nytyksen lääketieteellinen kuvaus kirkon näkökulmasta tavalliselta kansan ulko-
puolelle rajattua tietoa, jolta kansaa piti varjella, mutta josta pappien oli hyvä olla 
selvillä? Liittyiväthän raskaus ja synnytys ihmisen seksuaalisuuteen, josta kirkolla 
oli kielteiset, syntiin kiinnittyneet näkemyksensä.457 Sisko-Liisa Hännisen mukaan 
ihmisten käsityksiin raskaudesta ja synnytyksestä liittyi edelleen taikauskoa ja hä-
peää.458 Kirkolliset piirit julkistivat omia näkemyksiään muun muassa lapsen me-
nettämisestä ja synnyttäneen naisen puhtaudesta.

454 Hänninen 1965, 14–16, 70–72, 79. Vuoden 1777 kätilöohjesääntö oli ensimmäinen, 
jossa edellytettiin hyvää luku- ja kirjoitustaitoa (Hänninen 1965, 70).
455 Hänninen 1965, 36.
456 Klemelän mukaan 1777–1780 synnytyksissä sai avustaa vain ja ainoastaan kou-
lutettu kätilö. Koska heitä ei kuitenkaan saatavilla, pykälä poistettiin ohjesäännöstä 
1780. Vuoden 1879 ohjesäännön mukaan vain hätätapauksissa joku muu kuin kätilö 
sai auttaa synnytyksissä, mutta käytännössä maaseudulla avustaja oli aina joku muu 
kuin kätilö. Vasta 1920-luvulla kätilöitä palkattiin myös maaseudulle 1920 annetun kä-
tilölain velvoittamana (Klemelä 1999, 155–158).  Hilkka Helsti toteaa, että kunnat eivät 
palkanneet kätilöitä rahapulan vuoksi ja siksi, että kansanomaisen synnytysavustajan 
taitoja pidettiin riittävinä aina 1920-luvulle asti. Helstin mukaan itseään sivistyneinä 
pitäneet virkamiehet määrittelivät kansanlääkinnän synnytyksissä hyväksyneet kan-
salaiset ”heikon sivistystason omaaviksi”. Määrittelyä käytettiin mm. Kätilökomitean 
mietinnössä (KM 1912:5, 15; Helsti 2000, 87–88).          
457 Helsti 2000, 83–85, 255–270.
458 Hänninen 1965, 70–72.
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Ensimmäinen suomalaisen kirjoittajan laatima synnytysopin oppikirja oli Tu-
run synnytyslaitoksen johtaja C. D. von Haartmanin kirjoittama oppikirja Hand-
book för barnmorskor, joka julkaistiin 1821. Sitä käytettiin Turussa kätilökoulu-
tuksessa oppikirjana lähes kolmekymmentä vuotta. Toinen pitkään käytössä ollut 
oppikirja oli L. H. Törnrothin kirjoittama Lärobok för barnmorskor, joka ilmestyi 
1843.459  Törnroth aloitti kirjan kuvaamalla naisen sukuelimet ja selostamalla ras-
kauden kulkua ja seurantaa. Sen jälkeen kirjoittaja selvitti yksityiskohtaisesti syn-
nytyksen vaiheet ja kuvasi yleisimmät epätavalliset synnytykset, esimerkiksi kak-
soissynnytyksen, perätilasynnytyksen ja sikiön voinnin äkillisen huononemisen. 
Oppikirjassa kerrottiin myös vastasyntyneen hoidosta ja mahdollisista sairauksista 
sekä ohjattiin synnyttäjän hoitamisessa lapsivuodeaikana.      

Käytettävissä oli siis ainoastaan ruotsinkielisiä oppikirjoja, kun vuonna 1858 
Suomessa järjestettiin ensimmäisen kerran kätilökurssi, jonka opetuskieli oli suo-
mi. Ensimmäinen suomenkielinen kätilötyön oppikirja saatiin 1860, kun Edvard 
Winterin väitöskirja Vaimon Synnyttimistä ja Raskauden tilasta julkaistiin. Se oli 
samalla ensimmäinen suomeksi julkaistu lääketieteen väitöskirja.460 Seuraavana 
vuonna Helsingin synnytyslaitoksen lapsenpäästöopin, naistautien ja lastentau-
tien professori K. S. Sirelius julkaisi kätilöille tarkoitetun Oppi-kirja Suomalaisille 
kätilöimille. 1:nen wihko säännöllisestä synnytyksestä ja sen käytännöstä (1861).461 

Kummassakin suomenkielisessä oppikirjassa keskityttiin normaalin synnytyk-
sen hoitoon, joten niissä ei käsitelty epäsäännöllistä synnytystä, lapsivuodeaikaa 
tai vastasyntyneen hoitoa. Näitä puutteita korjasi osittain vuonna 1870 julkais-
tu Oppikirja Kätilöimille. Neljäs ja viides jakso. Säännöttömästä eli luonnottomasta 
synnytyksestä sekä Waimon ja lapsen taudista. Käytettävissä olleet oppikirjat kä-
vivät vanhentuneiksi lääketieteen ja synnytysten hoidon kehittyessä, joten 1870 
kätilöoppilaat pyysivät senaattia ryhtymään toimeen uuden suomenkielisen käti-
lötyön oppikirjan aikaansaamiseksi. 

1870-luvulla aiemmista oppikirjoista julkaistiin laajennettuja versioita.462 Esi-
merkiksi J. Pippingsköldin toimittama Sireliuksen teoksen laajennettu painos 
Suomalaisen Oppikirja kätilöimille. Ensimmäinen wihko. Parannettu ja lisätty pai-
nos julkaistiin vuonna 1873. Toimittaja liitti Sireuksen alkuperäisteokseen eräästä 
ruotsalaisesta kätilöiden oppikirjasta luvut vastasyntyneen hoidosta ja synnyttäjän 
lapsivuodeajasta.463 Vuonna 1892 ilmestyivät G. Heinriciuksen laatimat Oppikir-
ja kätilöimille päästimien käyttämisessä ja Oppikirja kätilöille. Vuosikymmenien 
mittaan kätilöiden koulutuksessa oppikirjoista tuli kyseenalaistamaton itsestään 
selvä asia, sillä esimerkiksi kätilöopetusta pohtineen komitean mietinnössä vuon-
na 1912 todettiin, että oli käytettävä ”vain lääkintöhallituksen hyväksymiä oppi-

459 Hänninen 1965, 103, 150–152.
460 Heinricius 1903, 80–81.   
461 Sirelius 1861, esipuhe.
462 Winterin, Sireliuksen ja Törnrothin kirjoista otettiin korjatut painokset vuosien 
1870–1877 aikana (Pesonen 1980, 306); Hänninen 1965, 151.  
463 Pippingsköld 1873, alkusana.
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kirjoja.”464 Pelkästään kätilökoulutukseen laadituista oppikirjoista luovuttiin mel-
ko nopeasti, kun Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjat alkoivat ilmes-
tyä ja niiden käyttöön siirryttiin myös kätilökoulutuksessa.

4.2 Ulkomaiden sairaanhoitajakoulutuksen sairaanhoidon oppikirjat 

Suomalaisten oppikirjojen kirjoittajille hankittiin tutustuttavaksi englantilaisia, 
pohjoisamerikkalaisia ja pohjoismaisia sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja.465 
Oppikirjoilla, kuten sairaanhoitajakoulutuksella yleensäkin oli hyvin keskeinen 
asema pohjoismaisten sairaanhoitajajärjestöjen yhteistyössä. Siksi Pohjoismaisen 
Sairaanhoitajien Yhteistyön (PSY) kongresseissa ja muissa kokouksissa käsiteltiin 
lähes poikkeuksetta sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaanhoidon oppikirjakysy-
myksiä vuodesta 1922 lähtien.466 Esittelen lyhyesti ulkomaiden sairaanhoitajakou-
lutuksessa käytettyjä varhaisimpia sairaanhoidon oppikirjoja, koska eräitä niistä 
käytettiin myöhemmin myös Suomessa.

USA ja Englanti

Yhdysvalloissa jokainen sairaanhoitajakoulu saattoi itse ratkaista sen, mitä oppi-
kirjoja koulussa luettiin tai oliko niitä käytössä lainkaan. Laajassa tutkimuksessaan 
Doris Lippman tarkastelee vuosina 1873–1953 ilmestyneitä oppikirjoja ja sivuaa 
myös opetussuunnitelmia. Sairaanhoitajakoulutuksen päästyä hyvään vauhtiin, 
myös oppikirjojen tuotanto kiihtyi: vuosina 1890–1895 ilmestyi 11 sairaanhoita-
jaksi opiskeleville tarkoitettua oppikirjaa, 16 kirjaa ilmestyi vuosina 1900–1905, 
26 vuosina 1905–1907 ja peräti 31 oppikirjaa vuosina 1908–1910. Tämän jälkeen 
Pohjois-Amerikassa ilmestyi vuosittain useita kymmeniä pelkästään sairaanhoi-
don oppikirjoja.467 Kaiken kaikkiaan Yhdysvalloissa julkaistujen sairaanhoidon 
oppikirjojen määrä on ollut niin suuri, että sairaanhoitajakoulujen oppikirjakäy-
tännöistä on lähes mahdotonta muodostaa selkeää kokonaiskuvaa.  

Muutamista Yhdysvalloissa julkaistuista sairaanhoidon oppikirjoista on tul-
lut kansainvälisesti tunnettuja klassikkoja. Esimerkiksi Doris Lippman, Eugene 
Flaumenhaft ja Carol Flaumenhaft ovat nimenneet neljä oppikirjaa, jotka ovat 
merkittävästi vaikuttaneet pohjoisamerikkalaiseen sairaanhoitajakoulutukseen ja 
sairaanhoitoon.468 Niistä kaksi ensimmäistä julkaistiin vuonna 1878: Bellevue in 
New York City -sairaanhoitajakoulun Manual on Nursing ja Connecticut Training 
in New Haven -koulun Hand-book of Nursing. Kummankaan oppikirjan kaikista

464 KM 1912:5, 68.
465 Esim. Karttunen 1964, 5–8; OKK 3.2.1941 (THA SHKS Cc 1).
466 Donner 1972, 250–254; Berättelse över den tredje sjuksköterskekongressen i Stock-
holm, augusti 1926, 90; Lackström 1947, 176, 179–190; Hommerberg 1945; ”Koulu-
tuksesta keskusteltiin Oslossa” (Sairaanhoitajalehti 1962); ”Sykepleierskers samarbeide 
i Norden” (Epione 1925).
467 Lippman 1980, 141. 
468 Lippman 1980, 52; Lippman 1990; Flaumenhaft & Flaumenhaft 1989, 185.
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tekijöistä ei ole täyttä selvyyttä, mutta molempien koulujen sairaanhoitajaopetta-
jat osallistuivat todennäköisesti kirjoitustyöhön. Bellevuen julkaiseman oppikir-
jan kirjoittamiseen tiedetään varmasti osallistuneen kolmen lääkärin ja neljäntenä 
sairaanhoitajakoulun johtajan, joka ei ollut sairaanhoitaja. Ensimmäinen koko-
naan sairaanhoitajan kirjoittama oppikirja oli Clara Weeksin laatima A Text-book 
on Nursing (1885), jota käytettiin oppikirjana peräti 25 vuotta. Yhtä pitkään käyt-
töikään ylsi ylihoitajana ja sairaanhoidon opettajana työskennelleen Isabel Hamp-
ton Robbin oppikirja Nursing: Its Principles and Practice (1893).469 

Lippmanin mukaan Weeksin A Text-book on Nursing, Hampton Robbin Nur-
sing: Its Principles and Practice, Charlotte A. Aikenin laatima Primary Studies for 
Nurses (1909) ja Isabel McIsaacin kirjoittama  Primary Studies for fi rst-year Pupil 
Nurses (1907) voidaan tulkita ennemminkin sairaanhoitajakoulutuksen opetus-
suunnitelmiksi kuin varsinaisiksi oppikirjoiksi, koska ensimmäinen valtakunnal-
linen suositus sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaksi annettiin Yhdys-
valloissa vasta vuonna 1917.470 Koska kyseisiä oppikirjoja oli käytetty sitä ennen 
jo kymmeniä vuosia lukuisissa sairaanhoitajakouluissa, ne olivat yhtä aikaa op-
pikirjoja ja opetussuunnitelmia, jotka siten yhtenäistivät kirjavaa sairaanhoitaja-
koulutusta. Samoihin aikoihin 1910-luvulla myös lääkärikoulutusta organisoitiin 
uudelleen ja sen opetusohjelmia yhtenäistettiin ns. Flexnerin raportin perusteella, 
koska lääkärien kirjava koulutuksen oli havaittu aiheuttaneen hoidon laatuongel-
mia.471 Sairaanhoitajakoulutuksessa oppikirjoilla oli tärkeä asema koulutuksen ja 
sairaanhoitajan työn kehittäjänä, koska niitä käytettiin sairaanhoitajaksi kasvatta-
misen välineenä ja niiden avulla välitettiin myös näkemystä hyvästä sairaanhoita-
jasta. Lippman huomauttaa, että sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja käytettiin 
Yhdysvalloissa erilaisissa terveydenhuollon muutosvaiheissa apuvälineinä 1800-
luvun lopulta 1950-luvulle saakka.472

Englannissa vuonna 1923 käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma heijastui 
merkittävästi sairaanhoidon oppikirjoihin, sillä pakollisia oppiaineita sisällytettiin 
jatkossa sairaanhoidon oppikirjoihin. Käytännössähän tämä merkitsi oppikirjojen 
huomattavaa sisällöllistä yhtenäistymistä. Foucaultlaisesti tulkittuna sairaanhoi-
tajakoulutuksen opetussuunnitelma normalisoi oppikirjojen sisällöt, koska sen 
jälkeen oppikirjojen tekijät käsittelivät kirjoissa ainoastaan opetussuunnitelman 
tärkeiksi määritellyt aiheet.

469 Lippman 1980, 34–35, 44–45, 52, 100–101, 140–147; Flaumenhaft & Flaumenhaft 
1989, 185.
470 Lippman 1980, 146, 337.
471 Fee 1991, 163.
472 Lippman 1980, 342–345. Ks myös Connolly 1998. Vasta 1970-luvulla käytäntö ky-
seenalaistettiin ja oppikirjojen asema muuttui, kun sairaanhoitajien koulutukseen teh-
tiin 1979 suuria muutoksia (Bradshaw 2000; Bradshaw 2001, 215–232). On myös otet-
tava huomioon se, että muiden maiden käytännöistä poiketen ainakaan vielä vuonna 
1994 Englannissa sairaanhoitajaopintoihin ei ollut minkäänlaisia pohjakoulutusvaati-
muksia. Ainoa edellytys oli, että opiskelija oli vähintään 17½ vuoden ikäinen sairaan-
hoitajan opinnot aloittaessaan (Salminen 2000, 8).
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Bradshaw’n mukaan sairaanhoidon oppikirjojen avulla välitettiin sairaanhoi-
tajaoppilaille sairaanhoitajakoulutuksen näkemys siitä, minkälaisia henkilökoh-
taisia ominaisuuksia sairaanhoitajalta edellytettiin ja mitkä olivat sairaanhoitajan 
tehtävät. Siksi voi sanoa, että ”kirjat ilmaisivat rekisteröidyn sairaanhoitajan päte-
vyysvaatimukset, olivat hyvän sairaanhoitajan julkilausuttuja, virallisia standarde-
ja 1970-luvulle saakka.”473 

Sairaanhoitajakoulun oppikirjaksi tarkoitettu General Nursing julkaistiin 
vuonna 1884 ja sen uudistettu laitos vuonna 1898. Teoksen kirjoittaja oli London 
Hospitalin ylihoitaja Eva Lückes, joka esimerkiksi Marianne Tallbergin mukaan 
on turhaan jäänyt oppikirjan tekijänä Nightingalen varjoon.474 Lückesin General 
Nursing oli hyvin laaja, 350-sivuinen sairaanhoidon oppikirja, jossa käsiteltiin 
myös yleisimpiä tartuntatauteja. Kuvia, piirroksia tai taulukoita kirjassa ei ollut. 
Esipuheessaan kirjoittaja kiitti yhteistyöstä ja avunannosta työpaikkansa lääkärei-
tä, joiden ehdotuksesta teos oli laadittu siten, että jokaisesta pääluvusta muodostui 
tavallaan itsenäinen luento.475 

 Lückes aloitti oppikirjansa kuvaamalla sairaanhoitajalta vaadittavia henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia (huolellinen ja tarkka, totuudessa pysyvä, lojaali esimie-
hille ja lääkäreille, kuuliainen) ja sitä, minkälaista käyttäytymistä sairaalaetiketti, 
siis lääkärit, ylihoitajat ja potilaat odottivat sairaanhoitajalta. Kirjassa selostettiin 
perusteellisesti sairaaloiden ilmanvaihtoa, tarkoituksenmukaista potilashuonetta 
ja vuodepotilaan hyvää hoitoa. Tartuntatautien leviämisen ehkäisyä ohjeistettiin 
yksityiskohtaisesti, minkä jälkeen kuvattiin lavantautipotilaan hoitoa sekä muiden 
yleisten tartuntatautien oireita ja hoitomenetelmiä. Subkutaanista injektiota ja la-
vantautipotilaan hoitoa selostaessaan Lückes painotti esitelleensä nimenomaan 
London Hospitalissa käytössä olleet menettelytavat, jotka saattoivat poiketa tois-
ten sairaaloiden vastaavista ohjeistoista.476 Lückesin oppikirjan General Nursing 
sisältö eteni hyvin samankaltaisesti kuin myöhemmin esiteltävissä muissa sairaan-
hoidon oppikirjoissa. 

Englannissa sairaanhoitajakouluissa oli jo 1800-luvun lopulla sairaanhoitaja-
oppilaiden käytössä melko korkeatasoiset kirjastot, joita esimerkiksi Nightingale 
oli vaatinut. Hänen mukaansa oppilaiden käytössä tuli olla ajanmukainen ja laaja 
ammattikirjallisuuden kokoelma, jotta heillä oli mahdollisuus varmistaa kirjois-
ta perusteet sairaaloissa potilaiden hoidossa käytetyille menettelytavoille.477 Ann 
Bradshaw on tutkinut sisällön analyysillä, miten sairaanhoitajan pätevyyttä kuvat-
tiin Englannissa käytetyissä sairaanhoidon oppikirjoissa. Aineisto muodostui 24 
sairaanhoitajakoulutukseen tarkoitetusta sairaanhoidon oppikirjasta ja kahdesta 
sairaanhoitajien esimiehille suunnatusta oppi- ja käsikirjasta, jotka olivat ilmes-
tyneet vuosina 1874–1971. Neljäntoista kirjan kirjoittajana tai kirjoittajina oli 
sairaanhoitaja, joka työskenteli ylihoitajana tai sairaanhoidon opettajana. Yhden

473 Bradshaw 2000, 322.
474 Tallberg 1994a, 186.
475 Lückes 1898, viii.
476 Lückes 1898, 163–165, 298–299.
477 Bradshaw 2000, 322; Bradshaw 2001, 5, 82–88. 
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oppikirjan olivat kirjoittaneet yhteistyössä sairaanhoitaja ja lääkäri. Tutkituista 
teoksista kahdeksan oli lääkärien tekemiä tautiopin kirjoja tai anatomian ja fysio-
logian oppikirjoja. 478 

Kaikissa Bradshaw’n analysoimissa teoksissa käsiteltiin kolmea aihealuetta, jot-
ka hänen mukaansa olivat sairaanhoitajan pätevyyden osa-alueita. Nämä kolme 
aluetta yhdistämällä muodostui sairaanhoitajan asiantuntemus eli kokonaisosaa-
minen. Ensimmäiseksi osa-alueeksi Bradshaw nimesi sairaanhoitajilta vaadittavat 
henkilökohtaiset ominaisuudet, joita tutkituissa kirjoissa lueteltiin erittäin run-
saasti. Näitä hyviä ominaisuuksia pyrittiin vahvistamaan koko koulutuksen ajan. 
Muutamat kirjoittajat479 ilmaisivat kristillisen vakaumuksen sairaanhoitajan työn 
lähtökohdaksi. Kaikissa oppikirjoissa selostettiin yleisimpien sairauksien oireita, 
aiheuttajia ja lääketieteellisiä hoitokeinoja. Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat 
olivat käytännönläheisiä ja helppotajuisia. Suurin osa 1800-luvulla ilmestyneistä 
oppikirjoista painotti sairaanhoitajaksi sopivuutta, toisin sanoen ”oikeanlaista” 
luonnetta. Sitä voitiin koulutuksella vahvistaa, mutta ei synnyttää. Sopivuuden li-
säksi hyvä sairaanhoitaja oli lääkärille ja esimiehilleen kuuliainen, elämätavoiltaan 
ja moraariltaan moitteeton, raitis, työssään huolellinen, järjestyskykyinen, nopea, 
täsmällinen ja kärsivällinen, rehellinen sekä kanssaihmisilleen ystävällinen.480

Vuonna 1918 julkaistiin A Complete System of Nursing, jonka kirjoittaja A. 
M. Ashdown nimesi sairaanhoitajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi ”todellisen 
rakkauden auttaa sairaita ja avuttomia, sillä sairaanhoitajan ammatti oli pyhä.” 
Sairaanhoitaja tarvitsi työssään hyvää itsekuria, koska sairaanhoitajan piti aina ja 
kaikessa asettaa potilaan etu oman henkilökohtaisen etunsa edelle. Lisäksi sairaan-
hoitajan tuli olla kuuliainen, lojaali, lempeä, hellä ja iloinen. Vuonna 1943 tästä 
oppikirjasta julkaistiin viimeisin korjattu painos.481 

Myös muita, sittemmin kymmeniä vuosia käytössä olleita sairaanhoidon oppi-
kirjoja julkaistiin ensimmäisen kerran 1930-luvulla. Tällainen oli esimerkiksi 1937 
julkaistu A General Textbook of Nursing, jonka kirjoittaja Evelyn Pearce määritteli 
sairaanhoitajuuden peräti polveutuvan Nightingalesta. Vaikka kaikenlainen tekni-
nen kehitys oli nopeaa terveydenhuollossa, sairaanhoitajan työn ydin eli potilaan 
ja hoitajan suhde oli pysynyt ja Pearcen tulkinnan mukaan tuli tulevaisuudessakin 
pysymään muuttumattomana. Kirjoittaja nosti potilaan hengelliset tarpeet fyysis-
ten ja psyykkisten tarpeiden rinnalle sekä totesi, että ystävällinen ja huolehtivainen 
sairaanhoitaja vähensi pelkällä olemuksellaan potilaan pelkoa.482 Toinen pitkään 
käytössä ollut oppikirja oli Margaret Houghtonin Aids to Practical Nursing (1938). 
Tässä oppikirjassa hyvä sairaanhoitaja kuvattiin ystävälliseksi, sympaattiseksi,

478 Bradshaw 2000; Bradswhaw 2001, 27–53.
479 Bradshaw´n (2001, 30–35) mainitsemat esimerkit: Nightingale 1860; Lee 1874; 
Wood 1887; Smith 1929; Darnell 1961. 
480 Bradshaw 2001,30–37, 42.
481 Bradshaw 2001, 30–33.
482 Pearce E 1937. Kirjan viimeisin painos ilmestyi vuonna 1971(Bradshaw 2001, 47).
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iloiseksi ja miellyttäväksi, joka jo pelkällä käyttäytymisellään herätti potilaan luot-
tamuksen ja vähensi tämän ahdistusta.483 

Toinen Bradshaw’n tarkastelema aihekokonaisuus oli käytännöllisten taito-
jen (esimerkiksi siivous ja potilaan perushoito) ja erilaisten hoitotoimenpiteiden 
(esimerkiksi hauteiden ja peräruiskeiden) opettaminen sairaanhoitajaoppilaille. 
Kaikissa oppikirjoissa käsiteltiin mallioppimista siitä näkökulmasta, että osaston-
hoitaja oli sairaanhoitajaopiskelijoiden tärkein malli ja esimerkki. Siksi osaston-
hoitajan oli oltava sekä käytännön hoitotaidoiltaan että teoreettisilta tiedoiltaan 
yksikkönsä paras sairaanhoitaja. Hänen oli myös aina varmistettava, että sairaan-
hoitajaoppilas ymmärsi, miksi sairaaloissa noudatettiin tiettyjä menettelytapoja. 
Analysoitujen oppikirjojen mukaan osastonhoitaja johti ja valvoi kaikkea osaston 
päivittäistä toimintaa, mutta kaikkinainen päätösvalta potilaan hoitoon liittyvis-
sä asioissa kuului lääkärille. Englannin sairaaloissa otettiin 1940-luvulla käyttöön 
ryhmätyömalli, joten sen aikaisissa julkaisuissa osastonhoitajaa nimitettiin yleen-
sä työryhmän johtajaksi. Kaikkien tutkittujen oppikirjojen kirjoittajat olivat yhtä 
mieltä siitä, että hyvä potilashoito edellytti hyvää johtamista, ja siihen vaikutti 
kaikkein eniten osastonhoitaja. Laadukas johtaminen puolestaan edisti hyvän il-
mapiirin rakentumista eri ammattiryhmien ja työntekijöiden välille.484 

Kolmas yhteinen sisältökokonaisuus käsitteli sairaanhoitajien ammatillista 
suhtautumista potilaisiin, kollegoihin ja sairaalassa työskenteleviin muiden am-
mattikuntien edustajiin (professional etiquette of right relationship). 1800-luvun 
loppupuolella ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosina ilmestyneissä sairaanhoidon 
oppikirjoissa edellytettiin, että sairaanhoitajien oli kyettävä hyvään keskinäiseen 
yhteistyöhön sosiaalisesta taustastaan riippumatta. Bradshaw’n mukaan tällainen 
vaatimus oli selvä merkki siitä, että oppikirjojen avulla pyrittiin vaikuttamaan 
Englannissa havaittuun ongelmaan: osan säätyläistaustaisista sairaanhoitajista ni-
mittäin todettiin valikoivan töitään ja siirtävän raskaita tai muutoin epämiellyttä-
viä tehtäviä alemmista yhteiskuntaluokista tulleille sairaanhoitajille.485 

Samasta syystä muistutettiin sairaanhoitajien keskinäisen ystävällisyyden ja 
kohteliaisuuden välttämättömyydestä. Esimerkiksi E. M. Fox kirjoitti 1914 jul-
kaistussa oppikirjassa First Lines in Nursing,486että kaikkien sairaalassa työskentele-
vien oli oltava kohteliaita toisilleen ammatillisesta tai yhteiskunnallisesta taustas-
ta riippumatta. Foxin mukaan sairaalan hyvä työilmapiiri heijastui myönteisesti 
potilaiden hyvinvointiin. Aina 1930-luvulle saakka englantilaisissa sairaanhoidon 
oppikirjoissa todettiin idealistisesti, että terveydenhuollon työntekijöillä tai am-
mattikunnilla ei voinut olla keskinäisiä eturistiriitoja tai erimielisyyksiä, koska 
he tekivät työtä yhteisen päämäärän eli potilaan hyvän hoidon saavuttamiseksi.

483 Houghtonin kirjoittaman Aids to Practical Nursing ensimmäinen painos ilmestyi 
vuonna 1938 ja viimeisin painos vuonna 1971 nimellä Practical Nursing. Sen toimitti 
Margaret Clark.
484 Bradshaw 2001, 44–46.
485 Bradshaw 2001, 45.
486 Fox 1914. First Lines in Nursing. Toinen, korjattu painos ilmestyi 1924 nimellä First 
Steps in Nursing. 
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Kirjojen mukaan suurissa sairaaloissa ammattien välinen hierarkia ja erityisesti 
sairaanhoitajien kuuliaisuus lääkäreille oli välttämätöntä, jotta kaikki voimavarat 
kyettiin suuntaamaan tavoitteen saavuttamiseen.487 Bradshaw’n mukaan Englan-
nissa eri yhteiskuntaluokista tulleiden sairaanhoitajien yhteistyö koheni ainakin 
osittain oppikirjojen ansiosta.

Norja 

Norjalaisen diakonissa Rikke Nissenin kirjoittama Lærebog i Sygepleie for Diakonis-
ser (1877) oli ensimmäinen norjalainen sairaanhoidon oppikirja, joka nimensä 
mukaisesti oli laadittu diakonissakoulutuksen oppikirjaksi ja diakonissojen käsi-
kirjaksi potilaiden kotihoidossa. Kirjan mukaan sairaanhoitajan tehtävä oli koota 
potilashuoneessa monenlaisia tietoja potilaasta kokonaisvaltaisesti koulutuksensa 
ja työkokemuksensa perusteella sekä kristillisen rakkauden ja aistiensa avulla.488 
Koska sairaanhoitaja kirjasi sairauskertomukseen erityisesti potilaan kokemuk-
sellista tietoa, sairauskertomuksesta kävi ilmi esimerkiksi potilaan subjektiivisia 
kokemuksia voinnistaan tai kivuistaan. Niiden lisäksi sairaanhoitaja havainnoi 
potilasta, keskusteli potilaan kanssa ja tallensi myös näitä omaan asiantuntemuk-
seensa perustuvia tietoja. 

Tällaiset tiedot eivät olleet kuitenkaan sellaista informaatiota, jota lääkärit tar-
vitsivat ja halusivat lääketieteellisten päätöstensä tueksi. He käyttivät luonnon-
tieteisiin perustuvaa lääketieteellistä tietoa, jota saatiin potilasta tarkkailemalla ja 
elintoimintoja rekisteröimällä. Esimerkiksi potilaan kehon lämpötilan ja pulssin 
muutokset tai verenpaineen vaihtelut olivat lääkärin näkökulmasta tärkeää tietoa. 
Niiden oli oltava objektiivisia, mitattavia ja luokiteltavia. Lääkärien asiantunti-
jatieto poikkesi siis merkittävästi sairaanhoitajien tarvitsemasta tiedosta. Näiden 
kahden ammattiryhmän tarvitseman tiedon erilaisuus ei ollut ongelmallista vaan 
se, että sairaanhoitajat olivat lääkäreille välttämätön tiedonkerääjä, jota ilman lää-
kärit eivät saaneet potilaasta tietoja. Siksi potilashuoneesta muodostui tila, jossa 
lääkärien ja sairaanhoitajien erilaiset näkemykset tiedosta alkoivat taistella. Nis-
sen muistutti, että sairaanhoitajien piti kirjata sekä lääkärien että sairaanhoitajien 
tarvitsemaa tietoa – ei siis missään nimessä luopua sellaisen tiedon keräämisestä, 
mitä he itse tarvitsivat työssään – ja antaa lääkärien käytettäväksi molemmat.489 
Sairaanhoitoon liittyvä valta tuli siis pitää tiukasti lääkäreiden ja sairaanhoitajien 
hallinnassa. Siksi opintonsa diakonissalaitoksessa keskeyttävien oli palautettava 
Nissenin oppikirja opinahjoonsa. Sen takia myös asiantuntijoiden potilaasta ke-
räämien tietojen kertominen potilaalle itselleen oli turhaa. Potilas ei voinut vai-
kuttaa itseään koskeviin hoitoratkaisuihin, koska hänellä ei ollut päätöksenteossa 
välttämätöntä tietoa. 

487 Bradshaw 2000, 321–322; Bradshaw 2001, vii, 45–47, 50.
488 “Eller hun uttrykte set slik: med kjærlig omtanke å lære å bedømme med øyet, et 
øye som åpent, uforbeholdent og samme tid skolert, og som så i en sammenheng.” 
(Martinsen 2000, 287).
489 Martinsen 2000, 286–289, 316–317.
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Nissen mainitsi lähteekseen Florence Leen ja erityisesti Florence Nightingalen 
sairaanhoitokirjat.490 Niiden ohella Nissen sai kirjoitusapua oslolaislääkäreiltä, 
sillä sairauksia, niiden hoitoa ja lääkeaineoppia koskeneet luvut olivat lääkärei-
den kirjoittamia.491 Teoksen nimiösivun mukaan oppikirja oli diakonissalaitoksen 
omaisuutta. Jos diakonissa tai sisaroppilas lähti diakonissalaitokselta, hänen oli 
palautettava hallussaan ollut kirja diakonissalaitokselle. Erikseen huomautettiin, 
että kirjaa ei saanut lahjoittaa tai myydä edes toisille sisarille. Tämä palauttamis-
vaatimus oli ehkä yritys estää pois lähtevää työntekijää hyödyntämästä kirjaa kä-
sikirjana diakonissaorganisaation ulkopuolella. Samalla pyrittiin varmistamaan, 
etteivät potilaat saaneet kirjaa käsiinsä.492 Ingrid Wyllerin ja Kari Martinsenin mu-
kaan Nissenin oppikirjan käyttöohjeiden tavoitteena oli estää lääketieteellisen am-
mattikirjallisuuden päätyminen maallikoiden käsiin. 493 Tästä huolimatta Nissenin 
Lærebog i Sygepleie for Diakonisser päätyi kuitenkin potilaiden luettavaksi. Jostain 
tuntemattomasta syystä kirja nimittäin tuli myyntiin kirjakauppoihin vuonna 
1879 ja lisäksi se julkaistiin vuonna 1881 lähes kokonaan Allmuevennen-lehden 
liitteinä.

Wyller ja Martinsen eivät lainkaan pohdi tai kysy, miksi kirjan lukijakunta 
haluttiin tarkasti rajoittaa. Tulkitsen Nissenin teoksen käyttörajoituksessa olleen 
kyse normalisoivasta vallankäytöstä, jonka tarkoitus oli estää potilaita lukemasta 
kirjaa. Tavoite naamioitiin ikään kuin potilasta olisi suojeltu sellaiselta vahingol-
liselta tiedolta, jolta potilasta tuli diakonissalaitoksen päättäjien mielestä varjella 
”potilaan parhaaksi”. Näin vahvistettiin asiantuntijaorganisaation ja sen asian-
tuntijoiden valta-asemaa suhteessa potilaisiin. Potilaiden näkökulmasta kyse oli 
kielletystä tiedosta ja tiedon saannin rajoittamisesta. Toisaalta käyttörajoitusta voi 
pitää asiantuntijoiden potilaisiin kohdistamana myönteisenä hallintatoimena, jos 
rajoittaminen ymmärretään yrityksenä suojella potilasta puoskaroinnilta. Menet-
telytavassa oli kyse myös uuden ja naisvaltaisen sairaanhoitajakunnan professio-
pyrkimysten ensiaskeleista, jonka avulla koulutetut sairaanhoitajat halusivat erot-
tautua muista sairaiden hoitajista.494  

Nissenin teos todettiin pian suppeaksi ja osin vanhentuneeksi. Uudistettuun 
painokseen lisättiin kirurgiaa, kirurgista sairaanhoitoa ja desinfektiota/baktee-
rioppia käsittelevä luku vuonna 1884. Nissenin oppikirja poistui käytöstä 1901, 
kun sen korvasi lääkäri Hans Waagen kirjoittama, sairaanhoitajien koulutukseen 
ja erityisesti sairaalassa työskenteleville sairaanhoitajille tarkoitettu Lærebog i Sy-
gepleie.495

490 Martinsen 1984, 140; Martinsen 2001, 309–310, 314. Myös Bjerkreim 1996, 89.
491 Martinsen 1984, 137. Myös Bjerkreim 1996, 90.
492 ”Denne Bog maa ikke af Søstrene bortgives eller sæljes. I Tilfædet af, at en Søster 
forlander Diakonissehusets Tjeneste, er hun forpligtet til mod Godtgjørelse at tilbage-
levere Bogen. Søstrene anmodes om at passe paa at Bogen ikke bliver læst af Patien-
terne.” (Nissen 2000, nimiösivulla, ei sivunumeroa).  
493 Martinsen 1984, 138; Martinsen 2000, 256–257; ”Så redd var dengang for å la leg-
folk få medisinsk ”faglitteratur” i hånden.” (Wyller 1953, 108).  
494 Ks. esim. Martinsen 1984, 139.
495 Martinsen 1984, 140; Bjerkreim 1996, 90.
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Vertaillessaan Nissenin ja Waagenin teoksia Martinsen havaitsi eroavuuksia ki-
rurgian ohella muiden erikoisalojen käsittelyn laajuudessa. Nissen käsitteli melko 
paljon lapsivuodeaikaa, pikkulasten hoitoa, mielisairauksia ja niiden hoitoa, koska 
näitä potilaita diakonissat kohtasivat eniten kotikäynneillään. Sairaaloissa sairaan-
hoitajat eivät tällaisia potilaita juurikaan hoitaneet, joten kyseiset oppialat puut-
tuivat Waagen kirjasta. Waage selosti laajasti sisätauteja, iho- ja sukupuolitauteja, 
mikrobeja ja niiden merkitystä. Viimeksi mainittu asiakokonaisuus puuttui ym-
märrettävästi Nissenin teoksesta kokonaan tai ohitettiin muutamalla sanalla, koska 
teos ilmestyi 1877 eli ennen ns. bakteriologista vallankumousta 1880-luvulla.496 

Martinsenin mukaan sekä Nissen että Waage painottivat sairaanhoitajan tar-
vitsevan hyviä vuorovaikutustaitoja, teoreettisia opintoja eli lääketieteellistä asi-
antuntijatietoa ja sairaanhoitajan työn oppimista harjoittelemalla. Nissen edel-
lytti sairaanhoitajalta kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvaa kutsumusta. 
Siivouskin kuului sairaalassa sairaanhoitajan tehtäviin, koska 1800-luvun lopulla 
kaikenlainen puhtaanapito oli itsestään selvästi naisen tehtävä eikä sairaaloissa ol-
lut erillistä siivoushenkilökuntaa. Hygienialla oli tietysti hyvin tärkeä tehtävä kai-
kessa sairaanhoidossa.

Kuten tuolloin koko yhteiskunnassa, naisen (sairaanhoitajan) oli oltava kuu-
liainen miehelle (lääkärille), eikä tätä asetelmaa kyseenalaistettu kummassakaan 
oppikirjassa. Nissenin mukaan sairaanhoitajan oli  pystyttävä toimimaan itsenäi-
sesti varsinkin kotikäynneillä, sillä useimmiten lääkäri ei ollut edes saatavilla. Siksi 
sairaanhoitajan työssä oli välttämätöntä ammatillisella koulutuksella hankittu tie-
to ja taito seurata potilaan vointia ja välittää tiedot lääkärille. Hyvä sairaanhoitaja 
oli luonteeltaan 1) urhoollinen ja harkitsevainen 2) vaitiolotaitoinen (potilastie-
tojen suhteen) 3) moraaliltaan moitteeton, täsmällinen ja järjestelytaitoinen ja 4) 
päättäväinen ja lääkärille ja esimiehille kuuliainen.497  

Waagen mukaan sairaanhoitajalta vaadittiin 1) sydämellisyyttä ja uhrautu-
vuutta 2) iloisuutta 3) luotettavuutta, totuudessa pysymiskykyä ja täsmällisyyt-
tä 4) lojaalisuutta lääkäriä kohtaan, auktoriteettia suhteessa potilaisiin ja kykyä 
ansaita potilaiden kunnioitus. Sairaanhoitaja oli lääkärin ammattiapulainen, joka 
teki lääkärin hänelle antamat tehtävät. Lisäksi sairaanhoitaja vastasi itsenäisesti 
sairaalan lukuisten tarvikkeiden ja kaluston hankinnasta ja niiden huollosta. Lää-
ketieteen edistyminen ja uusien laitteiden ja hoitokeinojen käyttöönotto edellyt-
tivät, että myös sairaanhoitajat päivittivät tietojaan ja laajensivat oma-aloitteisesti 
osaamistaan esimerkiksi lukemalla ammattikirjallisuutta. Martinsenin mukaan 
Waagen oppikirja antoi tuleville sairaanhoitajille hyvät lääketieteelliset valmiudet 
sairaanhoitajan työhön sairaalassa. Nissen painotti enemmän sairaanhoitajan it-
senäistä asemaa erityisesti kotihoidossa ja diakoniatyössä.498 Siksi hänen teoksensa 
oli sopiva oppikirja sellaisia töitä tekeville. 

496 Martinsen 1984, 141–168, Vuorinen 1999, 33.
497 Martinsen 1984, 144, 145, 147, 169; Martinsen 2000, 264, 276–284; Bjerkreim 1996, 
91.
498 Martinsen 1984, 144, 146–147, 165, 168–172.
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Waagen kirjoittaman oppikirjan syrjäytti vuonna 1921 julkaistu Håndbok i sy-
kepleien, jonka kirjoittajat olivat lääkärit Kr. Grøn ja Sofus Widerøe. He, kuten suu-
rin osa muistakin kirjan laadintaan osallistuneista lääkäreistä, toimivat luennoit-
sijoina Kristiania sykehus sykepleieskolessa. Tässä perusteellisessa 350-sivuisessa 
kirjassa käsiteltiin lähes kaikkia sairaanhoitajakoulun silloiseen ohjelmaan sisälty-
neitä lääketieteellisiä oppiaineita: anatomiaa ja fysiologiaa, tuberkuloosia ja muita 
tartuntatauteja, korva-, nenä- ja kurkkutauteja, terveydenhoitoa ja sen yhteydessä 
rokotuksia, iho- ja sukupuolitauteja, sisätauteja, mielisairaanhoitoa, kirurgiaa ja ki-
rurgista sairaanhoitoa. Sairaanhoitaja esiteltiin lääkärin määräysten toteuttajana ja 
potilaan voinnin tarkkailijana, työskentelipä tämä millä erikoisalalla hyvänsä.

Grønin ja Widerøen teoksen alkuun oli liitetty sairaanhoidon opettaja Andrea 
Arntzenin ja ylihoitaja Aagot Larsenin laatima luku. Tässä 27-sivuisessa luvussa 
tarkasteltiin hyvältä sairaanhoitajalta vaadittuja ominaisuuksia, sairaanhoitajan 
velvollisuuksia sekä selostettiin sairaalan toimintaa. Arntzen mukaan hyvän sai-
raanhoitajan ominaisuuksia olivat hyvä terveys, fyysinen vahvuus, nopea oival-
luskyky, kohteliaisuus ja muiden arvostus, hyvä itsehillintä, luotettavuus, kyky 
ottaa vastuuta sekä kärsivällisyys. Sairaanhoitajalla oli oltava hyvät lääketieteen 
perustiedot sairaiden hoitamisesta, sillä potilaan oli voitava luottaa siihen, että sai-
raanhoitajat ja lääkärit tekivät huolellisesti heille määrätyt tehtävät ja noudattivat 
vaitiolovelvollisuutta.499

Larsen painotti puhtauden ja sairaalahygienian merkitystä ja antoi yksityis-
kohtaisia ohjeita esimerkiksi lattian pesusta ja hoitotarvikkeiden puhdistamisesta. 
Hän muistutti siitä, miten äärettömän merkityksellistä oli se, miten potilas vas-
taanotettiin osastolle. Siinä sairaanhoitaja oli keskeisin toimija. Potilaan päivittäi-
sen hoidon Larsen kuvasi kellon tarkasti. Esimerkiksi potilaan ruumiin lämpötila 
oli mitattava klo 7 ja 18. Jos potilas hikoili runsaasti, kainalon sijasta mitattiin 
lämpö peräsuolesta ja suusta. Vuodepesu selostettiin niin perusteellisesti, että sen 
pystyi tekemään ensikertalainenkin annettuja ohjeita noudattaen. Ylihoitaja Lar-
senin näkemyksen mukaan sairaanhoitaja oli epäitsenäinen lääkärin apulainen, 
joka viestitti tietoja ja havaintoja potilaan voinnista lääkärille, auttoi potilasta ja 
tarvittaessa avusti lääkäriä erilaisissa hoitotoimenpiteissä.500 

Vuonna 1926 ilmestyi Grønin ja Widerøn teoksen toinen painos uuden nimi-
senä:501 Lærebok i sykepleien. Ensimmäiseen painokseen verrattuna siihen oli lisät-
ty radiologiaa käsittelevä uusi luku ja oli jätetty pois anatomian ja fysiologian luku. 
Vuonna 1922 oli ilmestynyt ja välittömästi suuren suosion saavuttanut lääkäri 
Alette Schreinerin laatima oppikirja Menneskets anatomi og fysiologi, jota käytet-
tiin anatomian ja fysiologian oppikirjana sairaanhoitajakouluissa. Sen Schreiner 
oli laatinut oltuaan vuosia lääkintämiesten opettajana. Teoksesta otettiin useita 
painoksia ja se mainitaan vielä 1990 ilmestyneessä anatomian ja fysiologian oppi-
kirjassa perustana.502

499 Grøn & Widerøe 1921, 2–9.
500 Grøn & Widerøe 1921, 10–28.
501 Kirjoittajat totesivat esipuheessaan, että toisen painoksen nimi muuttui, mutta ei-
vät perustelleet sitä mitenkään.
502 Bjerkreim 1996, 92–93.



101

Rikke Nissenin oppikirjan ilmestymisestä kului yli 60 vuotta ennen kuin seu-
raava varsinainen sairaanhoidon oppikirja julkaistiin: kolmiosaisen oppikirjan 
Lærebok for sykepleiersker ensimmäinen ja toinen osa julkaistiin maaliskuussa 1941 
ja kolmas osa saman vuoden syksyllä. Kirjan päätoimittaja oli lääkäri ja toimi-
tuskunnan muodostivat neljä sairaanhoitajaa. Osajulkaisujen laatimiseen osallis-
tui yhteensä useita kymmeniä eri alojen sairaanhoitajia ja lääkäreitä, jotka kaikki 
myös mainittiin kirjoittajina. Teossarja oli laadittu sairaanhoitajakouluihin oppi-
kirjaksi ja työssä olleiden sairaanhoitajien käsikirjaksi. 

Ensimmäisessä osassa keskityttiin kotisairaanhoitoon, toisessa käsiteltiin 
muun muassa lääkehoitoa, hygieniaa, ravinto-oppia ja ravitsemusta, laborato-
riotutkimuksia, radiologiaa, sairasvoimistelua ja kylpyhoitoja. Sekä ensimmäinen 
että toinen osa olivat Sykepleien-lehteen arvostelun kirjoittaneen sairaanhoidon 
opettaja Andrea Arntzenin mukaan kerrassaan kehnoja. Kritiikin mukaan näistä 
uusista oppikirjoista puuttuivat käytännölliset ohjeet ja ennen muuta perustelut, 
miksi jokin tehtävä piti tehdä tietyllä tavalla. Arntzenin tyrmäävä arvio sai tukea 
muiltakin sairaanhoitajilta.

Torhild Bjerkreimin503 tulkinnan mukaan sairaanhoitajien kielteiset arviot joh-
tuivat siitä, että norjalaiset sairaanhoitajat olivat vielä sidoksissa vuosikymmeniä 
aiemmin ilmestyneiden, lääketieteelliseen tietoon painottuneiden oppikirjojen 
viitoittamaan malliin. Ainoastaan sen mukaiset oppikirjat ymmärrettiin ”oikean-
laisiksi” oppikirjoiksi. Toisin sanoen sairaanhoidon oppikirjaksi oli normalisoitu 
vain lääketieteellistä tietoa sisältävä kirja. Sairaanhoitajat eivät halunneet oppi-
kirjoissa käsiteltävän sairaanhoitajan työtä tai sairaanhoidon teoriaa vaan konk-
reettisia, lääketieteelliseen tietoon perustuvien toimenpiteiden ohjeita. Hyvä op-
pikirja oli siis menettelytapojen reseptikokoelma. Oppikirjasarjan viimeinen osa 
oli lääkäreiden kirjoittama tautioppi, jossa käsiteltiin mielisairauksia ja äitiys- ja 
lastenhoitoa – aivan kuten Nissenin vajaat sata vuotta aiemmin ilmestyneessä op-
pikirjassa. Tämä kolmas, selkeästi lääketieteelliseen asiantuntijatietoon painottu-
nut oppikirja ei herättänyt kritiikkiä.504

Vuonna 1951 ilmestyneessä kirjasarjan toisessa korjatussa painokses-
sa otettiin huomioon Arntzenin arvostelu; päälukuja uudistettiin perus-
teellisesti. Vuonna 1960 julkaistuun kolmanteen painokseen vielä lisättiin 
vanhusten sairaanhoitoa ja geriatriaa käsittelevä luku. Norjan sairaanhoitaja-
koulutus muuttui oleellisesti vuonna 1962, kun koulutuksen sisällöllinen pai-
nopiste ja näkökulma siirtyivät lääketieteen opetuksesta hoitotieteen ope-
tukseen. Niinpä lääketiedepainotteinen Lærebok for sykepleiersker todettiin 
vanhentuneeksi, ja sen korvasi vuonna 1967 uusi oppikirjasarja Lærebok for
sykepleierskeskoler. Bjerkreimin näkemyksen mukaan Arntzenin ankara kritiikki 
osoittautui ajan kuluessa hyödylliseksi, sillä tuoreimmissa oppikirjoissa aiheita 
tarkasteltiin sairaanhoitajan ja potilaan näkökulmasta – ei enää lääketieteen tai

503 Torhild Bjerkreim on norjalainen sairaanhoitaja ja kustannustoimittaja, joka on 
tutkinut sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaanhoitajakoulutuksessa käytettyjen oppi-
kirjojen historiaa Norjassa.
504 Bjerkreim 1996, 94.
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lääkärin – painottaen myös hoitotoimenpiteiden teknistä ohjausta. Toki uusim-
missakin kirjoissa selostettiin hoitojen, toimenpiteiden yms. lääketieteelliset pe-
rusteet, mutta pääpaino oli sairaanhoitajan työssä.505

Tanska  

Maakuntasairaaloiden sairaanhoitajakoulutuksen sisältyi tietopuolista opetusta 
enenevässä määrin 1920-luvun puolivälistä lähtien, jolloin yhä useammassa kou-
lussa otettiin käyttöön Tanskan Sairaanhoitajajärjestön kustantamia oppikirjoja. 
Tanskassa käytettiin monia sairaanhoitoa käsitteleviä käännöskirjoja ennen ko-
timaisten ilmestymistä.506 Tanskalaiset lääkärit Holger Jacobæus ja Aage E. Kiær 
aloittivat 1896–1897 Kööpenhaminan Kommunehospitalin sairaanhoitajakou-
lussa teorian luennot, joiden perusteella he kirjoittivat ensimmäisen tanskalaisen 
sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjan Haandbog for Sygeplejersker (1904).507 Siinä 
selostettiin piirrosten kera anatomiaa ja fysiologiaa, neuvottiin sitomisessa, vuo-
tojen tyrehdyttämisessä ja muun ensiavun antamisessa. Terveyteen vaikuttavia te-
kijöitä (kuten vesi, ilma ja muu elinympäristö) ja erityisesti sairaalahygieniaa sel-
vitettiin varsin yksityiskohtaisesti. Sen jälkeen kerrottiin yleisimmistä sairauksista 
kuten tuberkuloosista, lavantaudista ja kupasta sekä niiden hoidoista. Niin ikään 
terveellisestä ravinnosta ja pikkulasten hoidosta annettiin neuvoja. 

Haandbog for Sygeplejersker-teoksessa tiivistyi behavioristinen käsitys sairau-
desta (aiheuttaja, oire, diagnoosi, hoito) ja sen lääketieteellisestä hoidosta. Potilas-
ta ja sairaanhoitoa lähestyttiin selkeästi lääkärin näkökulmasta: miten diagnosoida 
ja hoitaa sairaus. Sairaanhoitajat eivät olleet oppikirjaan tyytyväisiä, koska siinä ei 
käsitelty sairaanhoitajan työtä eikä terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä sairaan-
hoitajan näkökulmasta. Siksi Tanskan Sairaanhoitajaliitto julkaisi vuonna 1910 
samannimisen oppikirjan Haandbog for Sygeplejersker.508 Se oli tanskalaisen sai-
raanhoitajan toimittama ja alun perin saksalaista sairaanhoitajakoulutusta varten 
tehty oppikirja. Kirja jäi kuitenkin jostain syystä lähes myymättä ja käyttämättä. 

Osassa sairaanhoitajakouluja käytettiin Jacobæuksen ja Kiærin teoksen uusia 
painoksia vielä 1931, vaikka 1927 oli ilmestynyt Tanskan Sairaanhoitajaliiton kus-
tantamana lääkärien ja sairaanhoitajien yhdessä kirjoittama kolmiosainen kirjasar-
ja Lærebog og Haandbog i Sygepleje, jonka olivat toimittaneet sairaanhoitaja Munck 
ja ylikirurgi Rydgaard. Lääkärikunta oli vastustanut kirjasarjahanketta, koska se 
piti sairaanhoitajien teoriaopetusta turhana, jopa vaarallisena. Lääkärit epäilivät, 
että ”liian oppineet”509 sairaanhoitajat olisivat voineet muodostua heidän auktori-
teettiasemansa uhkaksi. Wingenderin mukaan pelko oli sairaanhoitajien mielestä 
täysin turha, sillä sairaanhoitajat eivät halunneet tieteellistää koulutustaan eivätkä 
kouluttautua apulääkäreiksi tai puoskareiksi. Sairaanhoitajat halusivat kirjavien 

505 Bjerkreim 1996, 92–94.
506 Wingender (1999a, 62) mainitsee esimerkkinä vuonna 1833 ilmestyneen kirjan An-
viisning til Sygepleie, jonka oli kirjoittanut saksalainen lääkäri J. F. Dieffenbach. 
507 Wingender 1999a, 62–64.
508 Salzwedel, 1910 Haandbog for Sygeplejersker. 
509 Wingender 1999b, 64–65.
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koulutuskäytäntöjen tilalle sairaanhoitajakoulutukseen valtakunnallisen opetus-
suunnitelman, johon olisi sisältynyt sairaanhoitajan työssään tarvitsemaa sairaan-
hoidon ja lääketieteen tietopuolista opetusta. 

Lærebog og Haandbog i Sygepleje -kirjasarjan ensimmäinen osa oli laadittu val-
mistavan sairaanhoitajakoulun oppikirjaksi ja siinä käsiteltiin esimerkiksi sairaan-
hoidon historiaa, kemiaa, fysiikkaa, kirurgiaa ja sisätauteja sekä lääketieteen että 
sairaanhoitajan näkökulmasta.510 Seuraavaksi julkaistiin psykiatrian ja psykiatrisen 
sairaanhoidon oppikirja sekä sarjan päätteeksi anatomian ja fysiologian oppikirja. 
Teossarja oli tarkoitettu sairaanhoitajakoulutukseen ja työssä toimivien sairaanhoi-
tajien käsikirjoiksi. Lærebog og Haandbog i Sygepleje -kirjasarjan kolme teosta muo-
dostivat perustan, jolle Tanskan vähitellen yhtenäistyvä sairaanhoitajien koulutus 
rakentui 1920-luvulta lähtien.511 Lääkäreiden vastustus hiipui ajan myötä, koska yhä 
useampi lääkäri pääsi tai joutui osallistumaan oppikirjojen kirjoittamiseen ja koska 
lääkärit huomasivat kirjojen käyttökelpoisuuden sairaanhoitajien asiantuntijatie-
don ja käytännön hoitotaitojen kohottajana. Lääkäreiden aiempaa myönteisempi 
suhtautuminen oppikirjahankkeeseen johtui ilmeisesti myös siitä, että entistä enem-
män opiskelleiden sairaanhoitajien ei havaittu uhanneen lääkäreiden asemaa.512 

Ruotsi 

Kun Ruotsin Punainen Risti aloitti sairaanhoitajien kouluttamisen 1867, se osti 
opetusta varten ihmisen anatomian kuvaston.  Sen sijaan sairauksia ja niiden hoi-
toa käsittelevää hakuteosta ei hankittu, koska sairaanhoitajaoppilaiden vähäiselle 
pohjakoulutustasolle sopivaa ei ollut koulutuksen järjestäjien tiedossa. Vuonna 
1870 koulu sai Friedrich von Esmarchin kirjoittamat teokset Första förbandet på 
slagfältet ja Menniskokärlekens strid mot krigets fasor.513 Holmdahlin mukaan opet-
tajana toiminut sairaanhoitaja luki iltaisin ääneen opiskelijoille ilmeisesti edellä 
mainittuja kirjoja. Ainakin joillain sairaanhoitajakursseilla vuonna 1890 oppikir-
jana oli itävaltalaisen lääkärin Th. Billrothin kirjoittama Sjukas vård i hemmet och 
på sjukhuset. Handbok för familjer och sjuksköterskor, joka ilmestyi vuonna 1882.514 
Suomeksi se julkaistiin nimellä Käsikirja sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tar-
peeksi vuonna 1885.515

510 Lackström 1947, 177.
511 Wingender 1999b, 16.
512 Wingender 1999a, 64–65.
513 Första förbandet på slagfältet (von Esmarch 1870a). Holmdahl (1994, 114) väit-
tää toisen kirjan olleen Wistrandin kirjoittaman Humanitetens strid mot krigets fasor. 
Ruotsin kansalliskokoelmasta tai kirjaluetteloista ei kyseistä kirjaa löydy, joten tulkit-
sen Holmdahlin tarkoittaneen Esmarchin myös 1870 julkaistua teosta Menniskokärle-
kens strid mot krigets fasor. 
514 Suomen sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1948, 31–32; Nimimerkki H. C. 1952. 
Lähteissä kerrotaan Olga Lackströmin opiskelusta Sabbatsbergin sairaanhoitajakou-
lussa ja Ruotsin Punaisen Ristin sairaanhoitajakurssilla, joissa oppikirjana käytettiin 
kyseistä Billrothin kirjoittamaa kirjaa. 
515 Alkuperäisteos Die Krankenpfl ege im Hause und in Hospitale julkaistiin 1881 Itä-
vallassa. 



104

Ruotsalaiset lääkärit Curt Wallis ja F. W. Warfvinge kirjoittivat 1889 ilmesty-
neen Sjukvård och helsovård -kirjansa esipuheessa, että se oli ensimmäinen sairaan-
hoitajien koulutukseen tarkoitettu oppikirja, ja näin ollen se korjasi merkittävän 
puutteen Ruotsissa. He mainitsivat tarkoittaneensa teoksensa kaikille niille naisille, 
jotka hoitivat sairaita. Teos perustui kirjoittajien omiin ja neljän heidän kollegansa 
pitämiin luentoihin Sabbatsbergin sairaalan sairaanhoitajakoulussa Tukholmassa. 
Oppikirjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin kemian perusteita, anatomiaa, fysio-
logiaa ja terveydenhoitoa. Toisessa osassa selostettiin potilaan ruokavaliota, las-
ten sairaanhoitoa, naistentauteja ja synnytyksiä, desinfektiota ja sidontaa. Lisäksi 
F. W. Warfvinge tarkasteli myös hyvän sairaanhoitajan ominaisuuksia, velvolli-
suuksia ja työtehtäviä. Kirjoittajan mukaan kutsumuksen lisäksi sairaanhoitaja 
tarvitsi ammatillista koulutusta.516 Sairaanhoitajan oli ennen kaikkea oltava mo-
raaliltaan ja elämäntavoiltaan moitteeton, järjestyskykyinen, totuudessa pysyvä ja 
vaitiolotaitoinen sekä myötätuntoa kärsiviä kohtaan tunteva.517  Sairaanhoitajan 
tehtäviin kuului huolehtia hoitoympäristön siisteydestä ja puhtaudesta. Potilaan 
perushoito, asentohoito makuuhaavojen ehkäisemiseksi ja riittävästä ravinnosta 
huolehtiminen olivat sairaanhoitajan keskeisiä työtehtäviä.518 Holmdahlin mu-
kaan Wallisin & Warfvingen teosta käytettiin esimerkiksi Sophiahemmetin sai-
raanhoitajakoulussa 1890-luvulla.519 Oppikirjaa voi luonnehtia monen erikoisalan 
tautiopin kirjaksi, johon oli liitetty luettelo sairaanhoitajaihanteeseen sisältyneistä 
henkilökohtaisista ominaisuuksista ja sairaanhoitajan tehtävistä. Sairaanhoitaja 
kuvattiin lääkärin apulaiseksi. 

Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever, joka sittemmin tuli tun-
netuksi nimellä ”Grållan”, ilmestyi 1899. Tämä professori Robert Tigerstedtin520 
toimittama neliosainen teos koostui neljän lääkärin ja yhden opetushoitajan lu-
entojensa pohjalta laatimista luvuista. Teoksen loppuun oli lisätty vierasperäisten 
lääketieteellisen sanojen luettelo ruotsinkielisine vastineineen. Oppikirja otettiin 
käyttöön 1906 myös Punaisen Ristin sairaanhoitajakoulussa.521 Iris Erlövin ja 
Kerstin Peterssonin mukaan Grållanin ohella toinen käytössä ollut sairaanhoidon 
oppikirja oli Hugo Tollin kirjoittama Några av sjukvårdens principer: föreläsningar 
hållna för diakonissanstaltens sjukvårdselever, joka julkaistiin vuonna 1906. Ilmei-
sesti sitä käytettiin lyhytkestoisilla sairaanhoitajien kursseilla.522

Grållan alkoi Robert Tigerstedtin kirjoittamalla anatomian ja fysiologian osal-
la. Luustoa, lihaksistoa, verenkiertoa ja sisäelinten toimintaa havainnollistettiin

516 Wallis & Warfvinge 1889, II osa, 4.
517 Wallis & Warfvinge 1889, II osa, 5.
518 Wallis & Warfvinge 1889, II osa, 28–38.
519 Holmdahl 1994, 129.
520 Robert Tigerstedt (1853–1923) toimi laboraattorina ja fysiologian professorina 
Karolinska institutenissa 1880–1899. Hän palasi Helsinkiin vuonna 1900 fysiologian 
professoriksi. Jaakko Ignatiuksen (2003, 280–281) mukaan Tigerstedt on edelleen ehkä 
kansainvälisesti tunnetuin suomalainen lääketieteilijä, joka oli ehdolla myös nobelis-
tiksi. Robert Tigerstedt julkaisi lukuisia fysiologian käsi- ja oppikirjoja.   
521 Holmdahl 1994, 129–130; Laiho 200, 175; Wyller 1953, 115–116.  
522 Erlöv & Petersson 1992, 34.
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monin piirroksin ja värikuvin. Kirjoittaja selosti potilaan ravitsemusta ja aisteja 
melko yksityiskohtaisesti. 523 Tämä ensimmäinen osa antoi lukijalle hyvät valmiu-
det ymmärtää, mitä seuraavissa osissa käsiteltiin. Toisessa osassa John Berg selitti 
erittäin tarkasti haavainfektion syyt ja hoitotoimenpiteet ja esitteli hoitotarvikkei-
den desinfektio- ja steriloimismenetelmät. Sen jälkeen selostettiin verenvuodon ja 
tapaturmien, kuten esimerkiksi puhtaiden ja likaisten murtumien hoitoa sekä nu-
kutusta ja paikallispuudutusta. Teksti oli laadittu sairaanhoitajan työn näkökul-
masta. Berg perusteli erilaiset puhdistuskäytännöt ja hoitotavat tarkasti, esimer-
kiksi miksi ja miten sairaanhoitajan piti seurata nukutetun tai leikatun potilaan 
vointia.524 Teoksen kolmannessa, sisätauteja ja yleistä tautioppia käsittelevässä 
osassa J. G. Edgren selosti erilaisia yleisoireita, niiden syitä ja tutkimuksia. Yleisim-
mistä tartunta- ja tulehdussairauksista ja sisätaudeista kerrottiin aiheuttaja, oireet, 
tutkimukset ja hoito sekä mahdolliset komplikaatiot.525

Ernst Almquistin laatimassa neljännessä, hygieniaa käsittelevässä osassa tar-
kasteltiin tartuntojen ehkäisemisen näkökulmasta terveellistä hoitoympäristöä 
kuten esimerkiksi ilmanvaihtoa ja lämpötilaa, siivoamista, puhdasta juomavettä 
sekä hoitotilojen ja kalusteiden pintamateriaalien puhdistamista. Selostusta kes-
kuslämmityksestä havainnollistettiin lämmityskattilan ja putkiston kuvalla ilmei-
sesti sen harvinaisuuden ja uutuuden vuoksi. Kirjoittaja neuvoi, miten potilasta 
kotona hoidettaessa voi estää tartuntojen leviämisen. Lisäksi hän antoi erilaisia 
käytännöllisiä ohjeita siitä, miten sairaanhoitajan oli mahdollista estää mikrobi-
en aiheuttamia ruokamyrkytyksiä ruoka-aineiden ja ruoan oikealla käsittelyllä ja 
säilytyksellä. Lisäksi Almquist muistutti, että ”tyypillinen naisten hame ei sopinut 
sairaanhoitajalle, koska tyköistuva yläosa puristi rintakehää kasaan ja hankaloitti 
hengitystä. Lattiaa viistävä, levenevä alaosa tai laahus levitti taudinaiheuttajia ja 
likaa.”526

Teossarjan viides osa oli Sophiahemmetin nimettömäksi jätetyn opetushoita-
jan laatima. Neljän ensimmäisen osan lääkärikirjoittajat mainittiin nimeltä, mut-
ta ilmeisesti opettajana toiminutta sairaanhoitajaa ei pidetty muiden kirjoittajien 
kanssa tasavertaisena kirjoittajana. Emanuelssonin mukaan kyseisen osan kirjoit-
taja oli opetushoitaja Walborg Nordin.527 Sophiahemmetin koulutuksen uskon-
nollisuus tuli esiin vain tässä opetushoitajan tekstissä. Hänen mukaansa sairaan-
hoitajan työ ja kutsumus perustuivat lauseeseen

523 Tigerstedt  1906. Föreläsningar hållna på Sophiahemmets sjuksköterskeelever. I 
Anatomi och fysiologi.
524 Berg 1906. Föreläsningar hållna på Sophiahemmets sjuksköterskeelever. II Kirurgi. 
525 Edgren 1906. Föreläsningar hållna på Sophiahemmets sjuksköterskeelever. III Invär-
tes medicin. Edgren selosti yleisoireista kuumeen, yskän, ripulin ja pääsäryn. Tartunta- 
ja tulehdussairauksista selostettiin lavantaudit, tulirokko, sikotauti ja keuhkokuume. 
Sisätaudeista selostettiin yleisimpiä suoliston ja keuhkojen sairauksia, sokeritauti, hal-
vaukset ja kaatumatauti. 
526 Almquist 1906, 28. Almquist 1906. Föreläsningar hållna på Sophiahemmets sjuk-
sköterskeelever. IV Hygien. 
527 Emanuelsson 1990, 49.
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”Dig, Herre vilja vi tjäna, vare det grunden och målet för önskan att ingå i sjuk-
vårdskallet – önskan att få tjäna Herren i våra lidande medmänniskor.”528 

Kirjoittaja painotti, että hyvä sairaanhoitaja ei koskaan saanut eikä voinut olet-
taa, että osasi kaiken. Sairaanhoitajalla oli velvollisuuksia potilasta, lääkäriä, muita 
sairaalassa työskenteleviä, potilaan omaisia ja itseään kohtaan. Oppikirjan nor-
matiivisen ohjeistuksen mukaan potilaalle oli osoitettava ystävällisyyttä ja nöy-
ryyttä sopivasti, sillä liiallinen ystävällisyys saattoi vähentää potilaan luottamusta 
sairaanhoitajaan. Myötätuntoa ja ymmärrystä oli osoitettava, koska siten sairaan-
hoitaja helpotti potilaan kärsimyksiä. Opetushoitajan ohjeen mukaan potilasta 
tuli kohdella siten, kuin itse haluaisi tulla kohdelluksi. Sairaanhoitajan tuli olla 
ominaisuuksiltaan täsmällinen, palvelualtis, huolellinen, vaitiolotaitoinen ja rau-
hallinen. Hyvä sairaanhoitaja käsitteli potilasta varovasti, jotta ei aiheuttaisi tälle 
ylimääräistä kipua.529

Opetushoitajan mukaan sairaanhoitaja oli lääkärin alainen ja toimi tämän oh-
jauksessa. Kirjoittaja normalisoi hyvän sairaanhoitajan lääkärin ja potilaan palve-
lijaksi. Lääkärille tuli olla kohtelias, avulias ja hyvin tottelevainen. Kokenutkaan 
sairaanhoitaja ei milloinkaan saanut arvostella lääkärin toimintaa tai väittää vas-
taan lääkärille, koska sairaanhoitajalla ei ollut siihen vaadittavaa asiantuntemusta. 
Toisin sanoen sairaanhoitajan asiantuntijatieto oli alisteinen lääkärin lääketieteel-
liselle asiantuntemukselle. Sairaanhoitajan keskeinen tehtävä oli välittää lääkärille 
tiedot potilaan voinnista suullisesti ja kirjaamalla huomioitaan potilasasiakirjoi-
hin. Sairaanhoitajan asema tiedon välittäjänä ja dokumentoijana olikin keskeinen 
syy siihen, miksi lääkärit halusivat opettaa sairaanhoitajille lääketieteellistä tietoa 
luentojen ja oppikirjojen avulla. Näin lääkärit varmistivat, että sairaanhoitajat ym-
märsivät ja noudattivat lääkäreiltä saamiaan hoito-ohjeita.  

Opetushoitaja muistutti, että muihin sairaalassa työskenteleviin ja potilaan 
omaisiin oli suhtauduttava kärsivällisesti ja kohteliaasti. Sairaanhoitajalla oli 
velvollisuuksia myös itseään kohtaan: aterioita ei saanut jättää väliin kiireeseen 
vedoten ja riittävästä levosta piti huolehtia. Ulkoilu, moitteeton moraali ja ter-
veelliset elämäntavat auttoivat sairaanhoitajaa jaksamaan fyysisesti ja psyykkisesti 
raskaassa työssä.530 Sairaanhoitajan jaksamisesta huolehtimisen voi tulkita myös 
työnantajan näkökulmaksi: terveet sairaanhoitajat jaksoivat tehdä työtä enemmän 
ja paremmin kuin huonokuntoiset.

Potilaan hoitoympäristöä, esimerkiksi huoneen lämpötilaa, valaistusta, ka-
lustusta ja tuuletusta koskevat ohjeet olivat opetushoitajan laatimassa osassa hy-
vin samankaltaiset kuin Almquistin kirjoittamassa Hygienia-osassa. Esimerkiksi 
siivousta ja muuta puhtaanapitoa tai välinedesinfektiota koskevat ohjeet eivät 
eronneet edellisen kirjoittajan teksteistä. Opetushoitaja antoi selkeitä määräyksiä 
käytännön hoitotoimista (esimerkiksi potilaan peseminen, ruokailu, kuumeen 
mittaaminen, hengityksen seuranta, potilaan valmistaminen leikkaukseen) ja

528 Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 1.
529 Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 10–11.
530 Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 10–15.
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perusteli ohjeet melko tarkasti. Esimerkiksi vuodepotilaan pesemisjärjestys pe-
rusteltiin etenemisellä puhtaasta likaisempaan. Kirjoittaja selosti myös, mitä tar-
koitettiin erilaisilla lääkemuodoilla kuten pillereillä, voiteilla ja lääkehuuhteluilla. 
Lääkkeiden antamista ja erilaisia hoitotoimenpiteitä, kuten hauteita, hoitokylpyjä 
ja hoitoperäruiskeita, kuvattiin seikkaperäisesti.531

Myös Ruotsissa sairaanhoidon oppikirjoilla oli pitkät käyttöajat, sillä Grål-
lanista otettiin monia uusia ja korjattuja painoksia. Sen lukuja uudistettiin mo-
niammatillisissa työryhmissä, joihin kuului yhteensä yli 20 sairaanhoitajaa, jotka 
edustivat kaikkia sairaanhoidon erikoisaloja.532 Grållanin kahdeksas painos ilmes-
tyi vuonna 1935. Siinä selostettiin aiempaa yksityiskohtaisemmin ja laajemmin 
monenlaisia yhden oikean menettelytavan sijasta rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia 
hoito- ja muita toimintamuotoja.

Kokonaisuudessaan Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever oli 
varsin monipuolinen oppikirja. Siinä oli yksissä kansissa anatomian ja fysiologian, 
tautioppien, hygienian ja sairaanhoidon oppikirjat. Grållanin kirjoittajat pyrkivät 
perustelemaan esittämiään menettelytapoja uusimmalla tieteellisellä tiedolla. So-
phiahemmetin sairaanhoitajakoulun uskonnollisuus tuli esiin ainoastaan opetus-
hoitajan tekstissä, jossa hän normalisoi sairaanhoitajan edellytykseksi kristillisen 
elämänkatsomuksen.

Foucaultlaisesta näkökulmasta Grållanin kolme ensimmäistä lukua olivat 
lääketieteelliseen tietoon keskittyviä asiantuntijatiedon jakajia. Vallankäyttö oli 
myönteistä, koska kaikki lääkärikirjoittajat jakoivat asiantuntijatietojaan ja -tai-
tojaan toiseen ammattikuntaan kuuluville sairaanhoitajille. Oppikirja oli laaja ja 
sisälsi uusinta tietoa, joten se oli erittäin hyvä käsikirja työssä olleille sairaanhoi-
tajille. Kun oppikirjassa kerrottiin yksityiskohtaisesti, millaista tavallisesti lääke-
tieteellistä tietoa sairaanhoitajan tuli potilaasta kerätä lääkärin päätöksenteon pe-
rustaksi, Grållanin avulla lääkärit vahvistivat lääketieteellisen asiantuntijatiedon 
ylivertaisuutta muunlaiseen tietoon verrattuna. Sairaanhoitajien asiantuntemuk-
sen rajoittamiseen oppikirjaa käytettiin silloin, kun sen avulla pyrittiin vahvista-
maan lääkärien ammattikunnan asemaa sairaanhoitajien yläpuolella tai lisäämään 
sairaanhoitajien työn riippuvuutta tai alisteisuutta lääkäreiden asemasta ja päätös-
vallasta. Opetushoitaja normalisoi sairaanhoitajalle tietyt henkilökohtaiset omi-
naisuudet ja määritteli sairaanhoitajan lääkärin avustajaksi.

4.3 Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat Suomessa 

Sairaanhoitajien koulutukseen tarkoitettuja kotimaisia oppikirjoja ei ollut vielä 
1800-luvulla. Sairaanhoitajaksi opiskelevat eivät kuitenkaan olleet oppikirjalli-
sessa tyhjiössä, sillä käytettävissä oli yleistajuisia, sairaita hoitaville naisille tarkoi-
tettuja kirjoja. Tällaisia olivat esimerkiksi M. V. af Schulténin Sundhetsvård och 
sjukvård (1884) ja Theodor Billrothin vuonna 1885 suomeksi ilmestynyt Käsikirja 
sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi. Thomas H. Huxleyn anatomian

531 Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 15–69.
532 Lackström 1947, 177.
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ja fysiologian oppikirja Ihmisruumiin rakennus ja elintoiminnot, ihmisfysiologian 
pääpiirteet ilmestyi vuonna 1888 ja seuraavana vuonna Robert Tigerstedtin toi-
mittama Illustrerad Hälsovårdslära, jonka ensimmäinen suomennos Kuvallinen 
terveydenhoito-oppi julkaistiin vuonna 1893.533  

Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakursseilla opiskeltiin useimmiten Billrothin 
oppikirjaa Käsikirja Sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi ja Thomas H. 
Huxleyn anatomian ja fysiologian oppikirjaa Ihmisruumiin rakennus ja elintoimin-
nat, ihmisfysiologian pääpiirteet.534 Lääninsairaaloiden lääkintöhallitukselle lähet-
tämistä sairaanhoitajakurssien selonteoista löysin vain neljästä maininnan oppi-
kirjoista: Oulussa oli opiskeltu vuonna 1896 Billrothin kirjaa, jota ylihoitaja oli 
täydentänyt ja selittänyt pitämillään lukutunneilla.535 Vuonna 1904 Oulussa otet-
tiin käyttöön Max Oker-Blomin Terveysoppi.536 Viipurin lääninsairaalan kursseilla 
vuosina 1897–1898 Billrothin teos oli ylihoitajan ilmoituksen mukaan ”läpikäyty 
perusteellisesti” ja lisäksi ylihoitaja oli aina kuulustellut edellisen tunnin opit seu-
raavalla oppitunnilla.537 Myös Turun lääninsairaalan sairaanhoitajakoulussa käy-
tettiin Billrothin oppikirjaa, minkä jälkeen siirryttiin jossain vaiheessa käyttämään 
Tigerstedtin teosta Kuvallinen terveyden hoito-oppi.538

Ylilääkäri Valter Cygnaeuksen ilmoituksen mukaan 1890-luvun loppuvuosina 
Kuopion sairaanhoitajakoulussa sairaanhoitajaoppilaiden tietopuolista opetus-
ta oli kaksi tuntia viikossa ja niiden pitäminen oli ylihoitajan tehtävä. Kouluun 
oli hankittu opettamisen elävöittämiseksi anatomisia kuvatauluja Anatomische 
Wandtafeln für den Schulunterricht von Dr. Med. A. Freidler und Dr. Med. E. Ho-
lemann, joita käytettiin Billrothin teoksen ohella. Billrothin oppikirja ei enää 
tyydyttänyt ylilääkäriä, joka esitti lääkintöhallitukselle toiveensa sopivammasta 
oppikirjasta.539 Cygnaeus ei kuitenkaan täsmentänyt toivettaan. Ylilääkäriä ei to-
dennäköisesti miellyttänyt myöskään Huxleyn kirja, koska sitä ei käytetty Kuopi-
ossa.540 

533 Sorvettula 1998, 49.
534 Ristilä 1988, 48–52. 
535 KA LKH I Eab 111/1896 kirje 85/169.
536 Karjalainen 1975, 11; HY Hirstiö muistelmakirje Kaija Pakkalalle 6.5.1965. Alina 
Olivia Hirstiö opiskeli 1910 ensimmäisellä 12 kuukauden pituisella sairaanhoitajakurs-
silla Oulun lääninsairaalassa. Oppikirjana käytettiin Oker-Blomin Terveysoppia, muina 
kirjallisina tiedonlähteinä olivat Naima Kurvisen laatimat luentomuistiinpanot, jotka 
oppilaat kopioivat omiin vihkoihinsa.  
537 KA LKH I: Eab 114/1897 kirje 87/184; Eab 119/1898 kirje 90/184; Eab 111/1896 
kirje 86/169, kirje 84/169, kirje 124/173, kirje 127/174, kirje 128/174, kirje 131/174; 
Eab 114/1897 kirje 52/180, kirje 60/181, kirje 67/182; Eab 119/1898 kirje 77/182, kirje 
95/184; Eab 125/1899 kirje 93/260, kirje 124/263, kirje 135/264; Eab 140/1902 kirje 
60/193; Eab 150/ 1904 kirje 106/199, kirje 139/203, kirje 147/204; Eab 152/1905 kirje 
146/203, kirje 149/203, kirje 163/204, kirje 177/206. 
538 Ylimaa-Häyrinen 1993, 21.
539 V. Cygnaeuksen kirjeet DNo 22/10.10.1898, DNo 2/13.3.1898, DNo 4/31.3.1899 
lääkintöhallitukselle (JoMA KLS Db 3, lääkärin kirjekonseptit 1871–1902).
540 Vuorio 1996, 24.
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Vuonna 1901 Viipurissa toimeenpannulla sairaanhoitajakurssilla oli kaksi op-
pilasta, jotka olivat suorittaneet täydellisen tyttökoulun (fruntimmersskola). Siksi 
ylilääkäri ja ylihoitaja päättivät kouluttaa heistä vanhempia sairaanhoitajia, joten 
tavanomaisen kuuden kuukauden sairaanhoitajakoulun lisäksi nämä kaksi oppi-
lasta työskentelivät lääninsairaalassa ylihoitajan ohjauksessa vielä seuraavat kuusi 
kuukautta. Heidän teoriaopintojaan piti täydentää, joten ylilääkärin ehdotuksesta 
ja ylihoitajan valvonnassa oppilaat lukivat Robert Tigerstedtin toimittaman op-
pikirjan Föreläsningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever eli Grållania ja osal-
listuivat useisiin suullisiin ja kirjallisiin kokeisiin.541 Lääkintöhallitus myönsikin 
poikkeuksellisesti kyseisille ja muutamille muille Viipurista valmistuneille van-
hemman sairaanhoitajan pätevyyden.542 

Nämä opiskelijat olivat poikkeus. Tavallisesti lääninsairaaloiden sairaanhoita-
jakoulutuksen tietopuolinen opetus koostui enintään muutamista viikoittaisista 
lääkärien pitämistä luennoista ja ylihoitajan sairaanhoidon opetuksesta.543 Käy-
täntö oli siis samanlainen kuin Helsingin diakonissalaitoksen tukiopetustunneilla, 
jotka Lina Snellman oli aloittanut. Billrothin ja Oker-Blomin oppikirjoja käytettiin 
opetuksessa soveltuvin osin, koska vähäisten oppituntien takia muu ei ollut mah-
dollista.544 Mahdollisuudet omaehtoiseen opiskeluun oppikirjoista olivat huonot 
oppilaiden pitkien, 12–14-tuntisten työpäivien ja vähäisen pohjakoulutuksen ta-
kia. On myös mahdollista, että kaikki oppilaat eivät hankkineet oppikirjoja itsel-
leen esimerkiksi varattomuuden takia.   

Sortavalan lääninsairaalan ylihoitaja kertoi syksyllä 1915 Epionessa, että sai-
raanhoitajakursseilla käytettiin Suomen Sairaanhoitoyhdistyksen oppikirjasarjan 
kirjojen ohella Konrad Relanderin teosta Lyhyt sairaanhoitajan opas, Adelaide 
Nuttingin & Lavinia Dockin teosta Gesischte der Krankenplege (alkuperäisteos A 
History of Nursing ilmestyi Yhdysvalloissa 1907) ja Ruotsissa julkaistua oppikirjaa 
Grållan.545 Sortavalassa sairaanhoitajakurssit olivat suomenkielisiä ja ne kestivät 
kuusi kuukautta. Kurssilaisten pohjakoulutusvaatimuksena oli ylempi kansakou-
lu. Ruotsin- ja saksankieliset teokset eivät todennäköisesti olleet oppilaiden oppi-
kirjoja vaan opettajan käyttämää tausta-, tuki- tms. aineistoa. Nuttingin ja Dockin 
4-osainen ja 2000-sivuinen teossarja sairaanhoidon historiasta ei ollut tarkoitettu 
oppikirjoiksi vaan hakuteoksiksi. Teossarja oli epäilemättä myös niin kallis, että 
sairaanhoidon opiskelijoiden ei varmaankaan edellytetty sitä hankkivan. 

541 Granbergin kirje 25.5.1901 lääkintöhallitukselle (KA LKH I Eab 135/1901 kirje 
43/229). Granberg lähetti oppikirjan kirjeensä liitteenä lääkintöhallitukseen tutustut-
tavaksi.  
542 Granbergin kirje lääkintöhallitukselle (KA LKH I Eab 150/1904 kirje 177/207).
543 Esim. Hirstiön mukaan vuonna 1910 Oulun lääninsairaalan 12 kuukauden mit-
taisen sairaanhoitajakurssin kaikki luennot piti ylihoitaja Kurvinen, yhtään lääkärin 
pitämää oppituntia ei ollut (HY Hirstiö muistelmakirje Kaija Pakkalalle 6.5.1965).
544 Sairaanhoitajakoulutusta koskevassa Epionen artikkelisarjassa vuonna 1915 mai-
nittiin, että Oker-Blomin Terveysoppia luettiin ainakin Sortavalan lääninsairaalan 
kursseilla (nimimerkki E. N. 1915, 126–127).
545 Nimimerkki E. N. 1915, 126–127.
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Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen oppikirjat olivat ylilääkärin tai yli-
hoitajan omalla kustannuksellaan ostamia, sillä lääninsairaalan määrärahoja nii-
hin ei riittänyt. Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuksista käy ilmi, että monessa 
koulussa ei ollut lainkaan kirjastoa ennen vuotta 1930, koska kirjojen hankintaan 
ei ollut ollut varaa.546 Lääkintöhallitus piti oppilaskirjaston perustamista hyvin tär-
keänä, sillä se edellytti sairaanhoitajakoulujen ilmoittavan vuosikertomuksissaan 
yksityiskohtaisesti, montako nidettä kaunokirjallisuutta tai ammattikirjallisuutta 
koulu oli ostanut. Sortavalan lääninsairaalan ylihoitajan mainitsemat kirjat olivat 
siis kaiken todennäköisyyden mukaan opettajan käytössä olleita käsikirjoja.

Sortavalan lääninsairaalan ylihoitaja mainitsi Sairaanhoitajataryhdistyksen kir-
jojen ohella yllättäen Relanderin teoksen. Vuonna 1915 käytettävissä olivat ana-
tomian ja fysiologian oppikirjan lisäksi Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-ottei-
ta sekä sisätautien, kirurgian, silmätautien ja lastentautien oppikirjat ruotsiksi ja 
suomeksi. Relanderin teos ei sisältänyt mitään sellaista, mitä ei olisi ollut Suomen 
Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjasarjan kirjoissa, jotka olivat huomattavasti 
uudempia kuin Lyhyt sairaanhoitajan opas. Siksi on todennäköistä, että myös Re-
landerin teos kuului joko ylihoitajan käyttämiin käsikirjoihin tai se oli hankittu tai 
saatu koulun kirjastoon, kuten muutkin samassa yhteydessä mainitut teokset.

Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakursseilla otettiin käyttöön Suomen Sairaan-
hoitajataryhdistyksen oppikirjat sitä mukaa kuin niitä julkaistiin.547 Niiden ohella 
ainakin Turussa ja Mustasaaressa opiskeltiin ensiapua Hj. von Bonsdorffi n kir-
joittamasta kirjasesta Ensimmäinen apu tapaturmissa, muistiinpanoja professori Hj. 
von Bonsdorffi n luennoilta ynnä liite, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 
1901. Sen kustantaja oli Valtionrautatiet, koska opas oli kooste Bonsdorffi n rau-
tatiehenkilöstölle pitämistä kolmesta luennosta. Siksi vihkosen loppuun oli liitet-
ty rautatieasemien seinille ripustettujen ensiaputaulujen ohjeet, joissa neuvottiin 
esimerkiksi, miten pyörtynyttä hoidettiin tai myrkyllisiä sieniä syönyt saatiin ok-
sentamaan.548

Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen sairaalan ja Helsingin kaupungin Mari-
an sairaalan sairaanhoitajaoppilaiden pohjakoulutus oli selvästi korkeampi kuin 
lääninsairaaloiden sairaanhoitajakurssilaisten, mutta tämä ero ei näytä kovinkaan 
paljon heijastuneen sairaanhoitajakoulussa käytössä olleisiin oppikirjoihin. Val-
taosa Helsingissä opiskelleista oli ruotsinkielisiä, joten heillä oli kyky lukea myös 
Ruotsissa ilmestyneitä oppikirjoja. Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajaoppilaat 
”täydensivät tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta”549 soveltuvin osin Tigerstedtin 
toimittamasta Illustrerad hälsovårdlära -kirjasta. Se, että myöskään tarjolla olleita 
varsinaisia anatomian ja fysiologian tai terveysopin oppikirjoja ei käytetty, johtui

546 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1935 (KA LKH V Ebm 1–2); Vuo-
rio 1996, 24.
547 Esim. Mikkelin, Turun, Mustasaaren eli Vanhan Vaasan, Oulun läänin sairaaloissa 
käytettiin SSY:n oppikirjoja (Nimimerkki E. N. 1915, 124, 127, 134, 135, 157); Kuopi-
on osalta lähteenä Vuorio 1996, 24.  
548 Von Bonsdorff Hj. 1901, 44–47.
549 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 38.
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todennäköisesti luentoja pitäneestä alilääkäristä.550 Billrothin Käsikirja Sairashoi-
dossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi oli oppikirjana myös Kirurgisen sairaalan 
sairaanhoitajakoulussa. Mutta siihen, kuten muihinkin tarjolla olleisiin oppikir-
joihin sairaanhoitajaopettajat olivat tyytymättömiä, koska niissä asioita ei käsitel-
ty koulutetun sairaanhoitajan näkökulmasta. Tämä puolestaan selittyi sillä, että 
kirjoittajat eivät olleet laatineet kirjoja sairaanhoitajien koulutusta silmällä pitäen 
vaan tavalliselle kansalle.551 

Vuonna 1909 toimintansa aloittaneen Helsingin kaupungin sairaanhoitaja-
koulun ensimmäinen johtaja oli Marian sairaalan ylihoitaja Sonja Koreneff, joka 
oli aiemmin työskennellyt Kirurgisessa sairaalassa osastonhoitajana.552 Se, että 
Marian sairaalan sairaanhoitajakoulussa ei otettu käyttöön lääninsairaaloissa tai 
Kirurgisessa sairaalassa käytettyjä oppikirjoja, johtui ainakin osittain ylihoitajas-
ta. Sonja Koreneff toimi aktiivisesti Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksessä, joten 
hän tiesi kollegojensa tyytymättömyydestä, yhdistyksen vuonna 1909 käynnisty-
neestä oppikirjahankkeesta ja pian ilmestyvistä oppikirjoista.553 Marian koulun 
opetuskielihän oli ruotsi, joten esimerkiksi ne suomeksi julkaistut oppikirjat, jois-
ta ei julkaistu ruotsinkielisiä laitoksia554 rajautuivat oppikirjakäytön ulkopuolelle 
kielen vuoksi. Ilmeisesti edellä mainittujen asioiden perusteella ylihoitaja päätti, 
että Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulutuksessa oppikirjat otettiin käyttöön 
vuonna 1910, kun Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen Sairaanhoitajattarien op-
pikirja -sarjan ensimmäinen osa ilmestyi.555 

Lina Snellman ja Sjukvårdsteorier I – II 

Helsingin diakonissalaitoksen johtavana diakonissana 1883–1924 toimineen Lina 
Snellmanin arkistossa on runsaasti muistiinpanoja lääkärien pitämiltä luennoil-
ta556 ja Sjukvårdsteorier I ja II -vihkot. Hjalmar von Bonsdorff käsitti aikoinaan 
vihkot diakonissojen sairaanhoidon opetuksen ”oppaaksi tietopuolista opetusta

550 Tallberg 1994, 27. Valmistavan koulun vuosikertomusten 1900–1910 mukaan 
anatomiaa ja fysiologiaa sekä terveysoppia luennoivat muun muassa lääkärit G. von 
Wendt ja G. von Willebrandt vuonna 1907, H. Fabritius, A. Aho, A. Ruotsalainen ja
B. von Bonsdorff vuonna 1910 (KA SSY Elevhemmet och -skolan I–II).   
551 Pakkala 1954, 3; Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 38–39. Olen etsi-
nyt tuloksetta arkistolähteistä lisäviitteitä käytetystä kirjallisuudesta. Vastaavan tulok-
seen ovat päätyneet myös Ristilä 1988 ja Tallberg 1994. 
552 Kimmola 1984, 7.
553 Protokoll vid månadsmöte 15.5.1909, 27.11.1909 (SSY).
554 Tällaisia olivat esimerkiksi Konrad Relanderin Lyhyt sairaanhoitajan opas. Maaseu-
tudiakonissoja ja -sairaanhoitajia sekä kodin sairaanhoitoa varten ja sen II osa Taudeista 
sekä Oker-Blomin Terveysoppi.   
555 Louhimo 1959, 50.
556 Anatomian, fysiologian, dietetiikan, sairashoidon perusteiden, haavanhoidon ja si-
donnan luentomuistiinpanoja on useilta vuosilta, osa päiväämättömiä, aikaisin päiväys 
”lokakuu 1885”, myöhäisin 29.11.1898 (KA HDL Snellman 1).  
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varten, mikä viime kädessä jäi yksin hänen (Snellmanin/MS) hartioilleen”.557 
Von Bonsdorffi n mukaan Snellman oli koonnut vihkojen sisällön täydentämällä
luentomuistiinpanoja kirjallisuuslähteillä. Maija Sorvettula on tulkinnut Sjuk-
vårdsteorier I ja II -vihkot ”kaksiosaiseksi oppikirjaksi” lukuisten lähdeteosten ja 
muistiinpanojen laajan sisällön perusteella.558 Aatehistoriallisesta näkökulmasta 
Snellmanin kirjallista tuotantoa tutkinut Margit Eckardt kuvaa vihkoja ”keittokir-
jamaisiksi muistiinpanoiksi”, joita käytettiin diakonissojen opetuksessa. Eckardt 
ei kuitenkaan selväsanaisesti määrittele vihkoja oppikirjoiksi.559

Sjukvårdsteorier I ja II -vihkoissa on viittauksia diakonissakoulutuksen jär-
jestämiseen: koulutukseen oli lisättävä lasten- ja naistentautien sairaanhoidon ja 
vierasperäisten sanojen opetusta (s. 3). Snellman pohti myös sitä, olisiko sairaan-
hoitajaopettajan pitämiä anatomian ja fysiologian tukiopetustunteja voinut vä-
hentää, koska nämä oppiaineet kuuluivat lääkärin opetettaviin aineisiin.560 Mer-
kintä ”Warfvinge” (eli lainaus Wallisin ja Warfvingen kirjasta) löytyy monesta 
kohdasta,561 mutta lähes yhtä usein suorat lainaukset ovat merkitsemättä.562 Ih-
misen hengitystä ja hoitoympäristön puhtautta käsitellessään Snellman on mer-
kinnyt lähdeteokseksi Nightingalen teoksen Notes on Nursing, josta Snellmanin 
käyttämät kohdat ovatkin suoria lainauksia.563 

Sjukvårdsteorier I ja II -vihkot voi tulkita Curt Wallis & F. W. Warfvingen 
teoksen koosteeksi tai lyhennelmäksi, jota Snellman täydensi muutamassa koh-
din. Näin siksi, että lukuisten lainausten lisäksi vihkoissa asioiden käsittelyjärjestys 
noudattaa Wallisin ja Warfvingen teosta II-vihkon sivulle 262 asti. Sen jälkeen 
Snellman siirtyy käsittelemään diakonissojen uskonnollista kasvatusta ja viittaa 
sekä Paul von Sickin kirjaan564 että Raamattuun.565 Edellä selostetun perusteella 
Sjukvårdteorier I ja II -vihkoja ei voi pitää Lina Snellmanin laatimana sairaanhoi-
don oppikirjana tai sen aihiona. Itse määrittelen Snellmanin Sjukvårdsteorier I 
ja II -muistiinpanot diakonissakoulutukseen sisältyneen sairaanhoidon opetuksen 
opetussuunnitelmaksi.

Vaikka Snellmanin muistiinpanoja ei voi pitää oppikirjoina, ne ovat mielen-
kiintoisia foucaultlaisen vallan näkökulmasta, koska niissä näkyy monenlaista 
valtaa: toisiinsa kietoutunutta tietoa ja valtaa esiintyy siinä, kun kirjoittaja käytti

557 von Bonsdorff Hj. 1917, 49. Samaan lopputulokseen päätyi myös Lappalainen 
1935, 255.
558 Sorvettula 1998, 34–35, 37.
559 Eckardt 2002, 37.
560 Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 6 (KA HDL Snellman 1).
561 Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 22, 131,141, 152, 156–157,165 (KA HDL 
Snellman 1).
562 Esim. Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 19, 20, 118, 119, 131, 166 (KA HDL 
Snellman 1).
563 Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 4–6, 28–29, 163 (KA HDL Snellman 1).
564 Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 286,293, 296, 308 (KA HDL Snellman 1).
565 Lina Snellman Sjukvårdsteorier I ja II, 288, 289, 292, 300, 308, 321, 322 (KA HDL 
Snellman 1).
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monia oppikirjoja lähteinään. Toisaalta Snellman normalisoi oppikirjaa määri-
tellessään käyttämänsä lähteet – ne olivat hyviä oppikirjoja ja luentoja, koska 
hän itse lainasi niitä omassa tekstissään. Snellman määritteli diakonissan olevan 
rakastava, totuudessa pysyvä, viisas, ystävällinen ja hyvä, kuuliainen, kärsivälli-
nen, suvaitsevainen ja vaitiolotaitoinen.566 Lisäksi hyvältä diakonissalta vaadittiin 
kristillinen maailmankatsomus ja uhrautuva elämäntapa. Samat kriteerit löytyvät 
esimerkiksi von Sickin teoksesta, joka oli esipuheenkin mukaan laadittu nimen-
omaan diakonissojen koulutukseen. 

Voi myös pohtia, oliko lähdeaineiston lähes täydellinen mainitsematta jättä-
minen tarkoituksellista manipulatiivista ja alistavaa vallankäyttöä, oman aseman 
pönkittämistä tai lukijan tiedonsaannin rajoittamista? Vaikka Sjukvårdsteorier I 
ja II -vihkot olisivat olleet oppilaiden käyttöön annettua opetusmateriaalia, edes 
kielitaitoiset oppilaat eivät olisi voineet tarkistaa lähteistä muistiinpanojaan tai 
muutoin hyödyntää lähdeteoksia, jos olisivat onnistuneet saamaan ne luettavik-
seen. Mutta toisaalta, miksipä Snellmanin olisi pitänyt perustella kristillisen elä-
mänkatsomuksen ja arvojen korostumista, sillä diakonissalaitos on aina tuonut 
julki yhteytensä kristillisyyteen ja evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjat

Vuonna 1898 perustetun Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen (SSY) kokouksissa 
keskusteltiin alusta alkaen vilkkaasti ”sairaanhoitajaoppilaiden kasvatuksesta”567 ja 
sairaanhoitajakoulutukseen liittyvistä kysymyksistä, vaikka niiden ohella otettiin 
kantaa esimerkiksi palkka-, työaika- ja pukeutumiskysymyksiin.568 Koulutuskysy-
myksiin painottuminen on ymmärrettävää, koska SSY ylläpiti valmistavaa koulua 
ja oppilaskotia.569 Yhdistyksen lehti Epione julkaisi paljon sairaanhoitajakoulutus-
ta käsitteleviä artikkeleja ja niistä käytiin lehdessä aktiivista keskustelua. Epionessa 
referoitiin usein tanskalaisia, ruotsalaisia ja yhdysvaltalaisia sairaanhoitajien am-
mattilehtiä ja esiteltiin harvakseltaan uusia oppikirjoja. 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettuja tai muun-
kielisistä teoksista suomennettuja terveysopin sekä anatomian ja fysiologian kir-
joja oli kyllä käytettävissä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosina, mutta suurinta 
osaa niistä ei ollut tarkoitettu sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoiksi. Sopivien 
kirjojen puute haittasi opetusta, koska sairaanhoitajaoppilaiden aikaa tuhraantui 
muistiinpanojen kirjoittamiseen. Tämä ärsytti myös Suomen Sairaanhoitajatar-
yhdistyksen oppilaskodissa ja valmistavassa sairaanhoitajakoulussa luennoinutta 
lääkäri Harald Fabritiusta. Niinpä hän ehdotti vuonna 1909 Kirurgisen sairaa-

566 Lina Snellman Sjukvårdsteorier II, 291–326 (KA HDL Snellman 1).
567 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 9.
568 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 8–9.
569 Ks. esim. nimimerkki E. N. 1923b.
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lan ylihoitaja Sophie Mannerheimille570 suomalaisen oppikirjan kirjoittamista.571 
Mannerheim välitti viestin johtamalleen Suomen Sairaanhoitajataryhdistykselle, 
joka perusti 1909 oppikirjakomitean oppikirja-asioita hoitamaan.

Oppikirjatoiminnan aloittaminen oli jatkoa yhdistyksen sairaanhoitajakou-
lutukseen liittyvälle toiminnalle. Samalla yhdistys seurasi kansainvälisiä esimerk-
kejä, sillä sekä Yhdysvalloissa että muissa Pohjoismaissa sairaanhoitajajärjestöt 
ja sairaanhoitajakoulujen ylläpitäjät olivat viimeksi kuluneiden parinkymmenen 
vuoden aikana julkaisseet sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja ja erilaisia käsi-
kirjoja.572 Sophie Mannerheimin ja Ellen Nylanderin muodostama oppikirjako-
mitea573 aloitti lääkintöhallituksen ja senaatin raha-avustuksen574 turvin Sairaan-
hoitajattarien oppikirja -sarjan julkaisemisen. Ensimmäisenä ilmestyi vuonna 1910 
Fabritiuksen kirjoittama Människokroppens anatomi och fysiologi. 

SSY:n oppikirjat suunniteltiin sairaanhoitajaoppilaan oppikirjoiksi. 1910-
luvulta lähtien erityisesti ylihoitajat ja sairaanhoitajaopettajat tekivät USA:han 
opinto- ja stipendiaattimatkoja,575 joten yhdysvaltalaisten mallien heijastumi-
nen suomalaisiin sairaanhoidon oppikirjoihin on todennäköistä. 1930-luvulta 
lähtien sairaanhoitajakouluihin tilattiin myös yhdysvaltalaisia ammattilehtiä, kos-

570 Sophie Mannerheim toimi Kirurgisen sairaalan ylihoitajana 1904–1928, SSY:n pu-
heenjohtajana 1905–1914 ja 1916–1926 sekä ICN:n puheenjohtajana 1922–1925.
571 Sophie Mannerheimin kirjeet 31.10.1911 ja 19.7.1911 ylilääkäri Fabritiukselle (KA 
SSY). ”Hvad boken beräffar, så är det i alla fall Ert initiativ vi hafva att tacka för, att 
den kommit till stånd och största anparten i arbetet har Ni haft.”(Mannerheimin kirje 
19.11.1911); ”Hvarifrån  tar Ni alla Era idéer?   So nu denna återbetalning och allt möj-
ligt dumt prat. Vill Ni vara snäll och svara mig på frågan hvem det var, som ursprun-
ligen kom upp med tanken på boken och hvem som lyckades få oss andra uppeldade 
så att det blef verlighet af drömmen. Inte var det jag, och jag misstänker verligen, att 
det ändå var Ni och att Ni således fått till stånd nådot som jag tror, blir bra och af en 
varaktig nytta.” (Mannerheimin kirje 31.10.1911). 
572 Ks. luku 4.2 oppikirjojen alkuvaiheista muissa maissa.
573 Tallberg 1994b, 28. Ellen Nylander toimi SSY:n valmistavan sairaanhoitajakoulun 
johtajana 1906–1921, 1921–1929 ylihoitajana Helsingin yleisessä sairaalassa (Sorvet-
tula 1996, 451). 
574 Protokoll fördt vid månadsmöte 24.9.1910 (SSY); Berättelse afgiven vid SSY årsmö-
te 26.2.1910 (SSY); Berättelse afgiven vid Sjuksköterskeföreningens i Finland årsmöte 
25.2.1911 (SSY); Tallberg 1994b, 28. Vuonna 1898 perustetun yhdistyksen tarkoituksena 
oli synnyttää yhteenkuuluvuutta sairaanhoitajien kesken ja herättää keskustelua yhteisis-
tä asioista (Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 8–9).
575 Esim. Ellen Nylander oli opiskellut USA:ssa ja tehnyt sinne opintomatkoja. Sophie 
Mannerheim teki myös opintomatkan USA:han. Sekä Mannerheim että Snellman 
toimivat aktiivisesti ICN:ssä.  Marianne Tallberg (2000) muistuttaa, että 1929–1941 
Rockefeller-säätiön tuella Suomessa kehitettiin kansanterveystyötä. Yhteistyön keskei-
nen toimija oli Venny Snellman, jonka myötävaikutuksella esim. Tyyne Luoma, Aino 
Durchman ja Birgit Nieminen opiskelivat Rockefeller-stipendiaatteina Yhdysvalloissa. 
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ka sairaanhoitajaopettajat pitivät niitä opetuksen kannalta merkittävinä 576 Erityi-
sesti Sophie Mannerheim577 ja 1930-luvulta lähtien oppikirjakomiteaan kuulunut 
Venny Snellman578 pitivät esikuvana yhdysvaltalaista sairaanhoitajakoulutusta ja 
sairaanhoitajien oppikirjoja.

Oppikirjojen toimittaminen, kustantaminen ja julkaiseminen teetti runsaas-
ti työtä, mutta ei ollut kohonneiden materiaali- ja painatuskustannusten vuoksi 
kannattavaa. Näin siitä huolimatta, että Mannerheimille ja Nylanderille ei mak-
settu palkkaa ja kirjojen kirjoittajatkin tyytyivät nimellisiin korvauksiin. Yhdistys 
myi talousvaikeuksien takia vuonna 1920 ruotsinkielisten kirjojen kustannusoi-
keudet Holger Schildts förlagsaktiebolagille.579 Alan suomenkielisten oppikirjojen 
kustantaminen siirtyi vuonna 1922 WSOY:lle, mutta julkaisuoikeudet jäivät Suo-
men Sairaanhoitajataryhdistykselle.580    

Kansainvälisen Sairaanhoitajaliiton (ICN) kongressi pidettiin Suomessa hei-
näkuussa 1925. Kokouksen valmistelut nostivat kaksikielisessä Suomen Sairaan-
hoitajataryhdistyksessä pintaan kielikysymyksen, joka lopulta johti tammikuussa 
1925 täysin suomenkielisen Suomen sairaanhoitajatarliiton (Ssl) perustamiseen. 
Samana vuonna alkoi ilmestyä Suomen sairaanhoitajatarliiton jäsenlehti Sairaan-
hoitajatarlehti. Aiemmin yhteen järjestöön kuulunut sairaanhoitajakunta hajaan-
tui vuonna 1925. Vaikka erikielisten järjestöjen keskinäiset välit olivat pitkään 
viileät, järjestöt kykenivät useimmiten yhteistyöhön niissä asioissa, jotka liittyivät 
esimerkiksi sairaanhoitajakoulutukseen, sairaanhoitajien edunvalvontaan tai sai-
raanhoitajan tehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Järjestöt palasivat yhteen vuonna 
1966; syntyi Suomen sairaanhoitajaliitto, kun Suomen Sairaanhoitajataryhdistys 
liittyi Suomen sairaanhoitajainliittoon. Samalla Sairaanhoitajalehti ja Epione yh-
distyivät Sairaanhoitaja-lehdeksi.581 

Myös suomenkielinen sairaanhoitajajärjestö ja lehti seurasivat tiiviisti ammat-
tialan kehitystä ja koulutuskysymyksiä.582 Suomen sairaanhoitajatarliitossa toimi 
vuoteen 1931 saakka sisäinen työryhmä eli ns. opetuskomitea, joka käsitteli keski-

576 LKH:n kirje DNo 783.1934/27.2.1934 Sairaanhoitajakouluille tilattavat ammatti-
lehdet (KA LKH V Da 27); Kuronen 1984, 56; Helsingin sairaanhoitajakouluun tuli 
vuonna 1932 International Nursing Review, American Journal of Nursing (KA HSO 
I Def 2); Helsingin valmistavan sairaanhoitajakoulun kirje No 32/16.12.1937 LKH:lle 
(KA HSO I Eaa 1). Viimeksi mainittu lehti tuli koululle vuosikertomusten mukaan 
ilmeisesti koko tutkimuksen tarkastelujakson ajan. 
577 Esim. Tallberg 1981, 57–59; Muistoja ja ajatuksia sairaanhoitajatarvalmistukses-
ta. Sophie Mannerheimin pitämä puhe ensimmäisten terveyssisarkurssien avajaisissa 
1924 (KA SSY); Mannerheim1926a; Mannerheim 1926b. 
578 Esim. Kuronen 1984, 55–59; Tallberg 2001b, 387–389. 
579 SSY:n vuosikertomus 1920 (KA SSY). 
580 Tallberg 1994b, 28; Pakkala 1954, 4.
581 Tallberg 1999a, 36.
582 Sailo & Wilskman 2000, 8.
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tetysti sairaanhoitajakoulutukseen liittyvät asiat lukuun ottamatta oppikirjoja.583 
Järjestö nimesi oman oppikirjakomitean, mutta tämä työryhmä ei kokoontunut 
kertaakaan vuosien aikana. 

Itsenäistymisen jälkeen Suomessa vallitsi 1920-luvulla yksimielisyys siitä, että 
kaikessa opetuksessa opiskelijoilla oli oltava käytössään äidinkielisiä oppikirjoja. 
Tämä koski myös ammatillista koulutusta, mutta suomenkielinen sairaanhoitaja-
järjestö ei ollut halukas osallistumaan oppikirjatyöhön, sillä Suomen sairaanhoi-
tajatarliitto ei sisällyttänyt oppikirjojen toimittamista/tuottamista toimintaansa. 
Näin ollen kaksikielinen Suomen Sairaanhoitajataryhdistys jatkoi sekä suomen-
kielisten että ruotsinkielisten oppikirjojen julkaisemista. Oppikirjasarjan kolmatta 
osaa lukuun ottamatta ne olivat kaikki lääkäreiden laatimia lääketieteellisestä tie-
dosta koostuneita tautioppien kirjoja.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjat otettiin yleensä käyttöön 
sairaanhoitajakouluissa sitä mukaa kun ne ilmestyivät.584 Ihan aina se ei sujunut 
ongelmitta: lääkintöhallitus määräsi vuonna 1915 sairaanhoitajaoppilaat hankki-
maan Sairaanhoitajattarien oppikirja -sarjaan kuuluneet anatomian ja fysiologian 
oppikirjan (suomennos oli julkaistu 1912) ja vuonna 1915 ilmestyneen tautiopin 
oppikirjan. Naima Kurvinen arvosteli kyseiset teokset Oulun sairaanhoitajatar-
yhdistyksen Kipinä-lehdessä täysin käyttökelvottomiksi huonon suomen kielen 
takia. Siihen vedoten hän jätti ne käyttämättä ja antoi SSY:n oppikirjojen sijaan 
oppilaiden kopioitavaksi itse laatimansa luentomateriaalin, joka sisälsi myös lää-
ketieteellisiä osioita.585 

Muutamia vuosia myöhemmin nähtävästi opetuksen palkkioista syntyneen 
riidan takia586 lääkärit eivät suostuneet pitämään anatomian tai fysiologian lu-
entoja Oulun lääninsairaalan sairaanhoitajakoulun oppilaille. Niinpä Kurvinen 
pani käyttökieltoon tautiopin oppikirjan, koska ”ei ollut lääkäriä tieteellistä ope-
tusta antamassa” ja opetti oppikirjan sijasta omien muistiinpanojensa mukaisesti. 
Nämä ylihoitajan päätökset vaikuttivat ratkaisevasti siihen, minkälaiseksi sairaan-
hoitajakoulutuksen tietopuolinen opetus muodostui. Opettajan toiminta ei tie-
tenkään sulkenut pois oppilaiden mahdollisuutta lukea omatoimisesti esimerkiksi 
tautiopin kirjaa.587

583 Ssl:n kokous 10.4.1926: opetuskomiteaan valittiin Lyyli Hagan, Enni Voipio, Nan-
na Häll, Liisa Vesamaa, Hilda Ketola ja Tyyne Luoma (THA Ssl Ca1). Opetuskomi-
tea lopetettiin 1931 sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämisen jälkeen (Ssl:n hallitus 
16.2.1931, vuosikokous 28.2.1931 (THA Ssl Ca 2)).  
584 Esim. Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1923–
1929 (KA HSO I Deg 1); Kurvinen 1915 (OMA OSY Ua 1 Kipinä 4/1915); Oulun sai-
raanhoitajataryhdistyksen vuosikertomus 1922 (OMA OSY Da 1); Oppilaskodin ja 
valmistavan koulun vuosikertomukset 1910–1923 (KA SSY Elevhemmet och -skolan 
II); Naima Kurvisen kirje 3.11.1923 LKH:een (KA LKH 1 Hg 2).
585 Kipinä 1/1915 (OMA OSY Ua 1). 
586 Esim. KM 1920:8, 18–19.
587 Tallberg 1996a, 70.
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Suomalaisten sairaanhoidon oppikirjojen määrä kasvoi ja kirjo laajeni käsit-
telemään erikoissairaanhoitoa. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Suomen Sai-
raanhoitajataryhdistys julkaisi Oppikirja sairaanhoitajattarille -sarjassa suomeksi 
ja ruotsiksi seitsemän ensipainosta. Oppikirja saatiin moniin oppiaineisiin: anato-
miaan ja fysiologiaan, lääkeaineoppiin, kirurgiaan, lastentauteihin, silmätauteihin 
ja sairaanhoitoon. Se, mistä aiheista oppikirjoja laadittiin, perustui pitkälle Helsin-
gissä toimivien sairaanhoitajakoulujen opetusohjelmiin, ja toisaalta Sairaanhoi-
tajataryhdistyksen oppikirjat määrittivät pitkälle sen, mitä asioita oppikursseilla 
käsiteltiin. Kolmas keskeinen tekijä oli se, kuinka Suomen Sairaanhoitajataryhdis-
tyksen oppikirjakomitea onnistui houkuttelemaan lääkäreitä kirjoittamistyöhön. 

588 Innokkuutta vähensi osaltaan se, että tekijänpalkkiot olivat vaatimattomia ja 
se, että seuraavien painosten korjaaminen ja uudistaminen oli vapaaehtoistyötä, 
josta ei saanut minkäänlaista korvausta.589 Nämä kolme asiaa punoutuivat toi-
siinsa erottamattomasti sekä yksilötasolla että oppikirjojen tuottamisessa. SSY:n 
oppikirjakomitean jäsenet seurasivat muiden maiden sairaanhoitajakoulutuksen 
kehitystä ja ottivat niistä mallia ja virikkeitä kaikenlaisissa oppikirjoihin liittyneis-
sä asioissa.590 

Lähes 25 toimintavuoden aikana Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppi-
kirjakomitea julkaisi yhteensä 12 suomen- ja 10 ruotsinkielistä ensipainosta. Suo-
men Sairaanhoitajataryhdistyksen ja sitä seuranneiden sairaanhoitajajärjestöjen 
yhteisen ja Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomiteoiden kokoonpanot 
ovat liitteessä 4. Niiden julkaisemat oppikirjat ovat liitteessä 5.

Käsikirja sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi (1885)

Billrothin Käsikirja sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi oli 1800-luvun 
loppuvuosina ja 1900-luvun alkuvuosina käytetyimpiä oppikirjoja sairaanhoitaji-
en koulutuksessa. Kirjaa on tarpeen tarkastella tarkemmin myös siksi, että Konrad 
Relander käytti sitä pohjana teokselleen Lyhyt Sairaanhoitajan opas. 

Billrothin teoksen ruotsintaja, tohtori ja sisätautilääkäri H. W. Hülphers kir-
joitti ruotsinkielisen laitoksen esipuheessa 1882, että monessa maassa sairaanhoi-
tajien koulutuksessa käytetty Nightingalen Notes on Nursing oli monelta osin bak-
teriologisen vallankumouksen myötä auttamattomasti vanhentunut. Hülphers 
ei halunnut väheksyä Nightingalen ansioita sairaanhoidon kehittäjänä, vaikka 
vaatikin, että kunnollisen oppikirjan puute oli Hülphersin kokemuksen mukaan 
todellinen ongelma. Hän suositteli Billrothin teoksen täydentäjäksi esimerkiksi 

588 Esim. Mannerheimin kirjeet Fabritiukselle 1910–1912 (THA SHKS Hef 3).
589 SSY:n vuosikertomukset 1912–1923 (SSY); Sophie Mannerheimin kirjeet Harald 
Fabritiukselle 1910–1912 (KA SSY SM).
590 ”Lista över böcker” (KA SSY SM); Mötet i Kjöbenhavn 29–31.10.1924, 23 (KA SSY 
SM); Ellen Nylanderin matkakertomus ”Berättelse öfver en resa gjord i syfte att studera 
sjuksköterskeutbildningen i Danmark och i Amerika 1912” (SSY Reserapporter); Ellen 
Nylanderin selostus ICN:n konferenssista Genevessä 1926 (SSY Reserapporter); Venny 
Snellmanin matkakertomus ”Anteckningar bl.a. Bellevue/21.3.1930”(KA VS 2).  
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Kathinka von Rosenin vuonna 1882 ruotsiksi julkaistua teosta Handbok för sjuks-
köterskor. Hülphers huomautti, että Billrothin teos oli tarkoitettu sekä koulutettu-
jen sairaanhoitajien että sairaita omaisiaan hoitavien naisten oppi- ja käsikirjaksi. 
Hän arveli, että kirjan laajuus saattaisi jopa ”järkyttää” sellaista ”ajastaan jäljessä 
olevaa lukijaa”, joka uskoi sairaanhoitajan tarvitsevan vain hiukan lääketieteellistä 
tietoa. Hülphers oli samaa mieltä Billrothin kanssa sairaanhoitajalta vaadittavasta 
taitotiedosta.591

 Käsikirja sairashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi -teoksen suomentaja O. 
A. Forsström ja kustantaja eivät omissa esipuheissaan ottaneet kantaa sairaanhoita-
jan osaamiseen. Tämä saattoi liittyä siihen, että Forsström itse oli opettajaseminaa-
rin lehtori. Yllättävämpää on, että bakteriologiaa ja hygieniaa koskeva osuus jätettiin 
kokonaan pois suomennoksesta. Oliko syynä tahaton virhe tai ymmärtämättömyys, 
koska suomentaja ei ollut terveydenhuollon asiantuntija, vai oliko taustalla tietoi-
nen ratkaisu ylläpitää Nightingalen asemaa sairaanhoitajakoulutuksen luojana? 
Suomentaja oli Duodecim-seuran jäsen, mikä itse asiassa oli innoittanut hänet Bil-
lrothin kirjan käännöstyöhön.592 Tämän perusteella voi päätellä, että lääketieteen 
eri alojen asiantuntijoita oli ainakin periaatteessa kääntäjän käytettävissä. Toden-
näköisesti suomentaja ei ollut tutustunut kirjan ruotsinkieliseen käännökseen, vaan 
laati suomennoksen alkuperäistekstin ja Billrothin lähettämän lisäyksen perusteella. 
Koska Forsström ei teoksen ruotsintajan lailla ollut lääkäri, hän ei kyennyt arvioi-
maan tekstin pätevyyttä tai sitä, sisältyikö siihen mahdollisesti asiavirheitä.

Ensimmäisessä vuonna 1882 julkaistussa Billrothin kirjan ruotsinkielisessä 
käännöksessä ei ollut anatomian ja fysiologian lukua, koska sitä ei ollut alkuperäi-
sessä teoksessa. Billroth laati kyseisen lisäyksen vuonna 1883, joten luku lisättiin 
vasta sen jälkeen ilmestyneisiin painoksiin ja käännöksiin.593 Kuvia tai piirroksia 
ei Billrothin kirjan anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevässä luvussa ollut. Muutoin 
Billrothin kirjan suomen-, ruotsin- ja saksankieliset laitokset olivat sisällöllisesti 
yhteneväiset.   

Th. Billroth ohjeisti teoksessaan ensiavun antamista, tarttuvien tautien ja nii-
den leviämisen ehkäisemistä, desinfektiomenetelmiä ja aseptista työskentelyä. Hän 
kuvasi myös leikkausosastolla työskentelyä ja erityisesti sairaanhoitajan osuutta 
potilaan leikkausta edeltävässä ja leikkauksen jälkihoidossa. Käsitellessään mie-
lisairaiden hoitoa Billroth lainasi toisten, psykiatriaan perehtyneiden lääkäreiden 
kirjoituksia.

Billrothin näkemyksen mukaan sairaan hoitamisen taito oli opittavissa. Tosin 
työ oli helpompaa ja oppilas kehittyi paremmaksi sairaanhoitajaksi, mikäli tällä oli 
myös siihen vaadittavia ominaisuuksia: 

”sisällinen kutsumus, tyyni luonne, erityinen taipumus, havaintokyky, rakkaus 
totuuteen, järjestyksen halu, luotettavaisuus, säveys, siveys, terve ruumis, puh-
taus ja ”kevyt käsi”.”594

591 Billroth 1882, Öfversättarens förord.
592 Billroth 1885, Suomentajan esipuhe.
593 Billroth 1885, kirjoittajan 19.11.1883 kirjoittama kirje suomentajalle. 
594 Billroth 1885, 25.
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Billroth painotti sitä, että sairaanhoitajan työ oli fyysisesti niin raskasta, että hoi-
tajan tai hoitajaksi aikovan hyvä terveys ja raittius olivat ensisijaisia edellytyksiä. 
Vasta toisella sijalla tulivat sairaanhoitajan muut henkilökohtaiset ominaisuudet. 
Sairaanhoitajan tuli myös hoitaa itseään ja vaalia omaa jaksamistaan. ”Kevyellä 
kädellä” tarkoitettiin sitä, että hoitaja ei vahingoittanut potilasta vääränlaisilla tai 
liian kovilla otteilla. Hyvän sairaanhoitajan oli oltava vaitiolotaitoinen riippumat-
ta siitä, oliko hän potilaalle omainen vai ennestään tuntematon sairaanhoidon 
ammattilainen. Billroth varoitti sairasta hoitavia puoskaroinnin vaarasta ja muis-
tutti, että sairauksien diagnosointi oli yksinomaan koulutetun lääkärin tehtävä. 
Lääkärillä oli yksinoikeus määrätä potilaan hoidosta ja sairaanhoitajan tehtävä oli 
”lääkärin määräysten totteleminen.”595  

Huomattavin ero Billrothin ja Relanderin teosten välillä oli suhtautumisessa 
sairaanhoitajan uskontoon: Billroth ei käsitellyt uskontoa eikä kristillinen vakau-
mus sisältynyt sairaanhoitajaihanteeseen. Sitä vastoin Relanderin sairaanhoitajai-
hanteeseen kuului kristilliseen vakaumukseen perustuva kutsumus. Tätä perusta-
vaa eroa lukuun ottamatta molempien näkemykset sairaanhoitajasta olivat hyvin 
samansuuntaiset. Kumpikin kirjoittaja tulkitsi sairaanhoitajan lääkärin apulaisek-
si, jonka oli toteltava esimiestään ja toteutettava tämän määräykset. Varoittamalla 
puoskaroinnista kirjoittajat vahvistivat lääkärien asiantuntijan asemaa potilaan 
hoidossa ja korostivat samalla, että vain lääkärillä oli siihen riittävä asiantuntija-
tieto ja osaaminen.  

Suomentaja Hülphersin näkemys sairaanhoitajalta vaadittavasta laajasta ja 
tuoreesta tietoperustasta on vallan näkökulmasta mielenkiintoinen, koska hän 
normalisoi laajan ja ajantasaisen tietoperustan sairaanhoitajakoulutukseen sisäl-
tyväksi. Hülphersin mukaan sairaanhoitajalla oli oltava ammatillinen koulutus 
ja ajantasaiset tiedot sairaanhoidosta. Vuonna 1881 Ruotsin sairaanhoitajakou-
lutukseen sisällytettiin ensimmäisen kerran tietopuolista opetusta. Hülphersin 
kääntämä Billrothin teos ilmestyi seuraavana vuonna, joten on mahdollista, että 
hänen kannanottonsa liittyivät Ruotsissa sairaanhoitajakoulutuksesta käytyyn 
keskusteluun. Ruotsalaista sairaanhoitajakoulutusta käsittelevästä tutkimuskir-
jallisuudesta en kuitenkaan ole löytänyt Billrothin kirjan käyttöön tai sisältöön 
liittyviä viittauksia.

Lyhyt sairaanhoitajan opas. Maaseutu-diakonissoja ja 
-sairaanhoitajia sekä kodin sairaanhoitoa varten (1903)

Pirjo Markkolan mukaan Oulun diakonissalaitos muotoutui 1900-luvun vaih-
teessa muita diakonissalaitoksia selvemmin sairaanhoitajien kouluttajaksi, sillä 
valmistuttuaan monet oppilaat sijoittuivat maaseudulle kiertäviksi sairaanhoita-
jiksi.596 Piirilääkäri Konrad Relander toimi samalla tavoin kuin useat Helsingis-
sä opettaneet kollegansa vuosia myöhemmin: hän opetti sairaanhoitoa Oulun

595 Billroth 1885, 2–37. Suora lainaus s. 29.
596 Markkola 2002, 290
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diakonissalaitoksessa jo ensimmäisestä kurssista lähtien ja toimi opettajana syksyyn 
1905 saakka, yhteensä vajaat kymmenen vuotta.597 Opettaessaan ”teoreettista sai-
rashoitoa” Relander havaitsi sopivan suomenkielisen oppikirjan puutteen ja laati 
siksi oppikirjan Lyhyt sairaanhoitajan opas. Maaseutu-diakonissoja ja -sairaanhoi-
tajia sekä kodin sairaanhoitoa varten, joka ilmestyi vuonna 1903. Lähdeaineistossa 
siitä on käytetty nimeä ”Lyhyt sairaanhoitajan opas”. Terveydenhoitolehti toivoi 
uutuudelle mahdollisimman laajaa lukijakuntaa, sillä lehden mukaan  

”Nyt ilmestynyt kansantajuisesti ja selvästi esitetty, lämminhenkinen kirja si-
sältää kaikki, mitä tässä suhteessa tarvitaan. Sen pitäisi löytää tiensä kaikkialle, 
missä sairaita ja potevia löytyy ja hoitoa tarvitaan, siis jokaiseen kotiin. Suosit-
telemme kirjaa mitä parain.”598

Kirjan toinen osa Taudeista ilmestyi vuonna 1905. Kirjoittajan aikomuksena oli 
ollut käsitellä tautiopin yhteydessä myös ensiapua, mutta koska muita ensiapuop-
paita oli jo saatavilla, se jätettiin pois oppikirjan hinnan nousun estämiseksi.599 
Vuodesta 1905 lähtien Lyhyt sairaanhoitajan opas ja Taudeista sidottiin yksiin 
kansiin. Oulun diakonissalaitoksessa käytettiin niitä oppikirjoina vuosina 1903–
1921.600

Koulutusorganisaation pitkäaikainen pitäytyminen yhteen oppikirjaan vahvis-
ti sen normalisoivaa vaikutusta. Relander määritteli hyvän sairaanhoitajan teok-
sessaan Lyhyt sairaanhoitajan opas ja kirjasi siihen myös näkemyksensä hyvästä 
sairaanhoidosta. Oppikirjan, koulutusorganisaation ja luennoitsijan yhteneväiset 
näkemykset normalisoivat tehokkaammin koulutuksen julkiset ja piiloviestit kuin 
tilanne, jossa oli ristiriitaisia käsityksiä käsiteltävistä asioista. Toisaalta Konrad Re-
landerin jyrkät kannanotot sairaanhoitajakutsumuksen ja uskonnon kytköksestä 
sekä usein vahvat mielipiteet, joita hän ilmaisi esimerkiksi Terveydenhoitolehdes-
sä monista asioista, saattoivat vähentää Relanderin opetuksen ja oppikirjan nor-
malisoivaa vaikutusta. Oppikirjansa esipuheessa Relander ilmoitti huomanneen-
sa, että

597 Laitoksen 25-vuotisjulkaisussa (Oulun diakonissakoti 1896–1921, 12) todetaan 
Konrad Relanderin opettaneen tietopuolista sairashoitoa alusta lähtien (1.10.1896), 
mutta s. 47 mainitaan Relanderin toimineen opettajana syksystä 1898 syksyyn 1905. 
598 ”Kirjallisuutta 1904” (Terveydenhoitolehti 3/1904, 4).
599 Relander 1905, toinen osa Taudeista, esipuhe; DUODECIM pöytäkirjoja 1900–1902 
Ab 5, 27.10.1902; DUODECIM  pöytäkirjoja 18.11.1902–26.1.1905, 16.4.1903. Max 
Oker-Blom kertoi Duodecim-seuran kokouksessa Otavan pyytäneen häntä kirjoitta-
maan terveysopin oppikirjan seminaareja varten, mutta huomautti samalla, että suun-
nitellussa terveysopin kirjassa ei ollut päällekkäisyyksiä Konrad Relanderin sairaanhoi-
to-opin kirjan kanssa (DUODECIM pöytäkirjoja 18.11.1902–26.1.1905, 30.4.1903). 
Relanderin kirjan painos oli 100 kpl (DUODECIM pöytäkirjoja 18.11.1902–26.1.1905, 
1.12.1904 ).  
600 Oulun diakonissakoti 1896–1921, 12, 28, 39, 43–44, 47.
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 ”Kansan keskuudesta lähteneet, sairaan ja vaivaisten hoitoon taipuvaiset, kan-
sakoulun läpikäyneet naiset tavallisesti paremmin soveltuvat kiertäviksi sai-
raanhoitajiksi maaseuduille kuin suurempiin mukavuuksiin tottuneet sääty-
läisnaiset. Kaupungeissa sitä vastoin kaivataan suurestikin säätyläisluokastakin 
lähteneitä sairaanhoitajattaria.”601 

Toisin sanoen Relander normalisoi diakonissat maaseudulle sopiviksi sairaan-
hoitajiksi. Jos diakonissaoppilas kyseenalaisti kirjoittajan vahvat kannanotot, hän 
mahdollisesti pohti niiden piiloviestejä. Mutta jos lukija oli kirjoittajan kanssa sa-
maa mieltä, teksteillä oli mitä ilmeisimmin normalisoiva vaikutus. 

Konrad Relanderin näkemyksiä ei ilmeisesti hyväksytty muissa sairaanhoitajia 
kouluttavissa organisaatiossa, koska Relanderin teosta ei käytetty lääninsairaa-
loiden sairaanhoitajakouluissa. Todennäköisesti syynä olivat juuri kirjan uskon-
nollisuus ja suppeus. Lyhyt sairaanhoitajan opas alkoi jo aiemmin Terveyden-
hoitolehdessä julkaistulla kirjoituksella hyvän sairaanhoitajan ominaisuuksista 
ja velvollisuuksista, joita Relander luetteli peräti 23. Monessa kohdin kirjoittaja 
muistutti, että sairaanhoitajan työn lähtökohtana tuli olla kristillisen uskoon pe-
rustuva kutsumus.602  Uskonnollisen vakaumuksen merkitystä painottaakseen 
Konrad Relander vahvisti sanomaansa suorilla lainauksilla Raamatusta:

”1. Sairaanhoitajan tulee olla nöyrä ja vaatimaton, tyyni ja maltillinen, ynnä 
uupumattomuuteen asti kärsivällinen.

Sairaanhoitaja saa useinkin, vaikka koettaa parastaan ja panee kaikki voiman-
sa alttiiksi, ainoastaan kiittämättömyyttä ja kovia sanoja palkakseen. Häneltä 
juuri silloin kysytään nöyryyttä, tosikristillistä mieltä, kärsivällisyyttä, malttia 
ja tyyneyttä, ettei närkästy ja kiivastu; sillä närkästyä ja kiivastua ei saa kukaan, 
joka pyrkii saavuttamaan hyvän sairaanhoitajan mainetta. jota pikemmin sai-
raanhoitajaksi harjoitteleva siis oppii hillitsemään luontaista kiivauttaan ja ma-
sentamaan sydämensä kiivautta ja kärsimättömyyttä, sitä nopeammin hän tu-
lee tehtäväänsä täysin pystyväksi; sitä keveämmäksi ja suloisemmaksi muuttuu 
hänen työnsä; sitä enemmän hän myös päivä päivältä saa kokea todellista iloa 
ja tyydytystä vaikeinakin ja raskaina työpäivinä.

Kun Paavali istui vankina Roomassa, kiitti hän Jumalaa kahleistaan, koska 
hän, nöyrästi niitä kantaessa, huomasi kärsimyksensä tulleen ”evankeliumin 
menestykseksi” (Filipp. 1:12). Samoin voi nöyrä, kärsivällinen sairaanhoitaja 
parhaalla käytöksellään ja esiintymisellään, ilman sanoittakin, auttaa sairaita, 
ei ainoastaan ruumiillisesti, vaan johdattaa monta ikuisen elämän kirkkaina 
pulppuaville lähteillekin, ijäisyysjanoaan sammuttamaan. ”603 

601 Relander 1903, esipuhe.
602 K. Relanderin jatkoartikkeli otsikolla ”Mitä ominaisuuksia vaaditaan hyvältä sai-
raanhoitajattarelta ja miten hänen tulee menetellä sairaita hoitaessa” julkaistiin Ter-
veydenhoitolehdessä vuonna 1899; Relander 1903, 4–13.
603 Relander 1903, 4.   



122

Relanderin teoksessa ei mainittu lähdekirjallisuutta. Relanderin arkistosta löy-
tyneen lähteiden perustella voi kuitenkin yksiselitteisesti todeta, että hän käytti 
lähteenään vuonna 1885 suomeksi ilmestynyttä Th. Billrothin kirjaa Käsikirja sai-
rashoidossa kodin ja sairashuoneen tarpeeksi.604 Relander viittaa säilyneissä muis-
tiinpanoissaan Billrothin kirjaan muun muassa seuraavissa asioissa: 1) lääkärin 
määräysten toimeenpano 2) lääkkeet, niiden käsittely ja säilytys sekä anto poti-
laalle 3) kääreet ja kylvyt ja 4) hierominen.605 Nämä asiakokonaisuudet Relander 
kopioi Billrothin kirjasta, mutta esitti ne hiukan eri sanoin. Kun Billroth totesi 
esimerkiksi, että ”mikään ei väsytä lääkäriä niin kuin tuo alituinen selittäminen, 
miten hänen antamansa ohjeet ovat täytettävät”,606 Relander ilmaisi saman asian 
seuraavasti: ”Ei mikään lääkäriä väsytä niin kuin alituiset kysymykset jokapäiväi-
sistä asioista, joista sopii vaatia, että sairaanhoitaja on jo selvillä.”607 

Sekä Relanderin että Billrothin kirjoissa käsiteltiin myös anatomiaa ja fysio-
logiaa, potilaan hoitoympäristöä, tarttuvia ja kulkutauteja ja yleisoireiden, kuten 
kuumeen hoitamista. Billroth selosti kirjassaan myös tapaturmien hoitoa, mieli-
sairaiden hoitoa ja potilaan valmistamista leikkaukseen sekä leikkauksen jälkeistä 
hoitoa. Kirurgisen potilaan hoito puuttui ymmärrettävästi Relanderin teoksesta, 
koska se oli tarkoitettu maaseudulla työskenteleville sairaanhoitajille. 

Konrad Relander toi julki perustelunsa, miksi lääkärin oli hyödyllistä opettaa 
sairaanhoitajakoulussa ja kirjoittaa oppikirjoja sairaanhoitajille: sen aikainen käy-
täntöhän oli, että kaikkiin vähäisimpiinkin hoitotoimiin (esimerkiksi ruumiinläm-
mön mittaamiseen tai pulssin laskeminen) sairaanhoitaja tarvitsi lääkärin luvan. 
Tästä näkökulmasta lääkärien sairaanhoitajakoulutukseen osallistumisella vahvis-
tettiin sairaanhoitajan lääkärille ja lääketieteelle alisteista asemaa. Toisaalta, kun 
lääkäri tunsi sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelman ja oppikirjat, hän oli pa-
remmin selvillä siitä, minkälaista asiantuntemusta sairaanhoitajalta saattoi odot-
taa. Tämä taas kohensi potilasturvallisuutta, sillä molemmissa ammattiryhmissä 
oltiin selvillä sairaanhoitajien osaamistasosta, oikeuksista potilaiden hoidossa sekä 
lääkärien ja sairaanhoitajien yhteistyön pelisäännöistä. Jos lääkäriä turhautti itses-
tään selvien asioiden toistuva selittely, yhtä turhauttavaa sairaanhoitajille oli se, 
että heidän osaamiseensa ei luotettu vaan kaikkeen piti saada lääkärin lupa.

Ihmisen anatomian hahmottaminen tai verenkierron ymmärtäminen oli lu-
kijoille vaikeaa, koska Relanderin teoksen anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevissä 
luvuissa ei ollut ainuttakaan kuvaa tai piirrosta. Tältä osin Relander seurasi täysin

604 Alkuperäisteos Die Krankenpfl ege im Hause und in Hospitale julkaistiin 1881 Itä-
vallassa. Ruotsinkielinen käännös Sjukas vård i hemmet och på sjukhuset. Handbok för 
familjer och sjuksköterskor ilmestyi vuonna 1882.
605 DUODECIM Konrad ReijoWaara III: 3–4. Relanderin muistiinpanoja, joissa hän 
viittasi Billrothin kirjaan ja sen sivunumeroihin.   
606 Billroth 1885, 79.
607 Relander 1903, 97.
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Billrothin antamaa mallia. Esipuheessa Billroth mainitsi muun lähdekirjallisuu-
den lisäksi ”hyvänä käsikirjana” Nightingalen Notes on nursing saksannoksen.608 
Nightingalen teoksesta Billroth lainasi suoraan kirjaansa ohjeet potilaiden kohte-
lemiseksi.609 Myös Relander siteerasi lukuun ”B) Vuoteen-omana olevan sairaan 
hoitamisessa varteen otettavat pikkuseikat”610 aivan samaa kohtaa Nightingalen 
teoksesta. Relander kirjoitti:

 
”luettelemiseni perustuu suureksi osaksi etevän sairaanhoitajattaren Florence 
Nightingalen (syntyi 1823 ja tuli sairaanhoitajana kuuluisaksi Krimin sodassa) 
pitkään kokemukseen perustuvien neuvojen perusteella.”611

Se, että Relander käytti Billrothin jo aiemmin käyttämää Nightingale-lainausta, 
vahvistaa tulkintaa, että Relander käytti kirjansa runkona Billrothin teosta. Hyvin 
väljästi tulkittuna Relanderin teosta voi pitää Billrothin kirjan uudelleen toimi-
tettuna, maaseudulla työskenteleville sairaanhoitajille tarkoitettuna supistettuna 
laitoksena. 

Terveysopin kirjat

Sairaanhoitajaoppilaiden pohjatiedot ihmisestä ja terveydestä olivat vähintäänkin 
suppeat, koska kansakouluissa tai oppikoulussa ihmisen anatomian ja fysiologian 
opetusta oli vain muutama tunti, jotka oli sisällytetty eläinoppiin. Terveysoppi 
lisättiin 1885 annetulla asetuksella tyttökoulujen ainevalikoimaan ja vasta 1912 
terveysopin opetus ulotettiin kaikkiin oppikouluihin.612 Vuosina 1893–1941 ter-
veysoppi mainittiin oppikoulujen lukusuunnitelmissa oppiaineena ensimmäiseksi 
Tampereen suomalaisen tyttökoulun jatkokoulun lukusuunnitelmassa, jota nou-
datettiin vuosina 1896–1910. Lukusuunnitelmaan sisältyi terveysoppia yhteensä 
kolme tuntia. Sen jälkeen terveysoppia opetettiin linjajakoisen lyseon vuosien 
1914–1916 lukusuunnitelman mukaan yhteensä kaksi tuntia.613

Sitä, miten koulut todellisuudessa noudattivat asetuksia, opetussuunnitel-
mia tai muita viranomaismääräyksiä, ei ole tutkittu. Säädösten noudattamista 
voi kyseenalaistaa esimerkiksi sen perusteella, että Terveydenhoitolehdessä 1911

608 Billrothin (1885, VII) mainitsema saksannos Rathgeber für gesundheits- und Kran-
kenpfl ege julkaistiin 1878, kustajantajana oli Brockhaus, Leipzig. Th. Billroth ilmoitti 
käyttäneensä lähteinään myös seuraavia teoksia: Die Häusliche Krankenpfl ege (1876), 
jonka oli kirjoittanut L. G. Courvoisier; Handbuch für Krankenpfl egerinnen (1874) Flo-
rence S. Lee; Taschenbuch für Krankenpfl egerinnen vuosikerrat 1879–1881, Diätetisches 
Koch-Buch (1871) J. Wiel;  Tisch  für Magenkranke (1871) J.Wiel.
609 Ks. Nightingale 1860, 44–65. 
610 Relander 1903, 40–46.
611 Relander 1905, 40.
612 Keisarillisen Majesteetin Armollinen asetus muutamista muutoksista nais-sivistys-
tä varten olevien oppilaitosten järjestämisestä sekä uusien semmoisten perustamisesta 
27.11.1885; (Salminen J. 2002, 102, 231). 
613 Kiuasmaa 1982, 628–639.  
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vaadittiin voimallisesti terveysopin, anatomian ja fysiologian opetusta kansa- ja 
oppikouluihin. Nimimerkki E. L. totesi artikkelissaan, että monella sivistyneel-
lä, koulua käyneellä oli erittäin puutteelliset tiedot ihmisen kehosta, sen toimin-
nasta ja aivan yksikertaisistakin terveydenhoitoa koskevista asioista. Kirjoittajan 
mukaan tämä oli suoranainen seuraus siitä, että oppikouluissakaan ei opetettu 
anatomiaa ja fysiologiaa. Toiseksi syyksi nimimerkki mainitsi sen, että terveysoppi 
ei ollut oppikoulujen pakollinen oppiaine.614 Sitä opetettiin ani harvoissa tyttö- ja 
yhteiskouluissa 1880- tai 1890-luvulta lähtien, mutta ei yhdessäkään valtion oppi-
koulussa.615 Todennäköisesti valtaosalla sairaanhoitajaksi opiskelevista oli huonot 
tai olemattomat perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta sekä terveydenhoidosta.

Kuvallinen terveydenhoito-oppi (1893) oli Robert Tigerstedtin toimittama ja 
viiden muun lääkärin kanssa yhdessä kirjoittama, kansalle tarkoitettu terveyden-
hoidon valistuskirja. Nimensä mukaisesti siinä oli erittäin runsaasti piirroskuvia 
muun muassa ihmisen elimistä, rakennusten ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mistä, erilaisten haavojen yms. sidonnasta ja loukkaantuneiden siirrossa tarvit-
tavia apuvälineistä. Teoksessa selostettiin ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa sekä 
neuvottiin, miten loukkaantuneelle annetaan ensiapua, miten hoidetaan ja sido-
taan palovammoja ja sidotaan haavoja tms. Kirjoittajat määrittelivät henkilökoh-
taisen ja ympäristön terveydenhoidon jokaisen kansalaisen velvollisuudeksi. Siksi 
asuinympäristön ja vaatetuksen terveellisyyttä korostettiin, samoin kuin ohjeistet-
tiin riittävää ilmanvaihtoa, lämmitystä, vesi- ja jätevesihuoltoa. Teoksessa selitet-
tiin perusteellisesti miten siivottiin, korostettiin puhtautta yksilön ja ympäristön 
terveyden ja hyvinvoinnin perustana. Melko laveasti kerrottiin myös tartuntatau-
deista, niiden aiheuttajista ja ehkäisystä. 

Sairaan kotihoidossa teoksen painopiste oli kuumeisen potilaan hoitamisessa, 
sairauksiin liittyvissä ruokavaliohoidoissa ja vuodepotilaan hoidossa. Nightinga-
len teoksesta Notes on Nursing Tigestedt oli lainannut sairasta hoitavalle käytös-
ohjeita, joiden mukaan hoitaja ei esimerkiksi saanut istua potilaan sängylle ja ovet 
piti sulkea paiskomatta. Potilashuoneessa ei saanut kuiskailla, vaan läsnä olevien 
oli puhuttava niin, että potilaskin kuuli. Näin potilaan voimia säästyi, kun hänen 
ei tarvinnut pinnistellä kuullakseen toisten keskustelun.616 

Jo Kuvallisen terveydenhoito-opin esipuheessa tekijät varoittivat puoskaroinnis-
ta ja painottivat, että sairauden hoito kuului lääkäreille. Sairaanhoitoa käsiteltiin 
suppeasti, koska tarkoituksena oli ainoastaan opastaa, miten sairaustapauksen sat-
tuessa selvittiin kotihoidossa ennen lääkärin paikalle saapumista.617 Sairaanhoito

614 Nimimerkki E. L. 1911.  
615 Salminen J. 2002, 231. Työtodistusten mukaan sairaanhoitaja Olga Lackströn opet-
ti terveysoppia 1.9.1887–15.4.1890 sekä Oulun suomalaisessa tyttökoulussa että Uleå-
borgs fruntimmerskolanissa (KA OL kotelo I). Olga Lackström kirjoitti Konrad Relan-
derille kirjeessään 30.7.1898 käyttäneensä lähdekirjallisuutena af Schulténin, Huxleyn 
ja Erismannin kirjoja terveysopin tunteja valmistellessaan. Lackström valitti suomen-
kielisten terveydenhoidon kirjojen vähäisyyttä ja kirjojen sisällön painottumista anato-
miaan terveydenhoidon kustannuksella (DUODECIM Konrad ReijoWaara I:7). 
616 Tigerstedt 1893, 364–367.
617 Tigerstedt 1893.
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rajattiin kirjan ulkopuolelle, koska se kuului lääkärin asiantuntemukseen ja vain 
hänellä oli siihen oikeus ja tarvittava tieto. Tarkoitus oli myös välttää innosta-
masta maallikkolukijoita itsehoitokokeiluihin, jotka olisivat voineet johtaa epä-
toivottuihin seuraamuksiin. On huomattava, että kyseessä oli terveysopin teos, ei 
esimerkiksi ns. kodin lääkärikirja, joissa jo tuolloin käsiteltiin sairauksien hoitoa. 
Koska lähes kaikilta sairaanhoitajaoppilailta puuttuivat terveysopin perustiedot, 
he saivat kohtuullisen laajan tietoperustan sairaanhoitajakoulutuksessa Kuvallisen 
terveysopin avulla. Tiedot olivat välttämättömiä esimerkiksi tartuntojen ehkäisyssä 
ja leikattua potilasta hoidettaessa.

Fysiologian dosentti Max Oker-Blom laati Terveysopin (1904) käytettäväksi 
ensisijaisesti suomenkielisissä seminaareissa ja toissijaisesti sairaanhoitajakouluis-
sa. Kirjoittaja opasti esipuheessa lukijaa lukemaan omalta kannaltaan tarpeelli-
set kohdat ja jättämään muut huomiotta. Oker-Blomin mukaan kahdelle hyvin 
erilaiselle lukijaryhmälle suunnatun kirjan julkaiseminen oli järkevää, koska siten 
oppikirjan hinta saatiin pysymään kohtuullisena. Kirjoittaja huomautti, että hä-
neltä puuttui pedagoginen kokemus, josta olisi todennäköisesti ollut hyötyä kir-
joitustyössä. Oker-Blom ilmoitti käyttäneensä anatomian ja fysiologian osalta läh-
teenään Robert Tigertedtin kirjoitusta teoksessa Föreläsningar för Sophiahemmets 
sjuksköterskeelever.  

Oker-Blom mainitsi Carl Flüggen ja Wilhelm Prausnitzin terveysopin oppikir-
jat ”eräänlaisina lähtökohtina” kirjalleen ja sen ihmisen ravitsemusta, vaatetusta, 
ilmaa ja ilmanvaihtoa sekä liikuntaa käsitteleville luvuille.618 Oker-Blom ei kuiten-
kaan tarkentanut, mitä ”prof. Flüggen ja Prausnitzin hygienian oppikirjoja” hän 
oli käyttänyt, mutta ilmeisesti kyseessä olivat Flüggen Lehrbuch der hygienichen 
Untersuchungmethoden (1881) ja Wilhelm Prausnitzin Grundzüge der Hygiene W. 
Prausnitz (1892).

Flüggen teos Lehrbuch der hygienichen Untersuchungmethoden (für Ärzte und 
Chemiker, Sanitäts- und Verwaltungsbeamte) (1881) oli 593-sivuinen seikkaperäi-
nen terveysopin oppikirja, joka oli tarkoitettu myös alan käsikirjaksi. Kirjassa oli 
kuusi päälukua: ilma, maaperä, vesi, ravitsemus, mikro-organismit ja desinfek-
tio. Kirjoittaja perusteli maaperää käsittelevän luvun sisällyttämistä kirjaan sillä, 
että maaperällä oli merkitystä erityisesti tartuntatautien leviämisen ehkäisemises-
sä. Kuudennessa pääluvussa käsiteltiin vaatetusta, asumista ja terveellistä asuin-
ympäristöä, valaistusta, jätehuoltoa ja tarttuvien tautien ehkäisyä. Kirjan perus-
teellisuutta kuvaa se, että esimerkiksi asuin- ja työtilojen riittävän valaistuksen 
laskukaavoja oli yhdeksän sivua ja ilmanvaihdon laskukaavoja lähes 30 sivua.619 
Jokaisen pääluvun lopussa mainittiin tarkasti lähdekirjallisuus ja lueteltiin hyö-
dyllisiä kirjallisuusviitteitä.620 Oker-Blomin Terveysopin sisällysluettelo oli lähes 
identtinen Flüggen oppikirjan kuudennen luvun sisällysluettelon kanssa. Sisällöl-
lisesti Terveysoppi oli ymmärrettävästi paljon suppeampi kuin Flüggen teos erilai-
sen kohderyhmän ja käyttötarkoituksen takia.

618 Oker-Blom M. 1904, alkulause.
619 Flügge 1881, 497–524, 525–534.
620 Flügge 1881, 96, 107–109, 222–223, 301, 409–411, 542–543.
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Yhtäläisyyksiä löytyy myös verrattaessa Oker-Blomin Terveysopin sisältöä 
Prausnitzin kirjaan Grundzüge der Hygiene W. Prausnitz, jonka ensipainos ilmes-
tyi 1892. Prausnitzin kirja ei puolestaan ollut niin yksityiskohtainen kuin Flüggen 
Lehrbuch der hygienichen Untersuchungmethoden, vaikka niissä käsiteltiin samat 
aihealueet. Prausnitzin teoksessa oli lisäksi erilliset luvut kouluhygieniasta ja sai-
raalahygieniasta. Prausnitz mainitsi lähteikseen muun muassa Flüggen kirjat. Sekä 
Oker-Blomin Terveysopissa että Prausnitzin teoksessa Grundzüge der Hygiene W. 
Prausnitz käsiteltiin kouluhygieniaa, joka puolestaan puuttui Flüggen hygienian 
oppikirjasta.  

Oker-Blom opasti Terveysopin (1904) luvussa ”Kouluhygienia” yksityiskohtai-
sesti, miten koulutiloja piti siivota ja tuulettaa. Koska oppilaan fyysiseen terveyteen 
vaikutti pulpetin ergonomisuus, oikein mitoitettu pulpetti ja oikea istuma-asen-
to kuvattiin ja perusteltiin pikkutarkasti ja havainnollistettiin vielä piirroksella. 
Luvussa ”Väkijuomat” Oker-Blom paneutui perusteellisesti alkoholin turmiolli-
suuteen ja sen aiheuttamiin terveyshaittoihin. Terveysopissa käsiteltiin ihmisen 
seksuaalisuutta melko laajasti ja ilmeisen poikkeuksellisesti,621 sillä sitä ei käsitelty 
kirjoittajan mainitsemissa lähteissä. Terveysopissa kuvattiin esimerkiksi piirrosten 
avulla munasolu, siittiö ja kohtu sekä kerrottiin ”sukuvietistä”, sillä alkulauseen 
mukaan:

”Salaperäisyyden varjo on mielestäni tällä alalla tuottanut siksi paljon pahaa, 
että peittelemätön valo on tässäkin tarpeen: toivon, että vakava ja varovainen 
sana tähän kuuluvista seikoista ei ole ketään loukkaava, vaan sen sijaan saattaa 
jossain määrin raivata tietä yhteiskuntaelämän arimpien puolien avoimelle ja 
asialliselle pohtimiselle.”622

Luku ”siitinelimet” päättyi toteamukseen, että jokaisen tuli hallita seksuaaliset 
viettinsä itsekasvatuksella, sillä ”siveellisyyden käsite, joka perustui yhteiskunta-
vaistoihin, asettui tueksi tämän suuntaiselle työlle.”623 Näin kirjoittaja määritteli 
sukupuolimoraalin välineeksi terveyteen, joka oli saavutettavissa itsekurin ja su-
kupuolisen pidättyvyyden avulla. 

Ilmeisesti Terveysoppi ei menestynyt seminaarien oppikirjana odotusten mu-
kaisesti, koska sen kolmas painos (1916) suunnattiin aiemmasta poiketen taval-
liselle kansalle. Sairaanhoitajakouluissa Oker-Blomin kirjaa ei enää käytetty vuo-
den 1912 jälkeen, koska silloin käyttöön tulivat SSY:n oppikirjasarjan anatomian 
ja fysiologian sekä sairaanhoidon suomenkieliset oppikirjat. Ne sisälsivät myös 
Oker-Blomin Terveysopissa käsitellyt asiat. On mahdollista, että Oker-Blom päätyi 
yhteiskunnassa vallinneen terveysaatteen mukaisesti siihen, että kansanterveyden 
kannalta oli tehokkaampaa kirjoittaa terveysopin kirja kansalaisille. Alkulauseessa

621 Terveysoppia esiteltiin Terveydenhoitolehden (9/1904) artikkelissa ”Kirjallisuut-
ta”.  Siinä kiitettiin erityisesti kirjan uutta, avointa ja arastelematonta sukuelinten ja 
seksuaalisuuden käsittelytapaa.
622 Oker-Blom M. 1904, alkulause.
623 Oker-Blom M. 1904, 181.
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Oker-Blom kertoi saaneensa sysäyksen väestölle tarkoitettuun terveysopin 
kirjaan luennoidessaan624 aiheesta voimistelunopettajakokelaille, kansakoulun-
opettajille, arkkitehdeille, tehdasinsinööreille ja maatalous- ja karjakkokoulun 
opettajille. Terveysopin kolmanteen painokseen sisältyivät edelleen pääluvut alko-
holikysymyksestä ja kouluhygieniasta.625 

 Suomessa sairaanhoitajaihanteeseen sisältyi aina 1940- ja 1950-luvulle saakka 
tiukka kristillisen sukupuolisiveellisyyden vaatimus, jota vahvistettiin terveysopin 
avulla. Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja käytettiin tässä yhteydessä norma-
lisoivan vallan ja kurinpidon välineenä. Sen jälkeenkin, kun Terveysoppi ei enää 
ollut sairaanhoitajakoulutuksen oppikirja, sairaanhoitajaksi opiskelevalle tai jo 
valmistuneelle sairaanhoitajalle saattoi olla hyödyllistä tutustua siihen. Terveys-
opin avulla sairaanhoitaja sai ehkä jonkinlaisen käsityksen potilaiden terveyteen 
ja sairauteen liittyvistä käsityksistä ja tiedoista. Kokonaan toinen kysymys oli se, 
ehtivätkö ja jaksoivatko sairaanhoitajaoppilaat paneutua pakollisten oppikirjojen 
lukemisen lisäksi oheiskirjallisuuteen.  

Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita (1912)

Ensimmäinen suomalaisten kirjoittajien sairaanhoitajakoulutukseen tarkoitta-
ma sairaanhoidon oppikirja oli vuonna 1912 ilmestynyt Käytännöllisiä ohjeita ja 
sairashoito-otteita. Nykykäsittein ilmaistuna kyseessä oli pääoppiaineen eli sai-
raanhoidon oppikirja, jossa pääpaino oli potilaiden hoitamisen käytännöllisissä 
ohjeissa ja neuvoissa. Se koostui Sophie Mannerheimin, Ellen Nylanderin ja Ha-
rald Fabritiuksen kirjoittamista 13 luvusta, joissa selostettiin yksityiskohtaisesti 
esimerkiksi vuodepotilaan hoitoa, haavojen sidontaa ja kirurgisen potilaan hoitoa 
vuode- ja leikkausosastolla. Myös erilaisia desinfi oimis- ja steriloimismenetelmiä, 
sairaalarakennuksen ilmanvaihtoa ja lämmitystä käsiteltiin. 

Vuonna 1921 julkaistun toisen uudistetun, painoksen nimi oli Käytännöllisiä 
ohjeita ja sairashoidollisia toimenpiteitä. Siitä jätettiin pois desinfektiomenetelmät, 
koska ne oli tarkoitus käsitellä suunnitteilla olleessa tartuntatautien oppikirjas-
sa.626 Kirjan kolmas, uudistettu painos ilmestyi vuonna 1930 Ellen Nylanderin ja 
Olga Lackströmin toimittamana. Siitä oli karsittu edellisiin painoksiin sisältyneet 
Harald Fabritiuksen kirjoittamat luvut, jotka liittyivät sairaalan rakentamiseen tai 
sairaalarakennukseen. Pois jätettiin myös kylpyjä ja hauteita käsittelevät luvut, 
sillä ne siirrettiin tekeillä olleisiin terveydenhoidon ja fysikaalisten hoitojen oppi-

624 Max Oker-Blom toimi Helsingin kaupungin kansakoululääkärinä 1905–1915, kou-
luhygienian dosentti vuodesta 1909 lähtien, terveysopin professorina 1911–1913 ja 
1914–1917 Helsingin yliopistossa. Hän luennoi terveysopista mm. Teknisessä korkea-
koulussa 1908–1917, mutta ei ilmeisesti koskaan sairaanhoitajaksi opiskeleville (Oker-
Blom N. 1991, 136–140). 
625 Oker-Blom M. 1916, 286–295. Max Oker-Blomista tiedemiehenä ja kansanvalista-
jana ks. esim. Oker-Blom N. 1991. 
626 Fabritius & Mannerheim & Nylander 1921, Ellen Nylanderin laatima esipuhe.
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kirjoihin.627 Kolmannen painoksen kirjoittajiksi merkittiin Ellen Nylander ja So-
phie Mannerheim. Näitä kolmea painosta käytettiin sairaanhoitajakouluissa oppi-
kirjoina yhteensä 25 vuoden ajan.628

Vuonna 1912 julkaistun ensimmäisen painoksen Käytännöllisiä ohjeita ja sai-
rashoito-otteita potilashoitoa (s. 28–132) ja välineiden puhdistusta ja desinfektiota 
käsittelevät (s. 132–141) asiakokonaisuudet ja niiden esittäminen ovat samankal-
taiset kuin Tyyne Jalon sairaanhoidon muistiinpanot Ellen Nylanderin pitämiltä 
luennoilta vuonna 1906 ja Tuovi Uotilan vuonna 1907 tekemät muistiinpanot Suo-
men Sairaanhoitajayhdistyksen valmistavassa sairaanhoitajakoulussa. Yhtäläisyydet 
ovat niin ilmeiset, että Mannerheimin ja Nylanderin voi päätellä laatineen ja toimit-
taneen oppikirjan aikaisempien luentojen pohjalta. Jalon ja Uotilan muistiinpanoi-
hin verrattuna oppikirjaa on täydennetty apuvälineitä ja potilaan nostotekniikkaa 
kuvaavilla piirroksilla. Siihen on lisätty myös kolme uutta asiakokonaisuutta: en-
simmäisessä käsitellään sairaalarakennusta, sen lämmitystä ja ilmanvaihtoa, toisessa 
kuolevan potilaan hoitoa ja kolmannessa sairaanhoitajan työtä, sairaala- ja sairaan-
hoitajaetikettiä ja hyvän sairaanhoitajan ominaisuuksia.629

Sairaanhoitajaksi kasvattamisen kannalta sairaanhoidon oppikirjan tärkein 
luku oli ”Tulevalta sairaanhoitajattarelta vaadittavat ehdot, persoonallinen terve-
ydenhoito, oppiaika”, jonka kirjoittaja oli ylihoitaja Sophie Mannerheim. Tässä 
kirjan aloitusluvussa Mannerheim tiivisti käsityksensä sairaanhoitajasta ja tältä 
vaadittavista henkilökohtaisista ominaisuuksista ja muista edellytyksistä. Kutsun 
tätä kirjassa esitettyä käsitystä sairaanhoitajasta kutsumussairaanhoitajaksi. Sen 
yksityiskohtainen analyysi esitetään liitteessä 7. 

Kutsumussairaanhoitajalla oli hyvä pohjakoulutus, toisin sanoen hän oli käy-
nyt vähintään keskikoulun. Hän oli suorittanut vanhemman sairaanhoitajan tut-
kinnon ja hänellä oli vahva sisäinen halu eli kutsumus hoitaa potilaita. Oppikirjan 
mukaan ammatinvalinta ei perustunut uskonnolliseen vakaumukseen eikä sellais-
ta häneltä edellytetty. Hän oli naimaton nainen, empaattinen, iloinen, hienotun-
teinen ja itsensä hillitsevä. Hän oli myös ehdottoman kuuliainen ja nöyrä kaikille 
esimiehilleen eikä kyseenalaistanut heidän ratkaisujaan. 

Kutsumussairaanhoitaja oli sairaalan yleisnainen, joka jousti ja teki valittamat-
ta lähes kaiken sen, minkä muut jättivät tekemättä. Samanaikaisesti hän oli taitava 
lääkärin avustaja, joka teki huolellisesti lääkärin hänelle määräämät tehtävät. Am-
mattitaitoon sisältyi myös se, että sairaanhoitaja hallitsi sairaalaetiketin ja eettiset 
ohjeet eikä syyllistynyt puoskarointiin. Kutsumussairaanhoitajan voi tiivistää seu-
raavasti: hyvin koulutettu, uupumaton ja ammattitaitoinen lääkärille alisteinen ja 
luotettava avustaja, joka hallitsi etiketin ja eettiset ohjeet eikä syyllistynyt puoska-
rointiin.630 Mannerheim kiteytti sairaanhoitajan asiantuntijatiedon ja aseman: 

627 Fabritius & Mannerheim & Nylander 1921, esipuhe.
628 Pakkala 1963, 708.   
629 Fabritius & Mannerheim & Nylander 1912; HY Jalo Sairaanhoitajakoulun muis-
tiinpanot 1906; HY Uotila sairaanhoitajakoulun muistiinpanot 1907.
630 Fabritius & Mannerheim & Nylander 1912, 1–11, 105–106.
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”Hoitajatar ei koskaan saa unohtaa olevansa lääkärin käskynalainen eikä kos-
kaan saa ryhtyä potilaiden eikä toverien kuullen arvostelemaan hänen määrä-
yksiään, sillä paitsi että häneltä puuttuu tähän oikeuttavat tiedot, täytyy hänen 
ymmärtää, mitä vahinkoa hän voi aikaansaada järkähdyttäessään sairaan luot-
tamusta lääkäriinsä? Meidän, jotka lähinnä olemme hänen alaisiaan, täytyy olla 
kuuliaisia hänelle.”631

Tässä lainauksessa ilmenee sama sairaanhoitajan asiantuntija-aseman alisteisuus 
lääkärin asiantuntijuudelle, jonka Susan Eriksson-Piela havaitsi tutkiessaan sai-
raanhoitajan ja lääkärin asiantuntemusta 1990-luvulla: sairaanhoitaja ei saanut 
kyseenalaistaa tai arvioida lääkärin asiantuntemusta, koska hänellä ei ollut siihen 
tarvittavaa asiantuntemusta. Sairaanhoitaja kuvattiin sekä 1900-luvun ensimmäi-
sellä että viimeisellä vuosikymmenellä lääkärin epäitsenäiseksi ammatilliseksi avus-
tajaksi. Eriksson-Pielan mukaan asiantuntijatiedon merkitys kiteytyi kysymykseen 
siitä, kenellä oli asiantuntijan asema suhteessa potilaaseen. Sophie Mannerheimin 
kirjoittamassa oppikirjan luvussa kyseinen status kuului lääkärille. Käytännöllisiä 
ohjeita ja sairashoito-otteita oli samalla normatiivinen käytös- ja etikettiopas kuten 
moni muukin tuolloinen sairaanhoidon oppikirja.632

Kutsumussairaanhoitaja ei ollut ainoastaan Mannerheimin näkemys vaan kuten 
aikalaisaineistosta käy ilmi, se oli silloisen sairaanhoitajien eliitin yhteinen näkemys. 
Vähän pohjakoulutusta saaneen tai kouluttamattoman sairaanhoitajan näkemykset 
hyvästä sairaanhoitajasta eivät välttämättä olleet samat kuin heitä koulutetumpien 
kollegojensa.633 Voi siis sanoa, että se oli sairaanhoitajaeliitin normalisoima näke-
mys sellaisesta sairaanhoitajasta, johon sairaanhoitajakasvatuksella pyrittiin. Tässä 
yhteydessä tarkoitan sairaanhoitajaeliitillä niitä sairaanhoitajia, jotka olivat käyneet 
vähintään keskikoulun, suorittaneet sairaanhoitajan tutkinnon tai jatko-opintoja 
ulkomailla ja työskentelivät Suomessa esimiesasemassa tai sairaanhoitajakouluissa 
opettajina. Valtaosa heistä toimi lisäksi aktiivisesti Suomen Sairaanhoitajayhdistyk-
sessä. Osa siirtyi vuonna 1925 Suomen sairaanhoitajatarliittoon ammattikunnan 
jakautuessa kahteen järjestöön. Sairaanhoitajien eliittiin kuuluivat 1900–1920-lu-
vuilla muun muassa Sophie Mannerheim, Ellen Nylander, Naima Kurvinen, Olga 
Lackström, Kyllikki Pohjala, Sonja Koreneff, Lyyli Hagan, Enni Voipio, Tyyne Luo-
ma, Karin Neuman-Rahn, Hjördis Eklund, Doris Jalo, Agnes Sinervo, Venny Snell-
man, Emma Åström, Helmi Dahlström ja Aino Durchman.

Sophie Mannerheim oli oppikirjaa kirjoittaessaan Kirurgisen sairaalan ylihoi-
taja, jonka tehtäviin kuului opettaa sairaanhoitajaoppilaita, ja SSY:n puheenjohta-
jana hän osallistui aktiivisesti sairaanhoitajakoulutuksesta käytyyn keskusteluun. 
Kaikissa näissä rooleissa hän painotti koulutuksen merkitystä ja siirsi näkemyk-
sensä kirjoittamaansa oppikirjaan. Teko oli tarkoituksellinen, koska oppikirjan 
avulla saattoi vaikuttaa tulevien sairaanhoitajien näkemyksiin. Välillisesti kirja 
vaikutti koulutettujen sairaanhoitajien toimintakulttuuriin niin, että vähän poh-
jakoulutusta saaneet hoitajat hivutettiin vähitellen ryhmän ulkopuolelle.

631 Fabritius  & Mannerheim  & Nylander 1912, 11.
632 Rafferty 1996, 29–30.
633 Nimimerkki Vanhan ajan koulutuksen saanut 1935.
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Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita -kirjan eri painoksilla oli merkittävä 
vaikutus Suomen sairaanhoitajakoulutuksessa ja sairaanhoitajien kasvattamisessa. 
Se toi julkiseksi ammattikunnan käsityksen hyvästä sairaanhoitajasta ja pitkäaikai-
sena oppikirjana myös muokkasi sitä. Sairaanhoitajakoulutuksen ensimmäisenä 
oppikirjana se on tavallaan toiminut vertailupohjana ja heijastuspintana, johon 
myöhäisempiä muutoksia on peilattu. Se on ollut myös myöhempien sairaanhoi-
don oppikirjan kirjoittajien esikuva tai antiesikuva.

Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa (1924) 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun valmistavan koulun johtaja Karin 
Neuman-Rahn lisäsi vuonna 1918 mielisairaanhoidon tietopuolisen opetuksen 
sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmaan. Vuodesta 1922 alkaen tulevien sai-
raanhoitajien koulutukseen sisältyi lisäksi käytännön harjoittelujakso mielisairaa-
lassa.634 Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakoulun opetusohjelmaan mielisairaan-
hoidon opetus lisättiin muutamia vuosia myöhemmin 1920.635 Oppikirjaa ei ollut 
käytettävissä vaan tietopuolinen opetus koostui luennoista. Mielisairaanhoitajien 
koulutus mielisairaaloissa oli käynnistynyt 1900-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä ja siihen kaivattiin käytännöllisen opetuksen tueksi kunnollista mieli-
sairaanhoidon oppikirjaa. Siksi sosiaalihallitus pyysi silloista Sielunterveysseuraa 
(nykyisin Suomen Mielenterveysseura) käynnistämään mielisairaanhoidon oppi-
kirjahankkeen. Seuran sihteerinä toiminut sairaanhoitajan Karin Neuman-Rahn 
lupautui kirjoitustehtävään.636 

Vuonna 1924 Neuman-Rahnin oppikirja Sielullisesti sairas ihminen ja hänen 
hoitonsa ilmestyi suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi. Esipuheessaan Neuman-Rahn 
ilmoitti laatineensa oppikirjan Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulussa pitä-
miensä mielisairaanhoidon luentojen pohjalta. Kirjaan oli liitetty laaja lääketie-
teen kirjallisuudesta koostuva lähdeluettelo, josta kirjoittaja nimesi kaksi tärkeintä 
lähdettä. Toinen niistä oli G. Aschaffenburgin kirja Symptomalogie (1915), jonka 
perusteella Neuman-Rahn laati omaan kirjaansa luvun ”Sairaalloisesti muuntunut 
sielunelämä”. Toinen keskeinen lähde oli E. Kræpelinin kirjoittama Psychiatrie, 
johon perustui Neuman-Rahnin teoksen luku ”Tavallisimmat taudintilat sairaan-
hoidolliselta näkökunnalta”.637

Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa oli laaja ja perusteellinen mieli-
tautiopin ja mielisairaanhoidon oppikirja, joka sisälsi myös erilaisten hoitotoi-
menpiteiden yksityiskohtaisia ja perusteltuja menettelyohjeita. Teoksen mukaan 
sairaanhoitajan tehtävä oli suorittaa lääkärin määräämät toimenpiteet, tarkkailla 
potilasta ja olla potilaan kanssa vuorovaikutuksessa. Sairaanhoitajan työssä tär-
keintä oli kristilliseen elämänkatsomukseen perustuva kutsumus, oma persoonal-
lisuus ja koulutuksen avulla hankittu asiantuntemus:

634 Matilainen 2003b, vii.
635 Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakoulun opetusohjelmat 1914 ja 1920 (KA LKH I 
Hh 1). Ks myös liite 10.
636 Matilainen 2003b, iv.
637 Neuman-Rahn 2003, 25.
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”Miten paljon lopulta merkitseekään oikea ymmärtämys, sattuva, asiantun-
temukseen perustuva oireitten käsittäminen, siihen päämääärstään tietoinen 
käsittely, rakkaudellinen valvonta ja siveellinen tuki, jona sairaanhoitajatar voi 
olla sairaalle.”638

Mielisairaita hoitavan sairaanhoitajan tuli olla optimistinen, iloinen, myötätuntoi-
nen ja luotettava. Erityisesti lannistumattomuus oli tarpeellista, koska potilaiden 
voinnin koheneminen saattoi olla erittäin hidasta. Neuman-Rahn korosti vahvasti 
sairaanhoitajan itsekasvatuksen merkitystä, koska sen avulla sairaanhoitaja ”pääsee 
eroon puutteistaan ja vioistaan”639 ja oppi hillitsemään itsensä kaikissa tilanteissa. 
Kirjoittajan mukaan erityisesti mielisairaita hoitaneen henkilökunnan itsehillintä 
oli välttämätöntä, koska potilaat olivat monesti arvaamattomia. Henkilökunnan 
oli kuitenkin koko ajan tarkkailtava omaa suhtautumistaan potilaaseen ja suhtau-
duttava tähän aina arvostavasti, sillä potilaan mielisairaus ei oikeuttanut henki-
lökuntaa käyttäytymään potilasta kohtaan alentuvasti. Neuman-Rahn kehottikin 
sairaanhoitajaa asettamaan itsensä potilaan asemaan ja toimimaan sen mukaises-
ti.640 Luottavainen ja syyllistämätön suhtautuminen potilaaseen oli tärkeää, koska 
sairaus ei ollut potilaan oma syy eikä potilas välttämättä pystynyt kontrolloimaan 
käyttäytymistään. 

Oppikirjassa painotettiin, ”että sielullisesti sairas ei ollut vastuussa teoistaan.”641 

Toisin sanoen potilasta tuli ymmärtää ja hyväksyä hänet ihmisenä, vaikka aina ei 
voinutkaan hyväksyä potilaan tekoja (esimerkiksi väkivaltaista käyttäytymistä). 
Potilas ja henkilökunta eivät kuitenkaan olleet tasavertaisessa asemassa, koska 
lääkärillä ja sairaanhoitajalla oli potilaan tarvitsema lääketieteen ja sairaanhoidon 
asiantuntemus ja -asema. Ne oikeuttivat henkilökunnan (ennen kaikkea lääkärit) 
määrittelemään sen, minkälainen oli sairasta ja minkälainen tervettä käyttäyty-
mistä. Foucault’n sanoin, mitä oli hulluus.642 Siksi lääkärit ja vähäisessä määrin 
myös sairaanhoitajat saattoivat asiantuntemuksensa nojalla päättää potilaan puo-
lesta, minkälainen hoito oli tälle tarkoituksenmukaisinta.

 Neuman-Rahn muistutti myös siitä, että henkilökunnan tuli luottaa potilaa-
seen ja tukea tämän tervettä käyttäytymistä.643 Sielullisesti sairas ihminen ja hänen 
hoitonsa oli hyvin lääketiedepainotteinen, mutta samalla siinä korostettiin, että 
modernin mielisairaanhoidon keskeiset elementit olivat hyvin koulutettu ja si-
vistynyt henkilökunta, vapaaehtoiset hoitomuodot ja työterapia. Oppikirjan lo-
pussa oli erillinen luku mielisairaan potilaan kotihoidosta ja avohoidosta. Karin 
Neuman-Rahn muistutti alkoholin aiheuttavan paljon kärsimystä, joten alkoho-
lin käytön vähentäminen oli hänen mukaansa mitä tehokkainta ehkäisevää mie-
lenterveystyötä.644 Neuman-Rahn oli työskennellyt mielisairaiden sanatorioissa

638 Neuman-Rahn 2003, 244–248.
639 Neuman-Rahn 2003, 251.
640 Neuman-Rahn 2003, 245.
641 Neuman-Rahn 2003, 255.
642 Foucault 2005a, 263–264.
643 Neuman-Rahn 2003, 244–260.
644 Neuman-Rahn 2003, 380–389.
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Saksassa, mistä saatuja kokemuksia hän käytti kirjassaan esimerkkeinä. Siksi teok-
sessa oli Suomen hoitokulttuurille hiukan vieraita kylpy- yms. hoitomenetelmiä ja 
hoitavan ympäristön merkitystä korostettiin:

”Jos sairaalassa vallitsee järjestys, lujuus ja kuri ja samalla myöskin sydämelli-
syys ja sopusointu, luistaa työ kaikilla aloilla helposti, ja tuloksena kaikesta on 
sairaitten saama viihtyisyyden ja rauhan tunne.”645

Neuman-Rahnin teosta Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa käytettiin op-
pikirjana Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulussa vuodesta 1924 lähtien ja 
1930-luvulla myös valtion sairaanhoitajakouluissa.

Vid sjukbädden af X (1903)

Vuonna 1903 ilmestyi Naima Kurvisen salanimellä X kirjoittama teos Vid sjukbäd-
den af X.646 Esipuheessa Kurvinen kertoi tarkoittaneensa teoksensa koulutettujen 
sairaanhoitajien ohella niille lukuisille naisille, jotka lähimmäisenrakkaudesta ot-
tivat elämäntehtäväkseen hoitaa sairaita siitä huolimatta, että heillä ei ollut mah-
dollisuutta kouluttautua sairaanhoitajan ammattiin. Kirjaa voi luonnehtia maalli-
koille laadituksi yleistajuiseksi terveydenhoito-oppaaksi, joka alkoi vastasyntyneen 
ja lapsivuoteessa olevan äidin hoito-ohjeilla ja päättyi vainajasta huolehtimiseen. 
Kurvinen selosti raittiin ilman ja ulkoilun sekä terveellisen elinympäristön puh-
tauden, valoisuuden ja sopivan lämpötilan merkitystä ja ohjeisti seikkaperäisesti 
esimerkiksi pikkulapsen ruokintaa, röyhtäyttämistä ja ihonhoitoa. 

Näiden yleisohjeiden lisäksi Kurvinen liitti muutaman pääluvun loppuun ly-
hyen maininnan koulutetun sairaanhoitajan tehtävistä. Kirjoittajan mukaan sai-
raanhoitaja, joka oli koko ajan potilaan vieressä, pystyi havainnoimaan potilaan 
voinnin muutokset välittömästi ja tarvittaessa nopeastikin kertomaan luotettavas-
ti niistä lääkärille. Myös tässä kirjassa korostettiin, että sairaanhoitaja toimi tie-
donvälittäjänä lääkärille. Kurvinen totesi, että useimmilla nuorilla oli tarve pu-
hua asioistaan ja uskoutua jollekin. Tällaisissa tilanteissa luottamusta herättävä ja 
sympaattinen sairaanhoitaja647 oli oiva kuuntelija. Siitä syystä Kurvinen vaati, että 
ylihoitajien ja ylilääkärien oli otettava huomioon myös tämä puoli, kun he palkka-
sivat henkilökuntaa nuoria hoitaviin yksiköihin.

Kirjoittaja muistutti, että ikääntyvän ihmisen fyysiset voimat vähenivät väis-
tämättä ja hänelle ilmaantui monenlaisia vaivoja. Kurvisen mukaan vanhuuden 
teki muiden silmissä kadehdittavaksi se, että silloin oli aikaa. Kadehtijat eivät

645 Neuman-Rahn 2003, 253–254.
646 Kirjassa tekijäksi on merkitty X. Kirjaluettelossa kyseisen teoksen kirjoittajaksi mai-
nitaan Naemi Kurvinen (Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten 
på främmande språk af fi nländska författare eller utgivna i Finland 1901–1905 (1912, 
338).  Kurvisen kirjassa on sekava sivunumerointi; välillä sivunumerot ovat pääluvuit-
tain, välillä edetään kirjan alusta lähtien.
647 ”Sköterskan har ett sympatiskt och förtroende väckande väsen.” (Kurvinen 1903, 
Ungdomen, 2).  
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kuitenkaan ymmärtäneet vanhuuteen väistämättä kuulunutta kärsimystä. Siksi 
vanhuksia hoitaessaan sairaanhoitajan oli yritettävä vähentää kärsimystä tekemäl-
lä hoitoympäristö mahdollisimman miellyttäväksi ja yksilölliseksi: vanhukset tar-
vitsivat esimerkiksi lämpimämmän ympäristön kuin nuoret. Arjen pieniä, mut-
ta merkityksellisiä seikkoja oli se, että vanhusten omaa tahtoa kunnioitettiin: jos 
ikääntynyt potilas ei halunnut syödä joka päivä, sairaanhoitaja ei saanut pakottaa 
häntä siihen.648

Kurvinen korosti, että sairaanhoitajan tuli ohjata naisia liikkumaan riittäväs-
ti, syömään ravitsevaa ruokaa ja hankkimaan hengen ravintoa, jotta ”hermoista” 
(”nerverna”)649 johtuneet vaivat, ylirasitus ja uupumus eivät pääsisi yllättämään. 
Kurvisen mukaan potilaan sukupuolella oli merkitystä, sillä miesten hoitaminen 
poikkesi naisten hoitamisesta: sairaanhoitajan oli ennen kaikkea pidettävä mies-
potilas hyvällä tuulella. Siten potilaalle jäi valoisa muistikuva sairastamisestaan. 
Toinen toimiva auttamiskeino oli miespotilaiden hieronta. Jos sairaanhoitajalla 
oli hyvät lääketieteelliset tiedot sisätaudeista ja hän oli hyvä havainnoija, sairaan-
hoitajan huomiot saattoivat antaa lääkärille hyvin arvokasta tietoa potilaasta.650 

Potilaiden ikään ja sukupuoleen katsomatta sairaanhoidossa oli kuitenkin tärkeää, 
että sairaanhoitaja pukeutui siististi ja asiallisesti sekä oli iloinen, 

”Ty det är icke trefl igt, att blifva vårdad af en person, som liknar en kring-
vandrande begrafning.”651

Maija Sorvettulan tulkinnan mukaan Kurvinen esitti kirjassaan käsityksensä hy-
västä sairaanhoidosta. Sorvettula katsoo, että Kurvinen oli ottanut kirjansa lähtö-
kohdaksi ihmisen (potilaan), viljeli lempeää huumoria ja kuvasi luonnonmukaisia 
auttamiskeinoja, kuten lepoa ja hierontaa. Sorvettulan analyysi lämpimästä kirjoi-
tustyylistä pitänee paikkansa. Mutta hän sivuuttaa Vid sjukbädden -kirjan norma-
lisoivat kommentit sairaanhoitajan työstä potilaan hoitoympäristön järjestelijänä 
ja – kärjistäen tulkittuna–sairaanhoitajasta potilaan elämän hauskuuttajana. Käsi-
tykseni mukaan juuri näissä sairaanhoitajaa koskevissa kohdissa Kurvisen ”lem-
peä huumori” johdatti lukijan päättelemään, että kyseessä ei ollut oppikirja, koska 
sitä ei ollut kirjoitettu asiatyylillä. Esimerkiksi pääluku Kvinnan alkoi seuraavasti: 

”Det har blifvit sagt, att ingen är så svår som kvinnan. Satirikerna har gjort till 
föremål för deras vitzer hennes svartsjuka, hennes fåfänga och hennes egenkär-
lek.”652    

648 Kurvinen 1903, Ungdomen, 2.
649 Kurvinen 1903, 27.
650 Kurvinen 1903, 22–23, 32, 39.
651 Kurvinen 1903, 40, 51.
652 Kurvinen 1903, Kvinnan (ei sivunumeroa).
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Kurvisen kirjassa mainitsemista auttamiskeinoista hierontaa opetettiin sairaanhoi-
tajakouluissa 1900-luvun alkupuolella oppiaineena,653 joten sen sisältyminen kirjaan 
Vid Sjukbädden oli ymmärrettävää. Samoin ymmärrettävää oli terveellisten elämän-
tapojen ja ravinnon merkityksen painottaminen, sillä 1900-luvun alussa Suomes-
sa terveysaate levisi voimakkaasti monenlaisten julkaisujen välityksellä. Kurvinen 
ei itse maininnut tätä kirjaansa ainakaan niissä aineistoissa, joita olen löytänyt tai 
käyttänyt tämän tutkimuksen lähteinä. Teosta ei myöskään suomennettu, joten 
Kurvinen ei halunnut sille laajaa lukijakuntaa tai sitä käytettävän sairaanhoitaja-
koulujen oppikirjana. Kirjaa ei mainita myöskään Oulun lääninsairaalan sairaan-
hoitajakoulusta valmistuneiden muistelmissa, joissa esille nousevat ns. Kurvisen 
vihkot.654 Teos poikkeaa myös oleellisesti Kurvisen asiatyylisistä kirjoituksista esi-
merkiksi Kipinässä tai ammattilehdissä. Näin ollen pidän todennäköisenä, että Vid 
sjukbädden -kirjaa ei käytetty oppikirjana sairaanhoitajakoulutuksessa.  

4.4 ”Grållan” sairaanhoidon epävirallisena oppikirjana

Vuonna 1904 Kirurgisen sairaalan ylihoitajana aloittanut Sophie Mannerheim ei 
halunnut Marianne Tallbergin mukaan käyttää ruotsalaista kirjaa Föreläsningar 
för Sophiahemmets sjuksköterskeelever, ”Grållan” koska Kirurgisessa sairaalassa an-
nettu hoito oli tasokkaampaa kuin kirjassa kuvattu hoito.655 Tallbergin tulkintaan 
Suomen ja Ruotsin sairaanhoidon tasoerosta en ota kantaa, koska käyttämästäni 
aineistosta en löydä sen enempää hänen näkemystään puoltavia kuin sitä horjut-
taviakaan argumentteja. Sen sijaan pyrin seuraavassa osoittamaan, että Grållania 
käytettiin oppikirjana Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajaopetuksessa, toisin kuin 
Tallberg esittää.

Maija Sorvettula on olettanut ylihoitaja Sophie Mannerheimin tunteneen So-
phiahemmetin oppilaille laaditut oppikirjat, vaikka ne mainitaankin vasta Fab-
ritiuksen, Mannerheimin ja Nylanderin Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoidollisia 
toimenpiteitä toisen painoksen lähdeluettelossa vuonna 1921.656 Tämän toisen, uu-
distetun painoksen toimitti Ellen Nylander, jonka ohella päivitystyöhön osallistui 
joukko sairaanhoitajia ja lääkäreitä.657 On selvää, että Sophie Mannerheim tunsi 
kyseisen ruotsalaisen oppikirjan, mutta ei halunnut jostain syystä sitä käytettävän 
avoimesti oppikirjana sairaanhoitajaoppilaiden opetuksessa Kirurgisen sairaalan 
kursseilla.

653 Hieronta on ikiaikainen hoitokeino, jota sairaanhoitajaoppilaille opetettiin esim. 
SSY:n valmistavan koulun opetussuunnitelmien mukaan 24 tuntia vuonna 1920. Hie-
ronnan tuntimäärä oli vuonna 1914 hyväksytyssä opetusohjelmassa 20 tuntia, joten 
sen opetusta oli siis lisätty (Sairaanhoitajakoulun opetusohjelmat v. 1914 ja v. 1920 
(KA LKH I Hh1)); (Nimimerkki E. N. 1914).  
654 Esim. Kipinän vuosikerrat 1915–1919 (OMA OSY Eu 1–3); Alina Olivia Hirstiön 
muistelmakirje Kaija Pakkalalle 6.5.1965 (HY Hirstiö); oppilaskotia ja valmistavaa kou-
lua koskevat asiakirjat (KA SSY Elevhemmet och -skolan I–II); Tallberg 1996a, 70–71.
655 Tallberg 1994, 27.
656 Sorvettula 1998, 205. Ellen Nylander siirtyi vuonna 1921 SSY:n valmistavan koulun 
johtajan tehtävästä Helsingin yleisen sairaalaan ylihoitajaksi (Sorvettula 1998, 451).
657 Nylander 1921, toisen painoksen alkulause.
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Kun Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita -kirjan ensimmäistä painosta 
valmisteltiin 1910–1911, Sophie Mannerheim yritti innostaa tohtori Harald Fabri-
tiusta saattamaan loppuun sairaalan ilmastointia, lämmitystä ja potilashuoneiden 
mitoituksia käsittelevän luvun. Käsikirjoitus oli valmis lukuun ottamatta kyseistä 
osuutta terveysopin pääluvusta, joten Mannerheim kannusti Fabritiusta puurta-
maan urakkansa loppuun asti. Hän kirjoitti 12.11.1911 kirjeessään Fabritiukselle

”…, det är ju så litet kvar, inte kan ni vilja hafva Oker-Blom eller någon bisi 
[suomenkielinen vastine sanalle on ukkeli, ehkäpä myös vanha ukko tai ukon 
käppänä]658 med i vår bok.”659 

Mannerheimin maininta Oker-Blomista on sävyltään kielteinen. Kannanoton 
asiayhteys oppikirjojen laadintaan on kuitenkin kiistaton. Oker-Blomin Terve-
ysoppi lähdekirjallisuuksineen oli kirjeen kirjoittajalle ja sen saajalle tuttu. Oker-
Blom mainitsi vuonna 1904 ilmestyneessä Terveysoppi-kirjassaan käyttäneensä 
lähteenään Sophiahemmetin oppilaille laadittua teosta, joten Mannerheim oli sel-
västikin tutustunut sekä Oker-Blomin teokseen että sen lähdeluetteloon. 

Oker-Blomista ei löydy muita mainintoja niistä Sairaanhoitajataryhdistyksen 
oppikirjoja käsittelevissä kirjeistä, jotka Mannerheim lähetti Fabritiukselle. Siltikin 
ainoan arvioinnin sävy on hiukan hämmentävä. Oliko syy siinä, että – päinvastoin 
kuin muut oppikirjoja tai valistuslehtisiä laatineet – Oker-Blom painotti voimak-
kaasti sukupuolivalistusta? Hän toi sukupuolisuuden esille ihmiselle myönteisenä 
asiana. Onko mahdollista, että Oker-Blom oli ”bisi”, koska myönteinen suhtautu-
minen sukupuolisuuteen ei sopinut oppilaskotia, naimattomuutta ja työlle uhrau-
tumista korostavaan sairaanhoitajakouluun?  

Helsinki oli 1900-luvun alkupuolella niin pieni kaupunki, että aivan varmasti 
ruotsinkieliset terveysalan oppikirjojen ja valistuskirjallisuuden kirjoittajat tunsi-
vat toisensa ja toistensa tuotannon. Oker-Blom oli toiminut Suomen Lääkäriliiton 
puheenjohtajana vuodesta 1910 lähtien ja työskennellyt Helsingissä jo vuodesta 
1903 lähtien tutkijana ja samanaikaisesti kirjoittanut monenlaisia terveysvalistus-
oppaita. Mannerheim oli puolestaan samoihin aikoihin Suomen Sairaanhoitajata-
ryhdistyksen puheenjohtaja ja Kirurgisen sairaalan ylihoitaja. 

Vuonna 1904 Mannerheim teki laajan kiertomatkan moneen Euroopan sai-
raalaan ja tällä matkalla hän merkitsi muistiin muun muassa hyviksi havaitsemi-
aan sairaanhoidon ja lääketieteen englannin-, ranskan-, saksan- ja tanskankielisiä 
oppi- ja käsikirjoja. Listassa oli esimerkiksi Holger Jacobæuksen ja Aage E. Kiærin 
tuore teos Haandbog for Sygeplejersker (1904). Mannerheim seurasi tiiviisti alan 
kansainvälisiä tapahtumia (mm. osallistui ICN:n kongresseihin 1907 Pariisissa 
ja 1909 Lontoossa), joten hän mitä ilmeisimmin oli selvillä myös naapurimaan 
Ruotsin sairaanhoitajakoulutuksesta ja siellä käytetyistä kirjoista.

658 ”Bisi” on vanha, todennäköisesti Pohjanlahden rannikon suomenruotsin murresa-
na ja tarkoittaa vanhaa miestä. Sävyltään se on kielteinen, joten ”ukon käppänä” lienee 
parempi käännös kuin ”vanha mies” tai ”ukkeli” (Nordberg henkilökohtainen tiedon-
anto 30.9.2005; Tallberg henkilökohtainen tiedonanto 5.10.2005).
659 THA SHKS Hef 3.
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Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajaoppilailla ei ollut käytössään oppikirjoja 
ennen vuotta 1910, vaan ainoastaan luentomuistiinpanot. Luentoja pitäneet yli-
hoitaja, oppilaskodin johtaja ja valmistavan koulun johtaja käyttivät ulkomaisia 
sairaanhoidon kirjoja opetuksensa tukena ja lähdekirjallisuutena. Oppilaskodissa 
tai valmistavassa sairaanhoitajakoulussa ei ilmeisesti ollut kirjastoa ennen vuotta 
1910, koska oppikirjoista ja niiden käyttöön ottamisesta oli laadittu erillinen luku 
vuoden 1910 vuosikertomukseen. Valmistavan koulun johtaja Ellen Nylander oli 
tehnyt 1906 opintomatkan Lontoossa toimineeseen valmistavaan kouluun,660 joten 
voi olettaa hänen silloin tutustuneen myös siellä käytettyihin oppikirjoihin. 

Tyyne Jalon661 ja noin vuotta myöhemmin opinnot aloittaneen Tuovi Uoti-
lan662 muistiinpanoja verratessa voi todeta, että ne ovat aivan samansisältöiset, vain 
erikieliset: esimerkiksi Jalo otsikoi muistiinpanonsa ”Teoretisk sjukvård”, Uotila 
käytti otsikkoa ”Tietopuolinen sairaanhoito”. Molempien muistiinpanoissa kaik-
kien päälukujen otsikot ja asiasisällöt ovat aivan yhtäläisiä esimerkkejä myöten. Ja-
lon mukaan Nylander tarkasti hänen puhtaaksikirjoitetut muistiinpanonsa, joissa 
on ”bra” ja ”oikein” merkintöjä. Muutaman vieraskielisen termin oikeinkirjoitus-
ta tarkastaja oli korjannut.663 Uotilan selvityksen mukaan ylihoitaja Mannerheim 
tarkisti hänen muistiinpanonsa, ja myös niihin oli lisätty muutamia ”hyvä”-kom-
mentteja. Tarkastusmerkintöjen perusteella voi päätellä, että kummankin sairaan-
hoitajaoppilaan muistiinpanot oli tehty hyväksytysti ja virheettömästi. Muistiin-
panojen perusteella voi myös olettaa, että ne olivat malli siitä opetusohjelmasta, 
mitä Kirurgisen sairaalan luento-opetuksessa käytettiin 1900-luvun alkupuolella 
siihen saakka, kun Sairaanhoitajataryhdistyksen kustantamat oppikirjat tulivat 
käyttöön. Opetuksen sisällön perusrunkoa tuskin muutettiin kovinkaan usein, 
korkeintaan täydennettiin, kun käsitellyistä asioista saatiin uutta tietoa.

Kun vertaan Jalon ruotsinkielisiä muistiinpanoja Grållanin viidenteen osioon 
Sjuksköterskelära664, joka oli Sophiahemmetin opetushoitajan kirjoittama, huo-
maan välittömästi tekstien selvän yhtäläisyyden. Grållanin ensimmäinen luku kä-
sittelee sairaanhoitajan velvollisuuksia ja ominaisuuksia ja toinen luku sairaalan

660 Esim. Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 34.
661 Tyyne Jalo opiskeli valmistavassa koulussa 1906 ja valmistui Kirurgisen sairaalan 
kurssilta vanhemmaksi sairaanhoitajaksi 1907. Jalon ruotsiksi kirjoitettuja muistiin-
panovihkoja on talletettuna Helsingin yliopistomuseossa. Mutta Jalon maininta Ny-
landerin englanninkielisistä kirjoista kirjattiin ilmeisesti vasta 1964, jolloin aineisto ja 
siihen liittyvä haastattelumateriaali luovutettiin museolle.  
662 Tuovi Uotila opiskeli Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakurssilla 15.7.1907–
15.1.1909. Hänen suomeksi kirjoittamat muistiinpanovihkonsa ovat talletettuina Hel-
singin yliopistomuseossa.
663 Esim. Jalon muistiinpanovihkossa käsitellään katetreja. Jalon kirjoittama sana 
”kude” on tarkastajan toimesta korjattu ranskankieliseen kirjoitusasuun ”coude”, sa-
moin ”bikude” on korjattu muotoon ”bicoude” (KA HY Jalo 1906, 46).
664 Olen käyttänyt vertailussa Grållanin kolmatta painosta vuodelta 1906. Se on päälu-
vuiltaan sama kuin vuonna 1898 ilmestynyt ensimmäinen painos, mutta kolmannen 
painoksen viides luku ”Sjukbehandling” on 9 sivua pitempi kuin ensimmäisessä pai-
noksessa. 
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tiloja, lämmitystä jne. Nämä asiat puuttuvat ymmärrettävästi Jalon muistiinpa-
noista, koska varsinainen sairaanhoito alkaa kirjan kolmannesta luvusta ”Den 
sjukes vård i allmänhet”. Jalon muistiinpanojen alku on otsikoitu ”Teoretisk 
sjukvård”. Sen jälkeen molemmissa teksteissä käsitellään sitä, millainen on hyvä 
potilasvuode (valmistusmateriaali, leveys, pituus ja korkeus) ja tarkastellaan vuo-
teen sijoittamista potilashuoneessa. Molemmissa teksteissä käydään tarkoin läpi 
erilaiset patjat, tyynyt ja muut potilasvuoteen tykötarpeet lämpöpulloja myöten. 
Samoin ohjeistetaan sairaanhoitajaa vuodepotilaan perushoidossa erityisesti ma-
kuuhaavojen ehkäisemiseksi ja myös haavojen hoitoa käsitellään yksityiskohtai-
sesti. Sitten siirrytään potilaan voinnin tarkkailuun, lääkehoitoihin ja erilaisiin 
kylpyhoitoihin, peräruiskeiden antamiseen sekä selostetaan hoitovälineiden puh-
distusta ja sterilointia. 

Monessa kohdin lauseet tai jopa kokonaiset kappaleet ovat aivan identtiset 
Jalon muistiinpanovihkossa ja Sophiahemmetin opetushoitajan kirjoittamassa 
Grållanin viidennessä osiossa Sjuksköterskelära.665 On myös lukuisia kohtia, joissa 
lauserakenne eroaa hiukan toisistaan, mutta asiasisältö on aivan sama, esimerkiksi 
Jalo kirjoittaa:

”Djupare liggsår behandlas som vanliga sår äfven med borsalva eller sinksalva 
och borvattens kompresser.”666

Sophiahemmetin opetushoitaja ilmaisee saman asian seuraavasti: 

”Om liggsår uppkommit, behandlas detta som ett vanligt sår, Hålles ren genom 
tvättning…”667 

Muistiinpanoissaan Tyyne Jalo otsikoi luvun ”Rengöring af patienternas huf-
vud.” (s. 13), Sophiahemmetin opetushoitaja muotoilee Grållanissa saman asian 
”Tvättning och kamming” (s. 25). Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy teksteistä 
lähes joka sivulta. Edellä selostetun perusteella totean, että Kirurgisen Sairaalan 
sairaanhoitajakurssilla Jalon muistiinpanojen sivut 1–48 ovat melkein identtiset 
Grållanin viidennen osan sivujen 20–50 kanssa. 

Vasta sivulla 49 (Grållan s. 50) Jalon muistiinpanovihkon ja oppikirjan esitys-
järjestys poikkeavat toisistaan, sillä Jalo käsittelee muistiinpanoissa katetrointien 
jälkeen punktiot, jotka Grållanissa selitetään vasta sivulla 69. Tämän poikkeaman 
jälkeen taas yhteneväinen asioiden käsittelyjärjestys on Jalon muistiinpanojen

665 Identtisiä lauseita ja/tai kokonaisia kappaleita löytyy seuraavasti: Jalo s. 1 (Grållan s. 
18, 19, 20); Jalo s. 4–5 (Grållan s. 21), Jalo s. 6–7 (Grållan s. 20–21), Jalo s. 8 (Grållan s. 
24), Jalo s. 9 (Grållan s. 26), Jalo s. 10 (Grållan s. 26), Jalo s. 11 (Grållan s. 27), Jalo s. 12 
(Grållan 279), Jalo s. 15 (Grållan s. 32), Jalo s. 17 (Grållan s. 34), Jalo s. 18 (Grållan s. 
34), Jalo s.  20 (Grållan s. 35), Jalo s. 23 (Grållan s. 37), Jalo s.  27 (Grållan s. 39), Jalo s. 
28 (Grållan s. 40), Jalo s. 29 (Grållan s. 41), Jalo s. 30 (Grållan s. 41), Jalo s. 68 (Grållan 
s. 71), Jalo s. 69 (Grållan s. 72).
666 HY Jalo 1906, 12.
667 Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 27. 
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sivulle 70 ja Grållanissa sivulle 73 saakka, jolloin molemmissa alkaa kirurgista 
vuodeosastoa käsittelevä luku. Sekä Jalon muistiinpanoissa että Sophiahemmetin 
opetushoitajan kirjoittamassa oppikirjassa neuvotaan potilaan leikkaukseen val-
mistamista toisinaan aivan identtisin lausein (Jalon tekstissä s. 79 ja Grållanissa s. 
63) ja toisinaan hiukan erilaisin sanankääntein. Säärivedon kilomääräksi Jalo on 
kirjannut 4–12 kg (s. 69), ruotsalaisen hoitokäytännön mukaan säärivedon kilo-
määrä vaihtelee 6–12 kilossa (s. 72). Myös hauteiden ja kääreiden lämpötiloissa 
on toisistaan hiukan poikkeavia astelukuja (esim. Jalo s. 58, Grållan s. 57–58). 
Grållanin viides osa Sjuksköterskelära päättyy kuolevan potilaan hoitoa ja vainajan 
käsittelyä koskevaan lukuun. Sitä vastoin Jalon muistiinpanoihin ei sisälly lain-
kaan kuolemaan liittyviä asioita.

Muitakin eroavuuksia löytyy näistä kahdesta vertailemastani dokumentista. 
Jalon muistiinpanot jatkuvat kirurgisen potilaan ja tartuntatautia sairastavan 
(muun muassa lavantautia, tuberkuloosia tai hinkuyskää sairastavan) potilaan 
hoito-ohjeilla, leikkauskorien instrumenttilistoilla sekä käsi- ja muiden voitei-
den valmistusohjeilla. Muistiinpanoissa ohjeistetaan myös pikkulapsen hoitoa, 
tämän ruokailun järjestämistä ja tavanomaisimpia lastentauteja kuten riisitautia 
ja hinkuyskää.668 Jalo muistuttaa kolmessa kohdin (s. 48, 56, 64), että potilasta 
hoitaessaan sairaanhoitajan on aina toimittava lääkärin määräysten mukaisesti, 
mutta tällaista sairaanhoitajan avustavan aseman korostamista tai siitä muistutta-
mista ei löydy ruotsalaisesta vertailukirjasta. Ilmeisesti myöskään täit eivät olleet 
Ruotsissa yhtä suuri ongelma kuin Suomessa, sillä Jalo mainitsee seikkaperäisesti 
selostettujen monenlaisten hauteiden käytön jälkeen, että viimeisin mahdolli-
suus on ajella potilaan pää kaljuksi, jotta täistä päästäisiin eroon. Sophiahemme-
tin opetushoitaja tyytyy toteamaan sublimaattietikan, petrolin ja saippuapesun 
yleensä tehoavan.669

Kaiken tämän perusteella pidän todennäköisenä, että Kirurgisen sairaalan sai-
raanhoidon luentojen perustana on ruotsalaisen oppikirjan Föreläsningar för So-
phiahemmets sjuksköterskeelever viides osa Sjuksköterskelära, jonka on kirjoittanut 
tukholmalaisen Sophiahemmetin sairaanhoitajakoulun opetushoitaja. Grållan oli 
osa Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajaopetuksen epävirallista opetussuunnitel-
maa, koska luentoja pitänyt sairaanhoitaja oli laatinut sen pohjalta opetusmate-
riaalin ja oppikurssilla käsitellyt aiheet. Johtopäätökseni on siis vastoin Tallbergin 
tulkintaa, jonka mukaan Grållania ei käytetty sairaanhoitajien opetuksessa Hel-
singissä.

Mutta miksi ruotsalaista oppikirjaa ei käytetty avoimesti sairaanhoitajakou-
luissa oppikirjana? Yksiselitteistä syytä siihen en ole löytänyt käytettävissä olleesta 
aineistosta. Yksi selitys saattaisi olla opettajien pyrkimys vahvistaa henkilökohtais-
ta asemaansa ja asiantuntemustaan rajaamalla käyttämänsä tietolähde oppilaiden 
ulottumattomiin. Väljästi tulkiten toiminnassa oli tällöin kyse kielletystä tiedosta 
tai vähintäänkin tiedon rajoittamisesta. Suurin osa oppilaista olisi vaivatta lukenut

668 KA HY Jalo 1906, 100–108 (leikkauskorit ja voidereseptit), 114–134 (kirurgisen po-
tilaan ja tartuntatautia sairastavan hoito).
669 HY Jalo 1906, 13–15; Sophiahemmets instruktionssköterska 1906, 25–26.
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ruotsinkielistä oppikirjaa, joka olisi voinut provosoida esiin kysymyksiä hoitokäy-
täntöjen eroavuuksista Suomessa ja Ruotsissa. Toisaalta opettajat olivat tehneet 
opintomatkoja muihin maihin, mutta eivät juurikaan Ruotsiin, joten juuri ruotsa-
laisen oppikirjan käyttö olisi ehkä herättänyt kiusallista hämmennystä opintomat-
kojen kustantajissa. Tai ehkä opettajat vain halusivat helpottaa oppilaiden työtä ja 
tarjota jo valmiiksi referoimansa aineiston oppilaiden käytettäväksi. Ulkomaiset 
oppikirjat olivat kalliita ja vaikeasti saatavia, joten kaikilla oppilailla ei olisi ollut 
varaa ostaa sellaista itselleen.

Kirurgisen sairaalan suomenkielisellä sairaanhoitajakurssilla opiskelleen Tyyne 
Jalon mukaan Nylander luennoi kääntämällä englanninkielisestä kirjasta tekstiä 
suoraan ruotsiksi. Kun vertaan Tyyne Jalon ja Tuovi Uotilan muistiinpanoja esi-
merkiksi Eva Lückesin sairaanhoidon oppikirjaan General Nursing (1898) tai A. C. 
Maxwellin & A. E. Popen kirjoittamaan Practical Nursing: A Text-Book for Nurses 
(1907), huomaan, että ne ovat selvästi erilaisia. Ymmärrettävästi sairaanhoidon 
oppikirjoissa ja muistiinpanoissa käsitellään samoja aiheita, mutta käsittelytapa, 
esitysjärjestys ja tekstin yksityiskohdat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Jo no-
pean vertailun perusteella käy selväksi, ettei kumpikaan näistä ulkomaisista oppi-
kirjosta ole Helsingin yleisen sairaalan valmistavan tai varsinaisen sairaanhoita-
jakoulun opetuksen pääasiallinen lähde. Se, että Nylanderin käyttämä lähde olisi 
ollut englanninkielinen, ei ehkä pitänyt paikkansa (esimerkiksi muistivirhe, sillä 
tieto on kirjattu vuonna 1964). Toki on mahdollista, että Nylander käytti useam-
pia lähdekirjoja, joista osa oli englanninkielisiä.

Sairaanhoitajakoulutuksessa oli jo alusta lähtien omaksuttu käytäntö, jossa op-
pilaat opettelivat sen ja vain sen tiedon, minkä luennoitsija heille valmiina tarjosi. 
Oppilaiden käytössä ei ollut opetusohjelmaa, joka olisi määritellyt opiskeltavan 
aineen vähimmäisoppimäärän. Siksi oppisisällöt ratkaisi viime kädessä opetta-
ja. Kyse oli siten sairaaloiden ja sairaanhoitajakoulujen sairaanhoitajaoppilaiden 
hallinnasta, koska tietopuolista opetusta ei arvostettu yhtä tärkeäksi kuin käytän-
nöllisessä harjoittelussa sairaaloissa opittavaa hoitotaitoa. Oppilaita ei rohkaistu 
omaehtoiseen tiedonhankintaan, sillä ”kyselevä mieli” ei kuulunut oppilaiden oi-
keuksiin tai hyvän sairaanhoitajan normalisoituihin ominaisuuksiin.670 Opettajat 
eivät ilmaisseet avoimesti, mitä lähdekirjallisuutta he käyttivät. Näin oppilas ei 
voinut verrata opetuksessa annettuja tietoja, vaan useimmiten piti tyytyä siihen, 
että opetettu tieto oli ainoaa hyväksyttyä, siis hyvää ja oikeanlaista tietoa. Jos ope-
tuksen ulkopuolinen tieto olisi asettanut kyseenalaiseksi sairaanhoitajakasvatuk-
sessa oikeaksi normalisoidun tiedon, se olisi saattanut pienentää opettajan aukto-
riteettiasemaa ja esikuvan vaikutusta. Jos oppilas olisi opiskellut itsenäisesti asioita 
oppikirjoista, oppilaan nöyryys ja kuuliaisuus olivat ehkä vähentyneet. Edellä ku-
vatut seikat olisivat saattaneet heikentää lääkäreiden asiantuntija-asemaa tai sai-
raanhoitajaesimiesten statusta, joten molempien ryhmien etu oli tukea vallitsevaa 
kulttuuria. 

On myös mahdollista, että opettajina toimineet ylihoitajat/valmistavan koulun 
johtajat olivat itse opiskelleet sairaanhoitajaksi aikana, jolloin oppikirjojen käyt-

670 Esim. Lämsä 2005, 67.
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tö opetuksessa ei ollut tavanomaista, vaan luennoitsijoiden sanelut tallennettiin 
muistiinpanovihkoihin. Todennäköisesti jo silloin (mikäli koulutukseen oli yli-
päätään sisältynyt teoriaopetusta) opettajat käyttivät apunaan kirjallisuutta, mutta 
toimintakulttuuriin ei kuulunut, että siitä olisi kerrottu oppilaille. Ajan kuluessa 
tämä käytäntö normalisoitui hyväksytyksi käytännöksi opettaa sairaanhoitajaoppi-
laita. Kukaan ei tullut kyseenalaistaneeksi opetusmenetelmää, joka siirtyi sairaan-
hoitajasukupolvelta toiselle aina siihen saakka, kun SSY:n ensimmäiset oppikirjat 
ilmestyivät 1910. Sairaanhoitajien professionaalinen projekti otti ensi askeleitaan. 
Konrad Relanderin sairaanhoitajakoulutukseen kirjoittamaa oppikirjaa ei käy-
tetty sen uskonnollisuuden takia eikä myöskään sen takia, että se oli suunnattu 
maaseudulla työskenteleville sairaanhoitajille. Oli inhimillistä, että opettaja antoi 
oppilaiden ymmärtää käyttävänsä opetuksessa aikansa arvostetuinta alan anglo-
amerikkalaista ja saksalaista lähdettä, sen sijaan että olisi myöntänyt kopioineensa 
luennot ainakin osittain ruotsalaisesta oppikirjasta.

Oliko lähdekirjallisuuden salaamisen takana kielipoliittisia tai koulukuntarii-
toja? Elettiin autonomian, kansallisen sivistysprojektin ja suomen kielen aseman 
vahvistumisen aikaa. Kielikysymys tuskin oli toiminnan ponnin, sillä useimmat 
Kirurgisen sairaalan sairaanhoitajakursseista olivat ruotsinkielisiä. Sen sijaan eri-
laiset näkemykset sairaanhoitajan tarvitsemasta tietotaidosta saattoivat vaikuttaa. 
Grållanin toimittanut ja sen ensimmäisen osan (anatomia ja fysiologia) kirjoitta-
nut Robert Tigerstedt oli jo kirjan ilmestyessä kansainvälisesti tunnettu fysiologi. 
Tigerstedt oli palannut Suomeen 1900 hoitamaan professuuria, mutta arkistoläh-
teiden mukaan hän ei luennoinut sairaanhoitajaoppilaille kuten moni muu tuon-
aikainen huomattavassa virassa ollut lääkäri.671 Tigerstedt oli kuitenkin innokas 
opettamaan muitakin kuin lääkäriopiskelijoita, sillä juuri vuosina 1906–1907 hän 
opetti terveysoppia Helsingin ruotsinkielisessä tyttökoulussa.672 On myös mahdol-
lista, että SSY:n valmistavalla koululla ei ollut varaa palkata professori Tigerstedtiä 
luennoitsijaksi, sillä koulu oli varaton.673 Vaikuttaa siltä, että Tigerstedtin oppikir-
ja jäi Kirurgisen sairaalan kursseilla paitsioon syistä, joita lähdeaineiston tai kirjal-
lisuuden perusteella en pystynyt löytämään. 

4.5 Sairaanhoitajakoulutukseen laadittujen oppikirjojen merkitys  

Sairaanhoitajan asiantuntemuksen teoreettisen tietoperustan ja kehittymisen 
näkökulmasta on tärkeää, että koulutuksessa ja työssä olleiden sairaanhoitajien 
käytössä on ollut Suomen oloihin tehtyjä oppikirjoja. Siten ne osaltaan ovat mah-
dollistaneet koulutuksen vähittäisen siirtymisen pois oppipoikajärjestelmästä ja 
luoneet perustaa sairaanhoitajan työn muuntumiseen lääkärin ammattiapulai-
sesta entistä riippumattomaksi asiantuntijaksi. Professionaalistumishanke lähti
hitaasti etenemään lääkintöhallituksen vuonna 1915 tekemän sairaanhoitajien re-
kisteröintimääräyksen jälkeen. Viisi vuotta aiemmin ilmestynyt alan ensimmäinen

671 Esim. F. Saltzman, H. Lavonius, P. von Bonsdorff, H. von Willebrandt. 
672 Carpelan & Tudeer 1925, 1002.
673 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 10–13.
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suomalainen oppikirja antoi lukijalleen selvän käsityksen sairaanhoitajan tehtä-
vien vaativuudesta, mikä osaltaan vaimensi kritiikkiä, joka kohdistui sairaanhoi-
tajan pätevyysvaatimusten kirjaamiseen viranomaismääräyksiin. 

Sairaanhoitajakasvatuksessa oppikirjoja käytettiin välineenä oppilaiden itseku-
rin sisäistämiseen ja itsehallintaan, sillä oppikirjoissa esitettiin normaaliutena kut-
sumussairaanhoitaja, jonka kaikki poikkeavuudet määriteltiin epänormaaliudeksi. 
Siten oppikirjoilla tuettiin ja vahvistettiin sairaanhoitajakoulutuksen päämääränä 
ollutta näkemystä kutsumussairaanhoitajasta ja sen sisäistämistä. Jo ennen vuot-
ta 1910 käytetyissä oppikirjoissa674 oli erillinen luku, jossa selostettiin, kuka sopi 
sairaanhoitajaksi, millaisia olivat sairaanhoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet 
ja lueteltiin sairaanhoitajan velvollisuuksia muita ja itseä kohtaan. Vaikka esimer-
kiksi Konrad Relanderin oppikirjaa Lyhyt Sairaanhoitajan opas käytettiin vain dia-
konissakoulutuksessa oppikirjana, se vaikutti todennäköisesti ns. suuren yleisön 
käsityksiin hyvästä sairaanhoitajasta ja sairaanhoitajan työn sisällöstä. Vastaavasti 
sairaanhoitajakouluissa opettajana toiminut ylihoitaja normitti sairaanhoitajan 
työtä, kun hän tulkitsi oppitunneilla oppikirjojen sisältöä. Suullisissa kertauksis-
sa ja kirjallisissa kokeissa varmistettiin, että sairaanhoitajaoppilas oli ymmärtänyt 
opetetut asiat oikealla, siis opettajan tarkoittamalla tavalla.675 

Suomen Sairaanhoitajayhdistyksen toiminnan tuloksena ennen kaikkea lää-
ninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen suomenkieliset opiskelijat saivat oppimi-
sen tueksi äidinkielisiä oppikirjoja. Oppikirjojen ansiosta pystyttiin lisäämään sekä 
suomen- että ruotsinkielisen sairaanhoitajakoulutuksen tietopuolista opetusta. 
Oppikirjat yhtenäistivät sairaanhoitajakoulutuksen opetussisältöjä ja sairaanhoi-
tajan työn tietoperustaa, toisin sanoen oppikirjat vaikuttivat myönteisesti koulu-
tuksen kehitykseen. Samanaikaisesti oppikirjat myös rajoittivat asiantuntemusta 
ja ammatin kehittymistä, koska ne tukivat ja vahvistivat sairaanhoitajan normali-
sointia kutsumussairaanhoitajaksi.

Sairaanhoitajat, lääkärit ja lääkintöhallitus olivat yksimielisiä siitä, että sairaan-
hoitajakoulutuksen päämäärä oli kasvattaa kutsumussairaanhoitajia. Eri mieltä 
oltiin siitä, mikä oli tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen oikea suhde. Mi-
kään osapuoli ei kuitenkaan esittänyt Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen op-
pikirjakomitean (1909–1933) toiminnan aikana, että oppikirjojen tuottamisesta 
tai niiden käytöstä olisi pitänyt luopua tai arvioinut niiden sisältöä kehnoksi. Id-
manin komitean (KM 1920:8) SSY:n oppikirjoja vuolaasti kiittävään lausuntoon 
on suhtauduttava varauksellisesti, koska ylihoitaja Sophie Mannerheim oli sekä 
Idmanin komitean että oppikirjakomitean jäsen.676 

674 Esim. Relander 1903, 3–15; Wallis & Warfvinge 1889, senare delen 1–42; Föreläs-
ningar för Sophiahemmets sjuksköterskeelever 1906, osa V, 1–14. 
675 Esim.  Alina Olivia Hirstiön muistelmakirje Kaija Pakkalalle 6.5.1965 (HY Hirs-
tiö).
676 Vuonna 1919 valtioneuvosto oli asettanut Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen 
aloitteesta ns. Idmanin komitean. Toimeksiantona tällä kolmesta lääkäristä ja kahdesta 
ylihoitajasta kootulla työryhmällä oli pohtia sairaanhoitajakoulutuksen järjestämistä. 
Komitean jäsenet olivat professorit R. G. Idman, Richard Faltin ja Lennart Stråhle sekä 
ylihoitajat Sophie Mannerheim ja Sonja Koreneff.
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Sairaanhoitajakouluissa SSY:n oppikirjoja arvostettiin ja niihin luotettiin; tätä 
osoittaa se, että sairaanhoitajaopettajat ja luentoja pitäneet asiantuntijat ottivat 
uudet oppikirjat käyttöön välittömästi.  Oppilaan äidinkielisten oppikirjojen vai-
kutusta tehosti osaltaan se, että ennen 1930-lukua ainoastaan pieni osa sairaan-
hoitajaoppilaista kykeni lukemaan vieraskielistä kirjallisuutta. Juuri oppilaan äi-
dinkielellä julkaistut oppikirjat ja ammattilehdet olivat käytännöllisen opetuksen 
ohella merkittäviä ammattitiedon ja -kulttuurin välittäjiä. Oppikirjoissa käsitel-
tyjä aihepiirejä haluttiin laventaa, sillä sen oletettiin ratkaisevan niitä ongelmia, 
joita syntyi vaikeuksista saada lääninsairaaloiden sairaanhoitajakouluihin lääkä-
riluennoitsijoita. Esimerkiksi Oulussa Naima Kurvinen pyysi lääkintöhallitusta 
painostamaan Suomen Sairaanhoitajataryhdistystä ottamaan tautiopin oppikir-
jasta677 uusintapainoksen, jotta lääkärien pitämien oppituntien määrää olisi voitu 
vähentää ja oppilaat olisivat voineet opiskella omatoimisesti asioita oppikirjasta.678 

Tämä kertoo myös siitä, että käytännössä sairaanhoitajakouluilla ei ollut käytettä-
vissä tai valittavissa vaihtoehtoisia oppikirjoja. Toisin sanoen SSY:n oppikirjoilla 
oli sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen ja oppikirjojen sisältämän tiedon mo-
nopoli.

Oppikirjojen merkitystä oppilaiden sosiaalistajana sairaanhoitajakuntaan kas-
vattivat niiden pitkät käyttöajat. Mitä useampi sairaanhoitajapolvi sai oppinsa sa-
man oppikirjan välityksellä, sitä varmemmin sen viestit muuntuivat kyseenalais-
tamattomiksi totuuksiksi ja osaksi ammattikunnan kulttuuria. Oppikirjakomiteat 
kykenivät välittämään tuoretta tietoa kaikissa keskeisissä oppiaineissa. Korjatut ja 
uudistetut painokset ilmestyivät jokaisesta SSY:n oppikirjasta ennen toista maail-
mansotaa lukuun ottamatta sairaanhoidon historian kirjaa. Esimerkiksi vt. pää-
johtajana Herman Lavonius kiirehti lääkintöhallituksen desinfektiotyöryhmän 
työn valmistumista, jotta muuten painovalmiiseen kulkutautien oppikirjaan olisi 
saatu tuoreinta tietoa.679

Näyttää ilmeiseltä, että 1900–1930-luvuilla oppikirja miellettiin behavioris-
tisesti opettamisen välineeksi ja sairaanhoitajaoppilaat passiivisiksi tiedon vas-
taanottajiksi. Vastaavanlaiseen tulokseen sairaanhoitajakoulutuksessa vallinnees-
ta behavioristisesta oppimiskäsityksestä ovat päätyneet Hakala ja Halonen sekä 
Lämsä.680 Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat laadittiin opettamisen ja opettajan 
luento- ja havainto-opetuksen tueksi, vaikka sairaanhoitajien koulutuksessa käy-
tettiin jo 1920-luvulta lähtien ”team-työskentelyä” ja ”case-menetelmää”, jotka 
USA:ssa opiskelleet ylihoitajat ja muut sairaanhoitajakouluissa opettajina toimi-

677 Kurvinen tarkoitti tautiopilla vuonna 1915 julkaistua Sairaanhoitajattarien oppi-
kirjasarjan toista kirjaa. Siinä oli yhteensidottuna seuraavat oppikirjat: Fabritiuksen 
Sisätaudit, Runebergin Kirurgia, Knapen Silmän taudit ja hoito sekä Mellinin Pienten 
lasten hoito.
678 Naima Kurvisen kirje LKH:een 3.11.1923 (KA LKH 1 Hg 2).
679 OKK 15.3.1938 (THA SHKS Cc 1).
680 Hakala & Halonen 1993, 72–75; Lämsä 2005, 66.
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neet sairaanhoitajat olivat tuoneet tullessaan.681 Oppikirjoilla haluttiin välittää lu-
kijoille arvoja, tietokäsityksiä ja erilaisia toimintamalleja, joiden toivottiin siirty-
vän käytäntöön eli tulevien ammattilaisten toimintaan. 

Saatavilla olevasta lähdeaineistosta ei ilmene, mitä taustamateriaalia sairaan-
hoitajaoppilaille luentoja pitäneet lääkärit käyttivät tai mitä esikuvia heillä oli. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei opetuksen pohjana olisi käytetty malleja. 
Koska sairaanhoitajakouluissa ei ollut yhtenäistä opetussuunnitelmaa, opetuksen 
voi päätellä vaihdelleen koulusta toiseen. Todennäköisesti lääkärien pitämien lu-
entojen sisältö määräytyi paljolti sen perustella, minkälaisia potilaita opetussairaa-
lassa hoidettiin. Sairaanhoitajaoppilaille pyrittiin opettamaan perusasiat, jotta he 
olisivat hallinneet oikeina pidetyt toimintatavat ja -menetelmät. Toiseksi tarkoi-
tuksena oli antaa oppilaille juuri kyseisessä sairaalassa sairaanhoitajilta vaadittu 
asiantuntemus ja käytännölliset hoitotaidot, koska opetussairaalat pyrkivät tur-
vaamaan itselleen mahdollisimman sopivan (tarkoituksenmukaisesti koulutetun) 
sairaanhoitajakunnan. Kunkin alan luennoitsija ratkaisi asiantuntijana, mikä oli 
hänen näkökulmastaan ja kokemuksensa perusteella sellaista, mitä sairaanhoita-
jan tarvitsi tietää. Jos ylihoitajalla tai ylilääkärillä oli käytettävissään jokin ulko-
mainen sairaanhoidon oppikirja, otaksuttavasti sitä käytettiin ainakin viitteellises-
ti esimerkkinä.  

Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjakomitean oppikirjat loivat lä-
hes kahdenkymmenen vuoden aikana pohjaa valtion sairaanhoitajakoulujen toi-
minnan aloittamiselle: itse asiassa ne olivat harvalukuisia kaikkien sairaanhoitaja-
koulujen käytettävissä olleita rakenteita. Oppikirjat vaikuttivat myös siihen, että 
lääninsairaaloiden suomenkielisissä sairaanhoitajakouluissa pidennettiin koulu-
tusta ja siihen alettiin sisällyttää aiempaa enemmän tietopuolista opetusta. Ilman 
oppikirjoja tietopuolisen opetuksen määrä ja sisältö olisivat epäilemättä jääneet 
huomattavasti vähäisemmiksi. SSY:n oppikirjat tasoittivat kahteen erilaiseen sai-
raanhoitajatutkintoon johtavien koulutusten välisiä eroja, koska samoja oppikir-
joja käytettiin 1910-luvulta lähtien yhä laajemmin. Ilman asianmukaisia oppikir-
joja sairaanhoitajat olisi edelleen koulutettu pelkästään oppipoikajärjestelmässä.

Sairaanhoitajakoulutuksen käytännön toteutumiseen vaikuttivat oppikirjojen 
ohella monet muut tekijät.  Esimerkiksi Harald Fabritiuksen Ihmisruumiin anato-
mia ja fysiologiaa käytettiin fysiologian oppikirjana kahta lukuun ottamatta kai-
kissa sairaanhoitajakouluissa. Kuopion ja Oulun lääninsairaalan sairaanhoitaja-
kouluissa kyseisen oppikirjan käytössä oli taukoja, koska Kuopiossa fysiologiaa ei 
opetettu vuosiin lainkaan ja Oulussakin oli katkoksia, sillä lääkärit päättivät jättää 
oppitunnit pitämättä. Lisäksi Oulussa ylihoitaja katsoi Fabritiuksen teoksen suo-
men kielen niin kehnoksi, ettei suostunut käyttämään sitä.682 Samalla lailla muut

681 Ellen Nylander esitteli uusia opetusmenetelmiä artikkelissaan ”Om undervisning 
i sjukvård. Undervisning genom exempel The Case Method” (Nylander 1914a); Tall-
berg 1998, 112–114.
682 Kuopion lääninsairaalan ylilääkärin kirje 29.3.1919 lääkintöhallitukselle (KA LKH 
Eab 190/1919 kirje 69/625); Kipinä 1/1915, 4 (OMA OSY Ua 1); Tallberg 1996a, 70; 
KM 1920:8, 18–19; ”Oulun lääninsairaalan sairaanhoitajakursseilla” (nimimerkki E. 
N. 1915, 125). 
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ylihoitajat käyttivät virka-asemaansa liittynyttä hallinnollista valtaa ja asettivat sai-
raalan asioiden hoitamisen sairaanhoitajakoulutuksen edelle ja jättivät oppitunnit 
pitämättä.683 Asian myönteinen kääntöpuoli oli se, että oppikirjat olivat oppilaille 
ja jo valmistuneille sairaanhoitajille mahdollisuus: kiinnostunut lukija saattoi pe-
rehtyä sellaisiin asioihin, joita ei koulutuksessa opetettu tai joista hän halusi lisä-
tietoa. Oppikirjat mahdollistivat omatoimisen tiedonhankinnan.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjakomitean jäsenillä oli mittava 
ja kauaskantoinen vastuu sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisestä ja he olivat 
siten merkittäviä vallankäyttäjiä. Lääkärit ja sairaanhoitajat ymmärsivät oppikir-
jat kyseenalaistamattomiksi ja itsestään selviksi, ja lääkärit myös asiantuntija-ase-
mansa kannalta vaarattomiksi. Siitä syystä niistä ei keskusteltu edes suuriin mit-
toihin yltyneessä koulutuskamppailussa. Oppikirja-asioita ei mitenkään piiloteltu 
tai väheksytty, mutta ne pysyivät taka-alalla, koska kaikkien osapuolten näkökul-
masta tärkeimmät kysymykset (sairaanhoitajakoulutuksen pituus ja pohjakoulu-
tusvaatimus) oli ensin ratkaistava. Vasta sen jälkeen oli mahdollista siirtyä muihin 
asioihin kuten oppikirjoihin. 

4.6 Yhteenveto

Sairaanhoitajat ja oppikirjoja kirjoittaneet lääkärit halusivat nostaa sairaanhoita-
jakoulutuksen tasoa ja tehokkuutta, sillä oppikirjat olivat tarkoituksenmukainen 
tapa siirtää oppilaiden tiedonhankinta muistinvaraisuudesta julkaisuihin. Suurin 
osa sairaanhoitajaoppilaista ei kyennyt lukemaan vieraskielisiä julkaisuja, joten äi-
dinkieliset oppikirjat olivat välttämättömiä. Esimerkiksi anatomian ja fysiologian, 
kemian ja tautioppien sanastoissa oli paljon vieraskielisiä käsitteitä ja abstrakteja 
asioita, joiden oppiminen ja ymmärtäminen helpottuivat melkoisesti, kun käytet-
tävissä oli oppikirja omien muistiinpanojen sijasta tai niiden täydentäjänä.

Kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamista vahvistettiin erityisesti Karin Neu-
man-Rahnin sekä Sophie Mannerheimin ja Ellen Nylanderin kirjoittamilla oppikir-
joilla. Lääkärikirjoittajat määrittivät sairaanhoitajaa rajoittamalla oppikirjojen lää-
ketieteellisen tietosisällön mahdollisimman suppeaksi. Suomalaiset sairaanhoitajat 
ottivat itse kansainvälisten esimerkkien pohjalta tavoitteeksi kouluttaa kutsumus-
sairaanhoitajia, ja tavoitetta tuettiin oppikirjojen avulla. Sairaanhoitajakoulutuk-
seen tarkoitettujen oppikirjojen tuotanto oli tosiasiallisesti sairaanhoitajajärjestöjen 
monopoli, jonka avulla sairaanhoitajajärjestöt ja oppikirjojen laatijat ratkaisivat 
pitkälle sen, mitä sairaanhoitajakoulutuksessa opetettiin. Ennen 1930-lukua koulut 
päättivät itsenäisesti, mitkä oppiaineet opetusohjelmaan sisältyivät ja mitä oppikir-
joja koulussa käytettiin. Tosiasiallisesti ainoat alan suomenkieliset julkaisut olivat 
SSY:n oppikirjat. Käytännössä myös ruotsinkielisille SSY:n ruotsinkieliset oppikir-
jat olivat ainoa mahdollisuus, koska ruotsalaiskirjat oli laadittu Ruotsin terveyden-
huollon käytäntöjä silmällä pitäen. Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjat 
muokkasivat siis merkittävästi sairaanhoitajan asiantuntijatietoa.

683 Venny Snellmanin Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1933 ja 1935 
(OMA OTHO Eb 1a); Oulun sairaanhoitajakoulun johtokunnan kirje No 14/28.9.1936 
lääkintöhallitukselle (OMA OTHO Db 1a).  
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Koska oppikirjat oli laadittu Suomen oloihin, ne välittivät suomalaisten kir-
joittajien piilo- ja julkiviestejä esimerkiksi hyvästä sairaanhoitajasta. Kutsumus-
sairaanhoitaja oli avoimesti sairaanhoitajakoulutuksen ja kasvattamisen tavoite, 
jota tuki myös oppikirja Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita. Kun kaiken 
opetuksen viesti oli samansuuntaista ja yhdenmukaista, sairaanhoitajakasvatus 
normalisoi tehokkaasti oppikirjojen viestin kiistattomiksi totuuksiksi. Kasvatuk-
sen perillemenoa vahvistettiin vielä internaattiasumisella, joka oli pakollista vuo-
desta 1906 aina 1930-luvulle saakka.684

Toisaalta oppikirjojen pitkät käyttöiät ja se, ettei vaihtoehtojen puuttuessa ol-
lut valinnanmahdollisuutta, lisäsivät käytössä olleiden oppikirjojen vaikutusta. 
Ne ehtivät sosiaalistaa monta sairaanhoitajapolvea ammattikuntaan ja sen kutsu-
mussairaanhoitajakulttuuriin. Jos oppikirjat olisivat vaihtuneet useammin tai poi-
kenneet sisällöllisesti edeltäjistään ja muusta opetuksesta, olisivat sairaanhoitaja-
koulut joutuneet kohtaamaan muutoksen ja väistämättä ratkaisemaan, pitäytyäkö 
entisessä vai siirtyäkö uuteen. Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjoilla 
oli paljon vaikutusta sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämisessä. Itse asiassa ne 
käynnistivät sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaaloiden hoitokäytäntöjen yhtenäis-
tämisen jo vuonna 1910, kun ensimmäiset oppikirjat julkaistiin.  Vasta vuonna 
1930 näistä yhtenäistämispyrkimyksistä tuli lääkintöhallituksen virallisia ja julki-
lausuttuja tavoitteita. Olivathan yhtenäistämistavoitteet 1929 lääkintöhallitukseen 
perustetun sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan viran tärkein perustelu. Jos sai-
raanhoitajakoulutuksen oppikirjoja olisivat laatineet useammin muut kuin lääkä-
rit, kirjoista olisi ehkä tullut muuhun kuin lääketieteelliseen asiantuntijatietoon 
painottuneita.

Oppikirjojen merkitys sairaanhoitajakoulutuksen tietopuolisessa opetuksessa 
tunnustettiin keskusvirastossa ja sairaanhoitajajärjestöissä. Vuonna 1925 tapah-
tuneen sairaanhoitajakunnan järjestöllisen kahtiajaon vaikutukset heijastuivat 
oppikirja-asioihin, koska ne jäivät yksistään SSY:n rasitteeksi. Sille oppikirjojen 
tuottaminen oli taloudellisesti kannattamatonta ja vei paljon järjestön voimava-
roja. Suomenkielinen järjestö (Ssl) ei halunnut myöntää, että siltä puuttui tar-
vittava asiantuntemus, eikä SSY tehdä yhteistyötä siitä eronneiden ja kilpailevan 
sairaanhoitajajärjestön perustaneiden kollegojen kanssa. Lähdeaineiston perus-
teella sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat henkilöityivät 1920-luvulla edelleen 
vahvasti Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen puheenjohtajaan Sophie Man-
nerheimiin. Hänen ansionsa oppikirja-asioissa olivat kiistattomat, joten Suomen 
sairaanhoitajatarliiton puheenjohtaja Kyllikki Pohjala ei ilmeisestikään halunnut 
tässä asiassa haastaa Mannerheimiä. Tästä syystä oppikirjatuotanto jäi SSY:n teh-
täväksi. Vuosina 1925–1929 koulutuskamppailu vei myös molempien järjestöjen 
voimavaroja niin paljon, että oppikirjakysymysten ratkaisut siirtyivät seuraaville 
vuosikymmenille.

Lääkärit ja sairaanhoitajat eivät juuri kiistelleet sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoista ennen 1930-lukua, vaan niitä laadittiin yhteistyössä. Osallistumal-
la oppikirjojen tuottamiseen lääkärit vaikuttivat sairaanhoitajien lääketieteellisen 

684 Kimmola 2002, 53.
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tiedon määrään ja laajuuteen. Siten he saattoivat varmistaa asiantuntija-aseman 
ja -vallan säilymisen lääkärikunnalla. Molemmat ammattikunnat kytkivät tieto-
vallan nimenomaan (sairaanhoitaja)koulutuksen pituuteen ja pohjakoulutusvaa-
timukseen. Siksi näistä asioista kamppailtiin kiivaasti. 



147

5 Sairaanhoitajakoulutus Suomessa 1930–1967 

Sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämisen tavoitteena oli kouluttaa vain yh-
denlaisia sairaanhoitajia, minkä toivottiin tuovan taloudellisia säästöjä ja johta-
van henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaieen käyttöön. Yhtenäistämisen 
kannalta tärkeä edistysaskel oli, että marraskuussa 1929 sairaanhoitajakoulutuk-
sen tarkastaja aloitti työnsä lääkintöhallituksessa. Ensimmäinen tarkastaja Venny 
Snellman toimi virassa vuosina 1930–1957. 

1930-luvun lopulla koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös sairaanhoitaja-
koulutuksessa alkoi toisesta maailmansodasta johtunut vuosia kestänyt myllerrys, 
jonka jälkeen Suomen terveydenhuolto oli täysin uudessa tilanteessa. Sairaanhoi-
tajakoulutuksen ja oppikirjojen kontekstin hahmottamiseksi sairaanhoidon kehi-
tystä voi tarkastella Pertti Alasuutarin tapaan. Hänen mukaansa sairaanhoidossa 
ja laajemminkin koko terveydenhuollon kulttuurissa hoitotavoitteet ja niiden pe-
rustelut ilmaisevat käsitystä siitä, mikä on hoidon kohde ja päämäärä. Onko saira-
us esimerkiksi lääketieteen asiantuntijoiden määrittelemä häiriö tai vika, joka on 
poistettava? Vai tavoitellaanko esimerkiksi yksittäisen kansalaisen ja/tai koko vä-
estön terveyden edistämistä? Hoidon päämäärä puolestaan vaikuttaa siihen, kuka 
tai mikä on keskeinen toimija, asiantuntijatiedon haltija ja päätösvallan käyttäjä. 
Lopulta päädytään pohtimaan kysymyksiä henkilöstön ammattitaitovaatimuksis-
ta, asiantuntijoiden koulutuksesta ja asemasta sekä arvo- ja tietoperustasta. 

Alasuutari jaksottaa toisen maailmansodan jälkeisen Suomen yhteiskunnalli-
sen kehityksen kolmeen kulttuuriseen kauteen: ensimmäinen oli sodanjälkeinen 
moraalitalouden vaihe, joka vallitsi noin 1940-luvulta 1960-luvulle saakka. So-
dasta toipumisvaiheessa vedottiin ennen sotia vallinneisiin moraalisiin ja eettisiin 
periaatteisiin. Niinpä moraalitaloudessa korostettiin edelleen sairaanhoitajien ko-
konaisvaltaista työhön omistautumista uskonnonharjoituksen kaltaisena elämän-
tehtävänä. Nostamalla esiin uhrautumista vaativan kutsumuksensa sairaanhoitajat 
yrittivät saada yhteiskunnan osoittamaan kiitollisuutta ja vastaavasti huolehtimaan 
heistä. Kutsumustyölle omistautumisen vastikkeeksi sairaanhoitajat toivoivat, että 
yhteiskunta olisi maksanut riittävää palkkaa, järjestänyt asianmukaiset työolot, 
määritellyt enimmäistyöajat ja mahdollistanut asumisen sairaalan ulkopuolella. Po-
tilas oli alisteisessa asemassa, koska henkilökunta hallinnoi häntä asiantuntemuk-
sensa oikeuttamana. Alasuutari kuvaa sairaanhoitajan ja potilaan suhteen olleen sa-
mankaltainen kuin ”matriarkaalinen” äidin ja lapsen suhde, jossa hoitaja suhtautui 
potilaaseen suopean ystävällisesti, mutta tietyllä tavalla alentuvasti.685

1960-luvun loppupuolella tapahtui Alasuutarin mukaan siirtymä toiseen
vaiheeseen eli suunnittelutalouden kauteen, joka merkitsi vahvaa uskoa siihen,
että kaikenlaiset ongelmat voitiin ratkaista tieteellisellä suunnittelulla ja organisoin-
nilla. Usko suunnittelun kaikkivoipaisuuteen ei välttämättä tarkoittanut ehdoton-

685 Alasuutari 1996, 105–108, 126–127, 130–131.



148

ta uskoa siihen, että kaikki päätökset olisi pitänyt tehdä hierarkian huipulla. Yh-
teiskunnassa ja sairaaloissa päätösvalta kuitenkin keskitettiin ylimmälle johdolle. 
Suunnittelutalouden aikakaudella sairaanhoitajan ammatillisuutta korostettiin 
voimakkaasti, ja sen Alasuutari tulkitsee sairaanhoitajien professionaalistumis-
pyrkimysten ilmaisuksi. Tämän jakson aikana Suomessa käynnistettiin myös 
hoitotieteen yliopisto-opetus. Potilaan rooli oli edelleen alistua terveydenhuollon 
asiantuntijoiden ja toimintaorganisaation luomaan kuriin ja järjestykseen. Potilas 
ja hänen tarpeensa pysyivät edelleen toiminnan kohteina.686 

5.1 Valtion sairaanhoitajakoulutuksen ohjelma 1930 

Sairaanhoitajakoulutuksen kehitystyö alkoi ripeästi Venny Snellmanin astuttua 
tarkastajan virkaan vuonna 1930. Ensimmäinen keskusviraston ja koulujen yh-
teinen suurhanke oli oppiaineiden opetussuunnitelmien laadinta. Tarkoitus oli 
yhteistyössä määritellä, millaisia oppikirjoja tarvittiin ja päättää, mitä asioita sai-
raanhoitajaoppilaiden tuli opiskella jo olemassa olevista oppikirjoista. 

Helsingin valmistava sairaanhoitajakoulu valmisteli Ihmisruumiin raken-
ne ja toiminta -kurssin sekä kemian alkeiden ja sielutieteen opetuksen suunni-
telmat. Viipurin valmistava koulu laati yleisen tautiopin opetussuunnitelman ja 
Turun valmistava koulu bakteriologian alkeiden opetussuunnitelman.687 Prosessi 
jatkui kymmeniä vuosia eli koko tämän tutkimuksen tarkastelujakson loppuun 
saakka. Välillä suunnitelmia työstettiin hyvin aktiivisesti, välillä siinä oli tau-
koja, kun jokin muu asia vaati panostusta. Lääkintöhallitus järjesti Snellmanin 
johdolla säännöllisesti myös sairaanhoitajakoulujen johtajien ja eri oppiaineiden

686 Alasuutari 1996, 108, 111–115, 129, 147–151; Kolmannessa eli kilpailutalouden 
vaiheessa 1980-luvun alkupuolelta lähtien asiakas eli palveluiden kuluttaja nousi toi-
minnan keskiöön, sillä nyt korostettiin asiakkaan toiveita. Yksilön näkökulma konkre-
tisoitui esimerkillisesti ns. yksilövastuisessa hoitotyössä, joka otettiin käyttöön yhdys-
valtalaisten mallien ja teorioiden mukaisena Suomessakin. Kilpailutaloudessa keskeistä 
oli niin ikään tulosvastuuajattelu ja kilpailuttaminen. Tämä merkitsi terveydenhuol-
lossa myös perinteisen asiantuntijuuden kyseenalaistumista monissa kysymyksissä: 
avohoidon kehittämistä perusteltiin sen edullisuudella laitoshoitoon verrattuna ja 
myös hoidettavien omilla toiveilla. Avainkäsitteiksi nousivat potilas-/asiakaskeskeisyys 
ja toiminnan ihmisläheisyys. Samanaikaisesti tuli yhä enemmän eri asioiden asiantun-
tijoita, kun asiantuntijatieto ja asiantuntijuus fragmentoituivat. Henkilökunnan uusi 
rooli oli toimia maksavien asiakkaiden palvelijoina. Alasuutari toteaakin, että oli ajan 
hengen mukaista siirtää päätösvaltaa potilaalle – halusipa tämä sitä tai ei.
687 LKH:n kirje 6704. I/10.7.1931 (KA HSO I Ca 1).
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opettajien valtakunnallisia ja alueellisia koulutuspäiviä.688 Snellman kantoi 1950-
luvun alussa huolta siitä, että opetussuunnitelmien laadinta oli jäänyt etupäässä 
valmistavien sairaanhoitajakoulujen tehtäväksi. Hän vaati, että kaikkien koulujen 
oli osallistuttava työhön, koska vain siten esimerkiksi maaseudulla työskentelyn 
erityisvaatimukset kyettiin ottamaan huomioon sairaanhoitajakoulutuksessa. 
Sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan mukaan tärkeintä oli sopia siitä, mitä sai-
raanhoitajaoppilaan oli opittava kussakin oppiaineessa, ja tätä sopimusta jokaisen 
koulun oli noudatettava. Vain siten sairaanhoitajakoulutus yhtenäistyi tosiasialli-
sesti.689 

Uusi valtion sairaanhoitajakoulujen opetusohjelma valmistavine jaksoineen 
perustui melko pitkälle Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen, Helsingin yleisen 
sairaalan ja Helsingin kaupungin sairaanhoitajakouluissa käytössä olleisiin ohjel-
miin.690 Siksi voi tulkita, että sairaanhoitajat saavuttivat yleensä tavoitteensa ope-
tusohjelmaa koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä. Lääkäreiden ja sairaanhoita-
jien koulutuskamppailussa oli keskitytty sairaanhoitajakoulutuksen pituuteen ja 
pohjakoulutusvaatimuksiin, joten opetusohjelman sisältökysymykset olivat jää-
neet niiden varjoon. Myös Idmanin komitea (KM 1920:8) oli ollut yksimielinen 
opetusohjelmasta.691 Ilmeisesti edellä mainituista syistä valtion sairaanhoitajakou-
lun opetusohjelmasta ei juurikaan käyty keskustelua, vaan se perustui pääasiassa 
helsinkiläiskoulujen opetussuunnitelmiin. Valtion sairaanhoitajakoulujen ohjel-
ma koostui seuraavasti:

688 Esim.  Snellmanin kirje valmistavien koulujen johtajille 3.9.1931; Snellmanin kirje 
DNo 3120.1931/9.7.1931 lääkintöhallitukselle; LKH:n kirje kouluille DNo 3120, No 
6704–6706.I/10.7.1931; Viipurin sairaanhoitajakoulun ehdotus tautiopin suunnitel-
maksi LKH:lle DNo 31.20.1931/12.12.1931; HSO:n ehdotus anatomian ja fysiologian 
opetuksesta 17.6.1932; LKH:n kirje No 729.I./16.7.1932 Helsingin valmistavalle kou-
lulle (KA HSO I Eab 1); Snellmanin kirje Helsingin valmistavalle koululleNo 6704.
I./10.7.1931 (KA HSO I Ca 1); LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille 8.10.1957 (KA 
LKH V Hg 1); eri koulujen laatimia oppiaineiden opetusohjelmia ja niiden luonnoksia 
1950-luvulta (KA HSO I Fdb 6). Eri koulujen laatimia oppiaineiden opetusohjelmia ja 
niiden luonnoksia 1949–1964 (KA HSO I Fdb 5).  Esim. johtajien neuvottelupäivillä 
10.–14.11.1958 käsiteltiin oppikirjakysymyksiä (KA HSO I Cd 2).  
689 Snellmanin kirjeet 17.10.1952 ja 22.10.1952 sairaanhoitajakouluille; opetussuunni-
telmakokous 18.11.1952 (KA LKH V Hg 6). 
690 Esim. Kimmola 2002, Sorvettula 1998, 242; jatkoartikkeli ”Valtion sairaanhoitaja-
taropetuksen ohjelma ja valtion sairaanhoitajatarkoulun ja valmistavan sairaanhoita-
jatarkoulun ohjesääntö” (Epione 1930). 
691 KM 1920:8, 18–26.
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Taulukko 2. Valtion sairaanhoitajakoulun opetusohjelman tietopuolinen opetus

Oppiaine Lääkärin tms. 
luennot / h

Sairaanhoitajan oppitunteja,
kokeita ja kuulusteluja / h

Sisätaudit 15 12
Lääkeoppi 10 8
Kirurgiset taudit ja 
leikkaussalitekniikka

15 12

Naistentaudit, äitiys ja synnytys 11 8
Silmätaudit 5 3
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 5 3
Lastenhoito ja lastentaudit 13 10
Kulkutaudit 5 4
Sukupuoli- ja ihotaudit 4 3
Tuberkuloosi 5 4
Mielisairaudet 12 10
Ensiapu tapaturmissa 5 3
Terveyshuolto ja kotisairaanhoit 5 5
Sairaanhoitajattaren työalat 5
Yhteensä 115 tuntia 85 tuntia

Käytännöllinen opiskelu valtion sairaanhoitajakouluissa jakautui lääketieteen eri-
koisalojen kesken seuraavasti:

Taulukko 3. Valtion sairaanhoitajakoulun opetusohjelman käytännöllinen opetus

Oppiaine Jakson pituus / kk
Sisätautien hoito 4
Kirurginen sairaanhoito 6 *)
Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoito 1
Lastenhoito 3
Mielisairaanhoito 2
Kulkutautien hoito 1
Tuberkuloottisten hoito 1
Iho- ja sukupuolitautien hoito 1
Synnytyslaitoksella harjoittelu 1
Kotisairaanhoito 1
Lomaa 2
Yhteensä  26 kk **) 

**) Sisältää 2 kk leikkausalitekniikan harjoittelua
**) Valtion sairaanhoitajataropetuksen ohjelma 1930. Ks. liite 13.

Kuten taulukoista voi todeta, sairaanhoitajakoulutuksen pääpaino pysyi lääketie-
teen opetuksessa ja käytännöllisessä opetuksessa. Koulutuksen historialliset juuret 
näkyvät siinä, että käytännöllinen opetus painottui edelleen vahvasti kirurgiseen 
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sairaanhoitoon. Toinen syy oli se, että lääninsairaaloiden potilaat olivat suurelta 
osin kirurgisia potilaita, sisätautiosastoja oli lähinnä vain kunnansairaaloissa ja 
Helsingin sairaaloissa. Kolmen vuoden opintojen jälkeen valtion sairaanhoitaja-
koulujen oppilaat valmistuivat sairaanhoitajiksi ja saivat sairaanhoitajan pätevyy-
den. Koulutukseen sisältyi myös kuuden kuukauden erikoistumisjakso. 

Valmistava sairaanhoitajakoulu 

Laki- ja asetusmuutosten tullessa voimaan vuonna 1930692 Suomen Sairaanhoita-
jataryhdistyksen valmistava sairaanhoitajakoulu ja oppilaskoti valtiollistettiin.693 
Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisen sairaalan varsinainen sairaanhoitajakoulu 
oli jo ennestään valtion omistuksessa. Samalla lääninsairaaloiden koulut lopetet-
tiin ja niiden tilalle perustettiin valtion ylläpitämät sairaanhoitajakoulut. Neljän 
kuukauden eli 96 työpäivän mittaisen valmistavan koulun tietopuolinen opetus-
ohjelma koostui seuraavista oppiaineista:

Taulukko 4. Valmistavan sairaanhoitajakoulun ohjelma 1930–1956

Oppiaine Oppituntia
Ihmisruumiin rakenne ja toiminta 35
Bakteriologian alkeita 15
Kemian alkeita 30
Yleinen tautioppi 10
Terveydenhoito 15
Ravinto-oppi ja ruoanlaitto 80
Sairaanhoito 84
Lastenhoito 12
Sidonta 34
Hieronta 20
Potilaan askartelua 20
Sielutiede 20
Sairaanhoidon etiikka 10
Sairaanhoidon historia 15
Yhteensä 400

Tietopuolisen opetuksen lisäksi sairaanhoitajaoppilaat harjoittelivat sairaanhoitoa 
enintään 160 tuntia, josta vähintään 20 tuntia sairaalassa.694 Myös valmistavan sai-
raanhoitajakoulun opetussuunnitelma noudatti pitkälle pääkaupunkilaiskouluis-
sa käytössä olleita ohjelmia.

692 SA 424/1929; SA 425/1929; SA 427/1929.
693 Ennen valtiollistamista SSY sai taloudellista tukea koulun yllapitämiseen mm. val-
tiolta, Suomen Punaiselta Ristiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. (Suomen Sairaanhoitaja-
taryhdistys S.F.F… 1938, 8–9, 10–11, 33–38).
694 Valtion sairaanhoitajataropetuksen ohjelma 1930, 2.
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Valtion valmistavat sairaanhoitajakoulut sijaitsivat Helsingissä, Viipurissa ja 
Turussa. Siksi muiden koulujen oppilaat suorittivat valmistavan jakson oman op-
pilaitoksensa ulkopuolella. Lääkintöhallitus päätti sairaanhoitajaoppilaiden sijoit-
tumisesta, mutta useimmiten Mikkelin, Kuopion ja Vaasan695 oppilaat opiskelivat 
valmistavan jakson Helsingissä, Oulun ja Hämeenlinnan Viipurissa ja ruotsinkie-
liset oppilaat Turussa.696 Opettajan virkoja oli aluksi vain valmistavissa kouluissa. 
Valtion opetussairaaloiden ylihoitajien ja osastonhoitajien virkaan kuului sairaan-
hoitajaoppilaiden opettaminen varsinaisissa sairaanhoitajakouluissa. Käytännössä 
se useimmiten tarkoitti luentoja sairaanhoitajan työstä, lääkehoidosta tai hoitotoi-
menpiteiden suorittamisesta. Myös monien muiden alojen asiantuntijat (esimer-
kiksi lääkärit, kemistit, kotitalousopettajat) toimivat tuntiopettajina valmistavissa 
ja varsinaisissa sairaanhoitajakouluissa. Niihin palkattiin ensimmäiset sairaanhoi-
don opettajat 1940-luvun loppupuolella.697

Käytännön ongelmien vuoksi järjestelyihin ei oltu tyytyväisiä, sillä muun muas-
sa luennoitsijoita oli vaikea saada, ja toisaalta piti mahdollistaa oppilaiden ehtimi-
nen luennoille. Siksi vuonna 1933 määriteltiin asetuksella Helsingin sairaanhoita-
jatarkoulu ns. keskuskouluksi, jonne omien oppilaiden lisäksi tulivat lääkäreiden 
ja muiden asiantuntijoiden luennoille eli lukujaksoille muiden sairaanhoitajakou-
lujen oppilaat.698 Niinpä oppilaat sukkuloivat kahden opetuspaikkakunnan välillä, 
ja lisäksi usein vielä eri harjoittelupaikkakunnille. Varsinkin Helsingissä toimineil-
la kouluilla oli huutava pula opetustiloista. Hankaluuksia aiheutti se, että koulun 
opit ja opetussairaaloiden olosuhteet ja toimintatavat erosivat Helsingissä mel-
koisesti niistä oloista, joihin maaseutukoulujen oppilaat palasivat. Koulutuksen 
jakautuminen useille paikkakunnille oli ongelmallista, sillä toistuva matkustelu 
paikkakunnalta toiselle ja kahden asunnon samanaikainen ylläpitäminen tulivat 
kalliiksi. Paikkakunnan vaihto oli oppilaille raskasta ja vei paljon aikaa. Kaikkien 
käytännön järjestelyjen yhteensovittaminen lisäsi byrokratiaa ja rasitti lääkintö-
hallituksen ja koulujen vähäistä henkilökuntaa.699 

Eniten 1930- ja 1940-luvuilla moitittiin kuitenkin sitä, että valmistavien kou-
lujen opetus ei nivoutunut riittävästi sairaanhoitajakoulun opetukseen, vaan val-
mistava koulu jäi irralliseksi ja teoreettiseksi.700 Valmistavan koulun opetusohjel-
maan sisältyi vähintään 20 tuntia käytännöllistä opetusta, muu oli tietopuolista 
opetusta. Käytännön yhteistyöongelmia oli yritetty ratkaista muun muassa sillä, 
että Helsingin valmistavan koulun opettajat vierailivat koulutuspaikkakunnilla,

695 Vaasan sairaanhoitajakoulu muutti Mustasaaresta Seinäjoelle 1.6.1931 (Manninen 
& Mertokoski & Sarvikas 1998, 25).
696 LKH:n kirjeet 8800/23.9.1930 DNo 3758.1930; 7835/29.8.1931; 7886.I/5.9.1934 
DNo 3401.1934; 9414.K/10.6.1944 DNo 3143.1944 (OMA OTHO Eb 1a). 
697 Esim. Snellman V. 1956, 4–5.
698 SA 59/1933; Määttänen 1989, 67–68; Tallberg 1996b, 77; Manninen & Mertokoski 
& Sarvikas 1998, 41–42.

699 Esim. lääkintöhallituksen kirje DNo 4925.1954.K/12.6.1954 (LKH V Hg 6). 
700 Kimmola 2002, 103–108; Juslin 1945, 63.
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mutta tulokset olivat jääneet vähäisiksi.701 Kritiikin oikeutuksen myönsivät mo-
net sairaanhoitajakoulutuksen parissa työskennelleet, kuten esimerkiksi Helsingin 
kaupungin valmistavan koulun varajohtaja Maj-Lis Juslin. Hän kuitenkin kysyi, 
miten ratkaista ”mahdoton” yhtälö, kun valmistavan koulun kestoa ei haluttu pi-
dentää eikä oppikurssien tarjontaa supistaa.702 

Keskussairaalaverkon rakentuessa703 ja uusia sairaanhoitajakouluja perustetta-
essa 1954–1955 keskuskoulujärjestelmä purettiin asteittain, minkä jälkeen sairaan-
hoitajaoppilaat suorittivat kaikki opinnot omissa oppilaitoksissaan.704 Keskuskou-
lukäytäntö kävi tarpeettomaksi, sillä nyt sairaanhoitajakoulut sijaitsivat yleensä 
samoilla paikkakunnilla kuin uudet keskussairaalat, joista päteviä luennoitsijoita, 
lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita asiantuntijoita oli aiempaa helpommin saata-
vissa. Valmistava koulutus koostui edelleen perusaineista, opintokäynneistä, har-
joitus- ja havaintotunneista. Opintoihin sisältyi yleissairaanhoidon eli sairaanhoi-
don perusteiden jakso, jolloin oppilaat harjoittelivat sairaaloiden vuodeosastoilla 
potilaiden perushoitoa. Opiskelu valmistavassa koulussa kesti neljästä viiteen kuu-
kautta.705 Erillisestä valmistavasta jaksosta luovuttiin vuonna 1957, kun perus- ja 
erikoiskoulutus erotettiin. Samalla sairaanhoidon perusteiden jakso muuttui kaksi 
ja puoli vuotta kestäneen sairaanhoitajakoulun ensimmäiseksi lukukaudeksi.

”Telan tavoitteet”

Sairaanhoitajakoulutuksen vuonna 1956 annettu muutosasetus (434/1956) jakoi 
kahden vuoden kuuden kuukauden pituisen sairaanhoitajan peruskoulutuksen 
lukujaksoihin, käytännöllisen opetuksen jaksoihin ja lomajaksoihin. Sairaanhoita-
jakoulut siirtyivät liukuen lukukausijärjestelmään muutaman vuoden kuluessa,706 
mutta edelleen jokainen koulu noudatti omaa, itse laatimaansa opetusohjelmaa. 
Lääkintöhallitus tavoitteli yhtenäistä sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmaa, 
jotta voimavaroja olisi käytetty tehokkaasti ja varmistettu valmistuvien sairaan-
hoitajien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien vähimmäistaso. Keskusvirasto

701 Valmistavan koulun opettajien kirje lääkintöhallitukselle 1.6.1934 (KA HSO IP Hea 
II 2). 
702 Juslin 1945.
703 Vuosina 1953–1959 toimintansa aloittivat Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Sa-
vonlinnan, Etelä-Saimaan, Vaasan, Kuopion ja Ahvenanmaan keskussairaalat. 1960-
luvulla aloittivat Tampereen, Satakunnan, Mikkelin, Lapin, Kotkan, Kainuun ja Keski-
Pohjanmaan keskussairaalat (Ohtonen & Koski & Vinni 1983, 37–38). 
704 Esim. Vaasan, Kuopion ja Oulun sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1954–
1957 (Stakes LKH). Vielä 1953 Kuopion sairaanhoitajakoulun oppilaat siirtyivät kes-
ken koulutuksensa Helsinkiin erikoisalojen lääkärien luennoille, koska niitä ei kyetty 
järjestämään Kuopiossa (KA HSO IP Hea II 6; Snellman V. 1956, 5–6). 
705 Esim. Vaasan ja Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 
1955 (Stakes LKH); Louhimo 1959, 43.
706 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 81; sairaanhoitajakoulujen vuosikerto-
mukset 1957–1960 (Stakes LKH).
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käynnisti opetusohjelmien yhtenäistämishankkeen palkkaamalla sairaanhoidon 
opettajan, joka laati yhdessä koulujen edustajien kanssa 1957 ns. Telan tavoitteet. 
Ne on selvästi laadittu WHO:n vuonna 1956 julkaisemien sairaanhoitajan viiden 
perustehtävän pohjalta, koska määritelmät ovat sisällöllisesti identtiset, vain sana-
järjestyksessä ja ilmaisutavoissa on muutamia eroavuuksia.707 

Telan tavoitteiden mukaan
”Sairaanhoitajien peruskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa sekä laadultaan 
että määrältään maan kulloistakin tarvetta vastaavia sairaanhoitajia, joiden 
tehtävänä on edistää potilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
sekä osallistua terveydenhoidolliseen valistustyöhön. Tämä edellyttää, että pe-
ruskoulutus antaa tulevalle sairaanhoitajalle sellaiset perustiedot ja -taidot ja 
auttaa häntä saavuttamaan sellaisen kypsyyden, että hän
– kykenee ymmärtämään ihmistä yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä, kykenee 

antamaan terveyskeskeistä sairaanhoitoa potilaan ympäristöstä, iästä ja ter-
veydentilasta riippumatta sekä ensiapua eri tilanteissa,

– näkee työnsä osana laajemmasta kokonaisuudesta, tuntee yhteiskunnan 
tarjoamat apulähteet ja osaa käyttää niitä potilaiden parhaaksi,

– ymmärtää hyvien ihmissuhteiden merkityksen ja kykenee rakentavaan yh-
teistyöhön,

– kykenee potilaskeskeisessä sairaanhoidossa vastaamaan antamastaan sai-
raanhoidosta, työryhmänsä suorituksista sekä osallistumaan sairaanhoita-
jaoppilaiden ja alihoitohenkilökunnan ohjaukseen,

– kykenee arvioimaan omaa työtään sekä tekemään aloitteita uudistusten ai-
kaansaamiseksi,

– omaa edellytykset jatkuvalle kehitykselle ja opinnoille.”708

”Telan tavoitteet” oli ensimmäisiä lääkintöhallituksen virallisia asiakirjoja, jois-
sa terveyskasvatuksen määriteltiin kuuluvan (perinteisen sairaanhoidon rinnalla) 
sairaanhoitajakoulutukseen, sairaanhoitajan asiantuntijatietoon ja sairaanhoita-
jan tehtävään. Esikuvajulkaisun ohella tähän oli ilmeisesti johtanut se, että Sai-
raanhoitajien Pohjoismainen Yhteistyö (PSY) oli vuonna 1950 päättänyt edistää 
terveyskasvatuksen ja muun ehkäisevän terveydenhoidon sisällyttämistä sairaan-
hoitajakoulutukseen. Yksi keino oli julkaista sairaanhoitajakoulutukseen laadittu
oppikirja terveyskasvatuksesta. Sen kirjoittajaksi valittiin Porin sairaanhoitaja-

707 Telan ensimmäistä tavoitetta vastaava WHO:n tavoite: ”antaa pätevää hoitoa sai-
raille ja invalideille ottaen huomioon heidän ruumiilliset, henkiset ja hengelliset tar-
peensa, siitä riippumatta annetaanko hoito sairaaloissa, kodeissa, kouluissa vai tehtais-
sa.” Telan tavoitteiden neljättä tavoitetta vastaava WHO:n tavoite: ”valita, kouluttaa 
ja ohjata alihoitohenkilökuntaa, joka auttaa sairaanhoidossa sekä sairaaloissa että avo-
terveydenhuollossa. Tähän sisältyy myös potilaan hoitotarpeen arvioiminen ja hen-
kilökunnan järjestäminen kunakin aikana potilaan tarpeiden mukaan.” (OKK:n kirje 
7.4.1964 liite 1.”Maailman terveysjärjestön IX yleiskokouksessa Genevessä määritellyt 
koulutetun sairaanhoitajan viisi perustehtävää” (KA HSO IP Mb 4). 
708 Tela 1957, 6. Sairaanhoidon opettaja Terttu Tela valmisteli yhtenäistämishanketta 
lääkintöhallituksessa.  
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koulun apulaisjohtaja Alli Pyysalo. Hänen kirjoittamansa Terveyskasvatus sairaa-
lan tehtävänä ilmestyi 1954 ruotsiksi ja seuraavana vuonna suomeksi.709        

Sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäisen opetusohjelman valmistelu eteni ja vuon-
na 1963 esitys lähetettiin sairaanhoitajajärjestöille lausuntoja varten. Ehdotus yhte-
näistämisestä mietitytti sairaanhoitajia. Sairaanhoitajajärjestöt olivat vuosikymme-
niä ajaneet yhtenäistä opetussuunnitelmaa, joten se muutos oli tervetullut. Mutta 
sairaanhoitajat pelkäsivät lukukausijärjestelmän ja 100 viikon pituisen koulutuksen 
alentavan sairaanhoitajakoulutuksen tasoa ja tehoa. Järjestöjen mielestä keskusvi-
rasto oli jälleen lyhentämässä sairaanhoitajakoulutusta, tällä kertaa 20 viikolla.710 

Lääkintöhallitus puolestaan tulkitsi, että sairaanhoitajien järjestöt olivat takertuneet 
epäoleelliseen eli koulutuksen kestoon ja paljastivat näin perehtymättömyytensä 
sairaanhoitajakoulutukseen. Keskusviraston mukaan merkityksellisempiä olivat 
opetuksen sisältö ja opetusjärjestelyt, opettajien pätevyys ja oppilasaines.711

Tässäkin kiistassa lääkintöhallitus sai tahtonsa läpi, joten se vahvisti vuonna 
1964 ensimmäisen valtakunnallisen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitel-
man, joka perustui lukukausijärjestelmään.712 Lääkintöhallituksen arvio sairaan-
hoitajajärjestöjen juuttumisesta koulutuksen pituuteen pitää paikkansa. Kou-
lutuksen pituus oli sairaanhoitajille edelleen hyvin merkittävä kysymys, koska 
ammattikunta piti sitä profession tärkeimpänä kriteerinä. 

5.2 Kiista pohjakoulutusvaatimuksesta  

Sairaanhoitajakouluun hakijalta edellytettiin vähintään ylemmän kansakoulun 
oppimäärän suorittamista tai vastaavia tietoja. Siitä huolimatta 1930-luvulla vä-
hintään puolet sairaanhoitajakouluihin hakeneista ja hyväksytyistä oli käynyt 
keskikoulun. Kimmola on vertaillut lääkintöhallituksen tilastoja ja koulujen vuo-
sikertomuksia ja havainnut eroavuuksia keskikoulun käyneiden oppilaiden lu-
kumäärissä. Ilmeisesti kaikki lääkintöhallituksen tilastoissa opiskelijoiksi valitut 
keskikoulun käyneet eivät aloittaneet opintojaan ja heidän tilalleen otettiin varasi-
joilta vähemmän koulutettuja. Tämä selittäisi sen, että vaikka lääkintöhallituksen 
mukaan pelkästään kansakoulun käyneitä ei valittu sairaanhoitajakouluihin, heitä 
todellisuudessa opiskeli sairaanhoitajaksi.713 Lain mukaan tasavertaisista hakijois-
ta valittaessa etusija tuli antaa paremman koulusivistyksen omaavalle.714

709 Pyysalo 1955, Rachel Edgrenin laatima esipuhe; Sairaanhoitajajärjestöjen valtuus-
kunnan pöytäkirjat 1951–1962 (THA Ssl).
710 Sairaanhoitajain liiton & Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen kirje 28.2.1964 lää-
kintöhallitukselle (Stakes LKH). 
711 Aila Pohjanpään laatima kannanotto ”Huomautuksia sairaanhoitajajärjestöjen ope-
tusohjelmaehdotuksesta antaman lausunnon johdosta (DNo 171.1964.K/9.4.1964)” 
(Stakes LKH).  
712 LKH:n yleiskirje No 1316/29.4.1964 DNo 3617.1964.K.(Y) (Stakes LKH). Ks. myös 
Kimmola 2002, 9–32, Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 4–6, 14–35; 
Tallberg 1988b.  
713 Kimmola 2002, 47–50.
714 SA 424/1929, 9 §.
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Koulutuskamppailussa sopu oli vuonna 1929 saatu aikaan kompromissiratkai-
sulla, joka ei tyydyttänyt osapuolia, vaan erimielisyydet jatkuivat milloin julkisem-
min, milloin pinnan alla. Keskustelu sairaanhoitajan työn edellyttämästä pohja-
koulutuksesta alkoi vähitellen uudelleen 1930-luvun lopussa ja jatkui 1950-luvun 
puoliväliin saakka. Sitä ylläpitivät sairaanhoitajajärjestöjen ja lääkäreiden lisäksi 
sekä sairaanhoitajakoulutuksen uudistamista pohtinut Palménin komitea (KM 
1945:10) että terveydenhuollon koulutusta ja työnjakoa selvittänyt Mustakallion 
komitea (KM 1954:9).715 Sairaaloiden työvoimapula oli kyseisten komiteoiden 
asettamisen merkittävin perustelu, mutta taustalla vaikutti myös se, että sairaan-
hoitajien sairaala-alan erikoistumisella ei edelleenkään ollut opetussuunnitelmaa. 
Mustakallion komitea keskittyi sairaaloissa työskentelevän hoitohenkilökunnan 
koulutukseen ja työnjakoon jättäen lähes huomioon ottamatta kotisairaanhoidon 
ja muun avoterveydenhuollon.  

Enää ei puhuttu suoraan pohjakoulutuksesta, vaan molemmat osapuolet ver-
hosivat näkemyksensä muun muassa huoleen hoidon laadusta, henkilökuntapu-
lasta ja sen ratkaisukeinoista. Ilmeisestä reviirien puolustamisesta ja taistelusta 
asiantuntijan asemasta oli kyse, kun useita kirurgian kirjoja sairaanhoitajille716 kir-
joittanut, Suomen lääkäriliiton silloinen puheenjohtaja (vuosina 1933–1943)717 A. 
J. Palmén julkaisi 1939 lääkärilehdessä käsityksensä sairaanhoitajasta näin:

”Sairaanhoitohenkilökunnan tärkeimpänä tehtävänä on olla lääkärien ammat-
tiapulaisia, jotka panevat käytäntöön lääkärien määräykset ja saavuttamansa 
ammattitietojen ja -taidon avulla muutenkin suorittavat lääketieteen mukaista 
sairaanhoitoa. Itsenäinen sairasten käsittely sitä vastoin ei kuulu heille muuten 
kuin hätäavun antamisena. On luonnollista, että lääkärikunta johtaa sairaan-
hoitohenkilökunnan valmistamista terveeseen suuntaan ja epäkohtien esiinty-
essä lausuu mielipiteensä niiden poistamiseksi.”718 

Turkulaislääkäri J. Wicströmin mukaan saariston sairaanhoitajapulan aiheuttajia 
olivat sairaanhoitajat kohtuuttomine pohjakoulutusvaatimuksineen, minkä ta-
kia pelkän kansakoulun käyneitä saaristolaistyttöjä ei kelpuutettu sairaanhoitaja-

715 KM 1945:10, 15–16 (”Palménin komitea”); KM 1954:9, 33–34 (”Mustakallion ko-
mitea”). 
Palménin komitean lääkärijäsenet olivat professorit A. J. Palmén ja Väinö Horelli, kol-
mas jäsen oli lääkintöhalliuksen terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma. Musta-
kallion komitean lääkärijäsenet olivat professorit Sakari Mustakallio, Aulis Apajalahti 
ja Ohto Oksala. Komitean sairaanhoitajajäsenet olivat sairaanhoitotoimen tarkastaja 
Tyyne Lappalainen, sairaanhoidon opettaja Liisa Hakola ja johtava terveyssisar Rachel 
Edgren. Edgren toimi samanaikaisesti myös PSY:n puheenjohtajana.  
716 Palmén Kirurgia (1934); Palmén Kirurgiaa sairaanhoitajattarille (1946); Palmén & 
Kallio & Korhonen & Mäkelä & Soivio Kirurgiaa sairaanhoitajille (1952).  
717 Susitaival 1960, 349. Palmén oli myös useita jaksoja lääkäriliiton hallituksen jäsen 
vuosina 1917–1943.
718 Palmén 1939, 238.
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kouluun. Wickström katsoi, että sairaanhoitajat asettivat ammattikunnan profes-
sionaalistumistavoitteet kansanterveyden edelle.719

Riideltiin siis siitä, kenellä oli toimeenpanovaltaa ja juridis-diskursiivista valtaa 
toiseen ammattikuntaan, sillä lääkärit eivät ymmärrettävästi halunneet vapaaeh-
toisesti luopua auktoriteettiasemastaan terveydenhuollossa. Samalla etsittiin syyl-
lisiä terveydenhuollon epäkohtiin. Lääkärit vastuuttivat sairaanhoitajat henkilö-
kuntapulan aiheuttajiksi, koska ammattikunnan nimenomaisesta vaatimuksesta 
vuonna 1929 käyttöön otettu yhteneväinen ja pitkä sairaanhoitajakoulutus oli 
johtanut siihen, että kallista ja ylikoulutettua sairaanhoitajatyövoimaa käytettiin 
sellaisissakin tehtävissä, jotka olisi voinut tehdä vähemmän koulutettu. Jotkut ta-
hot kaipasivat takaisin entisaikojen kahdenlaisia sairaanhoitajia, koska vähemmän 
koulutetut sairaanhoitajat sopeutuivat paremmin maaseudun vaatimattomiin 
oloihin kuin kolmivuotisen koulutuksen suorittaneet.720 Paluu mahdollisimman 
vähän koulutettuihin sairaanhoitajiin ja perus- ja erikoiskoulutuksen erottaminen 
olisivat ratkaisseet terveydenhuollon hankalat ongelmat, jolloin mitään muuta ei 
olisi tarvinnut muuttaa tai kyseenalaistaa terveydenhuollon toiminnassa.

Sairaanhoitajien ja lääkärien kiistelyssä kyse oli perimmältään siitä, kummalla 
ammattikunnalla oli asiantuntijatietoa ja siihen kytkeytyvää valtaa päättää potilaan 
tarpeista. Palménin komitean sairaanhoitajajäsen jätti eriävän mielipiteen, jossa vaa-
dittiin – sairaanhoitajajärjestöjen näkökannan mukaisesti – pohjakoulutukseksi vä-
hintään keskikoulua. Näkemystä perusteltiin sillä, että silloin sairaanhoitajan perus-
koulutuksesta olisi voitu poistaa esimerkiksi ruoanvalmistusoppi kokonaan, mikä 
olisi antanut väljyyttä tietopuolisen opetuksen tuntijakoon.721 Lääkärijäsenet vastus-
tivat voimakkaasti pohjakoulutustason nostamista. He vetosivat potilaan etuun:

”Kansakoulun suorittanut lienee usein lähempänä potilasten enemmistön 
ajatustapaa ja ymmärtää heidän henkiset tarpeensa, puhumatta vähävaraisen 
kodin taloustehtävistä, joita ainakin kiertävä sairaanhoitajatar joutuu joskus 
tekemään.”722 Sillä ”Kokemus osoittaa, että kansakoulutasolta lähteneiden kes-
kuudesta on saatu paljon hyviä hoitajattaria…. Keskikoulu on tulevalle sai-
raanhoitajattarelle eräiltä osiltaan tarpeettoman laaja ja toisilta puutteellinen. 
Ylioppilastutkintokin on mainittu sivistyksellisenä etuna, vaikka siihen sisäl-
tyy paljon enemmän kuin sairaanhoitajattarelta voidaan kohtuudella vaatia. 
Lääkäripiireissä on yleisenä se mielipide, että yksipuolinen huomion kiinnittä-
minen tietopuolisiin opintoihin on lisännyt epäkäytännöllisten hoitajattarien 
lukua.”723

719 J. Wickströmin kirje 26.1.1947 lääkintöhallitukseen (KA HSSI Ca 1).
720 KM 1945:10, 10; J. Wickströmin kirje 26.1.1947 lääkintöhallitukseen (KA HSSI Ca 
1).
721 KM 1945:10, 34–35.
722 Palmen 1939, 244.
723 KM 1945:10, 16–17. Saman arvioinnin esitti myös Hämeenlinnan lääninsairaalan 
ylilääkäri kirjeessään 13.4.1929 lääkintöhallitukselle ja muistutti, että vain pitämällä 
kansakoulu pohjakoulutusvaatimuksena mahdollistettiin talonpoikaistyttöjen pääsy 
sairaanhoitajiksi (KA LKH I Hg 1). 
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Sairaanhoitajien henkilökohtaiset ominaisuudet asetettiin edelleen tiedollisia vaa-
timuksia tärkeämmiksi: 

”Sairaanhoitajan työn tulisi pohjautua lämminsydämiseen auttamisen haluun 
ja työintoon… Hänen tulisi olla hienotunteinen, ystävällinen, epäitsekäs ja eri-
laisiin oloihin sopeutuva.”724 

Palmenin komitea ei tarkentanut, kenen näkökulmasta kansakoulupohjaiset sai-
raanhoitajat olivat hyviä – mitä ilmeisimmin lääkärin ja potilaan – sillä hyvän sai-
raanhoitaja oli lääkärille erinomainen apulainen, joka teki kaikki annetut tehtävät 
valittamatta ja kyseenalaistamatta. Potilaan näkökulmasta palvelualtis ja ystäväl-
linen sairaanhoitaja oli luonnollisesti miellyttävä. Miten mainitut luonteenpiir-
teet liittyivät pohjakoulutukseen? Käsittääkseni eivät mitenkään, vaan taustalla 
oli mahdollisesti mielipiteen esittäjän eli A. J. Palménin pelko siitä, että entistä 
korkeampi pohjakoulutus olisi antanut sairaanhoitajalle yhä paremmat edellytyk-
set omaksua myös teoreettista tietoa ja sen avulla kyseenalaistaa hoitokäytäntöjä. 
Mahdollisimman hyvä pohjakoulutus vahvisti sairaanhoitajan eettis-sosiaalista ja 
ammatillista valtaa potilaaseen. Samalla tavalla syntyi valtaa suhteessa vähemmän 
koulutusta saaneisiin työntekijäryhmiin. Toistaiseksi tämä valta-asema kuului 
koulutetummalle ammattikunnalle eli lääkäreille.

Yhdeksän vuoden kuluttua vuonna 1954 mietintönsä jättänyt Mustakallion 
komitea piti yksimielisesti aivan välttämättömänä sairaanhoitajakoulutuksen 
pohjakoulutusvaatimuksena keskikoulua.725 1950-luvulla aloitettujen laboratorio- 
ja röntgenhoitajien pohjakoulutusvaatimuksena oli keskikoulu, mutta lääkintö-
hallitus ei edelleenkään hyväksynyt sitä sairaanhoitajakoulutuksen edellytykseksi. 
Näin siitä huolimatta, että käytännössä vuoden 1955 jälkeen sairaanhoitajakoulu-
tukseen oli otettu ainoastaan keskikoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneita.726 
Keskikoulu tuli sairaanhoitajakoulutuksen pohjakoulutusvaatimukseksi viralli-
seksi vasta joulukuussa 1967 annetulla lailla.727 Tosin ainakin vielä 1970-luvulla 
sairaanhoitajakouluun pääsi myös vähäisemmällä pohjakoulutuksella, mikäli 
opiskelija oli suorittanut terveydenhuollon kouluasteen tutkinnon. 

724 KM 1945:10, 17.
725 KM 1954:9, 55.
726 Rinteen toimikunnan muistion liite sairaanhoitajakouluihin hakeneista ja valituista 
(VN VVM); Sairaanhoitohenkilöstötoimikunta vertaili mietinnössään hoitohenkilö-
kunnan koulutuksen pituutta ja pohjakoulutusvaatimusta:
koulutuksen pituus vuosina  pohjakoulutusvaatimus tavallisin pohjakoulutus
Sairaanhoitaja 2 ½   kansakoulu keskikoulu
Kätilö 2  kansakoulu keskikoulu
Lääkintävoimistelija 2  keskikoulu ylioppilas
Laboratoriohoitaja 2  keskikoulu keskikoulu
Röntgenhoitaja 2  keskikoulu keskikoulu
Apuhoitaja 1  kansakoulu kansakoulu
Mielisairaanhoitaja 1  kansakoulu kansakoulu (KM 1966:B47, 102).
727 SA 598/1967.
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Vuonna 1960 opiskelijoiksi hyväksytyistä keskikoulun käyneitä oli 57 % ja yli-
oppilaita 43 %.728 Keskusvirasto ilmeisesti tulkitsi erikoisyksiköissä työskentele-
misen vaativan korkeampaa pohjakoulutusta ja enemmän asiantuntemusta kuin 
vaikkapa sairaalan vuodeosastoilla työskentely edellytti. Lääkintöhallituksessa ym-
märrettiin kyllä matalan pohjakoulutusvaatimuksen vähentävän terveydenhuol-
lon vetovoimaisuutta ja ylläpitävän sairaanhoitajapulaa. Enemmän koulutetut 
hakeutuivat sellaisille aloille, joilla oli parempi palkkaus ja jatkokoulutusmahdol-
lisuudet. Mutta toisaalta haluttiin myös varmistaa, että sairaanhoitajien ja lääkä-
reiden välinen koulutusajan ja palkkauksen välinen ero pysyy.729

Eila Kauppinen on selvittänyt vuonna 1960 työssä olleiden sairaanhoitajien 
pohjakoulutusta ja sosiaalista taustaa (suluissa vastaavat osuudet vuodelta 1950). 
Kansakoulun käyneitä oli 16 % (29 %), keskikoulun käyneitä 63 % (53 %) ja yliop-
pilaita 21 % (18 %). Pohjakoulutus oli sitä korkeampi, mitä nuoremmista oli kyse. 
Eroja oli myös koulujen välillä: ns. vanhoista sairaanhoitajakouluista (perustettu 
ennen vuotta 1956) valmistuneista 6 %:lla pohjakoulutuksena oli kansakoulu, 70 
% oli käynyt keskikoulun ja ylioppilaita oli 24 %. Ns. uusista kouluista (perustet-
tu 1956 tai sen jälkeen) valmistuneista 69 % oli käynyt keskikoulun, ylioppilaita 
oli 29 %. Samanaikaisesti diakonissalaitosten opiskelijoista 78 % oli käynyt pel-
kän kansakoulun ja vain 21 % keskikoulun. Diakonissalaitoksista ei valmistunut 
ainuttakaan ylioppilastutkinnon suorittanutta, joka olisi tehnyt sairaanhoitajan 
työtä.730

Kauppisen mukaan 1960 työssä olleista sairaanhoitajista suurin osa (33 %) oli 
peräisin maanviljelijäperheestä, toiseksi eniten (27 %) oli keskiluokasta, 14 % työ-
väestöstä ja vajaat 10 % ylimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvista perheistä. Vuo-
sina 1954–1955 sairaanhoitajakouluissa opiskelleista suurin osa (42 %) oli maan-
viljelijäperheestä, runsas kolmannes (34 %) keskiluokkaan kuuluvasta perheestä. 
Työväestötaustaisia oli 12 % samoin kuin taustaltaan ylintä sosiaaliluokkaa.731 
Näin ollen Anja Heikkisen väite sairaanhoitajien yläluokkaisesta sosiaalisesta taus-
tasta732 ei pidä paikkansa 1950- ja 1960-luvuilla sairaanhoitajaoppilaiden osalta. 

728 Kauppinen 1964, 24.
729 Aila Pohjanpään laatima ”Muistio viisi lukukautta kestävän sairaanhoitajakoulu-
tuksen tarkoituksen mukaisuuden perusteluja” 25.1.1994 (LKH Stakes). Sen mukaan 
”Koulutusajan ja palkkatason vertailu lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä on myös 
aiheellinen. Lääkäreiden koulutusaikaa on entisestä huomattavasti lyhennetty. Hyväk-
syttävä kompromissaratkaisu olisi se, että [sairaanhoitaja/MS] koulutus keskikoulu-
pohjaisille oppilaille kestäisi 3 lukuvuotta ja ylioppilaille 2½ lukuvuotta.” 
730 Tutkimuksen perusjoukko oli 8657 sairaanhoitajaa, josta tasaväliotannalla valittiin 
865 (Kauppinen 1964, 23–26).  
731 Kauppinen 1964, 18–20.
732 Heikkinen 1995, 286–287.
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5.3 Perus- ja erikoistumisopinnot erillisiin tutkintoihin johtaviksi 
koulutuksiksi

Ryömän laatimaan vuoden 1929 kompromissiin oli sisältynyt se, että erikoistu-
misopinnot sisällytettiin kolmivuotiseen sairaanhoitajakoulutukseen. Sairaanhoi-
taja voi erikoistua yhteiskunnalliseen sairaanhoitajatyöhön eli terveyssisareksi tai 
sairaala-alalle, jossa vaihtoehtoja oli monia: esimerkiksi yleinen sairaalatyö, kirur-
ginen sairaanhoito, lastenhoito, laboratorio- tai röntgentyö, naistautien, mielitau-
tien, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, iho- ja sukupuolitautien, kul-
kutautien ja tuberkuloosin sairaanhoito tai leikkaussalityö.733 Lääkintöhallitus oli 
ohjeistanut hyvin sairaanhoitajan erikoistumisen terveyssisareksi. Hyvin toimivan 
erikoistumisohjelman taustalla ei ollut niinkään lääkintöhallituksen paneutumi-
nen asiaan vaan se, että koulutus perustui paljolti terveyssisarkoulutuksen alun 
perin aloittaneiden järjestöjen suunnittelemiin ja koeteltuihin ohjelmiin. Terveys-
sisaropintoihin sisältyi ohjattua harjoittelua lastenhoitolaitoksissa, neuvonta-ase-
milla (neuvoloissa), kouluterveydenhuollossa ja tuberkuloosihoitajan tehtävässä. 
Opetusohjelmaan kuului myös seminaareja, tutustumiskäyntejä, opetus- ja oh-
jausharjoituksia sekä luentoja terveydenhoidosta, kasvatusopista ja sosiaalipolitii-
kasta.734

Päinvastoin kuin terveyssisaren erikoistumisopintoihin, sairaala-alan erikois-
tumisopintoihin ei ollut minkäänlaista opetusohjelmaa tai ohjausta, vaan käy-
tännössä lähes valmiit sairaanhoitajat olivat sairaaloille luotettavaa ja helposti 
saatavaa työvoimaa. Asetuksen mukaan sairaanhoitajan oli mahdollista vapaasti 
valita erikoistumisalansa. Käytännössä erikoistumisalan ratkaisi se, missä oli suu-
rin henkilökuntavaje ja minkä yksikön osastonhoitaja halusi ottaa erikoistuvan 
oppilaan työhön osastolleen. Kyseessä oli siis edelleen oppipoikajärjestelmä, jossa 
erikoistumisopinnot tarkoittivat samaa kuin sairaanhoitajana työskenteleminen. 
Erikoistuva sairaanhoitaja korvasi yhden sairaanhoitajan puolen vuoden ajan ja 
oli sairaaloille ilmaista työvoimaa.735

Sekä Palménin että Mustakallion komiteat olivat esittäneet perus- ja erikois-
koulutuksen erottamista toisistaan. Palménin komitea ehdotti kaksivuotista pe-
ruskoulutusta ja yksivuotista erikoistumiskoulutusta. Mustakallion komitea oli 
päätynyt kolmiportaiseen koulutusmalliin, jossa sairaanhoitajien peruskoulutus 
oli kaksivuotinen ja erikoistuminen yksivuotinen. Kolmanneksi tasoksi ehdotettiin 
Helsinkiin perustettavaa sairaanhoitajien jatko-opistoa, joka tulisi keskittymään 
ylihoitajien ja sairaanhoidon opettajien kouluttamiseen.736 Komiteat halusivat

733 ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitean lausunto nykyisen sairaanhoitaja- 
ja terveyssisarkoulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja ehdotuksia sen uudelleen 
järjestämiseksi” (Epione 1943, 61 ). 
734 Esim. LKH:n kirjeet 3752.I/12.5.1931 ja DNo 2043.1931 (OMA OTHO Eb 1a).
735 Esim. Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 
(1952), 5 (THA SHKS Hef 5).
736 KM 1945:10, 16; KM 1954:9, 20, 27–28.
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rajoittaa erikoiskoulutettavien määrää siten, että vain sairaaloiden näkökulmasta
tarpeellinen määrä koulutettiin.737 Molempien komiteoiden sairaanhoitajajäsenet
jättivät perus- ja erikoiskoulutuksen jakamisesta eriävät mielipiteensä, koska he 
tulkitsivat ehdotusten tosiasiallisesti lyhentävän sairaanhoitajan perustutkintoon 
johtavaa koulutusta. Sairaanhoitajien mukaan sairaanhoidon laatu olisi oleel-
lisesti huonontunut, jos sairaanhoitajan perustutkintoon johtava koulutusaika 
olisi lyhentynyt.738 He pitivät edelleen kiinni tuolloin lähes 30 vuoden ikäisestä 
näkemyksestä, että koulutuksen pituus oli ratkaiseva. Sairaanhoitajajärjestöjen 
koulutuskomitea ja valtion komiteoiden sairaanhoitajajäsenet esittivät perus- ja 
erikoiskoulutuksen erottamista ja noin vuoden pituista erikoistumiskoulutusta. 
Sen mittainen koulutus olisi antanut sekä kliinisen erikoissairaanhoitajan että 
osastonhoitajan pätevyyden. Itse asiassa sairaanhoitajien esitys olisi pidentänyt 
perus- ja erikoistumiskoulutuksen kestoa noin puolella vuodella.739 

Tällä kertaa lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Venny 
Snellman oli poikkeuksellisesti eri mieltä kuin sairaanhoitajajärjestöt. Snellman 
puolusti lääkintöhallituksen esitystä siksi, että hän piti koulutuksen sisältöä tär-
keämpänä kuin sen pituutta. Hän muistutti, että sairaanhoitajaoppilaat olivat yhä 
tyytymättömämpiä sairaala-alan erikoistumiseen. He valittivat siitä, että erikoistu-
minen tosiasiassa myöhensi valmistumista puolella vuodella, muttei lisännyt pä-
tevyyttä. Sitä vastoin erikoistuminen terveyssisareksi pätevöitti työskentelemään 
terveyssisarena tai sairaalassa.740 Snellman totesi, että oppilaat olivat oikeassa. Toi-
sin sanoen lääkintöhallitus ei ollut runsaan 25 vuoden aikana kyennyt yhtenäistä-
mään sairaanhoitajien erikoiskoulutusta. 

Sairaanhoitajakoulutuksen muutosasetuksen741 perusteella vuonna 1957 ero-
tettiin sairaanhoitajien perus- ja erikoiskoulutus. Samalla lyhentyi – sairaanhoita-
jien vastalauseista huolimatta – sairaanhoitajan perustutkintoon johtava koulutus 
kahteen ja puoleen vuoteen. Muutospäätöksen taustalla vaikuttivat monet asiat: 
sairaanhoitajapula oli pahentunut keskussairaalajärjestelmän laajentumisen, sai-
raanhoitajien työajan lyhenemisen ja suuren alalta poistumisen takia. Myös WHO 
oli esittänyt kannanotoissaan sairaanhoitajan perus- ja jatko(erikoistumis)koulu-
tuksen erottamista.742 Asetuksessa erikoiskoulutus määriteltiin lukuvuoden (yh-
deksän kuukauden) mittaiseksi, ja se antoi pätevyyden erikoissairaanhoitajan ja 
osastonhoitajan tehtäviin.

737 KM 1945:10, 20; KM 1954:9, 57.
738 KM 1945:10, 33–39; KM 1954:9, 80–82.
739 ”Sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelma” (Sairaanhoitajalehti 1964); Pohjan-
pää 1964; LKH:n kirje sisäasianministeriölle 4568.1956.K(Y)/30.4.1956 (Stakes LKH 
Ea-sarja); ”Enemmän asiantuntemusta valtion sairaanhoitajakoulutuskomiteaan” 
(Sairaanhoitajalehti 1944); Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean mietintö 1957, 
18–19; Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitean mietintö 1941–1945, III osa, 
1–5 (SSY Utbildningen 1800–1920).
740 LKH:n kirje DNo 4568.1956.K(Y)/30.4.1956 sisäasianministeriölle. Liitteenä Ven-
ny Snellmanin laatima asiaan liittyvä muistio (Stakes LKH).
741 SA 434/1956.
742 Raportti Maailman terveysjärjestön asettaman… (1951), 15–24.
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Yksittäisen sairaanhoitajan näkökulmasta erikoistumisjakson eriyttäminen oli 
myönteinen ratkaisu, sillä se lyhensi perustutkintoon johtavaa koulutusta puolella 
vuodella. Se antoi sairaanhoitajalle mahdollisuuden elämäntilanteensa perusteella 
pohtia, koska ja mille erikoisalalle ja/tai erikoiskoulutukseen hän halusi suuntau-
tua. Aiemminhan tilanne oli ollut se, että erikoistuva ei ollut voinut vaikuttaa eri-
koistumisalansa valintaan. Erikoiskoulutus oli vapaaehtoista ellei aikonut pyrkiä 
esimiestehtäviin. Sairaanhoitajien uudet erikoistumisalat rakentuivat lääketieteen 
erikoisalajaon mukaisesti, joten lääketiede normalisoi tuntuvasti sairaanhoitajien 
koulutusta. Sairaanhoitajien asiantuntijatiedon perustana oli edelleen lääketiede 
ja sen sairauskeskeinen ajattelu siitä huolimatta, että esimerkiksi oppikirjoihin oli 
lisätty terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen näkökulmat. Vaikka po-
tilaan ohjaus oli entistä keskeisempää sairaanhoitajan työssä, ohjauksen lähtökoh-
tana oli kuitenkin lääkärin tekemä tieteellinen diagnoosi. 

Lääkintöhallituksen perus- ja erikoistumiskoulutuksen erottamispäätös oli 
ensisijaisesti yritys vaikuttaa sairaanhoitajapulaan. Se lyhensi sairaanhoitajakou-
lutusta kuudesosalla ja tuotti vuosittain työhön satoja sairaanhoitajatyövuosia 
entistä aiemmin. Ratkaisu oli pettymys sairaanhoitajajärjestöille, mutta molem-
pia osapuolia tyydyttävään sopimukseen asiasta ei olisi muuten päästy. Sen olivat 
osoittaneet vuosien mittaan käydyt neuvottelut. Vanha koulutusjärjestelmä, jossa 
ei ollut lukukausia, oli aikanaan luotu sairaaloiden työvoimatarpeiden pohjalta. 
Sairaanhoitajien mukaan ”sairaanhoitajaksi kasvaminen ja kypsyminen” vei kol-
me vuotta. Sairaanhoitajajärjestöt olisivat halunneet koulutusajan pysyvän kol-
mevuotisena, mutta niiden oli taivuttava lääkintöhallituksen päätökseen. Sairaan-
hoitajat olivat normalisoineet sairaanhoitajakoulutuksen oppipoikajärjestelmäksi, 
jossa tavoitteena oli kasvattaa kutsumussairaanhoitajia. He eivät mieltäneet edel-
leenkään sairaanhoitajan työtä ammatiksi.

Sairaanhoitajat eivät pohtineet perus- ja erikoiskoulutuksen erottamisen 
vaikutuksia ammattikunnan koulutustasoon. Muutoksen jälkeenhän kaikki 
sairaanhoitajat eivät hakeutuneet erikoiskoulutukseen. Erikoiskoulutettujen 
sairaanhoitajien lukumäärä nousi, koska uudistuksen jälkeen jokainen erikois-
sairaanhoitaja oli tosiasiallisesti suorittanut perustutkinnon jälkeen erikoiskou-
lutuksen jatko-opintoja. Samalla osastonhoitajina ja muissa vastaavissa johto-
tehtävissä työskentelevien koulutustaso alkoi kohota. Ratkaisulla lääkintöhallitus 
myönsi välillisesti, että osastonhoitajan tehtävä edellytti enemmän ja erilaista 
asiantuntijatietoa. Nämä vaikutukset jäivät sairaanhoitajakunnan kannanotois-
sa huomiotta.

Sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitean toimintaa päätös ensin hanka-
loitti, koska perus- ja erikoiskoulutuksen tavoitteet olivat niin lähellä toisiaan, 
ettei erillisten oppikirjojen tuottaminen onnistunut. Ratkaisu sysäsi kuitenkin 
liikkeelle kehitystyön kohti ammatillista kirjallisuutta, joka yhteen ammattitut-
kintoon johtavan koulutuksen sijasta palveli monenlaista koulutusta ja lukija-
kuntaa.



163

5.4 ”Pesosen pätevyys”

Sairaanhoitajista, erikoissairaanhoitajista ja eriasteisista esimiehistä oli jatkuva 
pula 1950- ja 1960-lukujen taitteessa ja 1960-luvun alkuvuosina, kun uusia sairaa-
loita avattiin, sairaanhoitajien työaika lyheni eikä sairaaloita enää voitu ylläpitää 
oppilastyövoimalla kuten aiemmin. Sairaanhoitajakoulutus ei tuottanut riittävästi 
uutta työvoimaa ja alalta poistuma pysyi varsin suurena.743 Tuonaikaisten tutki-
musten mukaan vuorotyön yhteensovittamattomuus perheen kanssa (erityisesti 
lastenhoito-ongelmat) ja huono palkkaus selittivät puolet sairaanhoitajien työelä-
mästä poissaoloista.744 Joissain sairaaloissa oli mahdollista, että perheellinen sai-
raanhoitaja teki lyhennettyä työaikaa. Se ei ollut kovin suosittua, koska osa-aika-
työssä sairausloma- ja muut vastaavat etuudet olivat monesti huonommat kuin 
kokoaikatyössä. Ylihoitajat eivät myöskään mielellään palkanneet osa-aikatyönte-
kijöitä, koska yhteen vakanssiin sai palkata vain yhden työntekijän. Vakanssia ei 
saanut puolittaa, toisin sanoen palkata kahta puolta työaikaa tekevää sairaanhoi-
tajaa.745 Nämä syyt lääkintöhallitus ohitti ja yritti ratkaista tilanteen lyhentämällä 
sairaanhoitajien koulutusaikaa ja lisäämällä voimakkaasti koulutuspaikkoja. 

Kun kumpikaan ei tuonut toivottua tulosta, lääkintöhallitus otti 1961 käyttöön 
”Pesosen pätevyyden”. Nimitys tuli siitä, että lääkintöhallituksen pääjohtaja Niilo 
Pesonen allekirjoitti kaikki pätevyyspäätökset. Erikoissairaanhoitajan pätevyyden 
saamiseksi ei enää tarvinnut käydä lukuvuoden mittaista erikoistumiskoulutusta, 
vaan sitä saattoi anoa lääkintöhallituksesta tietyillä edellytyksillä. Erikoissairaanhoi-
tajaksi rekisteröinti edellytti vähintään kahden vuoden työkokemusta kyseiseltä eri-
koisalalta ja osastonhoitajan ja osastonlääkärin kirjallista todistusta hakijan pereh-
tyneisyydestä asianomaiseen sairaanhoidon alaan.746 Myös apulaisosastonhoitajien, 
osastonhoitajien, ylihoitajien ja sairaanhoidon opettajien oli työkokemuksen perus-
teella mahdollista anoa ”Pesosen pätevyyttä”. Se vastasi siis koulutuksella hankittua 
tutkintoa. Koulutuksella ja työkokemuksella hankitun osaamisen rinnastaminen oli 
mahdollista, koska sairaalalaitos ja lähes koko terveydenhuolto oli lääkintöhallituk-
sen alainen, jolloin lääkintöhallitus päätti myös virkakelpoisuuksista.

Lääkintöhallitus ei ollut neuvotellut tai informoinut mitenkään sairaanhoita-
jien järjestöjä tai sairaanhoitajakouluja ”Pesosen pätevyydestä”, joten se sai aluksi 
hämmentyneen, mutta sittemmin kiukustuneen vastaanoton.747 Sairaanhoitajat

743 1960-luvun alussa työssä oli 11 000 sairaanhoitajaa ja poissa sairaanhoitajan työstä 
n. 5 500. Alalta poistui valmistumisen jälkeisenä vuonna 30 % ja 10 seuraavan vuoden 
kuluessa kolmannes (”Koulutuksesta neuvoteltiin” (Sairaanhoitajalehti 1963)).
744 Esim. Kauppinen 1964, 50–51.
745 Esim. Nimimerkki MK 1956a–b; ”Osa-aikatyöstä” (Sairaanhoitajalehti 1956); Ha-
gan 1957.
746 Lääkintöhallituksen yleiskirjeet DNo 3885.1959.K/6.5.1959; DNo 10493.1961.
S/7.12.1961; DNo 8870.1961.K(Y)/7.3.1961 ja 11.10.1961; DNo 1126.1963.S/6.2.1963 
(Stakes LKH).  
747 Suomen sairaanhoitajaliiton kirje 14.11.1961 lääkintöhallitukselle (Stakes LKH); 
”Lääkintöhallitus on puhunut” (Sairaanhoitajalehti 1961); ”Erikoispätevyyden myön-
tämisestä” (Sairaanhoitajalehti 1961); Irja Pohjalan esitys Sairaanhoitajaliiton liittoko-
kouksessa 6.9.1963 (KA HSO IP Hfa 11).
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epäilivät, että ”Pesosen pätevyys” oli lääkintöhallituksen vastaus siihen, että he
tavoittelivat entistä julkisemmin sairaanhoitaja- ja ylihoitajakoulutuksen siirtoa
korkeakoulutasolle.748 Sairaanhoitajien mukaan ”Pesosen pätevyydellä” lääkin-
töhallitus ”mitätöi jatkokoulutusta [erikoistumisopintoja / MS]” ja teki ”am-
mattikunnan tasoa alentavien päätösten”749 vuoksi selvästi virheellisiä ratkaisuja. 
Sairaanhoitajien kritiikin mukaan uusi käytäntö mahdollisti hajota ja hallitse -joh-
tamisen, mikä tarkoitti sitä, että sairaanhoitajien oli hankkiuduttava sekä osaston-
hoitajan että osastonlääkärin suosioon, jolloin hyvät saivat pätevyysmerkinnän, 
mutta huonot pakotettiin lukuvuodeksi erikoistumaan. Pohdittiin sitäkin, kum-
man (lääkärin vai osastonhoitajan) näkemys oli painavampi ristiriitatilanteessa. 
Uutuuden tulkittiin mitätöivän muodollisen koulutuksen ja kysyttiin, voiko tule-
vaisuudessa sairaanhoitajaksi pätevöityä riittävän pitkäaikaisella työkokemuksella. 
Arvostelijoiden mukaan ”Pesosen pätevyys” itse asiassa avasi väylän niille, joita 
ei ollut hyväksytty erikoistumiskoulutukseen, mutta jotka nyt saivat vastikkeetta 
erikoissairaanhoitajan pätevyyden. Sairaanhoitajien mielestä palkkatyöstä poissa 
olleiden sairaanhoitajien paluuta työelämään olisi edistetty nostamalla palkkataso 
asianmukaiseksi ja mahdollistamalla yksilölliset työaikaratkaisut, ei suinkaan ot-
tamalla käyttöön ”Pesosen pätevyys”.750  

Lääkintöhallitus puolusti päätöstään huomauttamalla, että perustutkinnon jäl-
keiset erikoistumisopinnot ja virkojen pätevyysvaatimukset olivat kaksi eri asiaa. 
Se joutui kuitenkin aloittamaan kuukauden pituiset täydennyskoulutukset ”Pe-
sosen pätevyyden” saaneille751 kovaäänisimpien vastustajien hiljentämiseksi. Ar-
vostelun yhä jatkuessa lääkintöhallitus taipui ja lopetti vähin äänin mainittujen 
”Pesosen pätevyyksien” myöntämisen vuonna 1966.752 Mainittavaa helpotusta 
työvoimatilanteeseen ”Pesosen pätevyys” ei luonnollisestikaan tuonut, koska se ei 
tosiasiallisesti lisännyt sairaanhoitajien määrää. 

Sen sijaan se aiheutti vuosien ajan monenlaisia jännitteitä työpaikoilla. Se syn-
nytti sairaanhoitajien ammattikunnassa sisäisiä ristiriitoja, kun osa ei hyväksynyt 
”Pesosen pätevyyden” ja erikoistumiskoulutuksen rinnakkaisuutta. Näin todentui
sairaanhoitajien epäily, että kyse oli lääkintöhallituksen juridisdiskursiivisesta hajota

748 Irja Pohjalan esitys Sairaanhoitajaliiton liittokokouksessa 6.9.1963 (KA HSO IP Hfa 
11); Hiltunen 1964.
749 Hiltunen 1964, 13.
750 Hiltunen 1964; Rimpiläinen & Salkoranta 1963, 689; ”Tyrmistyttävä yleiskirje” 
(Sairaanhoitajalehti 1963); ”Lääkintöhallitus vastaa” (Sairaanhoitajalehti 1963); Oulun 
sairaanhoitajakoulun kannanotto lääkintöhallitukselle 5.11.1963 (Stakes LKH Sairaan-
hoitajien koulutuksesta 1962–1965); Tuberkuloosiparantoloiden ylihoitajien kirje lää-
kintöhallituksen pääjohtajalle 16.10.1963 (Stakes LKH sairaanhoitajien koulutuksesta 
1962–1965); Irja Pohjalan esitys Sairaanhoitajaliiton liittokokouksessa 6.9.1963 (KA 
HSO IPHfa 11); Nimimerkki Joukko erikoistuneita 1963; ”Jatko-opinnot odottavat” 
(Sairaanhoitajalehti 1962).
751 LKH:n yleiskirje DNo 8870.1961.K(Y)/11.10.1961; LKH:n kirje Suomen sairaan-
hoitajaliitolle DNo 8870.1961.K/ 11.12.1961; LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille DNo 
8870.1961.K(Y)/7.3.1962; LKH:n kirje HSO:lle täydennysoppijaksojen järjestämisestä 
DNo 8870.1961.K/17.5.1962 (Stakes LKH Ea-sarja).
752 LKH:n yleiskirje DNo 1163.1966.S/9.2.1966 (Stakes LKH Ea-sarja).
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ja hallitse -vallankäytöstä. Lääkintöhallituksen asema sairaanhoitajakoulutuksen kes-
keisenä päättäjänä ei ainakaan vahvistunut ratkaisusta, pikemminkin päätösvallan 
siirto ammattikasvatushallitukseen vauhdittui. Niin ilmeistä oli, ettei keskusvirasto 
halunnut kehittää tai kyennyt kehittämään sairaanhoitajien koulutusta. 1960-luvun 
alkupuolella valtionhallinnon toimintakulttuuri oli hyvin virastokeskeistä, sillä kes-
kusvirastot päättivät vähäpätöisistäkin asioista. Terveydenhuollon päätösvaltaa oli 
keskitetty lääkintöhallitukseen, aivan kuten Alasuutarin mukaan moraalitalouden 
vaiheeseen kuuluukin. Toiminnan ristiriitaisuus käy ilmi hyvin esimerkiksi siitä, 
että sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja korosti kirjeessään, ettei erikoistuminen 
ole jatkokoulutusta, mutta ammattitaidon kannalta se on välttämätöntä, sillä

”Vasta erikoiskoulutuksen suoritettuaan sairaanhoitaja on saavuttanut täyden 
ammattipätevyyden vastuunalaisimpiin sairaanhoitotehtäviin sairaalassa tai 
avoterveydenhuollossa.”753

Samanaikaisesti lääkintöhallitus kuitenkin myönsi työkokemuksen perusteella eri-
koissairaanhoitajan pätevyyksiä. Siitä huolimatta, että sairaanhoitajien enemmis-
tö ei hyväksynyt ”Pesosen pätevyyttä”, tuhannet käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja 
hankkivat itselleen uuden pätevyyden. Osastonhoitajan pätevyys työkokemuksen 
perusteella myönnettiin 1959–1967 yhteensä 2 050 hakijalle. Samanaikaisesti sen 
sai 1 634 erikoistumiskoulutuksen suorittanutta ja 674 täydennysoppijakson perus-
teella.754

”Pesosen pätevyyden” käyttöönotto oli kolmivuotiseen koulutukseen sisälty-
neen erikoistumisen toisinto. Keskusviraston päättävät viranhaltijat totesivat, että 
sairaanhoitajan työ ei edellyttänyt tietopuolisia opintoja, vaan siihen oli mahdol-
lista pätevöityä mallioppimisella käytännön työssä. Lääkintöhallitus käytti juri-
dis-diskursiivista valtaa rinnastaessaan jatkokoulutuksen ja työkokemuksen päte-
vöitymisessä. Sairaalat ja sairaanhoitajakoulut olivat lääkintöhallituksen jatkuvan 
tarkkailun alaisina kuin panoptikonissa, jossa tarkkailtavat eivät koskaan tienneet, 
mitä uusia kohteita tarkkailija otti seurattavakseen.

 En ole löytänyt piilossa olleita kytköksiä, joilla voisin linkittää ”Pesosen päte-
vyyden” siihen keskusteluun erikoislääkäripätevyyksien myöntämisestä, joka oli 
käynnissä samoihin aikoihin. Lääkärithän erikoistuivat työssä oppimalla asiantun-
tijakollegan ohjauksessa. Järjestelmä ei edellyttänyt erillisiä koulutusorganisaatioi-
ta, ja erikoistuvien lääkäreiden työpanos oli koko ajan käytettävissä potilastyöhön. 
Ajallinen kytkös on selvä, aivan samoin kuin apuhoitajakoulutuksen vakiinnut-
tamiseen ja sairaanhoitajien perus- ja erikoistutkinnon erottamiseen toisistaan. 
Viimeksi mainitusta oli kuitenkin avoimesti keskusteltu valtion asettamissa komi-
teoissa. Lääkintöhallituksen esittämä perustelu,755 että se yritti ”Pesosen pätevyy-
den” käyttöönotolla purkaa (erikoissairaanhoitaja)pulaa, pitää sekin paikkansa.

753 Pohjanpää 1965, 688; LKH:n kysely sairaanhoitajille erikostumishalukkuudesta 
DNo 5459.1964.K/10.6.1964 (KA HSO IP Fc 2).
754 Sorvettula 1998, 415.
755 Esim. LKH:n yleiskirjeet DNo 10493.1961.S/7.12.1961, DNo 1163.1966.S/9.2.1966 
ja LKH:n kirje sisäasianministeriölle  5128.1957.K ja S/16.10.1957 (Stakes LKH).
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”Pesosen pätevyys” oli osa vuosikymmeniä jatkunutta sairaanhoitajien hallin-
nan prosessia, jota lääkintöhallitus toimintakulttuurinsa mukaisesti toteutti. Hal-
linnan muita lenkkejä olivat kysymykset sairaanhoitajilta vaadittavasta pohjakou-
lutuksesta ja erikoistumisopintojen erottaminen perustutkinnon ulkopuoliseksi 
jatkotutkinnoksi. Keskusvirasto pyrki hallitsemaan sairaanhoitajien asiantunti-
jatietoa ja asiantuntemusta jarruttamalla sairaanhoidon opettajien ja ylihoitajien 
koulutuksen siirtämistä korkeakoulutasolle. Korkea pohjakoulutus ja sen antama 
kielitaito olisi mahdollistanut perustutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolisen 
tiedonhankinnan ulkomaisista lehdistä tai ammattikirjallisuudesta. Se puolestaan 
olisi saattanut vauhdittaa sairaanhoitajien kansainvälisen työkokemuksen hankki-
mista, koska työskentely ulkomailla edellytti kielitaitoa. Vastaavasti erikoistumi-
nen työpaikan ulkopuolella laajensi erikoistuvan sairaanhoitajan tietopohjaa, sillä 
harvoissa työpaikoissa oli käytettävissä yhtä laajoja kirjastoja kuin oppilaitoksissa. 
Lääkintöhallitus käsitti edelleen sairaanhoitajan työn lääkärin avustamiseksi, jossa 
tarvittiin vain rajoitetusti teoreettisia opintoja. Tästä näkökulmasta erikoistumi-
nen oli tarpeetonta ja sisälsi turhaa tietoa, sillä kaiken tarpeellisen sairaanhoitaja 
oppi työssä. Jos ”tarpeeton tieto” olisi herättänyt sairaanhoitajat kyseenalaistamaan 
sairaaloiden käytäntöjä, se olisi ehkä ohjannut sairaanhoitajaa kyseenalaistamaan 
vakiintuneita asiantuntija- ja hierarkiavallan rakenteita. Nostamalla käytännössä 
oppimisen järjestelmällisen ja suunnitellun opetuksen rinnalle lääkintöhallitus 
mitätöi formaalia erikoistumis- ja teoriaopetusta.

5.5 Ensimmäinen yhtenäinen opetussuunnitelma 1964

Lääkintöhallitus vahvisti vuonna 1964 ensimmäisen yhtenäisen sairaanhoitaja-
koulutuksen opetussuunnitelman. Liitteinä 11 ja 12 olevan opetussuunnitelman 
mukaan koulutuksen tehtävä oli valmistaa sairaanhoitajia sairaaloiden sairaan-
hoitotyöhön, ja opintojen pääpaino oli potilaan kokonaishoidon oppimisessa. 
Tämän ohella tulevia sairaanhoitajia tuli opettaa toimimaan työryhmän jäseninä 
sekä apuhoitajien (alihoitohenkilökunnan) ja sairaanhoitajaoppilaiden ohjaaji-
na.756 Uutta oli käsite sairaanhoito-oppi, jota käytettiin pääoppiaineesta aiemman 
sairaanhoidon sijaan.757 Uusi opetussuunnitelma oli huomattavasti edeltäjäänsä 
yksityiskohtaisempi ja siihen sisältyi 

”sairaanhoitajakoulun tehtävien määrittely, lääkintöhallituksen vahvistamat 
erittelyt eri oppiaineiden opetukseen käytetävästä vähimmäisajasta ja niiden 
opetussisällöistä, sekä malliohjelma ja periaatteellisia ohjeita opetuksen järjes-
telyjä varten. Opetussuunnitelma on laadittu tavoitteena opetuksen tarkoituk-
senmukaisuus, tehokkuus, taloudellisuus ja yhdenmukaisuus.”758

756 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1967, 7–8. 
757 LKH:n kirje 3617.1964.K/30.11.1964 (Stakes LKH); Sairaanhoitajakoulun opetus-
suunnitelma 1967, 9.
758 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1967, alkusanat.
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Lääkintöhallituksen järjestämissä alueellisissa neuvotteluissa ja oppiainekohtaisilla 
valtakunnallisilla koulutuspäivillä sairaanhoitajakoulujen edustajat ja keskusviras-
ton tarkastajat olivat vuosia valmistelleet 1964 vahvistettua opetussuunnitelmaa, 
joten mitään mullistavaa se ei sisältänyt. Lääkintöhallituksen sairaanhoitajakou-
lutuksen tarkastaja totesikin opetussuunnitelman alkusanoissa, että se oli yhteis-
työn ja kokeilujen tulos.759 Jokaisen oppiaineen oppikurssin sisältö oli määritelty 
niin yksityiskohtaisesti, että minkäänlaista virhetulkinnan mahdollisuutta ei ollut. 
Vuoden 1964 malliohjelmaa noudatettiin vähäisin muutoksin aina vuoteen 1984 
saakka. Aivan uutta oli se, että opetussuunnitelmassa määrättiin oppikursseittain 
suoritettava kirjallisuus ja suositeltava kirjallisuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta 
oli 90 % oppikirjakomitean tuottamaa kirjallisuutta, suoritettavista ja suositelta-
vista yhteensä 80 %,760 joten edelleenkin sairaanhoitajien järjestöillä oli erittäin 
merkittävä vaikutus sairaanhoitajakoulutukseen oppikirjojen välityksellä.

Yleensä ottaen sairaanhoitajien ja keskusviraston yhteistyö sujui näinä aikoina 
melko kitkattomasti. Lääkintöhallitus pyrki tosin pitämään sairaanhoitajakoulu-
tuksen vahvasti käytännönläheisenä. Jos keskusvirastossa vähääkään epäiltiin, että 
jokin tietty ratkaisu olisi edistänyt sairaanhoitajakoulutuksen teoretisoitumista, 
keskusvirasto otti oletuksen huomioon päätöksessään ja pyrki estämään sen. Kos-
ka lääkintöhallitus halusi sairaanhoitajien pysyvän lääkärien apulaisina, se ei pitänyt 
tarpeellisena sairaanhoitajakoulutuksen teoriasisällön syventämistä tai lisäämistä. 
Keskusviraston mukaan sairaanhoitaja ei tarvinnut työssään teoreettista tietoa, sillä 
käytännön työssä sai riittävät taidot. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että oppikirjat 
olivat hyödyttömiä, koska vastaavat tiedot sairaanhoitaja sai työkokemuksen kautta. 

Sairaanhoitajajärjestöjen pitkäaikainen tavoite oli sairaanhoitajakoulutuksen 
siirtäminen korkeakoulutasolle. Siksi järjestöt halusivat sisällyttää opetussuun-
nitelmaan tutkimustyön kurssin.761 Lääkintöhallituksen mukaan sellainen kurssi 
oli opetussuunnitelmassa täysin turha, koska sairaanhoitajia koulutettiin käy-
tännölliseen työhön sairaalaan.762 Keskusvirasto tulkitsi sairaanhoitajan lääkä-
rin ammattiapulaiseksi, jolla ei ollut tarvetta tieteelliseen tietoon. Keskusvirasto 
tulkitsi mahdollisesti toiveet tutkimustyön opettamisesta professionaalistumis-
hankkeiden voimistumisen merkeiksi. Kouluilla oli tosin oikeus poiketa uudesta 
malliohjelmasta, mutta se edellytti, että koulu hyväksytti suunnitelmansa etukä-
teen lääkintöhallituksella. Keskusvirastossa ei siis luotettu sairaanhoitajakoulujen 
harkintakykyyn vaan lääkintöhallitus halusi kontrolloida, mitä tietoa tuleville sai-
raanhoitajille opetettiin.763 

759 LKH:n kirje kouluille DNo 9762.1966.K/7.11.1966 (Stakes LKH); lääkintöhallituk-
sen tarkastajien Venny Snellmanin ja Terttu Telan ja sairaanhoitajakoulujen välinen 
kirjeenvaihto 1956–1957 (KA LKH V Hg 4). 
760 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1967, 109–111.
761 Yhteenveto sairaanhoitajien korkeakoulutoimikunnan toiminnasta keväällä 1966 
(KA HSO IP Hfa 15); Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957; Karttunen 1955; 
Tela 1957; Sorvettula 1998, 265–272; Lackström 1947, 32, 235; ”Yhteispohjoismainen 
suositus” (Sairaanhoitaja 1967).
762 Pohjanpää 1965.
763 LKH:n kirje DNo 3617.1964.K.(Y)/29.4.1964 (Stakes LKH).
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Vuonna 1964 hyväksytyn sairaanhoitajakoulun opetusohjelman tunnit jakaantui-
vat seuraavasti:

Terveydenhuoltoa 162 tuntia
Sairaanhoito-oppia 468 tuntia
Sairaanhoidon perusaineita 360 tuntia

Yhteensä 990 tuntia

Käytännöllistä opetusta vähintään 440 päivää, johon sisältyy 622 tuntia semi-
naariluonteista opetusta.764

Opetussuunnitelmaan oli tarkoitus liittää kirjallisuusluettelo, jota varten lää-
kintöhallitus keräsi opettajilta tietoja käyttökelpoisesta kirjallisuudesta.765 Kirjalli-
suusluetteloa ei saatu ajoissa valmiiksi, joten Sairaanhoitajien koulutussäätiö jul-
kaisi sen myöhemmin erillisenä kirjasena.766 

Vuonna 1957 psykiatrisen sairaanhoidon opettajat päättivät, että kirjallisuuslista 
oli vain opettajien käytössä, jotka harkintansa mukaan informoivat oppilaita sopi-
vasta luettavasta.767 Osalle opettajista oli puolestaan itsestään selvää, että listan piti 
olla vapaasti opiskelijoiden käytettävissä. Niinpä samana vuonna Helsingin sairaan-
hoito-opiston psykiatrisen sairaanhoidon opettajat laativat kirjallisuusluettelon, 
jonka jakoivat oppilaille. Tässä koosteessa oli sairaanhoitajakoulun oppikirjojen 
lisäksi suomen- tai ruotsinkielisiä psykologian ja psykiatrian käännöskirjoja.768

Sairaanhoidon opettajien päätöksessä kiteytyi hyvin 1950-luvun lopun ja 1960-
luvun alkupuolen ajan sairaanhoitajakoulutuksen malli: opettaja oli normit mää-
rittävä auktoriteetti, joka tiesi, millaiseen aineistoon oppilaiden oli tarpeellista 
perehtyä. Opiskelijoiden itsenäistä tiedonhankintaa tai kriittistä asennoitumista 
ei tuettu, koska sellainen ei sisältynyt hyvän sairaanhoitajan ominaisuuksiin. Täl-
laisen katsantokannan juuret ulottuivat käsitykseen kutsumussairaanhoitajasta. 
Toisaalta päätös kuvasti sitä, että osa opettajista halusi tietoisesti rajoittaa käyttä-
mänsä lähdekirjallisuuden oppilaiden ulottumattomiin, jotta näillä ei olisi mah-
dollisuutta kyseenalaistaa opettajan asiantuntijatietoa tai näkemyksiä. 

Sairaanhoidon opettajien tarve saada käyttöönsä ajantasainen kirjallisuus-
luettelo oman työnsä tueksi oli noussut esille jo edellisellä vuosikymmenellä. Sai-
raanhoitajien koulutussäätiö (SHKS) ei ollut kyennyt päivittämään oppikirjojen 
tietoainesta yhtä nopeasti kuin tieto oli uusiutunut. Osittain oltiin päinvastai-

764 LKH:n yleiskirje DNo 3617.1964.K(Y)/29.4.1964 (Stakes LKH). Yksityiskohtainen 
tuntijako on liitteissä 11–12.
765 LKH:n kirje 10164.1966.K/17.11.1966 (Stakes LKH).
766 Kirjallisuusluettelo sairaanhoitajakouluja varten 1965.
767 Muistio 13.–18.5.1957 psykiatrisen sairaanhoidon opettajien opintopäiviltä (KA 
HSO IP Hfb 1–2).
768 HSO:n psykiatrisen sairaanhoidon opetussuunnitelman liite 1957 (KA HSO I Fdb 
8).
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sessa tilanteessa kuin 1930-luvun alussa, sillä nyt oppikirjojen ja sairaanhoitaja-
koulutuksen välittämä tietoaines oli osittain vanhentunutta. Sitä vastoin sairaalat 
seurasivat lääketieteen nopeaa kehitystä ja muuttivat tarvittaessa tuoreen tiedon
perusteella käytäntöjään yhä tiheämmin. Enää ei ollut välttämättä yhtä oikeaa hoi-
tomenetelmää vaan tasavertaisia vaihtoehtoja saattoi olla monia.

Lähdekirjallisuudesta käyty keskustelu ja vaikeus saada aikaan kirjallisuuslu-
ettelo kertovat siitä, että 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alkupuolella elettiin 
sairaanhoitajakoulutuksen murrosaikaa. Osa sairaanhoitajakouluista pysyttäytyi 
vanhoissa perinteissä ja ihanteissa. Nämä koulut eivät hyväksyneet perustutkin-
toon johtavan koulutuksen lyhentymistä eivätkä lukukausijärjestelmää, vaan pa-
kottivat oppilaat ylimääräiseen käytännölliseen opiskeluun joulu- ja pääsiäislomi-
en aikana. Opettajat perustelivat menettelyä sillä, että lyhentyneen koulutusajan 
oli havaittu laskeneen valmistuneiden sairaanhoitajien osaamistasoa. Esimerkiksi 
Helsingin sairaanhoitajaopisto oli yrittänyt toistuvasti saada keskusvirastolta lupaa 
pitää koulutus edelleen kolmivuotisena, koska koulun mukaan sitä lyhyemmässä 
ajassa oppilaille ei jäänyt riittävästi aikaa tiedon omaksumiseen.769 

Lopulta SSOL770 valitti tilanteesta lääkintöhallitukselle, joka puuttui asiaan 
poikkeuksellisen ripeästi. Sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää 
ilmoitti kouluille, että opetussuunnitelmassa mainittu ”vähintään 440 päivää käy-
tännön opetusta” tarkoitti tasan 440 päivää, ei yhtään enempää eikä vähempää. 
Samalla Pohjanpää kertoi julkisesti, että lääkintöhallitus oli tietoisesti jättänyt 
puuttumatta771 käytännöllisen opetuksen eroavuuksiin koulujen opetusohjelmis-
sa, vaikka ne pidensivät koulutusaikaa jopa kuukausilla. Pohjanpään mukaan 

”Syynä tähän oli ollut se, että sekä sairaanhoitajakunnan taholla (liiton virallinen 
kanta v. 1964) että eräiden sairaanhoitajakoulujenkin taholla pelättiin lääkin-
töhallituksen esittämän lukukausijärjestelmän merkitsevän ”tason alenemista” 
verrattuna aikaisempaan 2 ½ kalenterivuoden koulutukseen, jolle leimaa antava 
oli käytännöllisen harjoitustyön runsaus ja jatkuvuus ympäri vuoden. Lääkintö-
hallitus on jättänyt tästä syystä kouluille joustamisvaraa siirtymäkautena, mistä 
valitettavasti on aiheutunut nykyinen erilaisuus koulujen ohjelmissa. Sen hyvinä 

769 Esim. HSO:n kirjeet 147/0/8.3.1957, 673/0/4.11.1958; LKH:n kirje DNo 6875.1959.
K/ pvm puuttuu (Stakes LKH). Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu sai lääkintö-
hallitukselta luvan pidentää kahdeksalla viikolla kahden vuoden kuuden kuukauden 
sairaanhoitajakoulutusta. Kaupunki oli perustellut hakemustaan sillä, että muutoin 
oppilaat olisivat joutuneet syventävälle jaksolle heinäkuussa, jolloin ohjaus oli ollut ole-
matonta. Toinen perustelu oli kaupungin sairaaloiden henkilökuntapula, jota koulu-
tuksen pidennyksellä korjattiin (Helsingin kaupunginhallituksen kirje 1117/26.9.1957, 
LKH:n kirje 7191.1957.K/16.10.1957 (Stakes LKH).  
770 Suomen Sairaanhoitajaoppilaiden Liitto SSOL perustettiin 1956. ”Sairaanhoitaja-
oppilaat saivat oman liiton” (Sairaanhoitajalehti 1956). 
771 Esim. LKH:n kirje DNo 3617.1964.K./15.7.1964 (Stakes LKH). Kirjeessä muistutet-
tiin, että uutta opetussuunnitelmaa piti noudattaa minimi- ja maksimisuunnitelmana, 
ei minimisuunnitelmana.  
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puolina voidaan kuitenkin pitää sitä, että sairaalat ovat saaneet vähitellen tottua 
uuteen järjestelmään ja että harjoitustyö silloinkin, kun se ei ole välttämätöntä, 
on ajattelevalle oppilaalle hyödyllistä ja kehittävää.”772

Koulujen menettelytapa oli näennäisesti koulujen oma ratkaisu, mutta on selvää, 
että se tehtiin yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Sairaalat tarvitsivat juhlapyhien ta-
kia sijaisia, joten oppilaat olivat ilmainen ja helppo ratkaisu saada henkilökuntaa 
työhön. Sairaanhoitajat eivät hyväksyneet tehtyjä koulutusmuutoksia, joten he 
yrittivät todistaa tarvetta palata aiempaan, hyvänä pitämäänsä malliin. Lääkintö-
hallitus vieritti syyn sairaanhoitajajärjestöille, mutta tosiasiallisesti se ei puuttunut 
tilanteeseen aiemmin sen takia, että koulujen pidennetyt käytännöllisen opetuk-
sen jaksot tuottivat sairaaloille ilmaista oppilastyövoimaa. Se taas helpotti sairaa-
loiden työvoimapulaa ja vähensi niiden käyttökustannuksia. Itse asiassa hyötyjiä 
olivat sekä sairaalat että koulut, jotka molemmat saattoivat jatkaa toimintaansa 
vähäisin muutoksin. 

Häviäjiä olivat ne sairaanhoitajaoppilaat, joiden valmistumista pidennetty 
koulutus myöhensi. Koulujen ja sairaaloiden toiminta kertoo myös siitä, että nii-
den asema suhteessa lääkintöhallitukseen oli uudelleen vahvistunut. Ne rikkoivat 
tietoisesti ohjetta ja odottivat tyynesti lääkintöhallituksen mahdollisia kurinpi-
totoimia. Koulut, toisin sanoen sairaanhoidon opettajat, tulkitsivat toimintansa 
oikeutetuksi ja olivat sitoutuneet entiseen niin tiukasti, että ohittivat oppilaiden 
oikeudet eivätkä välittäneet toimintansa laittomuudesta. Tutkimustulos tukee 
Lehdon näkemystä, jonka mukaan sairaanhoitajakunta oli merkittävin sairaaloi-
den muutosta/muuttumattomuutta selittävä toimija (ks. johdanto). Samalla ta-
pahtunut kuvaa sitä, että 1950-luvulle saakka sairaanhoitaoppilas oli täysin alistei-
sessa asemassa. Mutta 1960-luvulla oppilaat eivät enää nöyrtyneet ja sopeutuneet 
vaan kyseenalaistivat oppilaitoksen toiminnan.

Sairaanhoitajakoulutuksen ylin virkamiesjohto lääkintöhallituksessa oli ker-
taalleen vaihtunut, ja koulutuskysymykset oli siirretty uudelle kansanterveysosas-
tolle vuonna 1943.773 Toinen suuri hallinnollinen muutos tapahtui heinäkuussa 
1968,774 kun kaikki hoitohenkilökunnan koulutusasiat siirtyivät vastaperustetun 
ammattikasvatushallituksen hoito- ja talousopetuksen toimistoon.775 Lääkintöhal-
lituksen tarkastajat, terveydenhuolto-oppilaitosten rehtorit ja muut hoitajakou-
lutuksen hallintotehtävissä työskennelleet suhtautuivat muutokseen myönteisesti.     

772 LKH:n tarkastaja Aila Pohjanpään kirje kouluille DNo 11430.1967.K/12.12.1967 
(KA HSO opettajat Fc 1).
773 Uuden osaston osastopäällikkö oli tohtori Severi Savonen. (Pesonen 1980, 325–326, 
611–612); ”Huomattava uudelleenjärjestely lääkintöhallituksessa” (Epione 1943).
774 LKH:n kirje sairaanhoito-oppilaitoksille DNo 6757.1968.K (Stakes LKH).
775 Heikkinen 1999, 17–27; SA 598/67; SA 418/68; Tiilikkala 1999, 112–113. Tuolloin 
lääkintöhallituksessa oli sairaanhoitajakoulutuksen, apuhoitajakoulutuksen ja sairaan-
hoitajakoulutuksen apulaistarkastajan toimet sekä kätilötoimen ja terveyssisartoimen 
tarkastajat (Esim. LKH:n kirjeet sisäasianministeriölle DNo 4874.1966.K/8.8.1966 ja 
15.8.1966 (Stakes LKH).
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Se nähtiin mahdollisuutena erottautua lääketieteen varjosta ja kehittää omaa tie-
teenalaa (hoitotiedettä) ja siten tukea sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilökun-
nan professionaalistumista.776 Ratkaisu oli mieluisa voitto Suomen sairaanhoi-
tajaliitolle. Sairaanhoitajajärjestöt olivat nimittäin vuosien ajan jättäneet monia 
aloitteita ja selvityspyyntöjä777 sairaanhoitajakoulutuksen hallinnon uudistustar-
peista ja yrittäneet vaikuttaa asiaan sairaanhoitokoulutuksen hallintotoimikunnan 
(KM 1967:B5) kautta,778 mutta lääkintöhallitus oli aiemmin onnistunut estämään 
esitysten eteenpäin menon.

5.6 Yhteenveto

Vuonna 1929 saavutettu kompromissiratkaisu ei onnistunut luomaan yhteistyön 
kulttuuria lääkäreiden ja sairaanhoitajien välille. Tarkastelujakson loppuun saak-
ka nämä ammattiryhmät olivat erimielisiä sairaanhoitajakoulutuksen pituudesta 
ja pohjakoulutusvaatimuksista. Puolin ja toisin näkökulmat olivat jyrkkiä eikä ra-
kentavaan keskusteluun päästy kovinkaan usein. Kärkevää mielipiteiden vaihtoa 
käytiin vähemmän julkisuudessa ja enimmäkseen komiteoissa. Näkemyserojen 
taustalla heijastui 1880-luvulta lähtien vallinnut tilanne: lääkärit halusivat luotet-
tavaa ja taitavaa aputyövoimaa, eivät korkeasti koulutettua kilpailevaa ammatti-
kuntaa. Siksi lääkärikunnan näkökulmasta oli tarkoituksenmukaista vaikuttaa 
mahdollisimman monin tavoin sairaanhoitajien koulutukseen. Se, että sairaan-
hoitajakoulutusta pohtineiden komiteoiden jäsenten selvä enemmistö oli lääkä-
reitä,779 selittää sen, että työryhmillä ei ollut asiantuntemusta tai halua käsitellä 
koulutuksen sisällöllisiä asioita yksityiskohtaisesti. Lääkärit halusivat keskittyä 
järjestämään sairaanhoitajien ja muiden hoitajien välisiä työnjakokysymyksiä ja 
samalla varmistamaan oman ammatillisen reviirinsä.

Terveydenhuollon toimintaa hankaloitti sairaanhoitajapula, jota lääkärit ja 
lääkintöhallitus yrittivät ratkaista lyhentämällä sairaanhoitajakoulutusta, erot-
tamalla erikoiskoulutuksen erilliseen tutkintoon johtavaksi koulutukseksi ja pi-
tämällä pohjakoulutusvaatimuksen matalana. Erikoiskoulutuksen eriyttämisen 

776 Heikkinen 1999, 31; Tiilikkala 1999,115; Kyöstilä henkilökohtainen tiedonanto 
10.11.2004; Kuronen 1984, 77.
777 Sairaanhoitajajärjestöjen kirje valtioneuvostolle 10.6.1965 (Stakes LKH). Suomen 
sairaanhoitajaliiton kirjelmä lääkintöhallitukselle 7.1.1966 (Stakes LKH Ea-sarja); 
LKH:n vastaus 1050.1966.K/24.2.1966 sisäasianministeriön lausuntopyyntöön (Stakes 
LKH Ea-sarja). 
778 Suomen sairaanhoitajaliiton kirje 4.11.1966 valtioneuvostolle (KA HSO IP Hea 
II Mac 11); ”Sairaanhoitajakoulutus opetusministeriön alaisuuteen” (Sairaanhoitaja 
1966); ”Lainsäädäntö on uusittava” (Sairaanhoitaja 1966); ”Askel kohti päämäärää 
– sairaanhoitajakoulutus ammattikasvatushallitukseen” (Sairaanhoitaja 1966); ”Sai-
raanhoitajakoulutus ehdotetaan siirrettäväksi opetusministeriön alaisuuteen” (Sai-
raanhoitaja 1966).
779 KM 1945:10, 4; KM 1954:4; KM 1966:B 47, 3.
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jälkeen sairaanhoitajajärjestöt ja lääkintöhallitus kinasivat ”Pesosen pätevyydes-
tä”, lukukausijärjestelmästä ja vuoden 1930 opetussuunnitelman korvaamisesta 
ajanmukaisemmalla. Molemmat osapuolet pitivät tiukasti kiinni näkemyksistään 
ja siten omalla toiminnallaan ylläpitivät kymmenien vuosien ajan vastakkainaset-
telua. Samalla ne itse asiassa hidastivat sairaanhoitajakoulutuksen kehittämistä, 
koska voimavarat kuluivat kiistelyyn yhteistyön sijasta. Sisällölliset kysymykset 
olivat selvästi toissijaisia sekä sairaanhoitajille että lääkäreille.

Vielä 1930-luvulla Helsingin seudulla ja muutamissa suurissa sairaaloissa sai-
raanhoitajat olivat koulutetumpia kuin muun Suomen sairaanhoitajat. Pohja-
koulutusero tasoittui nopeasti yleisen koulutustason noustessa. Toinen merkit-
tävä tekijä oli se, että valmistavia kouluja alkoi toimia Helsingin ulkopuolella ja 
keskussairaalaverkon laajentuessa uusia sairaanhoitajakouluja perustettiin ympäri 
Suomea.

Tästä näkökulmasta valtion sairaanhoitajakoulutus saavutti tavoitteensa eli 
yhtenäisti sairaanhoitajakoulutusta ja nosti sairaanhoitajakoulutuksen tasoa. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kotikunnassa tai sen läheisyydessä toimivaan 
sairaanhoitajakouluun oli helpompi hakeutua kuin kaukana sijaitseviin helsinki-
läiskouluihin. Näistä ns. maaseutukouluista valmistuneet jäivät todennäköisesti 
valmistuttuaan työhön lähialueille, joten koulutettuja sairaanhoitajia saatiin maa-
seudulle, missä sairaanhoitajapula oli ollut vaikein.     

Valtion sairaanhoitajakoulujen perustamisen voi myös tulkita keskusviraston 
keinoksi alistaa sairaanhoitajakoulutus entistä tiukemmin valvontaansa. Sairaan-
hoitajakoulutuksen tarkastaja toimi käytännön asioiden hoitajana, valvoi ja oh-
jasi sairaanhoitajakoulutuksen toteuttamista. Rutiinipäätöksiä merkittävämmät 
päätökset teki kuitenkin lääkintöhallituksen osastopäällikkö.780 Tämä keskittä-
minen hidasti ja esti sairaanhoitajakoulutuksen kehittämistä, koska kaikkinainen 
hallinnollinen päätös- ja toimeenpanovalta oli lääkintöhallituksella ja sen lääkäri-
taustaisilla virkamiehillä.781 Toisena toimijana ja monesti lääkintöhallituksen vas-
tapuolena olivat sairaanhoitajajärjestöt ja oppikirjakysymyksissä niiden oppikir-
jakomiteat.

Sekä normalisoivan että kurinpidon näkökulmasta mielenkiintoinen episodi 
oli ns. Pesosen pätevyys, jolla lääkintöhallitus tehokkaasti hallitsi ja valvoi sairaan-
hoitajaryhmää saaden sen riitelemään keskenään. Keskusviraston toiminnan voi 
ehkä tulkita silmänkääntötempuksi, jolla yritettiin päästä eroon sairaalalaitosta 
vuosikymmeniä vaivanneesta sairaanhoitajapulasta. Keskusvirastossa ja sairaan-
hoitajakouluissa ei mahdollisesti täysin ymmärretty yhteiskunnassa tapahtunutta 
suurta murrosta, joka sotavuosien jälkeen näkyi muun muassa sairaanhoitajakou-
lutuksen vetovoimaisuuden vähenemisenä ja opintojen keskeyttämisenä. Kutsu-

780 SA 427/1929; SA 421/1934; SA 515/1947.
781 Tarkastelujakson aikaisia sairaanhoitajakoulutuksen keskeisimpiä lääkärivirkamie-
hiä olivat G. R. Idman (lääkintöhallituksen jäsen 1907–1915, Herman Lavonius (jäsen 
1920–1927 ja lääkintöneuvos 1928–1949, Niilo Pesonen (pääjohtaja 1954–1969 (Peso-
nen 1980, 545, 709–710); ”Lääkintöneuvos Herman Lavonius 60-vuotias” (Sairaanhoi-
tajatarlehti 1942). 
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mussairaanhoitajan tilalle tuli hitaasti, mutta väistämättä käsitys sairaanhoitajan 
työstä ammattina muiden ammattien joukossa. Muutos hyväksyttiin paikallista-
solla nopeammin kuin keskushallinnossa. Tältä osin johtopäätökseni on saman-
suuntainen kuin Hannu Simolan tutkimustulos kansakoulunopettajien mallikan-
salaisuudesta luopumisesta.782 

Lääkintöhallituksessa oli pedagogista asiantuntemusta vähän ja keskusvirasto 
toimi muusta ammatillisen koulutuksen hallinnosta erillään. Se oli yrittänyt rat-
kaista sairaanhoitajapulaa koulutusmääriä lisäämällä, mutta samanaikaisesti ohit-
tanut sairaanhoitajien esiin nostamat työelämän epäkohdat. ”Pesosen pätevyyden” 
käyttöönotto oli looginen jatkotoimi perus- ja erikoiskoulutuksen eriyttämiselle, 
sillä rinnastamalla työkokemuksella ja koulutuksella hankitut pätevyydet yritettiin 
näivettää erikoiskoulutus. Jos hakeutuminen erikoistumisopintoihin olisi vähen-
tynyt, sairaanhoitajat olisivat olleet opiskelun sijasta työvoimana yhdeksän kuu-
kautta pidemmän ajan. Se olisi tosiasiallisestikin lisännyt työssä olleen henkilöstön 
määrää. Jos erikoistumaan hakeutuminen olisi saatu pysyvästi vähenemään, lää-
kintöhallitus olisi ehkä saanut hyvän syyn lopettaa koko erikoistumiskoulutus. 

Oliko lääkintöhallituksessa ”Pesosen pätevyyden” tausta-ajatus, että sairaan-
hoitajat olisivat siirtyneet aiemmin erikoistumiskoulutusta edellyttäneisiin esi-
mies- ja hallintotehtäviin? Silloin sairaanhoitajien tarve ja määrä olisi kutistunut 
oleellisesti aiemmasta. Siirtymästä aiheutunut sairaanhoitajavaje olisi sitten kor-
vattu apuhoitajilla ja muulla vähemmän koulutetulla tai kouluttamattomalla hen-
kilökunnalla. Siten hoitohenkilöstön kokonaiskoulutusaika olisi lyhentynyt. Se 
olisi tuonut kustannussäästöjä, lyhentänyt valmistumisaikoja sekä alentanut hoi-
tohenkilökunnan pohja- ja ammattikoulutuksen tasoa. Koulutuksen tasoerot oli-
sivat kasvaneet huomattaviksi. Se olisi ratkaissut kysymyksen siitä, millä ammatti-
ryhmillä olisi ollut oikeus toimia asiantuntijoina. Lääkäreiden asiantuntijan status 
olisi vahvistunut entisestään, kun sairaanhoitajat olisivat siirtyneet pois potilas-
työstä ja heidät olisi korvattu apuhoitajilla. Tässä luvussa selostamani perustella 
on mahdollista, että lääkintöhallituksen toiminnan pontimena varsinkin ”Pesosen 
pätevyyden” käyttöönotossa ja siihen liittyneessä poukkoilevassa päätöksenteossa 
oli madaltaa sairaanhoitajien ja koko hoitohenkilöstön koulutusta.  

Sairaanhoitajakoulutus muodosti siis edelleen tilan, jossa sairaanhoitajat, lää-
kintöhallitus ja lääkärit taistelivat. Kysymykset asiantuntijatiedosta ja -asemasta ja 
päätösvallasta alkoivat nousta esiin. Tarkastelen niitä lähemmin sairaanhoitajien 
professionaalistumishankkeiden yhteydessä seitsemännessä luvussa.

782 Simola 1995, 237–238.
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6 Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat 
Suomessa 1930–1967

Vuosina 1930–1964 voimassa ollut Suomen sairaanhoitajakoulujen opetusohjel-
ma oli väljä runko, joka ei mitenkään määritellyt oppiaineiden tai -kurssien sisäl-
töjä. Siksi oppikirjat toimivat opettajien ohella opetussisältöjen määrittelijöinä ja 
rajoittajina. 1920-luvulla huipentunut koulutuskiistely ja harjoittelijakysymys oli-
vat osoittaneet sairaanhoitajille, että yhteiskunnassa vallitsi yksimielisyys sairaan 
hoitajien tarpeellisuudesta, mutta sairaanhoitajakoulutuksen tarpeellisuudesta ja 
sisällöstä oli monenlaisia näkemyksiä. Sairaanhoitajat ymmärsivät oppikirjojen 
merkityksen, koska niiden välityksellä oli mahdollista vaikuttaa sairaanhoitaja-
koulutuksen ja työn sisältöön sekä tulevien sairaanhoitajien näkemyksiin. Oppi-
kirjoihin liittyi niin paljon vaikutusmahdollisuuksia, että vuonna 1925 tapahtu-
neen kahtiajaon jälkeen huonoissa väleissä olleet sairaanhoitajajärjestöt joutuivat 
lopulta myöntämään, että oppikirja-asioissa voimavarat oli yhdistettävä ammat-
tikunnan edun takia.

6.1 Sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjamonopoli

Sairaanhoitajakoulutuksen muuttuessa vuonna 1930 Suomen Sairaanhoitajata-
ryhdistyksen oppikirjakomitean työmäärä kasvoi niin paljon, että järjestö poh-
ti toimintojen uudelleen järjestämistä ja taloudellisen perustan vahvistamista. 
Ensin ratkaisua etsittiin tuloksetta SSY:n ja Suomen sairaanhoitajatarliiton (Ssl) 
oppikirjakysymyksistä käydyissä neuvotteluissa. Ssl:n näkökulmasta kilpailevalla 
järjestöllä oli käsissään oppikirjatiedon monopoli, joka olisi jotenkin pitänyt saa-
da puretuksi. Niinpä Ssl ehdotti lääkintöhallitukselle, että keskusvirasto asettai-
si työryhmän toimittamaan ja laatimaan sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja. 
Sairaanhoitajakoulutus oli siirtynyt valtion vastuulle, joten järjestön mukaan oli 
tarkoituksenmukaisinta, että keskusvirasto ottaisi vastatakseen myös oppikirja-
asiat. Ehdotuksen takana oli järjestöjen keskinäinen valtataistelu, jossa oppikirjoja 
käytettiin välineenä. 783

Ssl:n ehdotus käynnisti uudelleen järjestöjen neuvottelut. Lopulta sairaanhoi-
tajat huomasivat, että oppikirjojen toimittamista ei voinutkaan luovuttaa lääkin-
töhallitukselle. Vaarana oli nimittäin se, 

”…, että sairaanhoitajattarien osuus toimikunnan työssä voisi supistua hyvin 
vähäiseen ja täten oppikirjojen toimittaminen ja valvonta voisi luisua pois sai-
raanhoitajien käsistä.”784

783 Ssl:n hallitus 22.3.1933 (THA Ssl Ca 2).
784 Ssl:n ja SSY:n neuvottelukokous 17.11.1933 (THA SHKS Cc 1).
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Suomen sairaanhoitajatarliitto veti pois esityksensä ennen sen virallista käsittelyä 
lääkintöhallituksessa. Valtion talous oli 1930-luvun alkuvuosina niin tiukilla, että 
vaikka keskusvirasto olisi halunnut ottaa vastuulleen oppikirjojen toimittamisen, 
se ei olisi saanut siihen valtuuksia, koska muutos olisi väistämättä kasvattanut val-
tiolle sairaanhoitajakoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia.785

Suomalaisten sairaanhoitajajärjestöjen mukaan oli itsestään selvä asia, että ai-
noastaan sairaanhoitajat olivat päteviä asiantuntijoita sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjakysymyksissä.786 Samanlainen näkemys oli sairaanhoitajien kansainväli-
sellä järjestöllä ICN:llä, jonka mukaan 1930-luvulla sairaanhoitajakoulutuksessa 
käytetyt oppikirjat keskittyivät liiaksi lääketieteelliseen tietoon. ICN:n mukaan 
paras sairaanhoidon oppikirja oli sellainen, jonka lääkäri ja sairaanhoitaja kirjoit-
tivat yhteistyössä. Järjestö päätteli optimistisesti, että silloin oppikirjoihin saatiin 
molempien ammattikuntien näkökulmia. ICN varoitti sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjojen liiallisesta normatiivisuudesta: hyvin yksityiskohtaiset ohjeet estivät 
sairaanhoitajan työn kehittämisen, sillä ne kaavamaistivat hoitamisen ja kuihdut-
tivat sairaanhoitajaoppilaiden halun lisätiedon hankintaan.787

Vuonna 1934 perustettiin sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitea (OKK), 
minkä tehtäviin kuului oppikirjojen toimittaminen, julkaiseminen ja välittäminen 
sairaanhoitajakoululle. Toinen päätehtävä oli tuottaa ammattikirjallisuutta työs-
sä olleille sairaanhoitajille.788 Komiteaan valittiin neljä jäsentä, kaksi varajäsentä, 
sairaanhoitajatarkoulutuksen tarkastaja (Venny Snellman) ja lääkintöhallituksesta 
se lääkintöneuvos, jonka vastuualueeseen sairaanhoitajien koulutusasiat kuului-
vat.789 Vuosina 1933–1944 kyseistä virkaa hoiti Herman Lavonius, joka oli ollut 
sairaanhoitajien keskeisin kiistakumppani 1920-luvulla käydyissä koulutustaiste-
luissa. Oppikirjakomiteoiden kokoonpanot ovat liitteessä 4.

Kun oppikirjakomitea teki periaatepäätöksen tietyn lääketieteen erikoisalan 
oppikirjan julkaisemisesta, se yleensä tiedusteli ensimmäiseksi alan (lääkäri)pro-
fessorin halukkuutta oppikirjan kirjoittamiseen tai tämän suosituksia sopivasta 
kirjoittajaehdokkaasta. Valmiin käsikirjoituksen arvioivat yksi tai kaksi asian-
tuntijaa (lääkäriä, kemistiä, talousopettajaa tms.), sairaanhoidon opettaja ja vä-
hintään yksi erikoisalalla työskentelevä sairaanhoitaja. Jos kirjoittajaksi tarjou-
tui oppikirjakomitealle ennestään tuntematon henkilö tai sellaista oli ehdotettu, 
”päätettiin ottaa selvää XX:n sopivaisuudesta tehtävään”.790 Oppikirjojen kirjoit-

785 Karttunen 1964, 4.
786 SSY:n vuosikokous 27.3.1926 (KA SSY). Ks. myös Karttunen 1964, 3–4.   
787 The Basis Education of the Professional Nurse 1934, 40; Stewart 1938, 57.
788 Pakkala 1954, 8.
789 Jäseniksi valittiin Helsingin yleisen sairaalan ylihoitaja Aino Durchman, joka 1936–
1958 toimi Helsingin sairaanhoitajatarkoulun johtajana, eläkkeellä oleva ylihoitaja 
Olga Lackström, Valtion terveydenhuolto-opiston johtaja Tyyne Luoma ja Helsingin 
sairaanhoitajatarkoulun johtaja Helmi Dahlström. Varajäsenet olivat Helsingin valmis-
tavan sairaanhoitajakoulun johtaja Anna Nordström ja Helsingin valmistavan sairaan-
hoitajatarkoulun johtaja Irja Pohjala. Em. henkilötiedot (Sorvettula 1998, 431–454).
790 OKK 1934–1960 (THA SHKS Cc 1–2); SHKS toimintakertomus 1959 (THA SHKS 
Cc 2). 
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tajat olivat yleensä sairaanhoitajakoulujen asiantuntijaluennoitsijoita ja joskus 
erikoisalalla työskenteleviä osastonhoitajia ja ylihoitajia, koska oppikirjakomitea 
tulkitsi heidät parhaiksi asiantuntijoiksi.791

Oppikirjakomitea laati kirjoittajien kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka mu-
kaan sillä oli oikeus ehdottaa muutoksia käsikirjoitukseen tai kieltäytyä lunasta-
masta sitä, jos asiasta ei päästy yhteisymmärrykseen. Sopimuksia raukesi lähinnä 
niissä harvoissa tapauksissa, kun kirjoittaja ei saanut käsikirjoitusta lupauksistaan 
huolimatta aikaiseksi vuosikausiin.792 Ristiriitatilanteissa komitea pyrki neuvotte-
lemaan kirjoittajan kanssa niin pitkään, että päästiin molempia osapuolia tyydyt-
täneeseen ratkaisuun. Erimielisyyksiä syntyi toisinaan siitä, kun kirjoittajat eivät 
pysyneet annetuissa raameissa: komitea nimittäin määräsi kirjojen sivujen ja ku-
vien enimmäismäärät ja piti niistä kiinni varsin tiukasti. Se perusteli käytäntöä 
sillä, että vain näin oppikirjojen kustannukset ja myyntihinnat saatiin pysymään 
kohtuullisina.793

Jokainen oppikirjakomitean jäsen hoiti sellaisia tehtäviä, joihin hänen henkilö-
kohtainen asiantuntemuksensa painottui. Esimerkiksi lääkärikirjoittajiin yhteyt-
tä piti komitean lääkärijäsen tai kyseisen erikoisalan ylihoitaja, joka oli monesti 
kirjoittajan kanssa samassa työpaikassa.794 Alkuvuosista lähtien käytännöksi oli 
vakiintunut, että ennen uuden painoksen ottamista komitea pyysi oppikirjoista 
sairaanhoitajakoulujen lausunnot, jotka asiantuntijatyöryhmä tutki ja teki kor-
jausehdotukset. Työryhmiin kuului sairaanhoitajia, sairaanhoidon opettajia ja 
lääkäreitä. Heidän työskentelynsä tueksi komitea järjesti Helsingin sairaanhoitaja-
koulujen tuntiopettajille ja muille asiantuntijaluennoitsijoille tapaamisia oppikir-
ja-asioissa.795 Oppikirjakomitea oli havainnut, että kaikille osapuolille oli tärkeää, 
että oppikirjojen tieto oli mahdollisimman tuoretta.796

Oppikirjakomitean jäsenenä lääkintöneuvos Lavonius tarkasti käsikirjoituk-
sia.797 Hän osallistui siis sellaisten oppikirjojen toimittamiseen, joiden hyväk-
symisestä hän lääkintöhallituksen virkamiehenä päätti. Lähes vastaavanlainen 
kaksoisrooli oli komitean puheenjohtajalla Venny Snellmanilla. Hän oli pitkään 
ainoa lääkintöhallituksen viranhaltija, joka työskenteli kokoaikaisesti sairaanhoi-
tajakoulutuksen parissa. Asiakirjojen mukaan Lavonius jääväsi itsensä ainoastaan 
muutaman kerran, kun oppikirjakomitea valmisteli Lavoniuksen itsensä päätettä-
väksi lähetettäviä erityiskysymyksiä.798 Nämä lääkintöhallituksen kaksi keskeisintä

791 Esim. OKK 8.2.1938 (THA SHKS Cc 1).
792 OKK:n ohjeet kirjoittajille 19.1.1934, 5.2.1934; OKK 3.12.1948 (THA SHKS Cc 
1–2).
793 OKK 5.2.1934, 20.3.1934, 5.6.1934 (THA SHKS Cc 1).
794 OKK 1934–1960 (THA SHKS Cc 1–2); SHKS toimintakertomus 1959 (THA SHKS 
Cc 2). 
795 Esim. OKK 4.2.1938, 28.2.1938, 8.3.1938, 27.4.1938, 28.5.1941, 17.1.1939 (THA 
SHKS Cc 1).
796 Esim. SHKS toimintakertomukset 1945–1967 (THA SHKS Da 1–3).
797 Snellman V. 1955, 7; OKK 1934–1943; SHKS toimintakertomus 1959 (THA SHKS 
Cc 1–2).
798 Esim. OKK 19.11.1937, 12.4.1938 (THA SHKS Cc 1).
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sairaanhoitajakoulutuksen käsittelijää osallistuivat aktiivisesti oppikirjakomitean 
toimintaan. Keskusviraston sairaanhoitajakoulutuksen päätösvalta oli siis aivan 
konkreettisestikin läsnä komitean työskentelyssä. Komitean toiminnan voi tulki-
ta olleen samanaikaisesti oppikirjojen viranomaisvalvontaa, koska lääkintöhalli-
tuksessa asioista päättävät viranhaltijat olivat työryhmässä. Lienee mahdotonta, 
että Lavoniuksen ja Snellmanin viranhaltijan ja oppikirjakomitean jäsenen roolit 
olisivat pysyneet erillään. Kyse ei nähdäkseni ollut pelkästään lääkintöhallituksen 
ennakkosensuurista tai siitä, että oppikirjakomitea olisi ollut panoptikon, jossa 
keskusvirasto tarkkaili sairaanhoitajien toimintaa. Sairaanhoitajajärjestöt olivat 
oma-aloitteisesti pyytäneet lääkintöhallitusta nimeämään lääkintöneuvoksen 
työryhmään, koska näin haluttiin varmistaa se, että sairaanhoitajakoulutuksen 
tarkastaja saattoi osallistua. Kun keskusviraston viranhaltijat osallistuivat oppi-
kirjojen toimitustyöhön, sairaanhoitajajärjestöillä oli suora vaikutuskanava saada 
näkemyksiään läpi oppikirjakysymyksissä. Tällainen toiminta oli mahdollista sik-
si, että oppikirjakomitealla oli käytännössä oppikirjojen tuottamisen monopoli. 
Sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitea julkaisi vuosina 1934–1944 yhteensä 
23 suomenkielistä ja 13 ruotsinkielistä ensipainosta.799

Ratkaisu osoittautui toimivaksi, sillä lääkintöhallitus ei kertaakaan hylännyt 
komitean ehdotusta oppikirjaksi. Lähdeaineiston mukaan työryhmän erimielisyy-
det eivät niinkään olleet sairaanhoitajien ja lääkäreiden välisiä vaan useimmiten 
komitean ja lääkärikirjoittajien välisiä. Lääkärit/kirjoittajat eivät komitean mie-
lestä ottaneet riittävästi huomioon, että kirjat laadittiin sairaanhoitajaoppilaille, 
ei lääketieteen opiskelijoille tai muille lääketieteen perustiedot hallitseville. Tiuk-
kasävyistä keskustelua herättivät joskus lääketieteen eräiden erikoisalojen sisäiset 
koulukuntariidat, erikoisalojen väliset valtakamppailut ja arvovaltakiistat. Enem-
mistö kirjoittajista otti palautteen ja korjausesitykset mielellään huomioon käsi-
kirjoitusvaiheessa tai uusia painoksia valmisteltaessa. 

Oppikirjakomitean perustamisvaiheessa selvittämättä jääneitä, etupäässä hal-
linnollisia asioita pohdittiin erilaisissa työryhmissä vuosina 1937–1943. Päädyt-
tiin siihen, että vuonna 1944 aloitti toimintansa Sairaanhoitajien Koulutussää-
tiö (SHKS), jonka peruspääomaksi Venny Snellman lahjoitti sairaanhoitajilta ja 
terveyssisarilta 50-vuotislahjaksi saamansa rahalahjan. Sairaanhoitajajärjestöjen 
oppikirjakomitea sulautui osaksi koulutussäätiön oppikirjakomiteaa. SHKS:n tar-
koituksena oli tukea ja edistää terveydenhuoltoalan koulutusta, ei siis pelkästään 
sairaanhoitajien ammatillista toimintaa, toimittamalla ja julkaisemalla oppi- ja 
ammattikirjallisuutta.780 Kaksi aiempaa oppikirjakomiteaa oli keskittynyt pääasi-
allisesti kotimaisten kirjoittajien laatimien sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjo-
jen toimittamiseen, eivätkä ne muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta julkaisseet 
käännöskirjoja. Sitä vastoin SHKS julkaisi myös ulkomaista ammattikirjallisuutta 
suomeksi. SHKS julkaisi 1960-luvulla yhä enemmän koko hoitohenkilökunnan 
ammatillisen perus- tai täydennyskoulutuksen kirjallisuutta ja vähemmän tiettyyn

799 Pakkala 1954, 7–8; Pakkala 1961, 12–16.
800 SHKS säädekirja, säännöt (THA SHKS Ha 1). SHKS lopetti oppikirjatoiminnan 
1996 (Sunimento 2000).
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ammattitutkintoon johtavan koulutuksen oppikirjoja. Tieto uusiutui huomatta-
vasti entistä nopeammin, joten jokaiselle julkaisulle tarvittiin mahdollisimman 
laaja käyttäjäkunta, jotta kirjatuotanto ei olisi tuottanut taloudellista tappiota.801     

Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomiteaan (vuodesta 1959 lähtien 
julkaisutoimikunta) kuuluivat vuosina 1944–1967 itseoikeutettuina lääkintöhal-
lituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja ja sairaanhoitajakoulutuksesta vas-
taava osastopäällikkö sekä viisi varsinaista jäsentä, jotka olivat lähes poikkeuksetta 
sairaanhoitajakoulujen opettajia tai ylihoitajia. Sen kokoonpano pysyi muuttu-
mattomana tutkimuksen tarkastelujakson loppuun. Komitean alaisuudessa toimi 
useita moniammatillisia asiantuntijatyöryhmiä, jotka valmistelivat eri oppiainei-
den oppikirjoja.

Vuodesta 1935 lähtien oppikirjakomiteassa oli palkattuna sairaanhoitajatut-
kinnon suorittanut työntekijä, koska toiminnan laajetessa oppikirjojen toimitta-
minen ja julkaiseminen oli käynyt mahdottomaksi vapaaehtoistyön pohjalta. Ko-
mitean talous perustui täysin oppikirjojen myynnistä ja julkaisemisesta saatuihin 
tuloihin, sillä se ei saanut ulkopuolista taloudellista avustusta. Vapaaehtoistyön 
perinne ja niukat käyttövarat olivat syynä siihen, että kaikki komitean jäsenet 
olivat pääkaupunkiseudulla asuvia. Muualta Suomesta olisi silloisilla kulkuyhte-
yksillä ollut melko mahdotonta osallistua jopa viikoittain kokouksiin. Helsingin 
ulkopuolella toimineiden sairaanhoitajakoulujen tarpeet ja näkökulmat pyrittiin 
ottamaan huomioon siten, että näiden koulujen opettajat ja opetussairaaloiden 
ylihoitajat toimivat asiantuntijalausuntojen antajina. Tekstien monistusmahdolli-
suudet rajoittuivat silkkipaperien kalkeerikopiointiin vielä 1960-luvullakin, joten 
käsikirjoituksia voitiin lähettää vain muutamille kouluille kerrallaan. 

Helsinkikeskeisyys ei ulottunut kirjoittajavalintoihin, sillä esimerkiksi Enni 
Voipio ja Ritva Veteläsuo olivat Turusta ja Ulla Pasanen Tampereelta. Vuonna 
1957 komiteaan valittiin ensimmäisen kerran Helsingin ulkopuolella toimivien 
sairaanhoitajakoulujen edustaja.802 Kaksi vuotta myöhemmin etsittiin osaston-
hoitajaa jäseneksi, mutta ketään asiasta kiinnostunutta ei löytynyt.803 Osaston-
hoitajien kiinnostuksen puute osoittaa, että he pitivät sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoja vähämerkityksellisinä tai henkilökuntatilanteen vuoksi heillä ei ollut 
mahdollisuutta irrottautua työstään tuntikausien palavereihin tai muuhun toimi-
tustyöhön. 

Sairaanhoitajajärjestöjen nimeämät komitean jäsenet olivat siis pääkaupun-
kiseudulta. Tämä kertoo siitä, että järjestöt tulkitsivat sairaanhoitajakoulutuksen 
ja sairaanhoitajan työn asiantuntemuksen keskittyneen sinne. Helsinkikeskeisyys 
näkyi myös siinä, että 1930–1940-luvuilla lääkärikirjoittajat olivat muutamaa 
poikkeusta804 lukuun ottamatta kaikki pääkaupunkiseudulta, ja suuri osa heistä 
oli luennoinut Helsingin sairaanhoitajakouluissa. Näin pääkaupungissa toimi-

801 Esim. SHKS vuosikertomukset 1963–1967 (THA SHKS Da 1).
802 SHKS vuosikokous 21.3.1957 (THA SHKS Ca 2).
803 OKK 7.4.1959 (THA SHKS Cc 2).
804 Esim. silmätautiopin oppikirjan kirjoittanut Signe Löfgren työskenteli Viipurissa ja 
vuodesta 1940 lähtien Lahdessa (Soininen & Kaprio 1947, 457). 
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vien sairaanhoitajakoulujen koulutuskäytännöt ja oppisisällöt mitä ilmeisimmin 
vaikuttivat siihen, mitä asioita kirjoittajat oppikirjoihinsa sisällyttivät. Kirjoittajat 
hyödynsivät omia kokemuksiaan esimerkkeinä tai anti-malleina. Oppiaineiden 
kurssisisältöjä suunnitellessaan sairaanhoitajakoulujen opettajat käyttivät lääkin-
töhallituksen ja koulujen yhteistyössä laatimia opetusohjelmia. Jos sellaista ei ollut 
käytettävissä, esimerkkinä todennäköisesti käytettiin oppikirjaa, kuten muissakin 
maissa.805 Kun oppikirjan ja oppitunneilla käsiteltyjen asioiden välinen riippuvuus 
ja heuristinen liike jatkuivat riittävän pitkään, lopulta oppikirjoissa ja oppitun-
neilla käsiteltiin pelkästään samoja asioita. Tässä spiraalimaisessa prosessissa op-
pikirjojen sisällöt ja opetuksessa käsitellyt asiat normalisoituivat itsestään selviksi 
eikä kukaan niitä kyseenalaistanut. 

1950- ja 1960-luvun taitteessa Sairaanhoitajien koulutussäätiö pohti tulevai-
suuttaan, koska lääkintöhallituksen ristiriitaisten esitysten ja ratkaisujen pelättiin 
hankaloittavan oppikirjojen tekemistä. Säätiön varat olivat niukat ja menekin 
turvaamiseksi se oli joutunut panostamaan aina vain enemmän kirjatuotanto-
aan pelkkien oppikirjojen sijasta ammatilliseen kirjallisuuteen. Perehdyttiin naa-
purimaiden ja Englannin sairaanhoitajakoulujen oppikirjaratkaisuihin, josko 
sieltä olisi ollut otettavissa esimerkkiä. Englannissa sairaanhoitajakoulut päätti-
vät vapaasti oppikirjavalinnoistaan. Kaupalliset kustannusyhtiöt, jotka tuottivat 
sairaanhoitajakoulutuksessa käytetyt oppikirjat, pyysivät sairaanhoitajakouluil-
ta kirja-aloitteita ja lausuntoja käsikirjoituksista. Oppikirjojen kirjoittajat olivat 
enimmäkseen pitkään työssä olleita sairaanhoidon opettajia. Sairaanhoitajaoppi-
laat eivät ostaneet oppikirjoja vaan lainasivat niitä sairaanhoitajakoulujen hyvin-
varustetuista kirjastoista. Kirjoista otettiin uudistettuja painoksia parhaimmillaan 
vuoden välein, koska sairaanhoitajakoulut hyväksyivät käyttöönsä ainoastaan sel-
laisia oppikirjoja, joiden sisältö oli tuore ja ajantasainen. Englantilaiskoulut olivat 
siitä hyvin tarkkoja, joten käytöstä poistuivat nopeasti kaikki vanhentunutta tie-
toa sisältäneet kirjat.806

Englannin järjestelmä toimi siis täysin erilaisista lähtökohdista, joten siitä ei 
SHKS voinut ottaa mallia. Suomessahan sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen 
toimittaminen ja kustantaminen kaupallistui vasta 1980-luvulla. Muissa Poh-
joismaissa sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjatuotanto oli järjestetty toisin kuin 
Suomessa: Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa moniammatilliset työryhmät vasta-
sivat sekä oppikirja-aloitteista että oppikirjojen sisällöstä. Joka maassa työsken-
teli vähintään yksi oppikirja-asioihin perehtynyt työryhmä, jonka kokoonpano 
ja toiminta vaihtelivat. Niinpä ainoa yhtäläisyys oli se, että kaikissa neljässä Poh-
joismaassa jokaisen oppikirjan käsikirjoituksesta ja uusintapainoksesta pyydettiin 
arvioinnit monien sairaanhoitajakoulujen opettajilta.  

Tanskassa työryhmään kuului kaksi sairaanhoitajaa ja kaksi lääkäriä, joilla
kaikilla oli nimetty erikoisala tai vastuualue. Oppikirjojen sisällöt noudattivat 
tiiviisti sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia, ja kirjat suunniteltiin
ainoastaan sairaanhoitajakoulutuksen tarpeisiin, ei käsikirjoiksi. Tanskassa ei

805 Esim. Lippman 1980, 146, 37.
806 Vuorilehto 1963 (THA SHKS Fc 3).
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käytetty ruotsinkielisiä sairaanhoidon oppikirjoja eikä tanskannettu pohjoismaisia 
oppikirjoja, vaan tarvittaessa luettiin englanninkielistä kirjallisuutta. Se katsottiin 
korkeatasoisemmaksi ja ilmeisesti helpommin Tanskan oloihin soveltuvaksi. Työ-
ryhmän oli ollut vaikea löytää tanskalainen sairaanhoitaja sairaanhoito-opin oppi-
kirjan kirjoittajaksi. Jatkuva pula oli myös lääkärikirjoittajista, koska sairaanhoita-
jakoulutuksen oppikirjojen kirjoittamista ei hyväksytty lääkärin ansioluetteloon.807 
Tanskassa ja Norjassa sairaanhoitajakoulut eivät saaneet valita oppikirjojaan kui-
tenkaan täysin vapaasti. Tanskassa, Norjassa ja Suomessa sairaanhoitajajärjestöillä 
oli oppikirjamonopoli.

Norjan oppikirjatyöryhmä koostui sikäläisen sairaanhoitajaliiton nimeämästä 
seitsemästä sairaanhoitajasta. Sen lisäksi oli erillinen kolmen sairaanhoitajan ja 
yhden lääkärin muodostama oppikirjojen toimituskunta. Myös Norjassa oppi-
kirjat pohjautuivat sisällöllisesti täysin opetussuunnitelmiin. Osa sairaanhoitaja-
kouluista jopa lahjoitti oppilaille oppikirjat, osassa kouluista oppilaat hankkivat 
niitä omalla kustannuksellaan. SHKS:n selvityksen mukaan oppikirjojen asema oli 
kaikkein keskeisin Norjan sairaanhoitajakoulutuksessa.808

Suurin työryhmä toimi Ruotsissa, jossa siihen kuului lääkäriliiton, sairaanhoi-
don opettajien, muun hoitohenkilökunnan, lääkintöhallituksen, kouluylihallituk-
sen ja sairaanhoitajaoppilaiden edustaja. Tämä työryhmä teki huomattavan tiiviis-
tä yhteistyötä Ruotsin kouluylihallituksen kanssa. Sairaanhoitajakoulut päättivät 
itsenäisesti oppikirjoista. Siellä oli myös tosiasiallinen mahdollisuus valita oppi-
kirja, sillä markkinoilla oli monessa oppiaineessa useita vaihtoehtoja. Ruotsissa 
sairaanhoitajajärjestöillä ei ollut vastaavanlaista oppikirjamonopolia kuin muissa 
Pohjoismaissa. Sophiahemmetin kustannustoiminnan jatkaja Läromedelsförla-
gen ja muut kaupalliset kustantajat julkaisivat runsaasti sairaanhoitajakoulutuk-
sen oppikirjoja ja sen ohella terveydenhuollon ammattikirjallisuutta. SHKS:n yh-
teenvedon mukaan sairaanhoitajakoulutukseen soveltuvan ammattikirjallisuuden 
tarjonta oli Ruotsissa hyvin monipuolinen ja monimuotoinen.809

6.2 Hyväksyttyjä ja pakollisia oppikirjoja   

Valtion viranomaiset hyväksyivät tämän tutkimuksen kattamalla ajanjaksolla 
kaikki oppivelvollisuuskoulujen ja valtion valvoman ammattikoulutuksen oppi-
kirjat.810 Sairaanhoitajakoulutusta pohtineista työryhmistä jo vuonna 1903 esityk-
sensä jättänyt ryhmä esitti, että oppikirjojen hyväksyminen määriteltäisiin lääkin-
töhallituksen tehtäväksi.811 Myös lääkintöhallitus halusi sairaanhoitajakoulujen

807 Vuorilehto 1963 (THA SHKS Fc 3).
808 Vuorilehto 1972, 93–101.
809 Vuorilehto 1963 (THA SHKS Fc 3); katso myös Vuorilehto 1972, 93–101
810 Lappalainen 1992, 171–172; Ammatillisen koulutuksen oppikirjat … 1991; Lehto-
nen 1983, 1–5, 22. 
811 Betänkande angående skolade sjuksköterskor i Finland, 6 § (KA STO Aa 12 KD 
22/213.1903).
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oppikirjat valvontaansa,812 sillä vastaavanlainen käytäntö koski jo kätilökoulu-
tuksen oppikirjoja. Siksi hyväksymismenettely ulotettiin myös sairaanhoitaja-
koulutuksen oppikirjoihin vuonna 1930, kun lääkintöhallituksesta tuli tämän 
koulutuksen ylin valvoja. Tässä asiassa lääkintöhallituksen alainen ammatillinen 
koulutus rinnastui valtionhallinnossa muuhun koulutukseen, sillä esimerkiksi 
kouluhallitus hyväksyi kansa- ja oppikoulujen oppikirjat. Antti Lappalainen on 
pitänyt oppikirjojen hyväksymismenettelyä sensuurin perillisenä. Se hankaloitti 
teosten sisällön kehittämistä, pidensi kirjojen valmistumisaikoja ja nosti hinto-
ja.813 Näin käsitettynä hyväksymismenettelyn yhteydet monenlaiseen vallankäyt-
töön ovatkin ilmeiset. 

Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen hyväksyminen säädettiin asetuksessa 
ja lääkintöhallituksen johtosäännössä yleisen osaston osastopäällikön tehtäväk-
si.814 Lääkintöhallitus piti oikeudestaan tiukasti kiinni myöhemmissä hallinnon 
uudistushankkeissa, koska tämä koettiin tärkeäksi vaikuttamiskeinoksi sairaan-
hoitajakoulutuksen opetussisältöön. Toisaalta se oli yritys varmistaa, että sai-
raanhoitajakouluissa ylipäätään järjestettiin tietopuolista opetusta.815 1930-luvulla 
oppikirjakomitea pyysi oikeutta painattaa kirjoihin teksti ”lääkintöhallituksen 
hyväksymä”, mutta siihen keskusvirasto ei suostunut eikä perustellut päätöstään 
mitenkään.816 Nähtävästi idea oli otettu kouluhallituksen vastaavasta käytännöstä, 
sillä esimerkiksi Oppikoulun terveysopin alkulehdiltä tällainen hyväksymismerkin-
tä löytyy.817 Myös jo hyväksytyn sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjan myöhem-
mät painokset oli hyväksytettävä, koska lääkintöhallitus oli havainnut myöhem-
piin painoksiin tehdyn muutoksia.818

Lääkintöhallitus valvoi, että sairaanhoitajakouluissa käytettiin vain hyväksytty-
jä oppikirjoja. Siksi se muistutti vuonna 1958, että ainoastaan lääkintöhallituksen 
hyväksymiä kirjoja sai käyttää. Joissakin sairaanhoitajakouluissa opettajat olivat 
omatoimisesti ottaneet käyttöön uusia kirjoja, koska eräiden oppiaineiden hy-
väksytyt oppikirjat olivat käyneet vanhanaikaisiksi. Näissä tilanteissa tulee esille 
keskusviraston kaksoisrooli ja toiminnan ristiriitaisuus: lääkintöhallitus oli myön-
tänyt, että käytössä ollut sairaanhoito-opin oppikirja oli pahoin ajastaan jälkeen-
jäänyt (tästä enemmän luvussa 6.7), mutta ei kuitenkaan sallinut sen tilalla käy-
tettävän mitään muuta oppikirjaa. Voi pohtia, miten näin toimiva keskusvirasto

812 Ehdotus 22.10.1909 (KA STO Aa 18 KD 130/231 1909); Protokoll fört vid diskus-
sionsmöte 28.3.1926 (SSY). 
813 Lappalainen 1992, 17–172. Taloudellisesta valvonnasta esim. Lehtonen 1983, 15–
22.
814 SA 424/1929; SA 421/1934; SA 515/1947. 
815 Esim. Päiväämätön sairaanhoitajakoulutusta koskeva asetusluonnos 1940-luvulta 
(KA LKH V Hg 2); Venny Snellmanin 25.4.1949 ja päiväämättömät korjausmerkin-
nät asetusluonnokseen 1940-luvun lopulta (KA LKH V Hg 2); Snellmanin ehdotus 
15.12.1952 (KA LKH V Hg 2); KM 1945:10, 29; KM 1954:9, 71.
816 OKK 19.11.1936 (THA SHKS Cc1); LKH:n kirje DNo 4786.1937/5.10.1937 (THA 
SHKS Cc1).
817 Esim. Kari & Suomela 1933, ei sivunumeroa.
818 LKH:n kirje DNo 5445.1939/26.2.1940 (THA SHKS Cc 1).
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käsitti tehtävänsä sairaanhoitajakoulutuksen kehittäjänä? Opettajien oma-aloit-
teisuus ei miellyttänyt lääkintöhallitusta:819 se oli silloisessa toimintakulttuurissa 
sopimatonta. Virasto ei luottanut siihen, että sen ulkopuolella olisi osattu tehdä 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Mitenkään poikkeavaa näin tarkka valvonta ei 
ollut senaikaisen Suomen hallintokulttuurissa vaan pikemminkin vallitseva käy-
täntö.820

1960-luvulla lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakoulut laativat lukuvuosittain 
yhteenvedon suositeltavasta kirjallisuudesta. Siihen oli koottu suomen- ja ruot-
sinkielisten oppikirjojen ohella lehtiartikkeleita ja englannin- ja saksankielistä 
ammattikirjallisuutta. Samalla koulut saivat tiedon siitä kirjallisuudesta, joka oli 
vanhentuneena jätettävä pois käytöstä.821 Vuodesta 1967 lähtien sairaanhoitaja-
koulutuksen opetussuunnitelmiin liitettiin määräys kullakin oppikurssilla tentit-
tävästä ja suositeltavasta kirjallisuudesta.822 

Tosiasiallisesti oppikirjakomiteoiden asema vahvistui sairaanhoitajakoulujen 
oppikirjatiedon monopolina sitä mukaa kuin eri oppiaineiden oppikirjat valmis-
tuivat ja otettiin kouluissa käyttöön. Ainoastaan kahdesta kirjasta komitea päät-
ti, että niitä ei hyväksytetä sairaanhoitajakoulutuksen pakollisiksi oppikirjoiksi: 
ensimmäinen oli Nightingalen teoksen Notes on Nursing: What It Is and What 
It Is Not (1859) suomennos Sairaanhoidosta (1938) ja toinen oli Sairaanhoitajan 
työn historia (1945). Kummallakin kerralla lääkintöneuvos Lavonius jääväsi itsen-
sä, kun komitea päätti, että kyseiset kirjat eivät olleet sairaanhoitajakoulutuksen 
virallisia oppikirjoja.823 Päätöksen teki siis oppikirjakomitea, ei lääkintöhallitus. 
Sairaanhoitajien mielestä Nightingalen teos oli käyttökelpoinen oheiskirjallisuute-
na esimerkiksi sairaanhoidon historian opetuksessa. Sairaanhoitajan työn historia 
laadittiin jo alun perin suurelle yleisölle laajemman menekin toivossa. Komite-
an mukaan molemmat teokset kuuluivat jokaisen sairaanhoitajan ammatilliseen 
sivistykseen.824 Minkäänlaista kilpailevaa tuotantoa ei ollut, joten sairaanhoitaja-
järjestöt hallitsivat sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjamarkkinoita peräti 1980-
luvulle saakka.825

819 Sairaanhoitajakoulujen johtajien kokous 10.–14.4.1958 (KA HSO IP Hfb 1). 
820 Esim. Savolainen 1996, 221–225.
821 Kirjallisuusluettelo sairaanhoitajakouluja varten 1965; LKH:n kirje DNo 4994.1964.
K/29.5.1964 (Stakes LKH Ea-sarja); LKH:n kirjeet DNo 4999.1964.K/2.10.1964, 
29.5.1965; HSSI:n vastaus 7.9.1964 LKH:lle (KA HSSI Ea 2). 
822 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1967, 109–111. Sairaanhoitajakoulutuk-
sen asiat siirtyivät ammattikasvatushallitukseen 1968, josta lähtien se hyväksyi oppi-
kirjat. Sieltä tehtävä siirtyi aikanaan opetushallitukselle, joka hyväksyi ammatillisessa 
koulutuksen oppikirjat vuosiin 1991–1992 saakka. Sen jälkeen sairaanhoitajakoulut on 
voineet vapaasti valita oppikirjat (Ammatillisen koulutuksen oppikirjat… 1991; Viher-
kenttä henkilökohtainen tiedonanto 7.12.2004).
823 OKK 10.5.1938, 30.5.1941, 15.5.1943 (THA SHKS Cc 1).
824 OKK 27.5.1937, 10.5.1938, 30.5.1941, 15.5.1943 (THA SHKS Cc 1); Nimimerkki 
E. Å. 1938.
825 Esim. Havanto 1994, 60. Vasta keskiasteen koulunuudistuksen myötä ilmestyivät 
ensimmäiset muiden kustantajien kirjasarjat, joissa julkaistiin myös sairaanhoitajien 
koulutukseen hyväksyttyjä oppikirjoja.
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Oppikirjakomitea käytti sumeilematta hyväkseen monopoliasemaansa ja sai si-
ten kohennettua ajoittain hyvinkin kehnoa taloudellista tilannettaan. Kirjojen me-
nekkiä lisäsi paljon se, että oppikirjakomitean esityksestä lääkintöhallitus määräsi 
marraskuussa 1934, että jokaisen sairaanhoitajaoppilaan oli pakko ostaa itselleen 
Sairaanhoitajattarien oppikirjasarja (tuolloin sarjassa oli ilmestynyt kuusi osaa) 
opintojen edetessä ja uusien oppikurssien alkaessa. Oppikirjakomitea oli nimit-
täin saanut selville, että ylempien kurssien oppilaat myivät oppikirjojaan alemmilla 
kursseilla oleville. Kirjakierrätyksen syyt eivät ilmene lähdeaineistosta, mutta yhtenä 
perusteena saattoi olla sairaanhoitajaoppilaiden rahanpuute. Joka tapauksessa me-
nettely oli keskusviraston mielestä täysin sopimatonta, ja siksi virasto yksioikoisesti 
määräsi opettajat estämään kaupanteon. Lisäksi keskusvirasto määräsi koulut välit-
tämään uudet oppikirjat sairaanhoitajaoppilaille, sillä silloin koulujen oli pakko val-
voa, että oppilaat eivät myyneet kirjoja toisilleen.826 Koska koulun rahat olivat kiinni 
välitettävissä oppikirjoissa, oli koulujen edun mukaista myydä oppikirjat oppilaille. 
Päätös takasi komitealle jatkuvan ja ennakoitavissa olevan kirjamyynnin, joka mah-
dollisti toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. Samanaikaisesti ratkaisu tietenkin 
vahvisti oppikirjakomitean asemaa normalisoidun oppikirjatiedon tuottajana. Nor-
malisoinnistahan oppikirjojen ostopakossa ja kierrätyskiellossa oli kyse.

 Sairaanhoitajaoppilaat velvoitettiin siis ostamaan ja pitämään oppikirjat itsel-
lään. Jo valmistuneiden sairaanhoitajien tietopohjan laajentamista päätös ei aut-
tanut korjaamaan, sillä sairaalat eivät hankkineet ammattikirjallisuutta eikä -leh-
tiä sairaanhoitajien käyttöön. Ongelma kärjistyi vuonna 1936, kun yhteensidotut 
Enni Voipion Sairaanhoidon alkeiden oppikirja ja Irja Pohjalan Sairaanhoidon al-
keiden käsikirja ilmestyivät. Pohjalan oppikirja oli kirjaimellisesti käsikirja, jossa 
yksityiskohtaisesti neuvottiin kaikki keskeisimmät sairaanhoitajan toimenkuvaan 
kuuluvat toimenpiteet. Opetussairaaloiden yli- ja osastonhoitajat ja sairaanhoitaja-
koulujen opettajat olivat yhteistyössä työstäneet Pohjalan oppikirjan sisällön ja va-
likoineet siihen parhaat käytännöt.827 Sairaaloiden menettelytapojen moninaisuus 
ja toisinaan myös epätarkoituksenmukaisuus tai jopa virheellisyys olivat tulleet 
esille sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan tarkastusmatkoilla. Yhteentörmäyksiä 
oli syntynyt, kun sairaanhoitajaoppilaat olivat toimineet opetussairaaloissa kou-
lussa opetetun mukaisesti, mikä toisinaan poikkesi melkoisesti muiden sairaaloi-
den käytännöistä. Siksi sairaanhoitajakoulujen ja keskusviraston yhteisenä piilo-
opetussuunnitelmana oli oppikirjojen ja sairaanhoitajaoppilaiden avulla ujuttaa 
sairaaloihin entisiä tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja. Lääkintöhallituksen 
tavoitteena oli kohottaa potilashoidon tasoa ja siinäkin sairaanhoitajakoulutus ja 
oppikirjat olivat oivallinen väline. Saavuttaakseen tavoitteensa lääkintöhallitus 
velvoitti – taas oppikirjakomitean esityksestä – sairaanhoitajakoulut hankkimaan 
jokaisen opetussairaalan jokaiseen yksikköön Sairaanhoidon alkeiden käsikirjan.828 
Siinä samalla sairaalat saivat Sairaanhoidon alkeet.

826 OKK 11.10.1934 (THA SHKS Cc1); LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille 30.11.1934 
DNo 4091.1934 (THA SHKS Cc 1).
827 Pohjala I. 1936, esipuhe.
828 OKK:n kirje 17.2.1936 LKH:lle; LKH:n kirje DNo 820.1936/12.3.1936 (THA SHKS 
Cc1).
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Oppikirjojen pakollisuus oli sekä sairaanhoitajien että lääkintöhallituksen etu. 
Sairaanhoitajat onnistuivat saamaan toimittamansa oppikirjat sairaanhoitaja-
koulujen oppikirjoiksi. Näin he pääsivät vaikuttamaan oppikirjojen sisältöön ja 
siihen, millaisia sairaanhoitajia koulutettiin. Oppikirjojen mittava käyttöönotto 
oli kuitenkin ennen kaikkea sairaanhoitajajärjestöille keino nostaa sairaanhoitaja-
koulutuksen tasoa ja siirtää sen painopistettä pois oppipoikajärjestelmästä. Tämä 
oli myös sairaanhoitajakoulujen tarkastaja Venny Snellmanin tavoite. Samalla 
totutettiin tulevat sairaanhoitajat lukemaan ammattikirjallisuutta ja yleensäkin 
etsimään tietoa kirjallisuudesta, sillä sairaanhoidon opettajien ja sairaanhoitaja-
koulutuksen tarkastajan mukaan siinä oli paljon tehostamisen varaa.829 Lukuun 
ottamatta niitä tapauksia, jolloin sairaanhoitajaoppilas joutui sijoittamaan ruo-
karahat kirjoihin ja näkemään nälkää, hankintapakossa oli oppilaan kannalta 
myönteinen puoli: opetuksen ja sairaanhoitajakoulutuksen taso ei enää ollut niin 
riippuvainen siitä, missä koulussa opiskeli tai miten oppitunnit toteutuivat, koska 
oppikirjat mahdollistivat itsenäisen opiskelun.     

Sairaanhoitajien ja keskusviraston toinen yhteinen tavoite oli yhtenäistää sai-
raanhoitajakoulutusta, joka 1930-luvulla jakautui kahtia pääkaupunkiseutuun ja 
muuhun Suomeen. Kustannusyhtiöt eivät osoittaneet kiinnostustaan sairaanhoi-
tajakoulujen oppikirjojen julkaisemiseen nähtävästi sen takia, että se oli taloudel-
lisesti melko kannattamatonta. Kirjojen hintojen oli pysyttävä kohtuullisina, joten 
sairaanhoitajajärjestöt olivat toimittaneet oppikirjoja vapaaehtoistyön pohjalta. 
Oppikirjojen hankintavelvollisuus takasi oppikirjoille vakaan ja aiempaa isom-
man menekin. Kertyvien voittojen ansiosta oppikirjakomitealla oli entistä parem-
mat mahdollisuudet maksaa tekijöille kohtuullinen korvaus ja siten houkutella 
hyviä oppikirjantekijöitä.

Olen etsinyt tuloksetta lääkintöhallituksen päätöstä tai tietoa siitä, onko ky-
seinen hankintapakko virallisesti kumottu. Nähtävästi sellaista päätöstä ei ole 
tehty, vaan menettelytavasta luovuttiin käytännössä 1960-luvulla, kun moni uusi 
sairaanhoitajakoulu aloitti toimintansa ja lääkintöhallitus kirjallisuusluettelojen 
kokoamisen. Tätä tulkintaa tukee myös se, että vielä 1963 Helsingin sairaanhoi-
tajaopisto tilasi oppilaille yhteishankintana heti ensimmäisen lukukauden alussa 
kaikki koulutuksen aikana tarvittavat oppikirjat. Oppilaat valittivat menettelystä, 
sillä osa opintojen alkuvaiheessa tavallaan etukäteen ostatetuista oppikirjoista jäi 
käyttämättä, kun niistä ehti ilmestyä uusia painoksia ennen oppikurssin alkua. 
Opettajat halusivat kuitenkin jatkaa hyväksi havaittua järjestelmää sen varmista-
miseksi, että jokainen oppilas varmasti osti ja piti oppikirjat itsellään. Tällä ker-
taa oppikirjojen kierrättämisen estivät sairaanhoitajakoulujen opettajat, koska he 
olivat sisäistäneet sen, että sairaanhoitajan tuli omistaa oppikirjat. Oppilaat eivät 
puolestaan ymmärtäneet, miksi heidät pakotettiin ostamaan ja omistamaan oppi-
kirjat, sillä muiden alojen opiskelijoita kannustettiin kierrätykseen. Siksi sairaan-
hoitajaoppilaat valittivat asiasta toistuvasti lääkintöhallitukseen, joten sairaan-

829 Esim. Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1931–1935 (OMA OTHO 
Eb 1a); Kuopion sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1934–1935 (KA LKH V 
Hg 10).
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hoitajakoulutuksen tarkastaja ehdotti 1966 luopumista kirjojen hankintapakosta. 
HSO:n opettajakunta ei puoltanut ehdotusta, mutta suostui siihen, että oppilas-
kunta välitti aina lukuvuoden alussa kyseisenä vuonna tarvittavat oppikirjat.830 

Lääkintöhallitus rajoitti ja ohjasi sairaanhoitajakoulujen ammattilehtien tilaa-
mista. Vuonna 1930 tarkastaja Venny Snellman lähetti kouluille näytekappaleet 
International Nursing Review -lehdestä, koska hän oletti, ettei kaikissa kouluissa 
tunnettu kyseistä lehteä.831 Paria vuotta myöhemmin koulut saivat lääkintöhal-
lituksen suomennuttaman ICN:n opetuskomitean raportin832 ja lontoolaisessa 
sairaanhoitajakoulussa laaditun piirroskuvasarjan, jossa havainnollistettiin eräi-
den kirurgisten sairauksien hoitoa. ICN:n julkaisu oli suomennettu, jotta myös 
englantia taitamattomilla sairaanhoitajaopettajilla ja sairaanhoitajakoulujen joh-
tokuntien jäsenillä oli mahdollisuus perehtyä sairaanhoitajakoulutuksen kansain-
välisiin tavoitteisiin ja tilanteeseen. Koulut velvoitettiin jakamaan julkaisu jokai-
selle johtokuntaan kuuluneelle. ICN:n julkaisuun sisältyi selvä piiloviesti: lukija ei 
voinut välttyä huomaamasta, että vuonna 1929 päättyneessä koulutuskamppai-
lussa sairaanhoitajien ehdotukset olivat moderneja, kansainvälisten käytäntöjen ja 
suositusten mukaisia sekä muissa maissa jo hyviksi koettuja. Sitä vastoin lääkintö-
hallituksen lääkärivirkamiesten näkemykset näyttivät julkaisun valossa vanhanai-
kaisilta ja kansainvälisistä käytännöistä poikkeavilta.

Sairaanhoitajakoulujen talous oli hyvin tiukasti lääkintöhallituksen valvomaa, 
sillä virasto esimerkiksi määräsi, mitä lehtiä koulut saivat tilata, ja piti tarkkaa 
kirjanpitoa oppilaskirjastojen kirjoista.833 Lääkintöhallitus tiesi, että alituisessa 
rahapulassa olleet sairaalat tai sairaanhoitajakoulut tuskin olisivat omaehtoisesti 
panneet rahaa sairaanhoitajien ammattilehtien tilaamiseen. Tilaamalla lehdet sai-
raanhoitajakouluille lääkintöhallitus varmisti niiden saatavuuden oppilaiden käyt-
töön.834 Kouluilla oli mahdollisuus anoa erillistä kirjarahaa lääkintöhallitukselta, 
jos lehtiin ei ollut muuten varaa. Koulujen oli ilmoitettava vuosikertomuksissa

830 HSO:n opettajakokous 31.1.1963, 4.4.1963 (KA HSO IP Ckd 1–2); opettajaneuvos-
to 13.10.1966, 17.11.1966 (KA HSO IP Ckf 6); SHKS hallitus 21.10.1966 (THA SHKS 
Ca 3).   
831 Venny Snellmanin kirje 2.12.1930 sairaanhoitajakouluille (KA LKH V Hg 6). 
832 LKH:n kirje No 163/22.4.1932 sairaanhoitajakouluille/Helsingin sairaanhoitaja-
koulun johtokunta 28.4.1932 (KA HSO I Ca 1); LKH:n kirje No 375.I/12.9.1932 (KA 
HSO I Ca 1). ICN:n raportti ilmestyi 1932 nimellä Kansainvälisen Sairaanhoitajatarlii-
ton opetuskomitean selostus sen työstä heinäkuussa 1929: lääkintöhallituksen toimesta 
suomentanut Irja Pohjala.   
833 LKH:n kirje HSO:lle No 324.I./19.4.1932 (KA HSO I Ca 1); LKH:n kirje No 880.
K./19.1.1945 (KA HSO I Ca 2).  
834 Esim. LKH:n kirjeissä No 1943–1951/27.2.1934 nimettiin lehdet, joita voi tilata 
koululle seuraavasti: Epione, Sairaanhoitajatarlehti, Terveydenhoitolehti, Tuberkuloo-
silehti, Suomen Punainen Risti, Kotiliesi ja Kansan kuvalehti TAI Oma koti ja Suomen 
kuvalehti, Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, Norsk sygeplejerske tidskrift, Sygeple-
jen, American Journal of Nursing (KA LKH V Da 27). 
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koulun ja/tai oppilaskodin kirjaston nidemäärä ja lisäksi se, paljonko ja millaista 
kirjallisuutta oli hankittu.835

Oppikirjojen merkitystä sairaanhoitajakoulutuksessa painotti myös 1932 
Suomessa vieraillut ICN:n edustaja Hazel Amanda Goff. Hänen mukaansa op-
pikirjojen avulla oli mahdollista kehittää sairaanhoitajakoulutusta, joka puoles-
taan oli ainoa väylä vaikuttaa sairaanhoitajan aseman kohentamiseen. Laadukas 
koulutus edellytti, että oppilaiden käytettävissä oli laaja ja ajanmukainen kirjako-
koelma sekä kansainvälisiä ammattilehtiä. Suomalaisten sairaanhoitajakoulujen 
kirjastojen kokoelmien koon ja laadun vierailija arvioi hyvin vaatimattomaksi. 
Asia oli kuitenkin korjattavissa taloudellisella panostuksella. Goffi n mukaan pal-
jon hankalampi kysymys oli se, että suomalaiset sairaanhoidon oppikirjat eivät 
motivoineet opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun tai ajatteluun, koska ne olivat 
niin normatiivisia ja lääketiede- ja sairauskeskeisiä. Sairaanhoitajaoppilaan oli 
vaikea hyödyntää niitä esimerkiksi hoitokertomusten laadinnassa, Goff päätteli. 
Lääketieteelliseen tietoon painottuneet oppikirjat eivät tukeneet sairaanhoitajan 
ammatillista kehittymistä, vaan ne vahvistivat sairaanhoitajan asiantuntijatiedon 
alisteisuutta lääkäreille ja lääketieteelle.836 On ilmeistä, että juuri Goffi n lausunto 
sysäsi lääkintöhallituksen tilaamaan kansainvälisiä ammattilehtiä ja kirjallisuutta 
sairaanhoitajakouluille ja seuraamaan kirjastojen kehitystä.  

Lääkintöhallitus pyrki ohjaamaan sairaanhoidon opettajia ja sairaanhoita-
jaoppilaita suositeltavien – siis sellaisten hyviksi tulkittujen lehtien, jotka eivät 
sisältäneet tietoa, joka olisi pitänyt rajoittaa sairaanhoitajaoppilaiden ulottumat-
tomiin – julkaisujen lukemiseen. Menettelyä voi pitää oppilaiden tiedonsaannin 
rajoitusyrityksenä tai vähintäänkin tietoisena ohjausmenettelynä. Päinvastaisen 
tulkinnan mukaan lääkintöhallitus halusi tuoda sairaanhoitajaoppilaiden ulot-
tuville sellaista kansainvälistä ja ajantasaista informaatiota, jota kohderyhmän 
oli muulla tavalla liki mahdotonta saada. Samalla keskusvirasto yritti kasvattaa 
tulevia sairaanhoitajia siihen, että he myöhemminkin saattaisivat ajan tasalle am-
matillisia tietojaan lukemalla kirjallisuutta ja lehtiä. Sairaanhoitajakouluihin tila-
tuista englanninkielisistä lehdistä luetuimpia olivat 1930–1970-luvuilla American 
Journal of Nursing, International Nursing Review, Nursing Research ja Canadian 
Nurse.837 Tässäkin asiassa julkilausumaton, mutta selvä piiloviesti oli angloame-

835 ” Sairaanhoitajataropetus” (Epione 1931); Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuk-
set 1930–1949 (KA LKH V Ebm 1–12); LKH:n kirje No 11374.I./30.12.1930 Oulun 
sairaanhoitajakoululle (OMA OTHO Eb 1a); Helsingin sairaanhoitajakoulun mää-
räraha-anomus 16.2.1932 LKH:lle American Journal of Nursing-, The International 
Nursing Review- ja Hygienisk Revy-lehtien tilaamiseksi (KA HSO I Ca 1 johtokunta 
16.2.1932); LKH:n kirje 6.10.1950 sairaanhoitajakouluille (KA HSO I Eab 1); LKH:n 
kirje No 55/59/15.9.1959 (Stakes LKH); Tarkastajan ohje 10.4.1959 vuosikertomuksen 
laadinnasta (KA HSO IP Fc 6+7+8+9).
836 Hazel Amanda Goffi n laatima matkaraportti ”Nursing in Finland” 1932 (KA HSO 
I Hk 3).
837 Kuronen 1984, 56.
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rikkalaisen sairaanhoitajakoulutuksen ihailu. Sieltä suomalainen sairaanhoitaja-
johtajisto otti mallia täkäläiseen koulutukseen.838 

Suomen lääkärikunnan koulutus- ja muut yhteistyösuhteet suuntautuivat pää-
asiassa Saksaan, joten saksankieliset tieteelliset lehdet olivat suomalaisten lääke-
tieteen tutkimusten merkittävin julkaisufoorumi toiseen maailmansotaan saakka. 
Vasta sen jälkeen Yhdysvalloista tuli suomalaisten lääkäreiden suosima maa, minne 
hakeuduttiin tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin. Vastaavasti myös angloamerik-
kalaiset lääketieteelliset julkaisut nousivat seuratuimpien joukkoon. Sairaanhoita-
jajohtajien opinto- ja täydennyskoulutusmatkat ja muu yhteydenpito olivat suun-
tautuneet 1900-luvun alusta lähtien Pohjois-Amerikkaan, ei siis saksankieliseen 
Keski-Eurooppaan. Sairaanhoitajat olivat sodan jälkeen erilaisessa tilanteessa kuin 
lääkärit, sillä sairaanhoitajilla oli valmiit yhteistyökanavat Yhdysvaltoihin. Suoma-
laisista sairaanhoitajalehdistä löytyy ani harvoin mainintoja esimerkiksi saksalaisesta 
sairaanhoitajakoulutuksesta. Ei ollut mielekästä ottaa mallia keskieurooppalaisesta 
vähän koulutetusta ”lääkärin apulainen” -sairaanhoitajasta,839 koska juuri sellaisesta 
sairaanhoitajanäkemyksestä suomalaiset sairaanhoitajat halusivat irrottautua. 

Englanninkielisten ammattilehtien suosimisessa oli kyse myös sairaanhoitajien 
vallankäytöstä. Se oli tietoinen sairaanhoitajan asiantuntemuksen vahvistamispyr-
kimys ja samanaikaisesti lääkärien asiantuntijatiedosta erottautumispyrkimys, joka 
onnistuikin monessa suhteessa. Näin sairaanhoitajille muodostui sellaista omaa (yh-
dysvaltalais-englantilais-suomalaista) asiantuntijatietoa, jota lääkärit eivät voineet 
helposti kyseenalaistaa, koska näiden yhteydet suuntautuivat Euroopan saksankie-
lisille alueille. Tätä asiantuntijatietoa ja sairaanhoitajien yliopistokoulutushaavetta 
sairaanhoitajaeliitti tuki tuomalla esille englanninkielisten maiden myönteisiä koke-
muksia. Suomessa lääkintöhallitus ja lääkärit halusivat vähän koulutettuja sairaan-
hoitajia, kun samanaikaisesti ulkomaiset sairaanhoitajalehdet kertoivat esimerkiksi 
Yhdysvalloissa sairaanhoitajien yliopistokoulutuksen olleen jo arkipäivää. Sairaan-
hoitajajohtajien linjauksella oli pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten vuosina 1930–1970 
toimineet sairaanhoitajien koulutuksen kehittämisen avainhenkilöt totesivat.840 

Heidän mukaansa sairaanhoitajakoulutukseen kansainväliset vaikutteet tulivat 
Suomeen lähes yksinomaan angloamerikkalaisesta maailmasta.841

838 Esim. Venny Snellman kirjoitti 1946–1947 Yhdysvaltoihin suuntautuneen opin-
tomatkan raportissa, että ”sairaanhoitajakoulutus USA:ssa on pidemmälle kehittynyt 
kuin missään muualla. Tätä osoittaa esim. se, että alasta on erittäin laaja kirjallisuus, 
joka tekee mahdolliseksi oppilaiden omatoimisuuden aivan toisessa mittakaavassa 
kuin Suomessa, jossa alan painettua sanaa on sikäläiseen verrattuna häviävän vähän.” 
(KA VS 5).
839 Kaprio 1990, 198.
840 Kuronen haastatteli Helsingin sairaanhoitajaopiston rehtoreita Aino Durchma-
nia, Irja Pohjalaa, Helvi Willmania, lääkintöhallituksen tarkastajaa Kirsti Karttusta, 
ammattikasvatushallituksen toimistopäällikköä Aila Heikinheimo-Lindholmia (ent. 
Pohjanpää) ja sairaanhoidon opettaja Tyyne Kesseliä (Kuronen 1984, 38). Kurosen 
mukaan haastatellut olivat keskeisiä vaikuttajia sairaanhoitajakoulutuksessa ja sairaan-
hoidon opettajakoulutuksessa.  
841 Kuronen 1984, 58.
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6. 3 Sairaanhoidon alkeet (1936) 

Vuonna 1930 oli otettu kolmas painos ensimmäisen kerran jo 1912 ilmestyneestä 
Fabritiuksen, Mannerheimin ja Nylanderin kirjoittamasta Käytännöllisiä ohjeita ja 
sairashoito-otteita, joten sairaanhoitajakoulutuksen pääoppiaineen uutta oppikir-
jaa tarvittiin kipeästi. Sairaanhoitajajärjestöjen yhteinen oppikirjakomitea aloitti 
ensimmäisinä töinään helmikuussa 1934 sairaanhoidon oppikirjan valmistelun. 
Aikomus oli laatia sairaanhoidon alkeiden oppikirja ja siihen liittyvä käytännölli-
nen osa valmistavan koulun oppikirjaksi. Toinen osa eli sairaanhoidon perustei-
den oppikirja ja siihen liittyvä käytännöllinen osa aiottiin laatia varsinaisen sai-
raanhoitajakoulun oppikirjaksi. 

Enni Voipio oli ainoa halukas sairaanhoidon alkeiden oppikirjan kirjoittajak-
si. Kirjoitustyö vaati kokopäiväistä paneutumista ja käytännössä siis palkkatyöstä 
poissaoloa, mutta oppikirjakomitean maksamat palkkiot olivat varsin vaatimatto-
mia. Tehtävä ei ollut myöskään helppo, sillä sairaanhoitajat tiesivät lääkintöhalli-
tuksen seuraavan tarkasti oppikirjojen sisältöä. Voipion kirjoitustyölle nimettiin 
muutamasta sairaanhoitajasta koostuva tukiryhmä, jonka kanssa kirjoittajalla oli 
mahdollisuus ratkoa vähäpätöisiä ongelmia, ja kirjoitustyö pääsi edistymään il-
man että tarvitsi odottaa komitean kokoontumista. 

Voipion kirjoitustyö eteni ripeästi ja käsikirjoitus valmistui syksyllä 1935. Op-
pikirjakomitea päätti lokakuussa 1935, että sairaanhoidon opettajan lisäksi käsi-
kirjoituksen tarkasti myös lääkäri.842 Sairaanhoidon alkeiden käsikirjaan liittyvää 
käytännöllistä osaa valmisteli Irja Pohjalan johdolla joukko muutaman hengen 
työryhmiä, jotka koostuivat sairaanhoitajakoulujen opettajista, erikoisalojen lää-
käreistä ja sairaanhoitajista.843 Vuonna 1936 julkaistiin Enni Voipion Sairaanhoi-
don alkeet ja Irja Pohjalan Sairaanhoidon alkeiden käsikirja, jotka oli tarkoitettu 
valmistavan sairaanhoitajakoulun oppikirjoiksi.

Kuten edeltäväkin sairaanhoidon oppikirja Käytännöllisiä ohjeita ja sairas-
hoito-otteita Enni Voipion oppikirja alkoi hyvän sairaanhoitajan määrittelyllä. 
Liitteessä 8 on yksityiskohtainen analyysi siitä, minkälaiseksi Voipio normalisoi 
kutsumussairaanhoitajan. Tiivistäen voi sanoa, että tämä oli nainen, jonka työn 
kaksi perustavaa vaatimusta olivat auttamishalu ja kristillinen vakaumus. Tässä 
suhteessa Voipion näkemys poikkeaa Sophie Mannerheimin ja Ellen Nylanderin 
näkemyksestä, jotka eivät edellyttäneet sairaanhoitajalta uskonnollista elämänkat-
somusta. Molemmissa vertailtavissa oppikirjoissa sairaanhoitaja työskenteli sai-
raalassa. Voipio ilmoitti jättäneensä tarkoituksellisesti avoterveydenhuollon op-
pikirjan ulkopuolelle, koska kotisairaanhoitoa käsiteltiin sairaanhoitajakoulussa 
oppitunneilla.844

Edeltävään sairaanhoidon oppikirjaan verrattuna uutta oli se, että Voipio mää-
ritteli sairaanhoitajan potilaan palvelijaksi, opettajaksi ja terveellisiin elämänta-
poihin valistajaksi. Mainituista eroavuuksista huolimatta tulkitsen Voipion näke-
myksen sairaanhoitajasta kutsumussairaanhoitajaksi. 1930-luvulla vallalla olleen

842 OKK 3.10.1935 (THA SHKS Cc 1).
843 OKK 4.4.1935 (THA SHKS Cc 1). 
844 Voipio 1951, esipuhe.
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behavioristisen oppimisnäkemyksen mukaisesti Voipion oppikirjassa korostettiin 
potilaan ja sairaanhoitajaoppilaan kasvattamista reaktion vahvistamisen avulla, ja 
niinpä ”kaikkia taipumuksia voidaan harjoituksen avulla kehittää” tai ”ellei edisty, 
niin taantuu.”845

Voipio painotti, että terveysaate oli tärkeä osa sairaanhoitajan työtä, koska ter-
veysvalistuksen kautta sairaanhoitajan työ sai yhteiskunnallisen merkityksensä.846 
Tämä näkemys liittyi senaikaisiin kansanterveyden kohottamispyrkimyksiin. Tu-
berkuloosi oli 1930-luvulla Suomessa yleinen tartuntatauti, jonka leviämistä yritet-
tiin hallita valistamalla kansalaisia. Ajan hengen mukaisesti Enni Voipio painotti 
sairaanhoitajan asemaa potilaan valistajana ja kasvattajana (opettajana), sillä hyvä 
kutsumussairaanhoitaja sai potilaan noudattamaan annettuja ohjeita. Toisella ta-
valla ilmaistuna sairaanhoitajalla oli velvollisuus käyttää asiantuntijatietoaan ja 
tarvittaessa turvautua manipulointiin vakuuttaakseen potilaalle terveiden elämän-
tapojen tärkeyttä. Suomen yhteiskunnallisen rakennushankkeen ja terveysaatteen 
heijastusvaikutuksia oli sekin, että oppikirjassa määriteltiin sairaanhoitajan työ 
”yhteiskunnalliseksi työksi”, jossa terveys oli kansakunnan hyvinvoinnin perusta, 
jota sairaanhoitajan tuli osaltaan vahvistaa kaikin tavoin työssään ja työllään. 

Voipion mukaan kaikenlainen tarkkailu oli sairaanhoitajan työssä merkityksel-
listä, sillä potilasta ja hänen vointinsa muutoksia oli tarkkailtava alati. Sen ohella 
sairaanhoitajan tuli tarkkailla omaa käytöstään ja terveyttään. Tämä itsetarkkailu 
oli jatkuvaa, koska se oli samanaikaisesti osa sairaanhoitajan itsekasvatusta. Voipi-
on oppikirjassa sairaala on itse asiassa eräänlainen panoptikon, jossa sairaanhoita-
jat olivat koko ajan monenlaisen tarkkailun kohteena. Potilaat, omaiset ja lääkärit 
tarkkailivat heidän käyttäytymistään saadakseen selville, täyttivätkö sairaanhoi-
tajat hyvän sairaanhoitajan tunnusmerkit. Niin ikään esimiehet ja kollegat tark-
kailivat, täyttivätkö sairaanhoitajat ammattikunnan jäsenen edellytykset. Myös 
sairaanhoitajaoppilaat seurasivat tarkasti ohjaajansa toimintaa ja käyttäytymistä. 
Sairaanhoitaja itse, ylihoitaja, sairaanhoitajaoppilaat ja kollegat peilasivat tarkkail-
tavan käyttäytymistä ja asiantuntemusta siihen sairaanhoitajanäkemykseen, jonka 
keskeinen määrittelijä oli ammattikoulutuksessa käytetty sairaanhoidon oppikir-
ja. Tämä ammattikunnan yhteisenä kriteeristönä toimiminen vahvisti oppikirjan 
merkitystä entisestään.

Romantismin hengen mukaisesti Sairaanhoidon alkeet painotti sairaanhoitajan 
ehdotonta kuuliaisuutta ja nöyryyttä esimiehille. Kyselemiselle, kyseenalaistami-
selle tai vaihtoehdoille ei ollut tilaa eikä tarvetta. Myös etiketin hallinta oli tärkeää, 
mutta Voipion oppikirjassa se korostui vähemmän kuin sitä edeltäneessä vuonna 
1912 ilmestyneessä sairaanhoidon oppikirjassa. 1930-luvulla siivoustehtävät olivat 
jo yleensä siirtyneet pois sairaanhoitajilta, joten Voipio käsitteli niitä huomatta-
vasti edeltäjää suppeammin. Tilalle olivat tulleet moninaiset taloushallinnolliset 
ja huoltotyöt, kuten esimerkiksi vaatehuolto ja kalustehankinnat. Ne edellyttivät 
sairaanhoitajalta taloudellisuutta, ja siksi Voipio nosti tämän ominaisuuden kut-
sumussairaanhoitajan edellytyksiin.

845 Voipio 1951, 29.
845 Voipio 1951, 167.
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On otettava huomioon, että koulutuskamppailussa 1920-luvulla Voipio esitti 
muusta sairaanhoitajaeliitistä poiketen, että keskikoulu ei ollut ehdoton pohja-
koulutusvaatimus vaan tärkeämpää oli sairaanhoitajaksi aikovan sopivuus ja sai-
raanhoitajaksi kasvattaminen. Tätä kasvatusprosessia ei voinut nopeuttaa, joten 
sairaanhoitajakoulutuksen pituus oli oppilaan pohjakoulutusta tärkeämpää. Sa-
manlaisia näkemyksiä Voipio esitti myös oppikirjassaan: sairaanhoitaja oli lää-
kärille alisteisessa asemassa, koska sairaanhoitajakoulutus oli lääkärikoulutusta 
lyhyempi ja suppeampi. Sen takia sairaanhoitajalla ei voinut olla itsenäistä omaa 
asiantuntijatietoa. Toisin sanoen koulutuksen pituus ratkaisi sen, kenelle asian-
tuntijatieto ja sen oikeuttama asiantuntijan status kuuluivat.847 Yhteenvetona voi 
todeta, että Voipio normalisoi hyväksi sairaanhoitajaksi kutsumussairaanhoita-
jan. Tältä lääkärin epäitsenäiseltä ammattiapulaiselta edellytettiin kristillistä va-
kaumusta, halua auttaa. Voipion oppikirjassa sairaanhoito nähtiin paljolti erilais-
ten käytännön hoitotoimenpiteiden suorittamisena. Potilas oli sairaanhoitajaan 
nähden alisteisessa asemassa, koska ohjaus- ja neuvontatilanteessa sairaanhoitaja 
asiantuntijatietonsa perusteella päätti ja kertoi potilaalle, miten tämän oli käyt-
täydyttävä.

Toinen maailmansota muutti oleellisesti käsityksiä sairaan- ja terveyden-
hoidosta: terveydenhuoltoon tuli uusia ammattiryhmiä, fyysinen ja psyykkinen 
kuntoutus saivat korostuneen aseman ja kaikenlainen lääkinnällissosiaalinen 
työ laajeni. Myös käsitys sairaanhoitajan kutsumustyöstä alkoi hitaasti vaihtua 
näkemykseksi sairaanhoitajan työstä ammattina. Siksi oppikirjassa Sairaanhoi-
don alkeet esitetyt näkemykset alkoivat vaikuttaa vanhanaikaisilta.848 Kirjan jäl-
keenjääneisyys korostui siksikin, että kirjoittaja oli aikanaan rajannut oppikirjan 
ulkopuolelle koko avoterveydenhuollon. Vuonna 1939 hyväksytty laki yleises-
tä sairaanhoidosta oli tullut voimaan marraskuussa 1943. Sen mukaan kuntiin 
palkattiin kunnanlääkärit, joka toimivat ehkäisevän terveydenhuollon johtajina 
perinteisen sairaanhoidon lisäksi. Lääninhallituksiin tulivat lääninterveyssisaret 
kehittämään terveyssisartyötä. 849 Heinäkuussa 1944 astuivat voimaan lait kun-
nallisista terveyssisarista, kätilöistä ja äitiys- ja lastenneuvoloista.850 Niiden mu-
kaan jokaisessa kunnassa oli oltava kunnallinen äitiys- ja lastenneuvola sekä yksi 
terveyssisar jokaista alkavaa 4 000 asukasta kohti. Nämä muutokset olivat erittäin 
merkittäviä koko terveydenhuollon kannalta. Niitä ei käsitelty sairaanhoidon op-
pikirjassa, koska siinä keskityttiin sairaanhoitajan työhön vuodeosastolla. Voipi-
on Sairaanhoidon alkeet oli siis auttamattomasti vanhentunut.   

847 Voipio 1951, 15–16, 130–131.
848 Ks. esim. Kesseli 1954 (OAMK Kesseli); OKK:n toimintakertomus 1948 (THA 
SHKS Cc 2). 
849 SA 197/1939. Ks myös Kaprio 1990, 201. 
850 SA 220/1944; SA 223/1944; SA 224/1944.
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6.4 ”Liian teoreettiset” oppikirjat ja sairaanhoitajan 
asiantuntijatiedon rajoittaminen 

Lääkärikunta oli julkisissa kannanotoissaan 1930-luvulta lähtien melko yksimieli-
nen siitä, että sairaanhoitajakoulutusta varten laadittujen oppikirjojen kirjoittajat 
olivat tarkoituksellisesti sisällyttäneet niihin huomattavasti enemmän ja syvälli-
sempää lääketieteellistä tietoa kuin sairaanhoitajakoulun oppiaineiden tavoitteissa 
vaadittiin.851 Kollegojensa kanssa samaa mieltä olivat myös sairaanhoitajajärjes-
töjen ja Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomiteoissa lääkintöhallitusta 
edustaneet lääkärit.

Ensimmäisen kerran julkinen ja melko laaja sairaanhoitajien oppikirjoja kos-
keva mielipiteiden vaihto käynnistyi 1920-luvulla, kun Epione julkaisi Helsingin 
kaupungin valmistavan koulun kirurgisen hoidon lopputenttikysymykset ja yh-
den oppilaan vastaukset.852 Lääkintöhallituksen lääkintöneuvos Herman Lavonius 
reagoi välittömästi: sairaanhoitajakoulutus oli pahasti hakoteillä, kun sairaanhoi-
tajaoppilaalta kysyttiin vatsahaavan hoidosta samoja kysymyksiä kuin lääkäriksi 
opiskelevilta. Lavoniuksen mukaan sairaanhoitajaoppilaan mallivastaukseen si-
sältyi liikaa ja liian syvällistä lääketieteellistä tietoa, joka kuului ainoastaan lääkä-
reille. Sairaanhoitajakoulutuksen tehtävä oli opettaa sairaanhoitajille, että näillä ei 
ollut oikeutta kajota lääkärien asiantuntijatiedon alueeseen. Lavonius ei ilmeises-
ti ymmärtänyt, että samaa kysymystä voi lähestyä eri näkökulmista, vaan tulkitsi 
sairaanhoitajia koulutetun lääkäreiksi. Tästä Lavonius päätteli, että liiallinen lää-
ketieteen opetus mahdollisti sairaanhoitajien puoskaroinnin, ja siksi sairaanhoita-
jakoulutusta oli lyhennettävä.853

Luennot pitänyt ja tentin laatinut kirurgi vastasi, että tenttikysymykset ja jul-
kaistu vastaus perustuivat tarkasti käytössä olleeseen Suomen Sairaanhoitajayh-
distyksen oppikirjaan Kirurgia.854 Seuranneessa mielipiteiden vaihdossa kyseinen 
kirurgi, monet ylihoitajat ja valmistavien koulujen opettajat puolustivat kiivaasti 
kolmivuotista sairaanhoitajakoulutusta ja vakuuttivat, että riittävästi tietopuolista 
opetusta saanut sairaanhoitaja tiesi hyvin, mitkä tehtävät kuuluivat sairaanhoita-
jille ja mitkä lääkäreille.855 Lavonius perääntyi. Tappio olisi ollut todennäköinen, 
jos hän hallintolääkärinä olisi yrittänyt kiistää oppikirjan kirjoittaneen kirurgin ja 
sairaanhoitajakoulussa luentoja pitäneiden kirurgien asiantuntemuksen siitä, mil-
laista asiantuntijatietoa ja -taitoa kirurgisella vuodeosastolla työskentelevältä tai 
päivystyspotilaita hoitavalta sairaanhoitajalta vaadittiin. Keskustelu laantui aika-
naan, mutta se oli selvä signaali siitä, että lääkintöhallitus aikoi ilmeisesti lyhentää

851 Durchman 1943; Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 37; Sairaanhoita-
jatarjärjestöjen koulutuskomitea 1941–1945, III osa, 5 (THA SHKS Hef 5).
852 ”Examensfrågor i kirurgi” (Epione 1923).
853 Nimimerkki H-n L-s 1923a.
854 Elfving 1923. Kirurgian kirjoittaja oli Birger Runeberg. 
855 Nimimerkki H-n L-s 1923a; Nimimerkki H-n L-s 1923b; Elving 1923; Mannerheim 
1923; Nimimerkki E. N. 1923c; Neuman & Koreneff 1923; Nimimerkki O. L. 1923; 
”Examensfrågor i kirurgi” (Epione 1923); Nimimerkki M. J. S. 1923; Nimimerkki M. 
1923.
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sairaanhoitajakoulutusta. Keskusvirasto ei siis ollut tyytyväinen sairaanhoitaja-
koulutuksen sisältöön eikä pituuteen. Koulutusta oli sen mukaan supistettava ja 
lyhennettävä. 

Sairaanhoitajan asiantuntijatiedon rajoittamista esittäneet lääkärit perustelivat 
näkemystään sillä, että turhan tiedon opettaminen sairaanhoitajille oli taloudellis-
ten ja henkilöstön voimavarojen tuhlausta.856 Esimerkiksi mielisairaanhoidon eri 
koulukuntiin kuuluneet lääkärit kiistelivät siitä, pitikö sairaanhoitajien oppikirjois-
sa käsitellä neurooseja, missä laajuudessa ja minkä tautiopin kirjassa. Osa katsoi, 
että ”koska hoitajat kerran eivät voi tutkia neurooseja, turha heidän on niistä tie-
tää.”857 Joidenkin psykiatrien mielestä neuroosien tuntemus kuului sairaanhoitaji-
en perusosaamiseen, ja siksi neuroosit oli sisällytettävä sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjaan. Heidän mukaansa sairaanhoitajilla oli oltava lääketieteellistä asian-
tuntijatietoa sairauksista, vaikka nämä eivät tehneetkään diagnooseja. Sairaanhoi-
tajat tarvitsivat tietoa, jotta he kykenivät ymmärtämään lääkärien määräykset ja 
siten hoitamaan potilaita oikein.858 Lopulta kiistan osapuolet pääsivät kompro-
missiin, jonka perusteella neuroosit sisällytettiin mielitautien oppikirjaan.859

Merkille pantavaa on, että sairaanhoitajien asiantuntijatiedon rajoittamispyr-
kimykset nousivat esille anatomian ja fysiologian, kirurgian ja mielisairaanhoidon 
oppikirjojen yhteydessä, vaikka näillä erikoisaloilla oli vakiintunut asema lääketie-
teessä. Uusien erikoisalojen lääkäreillä ei ollut vastaavanlaista rajoittamistarvetta. 
Sitä vastoin erikoisalan ulkopuolisilla lääkäreillä siihen oli tarvetta, kuten keskus-
telu bakteriologian oppikirjasta osoitti. Lääkäriliiton puheenjohtaja, kirurgi A. J. 
Palmén halusi supistaa sairaanhoitajakoulutuksen tietosisältöä: 

”…, mutta varsinaisten lääkärin tehtävien selostamisessa on menty liian pitkäl-
le (Sairaanhoitajakoulutuksessa/MS).”… ”Pidän myöskin selvänä, että pitkälle 
kehitetty tietopuolinen opetus ei voi olla vaikuttamatta haitallisesti sairaanhoi-
toalan käytännöllisiin tehtäviin, jotka juuri kuuluvat hoitajattarelle.”860

Oppikirjojen avulla saattoi siis hankkia sellaista tietoa, joka Palménin mukaan teki 
sairaanhoitajista ”ylikvalifi oitua työvoimaa.”861 Kannanotoista käy ilmi, etteivät 
lääkärit olleet yksimielisiä vaan heidän mielipiteensä jakautuivat ainakin osittain

856 Esim. OKK 1936–1941 (THA SHKS Cc 1).
857 OKK 28.5.1941 (THA SHKS Cc 1).
858 OKK 28.5.1941 (THA SHKS Cc 1).
859 Martti Kaila totesi Mielitaudit-kirjassa, että ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen oppikirja-
komitea on lausunut sen toivomuksen, että nyt ilmestyvässä kolmannessa painokses-
sa selostettaisiin entistä tarkemmin ja perusteellisemmin ne sielulliset sairaudet, jotka 
kulkevat yleisesti ”hermostuneisuuden” tai ”hermosairauden” nimellä.” (Kaila 1943, 
esipuhe kolmanteen painokseen).
860 Palmén 1939, 245.
861 Palmén 1939, 246. Palmén vastusti erilaisten lyhyiden, esim. 6 kk:n kurssien aloitta-
mista, joilla koulutettaisiin henkilökuntaa avustaviin tehtäviin. Hän kannatti sairaan-
hoitajakoulutuksen lyhentämistä 1½ vuoteen.
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sen perusteella, toimiko puhuja vakiintuneella erikoisalalla vai vasta tieteen status-
ta hakevalla alalla. Toisaalta sairaanhoitajien asiantuntijatiedon rajoittamispyrki-
mykset ilmaisivat huolestumista, ehkäpä pelkoakin, oman asiantuntijastatuksen ja 
auktoriteettiaseman pysyvyydestä. 

Lääkäriprofession näkökulmasta ei ollut suotavaa, että lääkäriopiskelijat hank-
kivat ammatillista tietoa sairaanhoitajille tarkoitetuista oppikirjoista. Lääkärien 
ja sairaanhoitajien yhteinen oppikirjallisuus olisi silloin saattanut heikentää lää-
ketieteellisen asiantuntijatiedon avulla saatua lääkärikunnan valta-asemaa. Tämä 
huoli tuli toistuvasti esille sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomiteassa, kun eräät 
kirjoittajiksi pyydetyistä tai tarjoutuneista lääkäreistä halusivat oppikirjoissa kä-
siteltävän vain sairaanhoitajan sen aikaiseen toimenkuvaan kuuluneita asioita.862 
He lähtivät siitä, että sairaanhoitajien ja lääkäreiden välinen työnjako ja asiantun-
tijatiedon suhde oli muuttumaton eli lääkäri määräsi sairaan- ja terveydenhuollon 
asiantuntijana potilaan hoidon ja sairaanhoitaja toimi lääkärin ohjeiden mukai-
sesti ja tämän valvonnassa.

Sairaanhoitajien ammattikunnassa oli myös toisinajattelijoita. Turun sairaan-
hoitajakoulun opettaja Enni Voipio oli pitkälti lääkäreiden kanssa samaa mieltä 
siitä, että sairaanhoitajakoulutuksessa käytetyt oppikirjat olivat liian laajoja. Hän 
ei kuitenkaan tarkemmin perustellut, mitä hän tarkoitti liialla laajuudella eikä 
nimennyt kehnoiksi katsomiaan teoksia. Voipio piti sairaanhoitajajärjestöjen 
oppikirjakomitean oppikirjoja huonosti toimitettuina, koska niiden kuvat olivat 
huonoja ja niitä oli liian vähän, mutta näitäkään näkemyksiään Voipio ei tarken-
tanut.863 Enni Voipion esittämän kritiikin yhteydessä tulee ottaa huomioon, että 
hänen ja komitean välit olivat viileät Sairaanhoidon alkeiden uudistamisessa il-
menneiden yhteistyöhankaluuksien takia (tästä enemmän luvussa 6.9).

Kun lääkärit olettivat, että sairaanhoitajat uhkasivat heidän asiantuntijatietoon 
perustuvaa valta-asemaansa, he nostivat keskusteluun sairaanhoitajien mahdol-
lisuuden puoskaroida. Näin tapahtui silloin, kun eräs kustannusyhtiö tarjosi sai-
raanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitealle ja sen sairaanhoitajatoimitussihteerille 
mahdollisuutta osallistua ns. joka kodin lääkärikirjan kirjoittamiseen. Lavoniuk-
sen esityksestä komitea ei hyväksynyt tarjousta, vaikka se olisi ilmeisesti hyöty-
nyt hankkeesta taloudellisesti. Lääkäri Lavonius ei hyväksynyt sitä, että kustantaja 
halusi sairaanhoitajan väestölle suunnatun valistuskirjan kirjoittajaksi. Taustalla 
näyttäytyi jälleen pelko sairaanhoitajien mahdollisuudesta puoskaroida:

”…, sillä suurelle yleisölle ja sairaanhoitajille on kirjoitettava eri lailla ja niin 
ollen tekijöillä on vaara tarjolla kirjoittaa samalla lailla molemmille, …”864

 

862 OKK 8.2.1935, 22.5.1936, 28.2.1938, 25.1.1941, 18.2.1941, 28.5.1941, 9.3.1945 
(THA SHKS Cc 1–2).
863 Voipio Turun sairaanhoitajakoulun lausunnossa 19.2.1946 sisäasiainministeriölle 
(HY Voipio).
864 OKK 27.2.1942. Myös OKK 24.1.1942 (THA SHKS Cc 1).
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Lääkintöhallituksen mukaan sairaanhoitaja osasi ilmeisesti kirjoittaa vain toisille 
sairaanhoitajille. Kun kustantaja toisti osallistumistarjouksen, Lavonius neuvotteli 
siitä omavaltaisesti muutamien kollegojensa kanssa ja ehdotti oppikirjakomitealle, 
että hankkeeseen kuitenkin osallistuttaisiin. Lavonius esitti, että toimitussihteeri 
tekisi varsinaisen kirjoitustyön. Kolmen lääkärin työryhmä (Lavonius, sisätau-
tilääkäri ja lastenlääkäri) ja sen lisäksi komitean puheenjohtaja Venny Snellman 
valvoisi tekstin sisältöä. Lavoniuksen esitys ei kelvannut oppikirjakomitealle eikä 
kustantajalle, joten hanke raukesi. Episodi osoittaa sen, että lääkärit ja sairaanhoi-
tajat kilpailivat asiantuntijan asemasta.

Sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitean pitkäaikainen sihteeri Aino Dur-
chman kiisti 1940-luvun alkupuolella arvostelun oppikirjojen liiallisesta laajuudes-
ta ja korosti, että kirjat oli tarkoitettu työssä olevien sairaanhoitajien käsikirjoiksi 
ja sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoiksi. Vuonna 1940 kirjojen esipuheisiin 
lisättiin maininta, että ne oli tarkoitettu muillekin kuin sairaanhoitajille.865 Dur-
chmanin mukaan komitea kehitti kirjoja nimenomaan palautteen perusteella ja 
ainakin uusia oppikirjoja yritettiin laatia sairaanhoitajan työn näkökulmasta.866 

Palautetta oppikirjojen laajuudesta tuli edelleen. Perusteellisen harkinnan jälkeen 
komitea päätti, että kirjat laaditaan edelleen sairaanhoitajakoulujen oppikirjoiksi 
ja työssä olevien sairaanhoitajien käsikirjoiksi. Samalla niistä poistettiin maininta 
”oppikirja” vuonna 1945. Näin pyrittiin vahvistamaan käsitystä, että teokset olivat 
oppikirjoja ja samanaikaisesti käsikirjoja.867 Kritiikki liiallisesta teoreettisuudesta 
laantui vuosikausiksi; ei oppikirja-maininnan poiston vuoksi vaan poikkeusolojen 
takia. Uusia tai uudistettuja kirjoja ilmestyi harvakseltaan kuten liitteestä 5 käy 
ilmi. Sota seurauksineen vaati kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden huomi-
on ja voimavarat.  

Bakteerioppi (1935) ja Tautioppi (1935)

Voimakkaimmin sairaanhoitajien oppikirjoja arvosteli julkisesti professori A. J. 
Palmén, joka kyseenalaisti niiden käyttökelpoisuuden ja perusteli: 

”Epäilijä tutustukoon tähän opetukseen käytettyyn oppikirjasarjaan. Tällöin 
voidaan todeta, että sairaanhoitajatar saa mm. uuden uutukaisia tietoja bakte-
riologiasta, sellaisia tietoja, joita 20 vuotta sitten valmistuneella lääkärilläkään 
ei ole… sairaanhoitajatar on joskus tarpeettoman oppineisuutensa vuoksi kä-
sittänyt väärin asemansa.”868

865 OKK 22.8.1940 (THA SHKS Cc 1).
866 Durchman 1943, Aino Durchman 26.3.1943 Ssl:n luentopäivien esitelmässä (KA 
HSO I Hj 1).
867 OKK 9.3.1945, 8.6.1945. (THA SHKS Cc 2).
868 Palmén 1939, 245. Palmén tarkoitti Carl Nybergin 1935 julkaisemaa Bakteeriop-
pia. Carl Nyberg opetti bakteerioppia HSO:ssa 1931–1936. Hänet nimitettiin 1940-
luvun alussa bakteeriopin professoriksi Helsingin yliopistoon. (Sola & Tudeer 1940, 
591–593).
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Carl Nybergin Bakteerioppi oli ensimmäinen sairaanhoitajakoulutukseen laadit-
tu bakteeriopin oppikirja, jota käytettiin sairaanhoitajakoulutuksessa. Sitä ennen 
oli turvauduttu pelkkiin lääkärin pitämiin luentoihin.869 Bakteeriopin alkulauseen 
kirjoittanut Osvald Streng (lääkäri, myöhemmin bakteriologian professori) koros-
ti, että teos antoi sairaanhoitajalle hyvät perustiedot tästä laboratoriolääketieteen 
uudesta erikoisalasta. Hän tosin huomautti, että voitiin olla monta mieltä siitä, 
mitä sairaanhoitajan tarvitsi tietää bakteriologiasta.870 Sairaaloiden laboratoriois-
sa tai bakteriologian yksiköissä ei ollut sairaanhoitajien ja lääkärien työnjakoon 
tai asiantuntijatiedon rajoittamiseen perustuvaa sairaanhoitajien ulossulkemisen 
traditiota. Niinpä Nyberg muokkasi ensin sairaanhoitajakouluissa pitämiensä lu-
entojen ja sitten oppikirjan sisällön sellaiseksi, että vastasi hänen omaa käsitystään 
bakteriologian laboratoriossa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaadittavasta asi-
antuntijatiedosta ja -taidosta. Edellä kuvattu vahvistaa myös sitä, että oppikirjoja 
laadittaessa tosiasiallisesti käytettiin lähtökohtaisesti uusinta, tutkimukseen pe-
rustuvaa tietoa. Sehän oli oppikirjakomiteoiden eräs keskeinen tavoite. 

Jotain mielipiteiden vaihtoa Bakteeriopin sisällöstä oli ilmeisesti käyty, sillä sii-
hen viittasi teoksen alkulause, mutta lähdeaineistosta ei selviä tämän enempää. 
Esimerkiksi sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuksiin asti keskustelu ei yltänyt, 
vaikka niissä toisinaan kommentoitiin oppikirjakysymyksiä. Sairaanhoitajakou-
lujen vuosien 1939–1943 vuosikertomuksissa harmiteltiin bakteriologian, kuten 
monen muunkin oppiaineen opettajien vaihtumisen hankaloittaneen opetus-
suunnitelmien toteutumista. Opetus oli kärsinyt myös laboratorioiden laite- ja 
raaka-ainepulasta, ja opintokäyntien anti oli sen vuoksi jäänyt vähäiseksi. Ongel-
mia aiheuttivat myös luennoitsijoiden poissaolot, joten oppilaat olivat joutuneet 
omatoimisesti opiskelemaan Bakteerioppia. Oppikirja oli osoittautunut erittäin 
tarpeelliseksi, koska sen avulla oli kyetty korvaamaan luento-opetusta.871

Koska Palmén oli lääkärien ammattijärjestön puheenjohtaja, hänen kannan-
ottojaan voi tarkastella lääkärikunnan yhtenäisyyden näkökulmasta ja todeta, että 
ammattikunnassa oli monenlaisia ja ristiriitaisiakin käsityksiä sairaanhoitajalta 
vaadittavasta taitotiedosta. Todennäköisesti kyse oli myös lääketieteen erikoisalo-
jen välisistä arvovaltataisteluista, joissa kirurgi Palmén painotti omaa erikoisalaa 
muita tärkeämmäksi. Bakteriologia oli nuori ja nopeasti kehittyvä erikoisala, joka 
tarvitsi ja ennen kaikkea halusi palkata nimenomaan sairaanhoitajia.872 Mielen-
kiintoinen oppikirja saattoi toimia tässä välikappaleena ja houkutella sairaanhoi-
tajia laboratoriotyöhön. On myös huomattava, että bakteriologian laboratoriois-
sa ei ollut vuosikymmenten pituista lääkärin ja sairaanhoitajan suhteen kielteistä 
painolastia kuten kirurgisissa yksiköissä.  

869 Helsingin valmistavan koulun vuosikertomus 1935 (KA HSO IP Hea II 24); valmis-
tavien sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1949 (KA LKH I Ebm 1–11). 
870 Nyberg 1935, alkulause.
871 Esim. Helsingin, Turun, ja Viipurin valmistavien sairaanhoitajakoulujen vuosiker-
tomukset 1939–1946 (KA HSO Def 3, KA LKH I Ebm 4–6)
872 Esim. Leikola 1928.
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Sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitea otti 1939 ja 1944 Bakteeriopista uu-
distetut painokset, jotka olivat ensimmäistä painosta laajemmat. Perusteluissaan 
oppikirjakomitea totesi sairaanhoitajakouluissa bakteerioppia luennoiden lääkä-
reiden niitä vaatineen uutta oppikirjaa odoteltaessa. Sen kirjoittajaa oli etsitty tii-
viisti vuodesta 1938 lähtien, mutta toistaiseksi tuloksetta.873 Kirurgi A. J. Palménia 
lukuun ottamatta Bakteeriopin sisältö kelpasi muille lääketieteilijöille, sillä Carl 
Nyberg liitti sen hammaslääkäriopiskelijoille kirjoittamaansa oppikirjaan, joka il-
mestyi 1936.874 Palménin näkemyksiin eivät yhtyneet myöskään Nybergin sairaan-
hoitajakouluissa luennoineet bakteriologikollegat, koska he käyttivät Bakteerioppia 
oppikirjana. Lähdeaineiston mukaan Nybergin teoksen poistamista oppikirjakäy-
töstä ja korvaamista esimerkiksi pelkillä luentomuistiinpanoilla ei harkittu. Vasta 
vuonna 1950 julkaistu Eero Mustakallion Bakteerioppi korvasi Nybergin teoksen 
sairaanhoitajakoulujen oppikirjana. 

Palmén mainitsi, että lääketieteen opiskelijat olivat alkaneet käyttää ”erästä” 
sairaanhoitajille tarkoitettua oppikirjaa, joka sisälsi paljon sellaista tietoa, mitä sai-
raanhoitaja ei tarvinnut työssään.875 Hän saattoi viitata kannanotollaan Carl Ny-
bergin Bakteerioppiin. Kritiikistä päätellen kirurgi Palmén oli lukenut Nybergin 
oppikirjan erittäin tarkoin ja todennut sen sisältävän paljon hänelle itselleen uutta 
tietoa. Eihän hän muuten olisi osannut verrata kirjan sisältöä 20 vuotta aiemmin 
valmistuneen lääkärin bakteriologiseen tietämykseen. Pidän kuitenkin todennä-
köisempänä, että Palmén tarkoitti sekä Bakteerioppia että sen kanssa yhteen sidot-
tua Arvo Vesan kirjoittamaa Tautioppia. 

Arvo Vesa mainitsi teoksensa esipuheessa, että tautiopin oppikirjan kirjoitta-
minen sairaanhoitajakoulutusta varten oli osoittautunut vaikeaksi, koska sopiva 
esikuva puuttui. Yhdysvaltalaisen lääkärin A. V. St Georgen A text-book of patho-
logy for use of nurses oli Vesan mukaan liian laaja. Siksi se oli sopimaton suoma-
laisen sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjan malliksi. Niinpä Vesa laati Tautiopin 
sen pohjalta, mitä hänen oman kokemuksensa mukaan, siis lääkärin näkökulmas-
ta, sairaanhoitajan oli osattava tautiopista. Toisin sanoen Vesa totesi lääkäriasi-
antuntijatietonsa perusteella ratkaisseensa sen, minkälaisista tiedoista sairaanhoi-
tajan tautiopin asiantuntemus rakentui. Vesa huomautti, että luennoitsijallahan 
oli mahdollisuus harkintansa mukaan ottaa esille oppikirjasta puuttuvia asioita 
tai jättää käsittelemättä Tautiopin ne kohdat, joita hän piti sairaanhoitajille tur-
hina.876 

873 OKK 15.3.1938, 12.4.1938, 1.6.1939 (THA SHKS Cc1).
874 OKK 16.5.1935 (THA SHKS Cc1). Nybergin kirjoittama Bakteriologian oppikirja 
hammaslääkäreille ilmestyi 1936   
875 Palmén 1939, 245. Palmén ei mainitse, mistä kirjasta oli kyse. OKK:n arkistoai-
neistosta ei löydy dokumentteja eikä viitteitä siitä, että jonkin oppikirjan menekki olisi 
ylittänyt oletetun kysynnän, joka oli hyvin ennakoitavissa sairaanhoitajakoulutuksen 
opiskelijamäärien perusteella. Siten esimerkiksi kohonneiden myyntilukujen perus-
teella ei voi päätellä, mistä kirjasta oli kyse.  
876 Vesa 1935, alkulause.
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Neljä vuotta myöhemmin eräs sisätautilääkäri kertoi oppikirjakomiteassa, että 
Tautioppi koostui lähes sellaisenaan Helsingin yliopistossa lääketieteen opiskeli-
joille pidetyistä tautiopin luennoista. Hänen näkemyksensä mukaan Vesan teos ei 
sopinut sairaanhoitajakoulutukseen oppikirjaksi, koska se koostui lääketieteelli-
sestä tiedosta, joka kuului lääkärin asiantuntijatietoon. Sellaisia asioita olivat esi-
merkiksi laboratoriotutkimukset. Kyseinen sisätautilääkäri oli löytänyt Tautiopista 
muutamia asiavirheitä: oppikirjassa esiteltiin epäselvästi kaksi virtsan valkuaisai-
netutkimusta ja painotettiin liikaa ruumiinlämmön mittausta. Myös Bakteerioppi 
koostui lähes kokonaisuudessaan sellaisesta lääketieteellisestä tiedosta, jota puhu-
jan käsityksen mukaan vain lääkäri tarvitsi työssään. Siksi myös Bakteerioppi oli 
sopimaton sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjaksi.877 Kyseinen sisätautilääkäri 
ei kiistänyt Vesan tai Nybergin kirjoittamien oppikirjojen laadukkuutta sinänsä, 
vaan piti kumpaakin varsin hyvänä oppikirjana lääkäreille. Olihan myös Duode-
cim-seura oli palkinnut Tautiopin vuoden parhaana suomenkielisenä oppikirja-
na 1937.878 On ymmärrettävää, että lääketieteen opiskelijat lukivat ajantasaista ja 
valmiiden lääkäreiden hyväksi havaitsemaa suomenkielistä oppikirjaa, koska sel-
lainen oli saatavilla. Mitä ilmeisimmin Palménin tarkoittama teos oli siis Baktee-
riopin ja Tautiopin yhteensidottu laitos eli Sairaanhoitajattarien Oppikirja -sarjan 
osa XIII. 

Arvo Vesa otti Tautiopissa esille sairaanhoitajien mahdollisuuden puoskaroida. 
Hän määritteli sairaanhoitajan lääkärin koulutetuksi avustajaksi, jonka tehtävänä 
oli havainnoida potilaan vointia ja raportoida siitä lääkärille sekä hoitaa potilasta 
lääkärin ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Olihan

 
”Hoitajattaren asema tässä suhteessa on helpompi, sillä hän saa hoitaa lääkärin 
antamien määräysten mukaan, ja ellei hän jotakin asiaa ymmärrä, saa hän aina 
kääntyä hoitavan lääkärin puoleen.”879

Hyvä sairaanhoitaja tunnisti oman ammattitaitonsa ja toimenkuvansa rajat, sillä 

”Liian suuri itsenäinen työskentely ei ole sairaanhoitajattarelle koskaan eduk-
si.”880

Sairaanhoitajalla ei siis ollut asiantuntijatietoa tai -asemaa, vaan hän toimi lääkä-
rin asiantuntijatiedon ja päätösten alaisena. Tautiopissa korostettiin voimakkaasti 
sitä, että sairaanhoitajakoulutukseen ei sisältynyt yhtä paljon farmakologian tai 
yleensä lääketieteen opetusta kuin lääkärien koulutukseen. Tämä koulutuksellinen 
ero ratkaisi sen, missä tilanteessa sairaanhoitaja muuttui puoskariksi: kun nou-
datti yksityiskohtaisesti lääkärin määräyksiä, oli sairaanhoitaja. Jos toimi muulla

877 OKK 3.2.1941 (THA SHKS Cc 1).
878 OKK 18.3.1937 (THA SHKS Cc 1).  
879 Vesa 1935, 111.
880 Vesa 1935, 111.
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tavalla, esimerkiksi lääkitsi potilasta omatoimisesti, oli puoskari.881 Sinänsä mää-
rittely oli oikea ja perustui lakiin lääkärintoimen harjoittamisesta, jonka mukaan 
lääkkeitä sai määrätä vain ja ainoastaan lääkäri. Lakia ei kuitenkaan mainittu eikä 
lainsäädännön, koulutuksen ja puoskaroinnin yhteyksiä selostettu. Siksi puoska-
roinnin käsittely tautiopin oppikirjan pääluvussa882 ”Tautien hoito” jää irralliseksi 
ja vaikuttaa lähinnä tarkoitukselliselta sairaanhoitajakoulutuksen vähättelyltä.

Vesan mukaan lääkärin erotti (sairaanhoitaja)puoskarista se, että lääkäri oli 
koulutuksensa lääketieteellisen asiantuntijatiedon perusteella saanut oikeuden ja 
pätevyyden päättää potilaan diagnoosista ja hoidosta. Terveydenhuollossa lääke-
tieteen valta-asema oli Tautiopin mukaan kyseenalaistamaton, koska  

”Puoskari ei välitä taudista, hän vain hoitaa. Vähitellen kuitenkin puoskarien 
hoidon heikot perusteet aina itsestään tulevat ilmi. Minkään puoskarin op-
pisuunta ei ole kauan voinut kilpailla lääketieteen kanssa. Puoskareiden oppi 
leviää tavallisesti nopeasti kuin kulovalkea, saavuttaa pian suurimman levik-
kinsä ja sammuu sitten yhtä nopeasti jättämättä yleensä mittään pysyvää jäl-
keä. Toisin on laita tieteellisen lääkeopin. Siinäkin on tehty paljon erehdyksiä, 
mutta kuitenkin on aina tällöin keksitty sellaista, mikä kestää koskaan unhoon 
vaipumatta.”883

Tautiopin kirjoittaja korosti lääkärin asiantuntemuksen ylivertaisuutta: asemaa, 
joka perustui lääketieteelliseen tietoon. Jos käsitys siitä, että Tautioppi koostui 
pääasiassa lääkäriopiskelijoille pidetyistä luennoista, pitää paikkansa, nousee esil-
le kysymys asiantuntijatiedon rajoittamisesta. Miksi Arvo Vesa siinä tapauksessa 
laati tautiopin oppikirjan sairaanhoitajakoulutusta, ei lääkärikoulutusta varten? 
Syyt tuskin olivat taloudelliset, koska sairaanhoitajajärjestöjen maksamat teki-
jänpalkkiot olivat vaatimattomia ja kirjan kirjoittaminen työlästä ja paljon aikaa 
vievää.884 Vesa ei rajoittanut lääketieteellistä tietoaan sairaanhoitajan asiantuntija-
tiedon ulkopuolelle, vaan päinvastoin toi oppikirjansa välityksellä sairaanhoitaji-
en käyttöön runsaasti sellaista tietoa, jonka osa lääkärikunnasta katsoi kuuluneen 
ainoastaan lääkäreille. 

Oppikirjan laatijana hän saattoi jakaa tietoa, sillä Tautiopin välittämästä tie-
dosta huolimatta sairaanhoitajat eivät kyenneet uhkaamaan lääkärin asiantunti-
jan asemaa terveydenhuollossa. Tautiopin kirjoittaja määritteli sairaanhoitajan 
asiantuntijatiedon lääketieteelle ja lääkärille alisteiseksi, mutta ei rajoittanut lää-
ketieteellistä tietoa sairaanhoitajan ulkopuolelle. Oppikirjan laajasta, paikoin lähes

881 Vesa 1935, 107, 109–111, 115.
882 Tautiopin pääluvut olivat: 1) Tautien edellytykset ja syyt 2) Tautien synty 3) Tautien 
oireet 4) Tautien kulku, ennuste ja päättyminen 5) Tautien hoito (Vesa 1935, 7–8).
883 Vesa 1935, 109–110.
884 Sovittujen kirjoittajapalkkioiden korottamisesta neuvoteltiin tavan takaa kirjoitta-
jien kanssa, myös ainakin kerran Arvo Vesan kanssa.  Moni kirjoittajaksi pyydetty kiel-
täytyi aikapulaan vedoten, ja samasta syystä joidenkin kirjojen valmistuminen viivästyi 
tai keskeytyi (OKK 1930–1960 THA SHKS Cc 1–2). 
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paatoksellisesta sairaanhoitajan puoskarointimahdollisuuden käsittelystä huoli-
matta Vesa arvioi, että sairaanhoitajien oppikirjaan oli parempi sisällyttää liikaa 
kuin liian vähän tietoa. Tällainen tiedon tarjoaminen hyödytti niitäkin lukijoita, 
jotka omaehtoisesti perehtyivät kyseisen kirjan avulla tautioppiin. Vesan mukaan 
lääketieteellinen tieto oli sairaanhoitajalle tarpeellista ja hän lähti siitä, että tauti-
opin luennoitsijalääkäri huolehti tiedon rajoittamisesta ohittamalla tarpeettomat 
asiat. 

Iho- ja sukupuolitaudit (1941)

Lääkäri Mary Edgren-Gylling piti muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta 
1930- ja 1940-luvuilla kaikki Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun suku-
puoli- ja ihotautiopin luennot.885 Lääkintöhallitus hyväksyi Edgren-Gyllingin kir-
joittaman Sukupuoli- ja ihotaudit sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjaksi vuonna 
1935 todennäköisesti rutiinipäätöksellä,886 koska säilyneestä lähdeaineistosta ei 
löydy muunlaisia viitteitä.

Sen jälkeen keskusvirasto lähetti Sukupuoli- ja ihotaudit Kätilöopiston yliopetta-
jalääkärille arvioitavaksi, sopiko kyseinen teos kätilökoulutuksen oppikirjaksi. Lau-
sunnonantaja arvioi Sukupuoli- ja ihotaudit käyttökelpoiseksi sen useista heikko-
uksista huolimatta.887 Kirjeenvaihdosta ei kuitenkaan selviä, mitä hän heikkouksilla 
tarkoitti eikä komitean pöytäkirjoissa ole asiaan liittyviä mainintoja. Todennäköi-
sesti Kätilöopiston ylilääkäri viittasi lausunnollaan siihen, että teoksen suomen kie-
li oli paikoin kankeaa. Myöhempien tapahtumien perusteella on mahdollista, että 
Kätilöopiston ylilääkäri viittasi heikkouksilla siihen, että oppikirjassa Sukupuoli- ja 
ihotaudit kerrottiin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi lääkkeiden kauppanimiä maini-
ten, sukupuolitautien hoito-ohjeet ja potilaan itsehoito.888 Heikkouksilla saatettiin 
viitata siihen, että Edgren-Gylling korosti oppikirjan esipuheessa sitä, että suku-
puolitautipotilaita piti kohdella samalla tavalla kuin muita tauteja sairastavia, ei 
moralisoivasti tai alentuvasti.889 Kirjoittajan viesti oli päinvastainen kuin lääkärien 
valtaosan mielipide, joka tuolloin kannatti siveysajattelua. Sukupuolitaudit, niistä 
erityisesti kuppa uhkasivat koko kansan terveyttä, joten sellaista tautia sairastavaan 
oli suhtauduttava terveellisistä elämäntavoista valistaen, toisin sanoen moralisoi-
den.890 Lääkintöhallitus ei ilmeisesti löytänyt oppikirjasta niin oleellisia puutteita 
tai virheitä, että olisi esittänyt muutosvaatimuksia, vaan hyväksyi lokakuussa Suku-
puoli- ja ihotaudit myös kätilökoulutuksen oppikirjaksi.891 Sairaanhoitajakoulujen 
vuosikertomusten mukaan teosta käytettiin oppikirjana tavanomaiseen tapaan. 

885 Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1930–1949 (KA LKH 
V Ebm 1–12).
886 LKH DNo 3459.1935/16.8.1935 (THA SHKS Cc 1).
887 OKK:n kirje DNo 3459.1935/16.8.1935 LKH:lle; LKH:n kirjeet No 9316.
I.1935/25.9.1935; No 9762–9773.I./8.10.1935 (THA SHKS Cc1). 
888 Edgren-Gylling 1935, 15–19.
889 Edgren-Gylling 1935, alkulause.
890 Esim. Helén & Yesilova 2003, 234–237. 
891 LKH:n kirje DNo 3459.1935/8.10.1935 (THA SHKS Cc 1).
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Sairaanhoitajakoulut toivoivat kirjaa Sukupuoli- ja ihotaudit täydennettävän 
siten, että siihen lisättäisiin sairaanhoitajan kirjoittamia lukuja iho- tai sukupuo-
litautipotilaan hoidosta, toisin sanoen konkreettisia ohjeita siitä, miten laitettiin 
kääreitä tai valmistettiin hoitokylpyjä. Oppikirjakomitea pyysi lausunnot sai-
raanhoitajalta ja lääkäriltä teoksen päivittämistarpeista.892 Vuonna 1938 komitea 
hyväksyi Sukupuoli- ja ihotautien toiseen painokseen sairaanhoitaja Anna-Greta 
Hakaniemen laatiman luvun sairaanhoitajan osuudesta iho- ja sukupuolitautia 
sairastavan hoidossa ja iho- ja sukupuolitautien professori Östen Holstin kirjoitta-
man luvun syfi liksestä kansantautina. Käsikirjoituksesta pyydettiin vakiintuneen 
tavan mukaan lausunto eräältä lääkäriltä.893 Tämä esitti kuitenkin yllättäen, että 
Sukupuoli- ja ihotautien uusitusta käsikirjoituksesta piti jättää pois Holstin laatima 
luku kokonaan ja Hakaniemen laatimasta luvusta sukupuolitautien hoitoa käsit-
televä osuus.894 Oppikirjakomitea päätti toimia asiantuntijalausunnon mukaan.895 

Koska arvovaltaisen professorin tekstin jättäminen pois arvelutti, komitea pyysi 
vielä lisää asiantuntijalääkäreiden lausuntoja. Tämän jälkeen asiasta ei ole mer-
kintöjä lähdeaineistossa. 

Oppikirjan toinen painos ilmestyi 1941. Siihen oli lisätty Hakaniemen laatima 
lyhyt luku (A4-arkille kirjoitettuna noin kahden sivun mittainen) sairaanhoita-
jan tehtävistä ihotautipotilaan hoidossa ja Holstin kirjoittama syfi listä käsittele-
vä luku.896 Holstin teksti oli päätetty ilmeisesti lisätä myöhempien asiantuntija-
lausuntojen perusteella, vaikka asiaa ei pöytäkirjojen mukaan käsitelty. On toki 
mahdollista, että oppikirjakomitea päätti asiasta jostain syystä pöytäkirjan ulko-
puolella.   

Ensimmäisen lausunnonantajan lausunnon sisällöstä ei ole säilynyt doku-
mentteja. Todennäköisesti sukupuolitautien hoito-ohjeiden rajaamisella kirjan 
ulkopuolelle pyrittiin estämään sairaanhoitajien mahdollisuus puoskaroida. Su-
kupuolitaudit olivat lisääntyneet räjähdysmäisesti silloisissa poikkeusoloissa, jo-
ten osa potilaista olisi todennäköisesti hakenut apua sairaanhoitajilta.897 Toiseksi 
yritettiin estää se, että tartunnan saaneet tai sellaista epäilleet olisivat käyttäneet 
kirjaa itsehoito-oppaana. Jos itsehoito olisi poistanut sairastuneen oireet, hän ei 
olisi hakeutunut lääkärin hoitoon vaan mahdollisesti levittänyt tautia edelleen. 
Lääkintöhallitus oli ilmoittanut helmikuussa 1940 oppikirjakomitealle, että ai-
emmin oppikirjoiksi hyväksyttyjen kirjojen uusintapainokset sai ottaa käyttöön 
siitä huolimatta, että keskusviraston hyväksymispäätös puuttui. Sodan takia lää-
kintöhallituksen päätöksenteko oli pahoin ruuhkautunut.898 Esimerkiksi iho- ja 
sukupuolitautien oppikirjan toisen painoksen virallinen hyväksymispäätös tehtiin 
jälkikäteen, noin vuoden kuluttua siitä kun toinen painos oppikirjasta oli jo otettu

892 OKK 8.3.1938, 12.4.1938, 20.10.1938 (THA SHKS Cc 1).
893 OKK 9.11.1940, 28.11.1940 (THA SHKS Cc 1).
894 OKK 7.2.1941 (THA SKHS Cc 1).
895 OKK 28.11.1940, 7.2.1941 (THA SHKS Cc 1).
896 Edgren-Gylling 1941, 52–58.
897 Ks. esim. Holsti 1946, 65–67.
898 LKH:n kirje No 1697.1940.I/26.2.1940 (OKK:n pöytäkirjan 11.6.1940 liite) (THA 
SHKS Cc 1).
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käyttöön. Siksi lääkintöhallitus arvioi vasta vuonna 1942 Sukupuoli- ja ihotaudit 
-teoksen toisen painoksen Iho- ja sukupuolitaudit (1941) sisällöllisesti liian laajaksi 
ja lääketieteellistä tietoa sisältäväksi.899

Iho- ja sukupuolitautien osalta lääkintöhallituksen lausunto voi viitata vain 
Holstin laatimaan lukuun, koska se oli sairaanhoitajan kirjoittaman luvun ohella 
ainoa toiseen painokseen tehty muutos. Luku ”Syfi lis kansantautina” oli 7-sivui-
nen, tilastoja ja kaaviokuvia sisältävä perustelu sille, että sukupuolitautien hoidon 
tuli olla potilaalle maksutonta. Holstin mukaan hoidon maksullisuus ja potilaiden 
varattomuus selittivät Suomen korkeita sukupuolitautilukuja, jotka olivat kym-
menkertaiset Ruotsin lukuihin verrattuna. Kirjoittajan mukaan prostituoitujen 
terveyden ja toiminnan säännöllisen valvonnan lisäksi myös heidän asiakkainaan 
käyviä oli tarpeellista valvoa.900 

Sukupuolitautien hoidon maksuttomuudesta oli säädetty vuonna 1939 anne-
tussa sukupuolitautilaissa (SA 198/1939) ja -asetuksessa, joiden voimaan tuloa 
oli myöhennetty vuoteen 1943 valtion rahapulan takia.901 Ilmeisesti tästä syystä 
lääkintöhallitus piti Holstin kirjoitusta provosoivana ja kehotti sairaanhoitaja-
koulujen johtokuntia huolehtimaan, että sairaanhoitajaoppilaille opetettiin kir-
jasta ainoastaan sairaanhoitajan työssä tarvittavat käytännölliset asiat.902 Vaikka 
sota-aikana viestinnässä korostuivat terveet elämänarvot ja hengelliset ihanteet, 
lääkintöhallitus hyväksyi kiistellyn toisen painoksen, mutta nimenomaan sairaan-
hoitajien opetukseen. Jos iho- ja sukupuolitautien oppikirjan uusi painos olisi 
hylätty, sairaanhoitajakoulut olisivat jääneet ilman iho- ja sukupuolitautien op-
pikirjaa, koska Sukupuoli- ja ihotaudit -kirjaa ei enää ollut saatavilla. Keskusviras-
ton ainoaksi vaihtoehdoksi jäi hyväksyä Iho- ja sukupuolitaudit ja lähettää kirjan 
käyttöohje sairaanhoitajakouluille. Sukupuolitaudit olivat Suomessa suuri kan-
santaloudellinen ja kansanterveydellinen ongelma,903 joten lääkintöhallitus yritti 
monella tavalla viedä läpi omaksumaansa moraali- ja terveysajattelua. Yksi keino 
tavoitteen saavuttamiseksi oli rajoittaa sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen 
asiasisältöä ja samalla sairaanhoitajien mahdollisuutta puoskarointiin. Samalla 
estettiin lisäksi se, että sairaanhoitajien oppikirja olisi päätynyt suuren yleisön tai 
potilaiden käsiin.

 Sukupuolitautitartuntojen määrä pysyi sotavuosien aikana suurena eikä osoit-
tanut laantumisen merkkejä. Iho- ja sukupuolitaudit -kirjan kolmatta painosta val-
misteltiin vuonna 1945 erikoislääkärin johdolla. Hän katsoi, että kirjan kieliasua 
oli tarpeen korjata eräissä kohdin ja päivittää muutama laboratoriotutkimuksia 
koskeva tieto. Kyseinen erikoislääkäri piti oppikirjan esipuhetta hyvänä ja erittäin 
tarpeellisena, mutta halusi korostaa oikeanlaista suhtautumista myös ihotautipo-
tilaisiin. Näiden vähäisten korjausten lisäksi kolmanteen painokseen piti ehdot-

899 LKH:n kirje DNo 552/tammikuu 1942 (KA LKH V Ea 321).
900 Holsti 1941, 53–55.
901 Holsti 1946, 67.
902 LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille DNo 5528/tammikuu 1942 (KA LKH V Ea 
321).
903 Holsti 1941, 52.
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tomasti lisätä uuden sukupuolitautilain keskeiset kohdat. Kyseisen asiantuntijan 
mukaan ihotaudit käsiteltiin asianmukaisesti ja sairaanhoitajan kirjoittama luku 
ihotautipotilaan sairaanhoidosta oli varsin onnistunut. Niinpä oppikirjakomitea 
lisäsi kolmanteen painokseen sukupuolitautien ilmoitusvelvollisuutta ja maksu-
tonta hoitoa koskevat ohjeet.904 Toiseen painokseen verrattuna oppikirja laajeni, 
mutta tällä kertaa lääkintöhallituksella ei ollut mitään sitä vastaan.

Edgren-Gyllingin kirjasta käyty mielipiteiden vaihto, ja lääkintöhallituksen 
päätökset osoittavat sen, miten monenlaisiin vallankäytön prosesseihin sairaan-
hoitajakoulutuksen oppikirjat olivat osallisina. Iho- ja sukupuolitautien oppikir-
jan avulla yritettiin vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen, hillitä puoskarointia ja 
opettaa sairaanhoitajille oikeanlaista asennoitumista iho- ja sukupuolitauteihin.

Lastenhoito ja lastentaudit (1935)

 Vuonna 1934 oppikirjakomitea pyysi905 professori Arvo Ylppöä laatimaan uuden 
lastentautien ja lastenhoidon oppikirjan, koska vuonna 1915 ilmestynyt Georg 
Mellinin Pienten lasten hoito oli vanhentunut.906 Vuonna 1935 julkaistun Lasten-
hoito ja lastentaudit -kirjan alkulauseessa Ylppö totesi laatineensa teoksen lasten-
lääkärikokemuksensa ja sen perusteella, että hän oli opettanut lastenhoitoa sai-
raanhoitajille ja kätilöille.907 

Ylppö aloitti lastenhoidon ja lastentautiopin oppikirjan korostamalla kasva-
tuksen, (terveiden ja sairaiden) lastenhoidon ja kansanterveyden monitasoista 
yhteyttä: pikkulapsikuolleisuus kuvasi valtion terveydenhuollon ja lastenhoidon 
tasoa. Lastenhoito ei ollut pelkkää hoitamista vaan lasta hoitava aikuinen oli myös 
kasvattaja, ja siksi lasten hoitaminen edellytti tiedollisten valmiuksien lisäksi ha-
lua ja valmiuksia kasvattaa. Koska kolmasosa Suomen silloisesta väestöstä oli alle 
15-vuotiaita, lastenhoidolla oli suuri vaikutus kansanterveyteen.908 Oppikirjan 
mukaan erityisesti äitiys- ja lastenneuvolat olivat merkittävästi edistäneet suo-
malaisten lasten fyysistä hyvinvointia ja lastensuojelua, koska neuvoloiden ryh-
mävalistustilaisuudet tavoittivat suuren kuulijakunnan. Neuvoloissa äideillä oli 
erinomainen tilaisuus saada asiantuntijatietoa lääkäreiltä ja heidän ohjauksessaan 
työskenneilleiltä terveyssisarilta ja verrata omia lapsiaan toisten lapsiin.909 Ylppö 
oli mitä ilmeisimmin terveysajatuksen kannattaja, koska

”Oikea lastenhoito jos mikään on näin ollen ehkäisevää sairaanhoitoa eli 
terveydenhoitoa”…”Kansanterveyden kohottamistyössä on lastenhuollolla 
keskeinen asema.”910

904 Edgren-Gylling 1946, 59–71; OKK 31.1.1945, 9.3.1945 (THA SHKS Cc 2).  
905 OKK 20.2.1934 (THA SHKS Cc 1).
906 OKK 19.1.1934 (THA SHKS Cc 1).
907 Ylppö 1935, alkulause.
908 Ylppö 1935, 8.
909 Ylppö 1935, 313–317.
910 Ylppö 1935, 8.
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Lastenhoito ja lastentaudit oli laaja, lähes 330-sivuinen oppikirja, joka alkoi si-
kiön kehityksellä. Sen jälkeen selostettiin vastasyntyneelle synnytyksestä aiheutu-
neita erilaisia vammoja, muita kehityshäiriöitä ja sairauksia. Ne kuvattiin hyvin 
seikkaperäisesti: etiologia, jos sellainen oli tiedossa, oireet ja muut asiantuntijoiden 
tekemät havainnot sekä mahdollinen hoito. Oppikirjassa korostui voimakkaasti 
tarkkailtavan lapsen monipuolinen havainnointi, mutta siihen ei otettu kantaa, 
kuka tai mikä teki havaintoja. Seuraavaksi paneuduttiin keskosuuteen ja keskosten 
sairauksiin. Imeväisikäisen, leikki-ikäisen ja kouluikäisen lapsen normaali kasvu ja 
kehitys lähes sivuutettiin ja keskityttiin niiden poikkeamiin. Teoksen loppuosa oli 
pelkkää lastentautioppia, jossa käsiteltiin elimittäin (esimerkiksi munuais-, veri-, 
luusto-, sydänsairaudet) yleisimmät lastentaudit, niiden syyt, oireet ja lääke- tai 
muu hoito. Oppikirjasta Lastenhoito ja lastentaudit runsas kaksi kolmasosaa oli 
erilaisten sairauksien ja niiden hoidon kuvaamista. Viimeisessä, lyhyessä luvus-
sa ”Lastensuojelutyö” kerrottiin neuvoloiden toiminnasta ja Suomessa toimivista 
lastenkodeista ja lastenvalvojan tehtävistä lastensuojelussa.911 

Alkulauseen jälkeinen teoksen Lastenhoito ja lastentaudit muu teksti oli kirjoi-
tettu me-muotoisena, esimerkiksi ”Mm. olemme kerran nähneet”, ”Mainitsim-
me jo” ja ”…, olisi mielestämme pyrittävä siihen, että rokotuksesta tulevaisuu-
dessa huolehtivat ensi sijassa lääkärit.”912 Kirjoittaja ei kuitenkaan tarkentanut, 
kenen kannanotoista tai kokemuksista oli kyse. Asiayhteyksistä ja alkulauseen 
perusteella voi päätellä, että Ylppö kuvasi omia kokemuksiaan lääkärinä. Ilmai-
sutapa oli ainutlaatuinen, sillä sitä ei käytetty muissa sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoissa.

Oppikirjakomitea piti yksimielisesti Ylpön oppikirjaa lääketiedepainotteisuu-
tensa takia sisällöltään vaikeana ja liian teoreettisena sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjaksi. Lisäksi siitä puuttuivat terveen lapsen normaali kasvu ja kehitys, 
jotka sairaanhoitajakoulutuksessa opetettiin ennen lastentautioppia.913 Lastensai-
raaloiden sairaanhoitajien mukaan teoksessa Lastenhoito ja lastentaudit oli liikaa 
sellaista lääketieteen tietoa, jota lääkärit tarvitsivat työssään, mutta joka oli sai-
raanhoitajille aivan tarpeetonta. Esimerkkinä mainittiin ionit.914 Sairaanhoitajat 
olivat yksimielisiä siitä, että Ylpön teos oli hyvä lastentautiopin kirja lääkäreille. 
Jotta siitä olisi tullut sairaanhoitajille sopiva oppikirja, teosta piti täydentää sai-
raanhoitajan kirjoittamalla ”käytännöllisellä lisällä”. Siinä sairaiden lasten hoitoa 
ja lastentauteja olisi käsitelty nimenomaan sairaanhoitajan työn näkökulmasta.915 

Ylpön mielestä ”käytännöllinen lisä” tai sairaanhoitajan työn näkökulma olivat

911 Ylppö 312–317. On huomattava, että lait kunnallisista terveyssisarista (SA 220/1944) 
ja kunnallisesta kätilöntoimesta (SA 223/1944) annettiin 1944.
912 Ylppö 1935, 228, 229, 312.
913 OKK 17.10.1936, 27.4.1938 (THA SHKS Cc 1).
914 Ylppö 1935, 142.
915 OKK 8.3.1938, 14.6.1938 (THA SHKS Cc 1).  



205

aivan tarpeettomia. Sairaanhoitajat yrittivät pitkään, mutta tuloksetta taivutella
kirjoittajaa muuttamaan mielipidettään. Hän ei huolinut sairaanhoitajaa kirjoit-
tajaparikseen eikä halunnut kirjaansa liitettävän minkäänlaista ”käytännöllistä li-
sää”.916 Ensimmäinen suomalaisten lääkärien ja sairaanhoitajien yhdessä kirjoitta-
ma lasten sairaanhoidon oppikirja Lasten Sairaanhoito (Ahvenainen & Hallman & 
Kalmi & Levä) ilmestyi vuonna 1958.

Miksi oppikirjoja pidettiin ”liian teoreettisina”?

Lääkäreitä ärsytti, että osa tulevista kollegoista luki sairaanhoitajille tarkoitettuja 
oppikirjoja. Myöskään sairaanhoitajien oppikirjakomitea ei ollut tyytyväinen sii-
hen, että sen julkaisemia oppikirjoja käyttivät lääketieteen opiskelijat. Kandidaa-
tit käyttivät niitä, joten ”niin ollen monet niistä ovat (sairaanhoitajille/MS) liian 
vaikeatajuisia ja teoreettisia.”917 päätteli komitean puheenjohtaja Venny Snellman. 
Hän esitti mielipiteensä Ylpön kirjoittamasta lasten sairaanhoidon oppikirjan toi-
sesta painoksesta käydyssä keskustelussa, mutta ei tarkentanut, tarkoittiko hän sen 
lisäksi joitakin muita kirjoja. Miksi komitea ei ilahtunut mahdollisimman laajasta 
lukijakunnasta? 

Venny Snellmanin kannanotosta voi tehdä kolmenlaisia tulkintoja siitä, mikä 
oli hänen näkemyksensä hyvästä sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjasta. Ensin-
näkin hän tarkoitti oppikirjan liialla teoreettisuudella sitä, että teos sisälsi lääke-
tieteellistä tietoa, joka oli jotain sellaista, mitä sairaanhoitaja ei kyennyt ymmär-
tämään tai tarvinnut työssään. Siksi tällainen tarpeeton ja vaikea tieto piti sulkea 
sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen ulkopuolelle. Taustalla oli itse asiassa 
näkemys kutsumussairaanhoitajasta eli lääkärin ammattiapulaisesta, joka toimi 
lääkärin valvonnassa. Sairaanhoitajan tehtävässä oli riittävää, että määräykset an-
tanut lääkäri ymmärsi päätöstensä perusteet ja vaikutukset. 

Toisaalta Snellmannin kommentin voi tulkita myös niin, että sairaanhoitaja 
tarvitsi jonkin verran lääketieteellistä tietoa, mutta sitä enemmän erilaisia konk-
reettisia työ- ja toimintaohjeita, joiden mukaan hän teki työtään. Sairaanhoitaja ei 
tarvinnut (lääke)tieteellistä asiantuntijatietoa esimerkiksi sairauksien syistä, koska 
se kuului lääkärin asiantuntijatietoon.

Snellmanin kannanoton oppikirjojen liiallisesta teoreettisuudesta voi tulkita 
myös huolestumiseksi siitä, mihin suuntaan sairaanhoitajakoulutus ja sairaan-
hoitajan työ oli menossa. Keskustelu sairaanhoitajakoulutuksen ja oppikirjojen 
teoreettisuudesta oli alkanut vähitellen 1930-luvulla sairaanhoitajakoulutuksen 
siirryttyä erillisiin sairaanhoitajakouluihin, pois sairaaloiden hallinnasta. Oppi-
kirjat olivat olleet enimmäkseen lääkäreiden kirjoittamia tautiopin kirjoja lukuun 
ottamatta Fabritiuksen, Mannerheimin ja Nylanderin kirjoittamaa Käytännölli-

916 OKK 20.2.1934, 27.5.1935, 8.3.1938, 27.4.1938, 10.5.1938, 18.2.1941, 19.3.1942, 
24.1.1942, 7.5.1942, 5.3.1947, 11.11.1951 (THA SHKS Cc 1–2).  
917 18.2.1941 Oppikirjakomitean puheenjohtaja Venny Snellmanin koolle kutsuma 
kokous, jossa käsiteltiin lastenhoidon käsikirjan laatimista (THA SHKS OKK Cc1).
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siä ohjeita ja sairashoito-otteita (1912) ja Neuman-Rahnin laatimaa Sielullisesti 
sairas ihminen ja hänen hoitonsa (1924). Oppikirjakomitean puheenjohtajalla oli 
perusteltu syy huolestua siitä, koulutettiinko oppikirjojen välityksellä hiukan lää-
ketiedettä opiskelleita apulääkäreitä? Toisin sanoen, oliko oppikirjakomitea nor-
malisoinut huomaamattaan sairaanhoitajan lääkärin ammattiapulaiseksi – siis sel-
laiseksi, jota vastaan komitean taustaorganisaatiot eli sairaanhoitajajärjestöt olivat 
taistelleet sairaanhoitajien pohjakoulutusta ja sairaanhoitajakoulutuksen pituutta 
koskeneissa kiistelyissä? 

Runsaassa kymmenessä vuodessa Venny Snellmanin mielipide muuttui. Sai-
raanhoitajien koulutussäätiön 10-vuotisjuhlassa hän ilmaisi tyytyväisyytensä sen 
johdosta, että sairaanhoitajien oppikirjoja lukivat muun muassa lastentarhanopet-
tajaseminaarien, yliopiston jumaluusopin, oikeustieteen, lääketieteen ja psykolo-
gian opiskelijat. Vartiaisen Lääkeaineoppi kuului proviisoriopiskelijoiden kurs-
sikirjoihin. Snellman katsoi oppikirjojen lukijakunnan laajenemisen edistävän 
sairaanhoitajien professionaalistumispyrkimyksiä.918 Tämä saattoi vahvistaa ns. 
yleistä mielipidettä sairaanhoitajakoulutuksen vaativuudesta ja laaja-alaisuudesta, 
koska sairaanhoitajien oppikirjat oli kelpuutettu yliopiston kurssikirjoiksi.

Sekä sairaanhoitajat että lääkärit arvioivat monet sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjat liian teoreettisiksi sen takia, että lääkäriksi opiskelevat lukivat niitä. Mik-
si? On todennäköistä, että lääkäriopiskelijat lukivat sairaanhoitajien oppikirjoja, 
koska ne olivat suomenkielisiä ja sisällöllisesti tuoreita. Sellaisia oli vaivattomampi 
lukea kuin vieraskielistä tieteellistä tekstiä, koska esimerkiksi bakteeri- tai tauti-
oppi eivät välttämättä olleet lääkäriopiskelijoille paljoakaan tutumpia aiheita kuin 
sairaanhoitajaoppilaille. Siksi äidinkielisistä oppikirjoista oli helpompi omaksua 
keskeiset asiat ja peruskäsitteet, ja sen jälkeen täydentää tietoja lääkäreille tarkoi-
tetuista julkaisuista. Lääkärit ja sairaanhoitajat katsoivat oppikirjat tärkeiksi asi-
antuntijatiedon välittäjiksi. Komitean näkökulmasta sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjojen tieto ei ollut julkista, kenelle tahansa tarkoitettua, vaan ainoastaan 
sairaanhoitajien käyttöön suunnattua asiantuntijatietoa. Oppikirjat määriteltiin 
liian teoreettiseksi, toisin sanoen vääränlaisiksi, koska niiden tietoa käyttivät sai-
raanhoitajien ohella myös muut.

6.5 Opetussuunnitelmat oppikirjojen sisällön rajoittajina 

Oppikirjoja tehtiin niihin oppiaineisiin, joita sairaanhoitajakouluissa opetettiin. 
Sairaanhoitajakoulutus oli kirjavaa ennen vuoden 1930 muutosta, joten SSY:n op-
pikirjakomitean oppikirjojen sisältö ja aiheet perustuivat pitkälle Helsingissä toi-
mineiden sairaanhoitajakoulujen opetusohjelmiin. Vuonna 1930 käyttöön otettu 
valtion sairaanhoitajakoulun opetusohjelma vaikutti oppikirjatuotantoon melko 
vähän, koska siihen ei sisältynyt oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia tai muita 
vastaavia yksityiskohtaisia normeja. Pääkaupunkilaiskoulujen vaikutusta ja mer-
kitystä vahvisti lisäksi se, että suuri osa oppikirjojen kirjoittajista toimi kyseisissä

918 Snellman V. 1955, 9.
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kouluissa opettajina.919 Vuonna 1936 julkaistu, Turun sairaanhoitajakoulun opet-
tajan Enni Voipion laatima Sairaanhoidon alkeet oli ensimmäinen oppikirja, jonka 
kirjoittaja työskenteli pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Syksyllä 1943 lääkintöhallituksen edustaja oppikirjakomiteassa vaihtui kes-
kusviraston organisaatiomuutoksen takia, samanaikaisesti sairaanhoitajajärjestöt 
suunnittelivat muutoksia komitean toimintaan ja Sairaanhoitajien koulutussää-
tiötä perustettiin. Todennäköisesti mainittujen muutosten takia komitea pohti al-
kuvuodesta 1944, pitikö oppikirjoihin liittää valmistelleilla olleet eri oppiaineiden 
opetussuunnitelmat. Lopulta oppikirjakomiteassa

”Tultiin siihen johtopäätökseen, että opetusohjelma olisi arvokas ase oppilaan 
kädessä ja että oppikirjalla ja opetusohjelmalla ei ole mitään tekemistä toisten-
sa kanssa. Koska tämä oli enemmistön mielipide, hyljättiin ajatus liittää ope-
tusohjelmat oppikirjoihin. Sen sijaan suunniteltiin ohjelmien painattamista 
erikseen.”920

Perustelut paljastavat sen, että komitea oli tietoinen oppikirjojen vaikutusvallasta. 
Ratkaisu osoittaa kiistatta myös sen, että sairaanhoidon opettajat halusivat pitää 
hallussaan opetussuunnitelmat, jotta oppilaat eivät voineet käyttää niitä vaikkapa 
opettajan asiantuntemuksen kyseenalaistamiseen.

Vaikka lääkintöhallituksessa oli tapahtunut henkilövaihdoksia, keskustelu sai-
raanhoitajakoulutuksen liian teoreettisista oppikirjoista ja opetussuunnitelmista 
virisi uudelleen vuonna 1958. Tällä kertaa sen käynnisti oppikirjakomitean jäsen 
lääkintöneuvos Aimo Ojala. Hän moitti sairaanhoitajakoulujen johtajien neuvotte-
lupäivillä oppikirjoja niin laajoiksi, että sairaanhoitajaoppilailta ei voinut edellyttää 
niiden tietomäärän hallitsemista. Ojala vaati huomattavasti suppeampia oppikirjo-
ja, toisin sanoen sellaisia, jotka sisälsivät vain sen tietomäärän, jonka osaaminen oli 
välttämätöntä sairaanhoitajan työssä. Samalla Ojala esitti lääkintöhallituksen alai-
sen, pysyvän työryhmän perustamista. Se olisi laatinut sairaanhoitajakoulutukseen 
opetussuunnitelman minimiohjelman, seurannut sen toteutumista sekä ohjeista-
nut ja valvonut oppikirjatuotantoa. Sairaanhoitajakoulujen johtajien käsityksen 
mukaan minkäänlaista uutta työryhmää ei tarvittu, mutta oppikirjakomitean ja 
lääkintöhallituksen yhteistyötä oppikirja-asioissa piti tehostaa.921

919 SSY:n valmistavan ja/tai Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulun opettajia 
olivat: Harald Fabritius, Sophie Man-nerheim, Lydia Tötterman, Birger Runeberg, Ka-
rolina Eskelin, Gösta Becker, Oskar von Hellens, Carl Nyberg, A. J. Palmén, Ella Eriks-
son. Helsingin kaupungin saraanhoitajakoulun opettajia olivat: Mary Edgren-Gylling, 
Karin Neuman-Rahn, Anna Nordström (Sairaanhoitajakoulujen ja oppilaskotien vuo-
sikertomukset KA LKH I Ebm 1–3; KA HSO 1 Deg 1; KA SSY elevhemmet och -skolan 
I–II). Arvo Ylppö luennoi Helsingin yliopistollisessa lastensairaalassa ja Lastenlinnassa 
lastehoita-jakurssilaisille ja sairaanhoitajaopilaille lastenhoidosta ja lasten sairaanhoi-
dosta ainakin jo 1921 (Numminen 1987, 191). 
920 OKK 29.6.1944 (THA SHKS Cc 2).
921 OKK 4.2.1958, 2.12.1958, 27.5.1959 (THA SHKS Cc 2); SHKS hallitus 16.4.1959 
(THA SHKS Ca 2).
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Ojalan yllättävä ehdotus kantautui myös komiteaan. Ojala oli sen jäsen, mutta 
käytettävissä olleen lähdeaineiston perusteella hän ei missään vaiheessa ottanut 
asiaa esille oppikirjakomiteassa. Komitea ymmärsi esityksen niin, että lääkintö-
hallitus kaavaili oppikirjakomitean toiminnan lopettamista, mitä SHKS ei ollut 
lainkaan pohtinut. Sellaiseksi vihjaukseksi sairaanhoitajat tulkitsivat sen, että 

”lääkintöneuvos Ojalan mielestä säätiön julkaisut ovat tarpeellisia ja säätiön 
työn jatkaminen toivottavaa”.922

Tämä kavahdutti sairaanhoitajat. Alkuhämmennyksestä toivuttiin nopeasti, kun 
havaittiin, että sairaanhoitajilla ja Sairaanhoitajien koulutussäätiöllä oli itse asi-
assa oppikirjamonopoli. Lääkintöhallituksen olisi ollut pakko nimittää Ojalan 
kaavailemaan työryhmään myös sairaanhoitajia, toisin sanoen Sairaanhoitajien 
koulutussäätiön toiminnassa mukana olleita. Niinpä komitea vastasi lääkintöhal-
litukselle, että opetussuunnitelman minimimäärän mukaisia oppikirjoja oli mah-
doton julkaista, koska minkäänlaisia opetussuunnitelman minimiohjelmia ei ollut 
olemassa. Niiden laadinta kuului keskusvirastolle, joten oppikirjojen laajuudesta 
oli vastuussa lääkintöhallitus, joka ei ollut saanut aikaan opetussuunnitelmauu-
distuksia.923

Oppikirjakomitea päätti varmuuden vuoksi vaihtaa nimensä julkaisutoimikun-
naksi, jotta lääkintöhallituksessakin olisi paremmin ymmärretty julkaistut teokset 
sairaanhoitajien käsikirjoiksi ja yhä useammin myös muiden kuin sairaanhoitajien 
käyttämäksi ammattikirjallisuudeksi.924 Nimenvaihdos ei tehonnut, sillä seuraa-
vaksi asiaan palasi lääkintöhallituksen pääjohtaja Niilo Pesonen. Hän toivoi, että 
sairaanhoitajien oppikirjat olisi lähetetty tarkastettavaksi jo käsikirjoitusvaiheessa, 
ei valmiina teoksina kuten käytäntönä oli.925 Keskusvirasto halusi tiukentaa sai-
raanhoitajakoulutuksen hallintaa, jotta keskusvirasto olisi kyennyt varmistamaan 
kirjojen sisällön noudattavan olemattomia opetussuunnitelmia. Miksi?

Lähdeaineistosta ei löydy mitään perustelua lääkintöhallituksen menettelylle. 
Lääkintöhallituksessa oli uusi tilanne, sillä lähes 30 vuotta sairaanhoitajakoulun 
tarkastajana työskennellyt Venny Snellman oli jäänyt eläkkeelle vajaa vuosi aiem-
min. Hän jatkoi kuitenkin oppikirjakomitean puheenjohtajana. Jos oppikirja-asiat 
olisi siirretty lääkintöhallituksen alaiseen toimielimeen, sairaanhoitajajärjestöjen 
ja todennäköisesti myös yksittäisten sairaanhoitajien vaikutusvalta olisi pienenty-
nyt, ja vastaavasti lääkintöhallituksen kasvanut. 

Eduskunta arvosteli 1950-luvulla lääkintöhallitusta useaan otteeseen pysäh-
tyneisyydestä, koska keskusvirasto ei kehittänyt ehkäisevää kansanterveystyötä 
eikä avoterveydenhuoltoa.926 Arvostelua kiihdytti osaltaan myös sairaanhoitajien

922 OKK 27.5.1959 (THA SHKS Cc 2).
923 Muutamaa vuotta aikaisemmin julkistetut ns. Telan tavoitteet olivat käytettävissä, 
mutta liian abstrakteina niitä ei voinut hyödyntää yksittäisiä oppikirjoja laadittaessa.
924 OKK 13.1.1959 (THA SHKS Cc 2).
925 OKK 3.2.1959, 10.3.1959 (THA SHKS Cc 2); SHKS hallitus 22.5.1959 (THA SHKS 
Ca 2).
926 Esim. Pesonen 1980, 688–690.
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perus- ja erikoiskoulutuksen erottaminen, joka ei tehonnut odotusten mukaisesti 
sairaaloiden hoitajapulaan. Se tuskin vaikutti, että sairaanhoidon uutta oppikirjaa 
ei edelleenkään ollut, koska vuonna 1958 sairaanhoito-opin uusi kirjoittajaryhmä 
oli aloittelemassa työtään.   

Lääkintöhallitus pyrki saamaan sairaanhoitajakoulutuksen entistä tiukempaan 
kontrolliinsa, jotta se olisi helpommin saanut läpi haluamiaan uudistuksia. Lää-
kintöhallituksen tekemät aiemmat muutokset olivat olleet sairaanhoitajien näkö-
kulmasta huononnuksia, joten ammattikunta oli vastustanut niitä kovaäänisesti. 
Keskusvirastossa tiedettiin hyvin, että sairaanhoitajajärjestöt olivat monta kertaa 
vaatineet sairaanhoitajakoulutusta koskevan, lähes 30 vuotta vanhan lainsäädän-
nön uudistamista, mutta sen valmistelutyö oli juuttunut lääkintöhallitukseen. To-
siasiassa uudistus ei edennyt vuosiin, vaikka sairaanhoitajat jättivät asiasta useita 
aloitteita. Päätöksiä alkoi syntyä vasta sen jälkeen, kun järjestöt ohittivat lääkin-
töhallituksen ja lähestyivät asiassa suoraan valtioneuvostoa.927 Keskusviraston vii-
vyttelylle ei lähdeaineistosta löydy perusteluja; todennäköisesti ainakin pedago-
gista asiantuntemusta puuttui ja henkilövoimavarat olivat vähäiset, sillä valtavasti 
laajentuneen hoitohenkilökunnan koulutusasioita hoiti muutama tarkastaja. Suu-
rin syy pysähtyneisyyteen oli mitä ilmeisimmin kuitenkin kiinnostuksen puute ja 
halu pidättäytyä entisessä.

Lääkintöhallituksen pääjohtaja Pesosen toivomus ei johtanut konkreettisiin 
toimenpiteisiin, koska keskusvirasto oli ohittanut yhden pienen, mutta merkityk-
sellisen seikan. Oppikirjakomitea oli oppikirjamonopoli, joka toimi varsin itsenäi-
sesti siitäkin huolimatta, että keskusviraston viranhaltijoita osallistui aktiivisesti 
sen toimintaan. Todelliset muutokset olisivat edellyttäneet kilpailun avaamista 
muille toimijoille, mutta sellaista ratkaisua lääkintöhallitus ei dokumenttien mu-
kaan harkinnut. 

Parin vuoden kuluttua vuonna 1961 keskustelu sairaanhoitajakoulujen oppi-
kirjojen teoreettisuudesta käynnistyi taas. Tuolloin lääkintöhallituksen sairaan-
hoitajakoulun tarkastaja Aila Pohjanpää esitti Sairaanhoitajien koulutussäätiölle, 
että oppikirjat oli laadittava lääkintöhallituksen vahvistamien normaaliohjelmien 
mukaisesti.928 Käytännössä tämä merkitsi sitä, että komitea tiivisti yhteistyötään 
sairaanhoitajakoulujen kanssa. 1960-luvun alku olikin vilkasta uusien oppikir-
jojen valmistelun aikaa. Uudet kirjat saivat paljon virikkeitä sairaanhoitajakou-
luissa 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa tehdyistä sairaanhoitajakoulujen 
yhtenäisen opetusohjelman opetussuunnitelmien valmistelutyöstä, koska moni 
oppikirjan kirjoittaja tai komitean jäsen oli osallistunut opetussuunnitelma-

927 ”Lääkintöhallituksen uudelleen organisointi” (Sairaanhoitajalehti 1954); ”Lääkin-
töhallituksen uudelleenjärjestely: uhkaako takatalvi Suomen sairaanhoitoa ja tervey-
denhuoltoa?” (Sairaanhoitajalehti 1954); ” Lääkintöhallituksen uudelleen organisoin-
ti” (Sairaanhoitajalehti 1955); Ssl:n ja SSY:n kirje 10.6.1965 valtioneuvostolle (Stakes); 
Ssl:n kirje 7.1.1966 valtioneuvostolle (Stakes LKH EA-sarja).  
928 SHKS vuosikokous 21.3.1961 (THA SHKS Ca 2).
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työhön sairaanhoidon opettajana.929 Oppikirjakomitean toimitussihteeri pyydettiin 
mukaan lääkintöhallituksen kokouksiin, joissa keskusteltiin sairaanhoitajakoulu-
tuksen kirjallisuudesta.930 Niinpä sairaanhoitajakunnan vaikutusvalta oppikirjojen 
sisältöihin kasvoi, koska valmisteluun osallistui entistä enemmän sairaanhoitajia 
ja samanaikaisesti koulujen asema opetussuunnitelmatyössä vahvistui.

Oppikirjojen sisältöön opetusohjelmat ja -suunnitelmat vaikuttivat entistä si-
tovammin 1960-luvun puolivälistä lähtien, jolloin keskusviraston ohjeet ja mää-
räykset muuttuivat yhä yksityiskohtaisemmiksi. Näin ollen oppikirjakomitea rat-
kaisi, minkälaiseksi sairaanhoitajakoulutuksen kirjojen sisältö lopulta muodostui. 
Siksi myös lääkintöhallituksen vaikutusvaltaiset viranhaltijat osallistuivat aktiivi-
sesti komitean työskentelyyn.

1960-luvun lopulla komitea taas kerran totesi, että moni oppikirja oli uudis-
tamisen tarpeessa. Päivitystyötä hankaloitti se, että esimerkiksi sairaanhoitaja- ja 
erikoissairaanhoitajakoulutuksen tavoitteiden ja opetussisältöjen erot olivat epä-
selvät.931 Tämä ongelma ohitettiin osittain siten, että oppikirjat tuotettiin aiempaa 
isommalle ja heterogeenisemmalle lukijakunnalle, ei enää tiettyyn tutkintoon joh-
tavan koulutuksen oppikirjoiksi. Itse asiassa tuotettiin aivan erilaisia oppikirjoja, 
kuin lääkintöhallitus oli halunnut. Opetussuunnitelmien vaikutus oppikirjojen si-
sältöön väheni, koska uudet julkaisut olivat ammatillista kirjallisuutta, jonka yksi 
käyttöalue oli ammatillinen peruskoulutus. Muutos lisäsi sairaanhoidon opettaji-
en vaikutusvaltaa, koska viime kädessä oppiaineen opettaja päätti, minkä lääkintö-
hallituksen kirjallisuusluettelossa mainitun teoksen hän valitsi oppikirjaksi. Suuri 
osa sairaanhoitajaoppilaista kykeni omaksumaan tietoa vain omalla äidinkielellä 
julkaistuista teoksista. Sairaanhoitajakoulutuksessa käytetyistä oppikirjoista valta-
osa oli edelleen SHKS:n toimittamia. Aito valinnanmahdollisuus oli jo muutami-
en oppiaineiden kuten sosiologian, äidinkielen ja psykologian oppikirjoissa.932

6.6 Opettajat oppikirjojen kirjoittajina ja oppikirjakomiteoiden valta  

Oppikirjojen kirjoittajat ovat keskeisiä toimijoita, kun tietyn oppiaineen sisältöä 
rajataan, toisin sanoen päätetään siitä, mitä asioita oppikirjoissa käsitellään ja mitä 
jätetään niiden ulkopuolelle. Oppikirjat pyritään laatimaan niin, että niihin sisäl-
tyy vähintään opetussuunnitelmassa määrätyt aiheet ja sisällöt. Tällaista kirjojen 
avulla tehtävää oppiaineen normalisointia esiintyy yleensä silloin, kun aiheesta ei 
ole käytettävissä aiempia teoksia hyvänä mallina tai anti-esikuvana, alan asian-
tuntijoita on vähän tai on kenties koulukuntariitoja tai jostain muusta syystä ei 
perusteta työryhmää oppikirjaa laatimaan. Normalisoivin tilanne on silloin, kun

 929 Esim. SHKS toimintakertomukset 1957–1961 (THA SHKS Ca 2); eri oppiaineiden 
opetusohjelmia ja opetussuunnitelma-luonnoksi 1950-luvulta (KA HSO I Fdb 5–6). 
Ks. myös Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 90–92. Tällaisia henki-löitä olivat 
esimerkiksi Irja Pohjala, Laine-Maire Kyöstilä, Lea Harpa, Kaija Kaalamo, Alli Pyysa-
lo.  
 930 SHKS toimintakertomus 1967 (THA SHKS Da 2).
 931 SHKS toimintakertomus 1968 (THA SHKS Da 2).
932 Kirjallisuusluettelo sairaanhoitajakouluja varten 1965, 24–29.
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yksi asiantuntija tai yksimielinen asiantuntijaryhmä hallitsee yksinvaltiaan tavoin 
oppiainetta opettamalla sitä ja laatimalla oppikirjat eikä käytettävissä ole muita 
asiaan perehtyneitä. Ajoittain tällaisiin tilanteisiin havahduttiin myös oppikir-
jakomiteassa. Komitea yritti vähentää oppiaineiden henkilöitymistä pyytämällä 
useilta tahoilta lausuntoja käsikirjoituksista ja niistä oppikirjoista, joista suunni-
teltiin uusintapainosta.

Ennen kuin Suomen Sairaanhoitajataryhdistys aloitti oppikirjatuotannon, 
suomenkielisiä sairaanhoitajakoulutukseen soveltuvia oppikirjoja oli tarjolla hy-
vin vähän. Esimerkiksi ruotsalaisen Lotten Lagerstedtin Kokbok för hem och skola 
julkaistiin suomeksi nimellä Sairaanruoka (1904), mutta sisällöltään teos oli tar-
koitettu koulujen keittoloiden ja herrasväen keittiöiden käyttöön. Tavanomaista 
keittokirjaa oli täydennetty nelisivuisella luvulla, jossa kerrottiin toipilaan ja sai-
raan ravinnosta ja ruokailutilanteesta. Kirjan ohjeista, kuten ”tuuleta huone ate-
rian jälkeen” tai ”laita tyyny tai jokin muu tuki istuvan potilaan selän taakse” sai-
raanhoitajaoppilas hyötyi todennäköisesti aivan yhtä vähän kuin mantelimaidon, 
kateenkorvamuhennoksen tai aprikoosihillokkeen resepteistä.933 Ilmeisesti siksi 
Sairaanruokaa ei käytetty Suomen sairaanhoitajakouluissa ruoanlaiton ja ravitse-
musopin oppikirjana. 

Oppikirjaa kuitenkin kaivattiin, koska ruoanvalmistus ja ravinto-oppi oli tärkeä 
oppiaine valmistavissa sairaanhoitajakouluissa. Lopulta sellainen kirja saatiin, kun 
Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulussa ruoanlaittoa ja ravinto-oppia 
opettaneen talousopettaja Lydia Töttermanin kirjoittama Keittiössä harjoitteleville 
sairaanhoitajattarille julkaistiin 1924 ruotsiksi ja seuraavana vuonna suomeksi.934 
Sen tiedot vanhenivat kymmenessä vuodessa, joten uuden oppikirjan kirjoittajaa 
alettiin etsiä.935 Koska sellaista ei löytynyt, komitea julkaisi 1939 poikkeuksellises-
ti ruotsalaisen Edith Klarinin kirjoittaman Lyhyt ravinto-oppi. Sitä täydennettiin 
1946 lääkäri Anni Seppäsen kirjoittamalla osalla Sairaan ruokavalio. Kolmas ravin-
to-opin oppikirja, vuonna 1953 ilmestynyt Paavo Roineen laatima Ihmisen ravitse-
mus oli eräs pisimpään sairaanhoitajakoulutuksessa käytetty oppikirja. Sen 13. pai-
nos otettiin vuonna 1980. Roineen teos saavutti monopoliaseman sairaanhoitajien 
ravitsemustiedon tuottajana, sillä 1950-luvulla sairaanhoitajakoulutuksen ravinto-
opin oppiainekohtainen opetussuunnitelma laadittiin suoraan Roineen oppikirjan 
mukaan. Opetussuunnitelman mukaan oppikirjana oli käytettävä kyseistä teosta. 
Näin ollen Ihmisen ravitsemus -kirjalla oli merkittävä vaikutus noin 40 vuoden ai-
kana valmistuneiden sairaanhoitajien ravinto-opin tietoperustaan.936

933 Lagerstedt 1904.
934 1924 ilmestyneen I köket med sjuksköterskeelever -teoksen kirjoittaja talousopettaja 
Lydia Tötterman opetti ruoanlaittoa ja ravinto-oppia lähes yhtäjaksoisesti 1909–1925 
sairaanhoitajaksi opiskeleville (KA SSY Elevhemmet och -skolan I–II.
935 OKK 7.11.1935, 22.11.1935, 7.10.1936 (THA SHKS Cc 1).
936 Esim. LKH:n esitys sairaanhoitajakoulutuksen ravitsemusopin uudelleen järjestä-
miseksi DNo 1504.1953.K./9.5.1953 (KA HSO IP Fc 3).
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Tutkimuksen tarkastelujakson aikana moni sairaanhoitajakoulussa luennoinut 
lääkäri, kemisti, sairaanhoitajaopettaja tms. asiantuntija törmäsi tilanteeseen, että 
käytettävissä ei ollut tarkoituksenmukaista oppikirjaa. Niinpä moni heistä suostui 
itse laatimaan opettamansa oppiaineen oppikirjan.937 Sairaanhoitajakouluissa oli 
havaittu oppikirjan helpottaneen opettajan valmistelutyötä, sillä luennoitsija saat-
toi valita ja valmistella luennoilla käsittelemänsä aiheet sen perusteella,938 mitä asi-
oita oppikirjassa käsiteltiin. Tällaisissa tilanteissa oppikirja normalisoi oppiaineen 
sisältöä merkittävästi. Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen oppikurssien si-
sällöstä päättivät ylilääkäri ja ylihoitaja tai he siirsivät päätöksen luennoitsijoiden 
tehtäväksi. Valtion sairaanhoitajakoulujen opetusohjelma säänteli vain vähän op-
pikurssien sisältöä, joten opettajilla, luennoitsijoilla ja oppikirjoilla oli suuri vai-
kutus sairaanhoitajakoulutuksen sisältöön. Opettajat ja oppikirjat rajoittivat ope-
tuksen sisällön. Tämä tuli esille esimerkiksi vuonna 1924 kirurgian opetuksesta 
käydyssä keskustelussa (selostin sitä tarkemmin luvussa 6.5), uuden sairaanhoito-
opin oppikirjan tuottamiseen liittyneissä hankaluuksissa ja oppikirjojen liiallisesta 
teoreettisuudesta käydyssä keskustelussa, joka alkoi 1930-luvulla ja jatkui paino-
pisteen hiukan muuttuessa tutkimuksen tarkastelujakson päättymiseen asti. 

937 Professori Harald Fabritius, teoksen Människokroppens anatomi och fysiologi (1910) 
kirjoittaja, opetti anatomiaa ja fysiologiaa useilla sairaanhoitajakursseilla vuosina 
1909–1917, ja teoksen Sisätaudit (1933) kirjoittanut professori Gösta Becker opetti si-
sätautioppia muutamilla kursseilla 1922–1923. Vuonna 1924 ilmestyneen Gynekologi-
nen sairaanhoito -teoksen kirjoittanut tohtori Karolina Eskelin toimi useaan otteeseen 
gynekologian opettajana 1919–1925. Teoksen Kirurgia (1934) kirjoittanut A. J. Palmen 
opetti kirurgiaa usealla kurssilla 1917–1924 (KA SSY elevhemmet och -skolan I–II). 
Eero Mustakallio, Lääketieteellinen mikrobiologia sairaanhoitajille (1962) tekijä, opetti 
mikrobiologiaa ainakin 1944 Helsingin valmistavassa sairaanhoitajakoulussa (KA LKH 
V Ebm 7). Teoksen Bakteerioppi (1935) kirjoittanut Carl Nyberg opetti bakteriologiaa 
1931–1936 Helsingin sairaanhoitajakoulussa (Sola & Tudeer 1940, 591–593). Oppikir-
jan Kemian alkeita sairaanhoitajattarille (1953) kirjoittanut Pauli Kahma opetti kemi-
aa Helsingin sairaanhoitajakoulussa 1939–1948 (KA HSO I Ace 4–7). Toinen kemian 
opettaja Anna Nordström teki Olli Ant-Wuorisen kanssa teoksen Kemian alkeisoppi-
kirja sairaanhoitajattarille (1935). Norström toimi lisäksi Helsingin sairaanhoitajakou-
lun valmistavan koulun johtajana 1930–1935 ja Helsingin kaupungin sairaanhoitaja-
koulun johtajana 1935–1953.
  Karin Neuman-Rahn oli Helsingin kaupungin sairaanhoitajatarkoulun johtajatar 
1918–1935. Hän opetti sairaanhoidon historiaa ja etiikkaa ja kirjoitti kirjan Sjukvårdens 
historia (1926), jota hän käytti oppikirjana sairaanhoidon historian ja etiikan tunneilla 
ainakin 1930–1935 (KA LKH V Ebm 1–2 Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun 
vuosikertomukset 1930–1934). Vuosikertomuksen mukaan apulaisylihoitaja Anni 
Huumonen opetti ortopedista sairaanhoitoa ja hänen kollegansa Anna-Liisa Tähkän-
heimo silmäsairaanhoitoa Helsingin sairaanhoitajaopistossa mm. 1960–1961 (Stakes 
LKH).  Huumosen ja Erkki Kallion kirjoittama oppikirja Ortopedia ja ortopedinen sai-
raanhoito julkaistiin 1963, samoin Tähkänheimon ja Hannu Voipion Silmätaudit ja 
silmätautien sairaanhoito.
938 Lappalainen 1935.
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Oppikirja saattoi laventaa opetettavien asioiden määrää, jos opettaja olisi muu-
ten jättänyt aiheen käsittelemättä vaikkapa tarpeettomana, epäoleellisena tai itsel-
leen epämiellyttävänä. Yhtä hyvin oppikirja saattoi supistaa opetuksen sisältöä, jos 
luennoitsija oli aikonut käsitellä asioita luennoilla enemmän ja laajemmin, mut-
ta joutui pitäytymään oppikirjan sisällössä. Lähes poikkeuksetta kirjoittaja käyt-
ti laatimaansa oppikirjaa kurssikirjana, koska vaihtoehtoinen oppikirja oli hyvin 
harvoissa oppiaineissa. Jos haluttiin, että oppikirjan tekijä ja opettaja olivat eri 
henkilö, ainoa mahdollisuus oli vaihtaa opettajaa, mutta sekin oli hankalaa, koska 
vapaaehtoisia luennoitsijoita ei löytynyt. Sellaista oppiaineen sisällöllistä rajoitta-
mista ja normalisointia esiintyi, että opettaja-oppikirjan tekijä määritteli ensin asi-
antuntemuksensa perusteella oppiaineen sisällön ja käytti sen jälkeen vuosien ajan 
laatimaansa oppikirjaa opetuksessaan.939 Sairaanhoitajakouluilla oli se näkemys, 
että kirjoittajat olivat oppiaineensa parhaita asiantuntijoita, koska hyvin monet 
heistä olivat koulujen pitkäaikaisia opettajia. Tällöin oppikirjan kirjoittaja-opetta-
ja vaikutti voimakkaasti kyseisen oppiaineen sisältöön. Oppiaineen opettajana ja 
opetussisällön tunnustettuna määrittäjänä hänen mahdollisuutensa normalisoida 
oppiainettaan lisääntyivät ratkaisevasti.

Enimmäkseen oppikirjojen kirjoittajat opettivat Helsingin sairaanhoitajakou-
luissa, joten heillä oli halutessaan mahdollisuus keskustella samalla paikkakunnal-
la opettavien kollegojensa kanssa. Ainakin 1950-luvulla oppikirjakomitea järjesti 
pääkaupunkiseudulla työskenteleville eri aineiden opettajille yhteistapaamisia, 
joissa käsiteltiin oppikirjoihin liittyviä toivomuksia ja korjausehdotuksia sekä ky-
seltiin halukkuutta oppikirjan tekemiseen. Muualla toimivien sairaanhoitajakou-
lujen opettajilla oli vain harvoin kollega lähialueella. 

Esimerkiksi sairaanhoitajakouluissa anatomiaa ja fysiologiaa, keuhkotauteja, 
bakteriologiaa, mikrobiologiaa ja naistentauteja luennoineet lääkärit kirjoittivat 
erikoisalaltaan oppikirjoja sairaanhoitajille.940 Samoin menettelivät kemiaa opet-
taneet sairaanhoidon opettaja ja kemisti.941 Sairaanhoidon historiaa ja sielutiedettä 
opettanut Karin Neuman-Rahn käytti oppikirjoina laatimiaan teoksia Sairaanhoi-
don historia ja Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa. Vuonna 1963 julkais-
tiin sairaanhoitaja Anni Huumosen oppikirja Ortopedinen sairaanhoito ja sairaan-
hoitaja Anna-Liisa Tähkänheimon Silmäsairaanhoito, jotka molemmat sidottiin 
yhteen lääkärien laatimien tautiopin oppikirjojen kanssa.942 Tämän tutkimuksen 
tarkastelujakson aikana yhteensä kahdenkymmenenviiden sairaanhoitajakoulu-
tukseen tarkoitetun oppikirjan ja/tai käsikirjan kirjoitti sairaanhoitaja joko yksin 
tai työryhmän jäsenenä. Kirjoittajat ja julkaisut ovat liitteessä 6. 

Ammattikirjallisuuden tai ammatillisen koulutuksen oppikirjan kirjoittajalla 
on oltava aiheen laaja asiantuntemus, jotta asiatiedot tulevat oikein. Kaikki kol-
me sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomiteaa ottivat tämän huomioon päät-

939 Esim. Lydia Tötterman, Mary Edgren-Gylling, Karin Neuman-Rahn, Harald Fabri-
tius, Carl Nyberg.
940 Kts. alaviite 937.
941 Kts. alaviite 937.
942 Kts. alaviite 937.
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täessään kirjoittajista. Sairaanhoitajakirjoittajista oli puutetta 1960-luvulle saakka 
muun muassa siksi, että oppikirjakomitea edellytti kirjoittajan perehtyvän vastaa-
viin ulkomaisiin kirjoihin.943 Kielitaitoiset ja hyvän pohjakoulutuksen saaneet sai-
raanhoitajat hakeutuivat ylihoitajiksi tai sairaanhoitajakoulujen opettajiksi. Heistä 
harvalla oli työnsä ohella ajallisia mahdollisuuksia paneutua kokonaisen oppikir-
jan kirjoittamiseen, mutta monilla oli mahdollisuus osallistua työryhmiin ja niissä 
pienempien kokonaisuuksien (kuten yksittäisten ja rajattujen asiakokonaisuuk-
sien) laadintaan.

Toisaalta tämän tarkastelujakson aikana lähes kaikki sairaanhoitajakirjoittajat 
olivat ylihoitajia ja/tai sairaanhoidon opettajia. Suurin osa heistä oli varsinaisen 
kirjoitusvaiheen aikana ainakin osittain poissa palkkatyöstä komitean myöntämi-
en stipendien turvin.944 Kirjoittajat ottivat ymmärrettävästi esimerkkejä oman työ-
paikkansa tai opetussairaalan käytännöistä,945 jotka eivät välttämättä olleet ainoita 
hyväksyttäviä menettelytapoja. Siksi oppikirjakomitean käyttämä arviointikäy-
täntö oli välttämätön käsikirjoitusten yksipuolisuuksien ja mahdollisten virheiden 
korjaamiseksi. Mutta joissakin oppikirjahankkeissa kirjoittaminen saattoi aktivoi-
da kirjoittajan ja koko työyhteisön kyseenalaistamaan vakiintuneita toimintata-
poja tai pohtimaan sitä, mitä asioita oli välttämätöntä /mitä tarpeetonta käsitellä 
kirjassa. Oppikirjat edistivät myös tällä tavalla terveydenhuollon toimintamene-
telmien muuntumista.

Oppikirjan kirjoitustyöhön kykeneviä ja suostuvaisia lääkäreitä oli tarjolla 
sairaanhoitajia enemmän. Työryhmätyöskentelyssä mahdolliset koulukuntarii-
dat yritettiin ratkaista ja päästä kompromisseihin. Samalla yksittäisten ihmisten 
näkemysten normalisoiva painoarvo väheni. Siksi oppikirjakomiteat nimesivät 
kirjoittajille erilaisia tukiryhmiä, osan kirjoittajista vastustaessa niitä, ja pyysivät 
valmiista käsikirjoituksista ja uusintapainosten muutostarpeista lausuntoja. Sa-
malla oppikirjakomiteat loivat yhteistyösuhteita mahdollisiin uusiin oppikirjojen 
tekijöihin. Vasta 1950-luvulla kirjoittajakunta monipuolistui, sillä yhä useampi 
kirjoittaja oli saanut sairaanhoitajan tai lääkärin koulutuksen. Ensimmäisten jou-
kossa julkaistiin kahden psykologin, Annika ja Martti Takalan, kirjoittama Lapsuu-
den psykologia (1953) ja teologi Aimo T. Nikolaisen laatima oppikirja Kristillisen 
etiikan peruskysymyksiä (1950). Etiikan oppikirjan kirjoittaja oli myös luennoinut 
oppiainetta Helsingin sairaanhoitajakoulussa.946

Sairaanhoitajat ja lääkärit vaikuttivat näin siihen, millaisiksi eri oppiaineiden 
sisällöt ajan myötä muodostuivat, koska heistä moni oli sairaanhoitajakoulussa

943 OKK 4.4.1935, 4.9.1935 (THA SHKS Cc 1); Arkistokortti Lääkelaskennan opas sai-
raanhoitajille (THA SHKS Fc 2); Arkistokortti Ortopedia ja ortopedinen sairaanhoito 
(THA SHKS Fc 2).
944 OKK 1934–1960 (THA SHKS Cc 1–3).
945 Ylppö 1935, Alkulause; Pohjala I. 1936, esipuhe; Nysten & Öhman 1948, 47; Ed-
gren-Gylling 1941, Alkusanat. Niissä kirjoittajat mainitsivat käyttäneensä oman työ-
paikkansa menettelytapoja esimerkkeinä tai kirjan tekstissä mainittiin nimeltä, minkä 
sairaalan menettelytapoja kirjassa kuvattiin. 
946 Esim HSO:n vuosikertomukset 1945–1946 (KA HSO I Def 3).
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opettajana ja/tai kirjoitti oppikirjan tai osallistui jo julkaistujen kirjojen päivitys-
työhön. Sairaanhoitajat ja lääkärit tosiasiallisesti ratkaisivat sen, millaista näke-
mystä oppikirjat välittivät. Ammattiryhmien vaikutusvaltaa lisäsi myös se, että op-
pikirjakomiteat koostuivat sairaanhoitajista ja lääkäreistä. Niinpä voi kysyä, miksi 
lääkintöhallitus ei puuttunut näihin kaksoisrooleihin, jotka keskittivät oppikirjoja 
koskevan vallan pienen joukon käsiin? Vain muutaman kerran vuosina 1930–1967 
lääkintöhallitus arvioi virallisesti tietyn oppikirjan liian laajaksi, muulloin se tyytyi 
viranhaltijoiden suulla yleisellä tasolla arvostelemaan sairaanhoitajakoulutusta ja 
moittimaan oppikirjoja teoreettisuudesta. Nähtävästi keskusvirasto piti sairaan-
hoitajia ja erityisesti lääkäreitä sairaanhoitajien koulutuksen ja työn asiantuntijoi-
na, ja siksi se ei puuttunut kaksoissidoksiin. 

Siihen, että keskusvirasto hyväksyi varsinkin lääkärien kaksoissidokset, löytyy 
perusteluja myös lääkärien ammattikulttuurista. Suurin osa sairaanhoitajakoulu-
tuksen oppikirjojen kirjoittajista oli 1950-luvulle saakka lääkäreitä. Keskusvirasto 
ei ilmeisesti halunnut ärsyttää heitä tarkoituksellisesti, koska suurin osa heistä oli 
virka-asemansa ja muodollisen koulutuksensa perusteella alansa asiantuntijoita. 
Sellaisia oli terveydenhuollossa vähän, joten heitä ei kannattanut suututtaa. Jo 
1920-luvulla käyty, oppikirjoja sivunnut riita kirurgian opetuksesta oli osoittanut 
keskusvirastolle, että tarvittaessa sairaanhoitajat ja lääkärit kykenivät liittoutu-
maan lääkintöhallitusta vastaan. On selvää, että jokainen kirjoittaja pyrki teke-
mään mahdollisimman hyvän ja käyttökelpoisen oppikirjan. Mutta siitä, kenen 
näkökulmasta laatua ja tarkoituksenmukaisuutta tarkasteli, oli monenlaisia ja vas-
takkaisiakin käsityksiä. Oppikirjakomiteassa lääkintöhallitusta edustaneet lääkärit 
tiesivät siis hyvin, miten ristiriitaista oppikirjan kirjoittaminen pahimmillaan oli 
ja miten työlästä oli löytää ylipäätään kirjoittajiksi suostuvia. Oli lääkintöhallituk-
sen lääkärivirkamiesten edun mukaista sallia kollegojen samanaikaiset ja päällek-
käiset roolit.

Oppikirjakomiteoiden valta 

Moni sairaanhoitajakoulutukseen laadittu oppikirja sisälsi enimmäkseen lääketie-
teen tietoa. Tämä oli selvää tautiopin oppikirjoissa, kuten sairaanhoitajat myönsi-
vät. Heidän mielestään oppikirjoissa asiat oli esitettävä sairaanhoitajan näkökul-
masta, ja siksi niihin piti lisätä sellaista tietoa, jota sairaanhoitaja tarvitsi työssään 
eli sairaanhoitajan asiantuntijatietoa. Ratkaisun avaimet olivat sairaanhoitajilla 
itsellään, sillä oppikirjakomiteat toimittivat ja julkaisivat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta kaikki sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat 1960-luvun alku-
vuosiin saakka. Oppikirjakomitean perustamiskokouksessa 1934 päätettiin, miltä 
pohjalta oppikirjoja tulevaisuudessa laadittiin. Kirjoittajia opastettiin seuraavan-
laisilla ohjeilla:

”Oppikirjasarja on käsiteltävä kokonaisuutena, jolloin jokaisen kirjan on no-
jauduttava edellisiin. Tällöin vältetään asioiden toistuminen.
1. Oppikirjat ovat pääasiallisesti tarkoitetut sairaanhoitajataroppilaille. Tämän 
johdosta on esityksen oltava mahdollisimman käytännöllistä ja huomio on eri-
koisesti kohdistettava tautien hoitoon ja oireellisiin seikkoihin.
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2. Ehkäisevää hoitoa ja yhteiskunnallista puolta on myöskin korostettava tau-
tien hoidon yhteydessä.
3. Vaikka kirjat lähinnä ovatkin tarkoitetut sairaanhoitajataroppilaille tulisi 
niiden kuitenkin olla kyllin laajat antamaan myöskin valmiille hoitajattarille 
tarpeellisia tietoja heidän työssään.
4. Nykyistä laajempi, tekstiä selventävä ja havainnollinen kuvitus olisi myöskin 
suotava.”947 

Sairaanhoitajien perus- ja erikoistumiskoulutuksen erottamisen takia oli entistä 
tärkeämpää, että kirjoittajat ottivat huomioon kirjojen lukijakunnan ja käyttö-
tarkoituksen. Sen takia vuodesta 1956 lähtien komitea nimesi jo suunnitteluvai-
heessa hankkeesta vastaavan sairaanhoidon opettajan, joka valvoi koko prosessin 
ajan, että teoksesta tuli sairaanhoitajien peruskoulutuksen oppikirja. Esimerkiksi 
erikoiskoulutuksen oppikirjoissa piti käsitellä johtamista ja osastonhoitajan hal-
linnollisia tehtäviä, joita ei opetettu sairaanhoitajakoulutuksessa.948 Vastuuhenki-
lökäytäntö osoittautuikin toimivaksi, sillä se jäntevöitti ja edisti käsikirjoitusten 
valmistumista. 1960-luku oli voimakkaan muutoksen aikaa, sillä moni ns. perus-
aineen oppikirja vanheni.949 Samanaikaisesti laadittiin oppiainekohtaisia opetus-
suunnitelmia, joita pyrittiin hyödyntämään oppikirjoja uudistettaessa. Työhön 
osallistui sairaanhoitajien ja lääkäreiden ohella yhä laajempi asiantuntijajoukko. 
Se oli välttämätöntä, koska moniammatillinen työtapa oli juurtunut terveyden-
huoltoon. 

Avoterveydenhuollon laajentuessa siellä työskentelevien sairaanhoitajien am-
mattikirjallisuuden tarve tuli ilmi. 1940-luvulta lähtien tiedon uusiutumisvauhti 
kiihtyi, sairaanhoitajien perus-, erikois- ja jatkokoulutus loi monenlaisia oppikir-
ja- ja ammattikirjallisuustarpeita, samoin terveydenhuollon uusien ammattiryh-
mien koulutus. Komitea piti edelleen selviönä sitä, että sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjatuotannon oli oltava ammattikunnan hallinnassa. Oppikirjakomitea otti 
vastuulleen mielellään muun hoitohenkilökunnan oppikirjojen toimittamisen, 
koska sitä saattoi hyödyntää perustehtävässä. 1960-luvulla SHKS laati uudet oh-
jeet kirjoittajille:

”Oppikirja on tarkoitettu sairaanhoitajakoulun opiskelijoiden käyttöön alan 
opettajan ohjeiden mukaisesti. Edellä mainitusta ilmenee että esityksessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen mitä jokaisen sairaanhoitajan – sairaa-
lassa muullakin kuin k.o. alalla ja sairaalan ulkopuolella toimivan sairaanhoi-
tajan – on tiedettävä. Siten kirja palvelee myös hakuteoksena. Ainoastaan mi-
käli asiasta nimenomaan sovitaan, esityksen tulee olla kyllin laaja palvelemaan 
myöskin alalle erikoistuvia ja alalla toimivia sairaanhoitajia. 

947 OKK 19.1.1934 (THA SHKS Cc 1).
948 OKK 20.3.1956, 15.5.1956 (THA SHKS Cc 2).
949 Esimerkiksi mikrobiologian, psykiatrian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, synnytys-
opin ja naistentautien sekä sidonnan oppikirjat.
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Täyttääkseen tarkoituksensa oppikirjassa on käsiteltävä:
 1) alan tautioppi, nimenomaan myöskin syyt, varhaisoireet, taudin ehkäi-

sy, uudelleen sairastumisen ehkäisy, ensiapu ja kuljetus sekä taudin sosi-
aalinen merkitys ja yhteiskunnan järjestämä huolto.

 2) alan sairaanhoito ja -huolto, huomioon ottaen sairaanhoitajan osuus 
ennalta ehkäisyssä, ja terveyskasvatuksessa sekä kuntouttamisessa.

Kirjassa otetaan erityisesti huomioon a) sosiaaliset, psykologiset, mielentervey-
delliset ja ravitsemusopilliset näkökohdat, b) potilaan ja omaisten informointi ja 
neuvonta erityisesti ajatellen hoitoa ja huoltoa kotioloissa, c) hoidon tehokas jat-
kuvuus. Pyrkimyksenä on kunkin asian kohdalla tautiopin ja alan sairaanhoidon 
liittäminen kokonaisuudeksi.  

Huomattavaa:
 Säätiön oppikirjasarja muodostaa kokonaisuuden, joten toistojen välttämi-

seksi olisi viitattava sarjan toisiin osiin.
 Sairaanhoitajan tarkoituksenmukaisen toiminnan edellytyksenä on taudin 

ja hoitotoimenpiteen fysiologisen perustan tunteminen.
 Hoitotoimenpiteen tarkoitus ja periaate on aina esitettävä eikä vain jossain 

sairaalassa käytettyä menetelmää.
 Lääkäritekijän tulisi tarkistaa tekstinsä sitä silmälläpitäen, että hän puhuu 

sairaanhoitajalle eikä esim. lääketieteen kandidaatille.”950

Vuonna 1965 SHKS päätti, että sairaanhoitajien peruskoulutuksen ja sairaanhoi-
tajien ammattikirjallisuuden 

”Julkaisuissa pyritään esittämään kaikki sairaanhoitajan mahdollisuudet toi-
mia potilaan kokonaishoidon ja terveyden hyväksi. Pyrkimyksenä on liittää 
julkaisuissa kunkin alaa tautioppi ja sairaanhoito kokonaisesitykseksi. Julkai-
suissa otetaan huomioon myös muiden läheisten ammattiryhmien kirjatarve 
ellei se haittaa varsinaista tavoitetta.”951

Oppikirjakomitean kirjoittajaohjeissa tulee esille näkemys, että lääketiede oli edel-
leen normalisoitu sairaanhoitajan työn tietoperustaksi. Komitea ei rajoittanut op-
pikirjoja ainoastaan sairaanhoitajien käyttöön vaan tuotti ammattikirjallisuutta 
myös muulle hoitohenkilöstölle. Samanaikaisesti se julkaisi uusia painoksia Sai-
raanhoidon alkeista ja Sairaanhoidon alkeiden käsikirjasta. Se, että sairaanhoitaja-
koulutuksen pääoppiaineen ajantasainen oppikirja puuttui, vahvisti käsitystä lää-
ketieteellisen tiedon dominoivasta asemasta sairaanhoitajan asiantuntijatiedossa ja

950 SHKS:n kirje 7.4.1964 HSO:lle (KA HSO IP Mb 4); SHKS hallitus 20.4.1964, 
10.6.1964 (THA SHKS Ca 2). Hallituksen pöytäkirjoista ei löydy hyväksymispäätöstä. 
Se on jossain vaiheessa tehty, koska ohjeet oli pantu jakeluun.   
951 SHKS toimintasuunnitelma vuodelle 1965 ja lähivuosille (THA SHKS Ca 3).
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näkemystä sairaanhoitajasta apulääkärinä. Koska oppikirja on merkittävä ammat-
tikuntaan sosiaalistaja ja ammattikulttuurin muovaaja,952 vanhentunut oppikirja 
kahlehti sairaanhoitajat kutsumusihanteeseen ja torjui näkemyksen modernista ja 
aikaansa seuraavasta sairaanhoitajasta ja sairaanhoitajan työstä. 

Komitean tavoitteena oli julkaista mahdollisimman laadukkaita oppikirjoja, 
jotka tyydyttivät sairaanhoitajakoulutuksesta päättäviä viranomaisia, opettajia ja 
lukijoita.953 Näkemykset siitä, mitä kukin laadulla tarkoitti, vaihtelivat ammatti-
kunnittain ja eri aikoina. Vaatimuksella oppikirjojen käytännöllisyydestä sairaan-
hoitajat eivät yrittäneet rajoittaa sairaanhoitajien asiantuntemusta, vaan tavoittee-
na oli yhtenäistää sairaanhoitajakoulutusta ja rakentaa näkemystä sairaanhoitajan 
työstä. Lääkärikunnan käsitys sairaanhoitajakoulutuksen ja oppikirjojen liiallises-
ta teoreettisuudesta oli selvä sairaanhoitajan osaamisen rajoittamisyritys. Sairaan-
hoitajien oppikirjat olivat 1960-luvulle saakka ainoita suomenkielisiä terveyden-
huollon ja lääketieteen oppikirjoja, ja niitä lukivat myös lähialojen asiantuntijat. 
Siksi niillä on ollut merkittävä asema käsitteistön vakiinnuttajina.

Komitean ohjeisiin sisältyi lääketieteellinen sairaus- ja sen hoitomalli: sairaa-
lassa työskentelevän sairaanhoitajan tehtävänä oli havainnoida ja kirjata lääkäriä 
varten potilaan oireita. Sairaanhoitajan merkintöjen ja lääketieteen asiantuntija-
tietonsa perusteella lääkäri teki diagnoosin, minkä jälkeen sairaus hoidettiin ja on-
nistuneen prosessin lopussa potilas parani. Erityisesti lääkärikirjoittajat noudat-
tivat annettuja ohjeita, joten oppikirjoista tuli lääketiedekeskeisiä. Vuonna 1964 
annetuissa ohjeissa sairaanhoitajan työ koostui monenlaisista käytännön toimen-
piteistä. Sairaanhoitajan asiantuntijatieto oli paljolti lääketieteen tietoa, jota täy-
dennettiin esimerkiksi psykologian, ravitsemustieteen ja sosiaalitieteiden tiedoilla. 
Oppikirjakomitea ja sen julkaisemat oppikirjat kiinnittivät sairaanhoitajan asian-
tuntemuksen tiukasti lääketieteen tietoon, sillä Eriksson-Pielan tutkimuksen mu-
kaan tilanne oli samanlainen vielä 1990-luvulla.954

Sairaanhoitajat valittivat oppikirjojen lääketiedepainotteisuutta, mutta eivät 
kyenneet tarkentamaan, minkälaista tietoa he sen sijaan tarvitsivat. 1930- ja 1940-
luvuilla tämä epäselvyys näkyy siinä, että komitean sairaanhoitajajäsenet arvioivat, 
että lääkäreiden kirjoittamia tautiopin oppikirjoja piti täydentää sairaanhoidon 
osuudella. Lähes jokaisessa oppikirjakomitean kokouksessa sairaanhoitajat halu-
sivat oppikirjoihin lisättävän ”käytännöllistä osuutta”. Tällä tavalla ammattikunta 
normalisoi itse itsensä käytännöllisten hoitotoimenpiteiden suorittajaksi ja lääkä-
rin avustajaksi. Juuri sellaiseksihan sairaanhoitajan työ ja asiantuntemus määritel-
tiin sairaanhoitajan kirjoittamissa oppikirjoissa (esimerkiksi Sairaanhoidon alkeet, 
Käytännöllisiä ohjeita sairashoito-otteita ja Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoi-
tonsa) ja tautioppeihin liitetyissä ”käytännöllisissä osuuksissa”.  Esimerkiksi iho- 
ja sukupuolitautien oppikirjassa sairaanhoitaja kuvattiin potilaan ihon rasvaajana,

952 Cherry 1995, 3–10.
953 Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomitean toimintakertomus vuodelta 
1948 (OKK:n pöytäkirjan 28.1.1949 liite THA SHKS Cc 2).
954 Eriksson-Piela 2003, 183–186.



219

kylvettäjänä ja rupien poistajana.955 Irja Pohjalan kirjoittama Sairaanhoidon alkei-
den käsikirja (1936) ja Liisa Isomeren laatima Hoitajattaren käytännölliset tehtävät 
gynekologisessa sairaanhoidossa (1941) olivat toimenpideluetteloja, joissa selostet-
tiin, mitä tarvikkeita toimenpiteisiin tarvittiin ja miten sairaanhoitaja avusti lääkä-
riä tai joskus teki toimenpiteet itsenäisesti. Voikin kiteyttää, että sairaanhoitajien 
käsitys sairaanhoitajan työn edellyttämästä asiantuntijatiedosta oli kirjava ja mel-
ko jäsentymätön koko tarkastelujakson ajan.

Oppikirjakomitean näkemys hyvästä sairaanhoitajasta ja tämän työssään tar-
vitsemasta asiantuntijatiedosta tuli ilmi kirjoittajille annetuissa oppikirjojen laa-
dintaohjeissa. Niiden mukaan sairaanhoitajan asiantuntemus oli hoitokäytän-
töihin liittyvää käytännöllistä taitotietoa ja lääkärin tarvitsemien potilastietojen 
keräämisessä ja välittämisessä tarvittavaa lääketieteellistä asiantuntemusta. Oppi-
kirjakomiteoiden ohjeet johtivat siihen, että sairaanhoitajakoulutuksen oppikir-
joja hallitsi lääketieteen tieto 1960-luvulle saakka. Vasta sen jälkeen oppikirjoihin 
alettiin sisällyttää enemmän käyttäytymis- ja sosiaalitieteiden tietoa. 

6.7 Kenestä uuden oppikirjan kirjoittaja?

Eniten ehdotuksia uusien oppikirjojen aiheiksi oppikirjakomitea sai sairaanhoi-
don opettajilta. Jonkin verran kirjatarpeita välittyi myös komitean pyytämistä lau-
sunnoista ja erikoisalakohtaisilta asiantuntijatyöryhmiltä. Komitea käytti samoja 
kanavia päinvastaiseen suuntaan silloin, kun se etsi hyväksymilleen aiheille oppi-
kirjojen kirjoittajia.956 Erityisen tyytyväisiä komiteassa oltiin siihen, että 1930-lu-
vun puolivälistä lähtien entistä useampaan tautiopin oppikirjaan oli voitu liittää 
sairaanhoitajan kirjoittama osa ”sairaanhoito”. Sairaanhoitajakirjoittajat ja heidän 
kirjoittamansa oppikirjat tai tautiopin kirjoihin liitetyt sairaanhoidon luvut ovat 
liitteessä 6.

Uuden oppikirjan kirjoittajaksi halukkaan henkilön löytäminen tuotti ajoittain 
hankaluuksia. Erikoisalojen edustajien keskinäinen lojaliteetti vaikeutti kirjoitta-
jan löytämistä, käsikirjoitusten arviointia ja varsinkin käytössä olleiden oppikirjo-
jen uudistamista. Esimerkiksi keuhkotautien oppikirjan sairaanhoidon osuuden 
kirjoittajaksi pyydetty lääkäri kieltäytyi sillä perusteella, että käytössä olleessa op-
pikirjassa ei oikeastaan ollut mitään uudistamisen tarvetta.957 Lääketieteen erikois-
alojen reviirikiistat heijastuivat oppikirjojen kirjoittamiseen: fysiologi ei suostu-
nut siihen, että samaan oppikirjaan olisi sisällytetty anatomia. Mielisairaanhoidon 
kirjan kirjoittanut lääkäri kielsi ehdottomasti, että hänen kirjoittamansa oppikirja 
olisi sidottu yhteen jonkin muun erikoisalan oppikirjan kanssa. Lääketiede pilk-
koutui yhä useampiin uusiin ns. suppeisiin erikoisaloihin, joten toisinaan käytiin 
rajanvetoa siitä, minkä alan asiantuntemukseen jokin tietty asia kuului. Kirur-
gin mielestä ensiapu kuului kirurgiaan ja sitä piti käsitellä kirurgian oppikirjassa,

955 Hakaniemi 1941, 95–98.
956 OKK 1934–1960 (THA SHKS Cc 1–3); sairaanhoitajakoulujen johtajien kokous 
10.–14.11.1958 (KA HSO I Cd 2). 
957 OKK 17.1.1939 (THA SHKS Cc 1); OKK 10.3.1959 (THA SHKS Cc 2).
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joidenkin muiden mielestä ensiapu oli oma erillinen oppiaine, joka siten tarvitsi 
myös oman oppikirjan. Vanhentuneen oppikirjan syrjäyttävälle uudelle oppikir-
jalle oli hankalaa löytää kirjoittaja, koska useimmiten nuorempi lääkäri ei halunnut 
loukata aiemman teoksen kirjoittanutta seniorikollegaansa. Esimerkkeinä voidaan 
mainita bakteriologian, anatomian ja fysiologian sekä kirurgian oppikirjahank-
keet.958 Syöpätautien oppikirjalle oli puolestaan vaikea löytää arviointilausunnon 
antajia.959

Jos kirjoittaja halusi, komitea hankki jonkin vastaavan ulkomaisen oppikirjan 
kirjoittajan avuksi.960 Oli myös sellaisia oppikirjan kirjoittajia, jotka eivät halun-
neet käyttää esikuvia. He katsoivat olevansa alan ainoa auktoriteetti ja kieltäytyivät 
sen perusteella yhteistyöstä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tällainen asiantunti-
ja normalisoi yksinvaltiaan tavoin sekä oppiaineen että sen sairaanhoitajien oppi-
kirjan sisällön. Vastapainona oli niitäkin, jotka halusivat oppikirjan mahdollisim-
man laajaksi ja siihen myös sairaanhoitajan kirjoittaman osuuden. Näin tapahtui 
muun muassa sielutiedettä (psykologiaa) ja tuberkuloosia käsittelevää oppikirjaa 
laadittaessa.961 Muutamat kirjoittajat eivät hyväksyneet sitä, että käsikirjoituksesta 
pyydettiin lausuntoja. Joskus mikään ratkaisu ei sopinut kirjoittajalle:

”Sitä paitsi sanoi hän olevansa haluton tekemään paljon työtä uuden painok-
sen suhteen, eikä liioin olevansa suostuvainen siihen, että joku toinen kirjoittaa 
hänen kirjaansa. … Ei hän liioin suostuisi siihen, että kukaan korjaa hänen 
käsikirjoitustaan eikä siihen, että hänen kirjastaan pyydetään asiantuntijalau-
suntoja.”962

Oppikirjakomitea yritti sovitella näkemyksiä niin, että kenenkään arvovalta ei 
kärsinyt, ja yleensä sopuun päästiin. Oppikirjakomitean neuvottelutaidot ja so-
vittelukyvyt joutuivat koetukselle silloin, kun toisen erikoisalan lääkäri puuttui 
kirjoittajan käsikirjoitukseen tai kirjan sisältöön. Näissä kinasteluissa asiat jäivät 
toissijaisiksi, sillä henkilökohtaiset arvovaltamittelöt nousivat tärkeimmiksi kysy-
myksiksi. Lähdeaineiston mukaan tämäntyyppisiä riitoja ei käyty enää toisen maa-
ilmansodan jälkeen: osa tyytymättömistä oli havainnut, että kansainväliset tieteel-
liset julkaisut käyttivät arvioijamenettelyä, joten käytäntöön oli sopeuduttava. Osa 
verhosi erimielisyytensä siihen, että ei suostunut toimimaan lausunnonantajana, 
asiantuntijatyöryhmien jäsenenä tai kirjoittamaan oppikirjaa ryhmätyönä. Yleen-
sä arvovalta- ja reviiririidoissakin lopulta löytyi sellainen kompromissiratkaisu, 

958 Kirurgian oppikirjan kirjoittanutta professoria ei haluttu loukata, vaikka kirjan si-
sällöstä oltiin hyvin erimielisiä. OKK yritti sovitella ristiriitoja 28.2.1938, 11.11.1938 ja 
9.8.1939 (THA SHKS Cc 1)
959 OKK 1930–1960: esim. 18.3.1937, 8.2.1938, 28.2.1938, 12.4.1938, 11.11.1938, 
9.5.1939, 28.11.1940, 28.4.1941, 7.5.1942 (THA SHKS Cc 1–3).
960 Esim. OKK 4.4.1935, 4.9.1935, 22.5.1936, 18.3.1937, 2.5.1941 (THA SHKS Cc 1); 
Arkistokortti Ortopedia ja ortopedisen sairaanhoidon luonne 10.6.1960, 7.2.1961 
(THA SHKS Fc 2).
961 Esim. sielutieteen työryhmä 25.1.1941, 10.3.1959, 14.5.1957 (THA SHKS Cc 1–2).
962 OKK 29.5.1941 (THA SHKS Cc 1).
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johon kaikki saattoivat tyytyä. Yhtään valmista käsikirjoitusta ei hylätty sen takia, 
että kirjoittaja ei suostunut esitettyihin korjauksiin. Sitä vastoin uusintapainoksien 
tarkistamisesta ja korjaamisesta syntyi varsin monimutkaisia ja pitkällisiä kiisto-
ja, kuten esimerkiksi sairaanhoidon oppikirjaa koskeneet hankaluudet osoittavat. 
Tarkastelen sitä yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä luvussa.

Tarkastelujakson aikana sairaanhoitajakoulutuksessa käytettiin vain muutamia 
suomeksi käännettyjä ulkomaisia kirjoja. Sellainen oli esimerkiksi Nightingalen 
kirjoittama Sairaanhoidosta, jonka suomennos ilmestyi vuonna 1938. Se ei ollut 
sairaanhoitajakoulutuksen varsinainen oppikirja vaan suositeltavaa oheiskirjal-
lisuutta. Vuonna 1945 ilmestyneen Sairaanhoitajan työn historian (ks. luku 7.5) 
jälkeen ilmestyi joitakin yksittäisiä käännöskirjoja, sillä varsinainen käännöskirjal-
lisuuden vyöry alkoi 1960-luvun puolivälin jälkeen. Suuri osa näistä kirjoista oli 
WHO:n laatimia tai yhdysvaltaisten sairaanhoitajakoulujen oppikirjoja. Aihepiirit 
liikkuivat mielenterveystyöstä anestesiologiaan ja terveydenhuollon hallintoon. 

Sairaanhoitajakoulut olivat jo vuosia pyytäneet terveydenhuollon hallinnon 
oppikirjaa ja mielisairaanhoidossa työskennelleet sairaanhoitajat mielenterveys-
työn oppikirjaa.963 Ulkomaisten hallinnon oppikirjojen kääntämiseen turvaudut-
tiin lopulta, kun pitkään tekeillä ollutta suomalaista oppikirjaa ei julkaistu. Op-
pikirjakomitea ja käsikirjoituksen laatinut sairaanhoidon opettaja eivät nimittäin 
päässeet yksimielisyyteen käsikirjoituksen asiavirheiden korjaamisesta. Kompro-
missiratkaisuna käsikirjoituksesta muokattiin rengaskansiomuotoinen käsikirja, 
jossa ohjeet oli helppo pitää ajan tasalla. Ketään muuta hallinnon oppikirjasta in-
nostunutta kirjoittajaa ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. 

Kirjojen kääntämiseen suhtauduttiin varauksellisesti sen jälkeen, kun hallin-
non oppikirjojen muokkaamisessa täkäläistä lainsäädäntöä ja hallintokulttuuria 
vastaavaksi oli ilmennyt erittäin paljon ongelmia: kääntäminen oli osoittautunut 
hankalaksi ja selvästi oletettua kalliimmaksi. Myös kirjojen toimittaminen suoma-
laisiin olosuhteisiin oli ollut hintavaa ja hidasta.964 Kolmas sairaanhoitajakouluis-
sa oppikirjakäytössä ollut ulkomainen käännöskirja oli yhdysvaltalaisen Virginia 
Hendersonin laatima Sairaanhoidon periaatteet, jonka suomennos julkaistiin 1961. 
Hendersonin teoksen painoarvoa lisää se, että sen pohjalta Ritva Veteläsuo kirjoitti 
vuonna 1967 ilmestyneen sairaanhoidon oppikirjan Sairaanhoito-oppi. 

Helmikuussa 1934 sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomitean ensimmäisiä 
päätöksiä oli aloittaa sairaanhoidon oppikirjan kirjoitustyö.965 Aikomus oli laatia 
kaksiosainen oppikirja, jonka ensimmäisestä osasta ”sairaanhoidon alkeet” piti

963 Esim. HSO opettajakokoukset 1949–1960 (KA HSO I Cc 1); HYKS:n lastenklinikan 
kirje 3.3.1962 SHKS:lle; D. Buckle & S. Lebovicin kirjaa koskeva kirjeenvaihto 1962–
1964; H. A. Goddardin ja H. Finerin kirjoja koskeva kirjeenvaihto 1959–1960 (THA 
SHKS Fc 3, OKK 1954–1960 (THA SHKS Cc 2); A. Robinsonin kirjaa koskeva kirjeen-
vaihto 1963 (THA SHKS Fc 3); SHKS vuosikokous 21.3.1961 (THA SHKS Ca 2).   
964 OKK 1942–1960, 1965–1968 (THA SHKS Cc 1–3); Kirsti Karttusen esitys 2.3.1963 
Työterveyslaitoksella (KA Kirsti Karttunen 2); SHKS vuosikertomukset 1945–1968 
(THA SHKS Da 1–2); Finérin kirjaan liittyvät kirjeenvaihto 1960–1961 (THA SHKS 
Fc 3).  
965 OKK 20.2.1934 (THA SHKS Cc 1).
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tulla valmistavan koulun oppikirja ja toisesta osasta ”sairaanhoidon perusteet” var-
sinaisen sairaanhoitajakoulun oppikirja. Kirurgian oppikirja oli juuri valmistunut 
ja mielitautien kirjan käsikirjoitus oli lausuntokierroksella, joten nyt oli mahdol-
lisuus paneutua suururakkaan. Sairaanhoidon oppikirjoilla alkoi olla kiire, koska 
komitea aikoi sisällyttää niihin valtion sairaanhoitajakoulun opetusohjelmassa 
mainittujen lääketieteen erikoisalojen sairaanhoidon yleissairaanhoidon lisäksi. 

Oppikirjan ”käytännöllinen osuus” aiottiin koota siten, että ”Helsingin sairaan-
hoitajakouluissa käytännössä olevista hoitomenetelmistä valitaan parhaat”966, ja 
niistä työstetään lääkärien ja sairaanhoitajien asiantuntijalausuntojen perusteella 
oppikirjaksi painettava versio. Ensimmäiset yritykset mahduttaa yhteen oppikir-
jaan (tai kahteen yhteen sidottuun oppikirjaan) lääkärin laatima tautiopin osuus 
ja sairaanhoitajan kirjoittama ”käytännöllinen osuus” olivat kariutuneet: toinen 
lastentautien oppikirjan lääkärikirjoittajan vastustukseen ja toinen siihen, että 
mielitautien oppikirjan lääkärikirjoittaja ei hyväksynyt ehdotettua sairaanhoitajaa 
työparikseen. Hän hyväksyi kyllä ajatuksen, että oppikirjaan yhdistettiin lääkärin 
ja sairaanhoitajan kirjoittamat osat. Se, miksi komitea ei vaihtanut ehdokastaan, 
johtui nähtävästi siitä, että toista sairaanhoitajakirjoittajaksi halukasta ei kerta 
kaikkiaan löytynyt.967 Oppikirjakomitea oli joutunut myöntymään siihen, että las-
tentautien ja mielitautien oppikirjat olivat pelkkiä lääketieteen tiedosta koottuja 
tautiopin kirjoja.968 Siksi komitea nimesi erikoisaloittain sairaanhoitajatyöryhmiä, 
jotka valmistelivat aineistoa ”käytännöllisen osuuden” lisäämiseksi tuleviin oppi-
kirjoihin.969

Enni Voipion ja Irja Pohjalan laatimat valmistavan sairaanhoitajakoulun op-
pikirjan osat valmistuivat ennen kuin muut työryhmät saivat työnsä päätökseen. 
Koska oli kiire saada valmiiksi valmistavan koulun oppikirjat, Pohjalan kokoama 
Sairaanhoidon alkeiden käsikirja sidottiin yhteen Voipion kirjoittaman Sairaan-
hoidon alkeet kanssa ja julkaistiin vuonna 1936. Oppikirjakomitea oli tyytymä-
tön Voipion oppikirjaan, koska siinä ei käsitelty potilaan hoitoa sairaanhoitajan 
näkökulmasta. Erityisen kriittinen oli Venny Snellman, koska hänen mielestään 
Sairaanhoidon alkeista puuttui ”why”970 – Snellmanin mukaan hyvässä sairaanhoi-
don oppikirjassa kaikki piti perustella. Komitea kokosi työryhmän971 pohtimaan, 
miten parantaa Voipion teosta. Työryhmän esityksestä Sairaanhoidon alkeiden 
toiseen painokseen (1939) lisättiin luku ”Sairaanhoitajattaren suhteesta työhön-
sä.”972 Muilta osin oppikirjaa ei muutettu, koska Enni Voipion vastusti uudistuk-
sia. Kaiken kaikkiaan hänen ja työryhmän yhteistyö oli sujunut huonosti.973

966 OKK 5.6.1934 (THA SHKS Cc 1).
967 OKK 11.10.1934 (THA SHKS Cc 1).
968 OKK 21.9.1937 (THA SHKS Cc 1).
969 OKK 17.10.1936, 2.3.1938 (THA SHKS Cc 1).
970 Snellmanin päiväämätön ”Lausunto nti Voipion kirjasta” (THA SHKS Hea 1).
971 Työryhmän kuuluivat A. Durchman, I. Pohjala, M. Borg, L. Salmi (OKK 11.11.1938 
THA SHKS Cc 1).
972 Voipio 1939a, alkusanat.
973 OKK 2.5.1941 (THA SHKS Cc 1).
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Varsinaisen sairaanhoitajakoulun sairaanhoidon perusteiden oppikirja eli ns. 
yleissairaanhoidon oppikirja puuttui siis edelleen. Tosin alituinen keskustelu ”käy-
tännöllisestä osuudesta” komiteassa oli tuottanut myönteisiä tuloksia: esimerkiksi 
sisätautiopin oppikirjaa laatineet lääkärit katsoivat, että sairaanhoitajan kirjoit-
tama osuus piti ehdottomasti sisällyttää sisätautitautiopin oppikirjaan.974 Oppi-
kirjakomiteaan palkatun sairaanhoidon opettajan aika kului toimisto- ja muihin 
rutiineihin, joten hänkään ei ehtinyt paneutua sairaanhoidon oppikirjan kirjoit-
tamiseen. Kirjahanke oli mitä ilmeisimmin liian laaja, huonosti rajattu ja ohjeis-
tettu, koska se ei edennyt lainkaan. Tehtävä olisi ollut huomattavasti helpompi, 
jos jompikumpi osa-alue olisi saatu valmiiksi: valmis teoriaosuus olisi helpottanut 
käytännöllisen osan kirjoittamista ja päinvastoin.

Yksi tilanteeseen johtanut syy oli se, että kirjoittajien käytettävissä ei ollut ope-
tussuunnitelmaa, joka olisi auttanut oppikirjan sisällön määrittelemisessä. Kun 
hoitokäytännöt vaihtelivat sairaaloittain ja toisinaan jopa lääkäreittäin, eivät ”käy-
tännöllisen osuuden” kirjoittajat voineet ottaa mistään mallia. Sopivaa ulkomais-
ta oppikirjaa esikuvaksi tai epämalliksi ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Venny 
Snellman ehdotti malliksi yhdysvaltalaista Bertha Harmerin ja Virginia Hender-
sonin teosta Textbook of the Principles and Practice of Nursing (1939), mutta se ei 
kelvannut Aino Duchmanille. Hän piti parempana Martha Ruth Smithin teosta 
An Introduction to the Principles of Nursing Care, koska siinä käsiteltiin myös ko-
tisairaanhoitoa.975 Kumpaakaan ehdotetuista ei lopulta valittu, sillä ne oli laadit-
tu sairaanhoitajien käsikirjoiksi pohjoisamerikkalaisiin yliopistosairaaloihin, ei 
sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoiksi. Harmerin ja Hendersonin lähes 1300-
sivuiseen teokseen sisältyi esimerkiksi tavallisimpien laboratoriotutkimusten vii-
tearvot, paljon anatomiaa ja fysiologiaa ja kirurgista sairaanhoitoa. Toisaalta vuo-
depotilaan perushoito, erilaiset (hoito)kylvyt, lääkehoidot, nestetasapainon hoito 
ja peräruiskeet sisältyivät jo Sairaanhoidon alkeisiin, joten amerikkalaiskirjassa oli 
runsaasti päällekkäistä aineistoa, jota ei voinut hyödyntää.

Vuonna 1941 oppikirjakomitea päätti, että jatkossa erikoisalojen oppikirjat 
muodostuivat sairaanhoitajan kirjoittamasta ”käytännöllisestä osuudesta” ja lää-
kärin kirjoittamasta tautiopista.976 Tällaisesta menettelystä oli saatu hyviä koke-
muksia, kun Lyyli Kinnusen laatima Mielisairaanhoito ja Martti Kailan kirjoittama 
Mielitaudit sidottiin yhteen. Vastaavalla tavalla yksiin kansiin sidottiin Anna-Gre-
ta Hakaniemen Käytännöllisiä ohjeita ihotautien hoidossa ja Mary Edgren-Gyllin-
gin Iho- ja sukupuolitaudit vuonna 1941 sekä Taimi Kurjen Käytännöllisiä neuvoja 
korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidossa ja Einari Laoksen Korvan, nenän ja nielun 
ja kurkunpään taudit vuonna 1942. 

Näin oppikirjakomitea luopui tavoitteestaan, että laadittaisiin yksi ainoa sai-
raanhoidon oppikirja, jossa käsiteltäisiin kaikkien erikoisalojen ja yleissairaan-
hoidon sairaanhoito ja joka sisältäisi myös yleisimpien toimenpiteiden käsikirjat.

974 OKK 3.2.1941 (THA SHKS Cc 1).
975 OKK 3.2.1941 (THA SHKS Cc 1); Sairaanhoidon oppikirjaan liittyvät Irja Pohjalan 
muistiinpanot (KA HSO IP Hfa 9).
976 OKK 17.12.1937, 20.10.1938, 9.5.1939, 28.11.1940, 3.2.1941 (THA SHKS Cc 1). 
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Erikoisalojen osalta toimiva ratkaisu olikin jo löytynyt. Sitä vastoin yleissairaan-
hoidossa komitea itse asiassa palasi lähtötilanteeseen, jossa oppikirjalle etsittiin 
sairaanhoitajakirjoittajaa. Tilanne mutkistui entisestään, kun kävi ilmi, että kir-
joittajaksi oli ehdolla ainoastaan Enni Voipio. Komitea ilmoitti valitsevansa hänet 
vain sillä ehdolla, että Voipio allekirjoittaisi sopimuksen, jossa hän suostuisi hy-
väksymään käsikirjoitukseen tai jo julkaistuun oppikirjaan myöhemmin tehtävät 
muutokset. Ehto ei sopinut Voipiolle, joka ilmoitti kieltäytyvänsä tarjotusta teh-
tävästä, koska hänellä ei ollut aikaa kirjoitustyöhön.977 Tästä syystä kirjoittamista 
jatkettiin työryhmässä. Vuonna 1942 työryhmä978 sai valmiiksi seuraavanlaisen 
oppikirjan sisältörungon:

”1. Mitä sairaanhoitajatartyö on?
 a. Sairaanhoitajatartyö – yhteiskunnallisen työn osana
 b. sairaanhoitajatartyön laajuus ja päämäärät
 c. sairaanhoitajatartyön eri muodot
 d. sairaanhoitajan työn suhde lääkärin työhön
 e. työkentät
 f. kokonaisnäkemys työstä – sen välttämättömyys ja merkitys
 g. edellytykset sairaanhoitajatartyöhön

2.   Potilaan yleishoito
 a. hoidon suunnittelu
 b. potilaan lähin ympäristö
 c. vuodepotilaan käsittely
 d. potilaan päivittäinen yleishoito
 e. potilaan tilan tarkkailu ja oireidenmukainen yleishoito
 f. potilaan henkinen huolto
 g. neuvonta
 h. kirjanpito ja tiedoitukset

3. Tartunnan ja sen leviämisen ehkäisy
4. Tutkimusmenetelmät
5. Hoitomenetelmiä
6. Potilaan hoito sairaalassa
7. Potilaan hoito kodissa”979

977 OKK 2.5.1941 (THA SHKS Cc 1); Voipion kirje Venny Snellmanille 26.5.1941 
(THA SHKS Hea 1).
978 Päätöstä työryhmän asettamisesta ei löydy lähdeaineistosta, mutta sekä Sairaanhoi-
tajien koulutusssäätiön arkistossa että Irja Pohjalan arkistossa on monia sairaanhoidon 
oppikirjaan tarkoitettujen lukujen ja sisällysluettelojen keskeneräisiä käsikirjoituksia. 
Niiden perusteella oppikirjan laatimiseen osallistuivat ainakin Venny Snellman, Irja 
Pohjala, Aino Durchman, Laine-Maire Kyöstilä, Inkeri Melander, Helmi Sorjonen ja 
Birgit Kansanen (THA SHKS Hea 1; KA HSO IP Hfa 9).
979 Sairaanhoidon perusteet -oppikirjan runko (THA SHKS Hea 1).
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Rungon muokkaaminen oppikirjaksi keskeytyi sota-aikana. Toinen maail-
mansota ja sitä seuranneet ajat pysäyttivät käytännössä koko oppikirjatuotannon 
muutamiksi vuosiksi, koska komitea ja kirjoittajat keskittyivät varsinaisiin virka-
tehtäviin. Sodan aikana julkaistiin muutamia uusia oppikirjoja, joiden käsikirjoi-
tukset olivat valmistuneet jo ennen sotaa.980

Sairaanhoidon alkeet ja Sairaanhoidon alkeiden käsikirja oli todettu vanhen-
tuneiksi jo 1940-luvun alkupuolella,981 koska potilaiden hoitokäytännöt olivat 
mullistuneet muun muassa antibioottien ja kortisonin tullessa käyttöön. Suuria 
muutoksia tapahtui sairaanhoitajan työtehtävissä, koska sairaaloihin tuli uusia 
ammattiryhmiä, jotka muuttivat perinteistä työnjakoa. Nämä muutokset ja yh-
teiskunnassa tapahtunut murros alkoivat hitaasti osaltaan muokata käsitystä sai-
raanhoitajan työstä. Käytössä olleiden oppikirjojen päivittäminen ei enää riittänyt 
vaan tarvittiin sellainen sairaanhoidon oppikirja, jossa otettiin huomioon tapah-
tuneet muutokset. Siksi ennen sotia laadittuun oppikirjan sisältörunkoon ei enää 
palattu, vaan komitea päätti taas kerran aloittaa alusta. 

Oppikirjakomitea etsi lehti-ilmoituksilla sairaanhoidon oppikirjan kirjoittami-
sesta innostunutta sairaanhoitajaa, mutta vähät hakijat karsiutuivat niukan ja/tai 
suppean työkokemuksen takia. Kirjoittajaksi ei ymmärrettävästi haluttu valita no-
viiseja, koska heiltä puuttui kirjoittajalta edellytetty laaja-alainen työkokemus eri 
erikoisaloilta.982 Sen jälkeen kuusi sairaanhoidon opettajaa tai ylihoitajaa aloitti ja 
lopetti kirjoitushankkeen vuosien 1940–1965 aikana, kuka ulkomaille muuton, kuka 
sairastumisen tai työpaineiden takia.983 Lähdeaineiston perusteella ei kuitenkaan ole 
ilmennyt syytä epäillä esitettyjen perustelujen todenperäisyyttä. Tosin yksikään hanke 
ei ehtinyt alkuvaihetta pidemmälle, joten on mahdotonta arvioida niihin mahdolli-
sesti liittyneitä näkemyseroja tms. Sittemmin oppikirjaa yrittivät laatia myös sairaan-
hoitajista koostuneet työryhmät, mutta nämäkin yritykset kuivuivat kokoon.984 Suu-
rimmat syyt siihen olivat sairaanhoitajien muuttuneet tehtäväjaot, henkilökuntapula 
sekä sairaanhoitajan työn muuttuminen kutsumustyöstä ammatin harjoittamiseksi. 
Oppikirjakomitealle ja siten myös kirjoittajille oli epäselvää, mitä asioita ja miten 
sairaanhoidon oppikirjassa tuli käsitellä. Oppikirjan kirjoittamisen aloituskynnystä 
nostivat todennäköisesti myös aiempien yritysten keskeytymiset.

980 Esim. Ritala 1941; Isomeri 1941; Kinnunen 1939. 
981 Esim. ”Oppikirjoja” (Sairaanhoitajalehti 1948).
982 Arkistokortti Sairaanhoidon periaatteet; OKK:n kirjeenvaihto hakijoille 20.10.1948 
(THA SHKS Fc 2).
983 E. Nikulainen lupautui 3.12.1948 ja peruutti lupauksensa 24.10.1950, T. Tela lu-
pautui 1.9.1959 ja perui 5.4.1960, M. Pakarinen lupautui 1.9.1959, perui 9.8.1959, K. 
Helme lupautui 12.12.1959 ja perui 22.10.1963, I. Kuittinen lupautui 13.12.1960 ja pe-
rui 1962–1963 (tarkka päivämäärä ei käy ilmi lähdeaineistosta), M. Paavonsalo lupau-
tui 29.3.1964. R. Veteläsuo ilmoitti 26.10.1965 haluavansa kirjoittaa oppikirjan yksin, 
joten Paavonsalo siirtyi ns. asiantuntijaksi, joka arvioi käsikirjoitusta (Arkistokortti 
Voipio-Pohjala (THA SHKS Fc 2); OKK 3.2.1941, 3.12.1948 (THA SHKS Cc 2).
984 Esim. vuonna 1941–1942 työryhmään kuuluivat Aino Durchman, Venny Snell-
man, Karin Sorjonen, Birgit Kansanen, Enni Voipio ja Irja Pohjala (THA SHKS Hea 
1); vuonna 1958 tekijäryhmään kuuluivat Kerttu Helme, Marja Pakarinen ja Terttu 
Tela (Arkistokortti Voipio-Pohjala THA SHKS Fc 2).
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Vuonna 1954 lääkintöhallitus ilmaisi huolestumisensa siitä, että sairaanhoi-
tajakoulutuksen pääoppiaineesta puuttui ajantasainen oppikirja. Sairaanhoidon 
alkeiden ja osittain myös Sairaanhoidon alkeiden käsikirjan jälkeenjääneisyys han-
kaloitti sairaanhoitajien opetusta ja koulutusta. Komitea vastasi lääkintöhallituk-
selle pyytämällä sairaanhoidon tarkastaja Aila Pohjanpäätä oppikirjan kirjoitta-
jaksi. Hän ei suostunut,985 mutta tämän jälkeen keskusvirasto ei ottanut kantaa 
sairaanhoidon oppikirjatilanteeseen. Koska uutta oppikirjaa ei edelleenkään ollut, 
oppikirjakomitea päätti päivittää Sairaanhoidon alkeiden käsikirjan. Sen neljäs, 
tarkennettu painos julkaistiin vuonna 1948. Uudistustyö oli tehty työryhmätyö-
nä Irja Pohjalan johdolla.986 Vuonna 1959 oppikirjakomitea joutui päättämään 
vastentahtoisesti kahdeksannen painoksen ottamisesta. Siihen tehtiin muutamia 
vähäisiä tarkennuksia, mutta uusi esipuhe jäi väärinkäsitysten takia painamatta.987 

Voipion oppikirjaa Sairaanhoidon alkeet ei yhteistyöongelmien takia uudistettu 
vuoden 1939 jälkeen lainkaan, joten sen 3.–8. painokset olivat toisen painoksen 
mukaisia. Toisin sanoen vuonna 1959 julkaistu oppikirja oli aivan samanlainen 
kuin 20 vuotta aiemmin ilmestynyt teos. 

Oppikirjakomitean sairaanhoitajajäsenet eivät käsittäneet sitä, että komitean 
kirjoittajille antamat ohjeet olivat epäselvät ja ristiriidassa sen kanssa, minkälaisia 
oppikirjoja he halusivat. Ohjeiden mukaan oppikirjoissa tuli painottaa sairauksien 
oireita ja lääketieteellistä hoitoa – ja sellaisia suurin osa tautioppien oppikirjoista 
oli. Komitean ohjeet olivat käytössä noin 30 vuoden ajan, niiden muuttamisesta ei 
mitä ilmeisimmin edes keskusteltu ennen vuotta 1964. Jos komitea olisi selkeästi 
ilmaissut, mitä muita kuin ohjeessa mainittuja asioita sairaanhoidon oppikirjaan 
oli sisällyttävä, kirjoittajien vaihtumisista huolimatta aiemmin tuotettua aineistoa 
olisi voitu hyödyntää. Nyt oltiin toistuvasti tilanteessa, jossa koko prosessi jou-
duttiin aina aloittamaan alusta. Näyttääkin ilmeiseltä, että sairaanhoitajan työssä 
vaadittavan asiantuntijatiedon jäsentymättömyys oppikirjakomiteassa oli merkit-
tävin syy siihen, että sairaanhoidon oppikirjaa ei kyetty saamaan aikaan.

Kyse ei ollut sairaanhoitajien sisäisistä koulukuntariidoista tai valtataistelusta 
lääkäreiden kanssa, vaan siitä, että nuori ja heterogeeninen ammattikunta vasta 
rakensi käsitystään siitä, millaista asiantuntijatietoa ja asiantuntemusta sairaan-
hoitaja työssään tarvitsi. Tätä prosessia vaikeutti se, että kahdessa ensimmäisessä 
suomalaisessa sairaanhoidon oppikirjassa sairaanhoitajan työ oli määritelty kut-
sumukseksi, ei asiantuntijatietoon tai koulutukseen perustuvaksi ammatiksi.988 
Erityisesti Sairaanhoidon alkeiden pitkä, yli kahdenkymmenen vuoden käyttöaika 
hidasti ja esti sairaanhoitajan asiantuntijatiedon jäsentämis- ja jäsentymisproses-
sia. Tuore ja ajantasainen oppikirja olisi todennäköisesti nopeuttanut sairaanhoi-
tajanäkemyksen ammatillistumista sairaanhoitajakouluissa toisen maailmanso-
dan jälkeen.

985 OKK 15.6.1954, 2.11.1954 (THA SHKS Cc 2).
986 OKK 15.1.1943, 5.3.1957 (THA SHKS Cc 1); Arkistokortti Sairaanhoito-oppi (THA 
SHKS Fc 2); Irja Pohjalan ja muiden uudistamistyöhön osallistuneiden muistiinpanot 
1940-luvulta (KA HSO IP Hfa 9); ”Oppikirjoja 1948” (Sairaanhoitajalehti 1948). 
987 OKK 7.4.1959 (THA SHKS Cc 2); Arkistokortti Voipio-Pohjala (THA SHKS Fc 2). 
988 OKK 24.10.1950 (THA SHKS Cc 2).
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Asianmukaisen oppikirjan puute tuki keskusviraston ja lääkäreiden pyrkimyk-
siä hillitä sairaanhoitajien professionaalistumispyrkimyksiä ja sairaanhoitajakou-
lutuksen kehittämisyrityksiä. Miksi oppikirjakomitea ei edes harkinnut Voipion 
ja Pohjalan oppikirjojen vetämistä pois markkinoilta? Kyse oli lääkintöhallituksen 
ja sairaanhoitajien valtataistelusta. Oppikirjattomuus olisi merkinnyt symbolisesti 
murskatappiota ja konkreettisesti paluuta 1900-luvun alkuvuosiin, jolloin sairaan-
hoitajakoulutuksessa ei ollut sairaanhoidon oppikirjaa. Ulkomaisten oppikirjojen 
käyttö oli käytännössä mahdotonta, sillä sairaanhoitajaoppilaista vain murto-osa 
kykeni lukemaan vieraskielistä kirjallisuutta. Oppikirjakomitea selvitti ulkomai-
sen sairaanhoidon oppikirjan toimittamista suomeksi, mutta luopui ajatuksesta, 
koska erilaiseen toimintaympäristöön laaditun oppikirjan muokkaaminen vastaa-
maan Suomen lainsäädäntöä ja terveydenhuollon toimintakulttuuria havaittiin 
ongelmalliseksi.989 Lisäksi käännöskirjan tekeminen oli komitean kokemuksen 
mukaan kallista ja hankalaa. Siksi sairaanhoidon oppikirjan tuli olla suomalaisten 
kirjoittajien täkäläisiin oloihin laatima. 

Lääkintöhallitus ja lääkärikunta olivat moneen kertaan arvostelleet sairaan-
hoitajakoulutuksen oppikirjoja liian teoreettisiksi ja laajoiksi vaatien niiden su-
pistamista. Jos vanhentunut pääoppiaineen oppikirja olisi poistettu käytöstä, sillä 
perusteella lääkintöhallitus olisi voinut jopa vaatia luopumista muistakin oppi-
kirjoista. Tämä puolestaan olisi merkinnyt paluuta täydelliseen oppipoikajärjes-
telmään ja sairaanhoitajakoulutuksen tietopuolisen opetuksen hiipumista. Siksi 
komitean ainoa vaihtoehto oli päivittää Sairaanhoidon alkeiden käsikirjaa ja ottaa 
korjaamattomia painoksia myös Sairaanhoidon alkeista sekä samanaikaisesti etsiä 
kiivaasti kirjoittajaa sairaanhoidon oppikirjalle. Lopulta vuonna 1964 sellainen 
löytyi. Sairaanhoidon opettaja Ritva Veteläsuo oli halukas kirjoittamaan sairaan-
hoidon oppikirjan, mutta hän halusi ehdottomasti kirjoittaa ilman minkäänlaista 
työryhmää.990 

Sairaanhoito-oppi (1967) 

Ritva Veteläsuon kirjoittama Sairaanhoito-oppi julkaistiin vuonna 1967 ja samalla 
se korvasi vanhentuneet Sairaanhoidon alkeet ja Sairaanhoidon alkeiden käsikirjan. 
Veteläsuo ilmoitti jo esipuheessa oppikirjan perustuvan Kansainvälisen sairaan-
hoitajaliiton julkaisuun ICN Basic Principles of Nursing Care (1960), jonka SHKS 
julkaisi 1961 suomeksi nimellä ICN Sairaanhoidon periaatteet. Sen kirjoittaja, yh-
dysvaltalainen sairaanhoidon opettaja Virginia Henderson991 tiivisti sairaanhoita-
jan työn seuraavasti:

”Sairaanhoitajan tehtävä on auttaa ihmistä, sairasta tai tervettä kaikissa niissä 
toiminnoissa jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen ja saavuttamiseen (tai 
auttaa häntä kuolemaan rauhallisesti). Nämä toiminnot ovat sellaisia, jotka

989 Esim. OKK 27.10.1953, 3.2.1941 (THA SHKS Cc 2); Arkistokortissa Sairaanhoito-
oppi muistiinpanot 11.8.1961 (THA SHKS Fc 2).
990 Arkistokortti Voipio-Pohjala (THA SHKS Fc 2).
991 Veteläsuo 1967, alkulause.
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hoidettava suorittaisi itse, jos hänellä olisi siihen riittävästi voimia, tahtoa ja 
tietoa.  Apuaan sairaanhoitaja antaa siten, että hoidettava saavuttaa mahdolli-
simman pian riippumattomuuden. 

Toisin sanoen sairaanhoitaja auttaa potilasta 1) hengittämään normaalisti, 2) 
syömään ja juomaan riittävästi, 3) erittämään kaikkien eritysteiden kautta, 4) 
liikkumaan ja pysymään hyväryhtisenä (kävellessä, istuessa, maatessa ja asen-
toa vaihdettaessa), 5) nukkumaan ja lepäämään, 6) valitsemaan sopivan vaa-
tetuksen, pukemaan ja riisumaan, 7) säilyttämään kehon lämpötilan normaa-
lina, 8) pitämään kehon puhtaana, asun siistinä ja välttämään ihovaurioita, 9) 
välttämään ympäristössä olevia vaaroja (muiden vahingoittamisen estäminen, 
10) oleman yhteydessä toisiin ja ilmaisemaan tunteitaan, pelkojaan, tarpei-
taan ja ”tuntemuksiaan”, 11) harjoittamaan hartautta uskonsa mukaisesti, 12) 
puuhailemaan jotakin, joka antaa tyydytystä, 13) leikkimään tai osallistumaan 
johonkin virkistysmuotoon, 14) oppimaan tai tyydyttämään tiedonhaluaan ta-
valla, joka johtaa hyvin terveystottumuksiin.”992 

Hendersonin mukaan sairaanhoito oli prosessi, joka alkoi potilaan hoidon tarpeen 
selvittämisestä, minkä jälkeen suunniteltiin hoito. Kolmas vaihe oli varsinainen 
hoito ja neljäs viimeinen vaihe hoidon jatkuvuuden turvaaminen ja arviointi. Sai-
raanhoidon lähtökohtana oli potilaan lääketieteellinen diagnoosi, vaikka sairau-
den sosiaaliset, psyykkiset ja yhteiskunnalliset (kuten esimerkiksi työyhteisöön) 
vaikutukset otettiin huomioon ainakin jossain määrin.

Veteläsuo kokosi oppikirjan loppuun pääluvuittain käyttämänsä lähdekirjalli-
suuden, josta suurin osa oli Sairaanhoitajien koulutussäätiön toimittamia sairaan-
hoitajakoulutuksen oppikirjoja  ja muuta kirjallisuutta. Vähäisessä määrin myös 
yhdysvaltalaisia sairaanhoitajalehtien artikkeleita ja sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoja mainittiin lähteinä.993 Sairaanhoito-oppi rakentui Hendersonin neljä-
portaiselle prosessimallille ja eteni esimerkkijulkaisussa kuvatun sairaanhoitajan 
neljäntoista tehtäväalueen mukaisesti. Sairaanhoidon periaatteet olivat 1) potilaan 
yksilöllisyys 2) potilaan omatoimisuus 3) potilaan turvallisuus 4) hoidon terveys-
keskeisyys ja 5) sairaanhoidon jatkuvuus.994 Sairaanhoito-opissa Hendersonin ku-
vaamat sairaanhoitajan tehtävät sovellettiin suomalaiseen terveydenhuollon toi-
mintakulttuuriin.

Esimerkiksi sairaanhoitajan tehtävän ”auttaa potilasta harjoittamaan hartautta 
uskonsa mukaisesti” Veteläsuo selosti luvussa Potilaan hengellinen huolto. Hän 
muistutti sielunhoidon kuuluvan potilaan kokonaishoitoon ja totesi: 

”Sairaanhoitaja kykenee auttamaan potilasta uskonnollisissakin kysymyksissä 
riippumatta siitä, elääkö hän itse elävässä jumalasuhteessa.”995 

992 Henderson 1961, 60–61.
993 Veteläsuo 1967, 272–277.
994 Veteläsuo 1967, 33.
995 Veteläsuo 1967, 182.
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Sen jälkeen esiteltiin sairaaloissa järjestettäviä hengellisiä tilaisuuksia ja kirkollisia 
toimituksia, kuten esimerkiksi kaste ja ehtoollinen. Sairaanhoitajan tehtävänä po-
tilaan hengellisessä huollossa oli varmistaa, että osastolla oli riittävästi virsikirjoja 
ja Raamattuja.996 Vastaavassa luvussa Henderson painotti sitä, että sairaanhoitaja 
ei saanut käännyttää potilasta hyväksymään omia hengellisiä arvojaan,997 mutta 
tämän Veteläsuo jätti oman oppikirjansa ulkopuolelle. Samoin käsittelemättä 
jäivät eri uskontoihin liittyvät määräykset kielletyistä ruoka- tai nautintoaineista 
tms. Sairaanhoito-opissa lähtökohtana oli siis kristillinen uskonto, koska käytettiin 
käsitteitä ”sielu” ja ”sielunhoito” päinvastoin kuin Sairaanhoidon periaatteissa, 
jossa puhuttiin potilaan hengellisistä tarpeista ja vältettiin kannanottoja minkään 
uskonnollisen tai hengellisen suuntauksen puolesta tai näkökulmasta.  

Hendersonin mukaan sairaanhoitajan tehtävä oli potilaan terveyskasvatus, jo-
hon Sairaanhoito-opissa perehdyttiin luvuissa Potilaan opettaminen ja Terveyskas-
vatus. Niiden mukaan sairaanhoitaja oli asiantuntemuksensa perusteella potilaan 
kasvattaja, joka monin tavoin vaikutti potilaan pyrkimyksiin mahdollisimman 
hyvän terveyden saavuttamiseksi, sillä

”Sairaanhoitaja opettaa potilaita jatkuvasti joko välittömästi tai välillisesti. 
Työympäristössään hän on jatkuvasti potilaitten tarkkailtavana. Tällöin hänen 
käyttäytymisensä, suhtautumistapansa, jopa ulkonäkönsä vaikuttavat potilaan 
asennoitumiseen. Sairaanhoitaja on terveydenhuoltotyön asiantuntija ja voi 
omalla esimerkillään osoittaa, kuinka riittävät tiedot ja taidot omaava henkilö 
huolehtii omasta ja ympäristönsä terveydenhoidosta”998  

Terveyskasvatus oli siis mallioppimiseen perustuvaa suunnitelmallista, yksilöllistä, 
havainnollista ja omatoimisuuteen kannustavaa potilaan kasvattamista. Tärkeää 
oli myös sairaanhoitajan kannustava asennoituminen ja ohjauksen jaksottaminen 
potilaan voinnin mukaan.999 Vaikka 

”sairaanhoitaja huomioi jatkuvasti potilaittensa terveydenhoidollisia menette-
lytapoja ja tottumuksia”1000, 

potilas kuitenkin ratkaisi, mitkä olivat hänen terveystavoitteensa ja millä keinoilla 
hän pyrki ne saavuttamaan.1001       

Veteläsuon oppikirja poikkesi sisällöllisesti Hendersonin teoksesta oleellisesti 
vain yhdessä asiassa: Henderson painotti erittäin voimakkaasti sitä, että potilaan 
perushoito oli sairaanhoitajan tehtävä, jonka siirtäminen vähemmän koulutetulle

 996 Veteläsuo 1967, 181–186.
 997 Henderson 1961, 50.
 998 Veteläsuo 1967, 187. 
 999 Veteläsuo 1967, 187–190, 196–199.
1000 Veteläsuo 1967, 196.
1001 Veteläsuo 1967, 197.
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henkilökunnalle oli ”kahdessa mielessä vaarallista”1002: puutteellisesti koulutetut 
eivät ehkä kyenneet arvioimaan potilaan tarpeita, ja sairaanhoitajalta otettiin pois 
tilaisuus havainnoida potilasta ja arvioida tämän tarvitsemaa hoitoa ja hoivaa. Sa-
malla sairaanhoitajalta riistettiin mahdollisuus fyysisen hoitamisen avulla luoda 
hyvä hoitajan ja potilaan suhde. 

Vastaavanlaista painotusta ei ollut Sairaanhoito-opissa, vaan siinä korostet-
tiin sairaanhoitajan (alihoitohenkilökunnan) johtamistehtävää. Potilaan perus-
hoidosta puhuttiin passiivissa (tarkkaillaan, mitataan, kylvetetään, pestään) eikä 
suorittajan ammattinimikettä mainittu. Sitä vastoin esimerkiksi terveyskasvatusta 
tai sielunhoitoa käsiteltäessä toimijaksi nimettiin sairaanhoitaja. Yksityiskohtana 
mainittakoon, että oppikirjan perushoitoon liittyvissä valokuvissa hoitajat olivat 
pukeutuneet sairaanhoitajaoppilaan pukuun, ei sairaanhoitajan.1003 Veteläsuo 
määritteli potilaan perushoidon apuhoitajan ja sairaanhoitajaoppilaiden tehtä-
väksi epäsuorasti toteamalla esimerkiksi, että sairaanhoitaja

”4. valitsee sopivat henkilöt jokaisen potilaan hoitoon ottaen huomioon tarvit-
tavan hoidon ja työntekijän edellytykset, 

5. osallistuu potilaiden hoitoon joko hoitamalla osaa potilaista tai avustamalla 
ryhmän jäseniä hänen taitoaan vaativissa tehtävissä.”1004  

Veteläsuon mukaan apuhoitajilta puuttui erityistehtäviin edellytetty koulutus ja 
tutkinnon antama oikeutus, minkä vuoksi vähemmän koulutusta vaativa perus-
hoito jäi apuhoitajien tehtäväksi. Apuhoitajat ja sairaanhoitajat eivät kamppailleet 
siitä, kenen tehtäviin perushoito kuului, koska sairaanhoitajalla oli sairaanhoidon 
työryhmän johtajana valtuudet päättää työnjaosta. Ammattikuntien työnjako oli 
ennemminkin toisiaan täydentävää, mutta perustui toisen osapuolen yksipuoli-
seen päätösvaltaan, johon oppikirjan mukaan pidempi koulutus oikeutti.1005

Veteläsuon oppikirjassa Sairaanhoito-oppi sairaalan vuodeosasto oli panopti-
kon, jossa sairaanhoitajat tarkkailivat alati potilaan terveyskäyttäytymistä, oireita ja 
muita sairauden merkkejä fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä vointia havainnoimalla. 
Fyysisen voinnin fysiologis-biologista mittaamista ja merkkejä selostettiin hyvin 
yksityiskohtaisesti (yli 40 sivua).1006 Toisaalta myös sairaanhoitajat olivat jatkuvan 
silmälläpidon alaisia: potilaat seurasivat heidän toimintaansa, sillä sairaanhoita-
jat olivat potilaille esimerkkejä siitä, miten henkilökohtaista terveyttä vaalittiin.
Sairaanhoitajan asiantuntemus painottui terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon,
lääkärin asiantuntemus pelkästään sairaanhoitoon.1007 Näiden kahden samas-
sa tilassa (vuodeosastolla) työskentelevän ammattikunnan asiantuntemuksen 
painopisteet eivät olleet yhteneväiset, joten ne täydensivät toisiaan valtataiste-

1002 Henderson 1961, 22.
1003 Esim. Veteläsuo 1967, 47–49, 56, 61, 69–70, 87, 91, 110.
1004 Veteläsuo 1967, 268.
1005 Esim. Veteläsuo 1967, 264–271.
1006 Veteläsuo 1967, 44, 116–117, 120–165.
1007 Veteläsuo 1967, 16, 25, 264–266, 196.



231

lun sijaan.1008 Sairaanhoitajien ja lääkäreiden asiantuntemus kietoutui vahvasti 
toisiinsa. Ne olivat toisistaan riippuvaisia, koska lääkäri tarvitsi sairaanhoitajan 
keräämiä tietoja päätöksenteossaan, sairaanhoitaja toteutti osan lääkärin mää-
räämästä hoidosta. Osan potilaan hoidosta he suunnittelivat ja toteuttivat yh-
dessä.1009 Myös Veteläsuo korosti sitä, että ammattitaitoinen sairaanhoitaja tunsi 
toimivaltuutensa. 

”Hän ei pyri ottamaan vastattavakseen liikaa eikä tehtäviä, johon hänen koulu-
tuksensa ja kokemuksensa ei anna pätevyyttä.”1010

Kuten kahdessa edeltävässä sairaanhoidon oppikirjassa, myös Sairaanhoito-opissa 
sairaanhoitaja työskenteli ensisijaisesti sairaalassa. Veteläsuo painotti voimakkaasti 
ammatillisen koulutusta merkitystä asiantuntijatiedon välittäjänä ja asiantuntija-
aseman oikeuttajana.1011 Hänen mukaansa vuodeosastolla toimi kaksi työryhmää: 
lääkärin johtama terveydenhuoltotyöryhmä, johon kuuluivat sairaanhoitaja, lää-
käri, lääkintävoimistelija, sosiaalityöntekijä, pappi ja ravitsemusasiantuntija. Tässä 
ryhmässä jokainen jäsen oli tasavertainen ja itsenäinen oman alansa asiantuntija, 
joka sopi muiden ryhmään kuuluvien kanssa keskinäisestä työnjaosta, sillä 

”Yhteistyössä ryhmä suunnittelee ja suorittaa potilaan kokonaishoidon.”1012 

Sairaanhoitajan asiantuntemus rinnastettiin lääkärin ja lääkintävoimistelijan asi-
antuntijatietoon ja -asemaan. Ryhmän lääkärijohtaja ei enää ollut ainoa asiantun-
tija, vaan hän tunnusti muidenkin ammattiryhmien asiantuntijastatuksen, joka 
tosin perimmiltään oli lääketieteelle alisteinen.  

Toiseen eli sairaanhoidon työryhmään kuuluivat sairaanhoitajaoppilas, apu-
hoitaja ja muu ns. avustava henkilökunta. Tätä työryhmää johti sairaanhoitaja, 
joka oli ryhmän jäsenille myös esimerkki ja kannustaja. Koska sairaanhoitajalla 
oli laajempi ja pitempi koulutus kuin ryhmän muilla jäsenillä, hän oli oikeutettu 
toimimaan johtajana ja asiantuntijana ja siten valvomaan sairaanhoitoryhmään 
kuuluvien toimintaa. Sairaalatyössä sairaanhoitajan auktoriteettiasema perustui 
asiantuntijatietoon ja sen koordinointiin: monenlaisen tiedon välittämiseen poti-
laalle ja potilaasta, muille terveydenhuoltoryhmän jäsenille ja jäseniltä, omaisille ja 
omaisilta sekä sairaanhoitoryhmän jäsenille ja jäseniltä. Veteläsuon mukaan kaik-
ki tieto kulki sairaanhoitajan kautta, jolloin hän voi ratkaista, mitä tietoa ja missä 
muodossa, miten ja kenelle välitettiin.1013  

Veteläsuon kirja ilmestyi pragmatismin aikakauden loppupuolella, ja se nä-
kyi myös oppikirjan painotuksissa. Sairaanhoito-oppi painotti terveydenhuollon 
organisaatioiden ja ammattiryhmien välisen työnjaon tarkoituksenmukaisuutta

1008 Veteläsuo 1967, 18, 119, 261.
1009 Veteläsuo 1967, 119, 263–268.
1010 Veteläsuo 1967, 267.
1011 Veteläsuo 1967, 16, 25, 265–270.
1012 Veteläsuo 1967, 263. Ks myös Veteläsuo 1967, 263–267.
1013 Veteläsuo 1967, 33, 36, 267–271.
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ja tehokkuutta, mikä ilmeni esimerkiksi potilaan (jatko)hoitopaikan valinnassa, 
potilaan omatoimisuuden, terveyskasvatuksen ja ryhmätoimintojen korostami-
sessa.1014

Sairaanhoito-oppi poikkesi oleellisesti kahdesta aiemmasta sairaanhoidon op-
pikirjasta, koska siinä sairaanhoitaja ei enää ollut kutsumussairaanhoitaja vaan 
sairaanhoidon asiantuntija. Liitteessä 9 on käsiteanalyysi Veteläsuon oppikirjan 
sairaanhoitajan käsitteestä. Tässä vuonna 1967 julkaistussa sairaanhoitajakoulun 
pääoppiaineen oppikirjassa sairaanhoitajan työ katsottiin ammatillisella koulu-
tuksella hankituksi ammatiksi. Toinen merkittävä eroavuus oli se, että sairaan-
hoitajalla oli omaan asiantuntijatietoon perustuva itsenäinen, lääkärin statuksen 
kanssa rinnasteinen asema. Koulutuksen avulla saatu asiantuntemus oikeutti myös 
sairaanhoitajat käyttämään asiantuntijavaltaa potilaaseen. Sen lisäksi sairaanhoi-
tajalla oli vaikutus- ja esimiesvaltaa suhteessa sairaanhoitoryhmän jäseniin. Vete-
läsuo ei määritellyt sairaanhoitajaa henkilökohtaisten ominaisuuksien vaan kou-
lutuksen avulla, koska hyvä sairaanhoitaja ylläpiti ammattitaitoaan koulutuksella 
jatkuvasti. Sairaanhoitaja oli Veteläsuon mukaan potilaan hoitoon osallistuvien 
verkoston keskussilmukka, jonka kautta viestit ja toiminnot välittyivät. Juuri eri-
laisten tietojen käsittelyprosessien asiantuntemus oikeutti sairaanhoitajan toimi-
maan asiantuntijana terveydenhuollon ja sairaanhoidon työryhmissä. 

Veteläsuon laatiman oppikirjan taustalta löytyy selvästi suomalaisten sairaan-
hoitajajärjestöjen silloinen näkemys sairaanhoitajasta: sairaanhoitajan työ oli 
muuttunut kutsumustyöstä ammatiksi, joka edellytti laaja-alaista peruskoulutusta 
ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa jatko- ja täydennyskoulutuksella. Myös hen-
kilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisia sairaanhoitajia tarvittiin. Tämä on ym-
märrettävää, koska kirjoittaja oli käyttänyt esikuvana Kansainvälisen sairaanhoi-
tajaliiton julkaisua. Voikin sanoa, että Veteläsuon kirjoittama Sairaanhoito-oppi 
on Hendersonin laatiman teoksen ICN Sairaanhoidon perusteet yksityiskohtainen 
selitysosa. Siinä kerrottiin, miten hoidon prosessimallia ja sairaanhoidon perustei-
ta voitiin soveltaa suomalaisessa sairaanhoidossa. 

Lääkintöhallitus valvoi tarkasti oppikirjojen sisältöä, ettei sairaanhoitajille 
opetettu lääkärille kuuluvaa tietoa ja siten mahdollistettu puoskarointia. Lääkin-
töhallitusta työllistivät 1960-luvun puolivälissä sairaanhoitajakoulutuksen siirto 
ammattikasvatushallitukseen, keskussairaalaverkoston laajeneminen ja kansan-
terveystyön valmistelu. Säilyneiden dokumenttien perusteella voi päätellä, että 
keskusvirasto ei tässä hallinnollisessa saumakohdassa jaksanut paneutua enää sai-
raanhoitajakoulujen oppikirjakysymyksiin. Siksi Veteläsuon Sairaanhoito-opin hy-
väksyminen oppikirjaksi sujui ongelmitta oppikirjakomiteassa ja keskusvirastossa. 
Oli myös lääkintöhallituksen etu saada sairaanhoitajakoulutukseen ajantasainen 
pääoppiaineen oppikirja. 1960-luvulla Suomessa sairaanhoitajat pääsivät askeleen 
kohti tavoittelemaansa professioasemaa vastalauseitta kuin huomaamatta.

Veteläsuon teos systematisoi sairaanhoitajien toimintaa ja muutti potilastieto-
jen kirjaamiskäytäntöjä. Se juurrutti prosessimallin sairaanhoitajakoulutukseen ja 
sen kautta vähitellen terveydenhuollon potilas-/asiakastietojen kirjaamismalliksi.

1014 Veteläsuo 1967, 27–28, 30–31, 188, 196–199.
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Suomessa hoidon prosessimallin käyttöönottoa tukivat sittemmin 1970-luvulla 
esimerkiksi Sairaalaliiton julkaisut. Sairaanhoito-opilla on ollut merkittävä vaiku-
tus Suomen terveydenhuollon toimintaan, koska se oli ensimmäisiä prosessimal-
liin perustuneita terveydenhuollon oppikirjoja. 

6.8 Oppikirjojen merkitys sairaanhoitajakoulutukselle 

Sairaanhoitajajärjestöt ylläpitivät oppikirjakomiteoita, koska ne halusivat vaikut-
taa siihen, millaisia sairaanhoitajia koulutettiin. Näissä pyrkimyksissä oppikirjat 
olivat päämäärän saavuttamisen välineitä. Toinen tavoite oli systematisoida ja 
yhtenäistää sairaanhoitajien opetusta. Kolmas keskeinen päämäärä oli suunnata 
sairaanhoitajakoulutusta ja työtä pois lääketiedekeskeisyydestä, enemmän muiden 
tieteenalojen ja vähitellen myös oman tieteenalan tietoon perustuvaksi. Oppikir-
jamonopolillaan ammattikunta luotsasi sairaanhoitajaksi kasvattamista halua-
maansa suuntaan. Oppikirjat olivat myös lääkintöhallituksen keino vaikuttaa sai-
raanhoitajakoulutukseen ja sairaaloiden toimintaan. Sairaanhoitajakoulutuksesta 
päättävänä viranomaisena se käytti tarvittaessa pakkovaltaa, esimerkiksi määrätes-
sään sairaanhoitajaoppilaat ostamaan oppikirjat. 

Erityisesti sairaanhoidon oppikirjat muokkasivat käsitystä hyvästä sairaanhoi-
tajasta. Sairaanhoidon alkeiden vaikuttavuutta vahvisti laaja levikki, sillä lääkin-
töhallitus velvoitti sairaanhoitajakoulut hankkimaan sen Sairaanhoidon alkeiden 
käsikirjan ohella opetussairaaloihin. Sairaanhoidon alkeiden käsikirjan normali-
soivaa vaikutusta tehosti se, että lääkintöhallitus yritti oppikirjojen avulla muut-
taa terveydenhuollon käytäntöjä. Tämän toisinaan manipuloivankin toiminnan 
tuloksena ainakin osa epätarkoituksenmukaisista toimintatavoista korvautui pa-
remmilla. Myös potilashoidon turvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus ko-
henivat, kun oppikirjojen opit aseptiikasta ja potilaiden oikeista nostotekniikoista 
juurtuivat käyttöön. 

Yhä useampi sairaanhoidon erikoisala sai oman oppikirjan, mikä johti siihen, 
että sairaanhoitajakoulutuksessa oppilaiden ajattelua ja hoitokäytäntöjä normitet-
tiin yhä tarkemmin. Toisin sanoen erikoissairaanhoidon oppikirjoissa määritel-
tiin tiedon ja vallan suhteen ja kurinpidon avulla, mitä ominaisuuksia hallinnan 
objekteilla eli potilailla ajateltiin olevan ja millä konkreettisilla menetelmillä heitä 
ajateltiin autettavan.

Yhteiskunnan arvot muuttuivat 1930-luvun talouslaman ja sen jälkeisten sota-
vuosien myötä. Ne käynnistivät sairaanhoitajan asiantuntijatiedon ja asiantuntija-
aseman hitaasti edenneen muutoksen, jossa sairaanhoitajien tietoperustan paino-
piste siirtyi pois lääketieteellisestä asiantuntijatiedosta. Tieteellinen tieto päivittyi 
yhä nopeammin, mutta ajantasaisia oppikirjoja sairaanhoitajien oppikirjamono-
poli ei kyennyt tuottamaan kaikkiin oppiaineisiin.1015 Koska kilpailevaa kirjatuo-
tantoa ei ollut, vanhentunut sairaanhoidon oppikirja hidasti, ehkä ajoittain py-

1015 Esim. OKK:n kirjeessä 24.2.1951 professori Ritalalle todettiin, että naistentautien 
oppikirjan puuttuminen oli vaikeuttanut kolmen vuoden ajan sairaanhoitajakoulutus-
ta (THA SHKS Fa 2).



234

säytti sairaanhoitajakoulutuksen kehittymisen ja kehittämisen, mikä puolestaan 
hankaloitti terveydenhuollon kehitystä. Pitkät käyttöajat lisäsivät sairaanhoidon 
oppikirjojen normalisoivaa vaikutusta, ylläpitivät ja pönkittivät käsitystä sairaan-
hoitajan työstä kutsumuksena 1950-luvulle saakka.

Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen saatavuus ja vanhanaikaisuus kärjis-
tyivät 1940- ja 1950-luvuilla, kun oli materiaalipula ja kirjapainojen toiminnassa 
oli suuria vaikeuksia.1016 Potentiaaliset kirjoittajat olivat täystyöllistettyjä varsi-
naisessa päätyössään, joten heitä oli vaikea houkutella suuritöiseen, mutta pieni-
palkkaiseen kirjoitustyöhön.1017 Uusien sairaanhoitajakoulujen avaaminen ja op-
pilasmäärien suuri lisäys veivät kaikki liikenevät opettajavoimat. Sairaanhoidon 
oppikirjojen merkitys ehkä jopa pieneni, koska niiden näkemykset olivat lopul-
ta räikeässä ristiriidassa sairaanhoitajien ja ns. suuren yleisön käsitysten kanssa. 
Todennäköisesti sairaanhoitajan ammattia 1950-luvulla harkinnut nuori nainen 
pohti ammatinvalintaansa uudemman kerran sen jälkeen, kun oli tutustunut Sai-
raanhoidon alkeissa esitettyihin näkemyksiin kutsumussairaanhoitajan työstä ja 
sen vaatimuksista.

Muiden oppiaineiden oppikirjat uudistuivat paljon nopeammin. Keskeisten 
erikoisalojen tautioppien oppikirjat olivat valmistuneet jo SSY:n oppikirjakomi-
tean toimesta ja niiden korjattuja laitoksia julkaistiin melko säännöllisesti. Mie-
lisairaanhoidon, korva-, nenä- ja kurkkutautien tautiopin kirjoja, samoin kuin 
sairaanhoitajien kirjoittamia sairaanhoidon oppikirjoja ilmestyi sota-aikana. 
Poikkeuksellisista oloista huolimatta 1940-luvulla oppikirjoihin saatiin päivitettyä 
melko nopeasti uusia asioita, kuten ravitsemusta, kuntouttamista, mielenterveyttä 
ja terveyskasvatusta, painottavia näkökulmia.1018 

Oppikirjat olivat myös komitean jäsenten vallan välineitä: heillä oli teosten 
kautta suuri välillinen vaikutus siihen, mitä sairaanhoitajakouluissa opetettiin. 
Merkittävä vastuu oli myös lausunnonantajilla, jotka arvioillaan suuntasivat op-
pikirjojen lopullista sisältöä. On selvää, että ensimmäistä yhtenäistä opetussuun-
nitelmaa valmisteltaessa sairaanhoitajakoulujen ja lääkintöhallituksen edustajat 
hyödynsivät hyvinä tai vältettävinä esimerkkeinä koulujen opetusohjelmia ja op-
pikirjoja. Opetussuunnitelmia laadittaessa oli otettava huomioon sekin, että ani 
harvoin käytettävissä oli suomenkielisiä vaihtoehtoisia oppikirjoja.

Ei ole tietoa siitä, miten mielekästä sairaanhoitajaoppilaan näkökulmasta oli 
ostaa ja omistaa oppikirjoja, joiden tietosisältö vanhentui väistämättä. On oletet-
tavaa, että pienipalkkainen sairaanhoitaja ei sijoittanut rahojaan uusiin kirjoihin, 
vaan turvautui pakosta hankkimiinsa siitä huolimatta, että niiden tieto saattoi olla 
vanhentunutta. Sairaalat ostivat vähän, jos lainkaan sairaanhoitajille tarkoitettua 
ammattikirjallisuutta, joten työpaikoilla tarjonta oli olematon. Kun sairaanhoitaja 
etsi tietoa työvuoron aikana, kotona olleista oppikirjoista ei ollut hyötyä, vaikka
niiden tieto olisikin ollut ajantasaista ja käyttökelpoista. Ilmeisesti koulujen

1016 Esim. OKK 24.1.1943, 3.2.1948; SHKS toimintakertomus vuodelta 1949 (THA 
SHKS Cc 1).
1017 OKK 1940–1955 (THA SHKS Cc 1–2).
1018 Karttunen 1964, 7–9; Pakkala 1961, 17, 21–24, 26–28; OKK 13.10.1948 (THA 
SHKS Cc 2).
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rahapulan takia määrärahoja ei käytetty kurssikirjoihin vaan niukat resurssit suun-
nattiin muun ammattikirjallisuuden hankintaan. Toiminnan mahdollisti lääkin-
töhallituksen päätös, joka velvoitti oppilaat ostamaan oppikirjat. 

Toisaalta on otettava huomioon, että oppikirjojen pakkohankinnasta hyötyivät 
taloudellisesti oppikirjakomiteat, jotka näin saivat kirjoilleen varman ostajakun-
nan ja turvatun menekin. Sairaanhoitajien tietopohja yhtenäistyi, aivan kuten sai-
raanhoitajakoulujen ja lääkintöhallituksen edustajat olivat toivoneet, kun kaikki 
opiskelivat samoja oppikirjoja eikä vaihtoehtoja ollut edes tarjolla. Oppikirjojen 
oppien omaksumista vahvisti osaltaan se, että samoja kirjoja käytettiin pitkään 
ja ne olivat myös sairaaloiden ainoita käsikirjoja. Oppikirjat toimivat päätösten 
toimeenpanovälineinä. Asian kääntöpuoli eli, että vahva ja yhtenäinen toiminta-
kulttuuri ei innostanut, vaan paremminkin ehkäisi sairaanhoitajakoulutuksen ja 
sairaaloiden toimintojen kehittämisen ja kriittisen arvioinnin. Yhtenäiskulttuuris-
sa oli vain yksi tai enintään muutama hyväksytty tapa toimia.1019 Kyseenalaistajat 
koettiin uhkaksi, jolloin heidät helposti määriteltiin sopimattomiksi. Tällaisissa 
tilanteissa oppikirjat olivat vallankäyttäjien manipulaatiovälineitä, joiden avulla 
tulevista sairaanhoitajista ja tulevaista työtovereista muokattiin normin mukaisia 
ja sen ainoan oikean käytännön mukaan toimivia.   

Lääkärit, sairaanhoitajat ja lääkintöhallitus pitivät sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoja välttämättöminä. Siitä sairaanhoitajat ja lääkärit olivat samaa mieltä, 
että sairaanhoitaja tarvitsi lääketieteellistä tietoa työssään, mutta käsitykset tiedon 
määrästä ja laadusta poikkesivat aika ajoin jyrkästikin toisistaan. Suurin osa lääkä-
rikunnan julkisesti esittämästä sairaanhoitajien oppikirjojen arvostelusta ajoittui 
1930-luvulta toisen maailmansodan loppuvuosiin. Osittain samaan ajanjaksoon 
sijoittuivat kolmivuotisen sairaanhoitajakoulutuksen käynnistymisvuodet.

 Valtion valvontaan siirtyneessä sairaanhoitajakoulutuksessa korostettiin, että 
sairaanhoitaja oli sairaanhoidon asiantuntija, jonka tehtäviin kuului myös potilai-
den terveysvalistus. 1950-luvulla tämän sairaanhoidon asiantuntemuksen rinnal-
le nostettiin sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen.1020 Oliko lääkärikun-
ta epävarma tai epätietoinen vuoden 1929 kompromissiratkaisun vaikutuksista 
omaan asiantuntija-asemaansa ja kohdisti siksi huomion sairaanhoitajakoulutuk-
sen oppikirjoihin? Olihan puoskaroinnista varoittelu aiemminkin osoittautunut 
toimivaksi keinoksi omien pyrkimysten edistämisessä. On myös mahdollista, että 
lääkärit käyttivät sairaanhoitajien oppikirjoja henkilökohtaisten ja opillisten näke-
myserojensa selvittelyissä ns. keppihevosena.

Myöhemmät lääkäripolvet antoivat tunnustusta oppikirjakomiteoiden oppi-
kirjoille. Tapani Kososen mukaan ne oli todettu vuosien saatossa erinomaisiksi 
käsikirjoiksi, joista moni lääkäri tarkisti tietojaan itselleen vieraasta erikoisalasta. 
Sairaanhoitajien oppikirjat olivat vielä 1960-luvulla ainoita suomenkielisiä lääke-
tieteen oppikirjoja. Näin ollen niiden avulla myös tulevat lääkärit omaksuivat suo-
menkielistä ammattisanastoa.1021

1019 Lämsä 2005, 67.
1020 SA 425/1929; 424/1956; Tala 1951, 261, Levä 1956; Sairaanhoitajakoulujen johta-
jien neuvottelupäivät 10.–12.10.1956 (KA HSO IP Hfb 1).   
1021 Kosonen 1965; Nimimerkki M. N. 1954.



236

Se, että sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja lukivat myös toisiin ammatti-
kuntiin kuuluneet, osoittaa näiden teosten merkityksen suomenkielisen lääke-
tieteen ja terveydenhuollon käsitteistön vakiinnuttajana ja kielen muokkaajana. 
Samalla ne toivat terveydenhuollon ammattikieltä lähemmäksi suomenkielisen 
potilaan äidinkieltä. Koska sairaanhoitajakoulutuksessa ammatin keskeiset kä-
sitteet opittiin suomeksi, niitä käytettiin myös potilaan kanssa keskusteltaessa ja 
tietojen kirjaamisessa potilasasiakirjoihin. Voi siis sanoa, että sairaanhoitajan asi-
antuntijatieto oli suomenkielistä (ruotsinkielisillä ruotsinkielistä) ja lääkäreiden 
paljolti latinankielistä. Siksi sairaanhoitajat usein joutuivat tulkkaamaan lääkärin 
puheen potilaalle. Tulkkina sairaanhoitajalla oli suuri valta ja vastuu tulkata oi-
kein sekä lääkärin että potilaan kieltä.

6.9 Yhteenveto

Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta kehitettäessä hyödynnettiin muiden mai-
den sairaanhoitajakoulutuksesta saatuja kokemuksia malleina ja antimalleina. 
Vastaavasti Suomen kokemuksia käytettiin hyväksi muissa maissa. Suomen sai-
raanhoitajakoulutuksen keskeisten kehittäjien opinto- ja muut jatkokoulutusmat-
kat suuntautuivat edelleen pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja Englantiin, mutta 
vilkasta koulutusyhteistyötä tehtiin myös Pohjoismaiden Sairaanhoitajien Yh-
teistyön (PSY) piirissä. Sairaanhoitajajohtajien ja siten sairaanhoitajakoulutuksen 
vahva sitoutuminen1022 kymmenien vuosien ajan angloamerikkalaiseen malliin hi-
dasti sairaanhoitajan työn kehitystä Suomessa. Se normalisoi tehokkaasti pohjois-
merikkalaisen sairaanhoitajakoulutuksen täkäläiseksi esikuvaksi, mihin sairaan-
hoitajaeliitti pyrki. Tavoitetta ei kyseenalaistettu eikä sille etsitty vaihtoehtoja. 

Amerikkalainen esikuva ei tosin heijastunut pääoppiaineen eli sairaanhoidon 
oppikirjoihin, koska vuoteen 1966 saakka Suomessa käytettiin 1930-luvulla kir-
joitettua oppikirjaa. 1960-luvun alkuvuosiin saakka sairaanhoitajakasvatuksen 
tavoitteena oli kiltti ja kuuliainen kutsumussairaanhoitaja, kuten Sairaanhoidon 
alkeet sen määritteli. 1960-luvulle saakka vaikutti taustalla melko vahvasti nightin-
galelainen sairaanhoitajien koulutusjärjestelmä1023 ja näkemys kutsumussairaan-
hoitajasta. Jos pääoppiaineen eli sairaanhoidon oppikirja olisi uudistunut aiem-
min, myös koulutuksen tavoite olisi muuttunut aiemmin. Toisin sanoen myös 
sairaanhoitajien ammattikulttuuri muuttui hitaasti ja/tai oppikirjalla oli erittäin 
pitkäaikaisia normalisoivia vaikutuksia. On mahdollista, että Voipion oppikirjan 
vaikutus ulottui 1980-luvulle saakka, koska vielä silloin sairaanhoitajina ja sai-
raanhoidon opettajina työskenteli niitä, jotka olivat lukeneet Sairaanhoidon alkei-
ta pääoppiaineen oppikirjana sairaanhoitajakoulussa.

Tilanne muuttui 1967, kun Sairaanhoito-oppi julkaistiin. Sen kirjoittaja Ritva 
Veteläsuo ilmaisi avoimesti käyttäneensä lähteinään ja esimerkkinään yhdysvalta-
laista sairaanhoitajien ammattikirjallisuutta. 

1022 Esim. Venny Snellmanin raportti USA:n matkalta 9/1946–1/1947 (KA VS 5); Snell-
man V. 1938.
1023 Kuronen 1984, 55–56.
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Sairaanhoito-opissa sairaanhoitajan työ kuvattiin ammattina, johon pätevöidyt-
tiin ammatillisessa koulutuksessa eikä se edellyttänyt henkilökohtaista kutsumus-
ta. Veteläsuon oppikirja muutti oleellisesti sairaanhoitajakoulutusta ja itse asiassa 
koko terveydenhuollon toimintaa, koska se juurrutti prosessimallin ensin sairaan-
hoitajien opetukseen ja potilasasiakirjojen kirjaamiskäytäntöihin. Niistä prosessi-
ajattelu levisi myös muuhun terveydenhuoltoon. Sairaanhoito-opin käyttöönotto 
tapahtui ajallisesti samoihin aikoihin kuin sairaanhoitajakoulutuksen siirtyminen 
lääkintöhallituksesta ammattikasvatushallituksen alaisuuteen, mikä osaltaan il-
meisesti nopeutti ja helpotti muutosta. Ritva Veteläsuon oppikirja Sairaanhoito-
oppi on siis selkeä sairaanhoitajakoulutuksen, sen tavoitteena olleen näkemyksen 
ja sairaanhoidon oppikirjojen muutoskohta, toisin sanoen paradigman muutos. 
Siksi on perusteltua päättää tämän tutkimuksen tarkastelukausi juuri Veteläsuon 
oppikirjan julkaisemiseen.

Voidaan sanoa, että oppikirjat toimivat sairaanhoitajakoulutuksen epäviral-
lisena valtakunnallisena opetussuunnitelmana aina siihen saakka, kun vuonna 
1964 hyväksytty opetussuunnitelma oli otettu käyttöön kaikissa sairaanhoitaja-
kouluissa. Ammatillista kasvua sairaanhoitajakoulutuksessa tutkineen Kari A. 
Sirkan mukaan piilo-opetussuunnitelma on usein aikuisopiskelijoille virallista 
opetussuunnitelmaa tärkeämpi.1024 Varsinkin vakiintuneiden asenteiden, normi-
en ja toimintatapojen piilomerkityksistä muodostuva piilo-opetussuunnitelma 
uudistaa olemassa olevia valtarakenteita. Piilo-opetussuunnitelma on näkymätön 
kurinpitoväline ja väistämätön osa koulutusta, jota toimijoiden on vaikea havaita, 
koska he mieltävät normit ja tottumukset itsestään selviksi eivätkä siksi kyseen-
alaista niitä. Ne ovat niin itsestään selviä, että ne ovat näkymättömiä ja ikään kuin 
olemattomia.1025

Sairaanhoitajajärjestöt vastustivat sairaanhoitajakoulutuksen lyhentämistä 
kahteen ja puoleen vuoteen. Sairaanhoitajien käsitys sairaanhoitajan tehtävästä oli 
jäsentymätön, kuten hankaluudet sairaanhoito-opin oppikirjan aikaansaamisessa 
osoittivat. Tämän ristiriidan taustalla oli se, että ammattikunta oli tosiasiallisesti 
yhä kiinnittynyt kutsumussairaanhoitajanäkemykseen, vaikka se ei sitä itse tunnis-
tanut. Myös lääkärit ja lääkintöhallitus halusivat pitäytyä kutsumussairaanhoita-
jamallissa, koska uhrautuva, ympäri vuorokauden työtä tekevä lääkärin apulainen 
olisi helpottanut sairaanhoitajapulaa, korostanut lääkärikunnan asiantuntijatietoa 
ja ylläpitänyt lääkärien valta-asemaa terveydenhuollossa. Lääkärit eivät ilmaisseet 
suoraan tavoitteekseen kouluttaa kutsumussairaanhoitajia vaan verhosivat näke-
myksensä valittamiseen sairaanhoitajakoulutuksen ja oppikirjojen liiallisesta teo-
reettisuudesta. Oppikirjat olivat tosiasiallisesti sekä epävirallinen opetussuunnitel-
ma että kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamisen piilo-opetussuunnitelma.

Suomen sairaanhoitajakoulutuksen mallin kiinnittäminen angloamerikka-
laiseen esikuvaan näyttää tapahtuneen hämmästyttävän kitkattomasti ja kes-
kusteluitta. Kuitenkin oppilaiden omatoimisuutta, aktiivista tiedonhankintaa 
ja sairaanhoitajan asiantuntijatietoa ja -asemaa korostava yhdysvaltalaismalli1026 

1024 Sirkka 2001, 15.
1025 Törmä 2003, 109–111; Broady 1994, 109, 131–133.
1026 Esim. Kimmola 2002, 110.
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oli huomattavassa ristiriidassa suomalaisen kutsumussairaanhoitajanäkemyk-
sen kanssa. Esimerkiksi Venny Snellman ihaili amerikkalaiskoulujen kirjastoja ja 
sairaanhoidon oppikirjojen ja muun ammatillisen kirjallisuuden laajuutta, joka 
mahdollisti omatoimisen opiskelun.1027 Vai olivatko lääkärien ja sairaanhoitajien 
käymät monet valtataistelut tosiasiallisesti yksi tämän ristiriidan ilmentymä? Voi-
siko olla niin, että sairaanhoitajajohtajien kiinnittyminen angloamerikkalaiseen 
kulttuuriin ja lääkäreiden kiinnittyminen saksalaiseen sairaanhoitokulttuuriin se-
littää sitä, miksi kamppailu toista maailmansotaa edeltävinä vuosikymmeninä oli 
toisinaan varsin rajua? Nämä kysymykset ovat merkityksellisiä Suomen sairaan-
hoitajakoulutuksen ja terveydenhuollon menneisyyden ja nykyisyyden kannalta, 
mutta niihin vastaaminen on toisen tutkimuksen aihe.  

1027 Snellmanin raportti USA:n matkalta 9/1946–1/1947 (KA VS 5).
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OSA III – PROFESSIONAALISTUMISPYRKI-
MYKSET JA SAIRAANHOITAJAIDENTITEETIN 
RAKENTAMINEN

7 Sairaanhoitajien professionaalistumis-
pyrkimykset

Sairaanhoitajan ammatin, kuten muidenkin terveydenhuollon ammattien, kehi-
tys on kulkenut oppipojan ja kisällin suhteesta teknistä osaamista ja teoreettista 
tietopohjaa korostavaan suuntaan. Oppipoikajärjestelmässä sairaanhoitajan am-
matti opittiin kokeneen hoitajan, yleensä osastonhoitajan,1028 ohjauksessa työtä 
tehden, ”learning by doing”. Diakonissakoulutus alkoi Suomessa 1860-luvulla 
ja sairaanhoitajakoulutus vuonna 1889. 1800-luvun loppupuolella ja erityisesti 
1930-luvulla lääkärit halusivat rajoittaa sairaanhoitajakoulutuksen tietoperustaa 
ja tehtäviä ja perustelivat kannanottojaan sairaanhoitajien mahdollisuudella puos-
karointiin.1029 

Lääkärit eivät olleet ainoa ryhmä, joka käytti puoskaroinnin uhkaa turvatak-
seen oman ammattikuntansa etuja ja asemaa. Myös sairaanhoitajat nostivat esil-
le puoskarointikysymyksen esille vuonna 1939, kun apusisarkoulutus aloitettiin. 
Apusisarkoulutus oli sairaanhoidon ammatillisen moninaistumisen alku.1030 Sen 
seurauksena aiemmin sairaanhoitajan koulutukseen ja työhön kuuluneita tehtä-
väokonaisuuksia siirtyi uusille ammattiryhmille. Sodan poikkeusolot pakottivat 
terveydenhuollon aiempaa joustavampaan työnjakoon eikä paluuta sotia edeltä-
neeseen aikaan enää ollut. Anja Heikkisen sanoin sairaanhoitajien koulutuksella 
oli tiivis yhteys kansallisiksi nähtyihin terveydenhuollon ongelmiin, sairaanhoita-
jien professiopyrkimyksiin ja ”hyvinvointi”-Suomen syntymiseen.1031

Ammattitutkinnon laillistus- ja rekisteröintikäytännöt edistävät ammattikun-
nan professionaalistumispyrkimyksiä, koska rekisteröinnillä voidaan tehokkaasti 
säädellä sitä, minkälainen asiantuntijatieto oikeuttaa tietyn ammatin harjoittami-
seen. Siten samalla suljetaan ulkopuolelle ne, jotka eivät täytä rekisteröinti- ja lail-
listusvaatimuksia. He ovat puoskareita. Muun muassa Anne Marie Raffertyn mu-
kaan useimmat sairaanhoitajakoulutuksen historiaa tutkineet ovat aliarvioineet

1028 Valtion sairaanhoitajatarkoulun ja valmistavan sairaanhoitajatarkoulun ohjesään-
nön lisäys/26.5.1943 (Stakes LKH); LKH:n kirje DNo 1652.1956.S/8.3.1956 (Stakes 
LKH EA-sarja).
1029 Oittinen 2001, 70–71.
1030 Lämsä 2005, 77.
1031 Heikkinen 1995, 285–289.
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tai jopa ohittaneet sairaanhoitajien rekisteröinnin vaikutuksen sairaanhoitajakou-
lutuksen muotoutumiseen ja sairaanhoitajien ammattitaidon kohoamiseen.1032 

Raffertyn toteamus pitää paikkansa myös Suomen sairaanhoitajakoulutuksen 
historiantutkimuksessa. Edelleenkin ovat melko lailla tutkimatta rekisteröinnin ja 
laillistusmenettelyn vaikutukset sairaanhoitajan ja lääkärien professionaalistumi-
seen sekä lääketieteen ja hoitotieteen kehitykseen.

7.1 Tutkinnon ja rekisteröinnin merkitys

Suoritettu tutkinto ja sen mahdollistama oikeutus toimia asiantuntijana ovat 
keskeisiä vallankäytön ilmentymiä ja välineitä foucaultlaisessa lähestymistavas-
sa. Tutkinto on asiantuntijatiedon ja -vallan tiivistymä, jossa yhdistyvät valvovan 
hierarkian, normalisoivan kurin ja tarvittaessa myös rangaistuksen keinot.1033 Tie-
don ja vallan kietoutuminen punosmaisesti yhteen ”ilmenee kaikessa näyttävyy-
dessään” juuri tutkintoon johtavissa suorituksissa, kuten erilaisissa pääsykokeissa, 
kuulusteluissa ja lopulta myös itse tutkinnossa.1034 Tutkinnon merkitys perustuu 
siihen, että sen läpäisseiden rekisteröinnillä varmistetaan oikeanlaisten asiantun-
tijoiden saaminen, sillä vain näillä asiantuntijoilla on koulutuksensa perusteella 
kyky ja oikeus tulkita tietoa. He ovat hyväksytyn tiedon eli vallitsevan totuuden 
tulkkeja.1035  

Keith Hoskin arvostelee Foucault´n väitettä, että muodolliseen pätevyyteen 
oikeuttavat tutkinnot, kuten esimerkiksi opettajan tutkinto, olisi otettu käyttöön 
1700-luvulla. Pariisissa ja Bolognassa yliopiston opiskelijoiden oli osoitettava 
muodollinen pätevyytensä ennen kuin heidät voitiin valita opettajan tehtävään 
jo vuosien 1150 ja 1200 välisenä aikana. Tämä todistaa Hoskinin mukaan uuden-
laisesta vallasta, sillä tietoa hallinneilla professoreilla oli mahdollisuus tutkinnon 
perusteella erotella kelpuutettavat opiskelijat kelvottomista.1036 Oman tutkimuk-
seni näkökulmasta keskustelu tutkinto- ja rekisteröintijärjestelmän iästä ei ole 
oleellista. Sen sijaan Hoskinin esimerkki tutkinnosta normalisoivan vallankäytön 
mahdollistajana on löydettävissä suomalaisesta sairaanhoitajien ja kansakoulun-
opettajien koulutuksesta.

Sairaanhoitajan tutkintoon liittyi oleellisesti kysymys tutkinnon suorittaneiden 
rekisteröinnistä. Sairaanhoitajan tutkinto, koulutettujen sairaanhoitajien rekiste-
röinti ja rekisteröitymisoikeus olivat merkittäviä vallankäytön ilmenemismuotoja. 
Niiden avulla epäkelvot sairaanhoitajat suljettiin ammattikunnan ja virallisessa 
terveydenhuollossa annetun sairaanhoidon ulkopuolelle. Tutkintojen käyttöön-
otto merkitsi siten arvostelun totaalista ja jatkuvaa läsnäoloa sairaanhoitajaksi 
kasvattamisessa. Samalla tarkkailu ulotettiin aina vain syvemmälle ja useampiin 
asioihin. Professionaalistumispyrkimysten näkökulmasta tutkinto ja rekisteröinti

1032 Rafferty 1996, 182. Ks. myös Bradshaw 2001, 54–60.
1033 Foucault 2000b, 251–252; Dreyfus & Rabinow 1982, 156–160; Simola 1995, 29.
1034 Foucault 2000b, 251–262.
1035 Dreyfus & Rabinow 1982, 179.
1036 Hoskin 1990, 29–53.
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helpottivat sairaanhoitajien erottautumista vähemmän koulutetuista hoitajista ja 
vahvistivat asiantuntijan statusta.1037

Rekisteröinti tarkoittaa yleensä viranomaisen, joskus myös jonkin muun tahon, 
pitämää kelpoisuusrekisteriä. Ainoastaan siihen merkityillä on laillinen oikeutus 
harjoittaa esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan ammattia. Tämä tarkoittaa sa-
malla sitä, että kyseisen ammatin harjoittaminen on kielletty rangaistuksen uhalla 
kaikilta muilta. Suomessa sairaanhoitajan näytöksi kelpoisuudesta vaadittiin tut-
kintotodistus. Lääkintöhallituksen ylläpitämään1038 sairaanhoitajarekisteriin mer-
kittiin tutkinnon suorittajan henkilötiedot, tutkinnon suorituspaikka ja -aika sekä 
tutkinnon vastaanottanut koulutusorganisaatio tai muu viranomaisen hyväksy-
mä tutkinnon vastaanottaja. Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä1039 tultua 
voimaan sairaanhoitajien rekisteröinti muuttui 1994 Suomessa sairaanhoitajien 
laillistusmenettelyksi. Menettelyinä rekisteröinti ja laillistus ovat niin samansisäl-
töisiä, että käytän kyseisiä käsitteitä rinnakkain.   

Sairaanhoitajien tutkinto- ja rekisteröintikäytäntö on mielenkiintoinen nor-
malisoinnin ja kurinpidon näkökulmasta. Samalla myös oppikirjojen käyttö tie-
don rajaajana tulee hyvin esiin yhtenäisestä sairaanhoitajan tutkinnosta ja sai-
raanhoitajien rekisteröinnistä Englannissa käydyssä keskustelussa. Vuonna 1874 
englantilainen professori Henry W. Acland ehdotti Florence S. Leen oppikirjaan 
Handbook for Hospital Sisters kirjoittamassaan esipuheessa sairaanhoitajien re-
kisteröintiä, jotta yhtenäisillä pätevyyskokeilla olisi varmistettu sairaanhoitajien 
osaaminen ja kohotettu sairaanhoidon laatua.1040 Sitä, miksi juuri Acland laati esi-
puheen Leen kirjaan, ei ole saatu selville.1041 Myöskään ei tiedetä, miksi Acland 
tuolloin teki ehdotuksensa. 

Koulutettujen sairaanhoitajien halukkuudesta rekisteröityä keskusteltiin vilk-
kaasti eri puolilla maailmaa 1900-luvun alkuaikoina. Ensimmäisenä rekisteröin-
nin aloitti Uusi-Seelanti vuonna 1909.1042 Rekisteröinnin hyötyjä ja haittoja poh-
dittiin laajasti 1909 kansainvälisessä sairaanhoitajien kongressissa, jossa esiteltiin 
rekisteröintikeskustelua Uudessa-Seelannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa.1043 Erityisen kiivasta mielipiteiden vaihto oli Isossa-Britanniassa 
1880-luvulta aina vuoteen 1919 saakka. Osa sairaanhoitajista kannatti innokkaasti 
rekisteröinnin aloittamista ja osa vastusti sitä tiukasti. 

Nightingale vastusti jyrkästi rekisteröintiä, koska 1) se hankaloitti rekisteröi-
dyn, mutta muuten sopimattoman sairaanhoitajan irtisanomista 2) tutkintoko-
keet painottivat väistämättä teknistä osaamista, sillä millään kokeilla ei pystytty 
mittaamaan sairaanhoitajaoppilaan ominaisuuksien ja luonteen sopivuutta 3) se 
työllisti opettajia ja ylihoitajia ja oli kallista 4) väestö saattoi olettaa, että rekiste-
röinti takasi rekisteröityjen ammattitaidon 5) se alensi parhaiden sairaanhoita-

1037 Dreyfus & Rabinow 1982, 176.
1038 Tehtävä siirtyi 1993 terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (SA 1074/1992).
1039 SA 559/1994.
1040 Bradshaw 2001, 69; Dock 1912, 36; Rafferty 1996, 45–46.
1041 Rafferty 1996, 43–44.
1042 Dock 1912, 203–204.
1043 Nimimerkki O. L. 1909; Nimimerkki O. L. 1911.  
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jien statusta. Sairaanhoitajajärjestöt hyväksyivät jäsenekseen vain sellaiset, jotka 
täyttivät järjestöjen laatimat kelpoisuus- eli sopivuusvaatimukset. Rekisteröinnillä 
järjestöt pakotettiin hyväksymään jäsenikseen kaikki rekisteröidyt. Näin älykkäät 
ja hyvän pohjakoulutuksen omaavat naiset kykenivät läpäisemään helposti tut-
kintokokeet ja rekisteröitymään sairaanhoitajiksi, vaikka eivät (sairaanhoitajien 
näkemyksen mukaan) luonteensa takia soveltuneet kutsumustyöhön. Nightingale 
pelkäsi, että opettaja tai ylihoitaja ei enää voinut estää sopimattoman oppilaan 
valmistumista tai sairaanhoitajana työskentelyä.1044

Nightingalen kannanoton taustalla oli pelko siitä, että Nightingale-kouluista 
valmistuneet eivät olisi täyttäneet rekisteröinnin edellytyksiä. Historioitsija Brian 
Abel-Smithin mukaan huoli olikin aiheellinen, sillä Nightingale-sairaanhoitajien 
koulutus perustui pääasiassa työssä oppimiseen. Sen läpäisivät myös sellaiset op-
pilaat, joilla oli matala pohjakoulutus. Jotkut maaseutusairaaloiden sairaanhoi-
tajakoulujen ylihoitajat vastustivat rekisteröintiä, koska pelkäsivät sen johtavan 
oppilaspulaan ja pahimmillaan maaseutukoulujen sulkemiseen. Jotkut, niin ikään 
maaseudulla työskentelevät lääkärit, olettivat, että liian koulutetut sairaanhoita-
jat saattoivat hairahtua puoskaroimaan. Lääkäreiden mukaan potilaiden ei voinut 
olettaa ymmärtävän lääkärin ja sairaanhoitajan koulutuseroa. Vastustajien mu-
kaan rekisteröinti vääjäämättä johti sairaanhoitajapulaan, koska vain rekisteröidyt 
saivat jatkaa sairaanhoitajan ammatissa. Suurin osa sairaanhoitajana työskennel-
leistä ei ollut suorittanut rekisteröinnin edellyttämää sairaanhoitajakoulutusta tai 
-tutkintoa.1045

Rekisteröinnin vastustajat katsoivat, että lääkäriltä vaadittua tieteellistä osaa-
mista saattoi mitata kuulusteluilla tai muilla loppukokeilla. Sairaanhoitajan työssä 
tärkeintä oli kutsumus, sopiva luonne ja empatiakyky, joita ei voinut mitata.1046 

Tosin juuri mittausta harrastivat ylihoitajat ja sairaanhoitajakoulujen sairaanhoi-
tajaopettajat, joilla oli valta arvostella oppilaiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
Tällaisen mittaamisen voimakkain muoto oli ylihoitajan tai opettajan näkökul-
masta sopimattoman oppilaan tai sairaanhoitajan erottaminen. Koulutuksen ai-
kana ylihoitaja tai opettaja vertasi sairaanhoitajaoppilasta oppikirjoissa esitettyi-
hin hyvän sairaanhoitajan kriteereihin. Nightingale kuten moni muukin ylihoitaja 
tai sairaanhoitajaopettaja oli osallistunut oppikirjojen laatimiseen, joten heidän 
näkemyksensä normalisoivat oppikirjojen avulla käsitystä sairaanhoitajasta.

 Rekisteröinnin puolustajat (muun muassa Bedford Fenwick, Isla Stewart) eivät 
kiistäneet sairaanhoitajan sopivan luonteen merkitystä ja pitivät myös kutsumusta 
tärkeänä. Lontoolaislääkärit ja suuri osa muualla työskennelleistä lääkäreistä kan-
nattivat rekisteröintiä. He olivat nimittäin työssään todenneet, että oli lääkäreiden 
ja potilaiden etu, että sairaanhoitajat olivat hyvin koulutettuja.1047 Rekisteröinnin 
kannattajat katsoivat, että rekisteröinti takasi eri kouluista valmistuvien sairaan-
hoitajien osaamistason yhtenäistymisen. Sairaanhoitajien asiantuntemus raken-

1044 Bradshaw 2001, 69–72; Dock 1912, 40–59.
1045 Abel-Smith 1960, 62, 67, 75, 85.
1046 Bradshaw 2001, 69–72; Dock 1912, 40–59; Palmer 1983, 20–22.
1047 Abel-Smith 1960, 74–75.
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tui käytännön taidoista ja teoreettisista tiedoista, joita voitiin mitata tutkintoon 
sisältyvillä kokeilla.  Päinvastoin kuin vastustajat väittivät, puolustajien mukaan 
rekisteröinti varmisti hyville sairaanhoitajille aiempaa helpomman työllistymisen 
ja yhteiskunnan arvostuksen.

Rekisteröinnin käyttöönottoa puolustaneiden mukaan pelko sopimattomi-
en sairaanhoitajien määrän kasvusta oli turha, koska rekisteröinti ennemminkin 
poisti alalta huonoja hoitajia. Lisäksi puolustajat vakuuttivat, että epäasiallisesti 
käyttäytyvä, huonosti potilaita kohteleva tai muutoin sairaanhoitajaksi sopima-
ton henkilö voitiin milloin vain poistaa rekisteristä. Rekisteröintikäytäntö paransi 
potilasturvaa, koska vain ammattiin koulutetut, taitavat ja sopivat sairaanhoitajat 
hyväksyttiin. Samalla päästiin eroon vale-sairaanhoitajista, jotka esiintyivät sai-
raanhoitajina, mutta joilta puuttui vaadittava koulutus. Menettely edisti itse asi-
assa sairaanhoitajien professiopyrkimyksiä, joita kannattivat myös rekisteröintiä 
vastustaneet sairaanhoitajat.1048

Vuosikymmenien riitelyn jälkeen vuonna 1919 sairaanhoitajien rekisteröinti 
aloitettiin ja General Nursing Councilin (GCN, sairaanhoitajien pätevyyslauta-
kunta) perustettiin. Se oli vaihtelevien kokoonpanojen jälkeen lopulta sairaan-
hoitajien ylläpitämä rekisteröintiorganisaatio, joka vastasi myös valtion sairaan-
hoitajatutkinnon käytännön järjestelyistä.1049 Vuonna 1919 päätettiin yhtenäisestä 
valtakunnallisesta sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmasta, joka otettiin käyt-
töön vuonna 1923.

7.2 Rekisteröintikeskustelu Suomessa

Suomessa sairaanhoitajien rekisteröinnistä ei kiistelty kuten Englannissa. Täällä 
asia ei herättänyt keskustelua, vaan ilmeisesti rekisteröintiä kannatettiin laajasti.1050 
Miksi näin? Täkäläiset lääkäri- ja sairaanhoitajajärjestöt seurasivat tiiviisti, joskin 
ehkä pienellä viiveellä rekisteröintihanketta ja muutakin ajankohtaista keskuste-
lua ulkomaisissa ammattilehdissä ja kansainvälisissä julkaisuissa. Pohjoismaihin 
ja jonkin verran myös Keski-Eurooppaan tehtiin eripituisia opinto- ja täydennys-
koulutusmatkoja.1051 Niitä referoitiin ja niistä keskusteltiin Suomen sairaanhoita-
jataryhdistyksen kuukausikokouksissa ja Epionessa.1052 Siten sairaanhoitajilla oli 
mahdollisuus muodostaa käsityksensä ottamalla huomioon muiden kokemukset. 
Lääkärit kannattivat sairaanhoitajien rekisteröintiä, koska sen avulla lääkärijoh-
toinen lääkintöhallitus saattoi paremmin valvoa sairaanhoitajia, varmistaa oman 
ammattikuntansa asemaa ja ehkäistä puoskarointia. Sekin auttoi asiaa, että Suo-
messa piirilääkärit olivat saaneet hyviä kokemuksia kätilöiden rekisteröinnistä ja

1048 Bradshaw 2001, 67–69, 74–77; Dock 1912, 40–59.
1049 Neuman-Rahn 1927, 120–131.
1050 Tallberg 1991, 54.
1051 Tallberg 1998, 110, 113–116; von Bonsdorff  B. 1975, 20–21.
1052 Nylander 1909; ”Om förtegenhetsplikt” (Epione 1909); Nimimerkki O. L. 1909; 
Nimimerkki O. L. 1910b.
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siihen liitetystä ammattitaidon ylläpitokoulutuksesta. Kätilöiden ammattitaito oli 
kohentunut.1053 Sairaanhoitajat halusivat puolestaan rekisteröinnillä erottautua 
muista sairaiden hoitajista. Siten rekisteröinti oli molempien keskeisten ammat-
tikuntien etu.   

Sairaanhoitajakoulut ilmoittivat valmistuneet sairaanhoitajat lääkintöhallituk-
sen ylläpitämiin nuorempien ja vanhempien sairaanhoitajattarien nimikirjoihin, 
mutta varsinaista rekisteriä sairaanhoitajista ei pidetty.1054 Suomen Sairaanhoita-
jataryhdistyksen valmistavan sairaanhoitajakoulun johtajatar Ellen Nylander ja 
sairaanhoitajavaikuttaja Olga Lackström vaativat 1910-luvulla useaan otteeseen, 
että muiden maiden tapaan Suomessakin keskusteltaisiin sairaanhoitajien rekiste-
röinnistä. Molemmat kannattivat rekisteröintiä, mutta muistuttivat, että luotetta-
va rekisteröinti edellytti sairaanhoitajakoulujen opetusohjelmien yhtenäistämistä. 
Toisin sanoen valtakunnallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja yhtenäistä 
pohjakoulutusvaatimusta, joka käytännössä tarkoitti nuoremman ja vanhemman 
sairaanhoitajanpätevyyksistä luopumista. Rekisteröinti tarkoitti myös sairaanhoi-
tajaopetuksen jatkuvaa viranomaisvalvontaa, sillä vain siten rekisteröinti takasi 
rekisteröityjen sairaanhoitajien yhtenäisen ammattitaidon ja -tiedon.1055 Toiveista 
huolimatta Epioneen ei saatu ainuttakaan mielipidekirjoitusta asiasta eikä asiaa 
käsitelty pöytäkirjojen mukaan sairaanhoitajataryhdistyksen hallituksessa tai kuu-
kausikokouksissa.1056 Rekisteröinti ei innostanut ammattikuntaa julkiseen keskus-
teluun, koska tämä hyväksyi sairaanhoitajaeliitin esittämät perustelut rekisteröin-
nin hyödyllisyydestä. 

Lääkintöhallitus esitti sairaanhoitajien rekisteröinnin aloittamista ensimmäi-
sen kerran jo 1910 ehdotuksessaan sairaanhoitajakoulutuksen ohjesäännöksi. Eri 
tahot kannattivat rekisteröintiä, mutta olivat vahvasti erimielisiä aivan kaikesta 
muusta ohjesääntöehdotuksessa. Sairaaloiden johtokunnat, valtion viranomai-
set sekä ennen kaikkea lääkärit ja sairaanhoitajat monenlaisine yhdistyksineen ja 
järjestöineen riitelivät sairaanhoitajakoulutuksen pituudesta, vaadittavasta poh-
jakoulutuksesta, koulutuksen sisällöstä ja yhtenäistämisestä vuosikausia. Koska 
sopuun ei päästy, rekisteröinti irrotettiin lopulta sairaanhoitajakoulutuksen asia-
kokonaisuudesta,1057 ja 7.9.19151058 lääkintöhallitus aloitti sairaanhoitajien rekiste-

1053 Hänninen 1965, 156.
1054 Nimimerkki O. L. 1910b, 48–49.
1055 Nylander 1909, 118- 120; Nylander 1916a; Nimimerkki O. L. 1911; Nimimerkki 
O. L. 1916, 147.  
1056 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1948, 14; Tallberg 1991, 54–55.
1057 Esim. Tallberg 1988b. Tutkimus käsittelee yksityiskohtaisesti käytyä taistelua. Ks. 
myös Sorvettula 1998, 69–70; Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 17–20; 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1948, 14. 
1058 Lääkintöhallitus määräsi kiertokirjeissään 237/7.9.1915 sairaaloiden johtajat ja 
238/7.9.1915 piirilääkärit ilmoittamaan 1.12.1915 mennessä työssä olleet sairaanhoita-
jat ja sairaaloiden kouluista valmistuneet sairaanhoitajat (KA LKH I Da 116).
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röinnin Suomessa ensimmäisenä Pohjoismaana huolimatta siitä, että koulutus oli 
varsin kirjavaa ja monentasoista.1059 

Lääkintöhallituksen päätöksellä1060 määriteltiin ensimmäisen kerran se, kuka 
oli suorittamansa tutkinnon perusteella asiantuntija ja sai käyttää sairaanhoitajan 
nimikettä. Sairaanhoitajien rekisteröinti on Suomessa aina kuulunut viranomais-
tehtäviin, siitä eivät ole vastanneet ammattijärjestöt kuten eräissä muissa mais-
sa.1061 Sen sijaan lääkäri saattoi ennen vuotta 1931 vapaasti käyttää erikoislääkärin 
nimikettä ja päättää itse myös omasta erikoisalastaan.1062 Tosin lääkintöhallituk-
sen mukaan oli ”herättänyt kiusallista huomiota, että joku lääkäri saattoi ilmoittaa 
hoitavansa tiettyjä sairauksia ilman, että olisi ollut erikoisesti perehtynyt vastaa-
vaan alaan”.1063 Tällainen ei kuitenkaan ollut laitonta, joten keskusvirasto ei kyen-
nyt estämään tätä ”korkeamman tason puoskarointia”.1064 Vuosina 1931–1960 
erikoislääkärin oikeuden ja pätevyyden myönsi Suomen Lääkäriliiton spesialiteet-
tilautakunta. Lääkintöhallitus, jolle oli muilta osin uskottu lääkärien kontrollointi, 
ei pitänyt käytäntöä hyvänä, mutta lääkäriliitto vastusti voimallisesti spesialistipä-
tevyyksien siirtämistä lääkintöhallitukselle. Lääkintöhallitus vetosi kansainvälisiin 
esimerkkeihin ja sai lopulta tavoitteensa läpi, kun eduskunta hyväksyi asiaa koske-
van lain muutoksen.1065 

Koulutetut sairaanhoitajat ja Suomen Sairaanhoitajataryhdistys kannattivat 
sairaanhoitajien rekisteröinnin käyttöönottoa, koska ne halusivat erottautua vä-
hemmän koulutetuista sairaanhoitajista. Lääkintöhallitus nimittäin myönsi vuo-
desta 1910 lähtien nuoremman sairaanhoitajan pätevyyksiä myös pitkän työko-
kemuksen perusteella, vaikka hakijalta puuttui alan ammatillinen koulutus.1066 
Käytännössä sairaalan (yli)lääkäri päätti, vastasivatko sairaanhoitajana työsken-
nelleen tiedot ja taidot lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulun käyneiden osaa-
mista. Jos lääkärin käsityksen mukaan vastasivat, lääkintöhallitus antoi kyseiselle

1059 Sairaanhoitajan, kätilön ja terveydenhoitajan osaamisvaatimukset terveydenhuol-
lossa 2000; SA 426/1929 asetus sairaanhoitajattaren- ja sairaanhoitajantoimen harjoit-
tamisesta. Lääkäreiden ja proviisorien laillistuskäytäntö oli aloitettu Suomessa vuonna 
1688 (Terveydenhuollon henkilöstön suunnitteluun vaikuttaneet … 1988, 5).
1060 LKH:n kiertokirjeet 237–238/7.9.1915 (KA LKH I Da 116).
1061 Konttisen (1991, 55) mukaan on myös maita, joissa ammattijärjestöt vastaavat re-
kisteröinnistä ja siten monopolisoivat ammattinimekkeitä. Hän ei kuitenkaan mainitse 
esimerkkejä.
1062 Ohtonen & Koski & Vinni 1983, 9.
1063 Pesosen 1980, 669.
1064 Rinne & Jauhiainen 1988, 109.
1065 Esim. Susitaival 1960, 269–272; Pesonen 1980, 669–672.
1066 Asetuksen 14/1911 1. §:n mukaan koulutetun sairaanhoitajattaren ”oikeuden saa 
lääkintöhallituksen harkinnan mukaan sairaanhoitajatar, joka ei ole suorittanut vas-
tamainittuja näytteitä (tutkintotodistus), mutta on lääkintöhallitukselle todistanut 
muulla tavoin saavuttaneensa semmoisen taidon kuin vaaditaan koulutetuksi sairaan-
hoitajattareksi kelpaavaisuuteen.”
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henkilölle nuoremman sairaanhoitajan pätevyyden. Kun 1917 viimeistenkin lää-
ninsairaaloiden sairaanhoitajakoulutus pidennettiin yhteen vuoteen, tästä menet-
telytavasta luovuttiin vähitellen.1067

Sairaanhoitajien rekisteröinnin aloittamisesta huolimatta kouluttamattomien 
palkkaaminen harjoittelijoiksi kunnansairaaloihin ja kiertäviksi sairaanhoitajiksi 
maaseudulle jatkui pitkään. Menettelyyn oli monia syitä, kuten sairaaloiden jat-
kuva työvoimapula ja koulutettujen sairaanhoitajien vähäisyys. Siksi syrjäisimpiin 
kuntiin ei useinkaan riittänyt koulutettuja hakijoita.1068 Jatkuvasti talousvaikeuk-
sissa olleille sairaaloille oli halvempaa palkata harjoittelijoita, jotka työkokemuk-
sen karttuessa siirrettiin ensin sairaanhoitajien sijaisiksi ja sittemmin vakinaistet-
tiin sairaanhoitajiksi. Tällaisissa tilanteissa sairaanhoitajien rekisteröinti ei taannut 
sitä, että rekisteröity oli tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja. Selostan harjoitteli-
jakäytäntöä tarkemmin luvussa 7.4.

Rekisteröinnin liittäminen sairaanhoitajatutkintoon korosti sairaanhoitajan 
asiantuntijatietoa ja asiantuntija-asemaa, jota 1930-luvulla alkanut koulutuksen 
yhdenmukaistaminen ja siirtyminen yhteen tutkintoon edelleen vahvistivat. Oli 
potilaiden, sairaanhoitajien, lääkärien ja valtion etu, että sairaanhoitajilta vaa-
dittiin tiettyä vähimmäisosaamista. Mutta osapuolten eturistiriidat heijastuivat 
monin tavoin sairaanhoitajien asiantuntemuksen kehittämiseen: lääkärit pelkä-
sivät auktoriteettiasemansa menettämistä ja valtio halusi minimoida koulutus- ja 
työvoimakustannukset. Sairaanhoitajat halusivat, että koulutuksessa siirrytään 
oppipoikajärjestelmästä laaja-alaiseen ja tietopuoliseen opetukseen perustuvaan 
koulutukseen. Sen oletettiin antavan entistä itsenäisemmän aseman sairaalaorga-
nisaatioissa ja entistä paremman yhteiskunnallisen arvostuksen. Vastaavanlaisia 
sairaanhoitajien professionaalistumispyrkimyksiä oli samaan aikaan käynnissä 
muissakin Pohjoismaissa.1069

Rekisteröinti, sairaanhoitajakoulutuksen pituus ja sairaanhoitaja-
järjestöjen jäsenyys 

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys kannatti sairaanhoitajien rekisteröintiä, kos-
ka sen avulla koulutetut sairaanhoitajat pystyivät erottautumaan kouluttamatto-
mista. Kun ammatinharjoittaminen kytkettiin tietyn tutkinnon suorittamiseen 
tai järjestön jäsenyyteen, sairaanhoitajat katsoivat sen edistävän ammattikunnan 
professionaalistumispyrkimyksiä. Kaikissa Pohjoismaissa sairaanhoitajakoulu-
tuksen pituus ratkaisi sen, hyväksyttiinkö sairaanhoitaja järjestön täysivaltaiseksi 
jäseneksi. 

1067 LKH:n kiertokirje piirilääkäreille DNo 2558.1933; Lääkintöneuvos Herman Lavo-
niuksen kirje Iisalmen sairaalaan tri M. Hämäläiselle 10.1.1925 (KA LKH V Hg 1). 
Esimerkiksi Oulun lääninsairaalan sairaanhoitajakoulu pidensi 1915 koulutuksen 
kaksivuotiseksi (Oulun lääninsairaalan kaksivuotiset kurssit (OMA OSY Ua 1 Kipinä 
1/1915). 
1068 Esim. Kurvisen kirjoitukset Kipinässä (OMA OSY Ua 1 Kipinä 6/1915; OMA OSY 
Ua 3 Kipinä 7/1917).
1069 Laino 2005, 255.
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Suomessa lääkintöhallitus rekisteröi sekä nuoremman että vanhemman sai-
raanhoitajan pätevyyden saaneet. SSY hyväksyi vuoteen 1925 saakka jäsenikseen 
myös nuoremman pätevyyden saaneet. Vuoden 1925 sääntömuutoksen jälkeen 
yhdistyksen jäsenmerkkiä ja -pukua saivat käyttää vain vanhemmat sairaanhoi-
tajat.1070 Suomen sairaanhoitajatarliittoon hyväksyttiin molempien pätevyyksien 
perusteella rekisteröidyt,1071 mutta vasta 1945 nuoremmat sairaanhoitajat saivat 
oikeuden käyttää liiton jäsenmerkkiä. Jäsenten eriarvoisuudesta kyllä keskusteltiin 
1928, mutta sääntöjä ei muutettu, koska siirtymisen valtion ylläpitämiin sairaan-
hoitajakouluihin katsottiin korjaavan tilanteen itsestään.1072 Koska Suomessa vi-
ranomainen ylläpiti sairaanhoitajarekisteriä, sairaanhoitajajärjestön jäsenyydellä 
ei ollut vaikutusta siihen.   

Norjassa Norsk Sykepleierskeforbund (perustettu 1912) hyväksyi jäsenikseen 
vain ne, jotka olivat käyneet vähintään kolmivuotisen sairaanhoitajakoulun.1073 
Vasta vuonna 1948 sairaanhoitajien koulutus piteni koko Norjassa kolmevuoti-
seksi ja siirtyi valtion valvontaan. Samana vuonna Norjassa otettiin käyttöön sai-
raanhoitajien laillistusmenettely.1074

Tanskassa kolmivuotinen sairaanhoitajakoulutus yleistyi nopeasti, koska si-
käläinen sairaanhoitajaliitto hyväksyi jäsenikseen ainoastaan vähintään kolmi-
vuotisen alan koulutuksen käyneet. Siksi se järjesti 1920-luvulla vuoden mittai-
sia täydennyskursseja (suplærende uddannelse) yhteistyössä suurten sairaaloiden 
kanssa, koska eräissä maakuntasairaaloiden sairaanhoitajakouluissa koulutusaika 
oli alle kolme vuotta.1075 Vuonna 1933 Tanskassa aloitettiin sairaanhoitajien lail-
listusmenettely ja samalla koulutuksen pituudeksi säädettiin lailla kolme vuotta. 
Samana vuonna sairaanhoitajakoulutus siirtyi terveyshallituksen vastuulle. Laillis-
tuslain mukaan laillistetun sairaanhoitajan koulutukseen tuli sisältyä käytännöl-
listä ja tietopuolista opetusta, mutta laissa ei mitenkään määritelty koulutuksen 
sisältöä. Ainakin yksi syy tähän oli se, että yksityisinä sairaanhoitajina toimineet, 
lyhyemmän koulutuksen saaneet ja sairaanhoitajaliiton ulkopuolelle suljetut sai-
raanhoitajat vastustivat kiivaasti laillistusmenettelyä. 

Vuoteen 1939 saakka ruotsalaiset sairaanhoitajat olivat järjestäytyneet vuonna 
1910 perustettuihin kahteen järjestöön, jotka ylläpitivät sairaanhoitajarekisteriä ja 
välittivät koulutettua työvoimaa. Vähintään 18 kuukauden koulutuksen suoritta-
neet kuuluivat yhdistykseen Svensk sjuksköterskeförening (SSF), vähemmän kou-
lutettujen järjestö oli Allmänna svenska sjuksköterskeförening (ASS).1076 Vuodesta 
1923 lähtien SSF oli entistä enemmän sairaanhoitajaeliitin yhdistys, koska se edel-

1070 Protokollen berättär 1973, 15, 112. 
1071 Ssl vuosikertomukset 1925–1926 (THA Ssl).
1072 Sorvettula 1998, 159.
1073 Dock & Stewart & Seymer 1965, 149–151. Ks. myös ”Sairaanhoitajattaren koulu-
tuksesta Skandinavian maissa” (Epione 1924).
1074 Laiho 2001, 177–182; Wyller 1953, 192.
1075 ”Sairaanhoitajattaren koulutuksesta Skandinavian maissa” (Epione 1924).
1076 Emanuelsson 1990, 20, 136; Dock 1912, 252–253. 
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lytti jäseniltään vähintään kolmivuotista sairaanhoitajakoulutusta.1077 Tämä johti 
siihen, että valtaosa (80–90 %) sairaanhoitajakoulutuksen käyneistä jäi järjestön 
ulkopuolelle.1078 SSF:llä oli kiinteät siteet yksityisiin sairaanhoitajakouluihin, joten 
järjestö painotti sitä, että sairaanhoitajakoulutuksen valtiollistaminen tai sairaan-
hoitajien laillistuskäytäntö ei saanut johtaa yksityiskoulujen aseman huonontu-
miseen.1079

Agneta Emanuelssonin mukaan vuonna 1920 Ruotsissa tapahtunut sairaan-
hoitajakoulutuksen siirtäminen lääkintöhallituksen tiukkaan valvontaan ja oh-
jaukseen toimi jossain määrin samantyyppisesti kuin valtion ylläpitämä sairaan-
hoitajarekisteri niissä maissa, joissa se aloitettiin huomattavasti aiemmin kuin 
Ruotsissa.1080 Vuonna 1920 voimaan tullut asetus määritteli sairaanhoitajakou-
lutuksen vähimmäispituudeksi kaksi vuotta, mutta jätti avoimiksi sisäänpääsy-
vaatimukset ja koulutussisällöt.  Tämä johti siihen, että lyhyemmän koulutuksen 
käyneet syrjäytyivät sairaanhoitajan tehtävistä.1081 Monet sairaanhoitajakoulut 
olivat uskonnollisten järjestöjen ylläpitämiä, mikä näkyi siinä, että oppilailta edel-
lytettiin kutsumusta ja kristillistä vakaumusta. Niinpä 1930-luvun lopulla virisi 
keskustelu sairaanhoitajakoulutuksen ”maallistamistarpeesta”, jonka seurauksena 
vuonna 1939 Tukholmaan perustettiin ensimmäinen valtion sairaanhoitajakoulu. 
Sen opetussuunnitelmassa painottuivat ehkäisevä sairaan- ja terveydenhoito sekä 
sairaanhoitajan työn yhteiskunnallinen vaikutus. Siksi koulutukseen sisältyi myös 
valtiotieteiden ja sosiologian opintoja.1082 

Vuoden 1952 muutosten yhteydessä Ruotsin sairaanhoitajakoulutuksen ope-
tussuunnitelma yhtenäistyi ja koulutuksen pituudeksi tuli 31–37 kuukautta. Sii-
hen sisältyi kuudesta kahdeksaan kuukauden pituinen erikoistumisjakso ja pa-
kollinen kahdesta kolmeen kuukauden mittainen sairaalaharjoitteluaika ennen 
sairaanhoitajakoulun aloittamista. Koulujen pohjakoulutusvaatimukset vaihteli-
vat edelleen; noin kuusi prosenttia Ruotsin sairaanhoitajakouluihin hakijoista ja 
niihin hyväksytyistä oli suorittanut ylioppilastutkinnon.1083 Ruotsi aloitti sairaan-
hoitajien rekisteröinnin vasta vuonna 1958. 1960-luvun loppupuolella sairaanhoi-
tajakoulutusta uudistettiin seuraavan kerran, jolloin esimerkkinä käytettiin muun 
muassa suomalaisten kokemuksia lukukausijärjestelmästä, soveltuvuuskokeista ja 
yhtenäisestä pohjakoulutusvaatimuksesta.1084

1077 Bohm 1961, 105.
1078 Holmdahl 1994, 196–199.
1079 Bohm 1961, 76.
1080 Emanuelsson 1990, 17.
1081 Emanuelsson 1990, 138–139.
1082 Laiho 2005, 87.
1083 Kuosmanen & Maamies 1965; Laiho 2005, 93–95.
1084 Kuosmanen & Maamies 1965.
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7.3 Asiantuntijatieto ja sairaanhoitajien professionaalistumis-
pyrkimykset  

Susan Eriksson-Piela on tutkinut sairaanhoitajien ja lääkäreiden asiantuntijatie-
toa. Hänen mukaansa asiantuntemus ja ammattitaito olivat 1990-luvulla edelleen 
sidoksissa lainsäädännöllä ja koulutuksella säädeltyihin toimenkuviin, jotka mää-
rittivät kyseisten ammattiryhmien käytännön toimintaa. Toimenkuvista ja niihin 
kytkeytyvästä päätösvallasta syntyivät ammatilliset hierarkiat, joita ylläpidettiin 
niin yksittäisten sairaaloiden arkikäytännöissä kuin valtakunnallisella tasolla vi-
ranomaisdokumenteissa ja julkisessa keskustelussa.1085 Asiantuntijatietoa ja -valtaa 
koskevat käsitykset jakautuivat kahteen erilaiseen tieto- ja uskomusjärjestelmään, 
joilla oli erilaiset roolit eri asiayhteyksissä. Sairaanhoitajat kokivat ammatillisuu-
tensa muodostuvan ammatillisesta osaamisesta, ammatillisesta moraalista, vuo-
rovaikutuksesta potilaan kanssa ja työyhteisön jäsenten välisistä suhteista. Lääke-
tieteellinen asiantuntijatieto näyttäytyi kuitenkin koko terveydenhuollon – myös 
sairaanhoitajien työssä – kovana ytimenä, jota ei sopinut arvioida, kyseenalaistaa 
eikä tehdä merkityksettömäksi. Lääketieteellisellä tiedolla oli siis edelleen oikean-
laisen tiedon monopoli, joka oli perinteisesti oikeuttanut lääkärien hierarkkisen 
vallan ja asiantuntijavallan. 

Sairaanhoitajien asiantuntijatieto tuli esille itsestään selvänä, mutta sen mer-
kitys oli pikemminkin moraalinen kuin ammatillinen. Sairaanhoitajat painottivat 
työssään potilaan kunnioittamista ja inhimillistä kohtaamista. Sen perusteella he 
katsoivat vuorovaikutuksen potilaan kanssa vaativan juuri sellaista ammattitaitoa, 
jota oli vain sairaanhoitajilla, ja siten myös oman professionaalisen kenttänsä.1086 

Tätä ammatillista retoriikkaa ammennettiin erityisesti terveydenhuollon eettisistä 
ohjeistoista. Potilaan kunnioittamissäännöille ei kuitenkaan välttämättä haluttu 
antaa ”ammattitiedon tai professionaalista statusta, koska ne ovat eettisten sään-
töjen muodossa joka tapauksessa olemassa”.1087 Molemmat tietojärjestelmät mah-
dollistivat sen, että yksittäinen lääkäri ja sairaanhoitaja voi asettua asiantuntijan 
asemaan ja esittäytyä rutinoituneena ammattilaisena. Lopulta asiantuntijan valta 
ulottui aina potilaan määrittelyyn saakka: vaikka potilaan hallinnassa olisikin ollut 
oman elämänsä asiantuntijuus, asiantuntijalla oli tietoon kietoutuvaa valtaa mää-
ritellä se, mitä potilas tarvitsi.1088

Sairaanhoitajien pyrkimyksiä kehittää ammatillista koulutustaan ja toimin-
taansa asiantuntijatietoon ja tieteeseen perustuvaksi on usein luonnehdittu pro-
fessionaalistumishankkeiksi.1089Ammattikuntien itsenäistyminen ja omaehtoinen 
järjestäytyminen on ollut hyvin merkittävää professioiden modernisoitumisen 
näkökulmasta.1090 Professiokehitystä tutkineen Esa Konttisen mukaan valtion toi-

1085 Eriksson-Piela 2003, 10.
1086 Eriksson-Piela 2003, 182–184.
1087 Eriksson-Piela 2003, 184.
1088 Eriksson-Piela 2003, 185–186.
1089 Esim. Kivinen & Lehtonen & Vismanen 1985, 14; Rinne & Jauhiainen 1988, 159–
161; Niiniluoto 1996, 152; Laiho 2005, 27.
1090 Konttinen 1993, 37; Konttinen 1997, 49.
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minnalla oli Suomessa suuri merkitys näissä kehityskuluissa, koska valtio valvoi
monin tavoin esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien ammatinharjoittamis-
ta. Siitä huolimatta, että Suomi oli hyvin valtiojohtoinen yhteiskunta 1900-luvun 
alkupuolella, ammattijärjestöt kykenivät vaikuttamaan paljon monen ammatti-
kunnan professionaalistumiseen. Muun muassa kansakoulunopettajien koulutus 
ammatillistui paljolti opettajien itsensä esittämällä tavalla.1091 

Ammattien tutkimuksella on laaja, moni-ilmeinen ja jopa vastakkaisia tul-
kintoja sisältävä tutkimustraditio. Siksi myös profession käsitteellä on lukuisia 
ja erilaisia määritelmiä ja ominaisuuksia riippuen siitä, mitä tutkimusperinnettä 
esittäjä edustaa. Suurin yhteisymmärrys vallitsee siitä, että pitkä erikoiskoulutus 
on profession keskeinen tunnusmerkki.1092 En ota kantaa profession tai profes-
sionalismin käsitteistä käytyihin koulukunta-, paradigma- ja tutkimuskeskustelui-
hin,1093 vaan tarkastelen professioon liitettyjä tunnusmerkkejä vallankäytön ja asi-
antuntijatiedon näkökulmasta, siis riippumatta siitä, mihin tutkimusperinteeseen 
tunnusmerkit kuuluvat. Lähtökohtanani on käsitys, että ammatin professioluon-
ne kuvaa ammatin asiantuntija-asemaa organisaatiossa ja yhteiskunnassa. Käytän 
käsitettä ammattikunta, koska se on lähdeaineistossa käytetty aikalaiskäsite.

Professionaalistumisen käsitteellä viittaan siihen muutosprosessiin, jossa yk-
silö sosiaalistuu ammattikuntaansa: kehitystä, jossa yksilö hankkii tiedolliset ja 
taidolliset valmiudet ja sitoutuu ammattikunnan eettisiin sääntöihin, arvoihin 
ja normeihin, joita ammatissa toimivalta edellytetään. Toisaalta ryhmän tasolla 
”professionaalistumisella tarkoitetaan ammattiryhmässä objektiivisesti ilmenevää 
ammatillistumiskehitystä”.1094 Professionalismin käsitteessä tukeudun Konttisen, 
Rinteen ja Jauhiaisen esittämiin näkemyksiin, joiden mukaan sillä tarkoitetaan 
ammattikunnan toimintaideologiaa, jonka perusteella ryhmä toimii organisoi-
dusti omien etujensa puolesta, itsemääräämisoikeutensa laajentamiseksi ja revii-
rinsä suojelemiseksi.1095

Ammattikunnan vallan perustana on tunnustettu ja institutionaalisesti suojat-
tu tai monopolisoitu, yleensä tieteellinen tieto. Sen kautta ammattikunta yhtenäis-
tyy. Tämä asiantuntijatieto, ammattikunnan itseymmärrys, jatkuvuus ja asema 
suhteessa muihin ammattikuntiin luodaan tavallisesti koulutuksessa.1096 Kun tämä 
tiedon monopoliasema on saavutettu, professio pyrkii kaikin mahdollisin tavoin 
säilyttämään sen itsellään, rajaamalla sen asiantuntemuksensa piiriin kuuluvak-
si, pois kilpailevien ammattiryhmien ulottuvilta. Näissä prosesseissa ratkaisevassa 
asemassa legitimiteetin takaajana on valtio. Terveydenhuoltoon liittyvissä kysy-
myksissä valtion valmistelu-, toimeenpano- ja valvontavalta kuului 1960-luvun 
loppuvuosiin saakka keskitetysti lääkintöhallitukselle. 

1091 Konttinen 1993, 36–38; Rinne & Jauhiainen 1988, 180.
1092 Laiho 2005, 27–30.
1093 Ks. esim. Henriksson 1998, Henriksson 2000, Rantalaiho 2004, Julkunen 2004, 
Rinne & Jauhiainen 1988, Konttinen 1991, Laiho 2005. 
1094 Laiho 2005, 27; Konttinen 1997, 49.
1095 Konttinen 1997, 54; Rinne & Jauhiainen 1988, 8–10.
1096 Eteläpelto 1997, 88; Konttinen 1997, 50; Pirttilä 1997, 77; Rinne & Jauhiainen 1988, 
29–31; Simola 1995, 12–15. 
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Ammatillinen valta voidaan tulkita strategiaksi valvoa ja hallita oman ammat-
tikunnan sosiaalista nousua ja/tai säilymistä sekä strategiaksi erottautua muista 
ammattiryhmistä. Siksi on valvottava omaan ja kilpaileviin 1) ammatteihin sisään-
pääsyä, mikä tapahtuu pohjakoulutusvaatimuksella, tutkinnolla ja rekisteröinnillä 
2) ammatillisia kvalifi kaatioita eli esimerkiksi sopivuutta määrittelemällä 3) kou-
lutusprosessia ja asiantuntijatietoa säätelemällä. Profession käsitteen avulla voi 
tunnistaa ammatillista valtaa hierarkioiden huipulla käyttävät ammattikunnat.1097 
Lea Henrikssonin mukaan terveysalan ammattien tutkimuksessa tulkintanormina 
on ollut lääkärin professio, jota on pidetty muiden ammattikuntien esikuvana ja 
mallina.1098 

 Muodollisten kvalifi kaatioiden lisäksi koulutus tuottaa moraalista ammat-
tikulttuuria kuten ammattietiikkaa, perinteitä ja ammattikieltä. Oma kieli on 
välttämätön edellytys ammatti-identiteetille, ammatilliselle vallankäytölle ja 
ammattikunnan professiostatukselle.1099 Ammattikieleen on tallennettu eri asi-
antuntijasukupolvien ”ammatillista tietovarantoa”.1100 Profession ihanteeseen si-
sältyy kollegiaalinen päätöksenteko ja asiantuntijuuteen perustuva vallankäyttö 
suhteessa asiakkaisiin1101 sekä Raija Julkusen mukaan myös altruistinen toiminta 
asiakkaan hyväksi.1102 Ammattikuntaan kuuluvien asiantuntemus määrittyy aina 
suhteessa toisiin, esimerkiksi suhteessa toisten ammattiryhmien edustajiin, asiak-
kaisiin tai maallikoihin. Profession tunnusmerkkeihin sisällytän sen, että sillä on 
sen etuja ajava järjestö, joka toimii jäsenten välisenä yhdyssiteenä. Arkitodellisuu-
dessa ammattikunnat eivät ole sisäisesti homogeenisia ja yksimielisiä, vaan usein 
erilaiset pienryhmittymät kamppailevat vallasta. Nämä taistelut näkyvät ulospäin 
ristiriitaisina käytänteinä ja kannanottoina.1103

Ammattietiikka tai eettinen säännöstö on profession merkittävä tunnuspiirre. 
Ammattikunnan eettisen säännöstön tulisi taata se, että professiolle asetettuja kor-
keita vaatimuksia noudatetaan eikä ammatin itsenäistä asemaa käytetä väärin. Pro-
fession asemassa oleva ammattikunta kontrolloi itseään ja omaa toimintaansa itse 
laatimallaan säännöstöllä.1104 Ammattietiikka määrittää myös suhdetta asiakkaaseen 
ja kollegoihin. Foucaultlaisesti tulkittuna ammattietiikka tarkoittaa sekä sitä eettistä 
työtä että niitä eettisiä (kutsumus, lojaalisuus, hyvän sairaanhoitajan ominaisuudet) 
ominaisuuksia, joita yksilöltä edellytetään asiantuntijaksi tulemiseen.1105

1097 Henriksson & Wrede 2004, 10–12 (tukeutuen Ezionin, Freidsonin ja Fournierin 
kirjoituksiin); Rinne & Jauhiainen 1988, 8–15; Simola 1995, 12–15 (tukeutuen Bran-
ten, Larsonin ja Rinne & Jauhiaisen teksteihin). 
1098 Henriksson 1998, 15.
1099 Rinne & Jauhiainen 1988, 29–33; Simola 1995, 12–15; Konttinen 1991, 15, 51–55, 
64, 217–220; Henriksson 1998, 22; Henriksson 2000, 85–87.
1100 Berger & Luckmann 1994, 52. 
1101 Rinne & Jauhiainen 1988, 29–31; Simola 1995, 12–15; Henriksson 1998, 22; Hen-
riksson 2000, 85–87.
1102 Julkunen 2004, 169.
1103 Konttinen 1989, 132–133. Ks. myös Rantalaiho 2004, 235–236; Laiho 2005, 33.
1104 Konttinen 1991, 220. Suomen sairaanhoitajaliitto on julkaissut sekä omat että 
Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n eettiset ohjeet (Fry 1997).
1105 Jauho 2004, 88.
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Venny Snellman käsitteli vuonna 1938 artikkelissaan sitä, mihin suuntaan sai-
raanhoitajakoulutusta pyrittiin kehittämään Suomessa. Hän asetti sairaanhoitaji-
en tavoitteeksi ammatin kehittämisen professioksi: 

”Uskon, että sairaanhoidon laatu riippuu ratkaisevasti siitä, mikä on sairaan-
hoitajattarien oma käsitys ammatistaan.”…”…, että sairaanhoito on tai, että 
sen tulisi olla ”profession.”… Sillä, että sairaanhoito [sairaanhoitajan työ/MS] 
on ”profession” tarkoitetaan, että se kuuluu niihin ammatteihin, jotka kuiten-
kin osittain ovat intellektuelleja, joten siis sairaanhoidon tulisi laadultaan olla 
henkistä työtä. Vielä käsitteeseen sisältyy se, että työ vaatii määrättyä, alempiin 
ammatteihin valmistumiseen verrattuna, korkeampaa, pitkäaikaista koulutus-
ta, että se käsitetään itsenäiseksi työksi, joka vaatii tietomäärää ja korkealle ke-
hittynyttä taitoa, että työ on järjestelmällisen kokeilun alaista ja siis kehittyvää 
ja että tämä ilmenee ammattia käsittelevästä kirjallisuudesta. Tärkeätä on, että 
jokaiseen ”profession” ryhmään kuuluvaan ammattiin liittyy ihanteellinen kä-
sitys työstä vastakohtana työlle, jota suoritetaan vain hyötynäkökohtia silmällä 
pitäen.”1106

Snellman lausui julki sen, että sairaanhoitajaeliitin päämääränä oli saada ammat-
tikunnalle profession asema. Hänen määrittelemänsä profession käsite sisälsi ne 
samat elementit, joita kirjallisuudesta löytyy myös nykyisin. Snellmanin kirjoitus 
osaltaan vahvistaa monen tutkijan esittämää tulkintaa sairaanhoitajien professio-
naalistumispyrkimyksistä.1107 Oman tutkimukseni näkökulmasta lausunnossa on 
merkittävintä se, että Snellman kytki ammattikoulutuksen oppikirjat oleelliseksi 
osaksi ammatin professionaalistumista.

Hoitajien koulutus lohkoutui pysyvästi 1940- ja 1950-luvulla monen opin-
tosuunnan rinnasteiseen peruskoulutukseen, portaittaiseen jatkokoulutukseen 
ja avustavan henkilökunnan kouluttamiseen.  Kun näiden monien hoitaja-am-
mattien koulutuksen laajuudesta, sisällöstä ja ammattitaitovaatimuksista tehtiin 
ratkaisuja, ”lääkärit ovat olleet itseoikeutettu intressiryhmä”1108 osallistumaan 
kaikkeen sairaanhoitajia1109 ja terveydenhuoltoa koskevaan päätöksentekoon.1110 
Lääkärit katsoivat, että heillä oli oikeus päättää sairaanhoitajien asiantuntijatie-
dosta ja asiantuntemuksesta organisatorisen valta-asemansa perusteella. Toinen 
perustelu oli lääketieteen asiantuntijoiden kyseenalaistamaton dominanssi koko 
terveydenhuollossa.

Tämä tuli erityisen hyvin esille sairaanhoitajakoulutuksesta käydyissä riidois-
sa, joita oli koko tutkimuksen tarkastelujakson ajan. Suomessa lääkärit kuuluivat 
itsestään selvästi valtiovallan korkeimpaan virkamieskuntaan ja valtaapitävään

1106 Snellman 1938, 31–32. 
1107 Kivinen & Lehtonen & Vismanen 1985, 14; Rinne & Jauhiainen 1988, 159–161; 
Laiho 2005, 27.
1108 Henriksson 1998, 225.
1109 Voipio 1930.
1110 Lehto 2003, 130–131; Julkunen 2004, 185.
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eliittiin vuosisadan alusta 1960-luvun alkupuolelle saakka.1111 Monilla lääkäreillä 
oli kaksois- tai jopa kolmoisrooli ammattikuntansa (-järjestönsä) edustajana, lää-
kintöhallituksen/sairaalan tms. viranhaltijana ja erilaisten työryhmien asiantunti-
joina.1112 Erityisen läheiset suhteet lääkäreillä ja lääkärijärjestöillä oli lääkintöhal-
litukseen:

”Linjat yhtyivät henkilötasolla. Yhdet ja samat aktivistit vaikuttivat sekä lää-
kärijärjestöissä että terveydenhuollon hallinnossa, valmistelivat mietintöjä ja 
lausuntoja toinen toisilleen, tukivat toisiaan eikä suurempaa kitkaa ilmennyt. 
Tämä kodikas ilmapiiri vaikutti aina 50-luvulle. Kriisejä suhteissa alkoi näkyä 
vasta 50- ja 60-luvuilla, kun sairaalalääkärien palkkausjärjestelmää pyrittiin 
uudistamaan, spesialiteettilautakunta siirtämään liitosta lääkintöhallitukseen 
ja koulutustavoitteet erosivat toisistaan. Mutta näiden luottamuskriisien yli 
päästiin.”1113

Myös sairaanhoitajat pyrkivät aktiivisesti vahvistamaan omaa asemaansa osallis-
tumalla muun hoitohenkilöstön, esimerkiksi apusisar- ja apuhoitajakoulutuksesta 
käytyyn keskusteluun ja apuhoitajan tehtävien määrittelyyn. Sairaanhoitajilla ei 
kuitenkaan ollut valtionhallinnossa yhtä vaikutusvaltaisia kytköksiä kuin lääkäri-
kunnalla. 

Päällekkäisiä rooleja ja valtaa keskittyi eräille yksittäisille sairaanhoitajille, esi-
merkiksi 1900–1920-luvuilla Sophie Mannerheimille, joka työskenteli Kirurgisen 
sairaalan ylihoitajana ja siten myös sairaanhoitajakoulun opettajana, Suomen 
Sairaanhoitajataryhdistyksen puheenjohtajana, SSY:n oppikirjakomitean jäsene-
nä, oppikirjan kirjoittajana sekä lukuisten työryhmien ja komiteoiden jäsenenä. 
Venny Snellman toimi sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjatyöryhmän puheen-
johtajana koko sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan virassaoloajan 1930–1957. 
Samanaikaisesti Snellman osallistui aktiivisesti Sairaanhoitajien koulutussäätiön 
perustamiseen ja kansainvälisten sairaanhoitajajärjestöjen toimintaan. Kyllikki 
Pohjala oli puolestaan sairaanhoitajaliiton perustajajäsen ja puheenjohtaja vuo-
sina 1935–1963, kansanedustaja 1933–1961 ja Sairaanhoitajalehden päätoimittaja 
1925–1963. 

Vallan keskittyminen ei merkinnyt kuitenkaan sitä, että tiedonkulku avainhen-
kilöiden välillä olisi toiminut mutkattomasti: Pohjala ja Snellman eivät koskaan 
neuvotelleet keskenään vaan välittivät toisilleen viestinsä kolmannen henkilön 
kautta. Syynä oli ilmeisesti se, että Pohjala oli tuloksetta tavoitellut samaa virkaa 
kuin Snellman.1114 Näin kahden sairaanhoitajavaikuttajan keskinäisen kommu-

1111 Riska 1993, 154; Lehto 2003, 133.
1112 Esim. Hj. von Bonsdorff toimi Sairaalalääkäriyhdistyksen puheenjohtajana, sai-
raanhoitajakoulutusta pohtivan työryhmän jäsenenä ja Finska Läkaresällskapetin halli-
tuksessa samanaikaisesti. R. G. Idman oli lääkintöhallituksessa lääkintöneuvoksena. H. 
Lavonius toimi lääkintöhallituksessa 1920–1949, jona aikana hän osallistui aktiivisesti 
myös Sairaanhoitajien koulutussäätiön toimintaan. 
1113 Kauttu & Kosonen 1985, 129–130.
1114 Kuronen 1984, 60.
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nikoinnin ongelmallisuus mitä ilmeisimmin heikensi sairaanhoitajien valtapyrki-
myksiä.

Sairaanhoitajien professionaalistumispyrkimykset Suomessa eivät olleet ainut-
laatuisia vaan vastaavantyyppisiä hankkeita oli samanaikaisesti myös muissa Poh-
joismaissa. Yksi syy siihen oli Pohjoismaiden sairaanhoitajien yhteistyöelin (PSY). 
Pohjoismaisen yhteistoiminnan aloittamista oli suunniteltu jo vuonna 1912, 
mutta ensimmäinen maailmansota viivytti sen käynnistymistä. Suomen, Ruotsin, 
Norjan, Tanskan ja Islannin sairaanhoitajajärjestöt perustivat vuonna 1920 Poh-
joismaiden Sairaanhoitajien Yhteistyön. Sen keskeisiä pyrkimyksiä oli saada poh-
joismainen sairaanhoitajakoulutus vähintään kolmivuotiseksi, sairaanhoitajille 
kahdeksan tunnin työpäivä ja tiivis yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa näihin edellä 
mainittuihin kysymyksiin liittyvissä asioissa. 

7.4 Sairaalaharjoittelijakysymys

Kun 1900-luvun alkupuolella sairaanhoitajien ammattikoulutus lisääntyi ja am-
mattikunta siten kasvoi, koulutettuja sairaanhoitajia oli ainakin periaatteessa mah-
dollista palkata opetussairaaloiden ulkopuolelle. Siihen, halusivatko sairaanhoita-
jat muuttaa pois koulutuspaikkakunnalta tai siirtyä työhön muihin sairaaloihin 
vaikuttivat monet tekijät.1115 Maaseudulla ja pienemmissä sairaaloissa työskentely-
olosuhteet eivät useinkaan vastanneet opetussairaaloiden tasoa,1116 ja palkkakin oli 
yleensä pienempi. Läheskään aina kunnat eivät edes halunneet palkata koulutettua 
sairaanhoitajaa. Joskus ratkaisua perusteltiin rahan puutteella, toisinaan syynä oli 
se, että koulutusta ei arvostettu. Monesti oltiin kuitenkin tilanteessa, jossa koulu-
tettuja sairaanhoitajahakijoita ei ollut, joten kuntien oli käytännössä pakko palka-
ta sairaalaharjoittelijoita.1117

Tätä kouluttamattoman työvoiman käyttöä varsinaiseen sairaanhoitotyöhön 
yritettiin vähentää lääkintöhallituksen hallinnollisella päätöksellä, joka sitoi sai-
raaloiden valtionavun koulutettujen sairaanhoitajien palkkaamiseen. Lääkintö-
hallitus ei myöntänyt taloudellista tukea, jos se havaitsi sairaalan palkanneen re-
kisteröimättömiä sairaanhoitajia.1118 Sairaalat jatkoivat kuitenkin harjoittelijoiden 
palkkaamista, joten seuraavaksi valtiovalta yritti estää harjoittelijoiden palkkaa-
misen uusilla asetuksilla (425/1929 ja 426/1929), joilla kiellettiin harjoittelijoiden

1115 Esim. Kipinä 6/1915 (OMA OSY Ua 1); Kipinä 1/1918 (OMA OSY Ua 3); Kipinä 
1/1917 (OMA OSY Ua 3); Venny Snellmanin tarkastuskertomus Kuopion sairaanhoi-
tajakouluun 1932 (KA KLKH V Hg 10).
1116 Pesonen 1980, 590–595.
1117 ”II:ssa pohjoismaisessa sairaanhoitajatarkongressissa 6.–10. päivänä elokuuta hy-
väksytyt päätöslauselmat, amatöörisairashoidon suhteen” (Epione1924); Nimimerkki 
M.1923; Nimimerkki M. J. S. 1923, Tallberg 1984, 133–135.  
1118 Lääkintäneuvos Herman Lavoniuksen kirje Iisalmen sairaalaan tri M. Hämäläi-
selle 10.1.1925; LKH:n kiertokirjeessä 201/30.12.1911 piirilääkäreille määrätään, ettei 
tule palkata sairaanhoitajaksi ”muunlaista henkilöä kuin nainen, joka on suorittanut 
lääkintöhallituksen hyväksymässä sairashuoneessa sairaanhoitajattaren oppikurssin ja 
siinä hyväksytty.” (KA LKH V Hg 1).
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käyttäminen potilashoidossa. Lääkintöhallituksessa oletettiin näet virheellisesti 
sairaaloiden palkkaavan lisää koulutettuja sairaanhoitajia, koska valtionavut olivat 
välttämättömiä kunnansairaaloiden ylläpitämiseksi.1119 Pakotteet eivät tehonneet 
toivotulla tavalla, koska sairaalat eivät maksaneet harjoittelijoille rahapalkkaa, vaan 
harjoittelijat saivat ilmaisen ruoan ja sairaala kustansi työvaatteiden puhtaanapi-
don.1120 Siksi lääkintöhallitukseen lähetetyistä palkka- ja muista talousraporteista 
ei välttämättä käynyt selville, oliko sairaalassa harjoittelijoita. Vain opetussairaa-
loilla oli mahdollisuus paikata henkilökuntavajetta käyttämällä sairaanhoitajaop-
pilaita työvoimana ja työvoimareservinä.1121 Rahavaikeuksien kanssa kamppaile-
ville kunnille oli hyvin merkityksellistä, että kaikki edellä mainitut ratkaisut olivat 
myös huomattavasti halvempia kuin koulutetun henkilökunnan palkkaaminen. 
Ylihoitajien laskuopin mukaan yksi oppilas korvasi yhden harjoittelijan.1122 

Sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistyttyä sairaanhoitajat halusivat päästä 
eroon harjoittelijoista, koska he pelkäsivät harjoittelijoista muodostuvan uusi vä-
hän koulutettu työntekijäryhmä.1123 Sairaaloiden ylilääkäreille ja ylihoitajille oli 
paljon tärkeämpää saada ylipäätään joku henkilö hoitamaan sairaita kuin olla ko-
konaan vailla henkilökuntaa. He vakiinnuttivat sairaan hoitajaksi henkilön, joka 
suostui tekemään työtä sairaiden parissa ja suoritti lääkärin tai osastonhoitajan 
ohjeiden mukaisesti annetut tehtävät. Ammatillista koulutusta ei pidetty välttä-
mättömänä. Suurimmat opetussairaalat eivät enää 1930-luvun puolivälin jälkeen 
palkanneet harjoittelijoita, koska niillä oli käytettävissä sairaanhoitajaoppilaiden 
työpanos. Opetussairaalat jäivät myös muita sairaaloita helpommin kiinni keskus-
viraston ohjeiden vastaisista käytännöistä, koska sairaanhoitajakoulutuksen tar-
kastaja otti asian esille tarkastusmatkoillaan, ja hänen mukanaan tieto kulkeutui 
keskusvirastoon. Useimmat pienehköt kunnansairaalat ja yksityissairaalat ohitti-
vat lääkintöhallituksen harjoittelijakiellot ja käyttivät harjoittelijoita, jotka olivat 
halpaa ja helposti saatavaa työvoimaa.1124 

1119 SA 426/1929, 1–2 §; LKH:n kiertokirje DNo 2558.1933 piirilääkäreille (KA LKH 
I Hg 1); Venny Snellmanin tarkastuskertomus Kuopion sairaanhoitajakouluun 1932 
(KA LKH V Hg 10).
1120 Esim. Forsius 1985, 48; Kimmola 2002, 45–46; SKS KRA Hoitotyö 5162–
5170.1998.
1121 Lahden kaupunginsairaalassa oli v. 1932 kuuden kuukauden jaksoilla 16 harjoit-
telijaa (Forsius 1985, 48); Oulun kunnallissairaalassa 1930–1931 oli neljä harjoittelijaa 
vuodessa ja 1934 oli kaksi harjoittelijaa. Sen jälkeen harjoittelijoista ei ole mainintoja 
(Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1930–1935 OMA OTHO Eb 1a).
1122 Venny Snellmanin laatima Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomus. Oulun 
kunnallissairaalan ylihoitaja arveli, että jos sairaala saisi neljä oppilasta lisää, neljästä 
harjoittelijasta voitaisiin luopua (OMA OTHO Eb 1a).
1123 Dahlström 1931; ”Sairaalaharjoittelijat” (Epione 1932); ”Kokemuksia ja mielipi-
teitä sairaalaharjoittelusta” (Epione 1932); Nimimerkki –a –a 1932; Nimimerkki E. 
1932; Uino 1935. 
1124 LKH:n kirje piirilääkäreille DNo 2558.1933/20.6.1933 (KA LKH 1 Hg1); Oulun 
sairaanhoitajakoulun kirje No 5/2.4.1936 (OMA OTHO Db 1a).
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Sotavuosina 1942–1945 työskennelleen Palménin komitean (KM 1945:10)1125 
lääkärijäsenet pitivät sairaanhoitajaksi aikovien 4–6 kuukauden harjoittelua hyö-
dyllisenä, mutta ei pakollisena. Lääkärien mukaan siinä ajassa harjoittelija sai käsi-
tyksen soveltuvuudestaan alalle ja sairaanhoitajakoulut opiskelijavalintaa helpot-
tavia tietoja. Komitean sairaanhoitajajäsen jätti eroavan mielipiteensä, koska hän 
sairaanhoitajajärjestöjen tavoin tulkitsi harjoittelijoiden alentavan hoidon tasoa. 
Samalla hän vaati sairaanhoitajakouluihin pääsykokeita erilaisten suosituslausun-
tojen ja harjoittelijana työskentelyn sijaan, joita hän piti vähintäänkin arvelutta-
vina.1126

Toistuvatkaan lääkintöhallituksen kieltokirjeet eivät tehonneet, vaan sairaalat 
palkkasivat edelleen harjoittelijoita. Seuraavana kurinpitotoimena lääkintöhalli-
tus luvanvaraisti 1954 sairaanhoitoharjoittelijoiden käytön ja edellytti, että kunnat 
maksavat asianmukaisen palkan harjoittelijoille.1127 Tällä määräyksellä lääkintö-
hallitus yritti kontrolloida, millaisia harjoittelijoita ja myöhemmin tulevia sairaan-
hoitajia sairaaloihin otettiin. Harjoittelijoiksi sai hyväksyä ainoastaan sairaanhoi-
tajaksi aikovia. Päätöksen taustalla oli Palménin komitean esittämä ajatus siitä, 
että sairaanhoitajaksi havitteleva sai harjoitteluaikana käsityksen omasta sopivuu-
destaan alalle.1128 Ilmeisesti myös Ruotsista otettiin esimerkkiä, sillä siellä sairaan-
hoitajakoulutukseen kuului pakollinen harjoittelu ennen sairaanhoitajakoulun 
aloittamista.1129 Kokonaan toinen kysymys oli se, miten kenenkään harjoittelijaksi 
pyrkineen aikomuksia voitiin tarkistaa. Se olikin käytännössä mahdotonta.  

Harjoittelijakäytännöstä luovuttiin lopullisesti vasta 1960-luvulla, koska silloin 
ratkaisu palveli kaikkien asianosaisten etua. Sairaanhoidon opettajat olivat toden-
neet, että ilman tietopuolista opetusta ja asennekasvatusta harjoittelijat omaksuivat 
kaavamaisen ja suppean kuvan sairaanhoidosta sekä oppivat sairaanhoitajakoulu-
tuksen tavoitteen näkökulmasta vääriä työtapoja ja asenteita. Niiden pois kitke-
minen sairaanhoitajakoulutuksen alkaessa oli osoittautunut vaikeaksi ja kaikille 
osapuolille turhauttavaksi.1130 Sairaaloiden kannalta käytännöstä luopuminen oli 
taloudellisesti kannattavaa, koska ilman asianmukaista ohjausta harjoittelijat olivat 
alttiita tapaturmille ja tartunnoille. Niistä puolestaan aiheutui kustannuksia työn-
antajalle. Erityisesti yli- ja osastonhoitajat olivat havainneet, että alati vaihtuvat har-
joittelijat työllistivät jo muutoinkin täystyöllistettyä henkilökuntaa. Kyse oli myös 
potilashoidon turvallisuudesta, sillä terveydenhuollossa ja erityisesti sairaaloissa 

1125 Palménin komitean jäsenet olivat professori A. J. Palmén, ylilääkäri Väinö Horelli 
ja lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma.
1126 KM 1945:10, 17–18, 33–34.
1127 LKH:n kirje piirilääkäreille DNo 2558.1933/20.6.1933 (KA LKH 1 Hg1); LKH:n 
yleiskirje No 1015/17.6.1954 (Stakes LKH Ea-sarja).
1128 Palmén 1939, 243; Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 28–29; 
Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea 1941–1945, II osa, 12–13 (THA SHKS 
Hef 5). 
1129 Kuosmanen & Maamies 1965.
1130 Lauri & Elomaa 1999, 18; Iivanainen & Jauhiainen & Korkiakoski 1995, 14; Kim-
mola 2002, 45–46.
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otettiin käyttöön yhä monimutkaisempaa teknologiaa, joka edellytti hoitohenki-
lökunnalta huomattavasti aiempaa enemmän ja laaja-alaisempaa ammattitaitoa. 
Sitä saatiin henkilökunnan ammatillisella lisäkoulutuksella ja panostamalla rekry-
toinnissa koulutettujen työntekijöiden palkkaamiseen.  

Harjoittelijakäytännön lopettaminen edisti myös nuorten ja kouluttamatto-
mien tyttöjen työturvallisuutta, sillä harjoittelijat näkivät monenlaisia vaikeita ja 
ahdistavia asioita. Niiden kohtaamiseen olisi tarvittu henkilökunnalta ohjausta 
tai jotain koulutusta, mikä tosiasiallisesti puuttui kokonaan. Jos sairaanhoitajien 
työaikaa olisi siirretty harjoittelijoiden ohjaukseen, se olisi ollut pois sairaanhoi-
tajaoppilaiden ohjauksesta, ja sitä sairaanhoitajat eivät hyväksyneet.1131 Tosiasiassa 
sairaaloiden henkilökuntavoimavarat olivat niin vähäiset, että sairaanhoitajat ei-
vät ehtineet ohjata sen enempää sairaanhoitajaoppilaita kuin harjoittelijoitakaan. 
Harjoittelusta luopumisen voi tulkita koulutuksella hankitun asiantuntijatiedon 
ja kokemuksellisen tiedon kilpailutilanteeksi, missä haettiin hyväksyttävän tiedon 
rajoja. Kisan voitti formaaliin koulutukseen perustuva asiantuntijatieto.

Sairaanhoitajakoulujen opettajat ja lopulta myös ylihoitajat halusivat eroon 
harjoittelijakäytännöstä, koska he pelkäsivät sen ”laskevan sairaanhoidon tasoa”. 
He olettivat, että sairaalat ottivat sijaisiksi ne harjoittelijat, joita ei ollut hyväksytty 
sairaanhoitajakoulutukseen. Sairaanhoidon opettajat korostivat sitä, että harjoit-
telu ei lainkaan kohentanut tai helpottanut koulujen oppilasvalintaa. Opettajien 
näkemyksen mukaan ne sairaalat, jotka eivät olleet opetussairaaloita, eivät osan-
neet valita harjoittelijoista sairaanhoitajiksi sopivia.1132 Tässä kamppailtiin päätös-
vallasta, sillä sairaanhoitajakoulut halusivat kokonaan itselleen oikeuden valita 
oppilaat. Se taas kytkeytyi kysymykseen, millaiset ihmiset olivat soveliaita sairaan-
hoitajiksi kasvatettaviksi. On myös huomattava, että sairaanhoidon opettajat ja 
ylihoitajat olivat itsekin sairaanhoitajia. Sairaanhoitajajärjestöt olivat taistelleet 
sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseksi ja ammattikunnan erottautumiseksi 
kouluttamattomista hoitajista. Kyse oli mitä suurimmassa määrin sairaanhoita-
jien professionaalistumispyrkimyksestä, jossa tutkintoon johtavaan koulutukseen 
sisältyvän harjoittelun tuli olla ohjattua ja suunnitelmallista. Harjoittelijakäytäntö 
liittyi oppipoikajärjestelmään, mistä sairaanhoitajakoulut ja sairaanhoitajat halu-
sivat pysytellä erillään. Siksi sairaanhoidon opettajat ja ylihoitajat kannattivat har-
joittelijakäytännön lopettamista. 

1131 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 28–29; Sairaanhoitajatarjärjestöjen 
koulutuskomitea 1941–1945, II osa, 12–13 (THA SHKS Hef 5).
1132 Muistio ”Haitat ja edut esiharjoittelusta”, joka on todennäköisesti Venny Snellma-
nin laatima 1954–1955 (KA LKH V Hg 6).
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7.5 Sairaanhoitajan työn historian ja etiikan oppikirjahankkeet

Ammattikunnan historiaa opiskelemalla opiskelijat omaksuvat ammattikunnan 
oman tulkinnan historiastaan: siis siitä, miten ammatti on syntynyt ja ajan saatos-
sa kehittynyt, ketkä ovat sen suuria nimiä eli sankareita. Samalla hankitaan tietoa
tapahtumista, antisankareista ja vihollisista, joiden toiminta on ollut ammattikun-
nan näkökulmasta haitallista.1133

1920-luvulla julkinen keskustelu keskittyi sairaanhoitajakoulutuksen pituu-
teen ja pohjakoulutukseen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmasta, op-
piaineiden tuntimääristä tai sisällöistä keskusteltiin huomattavasti vähemmän ja 
yleensä sairaanhoitajien ammattilehdissä.1134 Niissä opetussairaaloiden ylihoitajat 
ja muut sairaanhoitajaopettajat pohtivat opetusmenetelmiä ja sitä, mitä oppiai-
neita opetusohjelmaan olisi pitänyt lisätä. He pitivät epäkohtana erityisesti sitä, 
että sairaanhoitajakoulutuksesta puuttui mielisairaanhoidon opetus, koska hei-
dän mukaansa mielisairaanhoito kuului osaksi sairaanhoitoa.1135 Tämäntyyppiset 
keskustelut jäivät useimmiten sairaanhoitajakunnan sisäisiksi, sillä esimerkiksi 
lääkintöhallitus tai muiden ammattikuntien edustajat osallistuivat niihin har-
voin. Sairaanhoitajien kannalta se oli myönteistä, koska siten heillä oli paremmat 
mahdollisuudet kehittää sairaanhoitajakoulutusta haluamaansa suuntaan. Se, että 
koulutuskeskustelua käytiin lähinnä ammattikunnan sisällä, vahvisti osaltaan sai-
raanhoitajien käsitystä siitä, että he olivat oman koulutuksensa parhaita asiantun-
tijoita. Samaa mieltä oli myös Kansainvälinen sairaanhoitajatarliitto.1136

Lääkintöhallitus oli kaikessa hiljaisuudessa valmistellut omaa näkemystään sai-
raanhoitajakoulutuksen ohjelmaksi. Niinpä lääkintöneuvos Lavonius esitti 1926 
opetusohjelman, josta oli poistettu kokonaan sairaanhoidon historian ja etiikan 
opetus. Tämä kiihdytti osaltaan käynnissä ollutta koulutustaistelua, koska sai-
raanhoitajien oli mahdotonta hyväksyä tällaista ehdotusta.1137 Sairaanhoitajaksi 
kasvattamisessa etiikan ja sairaanhoidon ja sairaanhoitajan työn historian opetus 
oli sairaanhoitajavaikuttajien näkökulmasta välttämätöntä,1138 koska niiden väli-
tyksellä sairaanhoitajaoppilaiden sosiaalistuminen ammattikuntaan käynnistyi 

1133 Ylijoki 1998, 149. Ks. myös Laiho 2005, 55; Henriksson 1998, 16; Rinne & Jauhi-
ainen 1988, 130.
1134 Epionen vuosikerrat 1920–1929; Sairaanhoitajatarlehdet vuosikerrat 1925–1929.
1135 Ellen Nylander esitteli uusia opetusmenetelmiä artikkelissaan ”Om undervisning 
i sjukvård. Undervisning genom exempel The Case Method” (Nylander 1914a); Tall-
berg 1998, 112–114; Viipurin II yleinen sairaanhoitajakokous 9.–11.6.1921 (KA SSY); 
”Sykepleierskers Samarbeide i Norden” (Epione 1929). 
1136 KM 1920:8, 9–12; Kansainvälisen sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean… (1932), 
27–30; Kimmola 2002, 103–104.
1137 Protokoll fört vid diskussionsmöte 28.3.1926 (SSY); Ssl:n kuukausikokous 8.1.1927 
(THA Ssl Ca 1); ”Kouluutuskysymyksemme” (Epione 1926).
1138 OKK 27.5.1937, 20.10.1938, 9.2.1955, 10.11.1959 (THA SHKS Cc 1–2); Sairaan-
hoitajajärjestöjen historiakomitea 21.11.1934, 15.3.1935, 20.5.1935, 6.6.1935 (KA HSO 
I Hj 1); Ssl hallitus 20.4.1932 (THA Ssl Ca 2); Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutusko-
mitean toimintakertomus vuodelta 1944 (THA SHKS Cc 2); ”Pohjoismaiden sairaan-
hoitajattarien neuvottelukokous” (Epione 1941).
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nopeasti. Näin kyettiin siirtämään näkemys kutsumussairaanhoitajasta seuraa-
valle sairaanhoitajapolvelle ja perustelemaan sellaiseksi kasvattaminen. Sairaan-
hoitajavaikuttajien toiminnasta on löydettävissä manipulatiivisia piirteitä, koska 
kuuliaisiksi ja nöyriksi opetetut sairaanhoitajaoppilaat eivät kapinoineet eivätkä 
kyseenalaistaneet eliitin näkemyksiä. He hyväksyivät ”sairaanhoitajaksi kasvatta-
misen” koulutukseen kuuluvana välttämättömyytenä. 

Sairaanhoitajien mukaan keskusvirasto yritti mitätöidä ammattikunnan uran-
uurtajien työtä väheksymällä sairaanhoitajakoulutuksen pituutta. Sairaanhoitajat 
vaativat historian opetuksen sisällyttämistä sairaanhoitajakoulutukseen ja myös on-
nistuivat tavoitteissaan: vuonna 1930 käyttöönotetussa valmistavan sairaanhoitaja-
koulutuksen opetusohjelmassa historian oppitunteja oli 15, mikä oli kolmanneksen 
suurempi kuin esimerkiksi etiikan tuntimäärä (10 tuntia). Bakteriologiaa, tervey-
denhoitoa tai lastenhoitoa opiskeltiin yhtä paljon kuin historiaa. Historian opetus 
menetti asemaansa vuonna 1964 vahvistetussa valtakunnallisessa opetussuunnitel-
massa, johon sisältyi 18 historian oppituntia ja 18 seminaarituntia. Seminaaritunnit 
jaettiin etiikan ja työnjohto-opin kanssa. Ammatin historian arvostamista kuvaa se, 
että sairaanhoitajaoppilaat opiskelivat sitä yhtä paljon kuin esimerkiksi naistentau-
teja, iho- ja sukupuolitauteja, tartuntatauteja ja sosiaalipolitiikkaa. Historian oppi-
tuntien suhteellinen osuus oli noin kahdeksan prosenttia tietopuolisesta opetukses-
ta sekä vuoden 1930 että vuoden 1964 opetussuunnitelmissa. 

Historian opetuksella oli sairaanhoitajakoulutuksessa tärkeä asema, sillä se oli 
alusta alkaen valmistavan koulun keskeisimpiä oppiaineita.1139 Sitä painotettiin, 
koska siten sairaanhoitajaoppilaat tulivat tietoisiksi ammatin kehityskulusta, tra-
ditioista ja oppiäideistä. Menneisyys ja sairaanhoitajan ammatin kehitys nähtiin 
jatkuvina ja yhtenäisinä prosesseina. Kokemukset koulutuskamppailusta vahvisti-
vat historian opetuksen merkitystä. Tuleville sairaanhoitajille haluttiin kertoa, että 
menneisyydessäkin oli ollut niitä, jotka vastustivat sairaanhoitajien koulutusta, ja 
niitä, joiden taistelujen ansiosta ammatillinen koulutus oli kehittynyt. Jokaisen 
sairaanhoitajan oli oltava tietoinen sankareista ja vihollisista, koska omaa asemaa 
oli puolustettava. Myös Ilpo Kurosen haastattelemat sairaanhoitajakoulutuksen 
vaikuttajat korostivat voimakkaasti historian tuntemusta, koska ilman sitä ei sen 
jälkeistä sairaanhoitoa voinut ymmärtää.1140 Toisin sanoen edeltäjien toimintaa ei 
saanut kyseenalaistaa, koska sairaanhoitajaksi kasvatettu oli kuuliainen ammat-
tikunnan yhteisille näkemyksille. Sairaanhoitajien 1920-luvulla käymä koulutus-
kamppailu oli osaltaan vahvistanut ammattikunnan näkemystä, jonka mukaan 
sankareita olivat sairaanhoitajakoulutusta kehittäneet sairaanhoitajat, vastustajat 
olivat useimmiten lääkäreitä.

Historian opetus säilytti vahvan aseman koulutuksessa myös sen vuoksi, että 
ensimmäinen valtion sairaanhoitajakoulujen opetusohjelma perustui Suomen 
sairaanhoitajayhdistyksen ja Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulussa 
toteutettuihin ohjelmiin, joiden laadintaan sairaanhoitajat olivat tiiviisti osallistu-

1139 Juslin 1945; Valmistavan koulun oppikurssien päiväkirjat 1909–1910 (KA HSO I 
Ace 1); Valmistavan koulun kertomukset ja opetusohjelmat 1900–1923 (KA SSY Elev-
hemmet och -skolan I–II).  
1140 Kuronen 1984, 53.
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neet: keskeisiä toimijoita olivat olleet Suomen Sairaanhoitajataryhdistys, Marian 
ja Helsingin yleisen sairaalan ylihoitajat, valmistavien koulujen johtajat ja Sophie 
Mannerheim. Kaikki he kuuluivat koulutettujen sairaanhoitajien ensimmäiseen 
sukupolveen, joka halusi erottautua kouluttamattomista edeltäjistään ja sulkea 
sellaiset ammattikunnan ulkopuolelle. Siksi oli äärettömän tärkeää opettaa jo 
opintojen alussa tuleville sairaanhoitajille historiaa ja kiinnittää sen avulla heidät 
ammattikuntaan ja sen tulkintoihin. Opetus toteutettiin tavallisesti sairaanhoita-
jaopettajien luentoina ja ryhmäkeskusteluina. Usein oppilaat pitivät lyhyitä alus-
tuksia sairaanhoitajakoulutuksen merkkihenkilöistä kuten Frederike Fliedneris-
ta, Florence Nightingalesta ja Aurora Karamzinista.1141 Oppikurssiin kuului lähes 
poikkeuksetta erillinen oppitunti Sophie Mannerheimista sairaanhoitajakoulu-
tuksen ja sairaanhoitajan työn kehittäjänä.1142

Sairaanhoitajan työn historian opetusta haittasi sopivan oppikirjan puute. Jos 
käytettävissä olisi ollut oppikirja, sen avulla olisi voitu välittää sairaanhoitajakun-
nan näkemys esimerkiksi terveydenhuollon arvoista, uskomuksista tai tabuista.1143 
Karin Neuman-Rahnin Sairaanhoidon historia ilmestyi 1926 ruotsiksi ja seuraa-
vana vuonna suomeksi. Esipuheen mukaan SSY:n sallima sivujen enimmäismää-
rä rajoitti oleellisesti käsiteltävien asioiden määrää ja laajuutta. Yli puolet kirjasta 
(102/183 sivua) kuvasi antiikin ja keskiajan sairaanhoitoa. Paljon ylistävää huo-
miota sai osakseen Nightingale. Sen jälkeen Neuman-Rahn selosti lyhyesti sai-
raanhoitajakoulutuksen kehittymistä Länsi-Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa ja 
kertoi Punaisen Ristin toiminnasta. Sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaanhoidon 
kehitys Pohjoismaissa sivuutettiin muutamalla sivulla.1144

Sairaanhoidon historiaa käytettiin oppikirjana sairaanhoitajakouluissa joitakin 
vuosia. Opettajat ja sairaanhoitajajärjestöt olivat tyytymättömiä teokseen, koska 
heidän mukaansa oppikirjassa olisi pitänyt keskittyä sairaanhoitajan työn ja kou-
lutuksen kehittymiseen Suomessa. Uuden oppikirjan tarve nousi esiin 1930-luvun 
alussa. Oppikirjan avulla sairaanhoitajat halusivat yhdistää erilaisen koulutuksen 
saaneita ja eri sairaanhoitajapolvia. Historian oppikirja koettiin niin tärkeäksi, että 
hanke ylitti jopa järjestörajat. Järjestöjen yhteisen historiakomitean mukaan ta-
voitteena oli saada aikaan 

”… ainoastaan – niin hyvin koulutetun kuin kouluttamattoman – sairaanhoi-
tajan osuutta Suomen sairaanhoidossa Kalevalan ajoilta nykyaikaan.” Ja pai-
nattaa kansilehdelle teksti ”Sairaanhoitajattaren osuus sairaanhoidon kehityk-
sessä”.1145

1141 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1967 (KA LKH V Ebm 1–12, Sta-
kes LKH).
1142 Esim. Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1967 (KA LKH V Ebm 1–
12, Stakes LKH); Sairaanhoidon historian opetusohjelmat 1955–1957 Etelä-Saimaan, 
Helsingin kaupungin ja Turun sairaanhoitajakouluissa (KA LKH V Hg 3).   
1143 Ks. esim. Ylijoki (1998, 149) ammatin historian opetuksen merkityksestä.
1144 Neuman-Rahn 1927, 167–178.
1145 Sairaanhoitajajärjestöjen historiakomitea 11.5.1934 (THA Ssl Ca 3).
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Oppikirjakomitea päätti yksimielisesti, että historian oppikirjan kirjoittajan oli 
oltava sairaanhoitaja. Hanke jäi toteutumatta, sillä kaikki sairaanhoitajat, joita 
tehtävään pyydettiin kieltäytyivät. Suurin osa perusteli kieltäytymistään työesteil-
lä.1146 Kun sopivia kotimaisia kirjoittajia ei löytynyt ja elettiin sota-aikaa, päätettiin 
vuonna 1941 käännättää osia yhdysvaltalaisesta sairaanhoidon historiasta A Short 
History of Nursing (Dock & Stewart 1938) ja englantilaisesta A General History 
of Nursing (Seymer 1932) yhdeksi koosteeksi, joka aiottiin julkaista suomeksi ja 
ruotsiksi. PSY:n mukaan varsinkin sairaanhoitajan työn historian oppikirjalla oli 
kysyntää muissakin Pohjoismaissa.1147 Oppikirjakomitea päätti myös, ettei koos-
tekirjan välttämättä tarvinnut olla sairaanhoitajakoulujen pakollinen oppikir-
ja, koska siinä ei käsitelty lainkaan sairaanhoidon kehitystä Suomessa. Siksi teos 
suunnattiin suurelle yleisölle riittävän myynnin varmistamiseksi.1148 Poikkeusolot 
viivästyttivät koostekirjan valmistumista, mutta lopulta se ilmestyi Tyyni Tuulion 
toimittamana 1945 nimellä Sairaanhoitajan työn historia.  Ruotsinkielinen kään-
nös julkaistiin 1948. Kuten edeltäjänsä myös tämä teos keskittyi sairaanhoidon 
”pimeään kauteen” eli aikaan, jolloin ei vielä ollut koulutettuja sairaanhoitajia.  
”Nykyaikaisen sairaanhoidon luojan”1149 Nightingalen aikaansaannoksia käsitel-
tiin laveasti ja jonkin verran myös sairaanhoitajakoulutuksen kehitystä Yhdysval-
loissa. 

Sairaanhoitajan työn historian viimeinen luku Tulevaisuuden sairaanhoitaja – 
hänen perintönsä ja velvoituksensa (eli Dock & Stewartin teoksen luku The Future 
Nurse) julkaistiin suomeksi vajaat kymmenen vuotta alkuperäisteoksen vuonna 
1938 ilmestyneen viimeisen painoksen jälkeen. Tällä välin Suomi oli osallistunut 
toiseen maailmansotaan, jonka vaikutuksesta esimerkiksi käsitys sairaanhoitajasta 
oli muuttumassa. Sairaanhoitajan työn historiassa kerrottiin, että myös tulevaisuu-
dessa sairaanhoitajan oli oltava nimenomaan kutsumussairaanhoitaja, jonka työ 
perustui kutsumuksen yleville ihanteille ja perinteille. Sen lisäksi ohimennen mai-
nittiin, että sairaanhoitajan koulutuksen oli perustuttava tieteelliseen tietoon.1150 
On ymmärrettävää, että suomentaja, kirjailija Tyyni Tuulio sivuutti kirjan sisäl-
lön ja arkitodellisuuden ristiriidan, koska hän ei ilman sairaanhoitajakoulutusta 
ja alan kokemusta välttämättä huomannut sitä. Mutta miksi oppikirjakomitea 
kirjoittaa kirjan alkulauseessa:

1146 Ssl:n hallitus 20.4.1932 (THA Ssl Ca 2); Sairaanhoitajajärjestöjen historiakomitea 
21.11.1934, 15.3.1935, 20.5.1935, 6.6.1935 (KA HSO I Hj 1). Sairaanhoitajajärjestö-
jen historiakomitea 28.5.1934, SSY styrelsemöte 24.10.1934; Ssl:n hallitus 22.11.1934 
(THA Ssl Ca 3). SSY:n kuukausikokous 12.3.1934, SSY:n hallitus 27.11.1937, 26.1.1938, 
7.3.1938, 15.2.1939 (SSY). 
1147 OKK 30.5.1941 (THA SHKS Cc 1); ”Pohjoismaiden sairaanhoitajattarien neuvot-
telukokous” (Epione 1941); OKK 5.6.1947 (THA SHKS Cc 2); Iva Bondesonin raport-
ti 5.7.1958 yhteistyökokouksessa Kööpenhaminassa (THA SHKS vuosikertomusliite
Cc 2).
1148 OKK 30.5.1941, 15.1.1943 (THA SHKS Cc 1).
1149 Sairaanhoitajan työn historia 1945, 106.
1150 Sairaanhoitajan työn historia 1945, 206–207.
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”Sairaanhoitajakunnan näköaloja avartavana ja siksi erikoisen arvokkaana 
päätettiin sitä paitsi teoksen loppuun liittää Dock-Stewartin kirjasta luku: The 
Future of Nurse.”1151

Ja miksi kirjaan oltiin hyvin tyytyväisiä? Tulkintani mukaan oppikirjakomitea oli 
tuolloin edelleen sitoutunut tavoitteeseen kouluttaa kutsumussairaanhoitajia, jo-
ten se ei huomannut Sairaanhoitajan työn historian sanoman ja arkitodellisuuden 
ristiriitaa. Teoksessa ilmaistiin myös komitean käsitys tulevaisuuden sairaanhoita-
jasta. Osa sairaanhoitajakoulutuksen vaikuttajista yritti siis vielä pitäytyä entisessä, 
vaikka muutos oli jo alkanut.  

Sairaanhoitajan työn historiaa käytettiin sairaanhoitajakoulujen Sairaanhoidon 
historia -kurssin oppikirjana vaihtelevasti. Eräs syy siihen oli kirjan heikko saatavuus; 
WSOY oli ottanut 3 000 kappaleen painoksen sovitun 5 000 sijaan eikä suostunut 
korjaamaan virhettään, joten painos myytiin nopeasti loppuun.1152 Vuodesta 1944 
lähtien oppikirjakomitea viritteli sairaanhoitajakoulutuksen historian kirjahanketta 
erään historiantutkijan kanssa, mutta se kaatui kirjoittajan sairastumiseen. Hanke 
oli kuitenkin vireillä kymmenkunta vuotta ennen lopullista hautaamista.1153 Vuonna 
1955–1960 neljä sairaanhoitajaa yritti täydentää Tyyni Tuulion toimittamaa teosta 
Suomen sairaanhoitajakoulutuksen osalta. Lopulta tästä uudistamishankkeesta luo-
vuttiin ja päätettiin aloittaa täysin uuden oppikirjan laadinta. Yhteistyökumppani 
WSOY vaati kuitenkin ainakin aineiston kerääjäksi ja mielellään myös kirjoittajaksi 
historiantutkijaa. Molempiin ehdotuksiin sairaanhoitajat suostuivat ehdolla, että 
ammattikunnan edustajat hyväksyttiin mukaan sairaanhoitajan työn asiantunti-
joina. Sen jälkeen etsittiin sairaanhoitaja-valtiotieteilijää. Useita kirjoitushankkeita 
käynnistyi ja kariutui kirjoittajien sairastumisiin yms. syihin, mutta ei kuitenkaan 
kertaakaan sairaanhoitajien näkökulmasta sopimattomiin ehdokkaisiin.1154 Vuonna 
1965 aiheeseen palattiin, ja tällä kertaa etsittiin ulkomaista sairaanhoidon historia-
kirjaa suomennettavaksi. Perustettiin uusi historiatoimikunta perehtymään kirja-
tarjontaan. Sopivaa teosta ei löytynyt, sillä toisista löytyi runsaasti Pohjoismaita kos-
kevia asiavirheitä ja toiset käsittelivät enimmäkseen lääketieteen historiaa. Lopulta 
sairaanhoitajan työn historian (oppi)kirjahankkeesta luovuttiin vuonna 1969.1155

1151 Sairaanhoitajan työn historia 1945, alkulause.
1152 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1945–1950 (KA LKH V Ebm 7–12); 
OKK 21.11.1945 (THA SHKS Cc 2).
1153 OKK 16.8.1946 (THA SHKS Cc 2); Hallsten-Kallian kirje 11.9.1947 (THA SHKS 
Hef 4); SHKS toimintakertomukset 1944, 1949, 1954, 1955 (THA SHKS Cc 2). Hanke 
mainitaan keskeneräiseksi vielä vuoden 1954 toimintakertomuksessa, mutta ei enää 
vuoden 1955 toimintakertomuksessa. 
1154 Arkistokortti Dock-Stewart-Seymer; Arkistokortti Sairaanhoidon historia; Ar-
kistokortti Karttunen (THA SHKS Fc 2); Isabel M. Stewartin kirje 14.5.1941 Venny 
Snellmanille (THA SHKS OKK 16.8.1946 liite); OKK 26.4.1944, 11.11.1951, 16.5.1950, 
9.2.1955, 17.9.1957, 13.3.1959, 12.1.1960, 15.12.1960 (THA SHKS Cc 2).  
1155 Arkistokortti Dock-Stewart-Seymer (THA SHKS Fc 2); OKK 13.1.1959, 10.3.1959, 
27.5.1959,10.11.1959, 8.12.1959 (THA SHKS Cc 2); PM: Kirsti Karttunen 23.11.1965/ 
SHKS hallitus 15.12.1965 (THA SHKS Ca 3).
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Etiikan oppikirjahankkeet

Sairaanhoidon etiikan oppikurssi kuului aluksi vain Suomen Sairaanhoitajataryh-
distyksen ja Helsingin kaupungin valmistavien sairaanhoitajakoulujen ja Oulun 
lääninsairaalan sairaanhoitajakoulun opetusohjelmiin.1156 SSY oli ehdottanut tu-
loksetta etiikan opetuksen sisällyttämistä muidenkin lääninsairaaloiden koulujen 
ohjelmaan. Tilanteeseen johti muun muassa se, että lääninsairaaloiden ylihoitaji-
en käytettävissä ei ollut sopivaa suomenkielistä oppikirjaa.1157 Ongelma yritettiin 
ratkaista siten, että Svensk sjukskötareföreningin sihteerin ja sikäläisen sairaan-
hoitajalehden toimittajan Ester Rodhen1158 kirjoittama Ur Sjukvårdens Etik (1912) 
julkaistiin kokonaan suomeksi jatkoartikkelina Epionessa loppuvunna 1912 ja al-
kuvuonna 1913. Painettuna 40-sivuinen Sairaanhoidon siveysoppi julkaistiin suo-
meksi vuonna 1929. 

Sairaanhoidon siveysoppi oli ani harvoja ulkomaisia sairaanhoitajakoulutuksen 
oppikirjoja, joita suomennettiin 1900-luvun alkupuolella. Oppikirjassa sairaan-
hoitajalta vaadittiin kutsumuksen ja kristillisen vakaumuksen lisäksi epäitsekkyyt-
tä, kestävyyttä, totuudessa pysymistä, rehellisyyttä ja säästäväisyyttä. Sairaanhoi-
taja määriteltiin työssään lääkärille alisteiseksi eli hän suoritti lääkärin määräämät 
tehtävät. Sairaanhoitajien keskinäistä suhdetta luonnehdittiin tukea antavaksi to-
veruudeksi. Rodhe kuvasi potilaan kärsivänä lähimmäisenä, johon sairaanhoitajan 
tuli suhtautua myötätuntoisesti ja tämän yksilöllisyyttä kunnioittaen. Kirjanen oli 
vahvasti kristilliseen vakaumukseen perustuva sairaanhoitajan etiketti- ja käytöso-
pas, joten nähtävästi siksi sen käyttö sairaanhoitajakouluissa jäi vähäiseksi.

Vuodesta 1930 lähtien etiikkaa opetettiin valtion valmistavissa sairaanhoitaja-
kouluissa. Niissä oppiaineissa, joissa oppikirjaa ei ollut käytettävissä, oppilaat te-
kivät muistiinpanoja luennoilla. Siksi etiikan opetus toteutettiin useimmissa kou-
luissa aina 1950-luvun alkuun saakka opettajan luento-opetuksena ja erilaisina 
ryhmäkeskusteluina. Oppikirjaa kaivattiin, koska sairaanhoitajat katsoivat etiikan 
opetuksen hyvin merkitykselliseksi sairaanhoitajaksi kasvattamisessa. Sen vuoksi 
oppikirjakomitea perusti 1938 erillisen etiikan oppikirjatyöryhmän.1159

Työryhmä pyysi piispa Eino Sormusta oppikirjan kirjoittajaksi ja laati laajan 
selvityksen siitä, mitä esimerkiksi lääkärin, sairaanhoitajan, kirjailijan, toimittajan, 
sairaanhoitajaopettajan ja ylihoitajan näkemyksen mukaan sairaanhoitajakou-
lutuksen etiikan oppikirjan piti sisältää.1160 Työryhmän haastattelema aikakaus-

1156 Nimimerkki O. L. 1916; Oulun sairaanhoitajataryhdistyksen vuosikertomus 1922 
(OMA OSY Da 1).
1157 Nimimerkki O. L. 1913.
1158 Ester Rodhen (1877–1911) kirjoittama Ur Sjukvårdens Etik ilmestyi vuonna 1912 
kirjoittajan äkillisen kuoleman jälkeen.
1159 OKK 20.10.1938 (THA SHKS Hea 1). Työryhmään kuuluivat Helsingin valmis-
tavan sairaanhoitajakoulun johtaja Irja Pohjala, tarkastaja Venny Snellman, Lasten-
linnan ylihoitaja Agnes Sinervo ja OKK:n toimitussihteeri M.-L. Juslin. Myöhemmin 
ainakin osaan kokouksista osallistui monenlaisia asiantuntijoita.
1160 Etiikan työryhmän muistiot 24.2.1939, 9.5.1939 liitelausuntoineen (THA SHKS 
Hea 1).
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lehden toimittaja kehotti sairaanhoitajia kirjoittamaan kirjan itse. Eräs lääkäri ih-
metteli: ”Miksi pappi teille etiikan kirjoittaa?”1161 ja toinen pohdiskeli: ”Aiotaan-
ko hoitajattarista ”uskonsisaria, diakonissoja, koska pappi heille etiikan kirjoit-
taa?”1162 Oppikirjan tuli olla niin konkreettinen ”työn etiikan”1163 oppikirja, että 
sairaanhoitajat saattoivat soveltaa sitä jokapäiväiseen työhönsä. Kirjailija Kersti 
Bergroth katsoi tärkeimmäksi asiaksi sairaanhoitajan kristillisen vakaumuksen, 
lääkärit painottivat vaitiolotaitoa, velvollisuudentuntoa ja kutsumusta. Ylihoita-
jien mukaan oli käsiteltävä henkilökohtaisten ominaisuuksien (esimerkiksi kut-
sumus, itsehillintä, kärsivällisyys, ystävällisyys, rehellisyys) lisäksi työpukeutumis-
ta ja sairaalaetikettiä – erikseen huomautettiin, että sairaanhoitaja ei saanut olla 
maalattu eikä käyttää hajuvettä. Sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja totesi, että 
kutsumuksen sijasta olisi etiikan opetuksessa painotettava sitä, että ”ihminen kas-
vaa työn mukana”.1164

Työryhmä tutustui myös etiikan opetukseen Turun ja Viipurin valmistavissa sai-
raanhoitajakouluissa. Esimerkiksi Viipurin koulun etiikan oppikurssi oli seuraa-
vanlainen:

”Luentojen tarkoitus:
 1. selostaa sairaalan sääntöjen merkitys, sairaalaetiketti, kuri.
 2. selostaa vaikuttimien merkitys työalan valinnassa, sekä hoitajattarelta 

vaadittavat edellytykset.
 3. selventää oppilaalle hänen osuutensa työssä, sekä hänen velvollisuutensa 

sairaalaan, potilaisiin, lääkäreihin, hoitajattariin ja tovereihin.

 I tunti  Koulun säännöt
 II tunti   Etiikka
 III tunti   Vaikuttimet
 IV tunti   Edellytykset
 V tunti   Suhde työhön
 VI tunti  Suhde sairaalaan
 VII tunti  Suhde potilaisiin
 VIII tunti  Suhde lääkäreihin, hoitajattariin
 IX tunti  Sairaalan toverielämä
 X tunti  Aineita, keskustelua.”

Kun vertaa sairaanhoitajien esittämiä näkemyksiä ja sairaanhoitajakoulussa nou-
datetun etiikan oppikurssin sisältöä, toteaa, että sairaanhoitajat halusivat pysyt-
täytyä entisessä. Vain Venny Snellman oli jo irrottautumassa kutsumussairaan-
hoitajatavoitteesta. Yksimielisyyteen työryhmä ja sen kuulemat asiantuntijat eivät 
päässeet, vaan keskustelu juuttui ristiriitaisiin käsityksiin etiikan opetuksen sisäl-
löstä. Elettiin sota-aikaa, joten osaltaan myös siitä aiheutuneiden kiireiden takia

1161 Salokannel 1939 tai 1940 (THA SHKS Hea 1).
1162 Palmén 1939 tai 1940 (THA SHKS Hea 1). 
1163 OKK:n muistio 9.12.1940 (THA SHKS Hea 1).
1164 OKK:n muistio 9.12.1940 (THA SHKS Hea 1).



265

oppikirjahanke ei edennyt. Vuonna 1942 Sormunen peruutti lupauksensa kirjoit-
taa, joten oppikirjakomitea pysäytti hankkeen tilapäisesti.1165 Se käynnistettiin uu-
delleen 1944, kun Sormunen ilmoitti aloittavansa kirjoitustyön. Tälläkin kertaa 
kirjahanke jäi kesken piispan työ- ja muiden kiireiden takia.1166 Lopulta keväällä 
1948 etiikan oppikirjan kirjoittajaksi pyydettiin Sormusen ehdotuksesta Uuden 
testamentin eksegetiikan professori Aimo T. Nikolaista.1167 Hän oli luennoinut ai-
heesta neljän edellisen vuoden ajan Helsingin sairaanhoito-opistossa. Nikolaisen 
kirjoittama oppikirja Kristillisen etiikan peruskysymyksiä julkaistiin 1950. Sitä käy-
tettiin yli kymmenen vuotta sairaanhoitajakoulutuksessa oppikirjana ja vielä 1964 
teoksesta otettiin viides painos. 

Esipuheessa Nikolainen totesi, ettei kyseinen oppikirja sen enempää kuin sen 
pohjana ollut luentosarja käsitellyt erityisesti sairaanhoitajille sovellettua etiikkaa, 
koska hänellä ei ollut siihen asiantuntemusta. Teos oli tarkoitettu kaikille aihees-
ta kiinnostuneille ja erityisesti ammatillisen koulutuksen oppikirjaksi. Kristillisen 
etiikan peruskysymyksiä perustui kirjoittajan mukaan suoraan Uuteen testament-
tiin.1168 Ensin Nikolainen esitteli lyhyesti etiikan historiaa, jonka jälkeen hän selosti 
yleistä kristillistä etiikkaa ja paneutui lopuksi lähimmäisenrakkautta, omaatuntoa 
ja seurakuntatyötä koskeviin pohdintoihin. Sairaanhoidon ja huoltotyön (sosiaa-
lityön) kannalta ydinkysymys oli se, missä määrin ja miten diakonia eli kristilli-
nen huoltotoiminta oli sovitettavissa yhteen yhteiskunnan järjestämän huoltotyön 
kanssa.1169 

Kristillisen etiikan peruskysymyksiä oli monenlaisille lukijoille suunnattu etii-
kan kirja päinvastoin kuin kirjatyöryhmä tai sen haastattelemat asiantuntijat olivat 
esittäneet. Nikolaisen esittämät perustelut ovat ymmärrettäviä. Sitä vastoin häm-
mästyttää, että oppikirjakomitea ja etiikan kirjatyöryhmä ohittivat haastateltujen 
lääkäreiden huomautukset teologikirjoittajasta ja toimittajan ehdotuksen sairaan-
hoitajakirjoittajasta. Miksi sairaanhoitajille oli kyseenalaistamatta selvää, että sai-
raanhoitajakoulutuksen etiikan oppikirjan tekijän oli oltava teologi? Nähdäkseni 
menettely kytkeytyi tuolloin käynnissä olleeseen muutosprosessiin, jossa suuri osa 
sairaanhoitajatoimijoista katsoi sairaanhoitajan työn pohjimmiltaan uskonnollis-
viritteiseksi kutsumukseksi. Siksi pappi oli sopivin etiikan oppikirjan laatija.

7.6 Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea

Kun koulutuksen valvonta siirtyi valtiolle 1930, se merkitsi myös sitä, että ennen 
pitkää sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus oli yhdenmukaistettava. Siihen, mi-
hin suuntaan sairaanhoitajakoulutusta oli kehitettävä, sairaanhoitajajärjestöt ha-
lusivat valmistautua huolellisesti ja varmistaa, että tällä kertaa saisivat tavoittei-
taan aiempaa paremmin hyväksytyiksi. Ne perustivat 1939 yhteisen työryhmän 

1165 OKK 24.1.1942 (THA SHKS Cc 1).
1166 OKK 18.11.1940, 23.11.1940, 13.1.1941, 7.2.1941, OKK:aan liittyviä muistiinpa-
noja yms. asiakirjoja 18.2.1944, 15.4.1948 (THA SHKS Hea 1).  
1167 OKK:n asiakirjat 19.5.1948, 28.10.1948 (THA SHKS Fa 3).
1168 Nikolainen 1950, esipuhe.
1169 Nikolainen 1957, 44–45.
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eli ns. Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean,1170 joka työskenteli 1941–1945 
ja sen jatkokomitea vuosina 1948–1951. Molemmilla oli lukuisia työryhmiä,1171 
jotka valmistelivat kannanottoja esimerkiksi erikoisalojen tai oppiaineiden koulu-
tuksesta ja pohtivat erityiskysymyksiä kuten sairaanhoitajakoulutuksen pituutta, 
kouluttamattoman työvoiman käytön järjestämistä ja sitä, oliko sairaanhoitaja-
koulutus liian teoreettista. Ensimmäinen komitea selvitti järjestöjen jäsenistön 
mielipiteitä laajoilla kyselytutkimuksilla ja järjestämällä valtakunnallisia sairaan-
hoitajien tapaamisia, joiden perusteella kannanotot laadittiin.1172 Voidaankin 
sanoa, että koulutuskomiteoiden loppuraportit edustivat koko ammattikunnan 
yhteisiä tai ainakin suuren enemmistön näkemyksiä. Ensimmäisen komitean yh-
teenvedot ilmestyivät kolmessa osassa vuosien 1943–1945 aikana, jatkokomitean 
laatima yhteenveto vuonna 1952.1173 Vuonna 1957 julkaistiin vielä I–III osien päi-
vitetty versio.

Koulutuskomitean perustamisen vaikuttivat jo moneen kertaan mainitut taus-
tatekijät: jatkuva pula sairaanhoitajista erityisesti maaseudulla, jonne koulutetut 
sairaanhoitajat eivät hakeutuneet. Suomen terveydenhuoltoa ja sen puutteita 
arvosteltiin laajasti, ja siitä sai osansa myös sairaanhoitajakoulutus. Suuri yleisö, 
lääkärit ja osa sairaanhoitajista kritisoi sairaanhoitajakoulutusta liiasta teoreetti-

1170 ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” (Epione 1942): puheenjohtaja 
oli Helsingin sairaanhoitajakoulun johtaja Aino Durchman ja sihteeri Lastenlinnan 
sairaalan osastonhoitaja Aili Klami. Jäseniksi nimitettiin lääkintöhallituksen sairaan-
hoitajakoulutuksen tarkastaja Venny Snellman, Valtion terveydenhuolto-opiston joh-
taja ja vuodesta 1944 lähtien lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne 
Luoma, ylihoitaja Karin Sorjonen, osastonhoitaja Eeva Tenho, Helsingin Lastenlinnan 
ylihoitaja Agnes Sinervo, Folkhälsanin johtava terveyssisar Rachel Edgren, ylihoitaja 
Martha Borg, Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun apulaisjohtaja Maj-Lis Jus-
lin, Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun johtaja Anna Nordström, SPR:n sairaa-
lan ylihoitaja Annemarie van Bockhoven, ylihoitaja Heddi Ertman ja SPR:n sairaalan 
ylihoitaja Berrit Kihlman.
1171 Ensimmäisen komitean 12 alakomiteaa olivat: 1) Sairaanhoitajan työ ammatti- ja 
kutsumustehtävänä 2) Sairaanhoitajan koulusivistys ja muu esivalmennus sairaanhoi-
toalalle 3) Sairaanhoitajan sosiaalinen koulutus 4) Onko sairaanhoitajakoulutus liian 
teoreettinen? 5) Koulutukseen liittyviä taloudellisia kysymyksiä 6) Maaseudun terve-
yden- ja sairaanhoidon työntekijäryhmät ja niiden koulutus 7) Lääkintäapulaiset ja 
muut apulaisryhmät 8) Sairaanhoitajakoulutus mielisairaanhoidon näkökulmasta 9) 
Sairaanhoitajakoulutuksen yhetydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus 10) Oppilas-
valinta ja karsinta 11) Sairaanhoitajakoulu sisäoppilaitoksena ja 12) Mitä on sairaan-
hoitajan työ? ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” (Sairaanhoitajatarlehti 
1942).
1172 Esim. ”Koulutuskomitean työstä” (Sairaanhoitajatarlehti 1943); ”Sairaanhoitaja-
tarjärjestöjen koulutuskomitean toimintakertomus vuodelta 1943 (Epione 1944); ”Sai-
raanhoitajien neuvottelupäivät sairaanhoitajakoulutuksen ajankohtaisista kysymyksis-
tä” (Sairaanhoitajalehti 1945); Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean 
työstä 1948–1951 (1952), 3 (THA SHKS Hef 5).
1173 Se oli nimeltään Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 
1948–1951 (1952).  
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suudesta ja siitä, että se koulutti vain yhdenlaisia sairaanhoitajia.1174 Sairaanhoita-
jakoulutus ei enää vastannut yhteiskunnan muuttuneisiin tarpeisiin, sillä tervey-
denhuollossa toiminnat eriytyivät kiihtyvällä vauhdilla, ja yhä enemmän tarvittiin 
monenlaista osaamista ja eri lailla suuntautuneita sairaanhoitajia. Jatkokomitea 
perustettiin, koska 1940-luvun alkupuolella terveydenhuollossa vietiin läpi suu-
ria hallinnollisia muutoksia, jotka vaikuttivat huomattavasti sairaanhoitajan teh-
täviin. Osa näistä uudistuksista oli valmisteltu ja tuli voimaan poikkeusoloissa: 
vuonna 1939 laki yleisestä lääkärinhoidosta velvoitti jokaista kuntaa perustamaan 
lääkärin viran. Vuonna 1944 tulivat voimaan lait kunnankätilöistä ja kunnallisista 
äitiys- ja lastenneuvoloista, jotka loivat puitteet neuvolatoiminnan harjoittamisel-
le. Sairaanhoitajien oli selvitettävä, miten nämä muutokset vaikuttivat ammatti-
kunnan asemaan ja tehtäviin.

Ehdottomasti tärkein syy työryhmän toiminnan pitkittämiseen oli sota-aikana 
alkanut apuhoitajakoulutus. Sairaanhoitajajärjestöjen jatkokomitean selonteossa 
myönnettiin,  

”…, että pääprobleemat sairaanhoitajakoulutusta pohdittaessa ovat aiheutu-
neet siitä, että on syntynyt uusi työntekijäryhmä, apuhoitajakunta, joka sekin 
luetaan sairaanhoitohenkilökuntaan.”1175 

Sairaanhoitajilla oli voimakkaita ryhmän sisäisiä ja ulkoisia paineita pohtia pe-
rusteellisesti koulutustaan, ammattikulttuuriaan ja sairaalalaitosta, jossa perin-
teisesti oli työskennellyt ainoastaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Sairaanhoitajat 
halusivat pitää kiinni omasta perinteisestä tehtävästään ja reviiristään eivätkä ha-
lunneet vapaaehtoisesti jakaa niitä kilpailijoiden kanssa. Ammattikunta oli käynyt 
1920-luvulla koulutuksesta uuvuttavan riidan lääkärikuntaa vastaan. Sairaanhoi-
tajat halusivat välttää uutta valtataistelua, tällä kertaa vähemmän koulutettua tu-
lokasta vastaan. Siksi järjestöt perustivat laajan koulutuskomitean, jonka työhön 
jokaisella sairaanhoitajalla oli mahdollisuus osallistua. Ammattilehdet selostivat 
säännöllisesti komitean työn etenemistä ja julkaisivat sen kannanottoja. Tällä ta-
valla sairaanhoitajajärjestöjen johtoryhmät pyrkivät varmistamaan, että jokainen 
sairaanhoitaja oli tietoinen ammattikunnan yhteisistä näkemyksistä ja tulkinnasta 
suhtautua ”oikealla tavalla” uusiin kilpailijoihin.1176

1174 Snellman V. 1941, 114; ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” (Epione 
1942); Aino Durchman Sairaanhoitajaliiton luentopäivillä 26.3.1943 pitämässään esi-
tyksessä (KA HSO I Hj 1).
1175 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
4 (THA SHKS Hef 5)
1176 ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” (Epione 1942); ”Sairaanhoitaja-
tarjärjestöjen koulutuskomitea” (Sairaanhoitajatarlehti 1942); ”Koulutuskomitean 
työstä” (Sairaanhoitajatarlehti 1943); ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” 
(Epione 1943); ”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitean lausunto nykyisen sai-
raanhoitaja- ja terveyssisarkoulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja ehdotuksia sen 
uudelleen järjestämiseksi ” (jatkoartikkeli Epionessa 1943 ja 1945).
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Koulutuskomitea käsitteli vuosien 1943–1945 aikana yksityiskohtaisesti sai-
raanhoitajien perus- ja jatkokoulutuskysymyksiä, otti kantaa siihen, mihin suun-
taan avustavan henkilökunnan koulutusta piti kehittää ja pohti laajemminkin ter-
veydenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoja. 

Sairaanhoitajat olivat yksimielisiä perus- ja erikoiskoulutuksen erottamisen 
tarpeellisuudesta, koska sen katsottiin olevan ainoa tie sairaanhoitajien sairaala-
alan erikoiskoulutuksen kehittämiselle. Toinen perustelu oli se, että erottamalla 
perus- ja jatkokoulutus hoitohenkilökunnan työnjako sairaaloissa selkiytyisi; apu-
hoitajien, sairaanhoitajien ja erikoissairaanhoitajien työtehtävät oli mahdollista 
aiempaa paremmin eritellä ja erottaa toisistaan. Pragmatismin oppien mukaisesti 
sairaanhoitajat korostivat tehokkuutta ja tarkoituksenmukaista työnjakoa, jotta 
rajalliset voimavarat kohdentuivat oikein. Huoli voimavarojen riittävyydestä oli 
aiheellinen, mutta tehtäväjakoa kannatettiin vähintään yhtä paljon siksi, että sai-
raanhoitajat pyrkivät turvaamaan oman asemansa uusilta tulokkailta. Koulutus-
komitea päätyi esittämään, että (sairaanhoitajia) avustava henkilökunta oli kou-
lutettava työskentelemään ainoastaan sairaanhoitajan välittömässä ohjauksessa 
ja valvonnassa. Mielisairaalat, vanhainkodit ja sairaaloiden erikoisyksiköt (kuten 
laboratoriot) sopivat avustavan henkilökunnan työpaikoiksi, mutta apuhoitajien 
soveltuvuutta akuuttisairaanhoitoon Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 
jäi harkitsemaan.1177

Työn merkityksellisin tulos oli, että koulutuskomitea kykeni reagoimaan esille 
tulleisiin haasteisiin ja pyrki monipuolisesti pohtimaan ilmiöitä pelkän reviirien 
puolustamisen sijaan. Kannanotot saivat paljon vaikutusvaltaa, sillä Palménin ko-
mitean (KM 1945:10) työ perustui paljolti sairaanhoitajajärjestöjen koulutusko-
mitean mietintöön. Molemmissa pohdittiin sairaanhoitajien ja apuhoitajien työn-
jakoa ja siitä aiheutuvia monenlaisia koulutushaasteita.1178 Merkille pantavaa on 
myös se, että terveydenhuolto-opiston johtaja Tyyne Luoma1179 oli samanaikaisesti 
lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastaja, sairaanhoitajajärjestöjen koulu-
tuskomitean ja Palménin komitean jäsen. Sairaanhoitajat olivat ymmärrettävästi 
tähän järjestelyyn tyytyväisiä, sillä se tehosti tiedonkulkua molempiin suuntiin.

1177 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
7–17 (THA SHKS Hef 5).
1178 KM 1945:10, 12.
1179 Tyyne Luoma (1893–1970) valmistui vanhemmaksi sairaanhoitajaksi 1917 Hel-
singin Kirurgisesta sairaalasta. Vuosina 1921–1924, 1929–1930 ja 1923–1933 hän opis-
keli ja työskenteli USA:ssa perehtyen erityisesti avoterveydenhuoltoon. Luoma toimi 
1939–1944 Suomen Huolto r.y.:ssä sekä terveydenhuolto-opiston johtajana ja 1944–
1960 lääkintöhallituksen ensimmäisenä terveyssisartoimen tarkastajana (Benson 1973, 
10, 12–20, 24–26, 43–47).
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7.7 Sairaanhoitajien suhtautuminen alan uusiin 
koulutusammatteihin

Sotavuodet 1939–1945 kärjistivät sairaanhoitajapulaa entisestään ja synnyttivät 
terveydenhuoltoon suuren tarpeen myös vähemmän koulutetusta työvoimasta. 
Kysyntään vastatakseen Suomen Punainen Risti oli aloittanut 1939 apusisarkou-
lutuksen kaksi vuotta kestävän kokeilun. Kahden viikon tietopuolista opetus-
ta täydensi kahden kuukauden harjoittelu sairaalassa. SPR:n sairaalan ylihoitaja 
Berrit Kihlmanin aloitteesta apusisarten koulutusta jatkettiin, vaikka järjestön 
sairaanhoitajavaliokunta vastusti sitä jyrkästi.1180 SPR oli esittänyt vastaavantyyp-
pisen koulutuksen aloittamista jo 1926, sillä se tarvitsi lisää sairaanhoitotaitoista 
henkilökuntaa. SPR joutui perääntymään aikeistaan, koska sairaanhoitajajärjestöt 
tyrmäsivät ehdotuksen puoskarointina. Suomen sairaanhoitajatarliitto piti tiukas-
ti kiinni käsityksestään, että sairaanhoitajan työ oli pidettävä koulutettujen sai-
raanhoitajien monopolina, sillä järjestön näkemyksen ja johdon kokemuksen mu-
kaan laadukkaassa sairaanhoidossa ei voinut työskennellä muita kuin koulutettuja 
sairaanhoitajia. Perimmältään tässä oli siis kyse siitä, kenelle asiantuntijatieto ja 
oikeus käyttää sitä kuuluivat.1181

Sairaanhoitajat hyväksyivät kyllä maallikoiden laajamittaisen ensiapukoulutuk-
sen, mutta eivät missään tapauksessa ammattikunnan näkökulmasta epäpätevän 
henkilökunnan käyttöä sairaaloissa. Koulutettujen sairaanhoitajien ja apusisarten 
välit tulehtuivat pahoin ja niiden selvittämiseen kului paljon esimiesten aikaa.1182 

Vähitellen ja ennen kaikkea olosuhteiden pakosta sairaanhoitajat hyväksyivät 
apusisaret ammattiapulaisikseen1183 ja yhteistyö alkoi sujua, koska kaikki voima-
varat oli keskitettävä poikkeusolojen ankarassa todellisuudessa selviytymiseen.1184 
Osaltaan sairaanhoitajien vastustusta liennytti se, että he olivat vastustamisellaan 
onnistuneet rajoittamaan apusisarien asiantuntijatietoa. Apusisarien oli nimittäin 
kirjallisesti sitouduttava siihen, että he eivät tehneet sairaanhoitajille kuuluvia teh-
täviä1185 tai rauhan aikana harjoittaneet sairaanhoitotyötä ilman lääkintöhallituk-
sen lupaa. Se, että lääkintöhallituksella oli ylipäätään mahdollisuus antaa koulut-
tamattomalle oikeus harjoittaa sairaanhoitotoimea, oli Palménin komitean (KM 
1945:10) lääkäreiden ja sairaanhoitajien mielestä luvan antamista puoskarointiin 
eli puoskaroinnin laillistamista. Siksi komitea paheksui syvästi sitä, että lääkintö-
hallituksella oli edes mahdollisuus sellaiseen.1186 Oli sairaanhoitajien ja lääkäreiden 
yhteinen etu pitää kouluttamattomat pois alalta, jotta koulutuksella saatu asian-
tuntijan asema ei vaarantunut.

1180 Rosen 2002, 266–267.
1181 Esim. Ssl:n kokous 4.9.1926, hallitus 16.2.1927, kuukausikokous 8.1.1927 (THA 
Ssl Ca1).   
1182 Rosen 2002, 266–267. 
1183 Esim. Franck 1998, 22–23, 33–35, 53, 63–66.
1184 Esim. Rosen 2002, 266–267, 328–329.
1185 Kivinen & Lehtonen & Vismanen 1985, 10; Latva-Äijö 2004, 234. Ks. myös ”Sai-
raanhoitajien koulutuskomitea ” (Epione 1943).
1186 KM 1945:10, 32.
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Apusisarten harjoitteluaika pidentyi vuosien 1941–1945 aikana kuuteen kuu-
kauteen.1187 Punaisen Ristin apusisarkurssien pohjalta valtio aloitti heinäkuussa 
1946 apuhoitajien koulutuksen neljässä läänin- tai yleisessä sairaalassa. Sairaaloi-
den henkilökuntapula oli huutava, joten sairaanhoitajien apuna ja valvonnassa 
työskentelevin vähemmän koulutettujen työntekijöiden tarve oli suuri. Valtion 
näkökulmasta terveydenhuollon työvoimavajeen pienentäminen oli kuitenkin 
tärkeintä. Se ohitti sairaanhoitajien vaatimukset ja vakinaisti alun perin tilapäisiksi 
aiotut apu- ja kodinhoitajien koulutusohjelmat. Koulutuksen pituus oli tuolloin 
kahdeksan kuukautta. Vuonna 1947 SPR lopetti oman apusisarkoulutuksensa.1188 

SPR oli aloittanut niin ikään vuonna 1939 kotiapusisarkurssit, joilla koulu-
tettiin henkilökuntaa avoterveydenhuoltoon ja työhön perheissä. Koulutus kesti 
aluksi yhden kuukauden, mutta piteni jo 1940 neljään kuukauteen: ensin oli kaksi 
kuukautta tietopuolista opetusta emäntäkoulussa, jonka jälkeen harjoiteltiin sai-
raalassa kaksi kuukautta. Kotiapusisarten tehtäviin kuuluivat kodinhoidon lisäksi 
yksinkertaiset sairaanhoitotehtävät terveyssisaren, diakonissan tai kiertävän sai-
raanhoitajan valvonnassa. Myöhemmin myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
ja Väestöliitto kouluttivat kodinhoitajia.1189 Vuonna 1950 laki kunnallisista kodin-
hoitajista1190 määritteli kodinhoitajat kuitenkin sosiaalilautakuntien alaisiksi, ei 
terveydenhuollon työntekijöiksi.1191

1960-luvun alussa kotitalousalan ja terveydenhuollon edustajilla oli erilaisia 
näkemyksiä sairaanhoidon sisältymisestä kodinhoitajakoulutukseen. Kotisairaan-
hoito oli yksi painopistealue esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ko-
dinhoitajakoulutuksessa. Koulunjohtajana toiminut sairaanhoitaja perusteli 50 
oppitunnin kotisairaanhoidon opetusta sillä, että niukkoja sairaanhoitajaresurs-
seja oli mahdollista käyttää tarkoituksenmukaisimmin, kun kodinhoitaja osasi 
hoitaa helpoimmat sairaanhoidolliset tehtävät. Mikäli kodinhoitajalla ei olisi ollut 
minkäänlaista sairaanhoidollista taitotietoa, myös yksinkertaisimpiin hoitoihin 
olisi tarvittu sairaanhoitajan kotikäynti.1192 Kodinhoitajakoulutus ei herättänyt 
sairaanhoitajissa läheskään samanlaista vastustusta kuin apuhoitajakoulutus. Syy-
nä oli se, että kodinhoitajat eivät uhanneet sairaanhoitajien asiantuntijan status-
ta eikätkä asiantuntijatietoa. Kodinhoitajien pääasiallinen työalue oli muu kuin 
sairaanhoito ja he työskentelivät sairaaloiden ulkopuolella. Sairaanhoitajien pro-
fessionaalistumispyrkimysten kannalta oli päinvastoin myönteistä, että sairaan-
hoitajat toimivat kodinhoitajien esimiehinä ja sairaanhoidollisina asiantuntijoina 
avoterveydenhuollossa.

1187 Rosen 2002, 266–267, 355–357.
1188 Helle 1953; KM 1945:10, 32; KM 1954:9, 28–29; Lyytikäinen 1986; ”Staten utbildar 
även svenskspråkiga hjälpsköterskor” (Epione 1951).
1189 Esim. Hagan 1949.
1190 SA 272/1950; SA 273/1950.
1191 Larsson 1941; Nimimerkki Haastattelija 1941; KM 1945:10, 33; KM 1954:9, 16; 
Järvinen 1997, 127–128.
1192 ”Kodinhoitajia tarvitaan” (Sairaanhoitajalehti 1962).
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Sairaanhoitajat suhtautuivat siis erittäin varauksellisesti apusisariin ja apuhoi-
tajiin. Tilanne oli itse asiassa vastaavanlainen kuin lääkärien toiminta sairaanhoi-
tajakoulutusta aloitettaessa. Myönnettiin, että apua tarvittiin välttämättä, mutta 
sairaanhoitajat halusivat itse päättää, minkälaista. He halusivat ratkaista avustaji-
en työnkuvan ja toimia heidän kouluttajinaan.1193 Silloin sairaanhoitajat saattoivat 
vaikuttaa siihen, millaista asiantuntijatietoa apuhoitajille opetettiin. Sairaanhoi-
tajien koulutuskomitea esitti, että apuhoitajien koulutuksessa käytetään sairaan-
hoitajakoulutuksen oppikirjoja valikoiduin osin, koska tosiasiallisia vaihtoehtoja 
ei ollut.1194 Ruotsissa oli ilmestynyt apu- ja mielisairaanhoitajan koulutusta varten 
1950-luvulla omia oppikirjoja. Niiden kääntämisestä keskusteltiin oppikirjako-
miteassa, joka 1959 tekikin periaatepäätöksen alihoitohenkilöstölle tarkoitettujen 
oppikirjojen julkaisemisesta.1195 Näin sairaanhoitajat pääsivät oppikirjojen avulla 
ottamaan kantaa apuhoitajakoulutuksen sisältöön, toisin sanoen määrittelemään 
apuhoitajien asiantuntemusta. 

Vuosina 1961–1962 ilmestyi suomeksi kolme ruotsalaista oppikirjaa: Inga 
Johnssonin kirjoittama Sairaanhoidon alkeet (1961), Folke Ludinin Tautioppi ali-
hoitohenkilökunnalle (1962) ja Gunnar Lundqvistin Sielullisista sairauksista (1962). 
Tämän B-sarja alihoitohenkilökunnalle -oppikirjasarjan viimeinen osa oli vuonna 
1966 julkaistu yhdysvaltalaisen Alice M. Robinsonin kirjoittama Psykiatrinen sai-
raanhoito. Kirjoja täkäläisiin oloihin työstänyt työryhmä esitti kirjojen nimeämis-
tä B-sarjaksi, ”jotta erilaisuus korostuu”.1196 Näin haluttiin vahvistaa sairaanhoi-
tajien ja alihoitajien asiantuntijatiedon erilaisuutta. Menettelyn voi tulkita paitsi 
sairaanhoitajien erottautumispyrkimykseksi myös myönteiseksi haluksi palvella 
lukijaa. Selkeä sarjamerkintä jo oppikirjan kannessa viestitti lukijalle, kenelle kirja 
oli tarkoitettu. Näiden neljän oppikirjan jälkeen alihoitohenkilöstölle ei laadittu 
omia oppikirjoja, vaan apuhoitajakoulutuksessa palattiin takaisin käyttämään va-
likoidusti sairaanhoitajakoulutukseen laadittuja oppikirjoja. 

Sairaanhoidon opettajien arvion mukaan Tautioppi alihoitohenkilökunnalle oli 
suppea, mutta siitä huolimatta sopiva apuhoitajakoulutuksen oppikirjaksi. Tosin 
suomenkieliseen laitokseen ei sisällytetty verenpaineen mittausta eikä katetroin-
teja käsitteleviä lukuja, koska Suomessa ne eivät kuuluneet alihoitohenkilökun-
nan toimenkuvaan. Näin sairaanhoitajat rajoittivat oppikirjojen avulla apuhoi-
tajien tietoperustaa ja asiantuntemusta aivan samalla tavalla kuin lääkärit olivat 
rajoittaneet sairaanhoitajien asiantuntijatietoa.1197 Molemmat ryhmät perustelivat 
toimintaansa sillä, että oppikirjoissa piti käsitellä vain niitä asioita, joita tulevat 
ammattilaiset tarvitsivat työssään. Sairaanhoitajat eivät halunneet myöntää, että 
ammattiryhmien välistä tehtäväjakoa oli tarpeellista tarkistaa. Sairaanhoitajat olivat

1193 Larsson 1941; KM 1945:10, 33; Nimimerkki Haastattelija 1941; Durchman 1945; 
Snellman V. 1941; Helle 1953.
1194 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
10 (THA SHKS Hef 5).
1195 OKK 8.12.1959 (THA SHKS Cc 2).
1196 Arkistokortti Alihoitohenkilökunnan kirjat B-sarja (THA SHKS Fc 2).
1197 OKK 27.5.1959, 8.12.1959, 12.1.1960, 16.2.1960 (THA SHKS Cc2).
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lääkärien kanssa käymissään kiistoissa oppineet, että lääkärit onnistuivat
monesti estämään itselleen epämieluiset hankkeet vetoamalla puoskarointiuhkan 
kehäpäätelmään: koska jokin tietty asia tai toimenpide ei kuulunut sairaanhoita-
jakoulutukseen, sen siirtäminen sairaanhoitajien tehtäväksi mahdollisti puoska-
roinnin ja siten heikensi potilashoidon turvallisuutta. Toisaalta asiaa ei pitänyt 
opettaa sairaanhoitajille, koska se olisi mahdollistanut puoskaroinnin. Sairaanhoi-
tajilla oli nyt mahdollisuus vastaavanlaiseen vallankäyttöön ja samalla apuhoitajan 
koulutuksen ja tehtävän, toisin sanoen apuhoitajan asiantuntijatiedon ja -aseman 
rajoittamiseen.

Hankala, mutta ohittamaton ydinkysymys oli se, mitkä tehtävät kuuluivat sai-
raanhoitajille ja mitä haluttiin siirtää muiden tehtäväksi sairaanhoitajien alaisuu-
dessa ja valvonnassa. Siitä sairaanhoitajat olivat aivan yksimielisiä, että apuhoitajat 
ja kodinhoitajat kuuluivat heidän alaisuuteensa.1198 Sairaanhoitajat kokivat apu-
hoitajat niin suureksi uhaksi, että vaativat lääkintöhallitusta määräämään – tosin 
tuloksetta – montako apuhoitajaa sairaala sai palkata suhteessa sairaanhoitajien 
lukumäärään.1199 Omaa ammattireviiriä pyrittiin varjelemaan erittäin tarkasti 
muilta. Kysymys koulutusajan pituudesta nousi taas esille: koska apuhoitajilla oli 
lyhyempi koulutus, sairaanhoitajat tulkitsivat heidät avustajikseen, siis vastaavalla 
tavalla kuin lääkärit katsoivat sairaanhoitajat omiksi avustajikseen. 

Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea otti kantaa ammattiryhmien väli-
seen työnjakoon. Sen mukaan sairaanhoitajan työssä oli keskeistä potilaan yleis-
hoito, joka oli pääasiassa sairaanhoitajan vastuulla. Toinen tärkeä tehtävä oli poti-
laan neuvonta- ja valistustyö. Hyvä yleishoito tuki erikoishoitoja, joissa 

”Suorittamalla erikoishoitoa sairaanhoitaja avustaa lääkäriä toteuttamalla 
hänen määräyksensä, huomioimalla taudin oireita ja hoidon vaikutusta sekä 
osallistumalla erilaisiin tutkimuksiin.”1200  

Potilaiden perushoito siirtyi apuhoitajien tehtäväksi ja sairaanhoitajat keskittyivät 
enemmän lääketieteen koulutusta edellyttäneiden toimenpiteiden suorittajiksi, 
apuhoitajien ja muun avustavan henkilökunnan työnjohtajiksi ja hallinnollisiin 
tehtäviin. Potilaan ja sairaanhoitajan vuorovaikutus, jota ammattikunta oli perin-
teisesti korostanut, luovutettiin samalla apuhoitajille. Tämä tehtäväjako vaikutti 
sairaanhoitajan asiantuntemukseen, jonka painopiste siirtyi potilaan välittömästä 
hoidosta enemmän välilliseen hoitoon, esimiestehtäviin ja teknistä asiantunte-

1198 ”Sairaanhoidon apulaistyövoima” (Sairaanhoitajatarlehti 1939); Soikkeli 1943, 9; 
”Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea” (Sairaanhoitajatarlehti 1943); ”Sai-
raanhoitajatarjärjestöjen työstä” (Sairaanhoitajatarlehti 1943); Yhteenveto sairaan-
hoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 13 (THA SHKS Hef 5); 
Nimimerkki M. 1942.
1199 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
8 (THA SHKS Hef 5); Nimimerkki M. 1942.
1200 Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea 1941–1945, II osa, 1–2 (KA HSO IP 
Hfa 1).
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musta edellyttäviin töihin. Välittömään potilashoitoon kuuluva ohjaus ja neuvon-
ta sekä yhteydenpito omaisiin säilytettiin edelleen sairaanhoitajan yhtenä ydinteh-
tävänä. Vuonna 1953 julkaistun sairaaloiden ja kunnalliskotien henkilökunnan 
työnjakoa koskevan tutkimuksen mukaan apuhoitajat tekivät perushoidon ohel-
la sellaisia siivouksen, vuodehuollon tai ruokahuollon tehtäviä, jotka oli nimetty 
joko apuhoitajan tai sairaala-apulaisen tehtäviksi.1201 

Voi sanoa, että sairaanhoitajat tulkitsivat oman tehtävänsä apulääkärin työk-
si, jolloin vähempiarvoiset työt, kuten potilaan perushoito annettiin avustajille eli 
apusairaanhoitajiksi katsotuille apuhoitajille. Mutta oliko sairaanhoitajilla muuta 
vaihtoehtoa? Nähdäkseni vallitsevan tilanteen hyväksyminen oli ainoa mahdolli-
suus, sillä sairaanhoitajien vaikutusvalta ei riittänyt estämään uuden ammattiryh-
män koulutusta tai palkkaamista sairaaloihin. Sairaanhoitajien professionaalistu-
mispyrkimyksiä uusi tehtäväjako tosiasiallisesti edisti, sillä sairaanhoitajat eivät 
enää olleet vähiten pohja- ja ammattikoulutettu työntekijäryhmä alalla. Peränpi-
täjän paikka oli siirtynyt apuhoitajille. 

Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea, Palménin (KM 1945:10) komi-
tea, Mustakallion komitea (KM 1954:9) ja Sairaanhoitohenkilöstoimikunta (KM 
1966:B47) puolsivat ammattiryhmien välistä työnjakoa välttämättömänä keino-
na vähentää työvoimapulaa ja tehostaa sairaaloiden toimintaa.1202 Apuhoitajien 
koulutus muutti kiistatta sairaanhoitajan toimenkuvaa ja työnjakoa erityisesti sai-
raaloissa. Se käynnisti muutoksen, joka aikanaan johti useiden uusien ammattien 
koulutuksen aloittamiseen ja eriyttämiseen sairaanhoitajan tehtävistä.

Pyrkimyksistään huolimatta sairaanhoitajat eivät osanneet ilmaista oman asi-
antuntijatietonsa ja -tehtävänsä ydintä niin, että muut ammattiryhmät olisivat sen 
ymmärtäneet ja hyväksyneet. Siinä, missä lääkärit olivat onnistuneet erinomai-
sesti, sairaanhoitajat onnistuivat vain kohtalaisesti: sairaanhoitajat eivät kyenneet 
vakuuttamaan asiantuntijoita oman asiantuntemuksesta merkityksellisyydestä ja 
estämään apuhoitajakoulutusta, vaan keskusvirasto ja poliittiset päättäjät painot-
tivat ratkaisuissaan muita perusteita. Sen sijaan sairaanhoitajat onnistuivat siinä, 
että he päättivät hyvin pitkälle apuhoitajakoulutuksen sisällöstä ja sairaanhoitajien 
ja apuhoitajien välisestä tehtäväjaosta sairaaloissa. Tällaisen sairaanhoitajien val-
lankäytön voi kiteyttää niin, että ammattikunnalla oli lähes monopoliasema nor-
malisoida apuhoitajan koulutus, asiantuntemus ja tehtävä. 

Suomalaisten sairaanhoitajien torjuva suhtautuminen uusiin työntekijäryhmiin 
ei ollut ainutlaatuista, sillä monissa muissakin maissa sairaanhoitajien oli ollut vai-
kea hyväksyä apuhoitajia tasavertaisiksi työntekijöiksi. Yksi syy oli se, että WHO 
määritteli 1956 sairaanhoitajan erääksi perustehtäväksi ”valita, kouluttaa ja ohjata 
alihoitohenkilökuntaa, joka auttaa sairaanhoidossa sekä sairaaloissa että avotervey-
denhuollossa.”1203 Sairaanhoitajat aliarvioivat avustavan henkilökunnan (osastokir-
jurit, laitosapulaiset, siivoojat) osaamista ja tulkitsivat sen työtehtävät sellaisiksi, jot-
ka sairaanhoitajat tekisivät paremmin, jos heillä olisi siihen aikaa.1204  

1201 Lappalainen 1953.
1202 KM 1966:B 47, 44.
1203 WHO:n IX yleiskokous 1956 Geneve, liite 1 (KA HSO IP Mb 4).
1204 Maailman terveysjärjestön sairaanhoidon komitea, viides raportti (1967), 16.
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Lääkitysvoimistelijoiden koulutus oli lopetettu 1942 työpaikkojen vähyyden 
vuoksi. Kaksivuotinen koulutus käynnistettiin uudelleen Invalidisäätiön sairaalas-
sa 1945, kun sodissa vammautuneiden kuntoutustarve todettiin valtavaksi. Lääki-
tysvoimistelijoiden pohjakoulutusvaatimukseksi tuli keskusteluitta keskikoulu.1205 
Apuhoitajat työskentelivät pääasiassa vuodeosastoilla, joten muiden yksiköiden 
työpaineiden helpottamiseksi tarvittiin toisenlaista avustavaa henkilökuntaa. Siksi 
vuonna 1951 alkoi röntgenteknillisten apulaisten (vuodesta 1963 lähtien röntgen-
hoitajien) ja 1953 laboratorioteknillisten apulaisten (vuodesta 1963 lähtien labo-
ratoriohoitajien) koulutus.1206 WHO:n suosituksen mukaisesti näiden kahden en-
tisen sairaanhoitajan erikoistumisalan koulutukset eriytyivät 1950-luvulla omiksi 
ammattitutkinnoikseen.1207

Myös röntgen- ja laboratoriohenkilökunnan pohjakoulutusvaatimus oli suori-
tettu keskikoulu. Sairaanhoitajat eivät vastustaneet näiden koulutusten aloittamis-
ta, koska sairaanhoitajien halukkuus erikoistua kyseisille aloille oli ollut vähäistä. 
Hyväksymistä auttoi se, että laboratorio- ja röntgenhoitajat ja yleensä myös lää-
kintävoimistelijat tekivät työtään omissa yksiköissään eivätkä siis tulleet fyysisesti 
sairaanhoitajien kanssa samoihin työyksiköihin. Laboratorio- ja röntgenhoitajien 
työt poikkesivat sisällöllisesti riittävän paljon sairaanhoitajan tehtävistä, joten sai-
raanhoitajat eivät kokeneet heitä uhkaksi.

Odotettua ratkaisua sairaanhoitajapulaan uudet koulutusohjelmat eivät tuo-
neet. Uusille ammattikunnille siirrettiin toki tehtäviä sairaanhoitajilta ja siten va-
pautettiin sairaanhoitajia omaa koulutustaan edellyttäviin tehtäviin ja näin hel-
potettiin sairaanhoitajapulaa. Samalla estettiin se, että terveydenhuollossa olisi 
palattu kouluttamattoman työvoiman eli harjoittelijoiden palkkaamiseen, mikä 
olisi voinut muutoin olla väistämätöntä.1208

7.8 Sairaanhoitajakoulujen opettajista ja sairaanhoidon opettajan 
koulutuksesta

Ennen sairaanhoitajien pedagogisen jatkokoulutuksen aloittamista sairaan-
hoitajakoulujen opettajina olivat opetussairaaloiden ylihoitajat ja oppilasko-
din johtajat oman toimensa ohella. Harvoja ulkomailla sairaanhoidon opet-
tajan pätevyyden hankkineita lukuun ottamatta sairaanhoitajat päätyivät 
opettajiksi yleensä käytännön syistä: joko siksi, että he työskentelivät opetus-
sairaalassa ja kiinnostuivat opettamisesta tai siksi, että opettaminen kuului vir-
kavelvollisuuksiin, kuten yli- ja osastonhoitajilla.1209 Kokoaikaisesti opettajina 
toimineita sairaanhoitajaopettajia ei ollut. Sairaanhoitajien ohella opetussairaa-
loiden lääkärit luennoivat sairaanhoitajakouluissa, koska se sisältyi alilääkäreiden 
virkavelvollisuuksiin. Vuonna 1911 annetun asetuksen mukaan sairaalalääkärit

1205 Ohtonen & Koski & Vinni 1983, 17; KM 1945:10, 32; SA 1231/1945; SA 85/1946.
1206 KM 1945:10, 32–33; KM 1954:9, 28–31; Ohtonen & Koski & Vinni 1983, 18.
1207 Raportti Maailman Terveysjärjestön … (1951), 22–24.
1208 KM 1954:9, 30.
1209 KM 1945:10, 7.
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voitiin velvoittaa opetustyöhön ilman erillistä korvausta. Määräys ärsytti lääkä-
reitä ja sai heidät hoitamaan opetusvelvollisuutensa huonosti. Oli vaikea löytää 
opettamisesta innostuneita lääkäreitä ja vielä vaikeampaa, jos heidän edellytettiin 
valmistelevan oppituntinsa.1210 

Lääkärit halusivat keskittyä potilastyöhön ja sen ohella enintään lääketieteen 
opiskelijoiden opettamiseen. Tulevilla lääkäreillä ja heidän opettajillaan oli yhte-
neväinen pohjakoulutus, tietoperusta, ammattikieli ja ammatilliset tavoitteet. Sai-
raanhoitajaoppilaiden pohjakoulutus ja lääketieteen tiedot olivat erilaiset, joten 
heille oli luennoitava toisella tavalla, mikä vaati paljon valmistelutyötä, josta ei 
maksettu mitään. Jos alilääkäri käytti oppituntien valmisteluun kuluvan ajan esi-
merkiksi yksityisvastaanoton pitämiseen, hän sai palkkaa.1211 Siksi sairaanhoitajien 
opettamista laiminlyötiin.

Opetustyö ei kiinnostanut myöskään kaikkia ylihoitajia. Lääkintöhallitus yritti 
paimenkirjeillä ja sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan tarkastuskäynneillä saada 
ylihoitajat pitämään sairaanhoidon oppitunnit, mutta kehotukset kaikuivat kuu-
roille korville. Tietopuolinen opetus ontui monissa kouluissa pahoin, koska yli-
hoitajienkaan opetusvelvollisuudet eivät toteutuneet.1212 Lääkärien ja ylihoitajien 
toimintaa selittää sekä tosiasiallinen voimavarojen vähäisyys että kamppailu asi-
antuntijatiedosta. Ennen kaikkea oli kyse siitä, että osa lääkäreistä ja ylihoitajista ei 
arvostanut sairaanhoitajakoulutusta. Menettelyllään he normalisoivat sairaanhoi-
tajan lääkärin ammattiapulaiseksi, vähän koulutetuksi määräysten toteuttajaksi, 
jolle riitti mallioppiminen työssä. 

Kärjistäen voisi todeta, että lääkärit olivat sisäistäneet ammattikuntansa näke-
myksen lääketieteen tiedon hallitsevasta asemasta ja ylivertaisuudesta, eikä muiden 
asiantuntemus kyennyt kilpailemaan sen kanssa. Koska sairaanhoitajat eivät olleet 
lääkäreitä, vaan lääkäreiden määräysten toimeenpanijoita, heidän tietopuolinen 
opetuksensa ei ollut tärkeää. Lääninsairaaloiden ylihoitajat normalisoivat sairaan-
hoitajat aivan samoin kuin lääkärit. Ylihoitajat asettivat etusijalle potilaiden hoidon, 
opetustyö oli toisarvoista. He eivät kyenneet näkemään opettamista sijoituksena 
sairaalan tulevaisuuteen ja henkilökunnan saatavuuteen. Ylihoitajilla ei näytä olleen 
henkilöstöhallinnon asiantuntemusta tai tässä suhteessa kokonaisuuksien hahmot-
tamiskykyä. He eivät ymmärtäneet, että omalla toiminnallaan he tosiasiallisesti lisä-
sivät henkilökuntapulaa ja omaa työpainettaan.

1210 S. Mannerheimin kirje 25.11.1910 H. Fabritiukselle (KA SSY SM); Nimimerkki 
E. N. 1915, 125; KA LKH Eab 190/1919 kirje 69/125; Naima Kurvisen kirje 3.11.1923 
LKH:lle (KA LKH V Hg 2); KM 1920:8, 18. Oulun sairaanhoitaja-koulun määräraha-
anomus luentopalkkioiden maksamiseksi LKH:lle No 9/19.10.1938 (OMA OTHO Db 
1a).   
1211 KM 1920:8, 18.
1212 Venny Snellmanin Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1930–1935 
(OMA OTHO Eb 1a); Oulun sairaanhoitajakoulun kirje No 5/15.4.1943 sisäasiain-
ministeriölle; Oulun sairaanhoitajakoulun kirje No 14/28.9.1928 LKH:lle; LKH:n 
kirje No 3990.I./2.5.1936 sairaanhoitajakouluille Oulun sairaanhoitajakoulun kirje 
13.1.1942 LKH:lle (OMA OTHO Db 1a); LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille DNo 
1835.1936/2.5.1936 (KA LKH V Da 38.1936).  



276

Sairaanhoitajien koulutuksen pidentyessä ja oppilaiden lukumäärän kasvaessa 
opettajatilanne vaikeutui entisestään. Siksi Idmanin komitea (KM 1920:8) ehdotti, 
että ainoastaan anatomian, fysiologian, terveys- ja tautiopin sekä tartuntatautien 
opetus kuului ehdottomasti lääkärille. Muita oppiaineita voi opettaa alan asian-
tuntija (esimerkiksi kemisti tai talousopettaja) tai opetustyöhön jatkokoulutuksen 
saanut sairaanhoitaja. Komitea esitti, että valmistavalla ja varsinaisella sairaan-
hoitajakoululla oli yhteinen opettajakunta. Lääkärien ja ylihoitajien työpainei-
den takia komitea suositteli päätoimisten sairaanhoitajaopettajien palkkaamista 
kouluihin. Komitean mukaan sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmaan tuli 
aiempaa enemmän sisällyttää myös muita kuin lääketieteen opintoja, esimerkiksi 
synnytyksen ja pikkulapsen hoitoa, kuntoutusta, talousoppia, ruoanvalmistusta 
ja siivousta.1213 Opetuksen siirtäminen entistä enemmän sairaanhoitajaopetta-
jille edellytti kuitenkin sairaanhoidon opettajien koulutuksen järjestämistä.1214 
Sairaanhoitajakoulutuksen sisällöllinen lavennus ja esitys sairaanhoidon opetta-
jakoulutuksen aloittamisesta voidaan tulkita sairaanhoitajien professionaalistu-
mishankkeen merkeiksi. 

Ammattikoulutuksen aikana oppilaat muodostavat käsityksen tulevasta työstä 
ja ammatista. Opetussuunnitelman painopiste vaikuttaa siihen, mitä tietoa opis-
kelija pitää tulevassa ammatissaan asiantuntijatietona; kun sairaanhoitajakoulu-
tuksessa opetuksen ja oppikirjojen painopiste oli lääketieteellisessä tiedossa, sai-
raanhoitajat pitivät sitä oman asiantuntemuksensa perustana. Sairaanhoitajan 
malleina ja esikuvina toimivat sairaanhoitajaopettajat ja osastonhoitajat.1215 Toi-
sinaan oppilaiden saama malli oli epäkelpo, kuten opetusvelvollisuuttaan laimin-
lyöneiden ylihoitajien antama esimerkit osoittivat. 1930-luvulla sairaaloissa yritet-
tiin ja ehdittiinkin panostaa käytännöllisen opetuksen ohjaukseen, koska yleisesti 
tunnustettiin, että oppilasohjauksessa oli runsaasti puutteita.1216

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys järjesti vuonna 1924 opetussairaaloiden 
osastonhoitajille ja sairaanhoitajakoulujen opettajille ensimmäisen kasvatusopil-
lisen jatkokurssin, joka kesti kuusi viikkoa.1217 Virikkeet sairaanhoidonopettajien 
koulutuksen aloittamiseen oli saatu Yhdysvalloista ja Englannista, missä monet 
suomalaiset sairaanhoitajapioneerit olivat opiskelleet. Sen sijaan Pohjoismaista 
niitä ei saatu, vaikka yhteistyö oli vilkasta.1218 

1213 KM 1920:8, 18–23, 25.
1214 KM 1920:8, 18–19.
1215 Snellman V. 1938, 32; SSY:n kirje 6.12.1921 lääkintöhallitukselle (SSY Undervis-
ningskommitté 1930-talet); eräs sairaanhoitaja kuvasi opiskeluaikaista suhtautumis-
taan opettajaansa: ”Opettajasta tuli jonkinlainen idoli ” (SKS KRA Hoitotyö 481–
579.1998).
1216 Lackström 1930; Venny Snellmanin tarkastuskertomukset Kuopion sairaanhoita-
jakouluun 1930–1935 (KA LKH V Hg 10); Snellmanin tarkastuskertomukset Oulun 
sairaanhoitajakouluun 1930–1935 (OMA OTHO Eb 1a); Sairaanhoitajatarjärjestöjen 
koulutuskomitea 1941–1945, III osa, 13–16 (THA SHKS Hef 5).
1217 ”Ensimmäiset jatkokurssit ” (Epione 1923); Nimimerkki Jatkokurssilainen 1924.
1218 Kuronen 1984, 54, 55–58; ”Kurserna vid Teachers College (Columbia University) 
i New York” (Epione 1912).
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Kasvatusopillisten jatkokurssien pääsyvaatimuksena oli suoritettu keskikoulu 
ja vanhemman sairaanhoitajan tutkinto. Kurssien kesto vaihteli kolmesta nel-
jään kuukauteen. Muutamien Mannerheimin Lastensuojeluliiton terveydenhoi-
tajakurssien yhteydessä oli mahdollista pätevöityä sairaanhoidon opettajaksi.1219 
Vuonna 1930 voimaan tullut lainsäädäntö siirsi sairaanhoidon opettajien kou-
lutuksen lääkintöhallitukselle, joka harkintansa mukaan järjesti sitä Helsingin 
sairaanhoitajakoulussa. Sen johtokunta päätti opettajakoulutuksen ohjelmasta, 
opettajista, kuten kaikista muistakin käytännön järjestelyistä.1220 Asetuksen mu-
kaan sairaanhoidon opettajalta edellytettiin samaa pätevyyttä kuin opetussairaa-
lan ylihoitajalta.1221 

Sairaanhoitajapulan kanssa painiskeleva lääkintöhallitus huolestui 1930-lu-
vulla siitä, miten sairaanhoitajakoulutukseen kyettiin varmistamaan riittävästi 
hyviä hakijoita. Toinen kestohuolenaihe oli sairaanhoitajien työssä pysyminen. 
Keskikoulun tai lukion suorittaneille nuorille naisille aukesi koko ajan uusia kou-
lutusmahdollisuuksia, joten sairaanhoitajakoulutuksen vetovoiman pelättiin vä-
henevän. Lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan näkemyksen 
mukaan sairaanhoitajia siirtyi muille aloille, koska heille ei ollut jatkokoulutus-
mahdollisuuksia.1222 Kehittämällä sairaanhoitajille jatkotutkinto, joka antoi kel-
poisuuden opettajan tehtäviin sairaanhoitajakouluissa, yritettiin ratkaista edellä 
mainitut ongelmat.

Toisen maailmansodan jälkeen sairaanhoidon opettajien koulutus käynnistyi 
uudelleen ja sitä lisättiin, koska sairaanhoitajakoulutuksen mittava laajentaminen 
synnytti opettajapulan. Sairaanhoitajien jatko-opiston 1947 aloittamat kasvatus-
opillis-hallinnolliset kurssit kestivät kolme kuukautta.1223 Ylihoitajien hallinnolli-
nen koulutus ja sairaanhoidon opettajien koulutus eriytyivät vuonna 1952 ja sa-
malla molemmat koulutusohjelmat pitenivät yhteen lukuvuoteen. Sairaanhoidon 
opettajia kouluttanut jatko-opintojen jaosto perustettiin vuonna 1958 Helsingin 
sairaanhoitajaopistoon ja 1965 Turkuun. Noin puolitoista vuotta kestäneen kou-
lutuksen pääaineena oli kasvatustiede.1224 

1219 ”Suomen sairaanhoitajayhdistyksen kasvatusopilliset jatkokurssit” (Epione 1926a-
b); ”Suomenkielinen kasvatusopillinen kurssi” (Epione 1927); ”Kasvatusopillinen 
jatkokurssi” (Epione 1931); ”Terveyssisar- ja kasvatusopilliset jatkokurssit” (Epione 
1931). 
1220 Iivonen 1989, 142–144; ”Terveyssisar- ja kasvatusopilliset jatkokurssit” (Epione 
1931). 
1221 SA 340/1929; SA 425/1929; SA 59/1933. Ks. myös ”Kasvatusopillinen jatkokurssi” 
(Epione 1931) 
1222 Esim. Snellman V. 1938, 33–34.
1223 Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1947 (KA LKH V Ebm 9). 
1224 Salminen 2000, 5; Kuronen 1985, 5–6.
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7.9 ”Liian teoreettinen” sairaanhoitajakoulutus?

Kysymystä sairaanhoitajakoulutuksen liiasta teoreettisuudesta pohdittiin ajoittain 
1930-luvulta lähtien tarkastelujakson päättymisen yli. Keskustelussa oli monen-
laisia painotuksia, sillä aika usein osapuolet tarkoittivat ”liialla teoreettisuudella” 
erilaisia asioita.

Osa lääkärikunnasta oli sitä mieltä, että sairaanhoitajakoulutus oli liian pitkä ja 
liian teoreettinen, koska se sisälsi lukumääräisesti liian paljon luentoja ja liian mo-
nessa oppiaineessa. Lisäksi sairaanhoitajaoppilaat lukivat liikaa lääketieteen tietoa 
sisältäviä oppikirjoja, joten koulutusta oli lyhennettävä ja tarpeettoman teoriatie-
don jakamisesta luovuttava. Näin vapautuneilla opettaja- ja ohjausvoimavaroilla 
olisi voitu kouluttaa lisää sairaanhoitajia.1225 Lääkäriliiton puheenjohtaja A. J. Pal-
mén vetosi lääkärikunnassa 

”yleiseen mielipiteeseen, että tässä (sairaanhoitajien/MS) opetuksessa annetaan 
tarpeettoman paljon muistitietoja ja teoriaa.”1226 

Kyseinen kannanotto kirjoitettiin myös muutamaa vuotta myöhemmin Palménin 
johtaman komitean mietintöön, jonka mukaan 

”Lääkäripiireissä on yleisenä se mielipide, että yksipuolinen huomion kiinnit-
täminen tietopuolisiin opintoihin on lisännyt epäkäytännöllisten sairaanhoita-
jattarien määrää.”1227 

Tämä oli myös lääkintöhallituksen lääkärivirkamiesten näkemys 1960-luvun lop-
pupuolelle saakka. Vielä vuonna 1965 sairaanhoitajakoulutusta koskevassa neu-
vottelussa keskusviraston pääjohtaja ja sairaanhoitajakoulutuksesta vastannut 
osastopäällikkö valittivat sairaanhoitajakoulutuksen liiallista teoretisoitumista.1228 
Tiivistäen voi sanoa, että tätä näkökantaa edustavien mukaan sairaanhoitaja oli 
lääkärin apulainen, jonka tehtävä oli suorittaa hänelle määrätyt käytännölliset 
työt. Siihen ei tarvittu paljon teoreettista opetusta, sillä sairaanhoitajan työn oppi 
harjaantumalla ja kokeneemman työntekijän ohjauksessa.

Toiseen ryhmään kuuluneet lääkärit ja sairaanhoitajat katsoivat, että sairaan-
hoitajakoulutuksen aikana oppilaiden tuli harjaantua käytännöllisissä tehtävis-
sä yhtä taitaviksi kuin valmiit sairaanhoitajat olivat. Koska koulutusaika oli ra-
jallinen, teorian opetusta oli supistettava, jotta käytännölliselle opetukselle ja

1225 Snellman 1945, 42; Palmén 1939; Yleissairaalain tarkastaja Hongiston esitelmä 
”Sairaanhoitajain koulutus sairaalan kannalta” sairaanhoitajakoulujen johtajien kou-
lutuspäivillä 5.–7.10.1957 (KA HSO IP Hfb 1). Ks. myös SKS KRA Hoitotyö 5021–
5081.1998.
1226 Palmén 1939, 245.
1227 KM 1945:10, 17. Palmén viittasi 1935 yhteensidottuna julkaistuihin A. E. Vesan 
kirjoittamaan kirjaan Tautioppi ja Carl Nygergin kirjaan Bakteriologian alkeet. Viimek-
si mainitun täysin uudistettu painos ilmestyi 1944.
1228 Tarkastaja Pohjanpään laatima muistio 17.3.1965 pidetystä neuvottelusta (KA 
HSO I Fdb 9).
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oppimiselle jäi riittävästi aikaa. Toisin sanoen tietopuolista opetusta oli liikaa 
suhteessa käytännöllisen opetuksen määrään. Tähän ryhmään kuuluneiden mu-
kaan sairaanhoitajakoulutus oli säilytettävä kolmivuotisena. Lyhentäminen olisi 
voinut vaarantaa potilasturvallisuuden, jos tulevat sairaanhoitajat eivät olisi ehti-
neet harjaantua riittävästi välttämättömissä hoitotaidoissa.1229 Kokemusta ja har-
jaantumista korostettiin, koska toiston oletettiin tuovan suorituksiin varmuutta 
ja myönteistä rutiinia. Tähän ryhmään kuuluneet määrittelivät sairaanhoitajan 
epäitsenäiseksi lääkärin ammattiapulaiseksi ja määräysten toteuttajaksi. Sairaan-
hoitajien asiantuntemus oli lääkäreiden ohjauksessa ja valvonnassa saatua koke-
musta, ei ammatillisen koulutuksen avulla hankittua teoreettiseen tietoon perus-
tuvaa asiantuntemusta. Siksi oli tarpeellista rajoittaa sairaanhoitajakoulutuksessa 
opetettavan lääketieteen asiantuntijatiedon määrää ja sisältöä.

Lähinnä sairaanhoitajista koostuvan kolmannen ryhmän mukaan sairaanhoi-
tajakoulutus oli liian teoreettista, koska aiemmin koulutetut sairaanhoitajat olivat 
monitaitoisempia kuin uudemman koulutuksen mukaan oppinsa saaneet. Tähän 
ryhmään kuuluneet arvostivat omaa kutsumussairaanhoitajakoulutustaan ja nor-
malisoivat sen ainoaksi hyväksyttäväksi tavaksi valmistua sairaanhoitajaksi. He 
painottivat lääkärien lailla erilaisten toimenpiteiden teknistä suoritustaitoa. Toi-
senlaisen – aiempaan verrattuna siis liian teoreettisen – sairaanhoitajakoulutuksen 
saaneet ja eri lailla toimineet leimattiin huonoiksi sairaanhoitajiksi. Tämä johti 
siihen, että syntyi sairaanhoitajasukupolvien välisiä jännitteitä ja ristiriitoja, koska 
vastavalmistuneet eivät hallinneet näitä taitoja. Niinpä uusi sairaanhoitajakoulu-
tus katsottiin liian teoreettiseksi ja siitä valmistuneet sairaanhoitajat leimattiin tai-
tamattomiksi.1230

Pitkään työssä olleiden sairaanhoitajien näkemyksen mukaan hyvä sairaanhoi-
taja oli sairaalan yleisnainen, joka teki itse kaiken. Tästä oli tosin yksi poikkeus, 
sillä sairaaloiden vakiintuneen käytännön mukaan sairaanhoitajat teettivät sai-
raanhoitajaoppilailla sellaiset puhdistus- siivous- yms. työt,1231 joita he eivät itse 
halunneet tai ehtineet tehdä. Potilaan perushoito kuului kuitenkin kyseenalais-
tamatta sairaanhoitajan tehtäviin. Kokeneempien sairaanhoitajien näkökulmasta 
liian teoreettisen koulutuksen saaneet ”noviisit” olivat myös ”liian hienoja”,1232 
jotka valikoivat itselleen sopivat työt ja jättivät perushoidon apuhoitajien tehtä-
väksi. ”Noviisit” perustelivat tehtäväjakoa sillä, että potilaan perushoito ei edellyt-
tänyt sairaanhoitajan koulutusta, joten siksi sen saattoi siirtää vähemmän koulu-
tettujen tehtäväksi. 

Sairaanhoitajien ammattikunnassa oli vastakkaisia näkemyksiä perustavaa 
laatua olevasta kysymyksestä, kuuluiko perushoito sairaanhoitajan ydintehtäviin. 

1229 Meurmanin kirje 26.9.1951 sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitealle (KA HSO 
I Fdb 5); Jalo 1941.
1230 Miettinen 1962.
1231 SKS KRA Hoitotyö 5021–5082.1998, 481–579.1998, 370–414.1998.
1232 ”Liian hieno hoitamaan sairaita” (Sairaanhoitajalehti 1961); ”Lukijat kirjoittavat” 
(Sairaanhoitajalehti 1961); Taponen 1962; Asikainen 1962; Kuittinen 1962. 
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Toisten mielestä perushoidon, kuten muutkin rutiiniluonteiset tehtävät, voi ja ne 
piti siirtää vähemmän koulutuille apuhoitajille. Silloin sairaanhoitajat saattoivat 
keskittyä enemmän koulutusta edellyttäneiden tehtävien tekemiseen, esimerkik-
si lääkärin avustamiseen, ns. kansliatöihin tai hoitotoimenpiteiden tekemiseen. 
Liian teoreettisen sairaanhoitajakoulutuksen käyneet käyttivät koulutustaan vä-
hemmän koulutettujen ulkopuolelle sulkemisen välineenä, jolla he määrittelivät 
sairaanhoitajan asiantuntemusta edellyttäneet tehtävät. ”Noviisit” katsoivat, että 
koulutuksen perusteella heillä oli sellaista asiantuntijatietoa, joka oikeutti heidät 
päättämään apuhoitajien ja sairaanhoitajien välisestä työnjaosta. Tällaisia peruste-
luja pitkään työssä olleet ja oppipoika-järjestelmässä koulutuksensa saaneet eivät 
hyväksyneet, koska ne olivat ristiriidassa heidän sisäistämänsä kutsumussairaan-
hoitajan työn kanssa. Sairaanhoitajien ristiriitaiset käsitykset kuvaavat ammatti-
kulttuurin murrosvaihetta, jossa oltiin siirtymässä kohti näkemystä sairaanhoita-
jan työstä ammattina.

Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea tarkoitti koulutuksen liialla teoreet-
tisuudella sitä, että opetus meni yli oppilaiden ymmärryksen, koska jotkut (lääkä-
rit ja muut asiantuntijat) tuntiopettajat eivät osanneet ottaa huomioon kuulija-
kunnan lähtötietoja. Luennoitsijat käyttivät liian abstrakteja käsitteitä ja opettivat 
vääriä, pääasiassa lääketieteeseen kuuluvia asioita, jotka olivat sairaanhoitajan 
työssä tarpeettomia. Ratkaisuksi komitea esitti tuntiopettajien pedagogisten tai-
tojen lisäämistä. Komitea korosti hyvin painokkaasti, että kyse ei ollut siitä, että 
sairaanhoitajakoulutukseen olisi aikojen kuluessa lisätty liikaa uusia oppiaineita, 
vaan päinvastoin teoriaopetusta oli liian vähän.1233 Koulutuskomitean laskelmien 
mukaan tietopuolisen opetuksen osuus oli sairaanhoitajakoulutuksessa ainoastaan 
kuusi prosenttia ja emäntäkoulussa (kodinhoitajakoulutuksessa) 20 prosenttia.1234 
Tämän eron perusteella koulutuskomitea vaati sairaanhoitajakoulutuksen teo-
reettisen opetuksen lisäämistä. Sairaanhoitajat eivät hyväksyneet sitä, että vähem-
min koulutettujen kodinhoitajien koulutuksessa tietopuolisen opetuksen suhteel-
linen osuus oli suurempi kuin sairaanhoitajakoulutuksessa. Komitea painotti sitä, 
että sairaanhoitajakoulutuksessa tulevan sairaanhoitajan tuli saada vähimmäis- ja 
enimmäisvalmiudet, ”mitä jokaisen peruskoulutuksen käyneen sairaanhoitajan 
tulee kultakin alalta tietää ja osata suorittaa”.1235 Se edellytti riittävän yksityiskoh-
taisten opetussuunnitelmien laadintaa, sillä sellaisia ei toistaiseksi ollut.

Myös sairaanhoitajaoppilaat vaativat tietopuolisen opetuksen lisäämistä, jotta 
he oppisivat ymmärtämään muun muassa hoitotoimenpiteiden perustelut. Op-
pilaiden mukaan tarvittava lisäaika oli löydettävissä koulutusta pidentämällä.1236

1233 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 42–44; Sairaanhoitajatarjärjestöjen 
koulutuskomitea 1941–1945, II osa, 11–13 (THA SHKS Hef 5).  
1234 Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea 1941–1945, III osa, 11–13 (THA 
SHKS Hef 5).  
1235 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 40–44; Sairaanhoitajatarjärjestöjen 
koulutuskomitea 1941–1945, III osa, 11–13 (THA SHKS Hef 5).  
1236 Laaksonen 1962.
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Ero oli siinä, että oppilaat halusivat enemmän nimenomaan lääketieteen opetusta, 
koulutuskomitea puolestaan puhui opetusmenetelmistä: siirtymisestä luento-ope-
tuksesta ryhmäopiskeluun, opetuksen havainnollistamisesta, kirjallisten tehtävien 
tekemisestä jne. 

Sairaanhoitajakoulutuksen liiasta teoreettisuudesta käydyssä keskustelussa kol-
me henkilöä otti esille oppikirjat: ylihoitaja Tyyne Lappalainen ja sairaanhoidon 
opettajat Doris Jalo ja Aino Durchman. Heidän mukaansa oppikirjat olivat tär-
keitä tiedon välittäjiä sairaanhoitajakoulutuksen aikana ja jo valmistuneille ja työ-
elämään siirtyneille sairaanhoitajille. Ylihoitaja Lappalainen piti välttämättöminä 
sellaisia oppikirjoja, jotka olivat samalla käsikirjoja. Sairaanhoitajaoppilaiden oli 
ymmärrettävä sellaistenkin hoitotoimenpiteiden perustelut, joita ei opetettu luen-
noilla. Koska aina ei ollut mahdollisuutta kysyä asiaa opettajilta tai käytännöllisen 
opetuksen ohjaajilta, oli oltava oppikirja-käsikirjoja, joista tarvitsemansa tiedot 
saattoi tarkistaa. Lappalaisen mukaan potilaiden laadukas hoito edellytti, että sai-
raanhoitajat eivät toimineet pelkästään muistitietojen varassa. Lääketieteen no-
pea kehittyminen ja sen mukanaan tuomat muutokset hoitokäytännöissä lisäsivät 
osaltaan käsikirjojen tarvetta. Lappalainen muistutti, että esimerkiksi kirurgisella 
osastolla työskentelevän sairaanhoitajan oli usein tarkistettava käsikirjasta, miten 
tehtiin jokin sisätautialan toimenpide, jota hän ei entuudestaan täysin hallinnut, 
ennen siihen ryhtymistä.1237

Sairaanhoitajien havittelema pohjakoulutustason nostaminen ei ollut aikanaan 
onnistunut muun muassa sen vuoksi, että sen oli pelätty johtavan alalle sovel-
tumattomien tuloon hoitotyöhön. Sellaiseksi luokiteltiin epäkäytännöllinen, liian 
oppinut sairaanhoitaja, joka kyseenalaisti jollain tavalla lääkärin aseman. Epäkäy-
tännöllisten sairaanhoitajien kritiikki oli nähdäkseni perusteltua. Aiemmin sai-
raanhoitajaoppilaat olivat olleet lähes koko opiskeluajan osastojen työvoimana ja 
oppineet työtä tekemällä, joten ymmärrettävästi he harjaantuivat nopeammin kuin 
ne, joiden koulutukseen sisältyi myös teoreettisia opintoja. Sairaanhoitajakoulu-
tusta liian teoreettiseksi arvostelleet olivat sitä mieltä, että sairaanhoitajan työssä 
oli tärkeämpää tehtävien mekaaninen suorittaminen kuin se, että sairaanhoitaja 
ymmärsi tehtäväksiannon perustelut. Tällaisen kannanoton voi tulkita lääkärin 
asiantuntija-aseman ja -tiedon tukemiseksi, jolla pyrittiin pitämään sairaanhoita-
ja lääkärin ammattikoulutettuna apulaisena. Toisaalta turvallisen potilashoidon 
takaamiseksi oli perusteltua edellyttää, että tuleva sairaanhoitaja harjaantui opis-
keluaikana niin paljon, että hän suoriutui vaadituista konkreettisista työtehtävistä 
asianmukaisesti.   

Vastaavanlaisia hyvän ammattilaisen ominaisuusvaatimuksia esitettiin myös 
kansakoulunopettajien koulutusta pohtivissa hallinnollis-poliittisissa asiakirjois-
sa. Hannu Simolan mukaan hyvä opettaja oli ahkera, käytökseltään moitteeton ja 
esimerkillinen, fyysisesti terve ja kristillisen elämänkatsomuksen omaava, hurskas 
mallikansalainen 1860-luvulta aina 1960-luvulle saakka. Vuosi 1967 oli opetta-

1237 Jalo 1941, 124; Durchman 1943, 161; Lappalainen 1935, 257. Vuonna 1957 Sai-
raanhoitajalehdessä kerrottiin, että osaston hoitajakäsikirjasto oli osoittautunut erit-
täin tarpeelliseksi sekä henkilökunnalle että oppilaille (Nimimerkki S. T:nen 1957).
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juuden käännekohta, jolloin ”kutsumus” vaihtui ”oikeaan asennoitumiseen” ja 
”mallikansalaisuus” ”kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijuuteen”.1238 Vasta 1990-
luvun alussa koululainsäädännöstä poistettiin pykälät, joilla sanktioitiin opettajan 
sopimaton käyttäytyminen virantoimituksen ulkopuolella. Tosiasiallisesti opetta-
jan mallikansalaisuus oli ollut tuolloin jo pitkään menneisyyttä.1239

Hoitokertomukset 

Vuonna 1930 käynnistyneen sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämisen toteu-
tuessa käytännöllisen opetuksen opetusmenetelmiin alettiin kiinnittää huomiota. 
Sitä ennen ohjaus oli riippunut osastonhoitajasta ja siitä, kuinka paljon hän halusi 
tai ehti ohjata ja neuvoa. Toisinaan opetus oli ollut sitä, että oppilailla teetettiin 
erilaisia vähäarvoisia siivous- yms. tehtäviä. Muutamat sairaanhoitajakoulujen 
opettajat olivat käyttäneet tunneillaan USA:sta mukanaan tuomia opetusmenetel-
miä, kuten esimerkiksi case-opetusta, demonstraatio- ja erilaista ryhmäopetusta. 
Suurin osa käytännöllisestä opetuksesta tapahtui sairaaloissa perinteiseen tapaan 
jäljittelemällä.1240 1930-luvulla Suomessa aloitettiin pohjoisamerikkalaisen esimer-
kin mukaan hoitokertomusten laadinta, jota Kansainvälisen sairaanhoitajatarlii-
ton opetuskomitea suositteli sairaanhoitajakoulutusta koskevassa raportissaan.1241 

Hoitokertomusten laadinnan tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajaoppilaan huo-
miointi- ja päättelykykyä, jotta hän oppi hahmottamaan potilaan kokonaisvaltai-
sen hoidon. Menetelmää oli käytetty menestyksellisesti lääkärien koulutuksessa, 
missä sen oli todettu systematisoineen hoitokäytäntöjä.1242

Opintojen alkuvaiheessa oleva sairaanhoitajaoppilas sai työvuoronsa alussa 
osastonhoitajalta ohjeet siitä, mihin asioihin hänen tuli kiinnittää huomiota po-
tilaita hoitaessaan. Ennen työvuoron päättymistä oppilaat ja osastonhoitaja arvi-
oivat yhdessä jokaisen oppilaan toimintaa. Opiskelujen myöhemmässä vaiheessa 
osastonhoitaja valitsi kullekin sairaanhoitajaoppilaalle muutaman nimikkopoti-
laan, jotka tämä hoiti itsenäisesti ja laati toiminnastaan kirjalliset yhteenvedot eli 
hoitokertomukset. Niistä tuli käydä ilmi potilaan lääketieteellisesti määritelty sai-
raus, annettu perus- ja erikoishoito (esimerkiksi lääkehoito) ja oppilaan tekemät 
konkreettiset hoitotoimet perusteluineen. Myös potilaalle annettu erilainen ohja-
us ja neuvonta oli kirjattava, samoin kuin potilaan antama palaute.1243

1238 Simola 1995, 233–242.
1239 Simola 1995, 237–238.
1240 Esim. Nylander 1914a.
1241 Kansainvälisen sairaanhoitajatarliiton opetuskomitean selostus sen työstä heinä-
kuussa 1929 (1932), 36.
1242 Durchman 1931. 
1243 Durchman 1931; Venny Snellmanin kirje 5.12.1932 HSO:lle (KA HSO I Eab 1); 
LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille DNo 4479 No 46./22.11.1934 (KA HSO I Eea 1).
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Sairaanhoitajakoulujen tarkastuskäynneillä sairaanhoitajakoulutuksen tarkas-
taja Venny Snellman toisti vuodesta toiseen, että siivous- tms. tehtävien sijaan 
sairaanhoitajaoppilaiden oli keskityttävä potilaiden hoidon opetteluun ja hoi-
tokertomusten laadintaan. Silloin oppilaat joutuivat pakosta arvioimaan omaa 
oppimistaan ja soveltamaan tietopuolisen opetuksen oppeja käytäntöön. Lääkin-
töhallitus kehotti sairaanhoitajakouluja teettämään oppilailla hoitokertomuksia, 
koska niiden laadinta samalla kehitti sairaanhoitajaoppilaan havaintokykyä ja teo-
riatiedon soveltamista.1244

Niissä kouluissa, joissa hoitokertomusten laatiminen aloitettiin ensimmäiseksi, 
kokemukset olivat erittäin hyviä. Siksi lääkintöhallitus velvoitti sairaanhoitajaop-
pilaat laatimaan hoitokertomuksen mielisairaanhoidon käytännöllisen opetuksen 
jaksolla ja suositteli niiden tekemistä muidenkin erikoisalojen käytännöllisen ope-
tuksen jaksoilla.1245 Sairaaloissa ja sairaanhoitajakouluissa hoitokertomusten hyö-
dyllisyydestä vakuututtiin hitaasti, sillä hoitokertomusta kirjoittaneen oppilaan 
työpanos oli pois opetussairaalan käytöstä. Toinen syy oli se, että sairaanhoitajat 
joutuivat itse tekemään vähäarvoiset työt. Vasta 1930-luvun lopussa kaikkien sai-
raanhoitajakoulujen oppilaat laativat hoitokertomuksia.1246

Hoitokertomuksen käyttöönotolla oli pitkäaikaiset vaikutukset sairaanhoitaja-
koulutuksen ja sairaanhoitajan työn kehittämiseen. Hoitokertomuksen avulla sai-
raanhoitajan työ tuli näkyvämmäksi ja systemaattisemmaksi. Sekä Käytännöllisiä 
ohjeita ja sairashoito-ohjeita että Sairaanhoidon alkeet olivat painottaneet sairaan-
hoitajaa potilaan voinnin tarkkailijana ja siihen liittyvien tietojen välittäjänä. Mo-
lemmissa oppikirjoissa tarkkailu ja tiedonvälitys tehtiin lääkärin päätöksentekoa 
varten ja lääkärin ehdoilla. Sairaanhoitajan oma ei-lääketieteellinen asiantuntemus 
oli tarpeetonta. Riitti, että sairaanhoitaja havainnoi lääkärille tarpeellisia asioita. 
Sitä vastoin hoitokertomuksen sairaanhoitajaoppilas laati oman asiantuntijatie-
don pohjalta ja oman työnsä avuksi. Sairaanhoitajien opetus liikahti sairauskes-
keisestä lääketieteen opetuksesta kohti potilaskeskeistä opetusta, kun osastonhoi-
tajien ja oppilaiden ryhmäkeskustelut ja hoitokertomusten laadinta aloitettiin.

Hoitokertomus oli sairaanhoitajille konkreettinen keino kertoa muille ter-
veydenhuollon työntekijöille, mitä sairaanhoitajat tekivät. Hoitokertomuksen 
laadinta korosti sairaanhoitajan merkitystä ja keskeistä tiedonvälittäjän asemaa 
potilaan hoidossa. Sairaanhoitajat voivat hyödyntää hoitokertomusta profes-

1244 Venny Snellmanin laatimat Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomuk-
set 1930–1935 (OMA OTHO Eb 1a); Durchman 1931; lääkintöhallituksen kirje 
22.11.1934/DNo 4479.1934 (KA HSO I Eea 1); Oulun sairaanhoitajakoulun kirje LKH:
lle No 1/13.2.1930 (OMA OTHO Db 1a).
1245 LKH:n kirje sairaanhoitajakouluille DNo 4479 No 46./22.11.1934 (KA HSO I
Eea 1).
1246 Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1931–1935 (OMA OTHO Eb 
1a); Snellman 1956, 6; Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1940 (KA LKH 
V Ebm 1–5).
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sionaalistumis-pyrkimyksissään ja sairaanhoitajien ja apuhoitajien päällekkäisten 
tehtävien paikantamisessa. Järjestelmällinen kirjaamiskäytäntö tehosti tiedonkul-
kua potilaan voinnista ja siten todennäköisesti kohensi hoidon jatkuvuutta ja tur-
vallisuutta. 

Lääkintöhallitus puolsi hoitokertomusten laadintaa sairaanhoitajakoulutuk-
sen opetusmenetelmänä, koska se nähtiin keinona parantaa potilaan tarkkailua ja 
kirjaamista potilasasiakirjoihin. Ne puolestaan kohensivat sairaanhoitajan välit-
tämän asiantuntijatiedon laatua. Lääkintöhallituksen lääkärit eivät ilmeisestikään 
tiedostaneet sitä, että hoitokertomusten laadinta edisti myöhemmin sairaanhoita-
jan työn siirtämistä pois lääketiedekeskeisyydestä ja kohti aikaisempaa itsenäisem-
pää asemaa.

Hoitokertomusten laadinta ja Veteläsuon oppikirja Sairaanhoito-oppi vaikut-
tivat ratkaisevasti siihen, että käsitys sairaanhoitajan työn sisällöstä ja itsenäisestä 
asiantuntemuksesta tulivat esiin ensin sairaanhoitajakoulutuksessa ja sen jälkeen 
Suomen terveydenhuollossa. Veteläsuon oppikirja käynnisti muutoksen sairaan-
hoitajakoulutuksessa, joka välittyi myös sairaanhoitajan asiantuntemukseen ja sai-
raanhoitajien käytännön toimintaan. Näin Sairaanhoito-oppi ja hoitokertomukset 
viitoittivat tietä hoitotieteelle ja samalla myös 1970- ja 1980-lukujen johtosääntö-
kiistoille sairaanhoitajan työn asemasta ja asiantuntijatiedon itsenäisyydestä. 

7.10 Yhteenveto

Lääkärien ja sairaanhoitajien kiistoissa oli hyvin monenlaisia ja toisistaan eroavia 
pohjavirityksiä. Ydinkysymys oli ammattikuntien välinen työnjako, asiantuntija-
tieto, asiantuntemus ja niihin liittyvä valta. Kuka tai mikä oli asiantuntija, mitä 
tältä vaadittiin ja minkälaisen asiantuntemuksen perusteella oli mahdollista saada 
hierarkkista toimi- ja päätösvaltaa. Näkemyserojen kärjistymisen taustalla vaikut-
ti lähtötilanne: lääkärit halusivat luotettavaa ja taitavaa aputyövoimaa, eivät kil-
pailevaa ammattikuntaa. Siksi lääkärien näkökulmasta oli tarkoituksenmukaista 
vaikuttaa mahdollisimman monin tavoin sairaanhoitajien koulutukseen. Keskei-
simpiä toimintatapoja oli osallistuminen sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen 
laadintaan.  

Sairaanhoitajien ja lääkärien ammatillisen koulutuksen kehityskaarilla oli Suo-
messa lähes neljän vuosisadan ikäero: lääkärien koulutus alkoi Turun yliopistossa 
vuonna 1640 ja sairaanhoitajien koulutus käynnistyi vuonna 1899.1247 Näin ollen 
lääkäreillä oli ollut vuosisatojen kuluessa aikaa käydä omat reviiritaistelunsa ja ke-
hittyä professioksi. Samaan asemaan sairaanhoitajat halusivat professionaalisella 
projektillaan myös oman ammattikuntansa arvon nousevan.

1247 Ensimmäinen koulutettu lääkäri oli saatu Suomeen 1641, kun Turun Akatemian 
lääketieteen professuuriin valittiin viranhaltija. Ensimmäinen kokonaan koulutuksen-
sa Turussa saanut lääkäri valmistui Turusta sata vuotta myöhemmin (von Bonsdorff 
B. 1975, preface; Forsius 1982, 35). Ensimmäinen varsinainen sairaala perustettiin 
Turkuun 1759. Lääkärikoulutus aloitettiin Helsingissä 1828, kun yliopisto siirtyi sinne 
Turun palon takia (Soininen 1968, 7–11).
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Sairaanhoitajalehdistä, -järjestöjen aloitteista ja valtion virallisista komitean-
mietinnöistä ovat selvästi todettavissa sairaanhoitajakunnan heterogeeniset käsi-
tykset. Sairaanhoitajat eivät olleet yksimielisiä  pohjakoulutusta tai ammatillisen 
koulutuksen sisältöä koskevista keskeisistä kysymyksistä. Moni lääninsairaaloista 
valmistunut sairaanhoitaja oli sisäistänyt oppipoikajärjestelmän ainoaksi oikeaksi 
tavaksi kouluttautua sairaanhoitajaksi ja sosiaalistui vain nuorempien sairaanhoi-
tajien ryhmään, ei vanhempiin sairaanhoitajiin eikä sairaanhoitajaeliittiin. Päin-
vastoin kuin eliitti, moni nuorempi sairaanhoitaja yhtyi lääkäreiden näkemyksiin, 
joissa painotettiin sairaanhoitajan työn käytännöllistä luonnetta.

Monesti sairaanhoidon opettajien ja ylihoitajien käsitykset poikkesivat muiden 
sairaanhoitajien näkemyksistä. Moni ylihoitaja ja sairaanhoidon opettaja osallistui 
aktiivisesti myös sairaanhoitajajärjestöjen toimintaan. He ylläpitivät keskustelua 
sairaanhoitajakoulutuksen tason nostamisesta ja halusivat edistää työn ammatil-
listumista koulutuksen avulla ja sairaanhoitajien erottautumista vähemmän kou-
lutetuista työntekijöistä. Esimiehinä ylihoitajat halusivat tiedoiltaan ja taidoiltaan 
mahdollisimman osaavaa henkilökuntaa. Ylihoitajien normalisoima hyvä sairaan-
hoitaja oli kuuliainen, keskittyi työntekoon eikä kyseenalaistanut esimiesten näke-
myksiä tai toimintaa. Sairaanhoitajat eivät olleet valmiita tarkastelemaan johtajien 
toimintaa, koska ammattikunta uskoi, että esimiehet toimivat sairaanhoitajien 
edun mukaisesti. Tämä toimintamalli oli kutsumussairaanhoitajan kasvatuksen 
aikaansaama.

Sekä lääkärit että sairaanhoitajat halusivat parantaa potilaiden hoidon laatua, 
mutta käsitykset sen saavuttamisen tekniikoista olivat erilaiset. On hämmästyttä-
vää, että sairaanhoitajien pohjakoulutuskiistassa kukaan ei reagoinut siihen, että 
eräiden sairaanhoitajien ja lääkäreiden mielestä maaseudulla asuvien ihmisten 
hoitaminen oli vähemmän tärkeää kuin kaupungeissa asuvien. Nähtävästi se oli 
yhteiskunnassa hyväksytty ajattelutapa, jota ei tuolloin kyseenalaistettu.  

Sairaanhoitajakasvatuksen vaikutusta eli kuuliaisuuteen ja nöyryyteen kasvat-
tamista osoittaa se, että vasta 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvulla sairaan-
hoitajakoulutuksessa ja sairaaloissa alettiin vähitellen edes keskustella kritiikin 
sallimisesta tai sen välttämättömyydestä kehityksen ehtona. Siihen saakka kasva-
tuksella oli saatu aikaan asioihin kyseenalaistamatta suhtautuvia ja sopeutuvia kut-
sumussairaanhoitajia, jotka toisinaan ohittivat myös selvät virheet, koska kritiikki 
ei ollut sallittua. Todennäköisesti ainakin osa toimintakulttuurin kyseenalaista-
neista siirtyi vapaaehtoisesti sairaanhoitajan tehtävistä pois huomattuaan oman 
näkemyksensä ja toiminnan ristiriidan. Sairaanhoitajat nähtävästi hyväksyivät 
sen, että sairaanhoitajaeliitti tavallaan syyllisti toisen ammattikunnan (lääkärit). 
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8 Sairaanhoitajan identiteetin muokkaaminen

Foucaultlaisessa lähestymistavassa vallassa ei ole kyse vain osapuolten keskinäi-
sistä suhteista, vaan valtaa on nimenomaisesti toiminnassa, koska itse asiassa val-
ta muodostuu toiminnassa.1248 Valtaa sisältyy kaikkiin suhteisiin, ja siksi se ei ole 
rajoittavaa vaan tuottavaa.1249 Se tuottaa valtasuhteista, toimijoista ja tilanteista 
verkoston, jossa se liikkuu vapaasti ja joka suuntaan. Foucault esittää, että tuot-
tava valta tekee yksilöistä subjekteja luokittelemalla heitä ja liittämällä yksilöihin 
identiteetin.1250 

Sairaanhoitajajohtajat ja sairaanhoitajajärjestöt korostivat voimallisesti sai-
raanhoitajaksi kasvattamista, sillä ”sairaanhoitajaksi ei opita vaan kypsytään”.1251 

Siksi he puolustivat riittävän pitkää, siis kolmivuotista koulutusta, jotta kasvatta-
minen oli mahdollista. Kasvatuksella tarkoitettiin tietojen ja taitojen opettami-
sen lisäksi sosiaalistumista ammattikunnan ihanteisiin, sairaanhoitajien ja koko 
terveydenhuollon toimintakulttuuriin. Koulutuksessa kasvattamisvastuu jakautui 
opettajalle, oppilaskodin johtajalle ja osittain myös käytännöllisen opetuksen oh-
jaajalle.1252 He olivat sairaanhoitajaoppilaille malleja ja esikuvia hyvästä sairaan-
hoitajasta. Oppikirjojen, ajankäytön hallinnan, ruumiin hallinnan ja opetuksen 
ohella oli monia tekijöitä, joilla pyrittiin vaikuttamaan tuleviin sairaanhoitajiin 
psyykkisesti ja fyysisesti, joskus jopa manipuloiden.1253 Sairaanhoitajaksi kasvat-
tamisessa korostettiin itsekurin ohella kutsumusta ja naimattomuutta. Kuriin ja 
kuuliaisuuteen oppilaita koulittiin varsinkin käytännöllisen opetuksen jaksoilla 
sairaaloissa.

Asiantuntijaksi oppiminen edellyttää teoriatiedon opettamisen lisäksi todel-
lisissa toimintaympäristöissä hankittua kokemusta.1254 Käsittelin sairaanhoitaja-
koulutuksen teorian ja käytännön opetuksen suhdetta seitsemännessä luvussa ja 
keskustelua oppikirjojen teoreettisuudesta kuudennessa luvussa. Sairaanhoitaja-
koulutuksen historian tutkimuksen, oppikirjojen ja niihin liittyvän vallankäytön 
ja sairaanhoitajaksi kasvattamisen näkökulmasta koulutuksen jakautuminen käy-
tännölliseen ja teoreettiseen opetukseen on merkittävää, koska sillä on tärkeä rooli 
asiantuntijatiedon ja -aseman rakentumisessa.1255

1248 Foucault  2000a, 340.
1249 Foucault 1999, 69–71.
1250 Foucault  2000a, 331.
1251 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
25 (THA SHKS Hef 5). 
1252 Voipion lausunto 8.12.1943 sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitealle (Turun 
AMK EV Hfa 3); Nimimerkki A. N. 1932; KM 1954:9, 116; SKS KRA Hoitotyö 481–
579.1998.
1253 Kimmola 1984, 11, Kimmola 2002, 51–57, Sibenberg 1989, 219–230; Sorvettula 
1998, 67–68; Tallberg 1981, 
40–41. 
1254 Eteläpelto 1997, 91.
1255 Eteläpelto 1997, 96–99; Pirttilä 1997, 73–76.
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8.1 Koulutuksen kaksijakoisuus

Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja monessa Euroopan maassa sairaanhoitajien 
koulutus rakentui 1800-luvun lopulta lähtien käytännöllisestä opiskelusta1256 ja 
tietopuolisista eli teoreettisista opinnoista.1257 Tietopuolisessa opiskelussa luotiin 
hoitamisen teoreettisia perusteita, joita sairaanhoitajaoppilaan tuli kyetä sovelta-
maan käytännöllisessä opetuksessa.1258 Monen tutkijan mukaan sairaanhoitaja-
koulutuksesta tuli kaksijakoinen nimenomaan Florence Nightingalen vaikutuk-
sesta. 1259 

Anne Laiho on todennut Rose Mary Nieswiadomya lainaten, että Nightinga-
le-järjestelmä hidasti hoitotieteen kehitystä, koska tähän traditiota, auktoriteettia 
ja kuuliaisuutta painottavaan järjestelmään oli sisäänrakennettuna viktoriaaninen 
asenne. Siihen ei kuulunut kriittisyys eikä kyseenalaistava suhtautuminen.1260 Lea 
Henrikssonin sanoin Nightingale on ollut sairaanhoitajien ammatin keskeinen 
kulttuurinen jäsennys,1261 minkä vuoksi vasta viimeaikainen tutkimus on kriit-
tisesti tarkastellut Nightingalen toimintaa. Nightingale-sairaanhoitajakoulun 
periaatteiden mukaan koulut olivat organisatorisesti ja taloudellisesti itsenäisiä. 
Koululla oli oma johtaja, joka oli koulutettu sairaanhoitaja. Käytännöllisestä ope-
tuksesta sairaalassa vastasi osastonhoitaja. Oleellista oli näkemys sairaanhoitajan 
tehtävästä kutsumuksena: nainen oli luotu hoitamaan. Työstä saatava henkinen 
tyydytys oli sopiva korvaus sairaanhoitajalle, joten rahapalkkaa sairaanhoitajan ei 
sopinut vaatia. Kutsumukseen sisällytettyyn nöyryyteen ja kuuliaisuuteen tulevia 
sairaanhoitajia koulittiin ankaralla kurilla ja oppilaskodissa asumispakolla, jolloin 
oppilaat olivat koko ajan oppilaskodin johtajan tiukan silmälläpidon alaisina.1262 

Vakiintunutta käsitystä Nightingalesta sairaanhoidon koulutuksen kehittäjänä 
ovat kyseenalaistaneet muun muassa Jane Ruby, Christopher Maggs ja Alice M. 
Stein. Heidän mukaansa Nightingale edisti merkittävästi sairaanhoitajakoulutus-
ta vaatimalla koulutuksen irrottamista sairaaloiden hallinnasta, jotta opiskelijat
pystyivät työnteon sijasta keskittymään opiskeluun. Myönteistä oli myös hygie-
nian ja ympäristötekijöiden merkityksen ja vaikutusten korostaminen. Toisaalta
Nightingale hidasti tai jopa ehkäisi sairaanhoitajan ammatin professionaalistu-

1256 Annikki Lämsän mukaan terveysalan praksisosuuden synonyymeja eri aikoina ovat 
olleet käsitteet: käytännöllinen harjoitustyö, käytännön harjoitus, käytännön opetus ja 
harjoittelu (Lämsä 2005, 66). Asetus 418/1968 vakiinnutti käyttöön käsitteen käytän-
nöllinen opetus.  
1257 Sairaanhoitajakoulutus koostuu vielä nykyäänkin teoreettisista opinnoista ja käy-
tännöllisestä opetuksesta.
1258 Raij 2000, 3–4; Munnukka 1997, 13; Furåker 2001, 113–116.  
1259 Abbott 2001, 120–123; Kimmola 1981 ja 2002; Leino-Kilpi 1991, 170; Marriner-
Tomey 1994, 70–72; Sorvettula 1998, 41–42, 58; Tallberg 1991; Mogensen 1994, 18–20; 
Munnukka 1997, 14; Furåker 2001, 10–12; Sorvettula 1998, 53–57; Erlöv & Petersson 
1992, 60. 
1260 Nieswiadomy 1993, 13; Laiho 2001, 167; Laiho 2005, 62.
1261 Henriksson 1998, 82; Kuronen 1984, 55. 
1262 Määttänen 1991, 25–27; Rafferty 1996, 34–35.
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mista hyväksymällä harjoittelijakäytännön ja vastustamalla sairaanhoitajien re-
kisteröintiä. Nightingale hyväksyi myös lääkärin sairaanhoitajan ammatillisen 
toiminnan johtajaksi.1263 Silti Nightingalen vaikutusta modernin sairaanhoidon 
kehitykseen pidetään edelleen kiistattomana.1264

Toistaiseksi ei ole selvitetty, oliko sairaanhoidon opiskelun käytännöllisen 
opetuksen ja tietopuolisen opetuksen yhdistäminen perimmältään Nightingalen 
ideoima. Muun muassa Irene Palmer on todennut, että Nightingale-kouluissa tie-
topuolista opetusta arvostettiin vähemmän kuin käytännöllisiä hoitotaitoja, koska 
Nightingale painotti voimakkaasti kutsumusta eikä katsonut sairaiden hoitamisen 
vaativan teoreettisia perusteita.1265 Palmerin näkemystä tukevat ruotsalaisen sai-
raanhoito-oppilaan kokemukset. Vuosina 1866–1867 Lontoon Nightingale-kou-
lussa opiskellut Emma Rappe valitti, ettei sairaanhoitajan opintoihin sisältynyt 
anatomian eikä fysiologian luentoja.1266

Jane Ruby on tutkinut Florence Nightingalen toimintaa ja tekstejä sairaanhoi-
tajakoulutuksen näkökulmasta. Hänen mielestään Nightingalen käynnistämää 
sairaanhoitajakoulutusta ei voi pitää koulutusjärjestelmänä, koska siihen ei sisäl-
tynyt lainkaan opetussuunnitelmaa eikä potilaan neuvonnan opetusta. Sitä pait-
si sairaanhoitajaopettajilta ei edellytetty opettajakoulutusta.1267 Rubyn mukaan 
Nightingalen vastustuksesta huolimatta Lontoon Nightingale-koulun opettajat ja 
hallintohenkilökunta jakoivat sairaanhoitajakoulutuksen käytännölliseen ja tieto-
puoliseen opetukseen, jotta opetusta ylipäätään pystyttiin jatkamaan koulun sisäi-
sistä ristiriidoista huolimatta.1268

Olisiko niin, että sairaanhoitajakoulutuksen kaksijakoisuus teoriaan ja käy-
täntöön nouseekin itse asiassa sairaanhoitajan työn luonteesta? Voiko sairaan-
hoitajan työtä oppia tai opettaa jollain muulla tavoin? Käsittääkseni ei voi, koska 
hoitaminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Samalla lailla tie-
topuolisista opinnoista ja käytännön harjoittelusta koostuvat edelleen esimerkiksi 
hoitohenkilökunnan, lääkärien ja opettajien ammatilliset opinnot. Yhdyn osaltani 
myös siihen näkemykseen, että sairaanhoitajakoulutuksen jäsentäminen teoriaan 
ja käytäntöön ilmentää taustalla olevaa, mutta julkilausumatonta behavioristista 
ihmiskäsitystä. Asioihin oli olemassa yhdenlaiset oikeat ratkaisut, jotka oppilaiden 
tuli oppia käytännöllisen opiskelun jaksoilla jäljittelemällä opettajaa tai ohjaajana 
toiminutta osastonhoitajaa.1269

1263 Ruby 1999, 24; Stein 1998, 246–247; Maggs 1996, 634; Gourlay 2004, 14; Rafferty 
1996, 40–41; Grindle & Dallat 2000, 207.
1264 Sorvettula 1998, 41; Ruby 1999; Stein 1998; Maggs 1996; Gourlay 2004; Laiho 2001; 
Seymer 1932; Tallberg 1991.
1265 Palmer 1983, 15. 
1266 Holmdahl 1994, 105–111. Rappe nimitettiin Ruotsiin paluunsa jälkeen Uppsala 
Akademiska Sjukhusetin ylihoitajaksi ja sen vastaperustetun sairaanhoitajakoulun joh-
tajaksi. Ks. myös Baly 1987, 36.
1267 Ruby 1999, 24–26; Stein 1998, 246; Maggs 1996, 634.
1268 Baly 1987, 41.
1269 Rauste-von Wright 1985, 106.
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Sekä kansainvälisten että suomalaisten tutkimusten mukaan teorian ja käytän-
nön yhteensovittaminen on sairaanhoitajakoulutuksen ikiaikainen ongelma, sillä 
niiden välillä on ainainen ristiriita. ”Tietopuolinen ja käytännön opetus eivät vas-
taa toisiaan, opettajat ja ohjaajat elävät eri maailmassa, heillä on erilaiset käsitteet 
– he puhuvatkin eri kieltä.”1270

8.2 Kutsumus ja naimattomuus 

Sairaanhoitajan työ oli kutsumus, johon hoitajan odotettiin uhraavan koko elä-
mänsä. Kutsumus oli itsensä unohtavaan palvelemisen haluun pohjautuvaa huo-
lenpitoa ja sairaanhoitoa. Sairaanhoitajan tuli suhtautua samalla tavalla huoleh-
tivasti potilaisiinsa kuten äiti lapsiinsa.1271 Sairaanhoitaja asui sairaalassa ja oli 
myös vähäisenä vapaa-aikanaan epävirallinen päivystäjä, joka ei voinut kieltäytyä 
auttamasta, kun hänet haettiin potilaan luokse. Yksityiselämää ei pidetty tarpeel-
lisena, koska kutsumustyö täytti sairaanhoitajan elämän. Tätä työlle uhrautumista 
korosti Nightingale, jonka kamppailua sairaanhoidon ammatillistumisen puolesta 
Karin Neuman-Rahn kuvasi sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjassa Sairaanhoi-
don historia (1927) seuraavasti:

”Suureksi surukseen huomasi Florence Nightingale, miten hänen koulunsa 
henki vähitellen huonontui sen kautta, että ruvettiin pitämään sairaanhoitoa 
ammattina eikä enää nähty siinä elämänkutsumusta… Florence Nightingale 
teki sairaanhoidosta taiteen ja muutti tämän toimintahaaran kunnioitettujen 
ja arvokkaiden naistoimintain joukkoon.”1272

Nightingale määritteli kutsumuksen seuraavasti:

 ”Mitä on kutsumus? Mitä on kutsumus johonkin? Eikö se ole sitä, että teette 
työnne tyydyttääksenne omaa ylevää käsitystänne siitä, mikä on oikein, paras-
ta, eikä ilmijoutumisen pelosta, jos ette niin tee? Tämä on sitä innostusta, jota 
jokaisen, suutarista kuvanveistäjään saakka, täytyy tuntea voidakseen todel-
la seurata kutsumustaan. Hoitajan tehtäviin ei kuulu askarrella kenkien sen 
enempää kuin taltan tai marmorinkaan parissa, vaan ihmisolentojen, ja ellei 
hän omaksi tyydytyksekseen huolehdi potilaistaan, eivät mitkään käskyt voi 
tehdä häntä kykeneväksi siihen.”1273

1270 Lämsä 2005, 66–67, 71. Ks myös McKenna & Wellard 2004, 230–231; Raij 2000, 
3–4; Stolt 2003, 30–33; Eriksson & Nordman & Myllymäki 2002, 29–30. 
1271 Esim. Sinervo 1925; Reimann 1933.
1272 Neuman-Rahn 1927, 124.
1273 Davis 1960, 373.
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Nightingalen mukaan sairaanhoitajan tuli olla siveä, raitis, kunniallinen, totuutta 
rakastava, luotettava, täsmällinen, iloinen ja hyväntuulinen, äärimmäisen siisti, 
itsensä unohtava, lempeä, kätevä ja hienoluonteinen.1274 Syvästi uskonnollinen 
Nightingale oli tuonut keskusteluun 1890-luvulla käsitteen sairaanhoidon hen-
ki (the Nursing Spirit), jossa keskeistä oli juuri uhrautuminen ja lojaliteetti. The 
Spirit of Nursing -käsitteen juuret johtavat Raamatun kertomuksiin laupiaasta 
samarialaisesta.1275 Nightingale katsoi, että sairaanhoitajan koulutuksen käyn-
nistyminen ja sairaan hoidon ammatillistuminen ei tarkoittanut uhrautumisesta 
ja kutsumuksesta luopumista. Marianne Tallbergin mukaan on kiistatonta, että 
ensimmäinen maailmasota vauhditti Länsi-Euroopassa sairaanhoitajan työn am-
matillistumista monin tavoin, muun muassa koulutuksella. Ei ollut mahdollista 
palata ennen sotaa vallinneisiin aatteisiin, joten sairaanhoitajakunnan näkemys 
kutsumuksesta alkoi hyvin hitaasti maallistua ja käsitys sairaanhoitajan työstä am-
matillistua.1276

Nightingalen jälkiä seurasivat täkäläiset sairaanhoitajavaikuttajat kuten Karin 
Neuman-Rahn, Olga Lackström, Enni Voipio ja osittain myös Sophie Manner-
heim. Seuraavassa lainauksessa tiivistyy näkemys sairaanhoitajakutsumuksesta, 
johon sairaanhoitajakasvatuksella pyrittiin. Neuman-Rahn kirjoitti Sairaanhoidon 
historiassaan:

”Mutta sairaanhoitajattaret eivät saa milloinkaan unohtaa, ettei korkealle saa-
vutettua tasoa voida säilyttää, ellei itse suurella ahkeruudella ja kaikissa olosuh-
teissa, jatkuvien opiskelujen ja syvennetyn työn avulla, siitä huolehdita. Sitä ei 
tehdä, jos teknillinen kätevyys, jota on opittu valmistautumisaikana sittemmin 
käytännöllisessä työssä saa himmentää sen, joka yksin tekee sairaanhoidon tai-
doksi ja kutsumukseksi, eetillisen syventymisen. Tämä vaara piilee usein, sillä 
aatteet ovat entisajoilta muuttuneet.

Vielä ei ole mikään toinen tarpeeksi valtava tunne astunut uskonnollisen in-
nostuksen, entisaikojen uhrautuvaisuuden ja täydellisen itsensä unohtamisen 
tilalle, jotka tunteet ovat auttaneet monta sukupolvea hyviä sairaanhoitajatta-
ria vaikeiden aikojen yli, yli-inhimillisen työtaakan painamina, köyhyydessä ja 
itsensäkieltäytymisessä, usein vielä omaisten ja ystävienkin hylkääminä.”1277

Neuman-Rahnin mukaan sairaanhoitajan tehtävässä oli keskeisintä potilaan ym-
märtäminen, tämän fyysisen ja psyykkisen kokonaisuuden huomioonottaminen. 
Vaikka sairaanhoidossa tarvittiin ymmärtämisen ohella monenlaisia laitteita,
ylevänä esikuvana oli Nightingale ja tämän näkemykset sairaanhoitajasta.1278

Neuman-Rahn piti itsestään selvänä, että sairaanhoitaja oli nainen, koska naisella

1274 Nightingale 1907, 257–259. 
1275 Tallberg 1991, 114. Marianne Tallberg käyttää lähteenään Isabel Stewartin kirjoi-
tusta The spirit of nursing in the light of history.  The I.C.N. 3/1926, 161–168.
1276 Tallberg 1991, 114–116.
1277 Neuman-Rahn 1927, 181.
1278 Neuman-Rahn 1930, 48.
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oli synnynnäinen hoitovaisto. Erityisesti mielisairaiden hoidossa oli tarpeen myös 
”välitön tajuamisvaisto”, jonka avulla sairaanhoitajan oli mahdollista syvällisem-
min ymmärtää potilasta. Toisin sanoen naiseuteen liittyi myös intuitiokyky. Mie-
lisairaiden hoidossa tarvittiin jo mainitun ymmärtämisen lisäksi kärsivällisyyttä ja 
itsensä unohtavaa kiintymystä potilaisiin.1279

 Sophie Mannerheimin mukaan sairaanhoitajan työ oli kutsumus, jossa ko-
rostuivat auttavaisuus, kuri, tottelevaisuus, totuudellisuus ja lojaalisuus (potilaita 
ja heidän omaisiaan, ylemmässä asemassa olevia, lääkäreitä, työnantajaorganisaa-
tiota kohtaan) sekä ammattitaito ja vastuullisuus ylemmässä asemassa oleville.1280 
Tämä lojaliteetti merkitsi vaitioloa suhteessa potilaisiin ja omaisiin, suhteessa 
työtovereihin se tarkoitti avoimuutta ja pidättäytymistä selän takana puhumi-
sesta. Sairaanhoitajan oli oltava myös järkevä ja ymmärtäväinen, käytännöllinen, 
luonteeltaan tasainen, ehdottoman rehellinen ja tunnollinen. Keskeisintä oli sai-
raanhoitajan vastuullisuus potilaan hoidosta ja hyvinvoinnista monille tahoille. 
Päinvastoin kuin Nightingale, Mannerheim piti tärkeänä, että sairaanhoitajalla 
oli työn lisäksi yksityiselämä, sillä se auttoi sairaanhoitajaa jaksamaan työssään.1281 
Mannerheim ei määritellyt kutsumusta uhrautumisena tai uskonnolliseen vakau-
mukseen perustuvana, vaan korosti koulutusta, ammatillisuutta ja sairaanhoidon 
eettistä perustaa.1282

Sophie Mannerheim käytti kutsumuksen yhteydessä käsitettä sairaanhoidon 
henki. Sillä hän tarkoitti oikeanlaista asennoitumista työhön, joka muutti vasten-
mielisimmänkin työn potilaan parhaaksi tehtäväksi teoksi. Kutsumus ei ollut siis 
uhrautumista vaan ennemminkin ammatillisuutta, jonka avulla sairaanhoitaja 
selvisi arkipäivän hankaluuksista ja vastoinkäymisistä.1283

Kuten Florence Nightingale, myös sairaanhoitajavaikuttaja Olga Lackström1284 

painotti sairaanhoitajan kutsumuksessa oman itsensä unohtamista ja täydellistä 
uhrautumista lähimmäisten hyväksi. Hyvyys, tottelevaisuus, luotettavuus, täsmäl-
lisyys ja vaiteliaisuus olivat hyvän sairaanhoitajan ominaisuuksia. Sairaanhoitaja 
tarvitsi hyvää huomio- ja arvostelukykyä, jotta hän kykeni luotettavasti ja varmasti 
selvittämään lääkärille potilaan tilan. Lisäksi

1279 Neuman-Rahn 2003, 243–254.
1280 Mannerheim 1912, 55–57; Mannerheim 1921, 7–21; Tallberg 1983, 7–9.
1281 Mannerheim 1912, 8.  Samaa painotti myös Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Nai-
ma Kurvinen Kipinässä 1/1917 (OMA OSY Ua 3) ja 1/1919 (OMA OSY Ua 5). 
1282 Esim. Tallberg 1991, 100.
1283 S. Mannerheim 1922 ”Tal till mina fl ickor” (KA SSY); Mannerheim 14.9.1926
SSY:n oppikirjakomitean kokouksessa (SSY Undervisningskommitté 1930-talet). Ks. 
myös Tallberg 1983, 9.
1284 Olga Lackström toimi osastonhoitajana Kirurgisessa sairaalassa 1890 ja Viipu-
rin lääninsairaalan ylihoitajana 1897–1898, ihotautisairaalan ylihoitajana 1922–1928. 
Epionen päätoimittajana Lackström oli 1908–1942 ja toimi aktiivisesti ”kymmeniä 
vuosia” SSY:ssä. Hän toimitti 1930 Ellen Nylanderin kanssa oppikirjan Käytännöllisiä 
otteita ja sairashoidollisia toimenpiteitä 3. painoksen.
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”Sairasten ja päällystönsä kanssa seurustellessaan hoitajan on osoitettava hieno-
tunteisuutta ja itsensä hillitsemistä, jotka ominaisuudet ovat yhtä välttämättö-
mät hänelle tuntiessaan asemansa ja alistuessaan kuriin kuin itse käyttäessään 
hänelle tunnustettua kurinpitovaltaa. Hänen on myöskin vähitellen opittava 
ymmärtämään, minkä tähden on tehtävä juuri niin eikä toisin.”1285

SSY:n sairaanhoitajakoulun opettaja Enni Voipion1286 näkemys oli nightingalelai-
nen: hän määritteli sairaanhoitajan kutsumuksen naisen elämäntehtäväksi palvel-
la lähimmäisiä ja lievittää kärsimystä. Tämä tehtävä täytti sairaanhoitajan elämän. 
Kutsumukseen sisältyi halu olla hyvä, sopusointuinen ja iloinen ihminen. ”Minne 
on kadonnut sairaanhoitajattariemme ylistetty uhrimieli?” kyseli Voipio ja muis-
tutti:

”Ulkonainen on lopulta vain välikappale. Henki on se, joka eläväksi tekee. Me 
tunnustamme, että ilman oikeaa henkeä on kaikki turhaa, mutta meidän on 
myöskin myönnettävä, että hengen kehittymismahdollisuudet täällä ovat sido-
tut rajoihin, joita on huomioon otettava.”1287

Voipio painotti useissa kirjoituksissaan etiikan ja sielutieteen opetuksen tärkeyttä 
sairaanhoitajaksi kasvattamisessa, koska hänen mukaansa sairaanhoitajakutsu-
muksessa oli eettinen ja uskonnollinen perusta.1288 Myös Voipio kytki sairaanhoi-
don hengen ja kutsumuksen toisiinsa ja katsoi näiden yhteisen perustan kumpua-
van kristillisestä vakaumuksesta. 

Fabritiuksen, Mannerheimin ja Nylanderin Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoi-
to-otteita ja Voipion Sairaanhoidon alkeet tukivat sairaanhoitajaeliitin näkemystä 
kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamisesta, sillä niiden viestit olivat yhteneväisiä. 
Se oli varsin ymmärrettävää, koska samat henkilöt toimivat sairaanhoitajakou-
lujen opettajina, sairaaloiden ylihoitajina, sairaanhoitajajärjestöjen päättäjinä, 
oppikirjojen kirjoittajina ja ammattilehtien toimittajina. Oppikirjoissa kiteytyi 
eliitin näkemys 1900-luvun alkuvuosista 1950-loppuvuosiin saakka. Oppikirjojen 
välityksellä eliitti normalisoi sairaanhoitajakunnan käsityksen siitä, minkälaisesta 
tiedosta sairaanhoitajan asiantuntemus rakentui. 

1285 Nimimerkki O. L. 1910a, 158. 
1286 Enni Voipio oli opettajana SSY:n sairaanhoitajakoulussa useaan otteeseen vuosi-
na 1921, 1923–1928 ja 1929. Hän työskenteli Viipurin valmistavan joulun johtajana 
1931–1933 ja Turun koulun johtajana 1935–1959. Voipio toimi kymmeniä vuosia ak-
tiivisesti Suomen sairaanhoitajaliitossa ja oli Sairaanhoitajatarlehden päätoimittajana 
1926–1928. Voipion teos Sairaanhoidon alkeet julkaistiin vuonna 1936 (Turun AMK 
EV Hfa 1).
1287 Voipio 1928, 53.
1288 ”Nykyisen opetuksen tarkoituksenmukaisuus” oli Enni Voipion pitämä puhe 60-
vuotispäivänään. Turun Sanomat julkaisi puheen vuonna 1956; Sairaanhoitajan työn 
laatu, sen monipuolisuus ja laajuus (Turun AMK EV Hfa 1); Etiikan opetus (Turun 
AMK EV Hfa 3).
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Sairaanhoitajakoulutus sosiaalisti tulevat sairaanhoitajat tehokkaasti ammatti-
kunnan näkemyksiin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kutsumukseen 
pohjautuva sairaanhoitajan tehtävä näyttäytyi koko elämän täyttävänä, velvolli-
suutena ja itsensä uhraamisena. Erityisesti pitkään työssä olleet sairaanhoitajat 
paheksuivat joidenkin lyhyemmän aikaa sairaanhoitajina toimineiden käsitystä 
sairaanhoidosta ammattina ja palkkatyönä. Kuten tunnettua, sairaanhoitajan työn 
historiallisessa polveutumisessa on paljon yhtymäkohtia kristilliseen ajatteluun, 
joihin Neuman-Rahn ja Voipio viittasivat. Tosin Voipio korosti eräässä toisessa 
yhteydessä nunnan ja koulutetun sairaanhoitajan olevan kaksi eri asiaa.1289 Sophie 
Mannerheim ei kytkenyt uskontoa koulutetun sairaanhoitajan ammattiin, vaan 
painotti ammatillisen koulutuksen merkitystä sairaanhoitajaksi kasvattamisessa.1290 
Sairaanhoitajan ammatin ja uskonnollisen vakaumuksen kytkös oli Suomessa ha-
vaittavissa edelleen 1930- ja 1940-luvun taitteessa: ammattikunnassa pohdittiin, 
oliko sairaanhoitaja myös ”sisar” ja pitäisikö kristillisen uskonnon opetus sisällyt-
tää sairaanhoitajakoulutukseen? Sairaanhoitajan koulutus ja työ alkoi hitaasti siir-
tyä uskonnollisviritteisestä kutsumuksesta kohti maallistuneempaa ammattityö-
tä toisen maailmansodan aikoihin,1291 vaikka varsinainen murros tapahtui vasta 
1950-luvulla. Silloin sairaanhoitajat ja ns. suuri yleisö alkoivat ymmärtää hengel-
lisyyden ja ammattietiikan olevan eri asioita kuin uskonto tai uskonnollisuus.1292 
Sota-aikana suomenkielinen Suomen sairaanhoitajaliitto halusi vahvistaa kristin-
uskon asemaa sairaanhoitajakoulutuksessa, joten se esitti sairaanhoitajakouluil-
le sielunhoidon opetuksen aloittamista vuonna 1944.1293 Kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin, vuonna 1964 hyväksyttyyn sairaanhoitajakoulun opetussuunnitel-
maan sisältyi pakollisena oppiaineena ”kristinoppi ja sielunhoito”.1294 

Toisinaan sairaanhoitajalehdissä sairaanhoitajat hämmästelivät koulujen op-
pilasvalintoja. Pohdittiin millainen oli vastavalmistuneiden kutsumus – vai oliko 
peräti niin, ettei sitä ollut lainkaan? Aiemmin valmistuneiden ja vuosia työssä ol-
leiden mielestä myöhemmin valmistuneilla, erilaisen koulutuksen läpikäyneillä ei 
selvästikään ollut

”… kutsumusta palvelustyöhön. On ollut vain papereita ja numeroita ja suo-
situksia, mutta missä on kutsumus?” valitteli vanhempi kollega ja jatkoi, että 
”Kun ajatus on yksinomaan työtuntien pidentämisessä tai lyhentämisessä, ei 
silloin kuljeta suuren kutsumuksen tietä.”1295

1289 Voipio 1939b.
1290 Mannerheim 1926a; Mannerheim 1912; Tallberg 2001a, 364–365.
1291 Nimimerkki S_._e 1941; Nimimerkki E. M. 1942. 
1292 ”Sairaanhoitajien koulutusta käsittelevät neuvottelupäivät” (Epione 1945); Sai-
raanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 55. 
1293 Ssl:n kirje sairaanhoitajakouluille 8.4.1944 (OMA OTHO Db 1a).
1294 Lääkintöhallituksen v. 1964 vahvistama sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 
(Liite 11).
1295 Nimimerkki Rummuttaja 1937, 281. Ks. myös Nimimerkki Hanna 1921; Nimi-
merkki Maija 1921.
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Sairaanhoitajavaikuttaja Kyllikki Pohjalan1296 näkemys sairaanhoitajan työstä us-
konnollissävytteisenä ja elämän täyttävänä kutsumustyönä liukui runsaassa kah-
dessakymmenessä vuodessa näkemykseen sairaanhoitajan työstä ammattina. Poh-
jala kirjoitti nimimerkillä Rummuttaja vuonna 1922: 

”Tinkimätön kuri, ankara kouluutus, ei hitustakaan väistymistä puhtauden 
vaatimuksista – inhimillinen rakkaus kärsivää ja pyhä kunniotus kuolemaa 
kohtaan. Siinä olkoon meikäläisen sairashoidon päämäärä. Ei joukkoja, vaan 
yksilöitä varten. Sairashoito ei sittenkään ole ammatti, vaan kutsumus.”1297

Sairaanhoitajat mystifi oivat tietoisesti ammatin vaatimuksia. Vuonna 1939 Eeva-
lehti viritteli keskustelua siitä, perustuiko sairaanhoitajan työ edelleen ”uhri-
mielen elähdyttämälle kutsumukselle” vai joutuiko se väistymään ammatillisen 
pätevyyden tieltä. Lehden haastattelemat Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Kyllikki Pohjala ja Helsingin yleisen sairaalan toisen sisätautisairaa-
lan ylihoitaja Martha Berg korostivat vastauksissaan yksimielisesti sairaanhoitajan 
työn vaativan kutsumusta. Haastateltujen mukaan sairaanhoitajan tehtävä oli niin 
fyysisesti raskas ja psyykkisesti vastuullinen, että uhrautuva mieli oli ehdottoman 
välttämätön. Kukaan vastaajista ei kyseenalaistanut tai pohtinut kutsumuksen ja 
ammattipätevyyden vastakkain asettamista, vaan jokainen painotti: 

”Meikäläisessä sairaanhoitajatarkoulutuksessa on aina tehostettu ja tehoste-
taan edelleenkin työn ihanteellista puolta.”1298

Sota ja sen jälkiseuraukset sekä kansanedustajan työ heijastuivat Kyllikki Pohjalan 

myöhempään näkemykseen sairaanhoitajan tehtävästä. Siinä painottui vahvasti 
sairaanhoitajan yhteiskunnallinen aktiivisuus ja velvollisuus. Pohjalan mukaan 
sairaanhoitajan työ oli ammatti, jossa kutsumus tarkoitti potilaan kanssa tehtä-
vää työtä, ei enää potilaan puolesta tai hänen hyväkseen. Pohjala vaati, että sai-
raanhoitajien oli osallistuttava poliittiseen päätöksentekoon eikä odotettava, että 
muut työskentelivät sairaanhoitajien puolesta. Varsinkin sairaanhoitajakoulutus 
kaipasi uudistamista, sillä perinteiden kielteistä painolastia, josta Pohjala mainitsi 
esimerkkinä oppilaskodin, oli kertynyt liiaksi.1299 Pohjala oli vuosia tehnyt edus-
kunnassa työtä saadakseen sairaanhoitajat työaikalain piiriin ja heille kahdeksan 
tunnin päivittäisen työajan kuten muillakin oli. Työaikalain muutoksen voimaan 
tulon jälkeen sairaanhoitajien ei enää tarvinnut päivystää korvauksetta, mutta lain 
poikkeussäännöksen perusteella virkamiehille (mukaan lukien sairaanhoitajat) ei 
maksettu juhlapyhä- eikä sunnuntaityöstä erilliskorvauksia. Kun kahdeksan tun-

1296 Kyllikki Pohjala valmistui sairaanhoitajaksi 1917 ja toimi Sairaanhoitajaliiton pu-
heenjohtajana 1935–1963, kansanedustajana 1933–1961 ja Sairaanhoitajalehden pää-
toimittajana 1925–1963.
1297 Nimimerkki Rummuttaja 1922, 12.
1298 ”Sairaanhoitajattaren työ – kutsumus yhtyneenä pätevään ammattitaitoon” (Eeva-
lehti 6/1939, 15). 
1299 Pohjala K. 1945a–b. 
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nin päivittäinen työaika oli saavutettu,1300 Kyllikki Pohjalan mielestä ammattikun-
nalla oli mahdollisuus ja ennen kaikkea velvollisuus hankkia tietoa yhteiskuntaa 
koskevaa tietoa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.   

Suomessa diakonissakutsumusta määrittelivät diakonissojen sijasta useim-
miten papit, jotka tulkitsivat Jumalan luoneen naisen luonnostaan hoitajaksi.1301 
Sitä vastoin sairaanhoitajan kutsumusta määrittelivät pääosin sairaanhoitajat itse. 
Vahvoja vaikuttajia olivat sairaanhoitajien ammattijärjestöt johtajineen, ammat-
tilehdet, sairaanhoidon opettajat ja ylihoitajat. 1930-luvulla ammattikunta oli 
sitoutunut tulkintaan kutsumuksesta uhrautuvuutena ja sairaanhoitajan työstä 
elämänsisältönä. Tämän sisäistetyn moraalisen ja sosiaalisen käyttäytymismallin 
voimassaoloa vallitsevana tulkintana vahvistettiin – erityisesti sen sisäistämistä 
– ensisijassa sairaanhoitajakasvatuksen avulla. 

Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea linjasi 1940-luvulla sairaanhoitajan 
kutsumuksen perustuvan palvelemisen haluun, johon liittyi ammattikoulutuk-
sessa saatu tietoon pohjautuva ammattitaito. Kutsumussairaanhoitajatavoitteesta 
koulutuskomitea ei kyennyt kokonaan irrottautumaan, koska käsitys eli vahvas-
ti ammattikulttuurissa. Toisaalta ammattikoulutusta arvostettiin vähitellen yhä 
enemmän, koska sen välttämättömyys oli ymmärretty. Sairaanhoitajan työtä ei 
1940-luvulla nähty ammattina, joten ammattikunta päätyi määrittelemään am-
mattinsa kutsumusskaalan puoliväliin. Hyvältä sairaanhoitajalta edellytettiin elä-
mänmyönteisyyttä, sopeutuvuutta, avuliaisuutta ja kärsivällisyyttä, jotka katsottiin 
synnynnäisiksi ominaisuuksiksi.1302 Terveydenhuolto katsottiin osaksi ympäröivää 
yhteiskuntaa, joten sairaalat tai sairaanhoitajat eivät saaneet eristäytyä omaksi saa-
rekkeekseen, vaan heidän oli oltava yhteistyökykyisiä ja -haluisia. Sairaanhoitajien 
oli ylläpidettävä tiedollista osaamistaan ja kyettävä toimimaan muuttuvassa ym-
päristössä. Tämä kaikki edellytti monipuolista perus- ja täydennyskoulutusta.1303 
Komitean yhteenveto oli ilmeisesti ensimmäisiä julkisia dokumentteja, jossa am-
mattikunta julkisti uudenlaisen näkemyksen työstään. Sairaanhoitajan tehtävää ei 
määritelty ainoastaan lääkärin ammattikoulutetun apulaisen tehtäväksi: 

”Sairaanhoito on oma ammattinsa, jossa sairaanhoitaja yhdessä lääkärin kans-
sa ja hänen määräyksestään suorittaa itsenäistä työtä.”1304

1300 Pohjala K. 1945a; Nimimerkki Sihteeri 1946; Pärssinen ym. 1933, 571; Työväenasi-
ainvaliokunnan mietintö No 5/1935, ei sivunumeroa; ”Sairaanhoitajattarille 48 tunnin 
työviikko” (Sairaanhoitajatarlehti 1935). Kyse oli eduskunnan toivomuksesta, ei hy-
väksytystä lakialoitteesta tai laista kuten Anja Heikkinen ja Lea Henriksson (Heikkinen 
& Henriksson 2001, 220) ovat virheellisesti tulkinneet.  
1301 Kauppinen-Perttula 2004, 20–26.
1302 Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitea 1941–1945, II osa, 5–6 (THA SHKS 
Hef 5).
1303 Yhteenveto sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean työstä 1948–1951 (1952), 
21–26, sen liitteenä oleva Sairaala-alan erikoiskomitean toinen lausunto, 2 (THA SHKS 
Hef 5).
1304 Sairaanhoitajatarjärjestöjen koulutuskomitean lausunto nykyisen sairaanhoitaja- 
ja terveyssisarkoulutuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja ehdotuksia sen uudelleen 
järjestämiseksi 1941–1945, II osa, 5 (KA HSO IP Hfa 1).
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Selvä muutos sairaanhoitajan työn tulkinnasta oli käynnissä. Suomalainen yh-
teiskunta oli kokenut suuria muutoksia toisen maailmansodan vaikutuksesta ja 
tämä heijastui väistämättä myös sairaanhoitajan työhön. Sitä vastoin sairaanhoi-
tajakoulutus ei ollut vapaaehtoisesti kehityksessä mukana, vaan koulut yrittivät 
sinnikkäästi pysyttäytyä kutsumussairaanhoitajatavoitteessa. Se osoittautui lopul-
ta mahdottomaksi, joten muutokseen oli sairaanhoitajakoulujenkin sopeuduttava 
ja otettava ympäröivä yhteiskunta huomioon omassa kasvatustehtävässään. 

Muutos näkyi jo koulutuskomitean jatkokomitean yhteenvedossa 1950-luvun 
loppupuolella. Siinä sairaanhoitajaa ei enää normalisoitu luettelemalla sairaan-
hoitajan persoonallisia ominaisuuksia tai muita henkilökohtaisia edellytyksiä. 
Niiden sijaan nyt korostettiin sairaanhoitajan työn vaativan itsenäistä harkinta-, 
arvostelu- ja aloitekykyä. Nämä edellytykset eivät olleet synnynnäisiä vaan kou-
lutuksen avulla kehitettäviä.1305 Käsitteenä kutsumus väistyi koulutuksen avulla 
hankitun asiantuntemuksen tieltä. Sairaanhoitajat muistuttivat, että tarvittiin hy-
vin monenlaisia – siis päinvastoin kuin aiemmin – jopa erilaisia sairaanhoitajia. 
Koulutuksen merkitys korostui kuitenkin vielä behaviorismin oppien mukaisesti 
sairaanhoitajaksi kasvattamisena. 

Koulutetun sairaanhoitajan kutsumukseen liitetty vaatimus naimattomuudes-
ta oli peräisin Florence Nightingalelta, joka kirjoitti kirjassaan Notes on Hospitals: 
What It Is, and What It Is Not: 

”Naimisissa olevat naiset keskittyvät puolisoonsa ja hänen hyvinvointiinsa, ei-
vät työntekoon.”1306

Se oli itsestäänselvyys, jota sairaanhoitajat sen enempää kuin suuri yleisökään eivät 
kyseenalaistaneet Pohjoismaissa ennen 1930-luvun loppupuolta. Länsi-Euroopas-
sa ensimmäiseksi tanskalaiset tulivat johtopäätökseen, että sairaanhoitajat olivat 
samanlaisia kuin muutkin ihmiset, ja siksi myös he tarvitsivat työn vastapainoksi 
elämää työn ulkopuolella. Niinpä vuonna 1937 Tanskassa luovuttiin sairaanhoi-
tajien ja sairaanhoitajaoppilaiden naimattomuusvaatimuksesta.1307 Tämä ratkaisu 
oli ensimmäisiä signaaleja siitä hitaasta muutoksesta, jonka tuloksena sikäläiset 
sairaanhoitajat mielsivät työnsä kutsumuksen sijasta ammatiksi muiden ammat-
tien joukossa.1308

Tiedot tanskalaisten ällistyttävästä ratkaisusta kantautuivat Suomeen ja vuon-
na 1936 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys yritti käynnistää keskustelua sairaan-
hoitajien naimattomuusvaatimuksesta. Keskustelu tyrehtyi kuitenkin alkuunsa, 
kun arvostettu ylihoitaja julisti jo asiasta keskustelemisenkin järjettömäksi. Hänen 
mukaansa sairaanhoitajan oli oltava ehdottomasti naimaton, mutta mielisairaan-

1305 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 16–17.
1306 ”(Married) woman is no longer attached to her ward, but to her husband, and the 
patients are, more or less, neglected.” (Nightingale 1863, 186); Maggs 1983, 135. 
1307 Wingender 1999b, 33. 
1308 Wingender 1999b, 8.
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hoitajana, lastenhoitajana tai sosiaalihoitajana saattoi joissain poikkeustapauksis-
sa työskennellä myös perheellinen.1309 Osa sairaanhoitajista oli varmaankin samaa 
mieltä kuin tämä tyrmistynyt ylihoitaja, koska hekin olivat sisäistäneet naimatto-
muusvaatimuksen sairaanhoitajan normiksi. Todennäköisesti oli myös niitä, jotka 
hyväksyivät perheelliset. He pysyivät hiljaa, koska sairaanhoitajakouluissa ja sai-
raaloissa elettiin edelleen kutsumussairaanhoitajakulttuurissa, joka ei sallinut esi-
miesten näkemyksistä poikkeamista. Näin ylihoitajat suitsivat juridis-diskursiivi-
sella vallallaan alaisten käsityksiä sairaanhoitajasta ja mahdollisia muutostoiveita.       

Naimattomuusvaatimuksella vahvistettiin sairaanhoitajien itsekuria ja uhrau-
tuvuutta, toisin sanoen sitä, että sairaanhoitajan elämässä kaiken keskipisteenä oli 
työ, jonka oheen hän ei kaivannut mitään muuta. Tässä yhteydessä ei voi välttää 
mielikuvaa siveydestä, jollaista vaaditaan nunnilta: nunnat ovat kuvaannollisesti 
Jeesuksen morsiamia lopun ikäänsä, sairaanhoitajat taas solmivat liiton kutsu-
mustyönsä kanssa eläkeikään saakka. Jos sairaanhoitajaoppilas tai sairaanhoitaja 
solmi avioliiton ja muutti pois oppilaskodista tai sairaala-asunnosta, opettajat ja 
esimiehet eivät voineet samalla tavalla kontrolloida tai vaikuttaa hänen elämäänsä. 
Siksi avioliiton solminutta tai perheen perustanutta luopiota rangaistiin erottami-
sella tai eroamisvaatimuksella.

Suomessa sairaaloissa työskenteleviltä sairaanhoitajilta vaadittiin naimatto-
muutta tiukasti toiseen maailmansotaan saakka. Poikkeuksen muodostivat muu-
tamat kesät, jolloin työvoimapulan vuoksi myös naimisissa olevat sairaanhoitajat 
kelpuutettiin kesälomasijaisiksi.1310 Sotavuosien jälkeen terveydenhuollossa oli 
ankara pula henkilökunnasta, joten perheellisten sairaanhoitajien käyttämätön 
reservi oli pakko ottaa käyttöön. Yhä useamman avioituneen ja/tai lapsiperheelli-
sen sairaanhoitajan oli siis mahdollista palata työhön tai jatkaa työssään siviilisää-
dystään huolimatta. Muutos oli suuri, sillä ennen sotaa perheellinen sairaanhoi-
taja oli voinut toimia terveyssisarena enintään harvoissa poikkeustapauksissa.1311 
Monet ennen sotaa työstä poissa olleet sairaanhoitajat olivat jääneet sotaleskiksi 
ja heistä useimpien oli taloudellisista syistä palattava työhön muuttuneessa per-
hetilanteessa. Sairaanhoitajakouluihin asti vapaamielisyys ei ulottunut, joten vielä 
1950-luvun alkuvuosina sairaanhoitajaoppilaan oli erottava koulusta avioliiton 
solmimisen vuoksi.1312

Jotkut ylihoitajat ja sairaanhoitajakoulujen opettajat epäilivät sota-ajan löy-
sänneen sairaanhoitajien sukupuolimoraalia ja lisänneen tottelemattomuutta,

1309 ”Vuosikertomus 1936” (Epione 1937); ”Naimisissa olevan naisen oikeudesta an-
siotyöhön” (Epione 1936). 
1310 ”Naimisissa olevan naisen oikeudesta ansiotyöhön” (Epione 1936). 
1311 Hagan 1963.
1312 Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1950 (KA HSO Deg 1); Helsingin 
sairaanhoito- ja jatko-opiston vuosikertomus vuodelta 1948 (KA LKH V Ebm 10); 
Vaasan sairaanhoitajakoulun ja Helsingin valmistavan sairaanhoitajakoulun vuosiker-
tomus vuodelta 1949 (KA LKH V Ebm 11).
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kun oma minä asetettiin etusijalle. Kenttäolosuhteissa esimiesten ja sairaanhoi-
tajaryhmän sisäinen kuri ja käyttäytymisen kontrollointi oli vaikeampaa kuin 
rauhanajan sairaaloissa. Koko ammattikunnan eettis-moraalinen perusta saattoi 
olla vaarassa, muistuttivat perinteistä nightingalelaista käsitystä vaalineet sairaan-
hoitajajohtajat. Heidän mukaansa nuoremmilta sairaanhoitajilta oli vastuun- ja 
velvollisuudentunto hävinnyt kutsumuksen hävitessä.1313 Nämä kutsumussairaan-
hoitajanäkemykseen sitoutuneet johtajat ehdottivat myös täysraittiutta sairaanhoi-
tajakouluun hyväksymisen kriteeriksi.1314 Tukea he eivät ajatuksilleen juurikaan 
saaneet, sillä suuri osa sairaanhoitajista ja ns. yleinen mielipide käsittivät sairaan-
hoitajan työn ammatiksi muiden ammattien joukossa. Sitä paitsi erityisesti kou-
lutetuista sairaanhoitajista oli yhä suurempi puute. Sairaanhoitajilta vaadittavia 
kriteerejä jouduttiin pohtimaan uudestaan. Sairaaloiden oli myönnyttävä siihen, 
että ne eivät enää voineet puuttua sairaanhoitajien yksityiselämään.

8.3 Oppilaskoti

Foucault’n mukaan yksilöä (ruumista) voidaan hallita myös tilan avulla.1315 
Oppilaskodilla oli keskeinen asema sairaanhoitajaksi kasvattamisessa jo Nigh-
tingale-kouluissa.1316 Vuonna 1897 Suomen Lääkäriseura1317 ja 1901 Helsingin 
kaupungin sairaanhoitajakoulutusta pohtinut työryhmä1318 ehdottivat eng-
lantilaisen esikuvan mukaisia oppilaskoteja sairaanhoitajakoulujen yhteyteen. 
Vapaaehtoisesti niitä perustettiin vain kolme: vuonna 1899 Helsingin yleisen
sairaalan, vuonna 1904 Oulun lääninsairaalan ja vuonna 1909 Helsingin kau-

1313 Hagan 1941, Manelius 1939; ”Kuriton sukupolvi” (Sairaanhoitajatarlehti 1942); 
Nimimerkki S_tar 1942; Pohjala K. 1942.  
1314 Niinivaara 1942. 
1315 Tilan vaikutusta opettajan ruumiiseen on tutkinut Marjo Vuorikoski. Hän olet-
taa koulukurin kontrolloivan vielä nykyään myös opettajan olemusta, koska opettaja 
työskentelee julkisessa tilassa, jossa hänen ulkonäkönsä ja ruumiillisuutensa ovat esillä. 
Siihen, ulottuuko koulun kontrolli oppilaiden ulkoiseen habitukseen, Vuorikoski ei 
ota kantaa, vaikka arkikokemuksesta tiedämme peruskouluissa rehtoreiden viime vuo-
sina puuttuneen tyttöoppilaiden liian paljastavaan pukeutumiseen (Vuorikoski 2003b, 
149).
1316 Sorvettula 1998, 54.
1317 Suomen Lääkäriseuran 16. yleisessä kokouksessa keskusteltiin mm. aiheesta ”Vas-
taako sairaanhoitajatarten opetus sellaisena kuin se meillä on järjestetty, tarkoitustaan, 
vai onko parannuksia siinä suhteessa toivottava?” (Duodecim 1897, 321).
1318 Till sjukhusstyrelsen föslag till ordnande af undervisningen för sjuksköterskeelever 
vid sjukhusen i Helsingfors (KA STO Aa 12 KD 22/213.1903). Työryhmään kuului-
vat professorit G. Heinricius ja Hj. von Bonsdorff, tohtori E. Sandelin ja ylihoitajat S. 
Mannerheim ja F. Tigerstedt.   
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pungin sairaanhoitajakoulun yhteyteen.1319 SPR tuki taloudellisesti vuoteen 1905 
saakka Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen ylläpitämää Helsingin yleisen sai-
raalan oppilaskotia, koska siten se pyrki varmistamaan henkilökunnan saannin 
sairaanhoitajareserviinsä.1320

Sairaanhoitajataryhdistysten oppilaskodit perustettiin Helsinkiin ja Ouluun, 
koska sairaanhoitajakoulut pyrkivät turvaamaan edulliset ja turvalliset asunnot 
koulutuspaikkakunnalle muuttaville. Muiden (kuin Oulun) lääninsairaaloiden 
sairaanhoitajakoulujen oppilaat joutuivat yleensä itse hankkimaan asunnon opis-
keluajaksi,1321 sillä vasta 1930-luvulla suuri osa muista sairaanhoitajakouluista pe-
rusti oppilaskodin.1322

Vuoden 1906 alussa oppilaskodissa asuminen muuttui pakolliseksi Helsin-
gin yleisen sairaalan valmistavassa koulussa,1323 kun Kirurgisen sairaalan ylihoi-
taja havaitsi, että sairaanhoitajaoppilaat olivat uupuneita: lapsuudenkodissa 
asuvia varakkaita uuvutti seuraelämään osallistuminen, vähävaraiset oppilaat 
saattoivat olla vailla vakinaista kortteeria ja muutamat kärsivät ruoan puuttees-
ta. Asumispakkopäätöksellä ratkaistiin mainitut ongelmat.1324 Myös Helsingin 
kaupungin sairaanhoitajakoulun säännöt velvoittivat koulun perustamisesta 
(1909) alkaen oppilaat asumaan oppilaskodissa. Tosin ankaran ruoka- ja asun-
topulan takia vuosina 1917–1918 sallittiin, että muutama helsinkiläisoppilas 
sai asua lapsuudenkodissaan, mutta niukkuuden helpottaessa poikkeuslupia ei 
enää myönnetty.1325 Joillekin lapsuudenkodissaan asuville pääsy oppilaskotiin

1319 KM 1920:8, 11; Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 10; Louhimo 
1959, 13, 15; Ollikainen 1996, 51. Vuonna 1899 perustetussa, Helsingin yleisen sai-
raalan sairaanhoitajakoulun oppilaille tarkoitetussa SSY:n oppilaskodissa oli aluksi 12 
paikkaa, mutta se laajeni 16-paikkaiseksi 1914 ja myöhemmin 20-paikkaiseksi. Val-
mistavassa koulussa oli ensin neljä ja vuodesta 1912 lähtien kolme kurssia vuosittain. 
Yhä pahenevan sairaanhoitajapulan takia valmistavaa koulua laajen-nettiin aina kun 
se oli mahdollista. Louhimon mukaan Helsingin kaupungin oppilaskodissa oli koulun 
aloittaessa 1909 kuusi paikkaa, mutta se laajeni samana vuonna 12 paikkaan. Myös 
kaupunki perusteli oppilaskodin laajentamista kasvavalla työ-voiman tarpeellaan 
(Louhimo 1959, 15,18).
1320 Rosen 2002, 176. Oppilaskoti ja valmistava koulu siirtyivät kokonaisuudessaan val-
tion omistukseen ja hallintaan joulu-kuussa 1929 (Suomen Sairaanhoitajataryhdistys 
S.F.F… 1938, 10–14, 31–33).
1321 Nimimerkki E. N. 1914, 93; Nimimerkki E. N. 1915, 133, 158, 168. 
1322 Esim. ”Sairaanhoitajataropetus” (Epione 1931); Kuopion lääninsairaalan kirje lää-
kintöhallitukselle 31.5.1917 (KA LKH V Hg 2). Venny Snellmanin tarkastuskertomus-
ten mukaan Kuopiossa ei ollut oppilaskotia 1929. Vuonna 1935 oppilaskoti oli, mutta 
edelleenkin osa oppilaista asui lapsuudenkodissaan. Tarkastuskertomukset 1929–1935 
(KA LKH V Hg 10).
1323 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 12.
1324 Protokoll 3.5.1905, 22.5.1905 (KA SSY Elevhemmet och -skolan I); Mannerheim 
1924 (KA SSY).
1325 Valmistavan koulun ja oppilaskodin vuosikertomukset 1917–1919 (KA SSY Elev-
hemmet och -skolan II).
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oli onnenpotku silloin, kun kotona ei ollut riittävästi ruokaa tai se oli huonolaa-
tuista.1326

1910- ja 1920-luvun vaihteessa Idmanin komitea (KM 1920:8) pohti perus-
teellisesti sairaanhoitajaoppilaiden asuntokysymystä ja määritteli oppilaskodit 
välttämättömiksi ”koko sairaanhoito-opetuksen kulmakiviksi.”1327 Komitean 
esityksestä oppilaskodeista säädettiin lailla, koska tällä tavalla haluttiin varmis-
taa oppilaskodin perustaminen jokaiseen sairaanhoitajakouluun. Oppilaskodin 
merkitystä osoitti myös se, että jokaisessa oppilaskodissa oli alusta lähtien oma 
johtajansa.1328 Komitea katsoi, että oppilasasuntojen oli ehdottomasti sijaittava 
sairaaloiden välittömässä läheisyydessä,1329 jotta työmatkaan ei kulunut paljon 
aikaa eivätkä oppilaat altistuneet houkutuksille. Varhain aamulla ja yömyöhään 
liikkuvien oppilaiden oli turvallista kulkea mahdollisimman lyhyttä työmatkaa ja 
yhdessä. Komitean ehdotukset toteutuivatkin lähes sellaisenaan.1330

Foucault on korostanut, miten
”Pikkutarkat säännöt, saivartelevat tarkastukset sekä elämän ja ruumiin vähäi-
simpienkin osasten valvonta, antoivat pian koulussa, kasarmissa, sairaalassa tai 
työhuoneessa vähäpätöisen ja äärettömän mystilliselle laskennalle maallisen 
sisällön sekä taloudellista ja teknistä rationaalisuutta.”1331

Oppilaiden oli asuttava oppilaskodissa ja myös sunnuntait olivat opiskelupäiviä, 
jotta tuleva sairaanhoitaja jo opiskeluaikanaan perehtyi sairaaloiden kuriin ja jär-
jestykseen (”disipliniin”) sekä siihen, että tulevassa ammatissa työ hallitsi koko elä-
mää. Yhteisasuminen kouli tulevista sairaanhoitajista sopeutuvia, kun he joutui-
vat jakamaan huoneen usean (jopa seitsemän)1332 ihmisen kanssa. Ennen kaikkea 
oppilaskoti kuitenkin kasvatti asukkaiden itsekuria ja nöyryyttä, koska kutsumus-
sairaanhoitajan oli unohdettava itsensä ja ensisijaisesti otettava huomioon muut. 
Itsekurin avulla oppilas oppi hallitseman itseään ja säätelemään omaa käyttäyty-
mistään. Kun jokainen sairaanhoitajakuntaan kuuluva oli sisäistänyt samanlaisen 
itsekurin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ylihoitajien ja ylilääkärien heihin 
kohdistama valvonta ja toiminnan säätely kävi mahdolliseksi. Usko ankaran kurin 
kasvattavaan vaikutukseen oli suuri: 

1326 Lilli Tudeerin muistelmat (HY Tudeer). Tudeer opiskeli Kirurgin kursseilla 1917–
1919 ja valmistui sairaanhoitajaksi elokuussa 1919.  Oppilaan työ oli fyysisesti raskas-
ta, joten Tudeer muisteli, miten ihanaa oli päästä oppilaskotiin, jossa sai ravitsevaa 
ruokaa. Sen turvin jaksoi työskennellä paljon paremmin kuin niukan ja vähäenergisen 
kotiruoan.    
1327 KM 1920:8, 11.
1328 Snellman V. 1956, 4.
1329 KM 1920:8, 9–12; Snellman V. 1938, 35.
1330 SA 424/1929, 12 §; SA 59/1933, 5 §.
1331 Foucault 2005a, 192.
1332 Viipurin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1932 (KA LKH V Ebm 1); Oulussa 
oppilaskodissa asui enintään 5 oppilasta/huone vuonna 1931 (V. Snellmanin tarkas-
tusmatka Oulun sairaanhoitajakouluun 1931, OMA OTHO Eb 1a).
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”Kurinpitoon, mutta myöskin opetukseen nähden tämä seikka (oppilaskoti) 
on ollut tuleville sairaanhoitajattarille erittäin suurimerkityksellinen.”1333

Elämä oppilaskodissa normitettiin tarkasti ajankäytön hallinnalla, joka konkre-
tisoitui esimerkiksi johtajan valvomissa yhteisissä ruokailuajoissa ja oppilaiden 
kotiintuloajoissa.1334 Panoptikonmaista tilan ja oppilaiden elämän hallintaa tehos-
tivat johtajan tekemät huonetarkastukset. Oppilaiden kontrollointia ja kasvatta-
mista kutsumussairaanhoitajiksi vahvistettiin suuntaamalla heidän kiinnostus-
taan soveliaisiin harrastuksiin kuten käsitöihin, kuorolauluun, raamattupiiriin, 
lukemiseen ja ohjattuihin vapaa-ajanharrastuksiin.1335 Tällaisessa valvonnassa ja 
kasvattamisessa oli jonkin verran koulujen välisiä eroja. Turussa luovuttiin jo 1937 
oppilaiden vapaa-ajan valvonnasta.1336 Sitä vastoin esimerkiksi Oulussa vapaa-ajan 
kontrollointia jatkettiin edelleen 1945, koska

 ”koulun opettajakunta on käsittänyt, että olisi kasvatuksellisesti hyväksi ohjata 
oppilaiden vapaita  harrastuksia”.1337

Normien vastaisesta käyttäytymisestä seurasi rangaistus, esimerkiksi kotiintuloai-
kojen aikaistaminen.1338 Kurista ja järjestyksenpidosta huolimatta aivan kaikki tu-
levat sairaanhoitajat eivät sisäistäneet kutsumusta edes oppilaskotikasvatuksessa, 
sillä 1940-luvun alussa muutamat opettajat epäilivät vapaa-ajan saaneen joiden-
kin oppilaiden elämässä liian merkittävän aseman. Kuopion sairaanhoitajakoulun
johtajan Tyyne Eukselan ehdotuksen mukaan oli viipymättä tiukennettava kuria 
ja tehostettava kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamista, jotta oppilaiden elämäs-

1333 KM 1920:8, 9.
1334 SKS KRA Hoitotyö 5021–5082.1998, 681–924.1998, 4824–4939.1998, 370–
414.1998. Oulun sairaanhoitajakoulun johtokunta 1930–1944 (OMA OTHO Db 1a); 
Vuonna 1940 Helsingin sairaanhoitajakoulun ohjeiden mukaan oppilaiden piti olla 
vuoteessa viimeistään klo 22.00. Koulun johtaja Aino Durchman kiersi illalla huoneet 
ja katsoi, että kaikki oli kohdallaan (SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998). Keski-Suomen 
sairaanhoitajakoulun oppilaiden tuli olla asuntolassa klo 23.30 mennessä arki-iltoina 
ja klo 01mennessä viikonloppuina ”Vihdoinkin...” (Sairaanhoitajaoppilas 1963).  
1334 Esim. Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1932 (KA LKH V Ebm 1). Suo-
sitelluiksi vapaa-ajanviettotavoiksi mainitaan käsityöt, kävely ja hiihtäminen lähes jo-
kaisen koulun vuosikertomuksissa 1940-luvun puoliväliin saakka. 1940-luvun lopulla 
Vaasan sairaanhoitajakoulussa toimi laulukuoro (SKS KRA Hoitotyö 4824–4939.1998), 
Helsingin sairaanhoitajakouluun perustettiin aktiivinen raamattupiiri (SKS KRA Hoi-
totyö 481–579.1998). 
1336 Turun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1937 (KA LKH V Ebm 3).
1337 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1945 (KA LKH V Ebm 7).   
1338 Oulun sairaanhoitajakoulun johtokunta 13.7.1934, 1.6.1935, 9.10.1935, 16.11.1936, 
9.6.1937 (OMA OTHO Db 1a). 1950-luvulla ja 1960-luvun alkuvuosina Oulun oppi-
laskodissa myöhästymisestä joutui johtajan puhutteluun (SKS KRA Hoitotyö 4415–
4477.1998, 681–924.1998). 1940-luvun loppupuolella johtaja kiersi tarkastamassa, että 
kotiintuloaikaa oli noudatettu ja valot sammutettu klo 22.15 mennessä (SKS KRA Hoi-
totyö 799–801.1998).
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sä opinnot pysyivät etusijalla.1339 Sairaanhoidon opettajat eivät edelleenkään luot-
taneet oppilaiden itsenäiseen päätöksentekoon ja harkintakykyyn.

Oppilaskodissa oppilaat olivat ympäri vuorokauden oppilaskodin johtajan 
valvonnan alaisina kuten panoptikonissa.1340 Turun sairaanhoitajakoulun johta-
jana 1936–1959 toiminut Enni Voipio asui koko johtaja-aikansa oppilaskodissa, 
koska hänen mielestään oppilaiden ja opettajien yhdessä asuminen oli tärkeää 
”kasvatusnäkökohtien vuoksi”.1341 Samalla tavoin menetteli Kuopiossa johtaja 
Tyyne Euksela, joka niin ikään asui koko 25-vuotisen johtajakautensa ajan op-
pilaskodissa.1342 Oppilaskotikasvatus täydensi kotikasvatusta, sillä biologisten 
vanhempien sijasta oppilaskodilla ja varsinkin sen johtajalla oli kasvatusvas-
tuu ”tyttäristään”. Tätä vanhemman roolin, vastuun ja vallan siirtymistä ku-
vaa esimerkiksi se, että usein oppilaat kutsuivat oppilaskodin johtajaa ”äidiksi”: 
Aino Durchman oli ”äiti”, Tyyne Luoma ”äiti-Luoma” ja Anna Falken ”Falke-
nin mamma”.1343 Irja Pohjala kirjoitti vuonna 1937: ”…oppilaan ja mamman 
suhteen muodostumiseen vaikuttaa myönteisesti se, että asuvat yhdessä jo val-
mistavassa koulussa.”1344 Sophie Mannerheim sanoi sairaanhoitajaoppilaita ”ty-
töikseen”.1345 Oppilaskodin johtaja laati yhdessä muiden sairaanhoitajaopet-
tajien kanssa yksityiskohtaiset säännöt ja valvoi niiden noudattamista. Olipa 
Helsingin sairaanhoitajaopiston asuntolassa vielä vuonna 1961 yksityiskohtaiset 
kirjalliset ohjeet kellonaikoineen huoneen ikkunan auki pitämisestä ja muus-
ta tuuletuksesta, vuoteen sijaamisesta ja pölyjen pyyhinnästä.1346 Oppilaskodissa
asuessaan sairaanhoitajaoppilaan ei tarvinnut ajatella, eikä juuri saanutkaan. Riit-
ti, että teki ohjeiden mukaan.

1339 Eukselan alustus 12.–14.5.1941 Turussa valtion sairaanhoitajakoulujen johtavien 
opettajien kokouksessa (KA HSO I Ce 1, pöytäkirjan liite 15). Tyyne Euksela toimi 
1920-luvun alusta lähtien Kuopion lääninsairaalassa osastonhoitajana ja siirtyi vuonna 
1931oppilaskodin johtajaksi. Siihen liitettiin 1.4.1933 myös varsinaisen sairaanhoita-
jakoulun johtajan tehtävä, josta Euksela jäi eläkkeelle vuoden 1956 lopulla (Vuorio 
1996, 70). 
1340 Kimmola 2002, 52–55; Ylimaa-Häyrinen 1993, 134–137; Manninen & Mertokoski 
& Sarvikas 1998, 46–48.  
1341 Ylimaa-Häyrinen 1993, 85. Ks. myös SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998. 
1342 Vuorio 1996, 70.
1343 Helsingin sairaanhoito-opiston johtaja Aino Durchmania kutsuttiin ”äidiksi” (SKS 
KRA Hoitotyö 370–414.1998); Valtion terveydenhuolto-opiston opettaja Tyyne Luo-
maa ”äiti-Luomaksi” (SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998, 481–579.1998); Benson 1973, 
21; SSY:n oppilaskodin johtaja Anna Falkenia ”Falkenin mammaksi” (Suomen Sai-
raanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 11). Anja Heikkisen ja Lea Henrikssonin (2001, 
260) mukaan muistelmissa ja ammattilehdissä on lukuisia esimerkkejä siitä, että yli-
hoitajia ja johtajia kutsuttiin äideiksi. Ks. myös Henriksson 1998, 188.  
1344 Irja Pohjala totesi 15.10.1937 luentorungossaan ”Oppilaskodin osuus oppilaan 
kasvatuksessa”: ”…oppilaan ja mamman suhteen muodostumiseen vaikuttaa myön-
teisesti se, että asuvat yhdessä jo valmistavassa koulussa.” (KA HSO IP Hea II 24). 
1345 Mannerheim 1924, 3. 
1346 HSO:n ohje oppilashuoneen päivittäisestä siivouksesta. Päiväysmerkintä: syksy 
1961 (KA HSO IP Hea II 12).



304

Yhdessä asumisen tavoitteena oli muokata kuuliaisia, sopeutuvia, järjestystä ja 
täsmällisyyttä kunnioittavia hyviä kutsumussairaanhoitajia.1347 Itsenäisyyteen tai 
kriittisyyteen tulevia sairaanhoitajia ei kasvatettu. Se, että terveysaate sai Suomessa 
yhä vankemman jalansijan, heijastui myös oppilaskodin kasvatuspäämääriin. Sik-
si 1930- ja 1940-luvuilla sairaanhoitajakasvatuksen päämääränä oli saada aikaan 
sopusuhtainen, terveesti ajatteleva ja toimiva, yhteiskunnan kannalta hyödyllinen 
sairaanhoitaja.1348 Oppilaskoti toimi samanaikaisesti sekä kotina että koulutukseen 
sisältyvänä ”talousopistona, jossa opeteltiin taloudenhoitoa, siivousta, ruoanval-
mistusta ja talouskirjanpitoa”.1349 Opinnot aloitettiin perusteista, esimerkiksi ruo-
an valmistus ostamalla raaka-aineet torilta, koska kaikki oppilaat eivät tunteneet 
terveellisen ravinnon perusteita tai olleet tottuneet rahan käsittelyyn.1350

Internaattiasuminen takasi sairaanhoitajaoppilaille päivittäisen ravinnon, tur-
vallisuutta ja lämpöä, muttei henkilökohtaista vapautta tai opiskelurauhaa.1351O
ppilaskodin todelliset olot eivät myöskään aina vastanneet esikuvaa: olosuhteet 
eivät olleet asianmukaiset, kun omaan huoneeseen päästäkseen joutui kulkemaan 
muiden oppilaiden huoneiden läpi tai 75 oppilaan käytössä oli kaksi kylpyhuo-
netta. Päättäjät ohittivat terveellisyysvaatimukset, mallioppimisen ja esimerkin 
vaikutuksen. Kuuliaisuuteen ja nöyryyteen kasvatetut oppilaat eivät kyseenalais-
taneet vastuullisten päättäjien (lääkintöhallituksen ja sen virkamiesten) tekemiä 
asumisratkaisuja saati kapinoineet. 1930- ja 1940-luvuilla Helsingin sairaanhoita-
jaopiston (HSO) johtokunta vaati turhaan lääkintöhallitusta korjaamaan ankeat, 
osin asuinkelvottomat tilat.1352 Sairaanhoitajilta odotettiin asumiskysymyksessä 
uhrautuvuutta, toisinaan jopa oman terveytensä kustannuksella. 1950-luvun lo-
pulla ilmapiiri oli jo niin salliva, että Sairaanhoitajalehdessä tohdittiin kirjoittaa, 
että oppilasasuntoloitten epäkodikas, liian arvovaltainen järjestys aiheuttaa (sai-
raanhoitajakouluun) hakijoitten kadon.1353 Kirjoittaja oli oikeassa ainakin osittain, 

1347 Nimimerkki Penni 1941, 126; SKS KRA Hoitotyö 4415–4477.1998.
1348 Irja Pohjalan 15.10.1937 päiväämä luentorunko ” Oppilaskodin osuus oppilaan 
kasvatuksessa” (KA HSO IP Hea II 24). 
1349 Naima Kurvinen Oulun sairaanhoitajayhdistyksen oppilaskodin vuosikertomuk-
sessa 1922 (OMA OSY Da 1).
1350 Sibenberg 1989, 220–221; Sairaanhoitajakurssien päiväkirjat 1909–1910 (KA HSO 
I Ace 1).
1351 KA LKH Ebm 1–7 sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1911–1945. Hoito-
työn muistitietohankkeen aineistossa moni kuvaili internaattiasumista 1940–1960-lu-
vuilla levottomaksi ja sen vuoksi hankalaksi (esim. SKS KRA Hoitotyö 5021–5082.1998, 
3690–4024.1998, 481–579.1998).   
1352 HSO:n johtokunnan kirjeet lääkintöhallitukselle No 10/9.4.1938, No 13/10.5.1938 
ja 26.10.1944 (KA HSO I Eaa 1). Kuopion oppilaskodissa ei ollut suihkua eikä kylpy-
huonetta, joten peseytymismahdollisuudet olivat kehnot. Venny Snellmanin Kuopion 
sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomukset 1934–1935 (KA LKH V Hg 10). 1940-lu-
vun alkuvuosina Helsingin sairaanhoitajakoulun oppilaskodissa 12 oppilaalla oli käy-
tössään yksi kylpyhuone ja ”omaan” huoneeseen kuljettiin muiden huoneiden läpi 
(SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998). 
1353 Hänninen 1957, 298.
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sillä sairaanhoitajaoppilaiden asumispakko oppilaskodissa oli yksi syy hakijamää-
rien vähenemiseen 1940- ja 1950-luvuilla. 

1930- ja 1940-luvuilla sairaanhoitajakoulut hankkivat oppilaskodeiksi asuntoja 
sieltä, mistä milloinkin saivat. Siksi oppilaskoti koostui melko usein muutamasta, 
eri puolilla kaupunkia sijainneesta huoneistosta. Tämä olosuhteiden sanelema käy-
täntö hankaloitti monin tavoin niin oppilaiden silmälläpitoa kuin heidän jokapäi-
väistä elämäänsä. Aina opetussairaalan vaihtuessa oppilaat joutuivat muuttamaan 
asunnosta toiseen, jopa kuukauden välein, jolloin myös huonetoverit vaihtui-
vat.1354 Tälläkin tavoin koulittiin tulevia sairaanhoitajia sopeutumaan kaikenlai-
siin olosuhteisiin. Heidän tuli käsittää, että esimiehet (lääkintöhallitus, ylilääkä-
rit, ylihoitajat, osastonhoitajat) tekivät päätöksensä parhaan tietonsa ja kykynsä 
mukaan eikä menettelyä saanut kyseenalaistaa. Sairaaloiden toimintakulttuurissa 
esimiesten toiminta perustui kyseenalaistamattomaan asiantuntemukseen ja hie-
rarkkiseen valta-asemaan. 

Koska sairaanhoitajan piti Nightingalelta omaksutun näkemyksen mukaan 
olla naimaton ja työlleen omistautunut nainen, oppilaiden opintojen ulkopuo-
linen ajankäyttö ja ruumiin hallinta olivat oleellinen osa oppilaskotien ja sittem-
min asuntoloiden toimintaa. Oppilaskoti ja -asuntola olivat tilana panoptikoneja, 
joissa kaiken toiminnan tuli olla läpinäkyvää ja asukkaiden opettajien tiedossa 
ja kontrollissa. Oppilaiden kotiintuloajat oli määrätty, ja niiden noudattamista, 
samoin kuin oppilaiden sukupuolimoraalia opettajat valvoivat tekemällä iltaisin 
asuntotarkastuksia.1355 Nämä opettajien yllätystarkastukset vielä tehostivat opis-
kelijoiden asuintilojen panoptikonmaisuutta. Eristäminen muusta yhteiskunnasta 
näyttäytyi nyt sukupuolisen ja lähes täydellisen sosiaalisen kontrollin menetelmä-
nä. Kontrolli ei aina onnistunut, sillä moni opiskelija tuli raskaaksi. 1960-luvulla 
Helsingin sairaanhoito-opiston asuntolan  huoneisiin ei saanut viedä vieraita, vaan 
oppilaiden piti seurustella heidän kanssaan koulun juhlasalissa. Toisaalta sairaan-
hoitajaoppilaat itse pitivät yllä ja vahvistivat tarkkailuun ja valvontaan perustuvaa 
vallankäyttöä sopeutumalla ja alistumalla siihen.

Oppilaat tarkkailivat oman ja muiden oppilaiden toiminnan lisäksi myös oppi-
laskodissa asuneita opettajia. Nämä olivat oppilaiden sairaanhoitajaesikuvia. Op-
pilaskotia voikin luonnehtia ulkopuolisilta suljetuksi, kutsumussairaanhoitajaksi 
kasvattamiselle pyhitetyksi tilaksi, jota hallitsi monenlainen tarkkailu: oppilaat 
tarkkailivat opettajia ja päinvastoin. Ulkopuoliset henkilöt saattoivat uhata sitä 
maailmankuvaa, jonka vahvan auktoriteettiaseman saavuttaneet opettajat halusi-
vat siirtää oppilailleen. Opettajat ja oppilaat tarkkailivat omaa ja toistensa käyttäy-
tymistä sekä koko yhteisön sosiaalisia verkostoja ja sukupuolimoraalia. Klikkien 
ja epäsovun vastapainoksi kodissa asuminen ja siihen sisältynyt monenlainen val-

1354 Nimimerkki Asiaa sivusta seurannut 1934; HSO:n johtokunnan kirje 26.10.1934 
lääkintöhallitukselle (KA HSO Eaa 1). 
1355 Sibenberg 1989, 224–225; Kimmola 2002, 52–55; SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998; 
”Vihdoinkin…” (Sairaanhoitajaoppilas 1963). Erään sairaanhoitajan mukaan 1950-lu-
vun alkuvuosina oppilaskodin johtaja kuulusteli jokaisen oppilaan selvittääkseen, ke-
nen kielletystä vieraasta oli kyse, jos kuuli oppilaskodissa miehen äänen. (SKS KRA 
Hoitotyö 5021–5082.1998).
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vonta tuotti myös turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita.1356 
Oppilaskoti synnytti ja vahvisti sairaanhoitajien yhtenäistä ammattikulttuuria. Toi-
saalta homogeeninen yhtenäiskulttuuri sieti heikosti erilaisuutta, mikä osaltaan piti 
yllä sairaanhoitajapulaa ja hidasti sairaanhoitajan työn ammatillistumista.

Miksi oppilaskotikäytäntö oli niin hajanainen? Ohjeet ja lainsäädäntö olivat 
kaikille samat, mutta niiden tulkinta erilaisissa olosuhteissa hyvin kirjavaa. Yksi 
keskeinen syy oli koulujen kireä rahatilanne. Kaikilla sairaanhoitajakouluilla ei ol-
lut taloudellisia mahdollisuuksia asuntojen vuokraamiseen oppilaskodeiksi, saati 
niiden rakentamiseen sairaaloiden lähelle. Oppilaskodin perustaminen edellytti 
myös kalustamista sekä johtajattaren että siivous- ja muun huoltohenkilökunnan 
palkkaamista, mistä koitui melkoisia kustannuksia. Lääkintöhallitus valvoi tar-
kasti koulujen rahankäyttöä, koska valtio ylläpiti lääninsairaaloita. Kun lääkin-
töhallitus ei kyennyt myöntämään määrärahaa oppilaskodin perustamiseen eikä 
opetussairaaloilla ollut antaa ylimääräisiä asuntoja koulujen käyttöön, oppilaskoti 
jätettiin perustamatta.       

Toinen merkittävä syy oli lääninsairaaloiden ja pääkaupungissa toimivien sai-
raanhoitajakoulujen toisistaan poikkeavat taustat ja traditiot. Suomen Sairaanhoi-
tajataryhdistyksen tavoitteena oli alusta lähtien kasvattaa hyvän pohjakoulutuksen 
ja ammattitaidon omaavia sairaanhoitajia sairaaloiden ja yksityisen hoidon tar-
peisiin. Vuosia SSY:n koulun johdossa toiminut Mannerheim oli itse Nightingale-
koulun kasvatti, joka tunsi tarkoin kyseisen tradition. Myös Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajakoulun esikuvana oli Nightingale-järjestelmä, jossa oppilaskoti oli 
keskeisin sairaanhoitajaksi kasvattaja.  Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun 
ensimmäinen johtaja (1909–1932) Sonja Koreneff oli valmistunut vanhemmaksi 
sairaanhoitajaksi Kirurgisesta sairaalasta vuonna 1897 ja työskennellyt sen jälkeen 
siellä osastonhoitajana. Hän toimi aktiivisesti myös Suomen Sairaanhoitajataryh-
distyksessä ja myös hänen esikuvansa oli nightingalelainen kasvatus.

Lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulujen tilanne oli hyvin erilainen, sillä 
näiden sairaaloiden ensisijainen päämäärä oli hoitaa potilaita. Siihen tarvittiin 
henkilökuntaa, jonka saannin turvaamiseksi sairaalat aloittivat sairaanhoitajien 
kouluttamisen. Sairaanhoitajien koulutus oli keino, jonka avulla oli mahdollista 
saavuttaa päämäärä. Koulutustehtävä oli selvästi alisteinen potilashoidolle, joka 
oli sairaaloiden näkökulmasta tärkeintä. Näin ollen oppilaskodin tai ylipäätään 
oppilaiden asumisen järjestelyt olivat lääninsairaaloiden johdolle toissijaisia teh-
täviä. Siksi hallinnollisesti ja toiminnallisesti lääninsairaaloiden osana toimineet 
koulut eivät aina perustaneet oppilaskoteja. Lääninsairaalat järjestivät sairaanhoi-
tajaopetusta sen vuoksi, että näin ne helpoimmin saivat henkilökuntaa omiin ja 
maakunnan muiden sairaaloiden tarpeisiin.1357 Ylihoitajat olivat ylityöllistettyjä
muutenkin, joten oppilasasiat olivat ”välttämätön paha”, josta yritettiin selviytyä 
mahdollisimman vähin ponnistuksin. 

Ylihoitajissa oli myös Oulun lääninsairaalan ylihoitaja Naima Kurvisen kaltai-
sia persoonallisuuksia, jotka olivat opiskelleet ulkomailla. Monesti heillä oli omia,
valtavirrasta poikkeavia käsityksiä sairaanhoitajakoulutuksesta ja sen tavoitteista,

1356 SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998, 799–802.1998, 481–579.1998.
1357 Nimimerkki E. N. 1915, 169–170.



307

joita he toteuttivat omassa toiminnassaan. Esimerkiksi Naima Kurvinen ja hänen 
työparinsa ylilääkäri Louis Gratschoff kouluttivat sairaanhoitajia ”Oulun koulun” 
mukaisesti vastoin lääkintöhallituksen ohjeita. Kurvinen piti jo 1909 valmistuville 
sairaanhoitajille loppukuulusteluja, jotka hämmästyttivät vaativuudellaan muiden 
koulujen oppilaita.1358 Sophie Mannerheimin lailla myös Naima Kurvinen katsoi, 
että sairaanhoitajilla tuli olla yksityiselämä sairaalan ulkopuolella, ja siksi oppilas-
kodissa asuminen ei ollut välttämätöntä.

Ylihoitaja Kurvinen kyllä arvosti oppilaskotia ja sen tuomaa turvallisuutta. Sai-
raanhoitajaksi kasvattamisessa hän piti silti vielä tärkeämpänä sairaanhoitajakou-
lutuksen laajaa tietopuolista opetusta ja sen kehittämistä. Kurvinen painotti kir-
joituksissaan maaseudulla ja mielisairaaloissa opiskelun hyödyllisyyttä, vaikka ne 
usein pakottivat oppilaan asumaan oppilaskodin ulkopuolella.1359 Naima Kurvisen 
mukaan esimerkiksi Suomen mielisairaanhoito oli järkyttävän alhaisella tasolla. 
Siksi hän vaati mielisairaanhoidon sisällyttämistä sairaanhoitajakoulutukseen ja 
koulutettujen sairaanhoitajien palkkaamista mielisairaaloihin. 

Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa oppilaskotijärjestelmää ei enää 
saatu toimimaan aiemman mallin mukaisesti: tyytymättömät opiskelijat purnasi-
vat ja yhä useammin toimivat tietoisesti sääntöjen vastaisesti. Rangaistuksia (esi-
merkiksi kotiintuloaikojen aikaistaminen) kovennettiin, mutta siitä huolimatta 
opettajien tekemillä tarkastuskierroksilla jäi kiinni tavan takaa miesvieraita.1360 
Opettajien oli lopulta myönnettävä, että sairaanhoitajaoppilaat olivat erilaisia 
kuin ennen sotia. Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Kyllikki Pohjala 
kritisoi sairaanhoitajakouluja pysähtyneisyydestä ja syytti oppilaskotijärjestelmää 
sairaanhoitajien laitostamisesta ja reaalimaailmasta eristämisestä. Hän vaati oppi-
laskotien lopettamista, sillä niissä 

”alkaa se alituinen valvonnanalaisuus, jota sitten jatkuu koko koulutuksen ajan 
siksi, kunnes kaikki tämän oppilaan sielunliikkeet on tukevasti standardisoi-
tu”.1361

Kyllikki Pohjalan mukaan sairaanhoitajien oli siirryttävä asumaan sairaalaiso-
laatioiden ulkopuolelle. Pohjalan näkemyksiä puolusti julkisesti muun muassa 
eräs sairaanhoidon opettaja. Hän vertasi sairaanhoitajakoulujen oppilaskoteja ja 
sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien asuntoloita armeijan kasarmeihin
ja katsoi internaattien ja asuntoloiden muokkaavan sairaanhoitajista suorastaan 
epäsosiaalisia ja avuttomia.1362

Sota-aikana 1940 Helsingin valmistava sairaanhoitajakoulu oli joutunut op-
pilaiden asuntopulan takia jopa lyhentämään kurssejaan vajaalla kahdella viikol-
la.1363 Valtio määräsi sairaanhoitajakoulujen tiloja muuhun käyttöön sodan takia,

1358 Kurvinen 1909; Nimimerkki E. N. 1909; Nimimerkki Asiaa harrastavia 1909. 
1359 Ks. Kurvinen Kipinän vuosikerrat 1915–1919 (OMA OSY Ua 1–5).
1360 SKS KRA Hoitotyö 5021–5082.1998, 681–924.1998, 799–802.1998.
1361 Pohjala K. 1945b, 254.
1362 Sorjonen 1946. 
1363 Kurssin pituus oli 85/96 päivää (KA HSO I Def 3).
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esimerkiksi Helsingin sairaanhoito-opisto sai 1939 valmistuneen oppilaskotinsa 
käyttöönsä vasta 1946–1947, sillä siihen saakka rakennuksessa toimi SPR:n sota-
sairaala 54. Oulussa osa oppilaskodin tiloista jouduttiin luovuttamaan lääninsai-
raalan henkilökunnan käyttöön.1364 Sen vuoksi toisen lukuvuoden oppilaat saivat 
asua koulun ulkopuolella.1365 Käytännössä sairaanhoitajakoulut luopuivat oppilai-
den asumispakosta oppilaskodissa vähitellen 1940-luvun loppupuolelta lähtien, 
vaikka vielä 1957 annettu asetus virallisesti toisin määräsi.1366 Kouluilla ei ollut itse 
asiassa vaihtoehtoa, koska Suomessa vallitsi edelleen asuntopula. Sen vuoksi sai-
raanhoitajakouluilla oli suuria hankaluuksia ylipäätään saada vuokratuksi asuntoja 
oppilaille ja löytää niihin siivous- tms. henkilökuntaa.1367 Sairaanhoitajakoulujen 
talous oli edelleen tiukoilla, joten niiden oli edullisempaa maksaa oppilaille pientä 
vuokratukea koulun ulkopuolella asumisesta kuin ylläpitää oppilaskoteja.1368

Muuttunutta tilannetta pohdittiin sairaanhoitajakoulujen ja lääkintöhallituk-
sen edustajien tapaamisissa. Vuonna 1953 Turun sairaanhoitajakoulun johtaja 
Enni Voipio, joka itsekin asui oppilaskodissa,1369 ehdotti oppilaskotijärjestelmän 
purkamista. Hän perusteli esitystään sillä, että internaattiasuminen synnytti jän-
nitteitä opettajan ja sairaanhoitajaoppilaan suhteeseen. Oppilaskotiasumispakosta 
tuli luopua sen takia, että oppilaat olivat täysi-ikäisiä ja siten kykeneviä päättämään 
asumisestaan.1370 Eräät sairaanhoitajakoulut olivat jo aiemmin omavaltaisesti vä-
hentäneet oppilaiden kontrolloimista. Esimerkiksi opiskelijoiden aloitteesta Vaasan 
(Seinäjoen) sairaanhoitajakoulussa oli 1949 siirrytty ns. oppilaskodin itsehallintoon,
mikä käytännössä tarkoitti sitä, että oppilaat vastasivat oppilaskodin järjestyksen-
valvonnasta. Seinäjoella kaikki osapuolet olivat uudistukseen tyytyväisiä.1371 1950-
luvun alkupuolella vanhoillisimmatkin sairaanhoidon opettajat tunnustivat, että 
oppilaskodin kasvatus oli parhaimmillaan enintään oppilaiden ohjaamista itse-
kasvatukseen. Sen perusteella opettajat päättelivät, että kaikkien tärkeintä sairaan-
hoitajaksi kasvattamisessa oli oppilaan itsekasvatus.1372

1364 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1945 (KA LKH V Ebm 8).
1365 SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998.
1366 SA 412/1957. Myös Määttänen 1989, 56; Louhimo 1959, 16; Ylimaa-Häyrinen 
1992, 34. Ihanteista ei ollut helppo luopua, sillä vielä Palmenin komitea (KM 1945:10, 
29) esitti, että valmistavan koulun oppilaiden oli asuttava oppilaskodissa. 
1367 Vaasan sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1945–1947, Turun sairaanhoitaja-
koulun vuosikertomus 1945 (KA LKH V Ebm 7–9); HSO:n johtokunta 27.2.1945 (KA 
HSO I Ca 2).
1368 Louhimo 1959, 34.
1369 Ylimaa-Häyrinen 1993, 85.
1370 Enni Voipion esitys ”Oppilaskoti ja kasvatus” 7.–9.12.1953 Lahdessa oppilasko-
tien johtajien neuvottelupäivillä (KA HSO IP Hea II 1); Aino-Maria Havannon päivää-
mätön esitys ”Sairaanhoitajakoulujen kasvatustavoitteet ammattitietojen ja -taitojen 
opettamisen rinnalla”. Laadittu aikaisintaan 1957, koska lähdeluettelossa on vuonna 
1957 julkaistuja artikkeleita (KA HSO opettajat Aino-Maria Havanto Hea Db).
1371 Vaasan sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1945–1948 (KA LKH V Ebm
7–10).
1372 Enni Voipion esitys ”Oppilaskoti ja kasvatus” 7.–9.12.1953 Lahdessa oppilaskotien 
johtajien neuvottelupäivillä (KA HSO IP Hea II 1).



309

Suunnilleen kahden vuosikymmenen kuluessa sairaanhoitajakouluissa siirryt-
tiin oppilaiden kontrolloidusta asumisesta asumispaikan, -muodon ja -kumppanin 
valinnanvapauteen. Asumispakosta luopuminen ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, 
että oppilaskotien ja -asuntoloiden yksityiskohtaisista säännöistä olisi luovuttu. 
Sairaanhoitajakoulut tulkitsivat edelleen, että oppilaiden elämän hallinta kuului 
niiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sairaanhoitajakoulujen ja lääkintöhallituk-
sen edustajat katsoivat 1959, että kasvatuksellisista syistä oppilaita oli valvottava, 
ja siksi vähintään yhden sairaanhoidon opettajan tai oppilaskodin johtajan piti 
edelleen asua oppilaskodissa tai sairaanhoitajakoulun asuntolassa. Sairaanhoitaja-
oppilaita tuli opastaa oikeanlaisiin elämäntapoihin.1373 Käytännössä se toteutettiin 
valvomalla oppilaiden moraalia ja elintapoja asuntolasäännöillä ja opettajien te-
kemillä tarkastuksilla. 

Oppilaat muistuttivat olevansa aikuisia ihmisiä, joilla oli omia käsityksiä ja tar-
peita. He eivät suostuneet sairaanhoitajakoulujen yrityksiin määrätä yksityiselä-
mästään, koska olivat jo lukioaikana tottuneet siihen, että heitä kohdeltiin aikuisi-
na. Sairaanhoitajakouluissa tapahtunutta kulttuurin muutosta kuvaa hyvin se, että 
jopa oppilaiden mielipidettä kuultiin. Opettajien ja lääkintöhallituksen neuvotte-
lupäiville oli nimittäin pyydetty oppilaiden puheenvuoro. Oppilaat halusivat nyt 
itse päättää, miten ja missä he asuivat. Oppilaiden näkökulmasta yhteisasumisen 
”pirullisin puoli”1374 oli se, ettei ollut minkäänlaista yksityisyyttä vaan oppilasko-
dissa jokainen oli jatkuvasti muiden asukkaiden näkyvissä, ja samalla sekä muiden 
oppilaiden että opettajien panoptikonmaisen valvonnan alaisena. Oli myös ha-
vaittu, että oppilaskotiasuminen laitosti oppilaat, minkä vuoksi he itsenäistyivät 
ikätovereitaan hitaammin.1375 Lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakoulut joutuivat 
myöntämään, että sairaanhoitajakoulutusta ei enää voinut eristää ympäröivästä 
yhteiskunnasta. Sairaanhoitajakoulutuksen kehitettämisen lähtökohdaksi oli otet-
tava, ”miten ammatti sopii ihmiselle eikä miten ihminen sopii ammattiin”.1376

Keskusviraston virallinen näkemys sairaanhoitajaoppilaiden asumiskysymyk-
sestä muuttui vasta 1960-luvulla. Sitä ennen esimerkiksi WHO oli esittänyt, että 
myös sairaanhoitajaoppilaille oli annettava mahdollisuus elää normaalia elämää, 
ja siksi internaateista oli pikimmiten pyrittävä eroon.1377 Myös Suomessa sairaan-
hoitajaoppilaat olivat vaatineet toistuvasti oikeutta päättää omasta asumisestaan. 
Vuonna 1964 lääkintöhallitus antoi sairaanhoitajakouluille uudet ohjeet. Niiden 
mukaan koulujen oli järjestettävä asunto vain ja ainoastaan niille opiskelupaik-
kakunnalle muuttaville, joille koulun järjestämä asunto oli opintojen aloittami-

1373 Sairaanhoitajakoulujen johtajien neuvottelupäivien 10.–14.11.1959 yhteenveto 
(KA HSO IP Hea II 3).
1374 Jatko-opiskelija Leila Korkeen esitys ”Suuri oppilasasuntola kotina” 7.–9.12.1953 
Lahdessa oppilaskotien johtajien neuvottelupäivillä (KA HSO IP II 1).
1375 Jatko-opiskelija Leila Korkeen esitys ”Suuri oppilasasuntola kotina” 7.–9.12.1953 
Lahdessa oppilaskotien johtajien neuvottelupäivillä (KA HSO IP Hea II 1).
1376 Aila Pohjanpää 7.–9.12.1953 Lahdessa oppilaskotien johtajien neuvottelupäivillä 
(KA HSO IP Hea II 1). 
1377 Esim. Sairaanhoitajien peruskoulutuksen opetusohjelma Euroopan maissa 1959, 
21–22.
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sen edellytys.1378 Muissa tilanteissa sairaanhoitajaoppilaiden, kuten muidenkin 
opiskelijoiden tuli itse järjestää asumisensa haluamallaan tavalla. Vuonna 1968 
sairaanhoitajakoulutuksen uusi johto ammattikasvatushallituksessa luokitteli 
sairaanhoitajaoppilaiden internaatit peräti epäsuotaviksi, koska ne vieraannutti-
vat tulevat sairaanhoitajat elävästä elämästä ja estivät normaalin ihmisten välisen 
kanssakäynnin.1379

Oppilaskotijärjestelmään sisältyi myös institutionalisoitunutta valtaa: sairaan-
hoitajaoppilaiden eristäminen ei ollut välttämätön eikä edes riittävä toimintata-
pa, vaan tilaa muokattiin paljon hienovaraisemmilla keinoilla. Tila jaettiin asuji-
en kesken siten, että kaikki saivat jonkinlaisen nimikkoalueen. Niukimmillaan se 
merkitsi omaa sänkyä ja pientä hyllyä tavaroille. Klikit ja muut vastaavat ryhmit-
tymät pyrittiin estämään, samoin kuin karkaamiset, eristäytymiset tai muu kont-
rollin ulkopuolinen toiminta. Kaikkien asukkaiden, kuten myös yksittäisen oppi-
laan läsnä- ja poissaoloja seurattiin. Valvojilla oli aina oltava mahdollisuus saada 
selville, mistä ja miten yksittäisen oppilaan tavoitti. Siis esimerkiksi, millä osastolla 
oppilas oli harjoittelemassa, mihin aikaan työvuoro päättyi ja milloin oppilas pa-
lasi oppilaskotiin. Jokaisen oppilaan käyttäytymistä oli voitava alati valvoa, koska 
sen perusteella oppilaita joko palkittiin tai rangaistiin. Näin kurinpito organisoi 
oppilaskodin fyysisen ja psyykkisen tilan ja oppilaiden ruumiin hallinnan.1380 Siten 
oppilaskoti oli erittäin merkittävä elementti sairaanhoitajaksi kasvattamisessa ja 
ammattikuntaan sosiaalistajana koko tutkimuksen tarkastelujakson ajan.     

Sairaanhoitajien asuminen 

Sairaanhoitajat ja yleensä myös osastonhoitajat asuivat osaston yhteydessä olevissa 
huoneissa aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Vähitellen osastonhoitajat siirtyi-
vät sairaaloiden yläkertoihin, jonne Sophie Mannerheimin aloitteesta alettiin ra-
kentaa asuntoja.1381 Jo vuonna 1902 kunnansairaaloita ohjeistettiin, että jokaiselle
sairaanhoitajalle oli varattava oma huone, mutta ohjetta noudatettiin huonos-
ti sairaaloiden rahapulan takia ja koska sairaanhoitajat eivät sitä vaatineet. Siksi 
sairaanhoitajat asuivat osastojen yhteydessä vielä 1930-luvulla. Pohjoismaiden 
Sairaanhoitajien Yhteistyön kongressi pohti 1926 sairaanhoitajien asumisky-
symystä ja päätyi näkemykseen, että sairaanhoitajan ”oli ehdottomasti asuttava 
osaston yhteydessä tai ainakin saman katon alla olevassa huoneessa.”1382 Suomessa 
sairaaloiden erilliset asuntolarakennukset yleistyivät toisen maailmansodan jäl-
keen. Ne mahdollistivat sen, että yhä useampi sairaanhoitaja sai oman huoneen, 
mutta jakoi keittiö-, wc- ja peseytymis- sekä oleskelutilat toisten hoitajien kanssa.
Sovun säilyminen asuntolassa ja vuorotyö edellyttivät jokaiselta asukkaalta mel-

1378 LKH:n kirjeet sairaanhoitajakoulujen johtokunnille DNo 7593.1964.K/25.8.1964 
ja 29.10.1964 (Stakes LKH Ea-sarja). Vasta asetuksen 418/1968 1. §:ssä mainitaan, että 
oppilaitokseen voi kuulua oppilasasuntola.  
1379 Lakkala 1968.
1380 Foucault 2000b, 194–195.
1381 Tallberg 1988a, 195.
1382 Leppänen 1960, 136.
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koista sopeutumista ja tiukkoja järjestyssääntöjä, joiden pikkutarkkaa noudattamis-
ta valvoivat asuntoloiden asukkaat ja sairaaloiden johto.1383 Toisaalta sairaanhoitajat 
olivat tottuneet yhteisasumisen hyviin ja huonoihin puoliin jo oppilaskodissa.

Asumiskysymystä pohdittiin 1934 Sairaanhoitaja-lehden laajassa artikkelissa, 
jossa selvitettiin sairaanhoitajien asumista Isossa-Britanniassa, USA:ssa, Saksassa, 
Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Kirjoittaja haastoi lu-
kijoita ottamaan kantaa sairaala- ja asuntola-asumisen puolesta tai sitä vastaan. 
Suomessa sairaanhoitajat eivät ilmeisesti kokeneet asiaa ajankohtaiseksi, koska 
keskustelu ei käynnistynyt lehden palstoilla.1384 Muutama vuosi artikkelin ilmes-
tymisen jälkeen PSY nosti keskusteluun aivan uudenlaisen tanskalaisilmiön, joka 
sivusi sairaanhoitajien asumista: miten sairaanhoitajien tuli suhtautua siihen, että 
kollegat menivät naimisiin ja muuttivat pois sairaalasta, mutta jatkoivat työntekoa 
entisessä työpaikassaan.

PSY päätyi yksimielisesti siihen, että kaikkien osapuolten (sairaalan, potilaiden 
ja sairaanhoitajien) kannalta oli paras ratkaisu, että sairaanhoitajalla oli työ ja sen 
ulkopuolella oma henkilökohtainen (perhe)elämä, koti ja vapaa-aika. Ratkaisulla 
varmistettiin myös se, että eläkkeelle jäädessään sairaanhoitaja kykeni elämään yh-
teiskunnan jäsenenä. Jos sairaanhoitajat eristäytyivät tai heidät eristettiin sairaalan 
suojaavien muurien sisäpuolelle työvuosien ajaksi, eläkkeelle siirtyvä sairaanhoitaja 
ei kyennyt sopeutumaan sairaalan ulkopuoliseen maailmaan.1385 Suomen sairaan-
hoitajakunta kuitenkin ohitti täysin PSY:ssä käydyn keskustelun, sillä Suomessa 
edellytettiin sairaanhoitajan olevan sairaalassa asuva kutsumussairaanhoitaja.

Käsitys vuorokauden ympäri sairaalan käytettävissä olevasta sairaanhoitajasta 
oli juurtunut yleiseen mielipiteeseen. Helsingin kaupunki päätti vuonna 1938, että 
ainoastaan poikkeustapauksissa sairaalan työntekijä voi saada luvan asua sairaalan 
ulkopuolella. Ennen luvan myöntämistä kaupungin oli varmistettava, että sairaa-
lan ulkopuolella asumisesta ei aiheutunut sairaalalle kustannuksia, tartuntavaa-
raa (asunnon hygieenisyys oli varmistettava) tai minkäänlaista muutakaan haittaa
viranhoidolle (toimivat kulkuyhteydet, jotta työntekijä ehti ajoissa työvuoroon). 
Päätöksen mukaan esimerkiksi röntgenissä ja laboratoriossa työskentelevien sai-
raanhoitajien anomuksiin oli suhtauduttava puoltavasti, mikäli vaaditut ehdot 
täyttyivät. Sen sijaan vuodeosastoilla työskentelevien sairaanhoitajien hakemuksia 
ei voitu hyväksyä. Helsingin kaupunki päätti siis yksioikoisesti, että sairaanhoitaji-
en työ edellytti sairaalassa asumista.1386 Eräs sairaanhoitaja tiivisti asuntola-asumi-
sen seuraukset ja panoptikonmaisuuden seuraavasti:

”3) Hoitajattarien kesken pitäisi vallita hyvä yhteishenki ja hyvä toverihenki. 
Nykyään ovat asuntolat suorastaan ”helvettejä”. Toinen kaivaa toiselleen kuop-
paa. Ja loppujen lopuksi joutuvat potilaat siitä kärsimään: kun hoitajattarien 
yksityiselämä on kärsimystä, on myöskin potilaita hoitava hoitajatar osastolla 
kärsivä ihminen, joka ei suorita työtään täysipainoisesti. Mitä tulee sairaaloi-

1383 Palonen 1936.
1384 ”Onko sairaalan henkilökunnan asuttava laitoksessa tai sen ulkopuolella?”(Sairaan-
hoitajatarlehti 1934).
1385 Segerberg 1937, 253.
1386 ”Voivat asua sairaalan ulkopuolella” (Sairaanhoitajatarlehti 1938).
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den ylihoitajattariin, niin heidän on annettava muuta kuin järjestys. Heidän on 
luotava ”henki” taloon, oltava sen ”sieluna”, eikä vain toimittava ”spiooneina”, 
kuten usein on laita.”1387

Sairaanhoitajajärjestöt esittivät 1941 lääkintöhallitukselle, että sairaanhoitajille ja 
siivoojille rakennettaisiin erilliset asuntolat. Perustelujen mukaan silloin erilaisia 
työaikoja noudattavat eivät häiritsisi toisiaan. Vähimmäisvaatimuksena edellytet-
tiin eri ammattiryhmille erillisiä sisäänkäyntejä ja sairaanhoitajille omia asuinker-
roksia, sillä olihan sairaala sairaanhoitajan koti koko työuran ajan.1388 Se, että sai-
raala oli myös muiden sairaalassa työskentelevien koti, unohtui ilmeisen tietoisesti 
sairaanhoitajilta. Sairaanhoitajat halusivat eristäytyä ja samalla sulkea oman ryh-
män ulkopuolelle muut terveydenhuollon ammattilaiset. Samanlainen ilmiö tuli 
esille sairaan- ja apuhoitajien työasun yhtenäistämisen yhteydessä (tästä enemmän 
luvussa 8.5). Suomessa sairaanhoitajat jatkoivat asuntoloissa asumista toisin kuin 
useimmat pohjoismaiset kollegansa. Esimerkiksi tukholmalaisen Södersjukhu-
setin henkilökunnalle rakennettiin 1944 sairaalan läheisyyteen vuokrayksiöitä ja
-kaksioita, jotka asukas sai itse kalustaa.1389

Lääkintöhallitus, sairaalat ja sairaanhoitajien järjestöt käyttivät asumista sai-
raanhoitajien ja sairaanhoitajakasvatuksen tavoitteen hallinnan välineenä vuo-
sikymmeniä. Sisäasianministeriö muutti marraskuussa 1950 sairaanhoitajien 
asuntolat tavanomaisiksi vuokra-asunnoiksi, mutta ylihoitajat ja apulaisylihoita-
jat määrättiin edelleen asumaan virka-asunnoissa. Hoitohenkilökuntaa varten ra-
kennettiin sairaaloiden yhteyteen asuntoloita, vaikka mikään muu ammattikunta 
ei käyttänyt vastaavia yhteisasuntoja. Katsottiin, että 9–12 m2:n huone riitti sai-
raanhoitajan tarpeisiin.1390

Hierarkkinen valta-ajattelu ulottui itse asiassa koko hoitohenkilökunnan asu-
misen hallintaan. Vielä 1960-luvulla HYKS rakennutti kerrostaloja, joiden asunnot 
jaettiin virka-aseman perusteella: ylihoitaja sai vuokrata koko kaksion itselleen. 
Kaksi sairaanhoitajaa jakoi kaksion, kolme apuhoitajaa kolmion ja neljä sairaa-
la-apulaista neljä huonetta ja keittiön. Ratkaisua perusteltiin taloudellisuudella: 
”nuorille sairaanhoitajille on taloudellisempaa jakaa asunto toisen kanssa.”1391 Ai-
nakin jossain määrin yhteisasuminen työsuhdeasunnoissa oli taloudellinen kysy-
mys, koska sairaanhoitajien palkkataso ei useinkaan mahdollistanut muunlaista 
ratkaisua.1392

1387 Aili Varmavuoren ajatuksia sairaanhoitajan etiikasta. OKK pyysi 1939 eri alojen 
asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä asioista etiikan oppikirjassa tuli käsitellä (THA 
SHKS Hea 1).
1388 ”Sairaanhoitajien asunto-olot” (Sairaanhoitajatarlehti 1941).
1389 ”Sairaalan henkilökunnan asuntola” (Sairaanhoitajalehti 1945).
1390 ”Sairaanhoitajien asunto-olot” (Sairaanhoitajalehti 1953).
1391 Nimimerkki M. K. 1963, 220. Ks. myös ”Asuntokysymykseen valtiovallan huomio-
ta” (Sairaanhoitajalehti 1956).
1392 Nimimerkki Yksi jo mahdollisesti kieroutunut kopin asukas 1962; Korpela 1962.
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Sairaaloiden soluasuntoja voi verrata oppilaskotiasumiseen, koska molemmat 
olivat panoptikoneja, missä kaikki valvoivat kaikkia ja missä jokaisen oli mukau-
duttava tilanteeseen itsekasvatuksella ja -kurilla. Sairaala-asuntoloiden yhteisasu-
misessa sosiaalisen käyttäytymisen valvontaa tehosti se, että yksittäisen asunnon 
ja koko kerrostalon kaikki asukkaat olivat työssä samassa organisaatiossa. Ajan-
käytön ja moraalin valvonnassa soluasunto oli oivallinen väline, sillä vuorotyötä 
tekevien kanssa-asujien työvuorot ja levontarve oli otettava huomioon. Yhteiset 
keittiö- ja saniteettitilat rajoittivat tehokkaasti asuntolassa asuvien sosiaalista elä-
mää. Vielä 1970-luvulla sairaalat tarjosivat hoitajille huonetta asuntolasta. Näin 
siitäkin huolimatta, että vuonna 1961 rakennushallitus oli verrannut asuntolan ja 
tavanomaisen kerrostalon taloudellisuutta ja päätynyt suosittelemaan kerrostalo-
jen rakentamista sairaaloiden henkilökuntien työsuhdeasunnoiksi.1393 Muutamaa 
vuotta myöhemmin sairaanhoitohenkilöstötoimikunta (KM 1966:B47) vaati mie-
tinnössään pikaista luopumista soluasunnoista ja yleensäkin asumisesta sairaala-
alueella.1394

8.4 Sairaanhoitajaksi sopiva  

Sairaanhoitajan normalisointi alkoi tosiasiallisesti jo ennen sairaanhoitajakouluun 
oppilaaksi hyväksymistä. Sopivien oppilaiden valinta yritettiin varmistaa sillä, 
että koulun johtaja haastatteli jokaisen hakijan. Sen lisäksi vaadittiin kahden hy-
vämaineisen suosittelijan (esimerkiksi perhetuttavan, opettajan tai työnantajan) 
hakijasta antamat luottamukselliset lausunnot, joissa suosittelijat arvioivat haki-
jan luonnetta, taipumuksia, lahjakkuuksia ja sopivuutta sairaanhoitajaksi. Suo-
sittelijoilta kysyttiin myös näkemystä hakijan käyttäytymisestä, esiintymiskyvystä 
ja suhtautumisesta kanssaihmisiin.1395 Muodollisen päätöksen oppilasvalinnoista 
tekivät koulujen johtokunnat, jotka perustivat ratkaisunsa pääasiassa suosituksista 
saatuihin tietoihin.1396

Suosituskäytäntö alkoi sairaanhoitajakouluissa eri aikaan, esimerkiksi Kirur-
gisen sairaalan sairaanhoitajakoulu pyysi suosituksia ainakin vuodesta 1914 läh-
tien1397 ja Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu vuodesta 1916.1398 Lääkintö-
hallitus antoi suosituksia koskevat ohjeet valtion sairaanhoitajakouluille vuonna 
1930. Ohjeen mukaan sairaanhoitajakouluun hakijaa pyydettiin nimeämään kaksi 
tuntemaansa luotettavaa henkilöä, joilta rehtori pyysi kirjallisen ja luottamuksel-
lisen arvioinnin hakijan sopivuudesta alalle.1399 Käytännöstä luovuttiin 1960-

1393 ”Kerrostalotyyppi yhteisasuntolatyyppiä edullisempi” (Sairaanhoitajalehti 1961). 
1394 KM 1966:B47, 137.
1395 LKH:n kirje kouluille No 4490–4496.S/24.4.1937 (KA LKH V Da 44).
1396 Esim. Snellman V. 1938, 28; Kimmola 2002, 44.
1397 Nylander 1914b, 93.
1398 Louhimo 1959, 29.
1399 Venny Snellmanin kirje 12.7.1930 sairaanhoitajakouluille (OMA OTHO Eb 1a); 
LKH:n kirjeet No 4490–4496.S/24.4.1937 (KA LKH V Da 44). Ks. myös Manninen & 
Mertokoski & Sarvikas 1998, 311–312.
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luvulla,1400 kun lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakoulut myönsivät, että itse asiassa 
suosituksia oli saattanut kirjoitella kuka tahansa.1401 

Jo 1890-luvulla kaikki keskeiset tahot eli sairaanhoitajakoulujen, sairaaloiden, 
lääkintöhallituksen ja sairaanhoitajajärjestön päättäjät olivat yksimielisiä siitä, että 
sairaanhoitajakoululla oli oltava oikeus sopimattomien sairaanhoitajaoppilaiden 
opintien keskeyttämiseen tarvittaessa. Oppilaan erottamismahdollisuutta pidet-
tiin välttämättömänä, koska päättäjien kokemuksen mukaan osalla koulutukseen 
hakeutuvista ei ollut minkäänlaista käsitystä sairaanhoitajan työn vaatimuksista. 
Erityisesti työn fyysinen raskaus oli monelle yllätys.1402 Edellä olevaan perustuen 
lääkintöhallitus antoi kouluille mahdollisuuden erottaa oppilas valmistavan sai-
raanhoitajakoulun aikana tai varsinaisen sairaanhoitajakoulun koekuukauden ai-
kana. 1910-luvun loppuun saakka sairaanhoitajaoppilaan erottamisen perustelu-
na mainittiin yleensä sopimattomuus alalle. Ennen vuotta 1930 helsinkiläiskoulut 
erottivat oppilaita lähinnä huonon opintomenestyksen takia. Se puolestaan johtui 
usein oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä ylikuormittumisesta: uuvuttavan pitkis-
tä työpäivistä ja iltoihin sijoitetuista oppitunneista.1403

Myös Idmanin komitea (KM 1920:8) pohti sairaanhoitajaoppilaiden erotta-
miskysymystä. Se ehdotti, että ”huolimaton” tai ”sairaanhoitajatartoimeen sopi-
maton” oppilas voitiin erottaa valmistavasta koulusta. Erottamisperusteiksi esitet-
tiin niin ikään syyllistymistä ”rikokseen tai hairahdukseen”. Sopimattomuudella 
komitea täsmensi tarkoittavansa sitä, että oppilaalla ”ei ole kutsumusta eikä tai-
pumusta sairaanhoitoon”1404. Sairaanhoitajan työssä tarvittava asiantuntemus oli 
siis pohjimmiltaan henkilön synnynnäinen ominaisuus, ei opeteltavissa olevaa 
ammattitaitoa. 

Komitean ehdotus toteutui vain osittain 1929 annetussa sairaanhoitajien kou-
lutusasetuksessa.1405 Sen mukaan sairaanhoitajaoppilaan voi erottaa vain valmis-
tavan koulun aikana, jos johtokunta katsoi hänet sairaanhoitajan työhön ”ilmei-
sesti sopimattomaksi”. Lääkintöhallitus ei ollut tähän päätökseen tyytyväinen. Se 
vaati, että oppilaan erottaminen oli oltava mahdollista myös varsinaisen sairaan-
hoitajakoulun kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Keskusvirasto perusteli

1400 Louhimo 1959, 30; Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja, nykyisen koulutuk-
sen… 1957, 29–30; Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 311–312) LKH:n kirje 
No 873.1964.K/26.2.1964 (Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 330).
1401 Pasanen 1964; Elovaara 1964. Molemmat kirjoittajat olivat tyytyväisiä uuteen pää-
sykoekäytäntöön; Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 29–30.
1402 Förslag till ordnande af undervisningen för sjuksköterskeelever vid sjukhusen i 
Helsingfors 1899 (KA STO Aa 12 KD 22/213 .1903); Betänkande af gifvet till Sjukhus-
styrelsen af en, för afgivande af förslag till sjuksköterskersväsendets anordning tillsatt 
komité 1901 & Förslag till reglemente för skolade sjuksköterskor i Finland (KA STO 
Aa 18 KD 130/231 1909). Samaa painotti vuonna 1909 LKH:n ylilääkäri Herman Lavo-
nius, joka em. työryhmän esityksen pohjalta valmisteli lääkintöhallituksen ehdotuksen 
sairaanhoitajakoulutuksen ohjesäännöksi.  

1403 Nylander 1914b, 92–98; Louhimo 1959, 38–39; Helsingin sairaanhoitajakoulun 
kurssien kertomukset 1923–1929 (KA HSO I deg 1). 
1404 KM 1920:8, 19.
1405 SA 424/1929, 13 §.
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esitystään sillä, että sairaanhoitajaopettajien kokemusten mukaan oli ”osoittanut 
välttämättömäksi pidentää sitä aikaa, jonka kuluessa oppilas voidaan yleisen sopi-
mattomuutensa perusteella erottaa”1406. Vaadittu muutos tehtiinkin 1933 voimaan 
tulleeseen asetukseen.1407 Sen jälkeen sairaanhoitajakoulut erottivat vuosittain mo-
nen opiskelijan ”sairaanhoitajatyöhön sopimattomana”.1408 1940-luvulla oppilaita 
ei enää suoranaisesti erotettu, vaan heitä ”joutui eroamaan heikon koulumenes-
tyksen takia”.1409

Kaikki poispotkitut eivät hyväksyneet erottamistaan vaan valittivat kohte-
lustaan lääkintöhallitukseen. Se ei purkanut koulujen päätöksiä. Kiusallisista 
prosesseista viisastuneena lääkintöhallitus kuitenkin kehotti kouluja vastaisuu-
dessa muotoilemaan ratkaisut siten, että ero tapahtui aina oppilaan pyynnös-
tä, vaikka tosiasiallisena syynä oli opettajan tai johtokunnan vaatimus.1410 Niin 
oli toiminut esimerkiksi Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu. Se erotti 
vuosina 1909–1958 vain muutamia oppilaita, koska sopimattomia kehotettiin 
omaehtoisesti eroamaan. Vain ne itsepäisimmät, jotka opettajakunnan keho-
tuksesta huolimatta eivät keskeyttäneet, erotettiin. Helsingin kaupungin koulus-
sa keskeyttäneitä oli vuosittain keskimäärin yli 15 %. Eniten heitä oli vuosina
1913–1924, jolloin noin joka neljäs (24–29 %) sairaanhoitajaoppilas keskeytti 
opintonsa ennen valmistumista.1411

Neljäkymmentäluvun loppupuolella oppilaiden erottamiskäytännöt muuttui-
vat kurinpidosta entistä normalisoivammiksi. Lääkintöhallituksen ohjeita ei ehkä 
ymmärretty aivan tarkoitetulla tavalla, sillä koulujen vuosikertomusten mukaan 
oppilaita oli ”kehotettu eroamaan sopimattomina sairaanhoitajan työhön”.1412 Lä-
hes vuosittain myös muutama sairaanhoitajaoppilas lopetti opinnot oma-aloittei-
sesti ”innostuksen puutteen” takia.1413 Joinain vuosina keskeyttäneitä oli useam-
pia, esimerkiksi 1947 Oulussa sairaanhoitajakoulutuksen lopetti peräti seitsemän 
oppilasta: yksi, ”koska ei katsonut voivansa selviytyä annetuista tehtävistä”, toi-
nen sairauden takia ja kolmas, koska ei läpäissyt valmistavan sairaanhoitajakoulun

1406 Lääkintöhallituksen kirje sisäasiainministeriölle DN:o 699Y/20.1.1932 (OMA 
OTHO Db la).
1407 SA 59/1933, 13 §.
1408 Oulun ja Helsingin sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1935 (KA LKH V 
Ebm 2); Helsingin ja Turun sairaanhoita-jakoulujen vuosikertomukset 1936 (KA LKH 
V Ebm 3); Vaasan sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1938 (LKH V Ebm 4); Irja 
Pohjalan kirje 17.9.1941Oulun sairaanhoitajatarkoulun johtokunnalle (OMA OTHO 
Db 1a).
1409 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1945 (KA LKH V Ebm 7); Helsingin 
valmistavan sairaanhoitajakoulun vuo-sikertomus 1947 (KA LKH V Ebm 9); Oulun 
sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1947 (KA LKH V Ebm 9). 
1410 LKH:n kirje No 1252.I/22.1.1943 (KA LKH Da 73); Venny Snellmanin kirjeet kou-
luille 26.4.1949 ja 30.6.1952 (KA HSO I Eab 1).
1411 Louhimo 1959, 31.
1412 Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1948 (KA LKH V Ebm 10); Vaasan 
sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1949 (KA LKH V Ebm 11).
1413 Esim. Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1945 (KA LKHV 
Ebm 7).
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loppukokeita. Neljäs ja viides ”eivät pitäneet alaa itselleen sopivana.” Kuudes huo-
masi sairaanhoitajakoulutuksen vaatimukset kohtuuttomiksi ja seitsemäs päätti 
parantaa pohjakoulutustaan ja jatkaa sairaanhoitajan opintojaan myöhemmin.1414 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina yhä useampi sairaanhoitajaopinnot kes-
keyttänyt perusteli ratkaisuaan avioliittoaikeilla tai ammattialan vaihdolla.1415 Se, 
olivatko sairaanhoitajaoppilaat aiemmin salanneet avioliittoaikeensa ja nimenneet 
eroperusteeksi jonkin soveliaamman, ei käy ilmi lähdeaineistosta. Todennäköinen 
selitys on, että käsitys sairaanhoitajan työn edellytyksistä oli muuttunut yhteis-
kunnassa ja siten myös sairaanhoitajakouluun hakeneiden oma käsitys, eikä siihen 
enää sisältynyt naimattomuuden vaatimusta.

Vuonna 1945 Palménin komitea (KM 1945:10)1416 ehdotti yksimielisesti, että 
sairaanhoitajakouluihin tuli ottaa oppilaita 10 % opiskelupaikkoja enemmän, jot-
ta riittävä jälkikarsinta oli mahdollinen koeajalla.1417 Opintojen keskeytymismää-
ristä voi päätellä, että komitea lausui julki sen normatiivisen kurinpitokäytännön, 
jota sairaanhoitajakoulut olivat noudattaneet jo vuosia. Sairaanhoitajakoulut ja 
lääkintöhallitus tulkitsivat opintojen keskeytyksen edelleen johtuvan opiskelijas-
ta. Kukaan tai mikään taho ei kyseenalaistanut sitä, oliko sairaanhoitajakoulutus 
kyennyt muuttumaan yhteiskunnan muuttuessa tai miten sairaanhoitajakoulu-
tuksen tavoitteet vastasivat terveydenhuollon tarpeita. Pohtimatta jäivät myös 
oppilaiden ”sopeutumattomuuden” arviointiperusteet, kuten naimattomuusvaa-
timus. Vasta vuosien kuluttua, kun sairaanhoitajapula uhkasi lamauttaa koko ter-
veydenhuollon toiminnan, viranomaiset päättivät tutkia opintojen lopettamison-
gelmaa tarkemmin.

Mika Ojakangas on todennut, että lapsia koulutettaessa avoin kurinpitoval-
ta muuttui vähitellen ja vakiintui normalisoivaksi vallaksi toisen maailmansodan 
jälkeen.1418 Samansuuntainen hidas muutos alkoi sairaanhoitajien koulutuksessa 
1940-luvun loppupuolella. Nuorilla naisilla oli huomattavasti aiempaa enemmän 
koulutusvaihtoehtoja, joten sairaanhoitajakoulutuksen ja terveydenhuollon olisi 
ollut välttämätöntä mukautua ajan vaatimuksiin. Koska niin ei tapahtunut, ha-
kijamäärät vähenivät.1419 Ei haluttu alalle, jossa koulu määräsi opiskelijoiden va-
paa-ajasta eikä ammattiin, joka edellytti luopumista yksityiselämästä. Sairaanhoi-
tajakoulut yrittivät pitää kiinni entisistä tavoitteistaan, koska edelleen suuri osa 
sairaanhoitajajärjestöjen vaikuttajista ja sairaanhoitajakoulujen johtajista oli kut-
sumussairaanhoitajia. Heistä moni oli osallistunut koulutuskamppailuun 1900-
luvun alkukymmeninä, toiminut vuosia opettajana tai muuten aktiivisesti kehit-

1414 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus vuodelta 1947 (KA LKH V Ebm 9).
1415 Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1948 (KA LKH V Ebm 10); HSO:n 
johtokunta 1938–1947 (KA HSO I Ca 2).
1416 Palménin komitean lääkärijäsenet olivat professorit A. J. Palmén ja Väinö Horelli, 
kolmas jäsen oli lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma.
1417 KM 1945:10, 18.
1418 Ojakangas 1995, 297–298, 302–308.
1419 Louhimo 1959, 62; Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1959 (KA 
LKH V Ebm 1–12, Stakes LKH).
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tänyt sairaanhoitajakoulutusta.1420 Sairaanhoitajakouluissa ja lääkintöhallituksessa 
näkemys kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamisesta väistyi varsin hitaasti, kuten 
vuonna 1954 ilmestyneestä ammatinvalinnan oppaasta voi havaita. Kirjasessa to-
dettiin:

”Sairaanhoitajan tulee olla ruumiillisesti ja henkisesti terve, velvollisuudentun-
toinen, luotettava, sopeutuva, tahdikas ja avulias. Hänellä täytyy olla mielen-
kiintoa ihmisiin ja ennen kaikkea auttamisen ja hoivaamisen halua”.1421

Vuonna 1957 sairaanhoitajakasvatuksen tavoitteena oli 

”nuoren, kehitysikäisen naisen ohjaaminen itsenäisesti ajattelevaksi, työyhtei-
söön sopeutuvaksi, ehyeksi ja siveellisesti lujaksi sairaanhoitajapersoonallisuu-
deksi, joka suorittaa työnsä tietoisena kutsumuksestaan.”1422

Lääkintöhallitus selvitti 1958, mitkä olivat vuosina 1945–1953 sairaanhoitajaopin-
not keskeyttäneiden sairaanhoitajaoppilaiden ilmoittamat perustelut. Seuranta-
aikana lähes joka kymmenes (9,6 %) sairaanhoitajaoppilas keskeytti opintonsa. 
Yleisintä se oli vuonna 1945, jolloin peräti viidennes (20,7 %) sairaanhoitajakou-
lujen oppilaista keskeytti ennen valmistumista. Vähiten keskeyttäneitä oli vuonna 
1953 opintonsa aloittaneissa (4,5 %). Useimmiten opinnot jätettiin kesken Kuo-
pion sairaanhoitajakoulussa (15,9 %) ja Helsingin sairaanhoitajaopistossa (11 %). 
Harvinaisinta opintojen keskeyttäminen oli Porissa (7 %) ja Turussa (8 %).1423

Lääkintöhallitus löysi 11 perustetta sairaanhoitajaopintojen lopettamiseen. 
Yleisin syy (30,8 %) olivat ”yksityisasiat”, joihin lääkintöhallitus luokitteli aviolii-
ton solmimisen ja taloudelliset syyt. Toiseksi yleisin peruste (23,2 %) oli ”kykene-
mättömyys”, kun oppilas ei selviytynyt teoreettisista tai käytännöllisistä opinnois-
ta. Melko usein sairaanhoitajaopinnot keskeytyivät ”alan vaihdon” (15,4 %) tai 
”terveydellisten syiden” (13,9 %) vuoksi. Tarkemmin määrittelemättömät ”muut 
syyt” olivat perusteena 6,5 prosentilla keskeyttäneistä ja ”epäluotettavuus” 4,4 
prosentilla. Yksittäistapauksissa syynä olivat oppilaan ”epärehellisyys ja vastuut-
tomuus”, ”kiinnostuksen puute”, ”itsemurhayritys”, ”muu kuolematapaus” tai 
”sopeutumattomuus”. Lääkintöhallituksen määritelmän mukaan sopeutumaton 
oppilas oli ”nenäkäs, piittaamaton, ärtyvä, kuriton tai hänen yksityiselämässään 
oli jotain huomautettavaa”.1424

1420 Mm. Enni Voipio, Kyllikki Pohjala, Aino Durchman, Irja Pohjala, Maj-Lis Juslin, 
Birgit Nieminen, Venny Snellman, Tyyne Luoma.
1421 Mattlar 1954, 198.
1422 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 55.
1423 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuksia: vuoden 1958 kertomusten liite (Stakes 
LKH); KM 1945:10, 7. Claribel Wheeler julkaisi 1930 15-kohtaisen luokittelun sairaan-
hoitajakoulutuksen keskeytymissyistä Yhdysvalloissa (Wheeler 1991, 189). Lääkintö-
hallitus käytti Wheelerin luokitusta omassa selvityksessään.
1424 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuksia: vuoden 1958 kertomusten liite (Stakes 
LKH).
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Tutkimuksen mukaan siis useampi kuin joka viides sairaanhoitajaoppilas kes-
keytti opinnot kykenemättömyyden perusteella. Tämän tuloksen ohittivat sekä 
sairaanhoitajakoulut että keskusvirasto. Tätä yllättävää välinpitämättömyyttä se-
littää todennäköisesti se, että sairaanhoitajakoulut eivät tunnistaneet sairaanhoi-
tajakoulutuksen ja sinne hakeutuneiden oppilaiden erilaisia näkemyksiä hyvästä 
sairaanhoitajasta, sairaanhoitajaopintojen ja tulevan työn vaatimuksista. Sairaan-
hoidon opettaja Tellervo Hänninen epäili merkittäväksi syyksi sitä, että oppilaat 
olivat edelleen sairaaloiden työvoimaa. Hännisen mukaan sairaanhoitajaoppilai-
den ohjaus ja sairaanhoitajien suhtautuminen oppilaisiin oli melko usein epä-
asiallista ja johti turhiin keskeyttämisiin.1425 Henkilökunnan suhtautumisessa ja 
oppilasohjauksessa oli todettu paljon parantamisen varaa jo 1930-luvulla, mutta 
vain vähäistä muutosta oli tapahtunut 1950-luvun loppupuolelle tultaessa.1426 Oh-
jaamisen sijasta moni sairaanhoitaja teetti oppilailla ammatin oppimisen kannalta 
toisarvoisia siivous- yms. tehtäviä.   

Lääkintöhallitus seurasi sairaanhoitajaopintojen keskeyttämisen syitä 1960-lu-
vun alkupuolella: vuosittain keskimäärin seitsemän prosenttia sairaanhoitajaop-
pilaista keskeytti opintonsa ja noin yksi prosentti erotettiin koulusta. Ainutkaan 
oppilas ei lopettanut opintojaan ”luonteen soveltumattomuuden” takia, vaan ylei-
sin perustelu oli ”perhesyyt” (72 %), toiseksi yleisin ”huono opintomenestys” (10 
%) ja kolmas ”terveydelliset syyt”.1427 Keskeytysperustelut olivat siis vaihtuneet: 
1930-luvulle saakka yleisin syy oli sairaanhoitajaoppilaan erottaminen sopimat-
tomuuden takia. 1940-luvun alkupuolella oppilaat erosivat enemmän tai vähem-
män vapaaehtoisesti heikon opintomenestyksen vuoksi. Toisen maailmansodan 
jälkeen opinnot keskeytyivät avioliiton solmimisen takia.

Selvitykset opintojen keskeytymissyistä vauhdittivat ratkaisua, jonka mukaan 
sairaanhoitajaoppilas saattoi olla naimisissa. En ole löytänyt lähdeaineistosta tie-
toa siitä, tekikö lääkintöhallitus asiasta virallisen päätöksen, ja jos teki niin milloin
päätettiin, että avioliiton solminut sairaanhoitajaoppilas sai jatkaa opintojaan. On 
todennäköistä, että asiasta päätettiin keskusvirastossa 1958–1959, kun selvitys sai-
raanhoitajakoulutuksen keskeyttämissyistä valmistui. Tähän viittaa myös se, että 
sairaanhoitajakoulujen vuosikertomuksissa ei enää sen jälkeen mainita avioliittoa 
keskeytysperusteena. Johtopäätöstäni vahvistaa sekin, että avioliiton ja opintojen 
yhteensovittamisesta kerrottiin lääkintöhallituksen julkaisemassa oppaassa Tietoja 
sairaanhoitajakouluihin pyrkiville (1959). Siinä kuvattiin sairaanhoitajakoulutuk-
sen sisältöä ja kerrottiin opiskelukustannuksista. Hakijoiden tuli olla 19–29-vuoti-
aita ja vähintään keskikoulun suorittaneita. Hakijoiden siviilisääty mainittiin vain 
normatiivisessa huomautuksessa: 

”Naimisiinmeno sairaanhoitajakoulutuksen kestäessä vaikuttaa usein opinto-
ja haittaavasti ja pitkittää niitä, joten peruskoulutuksen suorittaminen ennen 
avioliiton solmimista on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi.”1428 

1425 Hänninen 1957, 298.
1426 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 44–46
1427 LKH:n kirje No 9329.1964.K/27.10.1964 (Stakes LKH).  
1428 Tietoja sairaanhoitajakouluihin pyrkiville: Lääkintöhallituksen lomake 327, 1959.
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Lääkintöhallitus yritti siis vaikuttaa sairaanhoitajaoppilaisiin itsekurin kautta, 
jotta nämä sisäistäisivät sairaanhoitajakoulutuksen yksityiselämää tärkeämmäksi. 
Kaikkien oppilaiden ratkaisuihin esitetyllä toiveella ei ollut vaikutusta, sillä vuo-
sina 1959–1967 koulujen toimintakertomusten mukaan useilla vuosikursseilla oli 
avioituneita oppilaita. Varsin moni oppilas oli äitiyslomalla tai palasi äitiyslomalta 
jatkamaan opintojaan.1429 Toisin sanoen sairaanhoitajaoppilaat olivat samanlaisia 
opiskelijaäitejä kuin muihinkin ammatteihin opiskelevat. Tuolloin naisten avioi-
tumisikä oli Suomessa poikkeuksellisen alhainen.

Voi todeta, että 1890-luvun ja 1950-luvun välisenä aikana Suomen sairaan-
hoitajakoulutus liukui kurinpidolla kasvattamisesta normalisoivaan kouluttami-
seen. Runsaan kuuden vuosikymmenen kuluessa siirryttiin opettajien ja muiden 
sairaanhoitajakoulutuksesta päättävien näkökulmasta sopimattomien oppilaiden 
erottamisesta siihen, että heitä kehotettiin eroamaan. Toisen maailmansodan vuo-
sista noin 1950-luvun puoliväliin saakka sairaanhoitajakoulut ja lääkintöhallitus 
ummistivat silmänsä todellisuudelta vaatiessaan sairaanhoitajaoppilailta perheet-
tömyyttä siitä huolimatta, että lähes joka kolmas oppilas lopetti opinnot solmi-
akseen avioliiton. Se oli oppilaan ainoa vaihtoehto, koska opinahjo ei suostunut 
joustamaan, vaan halusi edelleen päättää oppilaiden puolesta elämän keskeisistä 
ratkaisuista.

Kuria käytettiin sairaanhoitajaoppilaiden kasvattamisessa. Helsingin sairaan-
hoitajakoulun eläkkeelle siirtyvä rehtori Maj-Lis Juslin kuvasi osuvasti sitä, miten 
1940-luvun alkuvuosien sairaanhoitajaoppilaat poikkesivat 1960-luvun alkupuo-
len oppilaista:

”Sairaanhoitajaoppilaat ovat nykyisin avomielisiä, rohkeita ja itsenäisiä verrat-
tuna entisiin oppilaisiin, jotka olivat arempia ja epäitsenäisiä, sanoo rehtori. 
Nämä erot ovat mielestäni sekä positiivisia että negatiivisia. Nykyisillä oppilailla 
on jo kouluun tullessaan selvä päämäärä, johon he pyrkivät. heillä on valmiiksi 
muokkautuneet mielipiteet, joita he eivät kaihda esittää. Tällainen varmuus 
ja rohkeus tuo myös ongelmia, sillä tällaisen oppilasaineksen persoonalliseen 
käsittelyyn ja kasvatukseen on vaikeampi päästä käsiksi. Entisajan nöyrää ja ar-
kaa oppilasta oli helpompi kouluttaa ja muokata. Tähän koulutukseen ottivat 
silloin osaa ennen kaikkea osastonhoitajat, jotka osaston yhteydessä asuessaan 
saattoivat tarkkailla oppilaita jatkuvasti. ”1430

Oliko sairaanhoitajaoppilaiden pohjakoulutus tosiasiallisesti ristiriidassa opinto-
jen vaativuuden kanssa, kun yli viidesosa keskeytti opinnot kykenemättöminä? 
Vai oliko kyseessä keino, jolla lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakunta pyrkivät vaa-
limaan sitä, että edelleenkin olisi koulutettu kutsumussairaanhoitajia? On ilmeis-

1429 Keski-Suomen, Helsingin kaupungin, Lapin, Kuopion ja Oulun sairaanhoitajakou-
lujen toimintakertomukset 1959–1967, Tampereen II sairaanhoitajakoulun toiminta-
kertomukset 1963–1967, Kajaanin sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1966–1967 
(Stakes LKH).
1430 Lampén 1963, 445–446. Maj-Lis Juslin toimi yhteensä 23 vuotta Helsingin kau-
pungin sairaanhoitajakoulussa opettajana ja rehtorina.
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tä, että osassa tapauksista tämä ristiriita oli todellinen syy. Sairaanhoitajakoulujen 
hakijamäärät putosivat selvästi toisen maailmansodan jälkeen, esimerkiksi Vaa-
san (Seinäjoen) sairaanhoitajakouluun oli aiempaa vähemmän hakijoita, ja heistä 
suurimmalla osalla oli pohjakoulutuksena vähemmän kuin keskikoulu.1431 Vähäi-
nen pohjakoulutus heikensi joidenkin oppilaiden suoriutumista. 

Yhtä todennäköistä on se, että opettajien ja käytännöllisen opetuksen ohjaajien 
oli helpompi määritellä norminvastainen oppilas sairaanhoitajaksi kykenemättö-
mäksi kuin sopeutumattomaksi. Monet sairaanhoidon opettajat ja osastonhoitajat 
vaikuttivat aktiivisesti alan järjestöissä, jotka ajoivat edelleen sairaanhoitajakoulu-
tuksen pohjakoulutuksen nostoa. Mitä useampi oppilas keskeytti sairaanhoitaja-
opinnot kykenemättömyyden takia, sitä enemmän pohjakoulutuksen nostamisen 
puolestapuhujat saivat todistusaineistoa vaatimuksensa tueksi.

Toisenlaisen tulkinnan tarjoavat Kristiina Kimmola sekä Kaija Manninen, Mar-
jatta Mertokoski ja Annikki Sarvikas, jotka ovat arvelleet psykologisten soveltuvuus-
kokeiden vähentäneen opintojen keskeyttämistä.1432 Niin varmasti tapahtuikin, sillä 
soveltuvuuskokeet ilmeisesti karsivat suurimman osan niistä psyykkisesti tai fyysi-
sesti sairaista hakijoista, jotka eivät olisi kyenneet sairaanhoitajaopintoihin. Toisaalta 
soveltuvuuskokeet olivat opettajille oivallinen väline valita sairaanhoitajakouluihin 
opiskelijoiksi normin mukaisia oppilaita. Siksi hakijoiden testaamisen voi tulkita 
sairaanhoitajakoulujen normalisoivaksi vallankäytöksi, jolla pyrittiin turvaamaan 
kutsumussairaanhoitajatavoitteen säilyvyys ja valitsemaan sen mukaisia oppilaita. 

Psykologiset testit otettiin käyttöön sairaanhoitajakouluissa eri aikaan: esi-
merkiksi Helsingin sairaanhoito-opistossa 1942, Vaasan (Seinäjoen) sairaanhoi-
tajakoulussa 1953, Turussa 1954, Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulussa 
1960.1433 Lääkintöhallituksen käsityksen mukaan psykologiset valintakokeet saivat 
liian suuren merkityksen oppilaiden valinnassa. Niinpä keskusvirasto muistutti 
vuonna 1964 sairaanhoitajakouluja siitä, että oppilaiden valinta oli ehdottomasti 
opettajien ja johtokuntien tehtävä, ei psykologien tehtävä. Lääkintöhallitus oli ni-
mittäin havainnut, että psykologit olivat tehneet ehdotuksia valittavista ja karsit-
tavista hakijoista. Sellaista menettelyä keskusvirasto ei hyväksynyt,1434 koska psy-
kologisia testejä ei ollut tieteellisesti todistettu päteviksi:

”Vaikka on voitu jonkinlaisella todennäköisyydellä päätellä, että alalle sovel-
tuvia hakijoita on valittu oppilaitoksiin, ei ole voitu osoittaa, että toiset hakijat 
on karsittu oikeilla perusteilla. Näiden asioiden selvittelyn pitäisi olla täysin 
objektiivista, pätevää tutkimustyötä.”1435

1431 Kuopion, Helsingin ja Vaasan sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1945–
1950 (KA LKH V Ebm 7–11, Stakes LKH); Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 
60–61.
1432 Kimmola 1984, 23; Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 86.
1433 Määttänen 1989, 73; Kimmola 1984, 23; Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 
85; Ylimaa-Häyrinen 1993, 132.
1434 LKH:n kirje 873.1964.K/29.1.1964 (Stakes LKH).
1435 Lääkintöhallituksen kirjeen 873.1964.K/29.1.1964 liite Muistio sairaanhoitajakou-
lujen oppilaiden valintamenetelmien tarkistamisesta 28.1.1964, 2 (Stakes LKH).
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Keskusviraston käsityksen mukaan vain sairaanhoidon opettajat olivat päteviä rat-
kaisemaan sen, kenestä oli mahdollista kasvattaa hyvä sairaanhoitaja. 

Samanlaista sairaanhoidon opettajien ja ylihoitajien vallankäyttöä oli esimer-
kiksi Ruotsissa. Iris Erlöv ja Kerstin Petersson ovat tutkineet sairaanhoitajaop-
pilaiden erottamisperusteita 1900-luvun alkupuolella sikäläisissä sairaanhoitaja-
kouluissa. Sairaanhoitajaoppilas erotettiin koulusta virheen tai käytössääntöjen 
rikkomisen takia. Oppilaat eivät olleet keskenään tasavertaisia, koska säätyläis- tai 
sivistyneistötaustaisilla oli enemmän vapauksia kuin muista yhteiskuntaluokista 
tulleilla. Alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluneet sairaanhoitajaoppilaat erotettiin 
herkemmin käyttäytymisrikkeen takia kuin säätyläis- tai sivistyneistötaustaiset.1436 
Jälkikäteiskontrollin keinoin pyrittiin siis vahvistamaan sitä, että nightingalelaisen 
näkemyksen mukaisesti sairaanhoitajalla piti olla mahdollisimman korkea sosiaa-
linen tausta.

Sairaanhoitajakoulutuksen ohella samantyyppinen koeaika- ja oppilaiden erot-
tamiskäytäntö olivat esimerkiksi Suomessa kansakoulunopettajien koulutuksessa. 
Vuodesta 1866 lähtien kansakoulunopettajaksi opiskelevilla oli lukukauden mittai-
nen koeaika. Vuoteen 1958 asti erottaminen myös myöhemmässä opintojen vai-
heessa oli mahdollista, jos opettajaoppilas käyttäytyi sopimattomasti eikä ottanut 
opikseen ojennuksesta. Hannu Simolan tulkinnan mukaan vielä vuosien 1967 ja 
1975 opettajankoulutusmietinnöt korostivat välttämättömyyttä ohjata pois alalta 
opettajaksi soveltumattomia. Opettajaoppilaiden käyttäytymistä ja huolellisuutta 
arvosteltiin arvosanoin, koska opettajien oli oltava mallikelpoisia kansalaisia. Vas-
ta akatemisoitumisen myötä koeaika ja käyttäytymisarvostelu poistuivat opettaji-
en koulutuksesta 1973.1437

Oppilaiden terveydenhoito 

Foucault väittää, että länsimaissa on eletty 1700-luvulta lähtien biovallan aikaa, 
jossa yksilön ja lopulta koko väestön hallinta tapahtuu yksilöiden hallinnan kaut-
ta.1438 Biovalta on Foucault’n mukaan ennen kaikkea elämään ja terveyteen keskit-
tyvä rationaliteetti, jossa terveys on jokaisen velvollisuus. Viime kädessä väestön 
terveydestä vastaa valtio, ja siksi sillä on oikeus ja velvollisuus puuttua yksilöiden 
elämään joskus hyvinkin yksityiskohtaisesti.1439 Biovalta on synnyttänyt monenlai-
sia tekniikoita ja asiantuntijoita yksilöiden ja väestön terveyden hallinnan välineik-
si. Yksilöitä hallinnoidaan esimerkiksi asiasiantuntijatiedon avulla: tuottamalla 
senhetkiseen tieteelliseen tietoon perustuvaa informaatiota ihmisestä, ihmiskehon 
toiminnasta, terveydestä ja sen vaalimisesta. 

1436 Erlöv & Petersson 1992, 50–58.
1437 Simola 1995, 250–251.
1438 Foucault 1999, 99–100; Dreyfus & Rabinow 1982, 169; Petersen & Lupton 1996, 
2–3, 178; Lupton 1997, 97; Rose 2001, 81; Gastaldo 1997, 114–117. Terveyskansalai-
suuden käsitteestä ks. esim. Helén & Jauho 2003, 13. 
1439 Foucault 1999, 94–103; Foucault 2003, 253–254.  
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Sairaanhoitajaoppilaita kasvatettiin ja hallittiin monenlaisilla biovallan teknii-
koilla. Terveyskasvatusta, itsekasvatusta ja -kuria oppilaat harjoittelivat ja harjaan-
nuttivat opiskeluaikanaan; 1940- ja 1960-luvuilla sairaanhoitajaoppilaat joutuivat 
laatimaan itselleen henkilökohtaisen terveydenhoito-ohjelman, jonka toteutumis-
ta opettajat kontrolloivat tiiviisti.1440 Oppilaskotien johtajat ohjasivat sairaanhoi-
tajaoppilaita terveiden elämäntapojen noudattamiseen, toisin sanoen suosittelivat 
riittävää ja oikeanlaista liikuntaa, lepoa ja raittiita elämäntapoja. Erityisesti hiihtä-
minen, uiminen ja kävely auttoivat oppilaita jaksamaan työn aiheuttaman fyysisen 
rasituksen. Hyvästä fyysisestä kunnosta huolimatta moni oppilas joutui keskeyttä-
mään opintonsa terveydellisistä syistä, kun vuorotyö, pitkät työpäivät, potilaiden 
perushoito ja nostaminen tai osastojen siivoaminen kävivät ylivoimaiseksi.1441

Oppilaiden suurimmat terveysuhkat olivat erilaiset tartunnat ja yötyö. Usei-
den viikkojen yhtämittaiset yövuorojaksot ja työnteko lähes kellon ympäri aihe-
uttivat monille fyysistä ja psyykkistä ylirasitusta, vaikka oppilas oli terve ja hy-
väkuntoinen.1442 Sairaaloiden yöhoitajat olivat lähes poikkeuksetta käytännöllisen
opetuksen jaksolla olleita oppilaita. Sairaalat puolustivat menettelyä sillä, että näin 
muihin työvuoroihin riitti koulutettuja sairaanhoitajia. Toinen perustelu oli se, 
että yövuorojen aikana suurin osa potilaista nukkui tai tarvitsi enintään perus-
hoitoa. Siksi olisi ollut tuhlausta laittaa yövuoroihin sairaanhoitajia. Oppilaiden 
opiskelu ja ohjaus sysättiin siis sivuun sairaalan työvoimatarpeiden tieltä. Jotta 
oppilaiden ohjaus olisi tehostunut, lääkintöhallitus velvoitti vuoden 1930 mal-
liopetussuunnitelmassaan koulut valvomaan, että yksittäinen oppilas teki yötyötä 
enintään kolme kuukautta koko sairaanhoitajaksi opiskelunsa aikana. Yhtäjak-
soinen yötyöjakso ei saanut ylittää yhtä kuukautta.1443 Sairaalat rikkoivat ohjetta 
vedoten henkilökuntapulaan ja siihen, että yövuorojen teettäminen oppilailla oli 
vakiintunut tapa.1444 Opintojen toissijaisuutta kuvaa sekin, että vielä 1950-luvun 
loppupuolella oppilaat joutuivat menemään yhdentoista tunnin yövuorosta suo-
raan luennoille.1445 Ylihoitajien ja osastonhoitajien oli paljon helpompi määrätä 
oppilaat yöhoitajiksi kuin suostutella sairaanhoitajat yötyöhön. Tällainen toimin-
ta oli itse asiassa erittäin lyhytnäköistä, koska moni oppilas sairastui ylirasitukseen

1440 Helsingin valmistavassa sairaanhoitajakoulussa oppilaat laativat kirjalliset tehtä-
vän Oma terveys, jonka opettaja kävi läpi erikseen jokaisen oppilaan kanssa (vuosiker-
tomukset 1940–1946 KA HSO I Def 3); Kajaanin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 
1966–67; Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1963–1964, 32 
(Stakes LKH).
1441 Valmistavien ja varsinaisten sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1946 
(KA LKH V Ebm 1–8).
1442 Esim. SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998.
1443 Valtion sairaanhoitajaopetuksen ohjelma 1930, 5–6.
1444 Sairaanhoitajakoulujen kertomukset 1930–1949 (KA LKH V Ebm 1–11); Venny 
Snellmanin tarkastuskertomukset 1930–1935 (OMA OTHO Eb 1a); Helsingin sairaan-
hoitajakoulun oppilaat tekivät yövuoroja 1940-luvun alkupuolella yhteen jaksoon 1½ 
kuukautta (SKS KRA Hoitotyö 370.414.1998); Oulussa oppilaat valvoivat yksin aina-
kin vielä 1950-luvun alkuvuosina (SKS KRA Hoitotyö 5021–5082.1998).   
1445 Esim. SKS KRA Hoitotyö 3690–4024.1998.
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ja vaihtoi alaa. Omalla toiminnallaan sairaalat itse asiassa edistivät tai vähintään-
kin ylläpitivät sairaanhoitajapulaa.

Sairaanhoitajaksi aikovien fyysistä terveyttä selvitettiin perusteellisesti lääkärin-
lausunnoilla ja -tarkastuksilla jo ennen sairaanhoitajakoulutukseen hyväksymistä. 
Eniten pelättiin tuberkuloositartuntoja, joten 1930-luvulta lähtien oppilaiden ter-
veystarkastuksiin liitettiin tuberkuliinikokeet, joita jatkettiin säännöllisesti koko 
koulutuksen ajan, samoin kuin oppilaiden painontarkkailua.1446 Laihtuminenhan 
saattoi olla ensimmäinen oire tuberkuloosista. Lääkäri, oppilaskodin johtaja tai 
sairaanhoitajaopettaja punnitsi jokaisen oppilaan ja kirjasi tiedot oppilaiden ter-
veyskortteihin. Vastuu painon seurannasta annettiin oppilaille ilmeisesti ensim-
mäisenä Oulun sairaanhoitajakoulussa 1940-luvun lopulla, kun siellä siirryttiin 
oppilaiden omatoimiseen painontarkkailuun.1447

1940-luvulla sotavuodet koettelivat sairaanhoitajaoppilaiden terveyttä, jo-
ten he sairastelivat paljon. Sairaanhoitajakoulut ilmoittivat toistuvasti lääkintö-
hallitukselle, että oppilaita jouduttiin määräämään ns. ylipalveluun korvaamaan 
sairauspoissaoloja.1448 Tilanteesta huolestunut lääkintöhallitus määräsi keväällä
1944, että yötyössä oleville ja heikkokuntoisille oppilaille oli annettava valohoitoa 
ja ruokalusikallinen kalanmaksaöljyä päivässä. Kuukauden kalanmaksaöljykuu-
ria ja säännöllistä ulkoilua suositeltiin muillekin.1449 Ainakin Vaasan (Seinäjoen) 
sairaanhoitajakoulun oppilaat saivat valohoitoa seuraavana vuonna.1450 Tartun-
nat uhkasivat myös tartuntatautipotilaita hoitavia sairaanhoitajaoppilaita. Melko 
usein heitä sairastuikin angiinaan, lavantauteihin ja infl uenssaan. Erityisesti vuo-
sina 1944–1949 moni oppilas sai tuberkuloositartunnan, joka usein johti sairaan-
hoitajaopintojen keskeyttämiseen.1451 Oppilaiden säännölliset lääkärintarkastukset 
ja mahdollisimman aikainen hoidon aloittaminen olivat välttämättömiä tartunto-
jen leviämisen ja komplikaatioiden estämiseksi.1452

Jos sairaanhoitajaoppilas sairastui, hänestä huolehdittiin hyvin. Oppilaskodin 
johtaja hoiti häntä, tai jos hoito ei siellä ollut mahdollista, potilas siirrettiin sai-
raalahoitoon. Samoin meneteltiin, jos oppilaskotia ei ollut. 1930-luvulta lähtien 
kaikilla sairaanhoitajakouluilla oli oma lääkäri, joka huolehti oppilaskodin joh-

1446 LKH:n kirjeet No 150/14.4.1932; No 756.I/20.9.1939; No 12339.I/16.9.1939; No 
3455.I/2.3.1944; DNo 2189.1951.K/23.4.1951; HSO:n johtokunta 19.3.1931 (KA HSO 
I Eaa 1); No 3503–3510/16.4.1935 (KA LKH Da 33); LKH:n yleiskirje DNo 4335.1967.
K ja kirje 9.11.1967 sairaanhoitajakouluille (KA HSO opettajat Fc 1).
1447 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1948 (KA LKH V Ebm 11).
1448 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1952 (KA LKH V Hg 6); SKS KRA 
Hoitotyö 370–414.1998.
1449 LKH:n kirje 2.3.1944 Oulun sairaanhoitajakoululle (OMA OTHO Eb 1a).
1450 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 67).  
1451 SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998; sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 
1944–1949 (KA LKH V Ebm 7–12); Hinkuyskäepidemia koettiin Helsingissä 1940-lu-
vun lopulla (SKS KRA Hoitotyö 481–579.1998); Oppilas kuoli tuberkuloosiin 1960-
luvun puolivälissä (SKS KRA Hoitotyö 4415–4477.1998). 
1452 Viipurin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1932 (KA LKH V Ebm 1); Vaasan ja 
Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1953, Keski-Suomen sairaanhoita-
jakoulun vuosikertomukset 1956–1960 (Stakes LKH).
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tajan tai jonkun toisen sairaanhoitajaopettajan kanssa oppilaiden terveyden- ja 
sairaanhoidosta.1453 Tästä tehtävästä opettajat halusivat päästä eroon 1950-luvun 
loppupuolella. He katsoivat, että opetustyö ja oppilaiden ohjaus oli opettajien 
tehtävä, opiskelijoiden sairaanhoito sitä vastoin ei.1454 Opettajien tavoite toteutui 
tarkastelujakson aikana vain vuonna 1965, kun Helsingin sairaanhoitajaopisto ja 
Helsingfors svenska sjuksköterskeinstitut siirsivät oppilaiden terveydenhuollon 
yksityisen yrityksen hoidettavaksi.1455 Muiden sairaanhoitajakoulujen lääkärit laa-
tivat edelleen 1967 oppilaiden terveydentilaa koskevia yhteenvetoja, jotka lähetet-
tiin lääkintöhallitukseen. 

Oppilasarvostelu

Sairaanhoitajakoulutukseen kuului oppilasarvostelu jo 1890-luvulla. Tuolloin lää-
kintöhallituksen määräyksestä kaikissa sairaanhoitajakouluissa arvosanat annettiin
käytöksessä, tietopuolisessa opissa, käytännöllisessä taidossa ja huolellisuudes-
sa.1456 Arvosteluasteikko oli neliportainen: välttävä (försvarlig), hyväksytty (god-
känd), kiittäen hyväksytty (med berömd godkänd) ja kiitettävä (berömlig).1457 

Lääkintöhallitus antoi uudet ohjeet oppilasarvostelusta 1930-luvulla, jolloin 
käyttöön otettiin lääkintöhallituksen ja sairaanhoitajakoulujen opettajien yh-
teistyössä laatimat käytännöllisen opetuksen arvostelulomakkeet.1458 Samalla ar-
vosteluasteikko laajeni viisiportaiseksi, sillä siihen lisättiin uutena arvosanana ”ei 
hyväksytty”. Opetussairaalan osastonhoitaja arvosteli oppilaan 1) käytännöllistä 
kelpoisuutta: ahkeruutta, huomiokykyä ja säästäväisyyttä ja 2) oppilaan henkilö-
kohtaisia avuja: suhtautumista potilaaseen, mukautumiskykyä, henkilökohtaisen 
terveyden hoitoa, ulkoasua ja käyttäytymistä.1459 1930-luvulta aina 1950-luvulle

1453 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1967 (KA LKH V Ebm 1–12, Sta-
kes LKH).
1454 ”Opettajien neuvottelupäivät” (Sairaanhoitajalehti 1956).
1455 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 108–110; LKH:n kirje No 10961.1961.
K/21.12.1961; Helsingin kaupungin, Lahden, Tampereen ja Lapin sairaanhoitajakou-
lujen vuosikertomukset 1956–1967; Kajaanin sairaanhoitajakoulun vuosiker-tomus 
1966–1967; Helsingin sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1965–1966, 29–30 (Stakes 
LKH). 
1456 Finlands Medicinal-Författningar VI (1894), 451–452; KA LKH I Da 80/1897 kir-
jeet 2672–2676/22.12.1897; Tallberg 1996a, 69.
1457 Eab 111/1896 kirje 84/169, kirje 67/182, kirje 85/69; Eab 14/1897 kirje 67/182; Da 
82/1898 kirjeet 2443–2447 (KA LKH I).
1458 LKH:n kirjeet sairaanhoitajakouluille No 1796–1803.I./1.3.1934 (KA LKH V Da 
27); No 4490–4496.S./24.4.1937 (KA LKH V Da 44); kaavake ”K2 Oppilaskortti” (KA 
HSO IP Hea II 3); LKH 17961/1.3.1934 liitteenä lomake ”H1 Osastonhoitajan lausunto 
oppilaasta” (OMA OTHO Db 1a). 
1459 Lomakkeessa H1 Osastonhoitaja arvioi oppilaasta: 1) käytännöllinen kelpoisuus: työ-
tapa, järjestyskyky, huomiokyky, luotettavuus, ahkeruus, tiedoittaminen ja säästäväisyys 
2) henkilökohtaiset avut: suhtautuminen potilaaseen, mukautumiskyky, terveydenhoito, 
ulkoasu, käyttäytyminen yleensä. Kohdassa Ulkoasu arvioitiin: pukeutuminen, ulkoasun 
puhtaus ja siisteys sekä huolellisuus ja sääntöjen mukaisuus työpukuun nähden. 
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saakka arvostelussa käytettiin lähes samaa lomaketta.1460 1950-luvun alkupuolella 
sairaanhoitajaoppilaat ilmaisivat tyytymättömyytensä. He katsoivat, että arvostelu 
oli perusteellisesti uusittava, koska osaamiseen sijasta sairaanhoitajakouluissa ar-
vosteltiin henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppilaiden mukaan 

”…oppikoulussa arvosteltiin työmme ja opiskelumme tuloksia ja tietojamme, 
täällä meidän luonnettamme ja mitä intiimeimpiä ominaisuuksiamme. Ero on 
niin valtava, että siihen on vaikea tottua vielä kolmantenakaan vuonna.”1461

Lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakoulut ohittivat oppilaiden toiveet, joten oppi-
lasarvostelu pysyi entisellään. Se ei muuttunut silloinkaan, kun 1950-luvun puo-
livälissä arvosanoissa siirryttiin normaalijakauman soveltamiseen.1462 Siitä lähtien 
lääkintöhallitus seurasi vuosittain ja kouluittain, että arvosanojen jakautuminen 
pysyi normaalijakauman mukaisena. Erityisesti tarkkailtiin sitä, että heikkoja ja 
välttäviä arvosanoja annettiin riittävästi.1463 1950-luvun alkuvuosiin saakka sai-
raanhoitajaoppilaan piti käydä näyttämässä opintokirjansa käytännöllisen ope-
tuksen jakson alkaessa ja päättyessä ylihoitajalle, väliajaksi opintokirja annettiin 
osastonhoitajan haltuun.1464 Näin varmistettiin, että esimiehillä oli mahdollisuus 
tarkistaa, miten oppilas oli opinnoissaan menestynyt ja mitä oppikursseja hän 
oli suorittanut. Samalla esimiehet pystyivät kontrolloimaan, että oppilas suoritti 
kaikki vaaditut tehtävät.

Vuonna 1958 lääkintöhallitus lähetti sairaanhoitajakouluille käytännöllisen 
opetuksen arvioinnin uudet luonnokset. Niiden mukaan arviointia ei saanut 
näyttää oppilaalle, mutta virasto ei perustellut tällaista salaamista mitenkään. 
Lääkintöhallituksen ehdotus kuvaa sitä, että keskusvirasto tuki edelleen joiltain 
osin kutsumussairaanhoitajaksi kasvattamista: oppilaan oli nöyrästi tyydyttävä 
osastonhoitajan näkemykseen. Oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet tulkittiin 
synnynnäisiksi ja pysyviksi. Tämä selittäisi sen, että arviointi haluttiin salata op-
pilaalta. Tällä kertaa koulut olivat eri mieltä kuin keskusvirasto, joten ne ilmoitti-
vat lausunnoissaan, että ehdotus oli vastoin kaikkia demokraattisen yhteiskunnan 

1460 Hyttinen 1996, 117.
1461 Jatko-opiskelija Leila Korkee alustuksessaan ”Suuri oppilasasuntola kotina” 7.–
9.12.1953 Lahdessa oppilaskotien johtajien neuvottelupäivillä (KA HSO IP Hea II 1).  
1462 LKH:n kirje No 2668.1958.K/8.4.1958 (Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 
327); Seinäjoen sairaanhoitajakoulun oppilasarvostelutoimikunnan muistiot 21.6.1954 
(Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 327).
1463 LKH:n kirjeet 9329.1964.K/27.10.1964 ja 10724.1963.K/5.12.1963, joissa liit-
teenä koulu- ja oppiainekohtaiset ar-vosanajakaumat; LKH:n kirje DNo 4741.1957.
K/15.6.1957 (Stakes LKH).
1464 KA HSO IP Hea II 3; Hyttinen 1996, 17; Sairaanhoitajataroppilaan opintokirja 
1945; Oppilaan opinto- ja harjoituskirja 1927. Esim. lomakkeessa ”H1 Osastonhoita-
jattaren lausunto oppilaasta” ohjeistettiin seuraavasti: suhtautuminen potilaisiin: ystä-
vällisyys, avuliaisuus, myötätunti, kärsivällisyys, kyky ymmärtää yksilöitä. Olemus ja 
ulkoasu: rauhallisuus, tasaisuus, reippaus, puhtaus, siisteys, huolellisuus, asiallisuus. 
Säästäväisyys: säästäväisyys ja huolellisuus työ- ja hoitovälineiden, lääkkeiden, sidetar-
peiden, puhdistuaineiden ja ruoan käsittelyssä (KA HSO IP Hea II 3).
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avoimuus- ja julkisuusperiaatteita.1465 Koulujen mukaan sairaanhoitajaoppilaalta oli 
vaadittava allekirjoitus siitä, että arviointi oli näytetty hänelle. Jos oppilas joutui kes-
keyttämään opinnot heikon edistymisen perusteella, oli välttämätöntä, että hän oli 
nähnyt edistymisestään annetut lausunnot. Kysyttiin, miten lääkintöhallitus oletti 
oppilaan voivan ottaa huomioon palautteen, ellei sitä annettu hänelle.1466

Ilmeisesti käytännöllisen opetuksen arvioinnin kehittäminen koulujen ja kes-
kusviraston yhteistyönä loppui tähän sillä erää, koska lähdeaineiston mukaan kes-
kusvirasto ei vastannut kritiikkiin tai keskustelu olisi muuten jatkunut. Arvioin-
nin uudistustyö jatkui virkamiesvalmisteluna keskusvirastossa. Se oli selvästikin 
ottanut huomioon koulujen antaman palautteen seuraavissa, maaliskuussa 1961 
antamissaan ohjeissa. Niissä sairaanhoitajakoulut määrättiin järjestämään 

”käytännölliset loppukokeet, joiden tarkoituksena on kohottaa valmistuvien 
sairaanhoitajien teknillisen suorituskyvyn tasoa sekä varmistaa heidän taito-
aan selviytyä ammattitaitoa vaativista tilanteista.”… ”Koetilaisuudessa tulee 
olla läsnä mieluummin vähintään kolme opettajakunnan edustajaa, joista yksi 
vastaa käytännöllisistä kokeista ja yksi on mahdollisuuksien mukaan opetus-
kenttää edustava sairaanhoitaja. On hyödyksi, että valmistuvan ryhmän mui-
ta oppilaita on läsnä osallistuen suorituksen arviointiin suorittajan itsensä ja 
opettajan ohella.”1467

Oppilaan suoritus arvioitiin nyt julkisesti ja arviointiin osallistuivat arvioitsijat
ja arvioitava itse. Tämäntyyppinen oppilaiden itsearviointi ja oppilastovereiden 
arviointi olivat uusia toimintatapoja, joilla saattoi olla kahdenlaisia vaikutuksia. 
Uudet arviointimallit vahvistivat sairaaloiden toimintakulttuureissa ja sairaan-
hoitajien ammattikulttuurissa hyväksyttyjä käytänteitä, jos oppilaat olivat sisäis-
täneet ne itsestään selviksi asioiksi. Toisaalta koe- ja arviointitilanteet saattoivat 
olla hyviä vuorovaikutustilanteita, joissa vakiintuneille menettelytavoille luotiin 
uusia vaihtoehtoja.1468 Tällöin itse- ja toveriarviointi vahvisti sitä prosessia, jossa 
siirryttiin näkemykseen sairaanhoitajan työstä ammattina. 

Eräissä sairaanhoitajakouluissa opettajat olivat käytännöllisiin loppukokeisiin 
tyytyväisiä, koska katsoivat niiden olleen oppilaille hyviä kertaus- ja oppimistilan-
teita, jotka ohjasivat oppilaita omaehtoiseen tiedon hankintaan. Loppukokeet osoit-
tivat, että suuri osa oppilaista ei hallinnut aseptista työotetta tai potilaan asianmu-
kaista kohtelua. Toisten opettajien mielestä koetilanteet olivat epätodellisia ja toivat 
esiin ainoastaan sen, että kouluissa oppilaille opetetut toimintatavat olivat joskus 
ristiriidassa opetussairaaloiden käytäntöjen kanssa. Koejärjestelyt veivät myös pal-

1465 HSO:n lausunnossa 20.4.1958 todetaan, että lääkintöhallituksen ”Kirjelmässä ja oh-
jeissa esitetään, ettei kirjallista arvostelua saisi näyttää oppilaalle. Tämä on demokraat-
tisen yhteiskunnan julkisuusperiaatetta vastaan, jonka perusteella jokaisella kansalai-
sella on oikeus vaatia nähtäväkseen julkinen asiakirja.” (HSO:n kirje 445/0/20.4.1958 
LKH:lle Stakes LKH).   
1466 HSO:n johtokunnan lausunto 445/0/20.4.1958 (Stakes LKH).
1467 LKH:n kirje DNo 8156.1961.K/29.3.1961 (Stakes LKH).
1468 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 96.
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jon opettajien ja käytännöllisen opetuksen ohjaajien työaikaa.1469 Vuonna 1965 lää-
kintöhallitus lopetti käytännölliset loppukokeet, koska sen havaintojen mukaan 

”Oppilaiden taitoa suorittaa käytännöllistä sairaanhoitoa, s.o. antaa potilail-
le heidän sairautensa tai tilansa vaatimaa yksilöllistä kokonaishoitoa lääkärin 
määräykset huomioon ottaen, on vaikea tutkia yksistään tarkkailemalla koeti-
lanteessa,…”1470

Kokeet eivät siis mitanneetkaan oppilaiden osaamista. Lääkintöhallituksen perus-
telu on yllättävä, koska se oli perustellut kokeiden käyttöönottoa nimenomaan 
valmistuvien sairaanhoitajien käytännöllisten valmiuksien parantamisella. Siitä, 
miten tämä tavoite oli toteutunut, ei mainittu mitään. Oppilasarvostelussa tuli
edelleen käyttää kirjallisia kokeita, hoitokertomuksiin pohjautuvia ohjauskeskus-
teluja sekä ”koko oppilasaikana, etenkin sen loppuvaiheessa oppilaan työstä teh-
tyjä havaintoja.”1471 Oppilaiden käytännöllisiä hoitotaitoja ja käyttäytymistä tark-
kailtiin jatkuvasti koko opiskeluajan, toisin sanoen oppilasarvostelu oli oppilaiden 
hallinnassa ja kasvattamisessa kurin ja normalisoivan vallan väline. Arvostelu 
mahdollisti sen, että opettaja saattoi vähintäänkin hidastaa taitavien, mutta jollain 
tavalla norminvastaisten sairaanhoitajien valmistumista ja työelämään siirtymistä. 
Opiskelija-arvioinnin kehittämistä jatkettiin 1960-luvun loppupuolella, mutta sen 
valmistuminen siirtyi tarkastelujakson ulkopuolelle.

8.5 Työpukeutuminen 

Sairaanhoitajien työvaatteen tarkoitus oli alun perin suojata sekä hoitajaa että poti-
lasta suojaava tartuntojen ehkäisemiseksi. Vuonna 1903 Kirurgisen sairaalan ylihoi-
taja Sophie Mannerheim ehdotti vanhempien sairaanhoitajien virka-asun väriksi 
valkoista, koska siinä näkyi lika niin helposti, että puku oli pakko pestä mahdol-
lisimman usein.1472 Vuoteen 1930 saakka sairaanhoitajan virkapuvun väri ja malli 
määräytyivät Suomessa koulutuksen perusteella: vanhempi sairaanhoitaja pukeutui 
valkoiseen virkapukuun, nuoremman tai kouluttamattoman sairaanhoitajan virka-
puku oli sinivalkoruutuista kangasta.1473 Englantilaisen mallin mukaan 1900-luvun 
alussa eräät sairaanhoitajat ehdottivat, että Suomessakin olisi siirrytty koulutetun 
sairaanhoitajan univormuun, johon vanhempi sairaanhoitaja olisi pukeutunut sekä 
työssä että vapaa-aikana. Ehdotuksellaan tekijät viestittivät, että ammatti hallitsi sai-
raanhoitajan elämää niin, että 24 tuntia vuorokaudessa sairaanhoitaja oli sairaan 
hoitaja – myös silloin, jos joku tuntematon tuli kadulla apua kysymään.

1469 Huhtikuussa 1965 laadittu yhteenveto 14 sairaanhoitajakoulun kokemuksista käy-
tännöllisistä loppukokeista vuonna 1962 (KA HSO Opettajat  Fc 1). Ks. myös Manni-
nen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 96; Mattila 2005, 58–61. 
1470 LKH:n kirje DNo 8156.1961.K/20.9.1965 (Stakes LKH).
1471 LKH:n kirje DNo 8156.1961.K/20.9.1965 (Stakes LKH).
1472 ”Sjuksköterskornas arbetsdräkt” (Epione 1908); ”Uusi oppilaspuku” (Epione 
1935).
1473 LKH:n kirje DNo 4745.1950.M/29.12.1951 Mielisairaanhoitajain liitolle; LKH:n 
25.8.1965 kirjeen liite Suomen terveyssisaryhdistykselle (Stakes LKH).
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Ehdotuksen tyrmäsi Sophie Mannerheim. Hänen mukaansa univormu loi 
mielleyhtymän sairaanhoitajista ja nunnista, ja sitä oli syytä välttää. Toinen pe-
ruste oli hygienia, sillä ulkona työasu likaantui väistämättä, toi likaa sairaalaan ja 
välitti tartuntoja sairaalaan ja sairaalasta. Mannerheim korosti voimallisesti, että 
koulutetun sairaanhoitajan virkapuku velvoitti kantajansa käyttäytymään arvok-
kaasti. Samaa edellytti myös lääkintöhallituksen vahvistama sairaaloiden järjes-
tyssääntö.1474 Mannerheimin mukaan työn ulkopuolella nuorten sairaanhoitajien 
oli voitava iloita ikätoveriensa lailla, mikä ei olisi ollut mahdollista univormus-
sa. Siis senkään takia sairaanhoitajan univormua ei voinut ottaa käyttöön.1475

Esimerkiksi kirurgisen sairaalan oppilaiden ohjeissa määrättiin, että sairaanhoi-
tajaoppilaiden oli aina pukeuduttava oppilaspukuun sairaalan osastoilla liikkues-
saan, mutta sairaalan ulkopuolella sitä ei saanut käyttää.1476 Sairaanhoitajavaikut-
taja1477 Sophie Mannerheimin esittämät perustelut vakuuttivat ammattikunnan 
eikä asiaan enää palattu.

 Työpukeutuminen oli sairaanhoitajan ja sairaanhoitajaoppilaan keskeinen 
symboli. Sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistymisen jälkeen lääkintöhallitus laati 
ensimmäisen oppilaspukuohjesäännön. Siinä lausutun tavoitteen mukaisesti sai-
raanhoitajien tuli jo opiskeluaikanaan sisäistää, että sairaanhoitajan virkapuku oli 
puhtauden, täsmällisyyden, siisteyden ja huolellisuuden perikuva.1478 Ohjesäännöt 
kielsivät rannekellon ja korujen käytön työaikana potilas- ja työturvallisuuden ta-
kia, koska ne saattoivat vahingoittaa potilasta tai hoitajaa ja siten aiheuttaa lisää 
sairauksia, työvoimapulaa ja kustannuksia sairaaloille. Sairaanhoitajakoulujen 
oppilasmerkki ja sairaanhoitajajärjestön jäsenmerkki oli kuitenkin kiinnitettävä 
työpukuun,1479 joten kaikki korut eivät uhanneet potilaan tai hoitajan turvallisuut-
ta, ilmaisseet koreilunhalua tai ”naisellista turhamaisuutta”, jota sairaanhoitajat 
paheksuivat.1480 

Sairaanhoitajien pukeutumissäännöt välittivät myös tavalliselle kansalle tietoa 
siitä, millainen oli hyvä sairaanhoitaja tai sairaan hoitaja. Kansan parissa oli paljon 
niitä, joille mikrobien merkitys sairauksien aiheuttamisessa ja leviämisessä olivat 
tuntemattomia, mutta jotka hoitivat sairaita. Siksi koulutetun sairaanhoitajan esi-
merkki (puhdas työasu ja se, että hän ei käyttänyt koruja työssään) saattoi vä-

1474 Lääkintöhallituksen vahvistama järjestyssääntö yleisten sairashuoneiden hoitajat-
tarille ja hoitajille 18.10.1898 (SSY Lackström). 
1475 ”Dräktfrågan” (Epione 1908a-b); Memorandum för eleverna vid Kirurgiska sjuk-
huset 1905, ei sivunumeroa.  
1476 Memorandum för eleverna vid Kirurgiska sjukhuset 1905, ei sivunumeroa.
1477 Sophie Mannerheim oli tuolloin SSY:n puheenjohtaja, Kirurgisen sairaalan ylihoi-
taja ja siksi toimi myös opettajana Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulussa.
1478 LKH:n kirjeen 26.7.1933 liitteenä Oppilaspukusääntö (KA LKH I Hg 1); Irja Poh-
jalan laatima oppitunnin runko (KA HSO IP Hea II 1).
1479 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 48. Suomen Sairaanhoitajayhdis-
tys otti oman jäsenmerkkinsä käyttöön 1907; LKH:n kirje DNo 10026.1955.S/21.2.1956 
sairaanhoitolaitosten johtajille (Stakes LKH Ea-sarja); LKH:n kirje sairaanhoitajakou-
luille 26.7.1933 (KA LKH I Hg 1).
1480 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F…1938, 47; Nimimerkki Eräs tienpuoleen 
jäänyt 1956.
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lillisesti viestittää sairaiden hoitajille puhtauden merkitystä ja maallisen koreilun 
välttämistä hoitotyössä. 

Sairaanhoitajaoppilaiden ja sairaanhoitajien ruumiin hallinta ulottui myös 
hiuksiin. Lyhyeksi leikatut hiukset tulivat muotiin 1920-luvulla, ja niinpä tätäkin 
asiaa jouduttiin pohtimaan pohjoismaisessa sairaanhoitajakongressissa Tukhol-
massa. Ruotsissa sairaanhoitajakoulut olivat hylänneet muutaman muutoin erin-
omaisen hakijan ja lähettäneet heidät kasvattamaan hiuksiaan. Kun hiukset olivat 
kasvaneet sairaanhoitajakoulun opettajan näkemyksen mukaan riittävän pitkiksi, 
hakija oli päässyt aloittamaan sairaanhoitajan opinnot. Tukholman kokouksen 
jälkeen Epionessa ilmestyi yksi kirjoitus, jossa otettiin kantaa hiusten pituuteen. 
Siinä kirjoittaja katsoi potilaiden voivan luottaa ainoastaan sairaanhoitajaan,
jolla oli pitkät hiukset. Näkemystään hän perusteli sillä, että lyhythiuksinen nainen 
seurasi muotia, ja sellainen herätti potilaat epäilemään hoitajan ammattitaitoa.1481 
Tästä voi päätellä, että Suomessa sairaanhoitaja oli itsestään selvästi pitkähiuk-
sinen. Toinen käsityksiin todennäköisesti vaikuttanut seikka oli sairaanhoitajan 
asuun kuulunut päähine, jonka kiinnittäminen oli helpompaa pitkään ja runsaa-
seen tukkaan. Lääkintöhallitus ei virallisesti ottanut kantaa sairaanhoitajien hius-
ten pituuteen, vaikka se muutoin antoi hyvinkin yksityiskohtaisia määräyksiä työ-
pukeutumisesta. Hiusten pituus oli keskusviraston näkökulmasta toissijainen asia 
sairaanhoitajan asiantuntemuksessa tai uskottavuudessa. 

Opiskeluaikana sairaanhoitajaoppilailta oli kielletty kosmeettisten aineiden 
käyttö.1482 En ole löytänyt viranomaismääräystä sairaanhoitajien ehosteiden käy-
tön kieltämisestä. Ehostaminen ei kuitenkaan ollut sairaanhoitajien ammattikult-
tuurissa hyväksyttyä. Tämä käytäntö oli ilmeisesti seuraus siitä, että kosmeettisten 
aineiden käyttöä ei sallittu oppilasaikana. Kosmetiikan käyttö hiipi hitaasti myös 
sairaanhoitajien keskuuteen ja herätti melkoista keskustelua 1950-luvun loppu-
puolella. Puolustajien mielestä ehostaminen tarkoitti samaa kuin huoliteltu ja siis-
ti ulkoasu, ja sitähän sairaanhoitajilta ja oppilailta oli vaadittu 1900-luvun alusta 
lähtien. Se oli kohteliaisuutta potilaita kohtaan. Siksi tämä kansainvälinen tapa tuli 
entistä laajemmin ottaa käyttöön Suomenkin sairaanhoitajakouluissa ja sairaalois-
sa. Vastustajat, toisin sanoen vakiintuneen käytännön puolustajat, perustivat nä-
kökantansa Raamattuun, jonka mukaan siveä ja tahraton kutsumussairaanhoitaja 
ei tarvinnut ehosteita. ”Maalattu” sairaanhoitaja oli yhtä kuin huono sairaanhoi-
taja, hyvä sairaanhoitaja oli ehostamaton, kristillisen vakaumuksensa perusteella 
työtä tekevä kutsumussairaanhoitaja.1483

Lääkintöhallitus ei ottanut virallisesti kantaa myöskään sairaanhoitajien ehos-
tamiseen. Tämän voi tulkita kosmetiikan käytön hiljaiseksi hyväksymiseksi, koska 
päinvastaisessa tilanteessa keskusvirasto olisi kulttuurinsa mukaisesti lähettänyt 
sairaaloille yleiskirjeen, jossa ehostaminen olisi kielletty. Käydyssä keskustelussa 
kukaan tai mikään taho ei esittänyt, että sairaanhoitajan ehostaminen olisi hei-
kentänyt potilas- tai työturvallisuutta. Tämän sairaanhoitajakuntaa jakaneen

1481 ”Sairaanhoitajattaret ja shingatut ja bobbatut hiukset” (Epione 1926).
1482 Ollikainen 1996, 55; Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 104–106.
1483 Nimimerkki K. Ebg 1956; Nimimerkki Polio vuodelta 1945 (1956); Nimimerkki 
Eräs tienpuoleen jäänyt 1956; Nimimerkki Eräs evp. 1956.
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kysymyksen keskusvirasto jätti ammattikunnan ja sairaaloiden esimiesten päätet-
täväksi. Sairaaloiden ilmapiiri muuttui olosuhteiden pakosta kosmetiikan käytön 
sallivaksi – tai ainakin sietäväksi – 1950-luvulta lähtien, sillä työvoimanpulan ai-
kana sairaanhoitajaa ei voinut jättää palkkaamatta vain sillä perusteella, että hän 
oli ehostanut itseään.

Sairaanhoitajaoppilaiden puvun pituuteen, päähineeseen ja kenkiin kiin-
nitettiin erityistä huomiota. Kun oppilaspuvun käytössä havaittiin lipsumista, 
opettajat aloittivat aamuiset pukutarkastukset, joissa hameen helmaa mitattiin
viivoittimella.1484 Asujen puhdasoppisuutta vaativat tiukimmin sairaanhoitajajär-
jestöt, ylihoitajat ja sairaanhoidon opettajat, joille kutsumussairaanhoitaja ulkoi-
sesti kiteytyi työpukeutumiseen.1485 Sääntöjen mukaista pukeutumista opetettiin 
esimerkiksi Sairaanhoidon etiikka -oppikurssilla1486 ja sitä arvosteltiin oppilasar-
vostelussa 1930-luvulla. Lähes aina puvusta löytyi huomautettavaa: se oli liian ki-
reä, liian lyhyt, ryppyinen tms., joten 40-luvun loppupuolella moni Helsingissä 
opiskellut hankki itselleen ns. kansliapuvun. Tätä riittävän pitkää, tarpeeksi väl-
jää ja rypytöntä pukua käytettiin ainoastaan asioitaessa ylihoitajien ja opettajien 
kanslioissa, eikä siitä yleensä löytynyt moitittavaa.1487 Sairaanhoitajaoppilas sai ar-
vosanan ulkoasustaan ja siisteydestään vielä 1950-luvulla.1488 Tietoja oppilaiden 
pukeutumiskurin höltymisestä kantautui sairaanhoitajajärjestöjen välityksellä lää-
kintöhallitukseen, joka lähetti kouluille ”paimenkirjeitä”. Keskusvirasto määräsi 
esimerkiksi vuonna 1961, että koulujen oli jaettava oppilaspukuohjeet muutok-
sitta jokaiselle oppilaalle, tiukennettava valvontaa ja kiinnitettävä erityishuomiota
epäasiallisiin kenkiin.1489 Lääkintöhallitus muistutti, että yhtenäisen, käytännölli-
sen ja asiallisen ”oppilaspuvun tehtävänä oli sairaanhoitajan työn edellyttämään 
hygieenisyyteen ja siihen kasvattaminen.”1490 Samalla se ilmaisi oppilaan aseman

1484 Esim. SKS KRA Hoitotyö 379–414.1998; ”Oppilaspuku” (Epione 1931).
1485 Valtion sairaanhoitajakoulujen johtavien opettajien kokoukset 27.–29.5.1931, 12.–
14.5.1941. Aino Durchman vaati vuoden 1941 kokouksessa, että työpukujen kunnioi-
tus oli palautettava (KA HSO I Ce 1); Helsingin yleisen sairaalan ylihoitajien kokous 
12.1.1949. Ylihoitajien mukaan työpukeutuminen oli kirjavaa ja epävirallista. Kun 
tekstiilipula oli nyt hellittämässä, oli palattava entiseen käytäntöön (KA LKH V Hfa 4); 
SKS KRA Hoitotyö 2000–2003.1998. 
1486 Martta Piirosen 30.5.1939 allekirjoittama Viipurin sairaanhoitajakoulun etiikan 
opetusohjelma; Enni Voipion 4.6.1939 allekirjoittama Turun sairaanhoitajakoulun 
etiikan opetusohjelma (THA SHKS Hea 1).
1487 Esim. SKS KRA Hoitotyö 481–579.1998.
1488 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 313–315, 324–327; LKH:n kirje DNo 
846.1934/1.3.1934 (OMA OTHO Db 1a); Lääkintöhallituksen lomake N:o 323 ”Lau-
sunto oppilaasta” (Stakes LKH).   
1489 Tarkastaja Aila Pohjanpään kirje sairaanhoitajakouluille 7.2.1961 No 3/1961 (KA 
LKH V Hfa 4). Kirjettä koskeva selostus julkaistiin myös artikkelina ”Oppilaspukua on 
uusittu” (Sairaanhoitajalehti 1961). Siinä huomautettiin erikseen, että LKH:n kirjeellä 
kiellettiin tupakointi työaikana ja virka-asuisena ja että kenkien tuli olla määräysten 
mukaiset.   
1490 Tarkastaja Aila Pohjanpään kirje sairaanhoitajakouluille 7.2.1961 no 3/1961 (KA 
LKH V Hfa 4). 
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sairaalassa ja koulussa. Tupakointia ei käsitetty terveydelle vaaralliseksi, vaan en-
nemminkin tupakansavu oli ”hygieninen haitta”1491, joten tupakanpoltto sallittiin 
oppilaskodissa erikseen nimetyissä tiloissa. Oppilaspuku päällä ei kuitenkaan saa-
nut tupakoida.1492

Sairaanhoitajajärjestöt säätelivät yksityiskohtaisesti sairaanhoitajaoppilaiden ja 
sairaanhoitajien pukeutumista 1970-luvulle saakka. Nykynäkökulmasta määräys-
ten pikkutarkkuus on joskus käsittämätöntä, esimerkiksi ohjeen mukaan oppilaan 
oli riisuttava esiliinansa esimerkiksi syömään mentäessä1493 tai ”Sukkien tulee olla 
kudonnaltaan sellaiset, että ne jalassakin näyttävät valkoisilta. Sukat on pestävä 
päivittäin.”1494 Todennäköisesti tarkoitus oli estää oppilaita käyttämästä nailon-
sukkia, joita pidettiin turhamaisina.

Järjestöissä toimi pukutyöryhmiä, jotka esittivät lääkintöhallitukselle ehdotuk-
set työasuiksi. Useimmiten keskusvirasto hyväksyi ne sellaisinaan ja välitti edelleen 
käyttöönotettaviksi. Lääkintöhallitus lähetti sairaaloille ja sairaanhoitajakouluille 
yleiskirjeitä, joissa se määräsi sairaanhoitajaoppilaiden ja valmiiden sairaanhoita-
jien (kuten myös ylihoitajien, apulaisylihoitajien, mielisairaanhoitajien, apuhoi-
tajien ja terveydenhoitajien) hallinnassa käytettävistä työasuista. Asuun kuuluivat 
puku, esiliina, päähine, kengät ja sukat, joiden materiaalista, mallista, väristä sekä 
käytöstä annettiin selkeät ohjeet. Yksityiskohtaisissa määräyksissä ei ollut väärin-
tulkinnan mahdollisuutta, sillä

”Nimineulaa on kannettava edelleen vasemmassa rintapielessä,… puvun hel-
makäänteen leveys on 6 cm ja pituus 30–35 cm lattiasta… ja asuun kuuluu 
valkeat sukat ja nauhakengät tai harmaat sukat ja mustat nauhakengät. Kengän 
korko 2–4 cm.”1495

Lääkintöhallituksen kehotuksen mukaisesti osastonhoitaja ja ylihoitajat val-
voivat, että sairaanhoitajat ja oppilaat noudattivat pikkutarkasti määräyksiä.1496 

Yksi uskalikko valitti 1960 Sairaanhoitajalehdessä, että nauhakengät eivät sopi-
neet kaikkien jalkaan, koska ne olivat epämukavat ja kalliit. Kirjoittaja uskalsi 
epäillä, että ”tuskinpa niillä nauhoilla on mitään merkitystä potilaan psyykelle-
kään”. Hänelle vastattiin, että sairaanhoitajan virkapuku oli ja pysyi vastakin 
kokonaisuutena, ja siihen kuuluivat nauhakengät. Jokaisen jalkaan löytyi so-
pivia nauhakenkiä, jos viitsi nähdä vaivaa etsimisessä tai teettää sellaiset, kuten

1491 Ollikainen 1996, 55.
1492 Tarkastaja Aila Pohjanpään kirje sairaanhoitajakouluille 7.2.1961 no 3/1961 (KA 
LKH V Hfa 4).
1493 ”Uusi oppilaspuku” (Epione 1935).
1494 Tarkastaja Aila Pohjanpään kirje sairaanhoitajakouluille 7.2.1961 no 3/1961 (KA 
LKH V Hfa 4).
1495 LKH:n kirje 26.7.1933 sairaanhoitajatarkoulujen johtajille, jonka liitteenä ehdo-
tus oppilaspuvun käyttöohjeiksi (KA LKH V Hg 1); LKH:n kirje DNo 10026.1955.
S/21.2.1956 sairaanhoitolaitosten johtajille (Stakes LKH Ea-sarja).
1496 LKH:n kirjeet DNo 319.1952.S/14.1.1952, DNo 10026.1955.S/21.2.1956 (Stakes 
LKH); Helsingin yleisen sairaalan ylihoitajakokous 12.2.1949 (KA LKH V Hfa 4).
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eräs osastonhoitaja oli tehnyt.1497 Vähitellen yhä useampi – yleensä nuori – sai-
raanhoitaja käytti työkenkinään avokkaita1498 tai puukenkiä esimiesten ohjeista 
tai huomautuksista välittämättä. Niinpä vuonna 1966 lääkintöhallitus myöntyi
ja virallisti sairaaloissa vuosia vallinneen käytännön; sairaanhoitajan annettiin lupa 
käyttää virkapuvun kanssa valkoisten umpinaisten nauhakenkien sijasta vaihtoeh-
toisesti valkoisia avokkaita.1499 

Sotilaallisesta ja uskonnollisesta pukeutumisesta1500 kehittynyt päähine oli vielä 
1960-luvulla sairaanhoitajakunnan

”symboli, joka monine erilaisine muunnelmineen oli merkkinä henkilökohtai-
sesta uhrauksesta sairaiden ja loukkaantuneiden hyväksi. Valkoisen päähineen 
näkeminen merkitsi lohtua kärsiville.”1501

Päähineestä käytiin kiihkeää mielipiteidenvaihtoa, vaikka 1940-luvulta lähtien 
sitä olivat käyttäneet sairaanhoitajien ohella muutkin hoitohenkilökuntaryhmät, 
joten tässä mielessä päähine oli menettänyt symboliarvonsa sairaanhoitajan ver-
tauskuvana. Hygienian näkökulmasta päälaella kieppuva hilkka oli merkityksetön. 
Oppilaspukutyöryhmä teki vuonna 1960 ”radikaalin ehdotuksen”1502 päähineestä 
luopumisesta, mutta lääkintöhallitus ja sairaanhoitajajärjestöt jättivät ehdotuksen 
täysin huomiotta. Se oli tuolloin liian kumouksellinen. Valkoisessa hilkassa sinis-
ten nauhojen (ns. natsojen) lukumäärä kertoi opiskelijan vuosikurssin, ja tästä ha-
luttiin pitää kiinni.1503 Vaatimukset kuuman, epämukavan, hiuksille ja päänahalle
epäterveellisen päähineen poistamiseksi käytöstä lisääntyivät koko ajan,1504 vaikka 
sairaanhoitajien suuri enemmistö piti päähinettä ehdottoman välttämättömänä. 
Lääkintöhallitus ei halunnut ärsyttää ammattikuntaa tässä herkässä ja sairaanhoi-
tajille edelleen äärettömän tärkeässä asiassa. Niinpä se käynnisti työpukeutumis-
uudistuksen oppilasasusteista, koska oppilaiden vastustus oli vähäisempää ja hel-
pommin sivuutettavissa. Vuonna 1965 käyttöön otetussa uudessa oppilasasussa 
oli mullistavaa se, ettei siihen enää kuulunut päähinettä.1505 Kun päähineettömyy-

1497 ”Nauhakenkä vai ei?” (Sairaanhoitajalehti 1960).
1498 Esim. SKS KRA hoitotyö 5162–5179.1998. Kyseinen sairaanhoitaja käytti avokkai-
ta, mutta jos oletti esimiehen tulevan paikalle, vaihtoi nopeasti ”hyväksytyt” varaken-
gät kaapista jalkaansa.  
1499 LKH:n kirje DNo 11326.1966.S/23.12.1966 sairaanhoitolaitosten johtaville lääkä-
reille ja Suomen sairaanhoitajaliitolle (Stakes LKH).   
1500 Sorvettula 1998, 469.
1501 ”Onko päähineemme yhä symboli” (Sairaanhoitajalehti 1962, 767). Artikkelin mu-
kaan nimenomaan Florence Nightingale antoi alkusysäyksen valkoiselle päähineelle. 
1502 Nimimerkki MK 1960, 245. Työryhmään kuului sairaanhoidon opettajia ja sai-
raanhoitajaoppilaiden edustaja.
1503 von Martens 1966b. 
1504 Lukander 1966; ”Onko päähineemme yhä symboli”(Sairaanhoitajalehti 1962); 
”Sairaanhoitajan virkapuku uusittiin” (Sairaanhoitaja 1967).
1505 ”Vilkasta virkapukumarkkinoilla” (Sairaanhoitajalehti 1965, 268).
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destä ei todettu aiheutuneen haittaa, vuonna 1971 päähine poistettiin sairaanhoi-
tajan virkapuvusta.1506

Kansainvälisiä esimerkkejä seuraten Suomessakin sairaanhoitajat halusivat 
erottautua muista alan työntekijöistä työpukeutumisellaan. He mielsivät pu-
keutumisen merkittäväksi sairaanhoitajan ammatillisuuden valvonnan välineek-
si, mistä kertoo myös pukeutumisesta vuosikymmenien kuluessa käyty vilkas ja
ajoittain melko tunnepitoinen keskustelu. Sairaanhoitajapuvun symboliarvoa te-
hosti myös se, että sitä sai ensimmäisen kerran käyttää valmistumistilaisuudes-
sa.1507 Ulkomaisten sairaanhoitajien työpukeutumista seurattiin kiinnostuneina 
ja siitä kirjoitettiin ammattilehdissä.1508 Lääkintöhallituksen tavoitteen mukaisesti 
sairaanhoitajaoppilas sisäisti työpukeutumisen moninaisen merkityksen ja nor-
meiksi muodostuneet käytännöt hyvin opiskeluaikana. Niinpä 1960-luvun alussa 
täkäläisestä yhtenäispukeutumisesta poikkeavat käsitykset leimattiin arveluttavik-
si. Sairaanhoitajaoppilas-lehti paheksui Tanskan sairaanhoitajakoulujen opiskeli-
joiden vapaata pukeutumistyyliä. 

”Tanskassahan on valtion sairaanhoitajakouluja vähän, mistä johtuu tavaton 
kirjavuus virkapuvuissa; jokaisella koululla on oma pukunsa. … Ei tosiaan 
näytä asialliselta eikä edes kauniilta, jos myssy on pieni keikkuva huippu kiha-
rapilvessä.”1509

Oppilaan ja sairaanhoitajan työpukeutumista ja pukua koskeva keskustelu jatkui 
koko tarkastelujakson ajan, mutta siinä on havaittavissa kaksi pyrähdystä. Ensim-
mäisen kerran keskustelu kiihtyi koulutuksen yhtenäistämisen jälkeen 1930-lu-
vulla. Toinen selvästi erottuva vilkas kausi alkoi 1950-luvun puolivälissä ja jatkui 
tarkastelujakson päättymisen jälkeen, jolloin pukeutumiskysymyksiä pitivät esillä 
sairaanhoitajaoppilaat. Mielipiteitä oli monia ja ne olivat usein vastakkaisia, sillä
kyseessä oli ”hyvin suuressa määrin myös naisellinen turhamaisuus, vaikka ky-
symyksessä olivatkin sairaanhoitajattaret.”1510 Sairaanhoitajajärjestöt kuuntelivat 
tarkasti jäsenistönsä virkapukua ja työpukeutumista koskevia mielipiteitä ja esitti-
vät muutoksia vasta, kun niitä kannattivat lähes kaikki jäsenet.1511

1506 Sairaalaliiton yleiskirje A6/1971 (KA LKH V Hfa 4).
1507 Tarkastaja Aila Pohjanpään kirje sairaanhoitajakouluille 7.2.1961 no 3/1961 (KA 
LKH V Hfa 4).
1508 ”Vilkasta virkapukumarkkinoilla”(Sairaanhoitajalehti 1965); ”Onko päähineem-
me yhä symboli” (Sairaanhoitajalehti 1962); Lukander 1966; ”Sairaanhoitajan virkapu-
ku uusittu” (Sairaanhoitaja 1967); Nimikerkki MK 1960; ”Sjuksköterskornas arbetsd-
räkt” (Epione 1908); ”Kokousselostus” (Epione 1911). Ks. myös Sorvettula 1998, 469; 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 47–48. 
1509 Ronkainen 1962, 7.
1510 Suomen Sairaanhoitajataryhdistys S.F.F… 1938, 47.
1511 Kun Uudenmaan piiriyhdistys esitti hilkasta luopumista ja värillisiin sukkiin siirty-
mistä, Sairaanhoitajaliiton liittohallitus siirsi sen käsittelyn keskushallituksen selvitet-
täväksi (”Neuvottelujärjestelmämme varmistettava” (Sairaanhoitaja 1968)).
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Naapurimaiden esimerkkien mukaisesti Suomessa alettiin 1960-luvulla kes-
kustella siitä, oliko ammattitutkinnon ja/tai virka-aseman perusteella määräy-
tynyt työpukeutuminen tarkoituksenmukaista. Vuonna 1965 sairaanhoitajajär-
jestöjen tutkimuksessa kävi ilmi, että sairaanhoitajat vastustivat voimakkaasti 
(95,4 %) hoitohenkilökunnan työasujen yhtenäistämistä. Sen sijaan saman yk-
sikön, esimerkiksi vuodeosaston sairaanhoitajille haluttiin samanlainen työpuku
virka-asemasta riippumatta.1512 Sairaanhoitajapuvun hallinnan ja itsekurin väli-
neeksi sisäistäneet sairaanhoitajat tahtoivat edelleen erottautua vaatetuksellaan 
muihin ammattiryhmiin kuuluvista ja sairaanhoitajaoppilaista. 

Terveydenhuollossa sairaanhoitajaoppilaat olivat ainoita, joilla oli erillinen 
oppilaspuku. Muut opiskelijat käyttivät jo 1960-luvulla samanlaista työasua kuin 
valmistuneet kollegansa. Sairaanhoitajaoppilaiden järjestö ehdotti 1966 vastaa-
vanlaista käytäntöä sairaanhoitajaoppilaille, jolloin oppilaan olisi erottanut sai-
raanhoitajasta hihaan ommellusta ”oppilas”-merkistä.1513 Lääkintöhallitus hy-
väksyi esityksen ehdolla, että oppilaan varmasti erotti sairaanhoitajasta.1514 Sitä 
vastoin sairaanhoitajakoulut ja -järjestöt vastustivat ehdotusta. Ne vaativat, että 
sairaanhoitajaoppilailla oli oltava malliltaan ja väriltään sairaanhoitajan virkapu-
vusta erottuva oppilaspuku.1515 Sairaanhoitajat halusivat siis edelleen pukeutu-
miskoodin avulla ilmaista noviisin ja asiantuntijan asiantuntijatiedon välistä eroa. 
Erottautumispyrkimyksellä sairaanhoitajat korostivat sitä, että oppilas ei ollut sai-
raanhoitajan kanssa tasavertainen vaan työskenteli hänen ohjauksessaan ja avus-
tamanaan.  

Sairaanhoitajien työasut ovat oivallisia esimerkkejä ruumiin hallinnasta työ-
pukeutumisella ja työpukeutumisen merkityksellisyydestä. Sillä voi esimerkiksi 
vahvistaa asiantuntijan asemaa suhteessa muihin ammattiryhmiin tai valvoa yk-
sittäisten työntekijöiden käyttäytymistä. Mahdollista on myös kontrolloida työ-
pukeutumisella ammattikunnan sisäistä itsekuria tai valvoa muiden, ehkä kilpai-
levien ammattikuntien toimintaa. Tarkastelujakson ajan terveydenhuollon eri 
ammattikuntiin kuuluneiden ja osittain myös erilaisessa virka-asemassa olleiden 
työasut poikkesivat niin selvästi toisistaan, että väärintulkinnan mahdollisuutta ei 
ollut. Virkapukujen värit ja mallit ilmaisivat samalla henkilökunnan ammattihier-

1512 Lukander 1966. Järjestöt selvittivät 828/7 502 sairaanhoitajan mielipiteen työasu-
kysymyksessä.
1513 von Martens 1966b. Sairaanhoitajaoppilaiden puvun väri oli 1960-luvulla sininen 
tai sinertävä.
1514 LKH:N kirje DNo 8668.1967.K/11.9.1967 (Stakes LKH Ea-sarja). 
1515 ”Sairaanhoitajaoppilaspuku uusittu” (Sairaanhoitajaoppilas 1968); ”Pukutoimi-
kunnan vastaus SSOL:lle” (Sairaanhoitajaoppilas 1966). Vuonna 1968 sairaanhoitaja-
oppilaat saivat uuden, sairaanhoitajapuvun mallisen oppilaspuvun, joka oli väriltään 
edelleen sininen. Samalla poistui määräys sukkien väristä. Terveydenhuoltohenkilöstön 
työvaateasiat kuuluivat lääkintöhallituksen toimialaan vuoteen 1968 asti, jonka jälkeen 
ne siirrettiin Sairaalaliitolle. 1970-luvulla terveydenhuollossa siirryttiin työnantajan 
kustantamiin suojavaatteisiin ja samalla luovuttiin sairaanhoitajaoppilaan puvusta.
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arkian. Ne kertoivat työntekijän virka-aseman ja ammattiryhmän myös työyhtei-
sön ulkopuolisille, kuten esimerkiksi potilaille.1516 Tästä käytännöstä sairaanhoita-
jat halusivat pitää kiinni. 

Virkapuvun ja yleensä työpukeutumisen käytännöllisyyttä keskustelussa sivut-
tiin hyvin vähän. Harvoja poikkeuksia oli vuonna 1967 ilmestynyt artikkeli, jossa 
Sairaanhoitaja-lehti raportoi Rovaniemen keskussairaalan leikkausosaston edis-
tyksellisistä sairaanhoitajista.1517 Nämä olivat suunnitelleet ja ylihoitajan luvalla 
teettäneet housuasut, koska virkapuku soveltui huonosti leikkausosastolla työs-
kentelyyn: potilaiden nostaminen ja siirtäminen oli ymmärrettävästi helpompaa 
housuasussa ja ilman hilkkaa. Ylihoitaja oli tosin ensin varmistanut, että lääkintö-
hallituksella ei ollut mitään tällaista omavaltaisuutta vastaan. Artikkeli ei kirvoit-
tanut minkäänlaista mielipiteidenvaihtoa Sairaanhoitajalehdessä, vaikka keskus-
telu hoitohenkilökunnan työpukeutumisen yhtenäistämisestä oli samanaikaisesti 
käynnissä. Sairaanhoitajien käsitys virkapuvun ja työpukeutumisen yhtenäisyy-
destä ja merkityksestä ammattikunnan symbolina oli vähentynyt.

8.6 Sairaanhoitajien perheellistyminen ja sairaanhoitajapula

Sairaanhoitajien tarjonta ja kysyntä eivät kohdanneet juuri koskaan koko 1900-
luvulla. Tilanteen vaihtelut olivat nopeita, alueelliset ja paikalliset erot suuria.1518 
1900-luvun alussa sairaanhoitajia valmistui vuosittain yhteensä noin 90.1519 Heis-
tä 30–40 oli lääninsairaaloiden sairaanhoitajakouluista valmistuneita nuorempia 
sairaanhoitajia1520 ja loput Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulusta val-
mistuneita vanhempia sairaanhoitajia. Sairaanhoitajien koulutusmäärät kasvoi-
vat maltillisesti. 1910-luvun lopulla vanhempia sairaanhoitajia valmistui noin 70,
joista Helsingin yleisen sairaalan sairaanhoitajakoulusta noin 60 ja noin 10 Helsin-
gin kaupungin sairaanhoitajakoulusta.1521 

Lääkintöhallituksen laskelmien mukaan sairaaloihin tarvittiin lisää 150 sai-
raanhoitajaa joka vuosi.1522 Vuosina 1912–1970 valmistuneiden sairaanhoitajien 
lukumäärät käyvät ilmi taulukosta 5. 

1516 LKH:n kirje DNo 4745.1950.M/29.12.1950 Mielisairaanhoitajien liitolle (Stakes 
LKH Ea-sarja); LKH:n kirje DNo 319.1952.S/14.1.1952 Sairaanhoitolaitosten johtajille 
(Stakes LKH Ea-sarja); SKS KRA Hoitotyö 370–414.1998.
1517 ”Housupukua kokeillaan leikkausosastolla” (Sairaanhoitaja 1967).
1518 Santamäki 2004, 148–149.
1519 Nimimerkki O. L. 1910b, 16.
1520 Finlands Medicinal-Författningar VI (1894), 451–452; Finlands Medicinal-För-
fattningar VII (1899), 347; Finlands Medicinal-Författningar VIII (1904), 432, 520. 
Jokainen lääninsairaala järjesti kerran vuodessa sairaanhoitajakurssin, jolla oli 4–6 op-
pilasta.
1521 ”Anomus valtioneuvostolle” (Epione 1919); Helsingin sairaanhoitajakoulusta val-
mistui 1909–1913 yhteensä 35 sairaanhoitajaa (Louhimo 1959, 62).
1522 KA STO Aa 12 KD 22/213 1903; KA STO Aa 14 KD 2/212 1905; Om sjuksköterske-
utbildningen. (KA HYS Ea 15).
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Taulukko 5. Valmistuneiden sairaanhoitajien lukumäärät1523

Vuosi Valmistuneiden 
sairaanhoitajien 

lukumäärä
1912   168
1915   198
1920   153
1925   188
1930   186
1935   354
1940   333
1945   424
1950   518
1955   643
1960   941
1965 1 102
1970 1 764 

1900-luvun alussa uusia sairaanhoitajan työpaikkoja ei syntynyt kovinkaan pal-
jon, sillä Suomen terveydenhuolto oli kokonaisuudessaan melko kehittymätön ja 
sairaalalaitoksen laajeneminen ja toiminnallinen kehitys verkkaista.1524 Työtä riitti 
kuitenkin kaikille koulutetuille sairaanhoitajille, koska poistuma oli suuri perheen 
perustamisen takia. Sairaalalaitos alkoi laajentua 1920-luvulla, joten Suomea ko-
etteli ensimmäinen sairaanhoitajapula. Toinen siihen johtanut syy oli sairaaloiden 
huonot työolot. Työvoimapula vaihtui 1930-luvun alkuvuosina sairaanhoitajien
lyhytaikaiseen työttömyyskauteen,1525 jota seurasi muutaman vuoden kuluttua jäl-
leen sairaanhoitajapula.1526 Sen jälkeen tilannetta vaikeuttivat toinen maailmansota 
ja sairaanhoitajakoulujen hakijamäärien selvä lasku. 1950-luvulla uusien keskussai-
raaloiden avaaminen pahensi entisestään sairaanhoitajapulaa.1527 Edellä mainittuja 
perusteluja Mustakallion komitea (KM 1954:9) ei hyväksynyt työvoimapulan syyksi. 
Komitean mukaan sen aiheutti sairaanhoitajien siirtyminen työaikalain1528 piiriin,

1523 SHKS Hef 1; Taulukko 1: Valmistuneet sairaanhoitajat 1912–1962/The number of 
professional nurses graduated in 1912–1962 (Stakes LKH). Vuosien 1912–1930 lukui-
hin sisältyvät sekä vanhempien että nuorempien sairaanhoitajien lukumäärät. 
1524 Pesonen 1980, 445–447, 589–592. 
1525 Nimimerkki O. L. 1934.
1526 ”Kehotus” (Epione 1939); ”Suomen yleisradio haastatellut lääkintöhallituksen 
vt. johtajaa Herman Lavoniusta nykyisen sairaanhoitajatarpulan johdosta” (Epione 
1939). 
1527 Pohjois-Karjalan keskussairaala aloitti toimintansa 1953, Keski-Suomen keskus-
sairaala 1954, Savonlinnan keskussairaala 1955 ja Etelä-Saimaan keskussairaala sama-
ten 1955 (esim. Pesonen 1980, 608).
1528 SA 604/1946.
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mikä kasvatti työntekijöiden tarvetta rajusti.1529 Toisin sanoen komitea ei katsonut 
sairaanhoitajan työtä ammatiksi, jossa oli työ- ja vapaa-ajat, vaan määritteli sairaan-
hoidon kutsumustyöksi, jota työntekijät tekivät ympäri vuorokauden.

Sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämisestä lähtien 1950-luvun alkupuolelle 
saakka lääkintöhallitus päätti sairaanhoitajakoulujen oppilasmääristä.1530 Lääkin-
töhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja ja opetussairaaloiden ylihoi-
tajat sijoittivat sairaanhoitajaoppilaat käytännöllisen opetukseen sairaaloihin eri 
puolille Suomea. Ratkaisut tehtiin yleensä sen perusteella, missä sairaalassa oli 
suurin työvoiman tarve, esimerkiksi sairaanhoitajien vuosilomien tai sairaanhoi-
tajien virkojen vähäisyyden takia. Sen takia sairaanhoitajaoppilaiden käytännölli-
nen opetus vaihteli paljon sekä kouluittain että kursseittain.1531 Tämä epäyhtenäi-
syys saattoi ratkaista sairaanhoitajien työpaikan valinnan: kuukausien mittaisilla 
käytännöllisen opetuksen jaksoilla kyseisen erikoisalan sairaanhoito tuli tutuksi, 
joten valmistuttuaan sairaanhoitajan oli helppo hakeutua työhön opiskeluaikai-
seen tai saman erikoisalan yksikköön.1532

Kutsumussairaanhoitajan ei sopinut vaatia rahapalkkaa elämäntehtävästään. 
Niinpä palkkausasiat nousivat keskusteluun laajemmin vasta toisen maailmanso-
dan jälkeen. Vuonna 1946 Suomen sairaanhoitaliitto sai lopulta oikeuden neuvo-
tella kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa olevien työsuhdeasioista. Sen vuoksi 
järjestö päätti yksimielisesti pidättäytyä keskusteluissa väläytellyistä joukkoirtisa-
noutumisista ja odottaa neuvotteluoikeuden tuomia tuloksia. Toinen syy oli se, 
että osa jäsenistöstä piti työtaistelutoimia sairaanhoitajan työn eettisen perustan 
vastaisina.1533

Toteutuneet palkankorotukset eivät tyydyttäneet ja yhä useampi, useimmi-
ten nuori, sairaanhoitaja katsoi palkkauksen jääneen jälkeen yleisestä palkkakehi-
tyksestä, kun otti huomioon koulutuksen pituuden ja työn vastuullisuuden. Va-
jassa kymmenessä vuodessa ammattikunnan näkemys muuttui työtaistelutoimet 
hyväksyväksi, joten vuonna 1954 valtion sairaaloiden sairaanhoitajat uhkasivat
joukkoirtisanoutumisella. Se peruuntui viime hetkillä, kun sairaanhoitajat hyväk-
syivät ns. Rinteen toimikunnan1534 esityksen pohjalta laaditun sovintoehdotuk-

1529 KM 1954:9, 11.
1530 SA 424/1929, 12 §; SA 418/1968, 8 §); sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 
1930–1949 (KA LKH V Ebm 1–11); Venny Snellmanin Kuopion sairaanhoitajakoulun 
tarkastusmatkat 1929, 1931, 1947 (KA LKH V Hg 10); Venny Snellmanin Oulun sai-
raanhoitajakoulun tarkastusmatkat (OMA OTHO Eb 1a); Manninen & Mertokoski & 
Sarvikas 1996, 39–40.
1531 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1938–1952 (KA LKH Ebm 
1–12, STAKES LKH); LKH:n kirjeet DNo 6419.1957.K/28.8.1957, DNo 8535.1962.
K/28.9.1962 (Stakes LKH).
1532 Sairaanhoitajakoulutuksen suuntaviivoja 1957, 40.
1533 Ssl:n liittokokous 1.–2.12.1946 ja sen liite ”Sairaanhoitajan palkkaus” (THA Ssl).
1534 VVM:n asettama toimikunta, joka työskenteli 9.12.1954–21.1.1955. Kokoonpano: 
osastopäällikkö Rafael Rinne (pj.), hallitussihteerit Uuno Nevala ja E. Canth, talous-
neuvos Onni Vauhkonen, sairaanhoitaja Toini Nousiainen, sosiaalihoitaja A.-L. Ve-
senne ja terveyssisar M.-L. Löfgren (VN VVM Rinteen toimikunta).
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sen. Keskeistä oli, että siinä päätettiin selvittää sairaanhoitajien havittelema siir-
to bruttopalkkausjärjestelmään.1535 Vuonna 1962 kehno palkkaus oli noin joka 
kymmenennen (11 %) vastaajan perustelu sairaanhoitajan työn jättämiseen. Alle 
30-vuotiailla se oli kuitenkin toiseksi tärkein syy.1536 Bruttopalkkajärjestelmä tai 
palkankorotukset eivät toteutunut monista selvityksistä ja sairaanhoitajien vaa-
timuksista huolimatta,1537 joten tarkastelukauden lopussa sairaanhoitajat valmis-
tautuivat työtaisteluun.1538

Lääkintöhallitus oli 1920-luvulla todennut, että vuosina 1890–1920 koulute-
tuista sairaanhoitajista (N= 2 660) peräti puolet poistui alalta. Tästä seurasi ym-
märrettävästi kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Useimmiten syynä oli perheen 
perustaminen, koska kutsumussairaanhoitajien oli oltava perheettömiä. Siksi sai-
raanhoitajapulaa ei haluttu ratkaista mahdollistamalla perheellisten sairaanhoita-
jien työssäkäynti,1539 vaikka siitä oli saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa 1930-luvulta 
lähtien.1540 Suomessa perheettömyysvaatimuksesta luovuttiin vasta 1950-luvulla, 
jonka jälkeen perheelliset sairaanhoitajat alkoivat palailla sairaanhoitajan työhön 
kuten taulukosta 6 käy ilmi: 

Taulukko 6. Perheellisten osuus työssä olevista sairaanhoitajista1541

Vuosi Työssä olevista 
sairaanhoitajista 
perheellisiä (%)

1946 10 %
1950 16 %
1951 24 %
1953 30 %
1957 37 %
1958 37 %
1959 39  %
1960 42 %
1961 41 %
1962 45 %

1535 Rinteen toimikunnan asiakirjat (VN VVM); Ssl:n vuosikertomus 1955 (THA Ssl).
1536 Siivola 1963, 6.
1537 Nousiainen 1964; Nousiainen 1968; KM 1966:B47, 50–55.
1538 ”Liittovaltuuston velvoitus: oleellinen parannus palkkaukseen” (Sairaanhoitaja 
1967); Sorvettula 1998, 387–390. Sairaanhoitajat olivat lakossa vuonna 1968.
1539 KM 1920:8, 8.
1540 ”Sairaanhoitajatarpula ja naimisissa oleva sairaanhoitajatar” (Epione 1939); ”Sai-
raanhoitajatarpula” (Sairaanhoitajatarlehti 1939).
1541 Hagan 1957, 513; Hagan 1963, 6–7.
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Oli siis entistä hyväksyttävämpää, että sairaanhoitaja oli perheellinen ja siitä huo-
limatta ansiotyössä. Kuitenkin noin puolet koulutetuista sairaanhoitajista pysyi 
poissa palkkatyöstä edelleen. Koska sairaanhoitajapula ei näyttänyt laantuvan, lää-
kintöhallitus tutki 1962 taas kerran alalta poistumisen syitä. Sairaanhoitajat olivat 
poissa työstä useammin kuin muissa ammateissa toimivat. Kyselyyn vastanneista 
(N= 2 059) runsas kolme neljäsosaa (77 %) ilmoitti syyksi sen, että ”perhe ja koti 
sitovat”. Suuri työtuntimäärä (135 tuntia työaika kolmessa viikossa), vuoro- ja 
viikonlopputyö hankaloittivat pienten lasten äitien työhön paluuta.1542

Yhä useammin alalle palaava perheellinen sairaanhoitaja ei yksinkertaisesti 
suostunut siihen, että hänen henkilökohtaisiin asioihinsa puututtiin,1543 tai sii-
hen, että työ vaikeutti kohtuuttomasti perhe-elämää. Erityisen hankalaksi koettiin 
kaksi-, toisinaan jopa kolmiosainen työvuoro, mikä venytti työpäivän pituutta 
merkittävästi. Käytäntö oli voimassa vuodeosastoilla vielä 1960-luvun loppupuo-
lella.1544 Niinpä sairaaloiden esimiehillä ei ollut tosiasiallisesti muuta vaihtoehtoa 
kuin hyväksyä tapahtunut ja yrittää ottaa huomioon sekä työn että työntekijöiden 
vaatimukset esimerkiksi osa-aikatyöjärjestelyillä. Vain osa työnantajista mahdol-
listi osa-aikatyön ja sovelsi kaikkiin työntekijöihin samoja etuuksia (vuosiloma, 
ikälisät, palkallinen sairausloma), mikä ymmärrettävästi vähensi sairaanhoitajien 
työhön paluuta.1545 On myös otettava huomioon, että käytössä oli yhteisverotus 
ja elettiin aikaa ennen kunnallisen päivähoidon kehittymistä.1546 Yhteiskunta ei 
siis tosiasiallisesti mahdollistanut äidin ja sairaanhoitajan tehtävien yhteensovitta-
mista, joten valtaosa asetti etusijalle perheen ja muun yksityiselämän.1547 Näkemys 
sairaanhoitajan työstä kutsumustyönä, naisten roolimallien moninaistuminen ja 
naisten yhä laajempi tulo työmarkkinoille olivat entistä suuremmassa ristiriidassa 
terveydenhuollon jäykän toimintakulttuurin kanssa. Siksi monet sairaanhoitajat 
ratkaisivat ongelmatilanteen jättäytymällä työelämästä tai siirtymällä muihin teh-
täviin. Kyse oli Lea Henrikssonin ilmaisua lainatakseni sairaanhoitajakunnan pas-
siivisesta vastarinnasta.1548

Lääkintöhallituksessa uskottiin sairaanhoitajapulan ratkeavan sillä, että sai-
raanhoitajien koulutusmäärää lisättiin, aloitettiin alihoitohenkilökunnan ja

1542 Siivola 1963, 6.
1542 Esim. nimimerkki MK 1956b.
1542 KM 1966:B47, 43–44.
1542 Rinteen toimikunta 1955 (VN VVM); ”Osa-aikatyöstä” (Sairaanhoitajalehti 1956); 
Nimimerkki MK 1956a; Nimimerkki MK 1956b; Siivola 1963,15; KM 1966:B47, 47–
49.  
1542 KM 1966:B47, 53–53; Santamäki 2004, 150.
1542 Siivola 1963, 5–12; Kauppinen 1964, 20–26, 48–51; Aho 1963, 3–13; Henriksson 
1998, 123.
1548 Henriksson 1998, 123.
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uusien rinnasteisten ammattien koulutus.1549 Kahdella viimeksi mainitulla pyrit-
tiin siirtämään sairaanhoitajilta tehtäviä erityiskoulutetulle henkilöstölle.1550 Tau-
lukosta 5 näkyy selvästi koulutusmäärien lisäys, sillä vuosina 1947–1966 aloitti 
toimintansa 14 uutta sairaanhoitajakoulua (ks. liite 3).1451 Lääkintöhallitus sijoitti 
uusia sairaanhoitajakouluja alueellisesti tasaisesti koko maahan. Toinen koulun 
sijoituskunnan valintaan merkittävästi vaikuttanut tekijä oli opetussairaalan lä-
heisyys ja sen erikoisalojen lukumäärä.1552 Valmistuvien sairaanhoitajien määrää 
kasvatti myös se, että vuonna 1963 kaksinkertaistettiin sairaanhoitajakoulutuksen 
aloituspaikkojen määrä.1553

Sairaanhoitajien koulutuspaikkojen määrän voimakas kasvu heijastui siten, 
että muutaman vuoden kuluttua eli 1960-luvun loppupuolella sairaanhoitajan 
virkoihin oli hakijoita runsaammin kuin oli avoimia työpaikkoja.1554 Niinpä Sai-
raanhoitajaliitto vaati koulutuksen supistamista.1555 Useaan kertaan tutkimuksissa 
todennettuihin sairaanhoitajapulan aiheuttajiin (vuorotyö ja siitä johtuvat lasten-
hoito-ongelmat, palkkaus, sairaaloiden fyysiset ja psyykkiset työolot) ei kajottu. 
Mitenkään poikkeuksellinen menettelytapa koulutusmäärien lisäys ei ollut: kun 
sodanjälkeisessä Suomessa suuret ikäluokat tarvitsivat perusopetukseen paljon 
opettajia, ongelma ratkaistiin vastaavasti opettajien poikkeuskoulutuksella.1556

1549 LKH:n kansanterveysosaston kirje DNo 8812.1954.K/29.9.1954 lääkintöhallituksen 
pääjohtajalle koskien yleissuunnitelmaa sairaanhoitajakoulutuksen lisäämiseksi (KA 
LKH V Hg 6). Myös LKH:n kirjeet 8757.1954.K/28.12.1954, 8991.1954.K/18.10.1954 
ja 3814.1955.K/9.5.1955 (Stakes LKH); LKH:n kirje 11348.1965.K./19.2.1966 sisäasi-
ainministeriölle koskien sairaanhoitajien koulutusta koskevaa eduskuntakyselyä (Sta-
kes LKH); HSO:n vastaus 1499/11.12.1963 LKH:lle koskien HYKS:n henkilöstilannetta 
(Stakes LKH); LKH:n kirje DNo 7699.1962.K/6.9.1962 sisäasiainministeriölle koskien 
sairaanhoitohenkilöpulan poistamista (Stakes LKH).    
1550 LKH:n määräys ylimääräisistä kursseista ja kurssien oppilasmäärän nostamisesta 
11536.K/5.7.1944 DNo 3739.1944 (OMA OTHO Eb 1a); LKH:n kirje sisäasiainminis-
teriölle 11348.1965.K/19.2.1966 sairaanhoitajien koulutusta koskeva eduskuntakysely 
(Stakes LKH Ea-sarja).
1551 LKH:n yleiskirje sairaanhoitajakouluille ja -opistoille DNo 11032.196.K/24.11.1967 
liite (Stakes LKH Ea-sarja). 
1552 Aila Pohjanpään laatima muistio 15.2.1964 ”Sairaanhoitajakoulujen oppilasmää-
rien ja opettajamäärien lisääminen 1964–1966” (KA HSO opettajat Fc 1); Pohjanpää 
1965.
1553 Valtonen 1963; LKH:n kirje sisäasiainministeriölle DNo 7699.1962.K/6.9.1962 
(Stakes LKH Helle); HSO:n kirje lääkintöhallitukselle 1499/O/11.12.1963 HYKS:n 
henkilökuntapulasta (Stakes LKH Ea-sarja). 
1554 ”Sairaanhoitajapulasta ei enää puhuta” (Sairaanhoitaja 1968); ”Sairaanhoitajatar-
ve on kiireellisesti selvitettävä” (Sairaanhoitaja 1968).
1555 Lukander 1966; ”Sairaanhoitajakoulutusta vähennetään” (Sairaanhoitaja 1968). 
Vuonna 1968 ammattikasvatushallitus poisti 1963 käyttöön otetut ylimääräiset aloi-
tuspaikat.
1556 Rinne & Jauhiainen 1988, 116.
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8.7 Sairaanhoitajaoppilaat sairaaloiden työvoimana  

Sairaanhoitajaoppilaat olivat sairaaloille lähes ilmaista työvoimaa, joita ilman hen-
kilökuntapulasta kärsineet sairaalat eivät tulleet toimeen. Ilmiön juuret ulottuvat 
nightingale-järjestelmään ja sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheisiin, jolloin lää-
ninsairaaloissa koulutukseen ei sisältynyt tietopuolista opetusta, vaan sairaanhoi-
tajaksi kouluttauduttiin käytännössä oppimalla. Työpanoksen vastineeksi sairaan-
hoitaja yleensä sai valmistuttuaan työpaikan kouluttajasairaalasta. 

Vaikka sairaanhoitajakoulut oli irrotettu 1929 hallinnollisesti läänin- ja muista 
sairaaloista ja siirretty valtion omistukseen ja valvontaan, niiden toiminta oli edel-
leen tiukasti kytköksissä opetussairaaloihin. Siitä kertoo se, että lääkintöhallitus ja 
opetussairaalat sijoittivat sairaanhoitajaoppilaat käytännölliseen opetukseen sin-
ne, missä oli suurin puute henkilökunnasta.1557 Menettely mahdollisti myös sen, 
että lääkintöhallituksen ei tarvinnut puuttua esimerkiksi sairaanhoitajien suureen 
alalta poistumaan eli perheen ja työn yhteensovittamisen tai vakanssipulan syihin, 
koska sairaalalaitos pysyi toiminnassa oppilastyövoimalla. 

Vuonna 1938 ylihoitajien laskelmien mukaan oppilaat korvasivat 435 työn-
tekijän työpanoksen Suomen sairaaloissa.1558 Alueellisia eroja oli jonkin verran. 
Esimerkiksi vuonna 1949 Vaasan lääninsairaalassa Seinäjoella henkilökunnasta 
oli huutava pula. Yövuoroissa oli työssä pelkästään sairaanhoitajaoppilaita, koska 
valmistuneet sairaanhoitajat oli määrätty aamu- ja iltavuoroihin.1559 Kovin nope-
asti Seinäjoella tilanne ei kohentunut, koska vuonna 1953 oppilaiden tilalle olisi 
pitänyt palkata 50 uutta sairaanhoitajaa.1560 Pääkaupungin sairaaloissa tilanne oli 
suhteellisesti hiukan parempi, sillä vuonna 1952 oppilaat korvasivat ”vain” 250 
työntekijän työpanoksen. Lääkintöhallitus ei antanut sairaaloille lupaa eikä varoja 
palkata oppilaiden tilalle koulutettua henkilökuntaa, joten käytännössä sairaalat 
jatkoivat toimintaansa entiseen tapaan oppilastyövoiman turvin. Ristiriidoilta ei 
vältytty, koska käytännöllisen opiskelun perimmäinen tarkoitus oli, että sairaan-
hoitajaoppilas oppi sairaanhoitajan työssä tarvitsemia taitoja valmistuneen sai-
raanhoitajan ohjauksessa.

Opetussairaaloiden osastohoitajien ja sairaanhoitajien virkatehtäviin kuului 
ohjata oppilaan työskentelyä. Tarkoitus oli, että opintojen edetessä sairaanhoita-
jaoppilas hoiti potilaita yhä itsenäisemmin, jolloin ohjauksen tarve ja määrä vas-
taavasti väheni. Sairaaloiden tärkeysjärjestys oli aivan toisenlainen, kuten lääkin-
töhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajan kertomuksesta kävi ilmi:

1557 Oulun sairaanhoitajakoulun vuosikertomukset 1938–1952 (KA LKH Ebm 
1–12, STAKES LKH); LKH:n kirjeet DNo 6419.1957.K/28.8.1957, DNo 8535.1962.
K/28.9.1962 (Stakes LKH).
1558 Vesamaa 1945. Vesamaan laskelmien mukaan 475 oppilasta korvasi vuodessa 291 
sairaanhoitajan, 39 lastenhoitajan, 6 mielisairaanhoitajan ja 99 siivoojan työpanoksen, 
yhteensä 435 henkilötyövuotta. 
1559 Vaasan sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1949 (KA LKH V Ebm 11); Kuopios-
sa oppilas valvoi noin kaksi kuukautta yhteensä koko opiskeluaikana (KA LKH V Ebm 
11 Kuopion sairaanhoitajakoulun vuosikertomus 1949).
1560 Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 73.
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”Ei siivoojaa. Oppilaat suorittavat kaikki siivoustyöt leikkaussalissa, sidehuo-
neessa, röntgenissä ja laboratoriossa… Välttämätön työvoiman lisäys ensi ti-
lassa on sairaalaan leikkaussaliin siivooja, jotta leikkaussalin oppilaat vapautet-
taisiin raskaasta ja heille tarpeettomasta siivoustyöstä. Johtajatar: ”Oppilaitten 
polvet ovat rikki oltuaan leikkaussalissa pari viikkoa.” Ylihoitajatar: ”Oppilaat 
pelkäävät leikkausali-vuoroa raskaan siivoustyön takia.”1561

”Sovittu siitä, että otetaan käytäntöön lyhyiden hoitokertomusten kirjoitta-
minen. Koska lattiat kiillotetaan kaksi kertaa päivässä ja oppilaat suorittavat 
toisen kiillotuksen keskipäivällä kehotettu osastonhoitajaa harkitsemaan, että 
tähän käytetty aika olisi paremmin käytetty potilaitten henkilökohtaisen hoi-
don tehostamiseen. Suhde esim. potilaitten pesun ja lattioiden kiillotukseen 
käytetyn ajan välillä ei liene kohtuullinen.”1562

Lääkintöhallitus vaati tilanteen korjaamista, joten ylilääkäri ja ylihoitaja siirsi-
vät leikkausosaston siivouksen ja vuodeosaston lattioiden kiillotuksen siivoojien 
tehtäväksi. Hoitokertomukset jäivät myöhemminkin monesti laatimatta, koska 
oppilaiden aika kului likapyykin lajittelussa ja yöhoitajina.1563 Jokainen sairaan-
hoitajaoppilas joutui valvomaan vähintään viisi kuukautta lukuvuoden aikana, 
koska Oulun lääninsairaalassa ei ollut yötyöhön muuta hoitohenkilökuntaa.1564 
On huomattava myös, että sairaalan johto ei tulkinnut lattioiden kuuraamisessa 
vaurioituneita tai tulehtuneita ihoalueita hygieniariskiksi, vaan oppilaat jatkoivat 
työskentelyään leikkausosastolla. Sairaalan näkökulmasta oli tähdellisempää saada 
tilat siivotuksi kuin huolehtia oppilaiden terveydestä tai oppimisesta. 

1930-luvulla sairaanhoitajaoppilaiden käytännöllistä opetusta ei toteutettu 
moneen vuoteen opetussuunnitelman mukaisesti eikä lääkintöhallitus puuttu-
nut tilanteeseen. Sen näkökulmasta sairaaloiden toiminta oli tärkeämpää kuin 
sairaanhoitajaoppilaiden opetus ja oppiminen. Tilanne oli hankala sairaanhoita-
jakouluille, mutta niiden vaikutusmahdollisuudet olivat vähäiset. Sairaanhoito-
koulutuksen tarkastaja Venny Snellman otti esille ongelman kouluihin tekemil-
lään tarkastusmatkoilla. Vuonna 1936 lääkintöhallitus määräsi, että viimeistään 
vuoden 1938 alusta jokaisen sairaanhoitajakoulun oli järjestettävä sairaanhoitaja-
oppilaiden käytännöllinen opetus ohjeiden mukaisesti. Opetussairaaloiden osas-
ton- ja sairaanhoitajien oli pidettävä säännöllisesti opetussuunnitelman mukaiset 
ns. sairaanhoitajaluennot.1565 Lääkintöhallitus ei kuitenkaan lisännyt sairaaloiden 
henkilöstövoimavaroja. Sairaalat olivat haluttomia muuttamaan vakiintuneita

1561 Venny Snellmanin laatima Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomus 1930 
(OMA OTHO Eb 1a).
1562 Venny Snellmanin laatima Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomus 1934 
(OMA OTHO Eb 1a).
1563 Venny Snellmanin tarkastuskertomus Kuopion sairaanhoitajakouluun 1931 (KA 
KLKH V Hg 10).
1564 Venny Snellmanin laatima Oulun sairaanhoitajakoulun tarkastuskertomus 1935 
(OMA OTHO Eb 1a).
1565 LKH:n kirje DNo 1835/1936 2.5.1936 sairaanhoitajahoitajakoulujen johtokunnille 
(KA LKH V Da 38)
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menettelytapojaan, joten resurssipulaan vedoten ne jatkoivat toimintaansa enti-
seen tapaan ja osa tietopuolisesta opetuksesta jäi toteutumatta. Vajaat kymmenen 
vuotta myöhemmin sairaanhoitajien koulutusta pohtinut ns. Palménin komitea 
(KM 1945:10) joutuikin toteamaan, että opetusohjelman määräyksiä käytännölli-
sestä opetuksesta ei vieläkään noudatettu.1566  

Periaatteessa kaikki osapuolet kannattivat ajatusta, että sairaanhoitajaoppilai-
den käyttö sairaaloiden työvoimana olisi saatava loppumaan.1567 Minkäänlaisia 
hallinnollisia päätöksiä tai käytännöllisiä muutoksia siihen suuntaan ei kuiten-
kaan saatu aikaiseksi vuosiin; opiskelijat siivosivat ja kuljettivat näytteitä entiseen 
tapaan. Lääkintöhallituksen tarkastajat tiedustelivat toistuvasti sairaanhoitaja-
kouluilta, teettivätkö sairaalat siivous- yms. tehtäviä oppilailla ja koulut vastasivat 
käytäntöjen olevan entisellään.1568 Sairaanhoitajat halusivat erottautua sairaanhoi-
tajaoppilaista ja teettivät ammattikulttuuriin juurtuneen tavan mukaan oppilailla 
opintojen kannalta toisarvoisia tehtäviä. Menettely kouli oppilaita kuuliaisuuteen 
ja nöyryyteen sekä sen käsittämiseen, etteivät he vielä olleet asiantuntijoita. Käy-
täntö muuttui 1940-luvun loppupuolella ja 1950-luvulla, kun apuhoitajat, osasto-
kirjurit ja sisälähetit tulivat sairaaloihin.1569 Sairaanhoitajat siirsivät väheksymänsä 
tehtävät näille uusille tulokkaille. Asiantuntijavaltansa perusteella sairaanhoitajat 
määrittelivät sen, mitkä tehtävät kuuluivat sairaanhoitajan asiantuntemusta edel-
lyttäviin, mitkä saattoi luovuttaa apuhoitajille tai muille avustajille.

Lääkintöhallitus ja sairaanhoitajakoulujen opettajat olivat yksimielisiä siitä, että 
sairaalat ja sairaanhoitajat eivät halunneet muuttaa toimintatapojaan.1570 Tämä 
piti paikkansa, mutta on myös otettava huomioon lääkintöhallituksen kaksois-
rooli: sairaanhoitajakoulujen ylimpänä valvovana viranomaisena se vaati sairaa-
loita tekemään ratkaisuja, joihin se ei kuitenkaan antanut taloudellisia tai henki-
löstövoimavaroja. Päätösvalta oli siis monopoliasemassa olleella keskusvirastolla. 
Toisaalta sairaaloissa oli totuttu siihen, että oikein tiukassa tilanteessa apua sai 
lääkintöhallitukselta. Esimerkiksi kun Oulun lääninsairaalan sairaanhoitajapula 
1950 kärjistyi hätätilanteeksi, lääkintöhallitus määräsi kaikki sairaanhoitajakoulut 
lähettämään Ouluun erikoistumisopintojen loppuvaiheessa olleita oppilaita.1571

1566 KM 1945:10, 11.
1567 KM 1945:10, 11; ”Mitä sairaanhoitajattaren tehtäviä voitaisiin siirtää siivoojattaril-
le?” (Sairaanhoitajatarlehti 1935); Vesamaa 1945.
1568 Venny Snellmanin kirjeet 14.3.1946 ja 12.12.1952 sairaanhoitajakoulujen johtajille 
(KA HSO I Eab 1). 
1569 Venny Snellmanin luottamuksellinen kirje sairaanhoitajakoulujen johtajille 
6.3.1946 (HSO I Eab 1); Tyyne Lappalaisen luottamuksellinen kirje Helsingin sairaan-
hoitajakoulun opettajille 31.12.1951 (HSO IP Hfa 4).
1570 LKH:n kirje valtiovarainministeriölle sairaanhoitohenkilökuntatilanteesta DNo 
6820.1949.S; valtiovarainministeriön vastaus No 4823/17.9.1949 (HSO IP Hfa 4); Ven-
ny Snellmanin kirje sairaanhoitajakouluille 21.6.1951 (HSO I Eab 1); No 3295.1954.
K/26.4.1954 (Stakes LKH Ea-sarja).
1571 Venny Snellmanin kirje 29.9.1950 sairaanhoitajakouluille. Sen mukaan Oulussa 47 
potilaan osastolla työskenteli osastonhoitaja, oppilaita ja parhaassa tapauksessa joku 
epäpätevä sijainen (KA HSO I Eab 1).  
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Ylihoitajat ja ylilääkärit eivät ilmeisesti arvostaneet sairaanhoitajakoulutusta, 
sairaanhoitajaoppilaan ohjausta tai asemaa oppijana, koska he toistuvasti kiersivät 
lääkintöhallituksen päätöksiä. Sairaaloiden johtajien lähtökohtana oli sairaalan 
etu, jolloin kaikki se oli sallittua, mitä ei erikseen (vielä) ollut kielletty: esimerkiksi 
osastonhoitajat teettivät sairaanhoitajaoppilailla viikonloppu-, ilta- ja yövuoroja, 
eikä oppilailla ollut niissä ohjaavaa sairaanhoitajaa. Näin tehtiin siitä huolimatta, 
että keskusviraston ohjeiden mukaan vain sellaiset työvuorot olivat luvallisia, jois-
sa oppilaalla oli ohjaaja.1572

Sairaanhoitajaoppilaat olivat sairaaloiden työvoimaa koko tarkastelujakson 
ajan. Käytännöllisen opetuksen jakson sisällöllinen painopiste siirtyi hyvin hitaasti 
lähetti- yms. tehtävistä kohti sairaanhoitajan työn ja potilashoidon käytännön tai-
tojen oppimista. Muutokseen kului kymmeniä vuosia. Anja Sandberg ja Ann-Sofi  
Sandström vertasivat vuonna 1961 sairaanhoitajaoppilaiden käytännöllisen ope-
tuksen sisältöä ja ohjausta uusissa sairaanhoitajakouluissa (Etelä-Saimaan, Lapin 
ja Seinäjoen sairaanhoitajakoulut) ja vanhoissa kouluissa (Helsingin sairaanhoita-
jaopisto, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Kuopion, Oulun, Porin ja Turun 
sairaanhoitajakoulut).1573

Tulosten mukaan sekä uusien että vanhojen sairaanhoitajakoulujen oppilaiden 
käytännöllisestä opiskelusta kului neljännes siivous- ja puhdistustöihin, potilai-
den kuljettamiseen tai muihin avustaviin töihin. Uusien koulujen opetussairaa-
loissa sairaanhoitajat ja apuhoitajat ohjasivat oppilaita huomattavasti enemmän 
kuin vanhojen koulujen opetussairaaloissa. Myös lääkärit ohjasivat enemmän 
uusien koulujen opetussairaaloissa kuin vertailuryhmässä. Tutkijat selittivät tu-
loksia henkilökuntamäärien eroilla: uusien opetussairaaloiden osastonhoitajien 
mukaan oppilaita ei tarvittu työvoimaksi, koska sairaaloissa oli riittävästi hen-
kilökuntaa. Vertailuryhmän osastonhoitajien mukaan 62 % osastoista tarvitsi 
välttämättä oppilastyövoimaa, koska vakinaisen henkilökunnan mitoitus oli liian 
pieni. Toinen selittävä tekijä löytyi vertailusairaaloiden toimintatavoista: uusissa 
opetussairaaloissa oppilaat hyväksyttiin helpommin työryhmän jäseneksi. Oppi-
laat saivat osallistua ns. raporteille ja osastotunneille. Heille nimettiin omat poti-
laat, joiden hoitoon he osallistuivat. Vanhoissa opetussairaaloissa oppilaista lähes 
puolet (48 %) ilmoitti, että heitä ei perehdytetty osaston toimintaan tai potilaisiin 

1572 LKH:n kirje 5617.1966.K/15.6.1966 sairaanhoitajakouluille, jonka liitteenä myös 
yli 10 vuotta vanha kirje DNo 3295.1954.K/25.4.1954 (Stakes LKH Ea-sarja). 
1573 Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulu ja keskussairaala perustettiin 1955, Lapin sai-
raanhoitajakoulu perustettiin 1956. Lapin lääninsairaalan nimi muuttui 1965 Lapin 
keskussairaalaksi. Seinäjoella 1.6.1931 lähtien toimineen Vaasan lääninsairaalan nimi 
vaihtui 1960-luvun puolivälissä Seinäjoen keskussairaalaksi. Vaasan sairaanhoitajakou-
lu toimi Seinäjoella 1.6.1931 lähtien. Sen nimi vaihtui Seinäjoen sairaanhoitajakouluk-
si 1.1.1955. Sen sijaan ruotsinkielinen sairaanhoitajakoulu Vasa sjuksköterskeinstitut 
aloitti toimintansa Vaasassa vuonna 1955, joten todennäköisesti tutkimuksessa tarkoi-
tettiin ”Vaasan sairaanhoitajakoululla” Vasa sjuksköterskeinstitutia. Tulkintaani puol-
taa myös se, että tutkijan mukaan uudella sairaanhoitajakoululla tarkoitettiin vuosina 
1954–1957 perustettuja kouluja (Sandberg & Sandström 1964, 76). Pesosen (1980, 
606) mukaan vuonna 1956 avattiin Vaasassa Vaasan keskussairaala.
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jakson alkaessa. Vanhojen koulujen oppilaista noin kolmasosa enemmän kuin 
uusien koulujen oppilaista koki, että oli voinut kysyä henkilökunnalta kaikissa 
asioissa neuvoa. Molemmissa vertailuryhmissä oppilaat halusivat huomattavasti 
enemmän ohjausta ja olivat tyytymättömiä siihen, että joutuivat työskentelemään 
paljon keskenään.1574

Tuloksista ei käy ilmi vanhojen opetussairaaloiden henkilökunnan vähyyden 
syy: oliko syynä esimerkiksi se, että avoimiin työpaikkoihin ei ollut hakijoita? Vai 
oliko niin, että lääkintöhallitus ei ollut mahdollistanut lisähenkilökunnan palkkaa-
mista, koska se ohjasi voimavarat uusiin keskussairaaloihin? Vai johtuiko tilanne 
siitä, että sairaalan johto ei katsonut tarpeelliseksi palkata vakinaista henkilökun-
taa, koska oppilastyövoimaa oli saatavilla? Vanhoissa opetussairaaloissa oppilaat 
olivat työvoimaa, jota ilman ne eivät tulleet toimeen. Oppilaat kokivat myös, että 
he jäivät työryhmän ulkopuolelle ja heillä teetettiin potilaan hoidon oppimisen 
kannalta vähäarvoisia tehtäviä. Edellä olevan perusteella voi todeta, että pitkään 
toimineet sairaalat halusivat pitäytyä vakiintuneissa toimintatavoissa ja katsoivat 
tarpeettomaksi lisähenkilökunnan palkkaamisen, koska saattoivat teettää työt lä-
hes ilmaiseksi sairaanhoitajaoppilailla.  

8.8 Yhteenveto

Kun tarkastelee koulutusta yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä, koulutuk-
sen voi ymmärtää koulutettavien kasvattamisena haluttuun ja kulttuurisesti hy-
väksyttyyn muottiin,1575 tässä tutkimuksessa hyväksi kutsumussairaanhoitajaksi. 
Kasvatustehtävässään sairaanhoitajakoulutus onnistui erinomaisesti.  Tulos var-
mistettiin osittain juridis-diskursiivisella vallankäytöllä: norminvastaisesti käyt-
täytyneiden oppilaiden koeaikaa pidentämällä. Usein kävi kuitenkin niin, että 
sekään ei tuottanut toivottua muutosta, joten oppilas erotettiin koulusta sinne 
sopimattomana.

Kasvatus sairaanhoitajaksi oli tietoisesti ja avoimesti normatiivista toimin-
taa, jolla tähdättiin ihanteiden mukaisten sairaanhoitajien kouluttamiseen. Hy-
vän kutsumussairaanhoitajan ominaisuuksista vallitsi yksimielisyys toiseen maa-
ilmansotaan asti. Toki jonkin verran oli pieniä painotuseroja siinä, tarkasteliko 
asiaa lääkäri, potilas, hoitajakollega, sairaanhoidon opettaja vai sairaalan johtoon 
kuulunut. Myös yleinen mielipide, yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja arvostukset 
vaikuttivat käsitykseen siitä, mitä hyvältä sairaanhoitajalta vaadittiin. Siksi nuorel-
le sairaanhoitajakunnalle, joka oli pohja- ja ammattikoulutukseltaan kirjava, oli 
tärkeää saada pohjakouluvaatimus mahdollisimman hyväksi ja yhtenäistää am-
matillisen koulutuksen opetussuunnitelma. Se oli osa sairaanhoitajajärjestöjen 
käynnistämää professionaalista projektia, jonka esikuvat sairaanhoitajaeliitti oli 
saanut opintomatkoilla, järjestöjen kansainvälisessä yhteistyössä ja ammattilehti-
en välityksellä ulkomailta, lähinnä Yhdysvalloista. 

1574 Sandberg & Sandström 1964, 77–79, 83, 94, 101–103.
1575 Vuorikoski 2003b, 26.
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Käsitystä kutsumussairaanhoitajasta määrittelivät keskeisesti sairaanhoitaja-
järjestöt, ylihoitajat, sairaanhoitajakoulujen ja oppilaskotien opettajat. Kutsumus-
sairaanhoitaja ei kyseenalaistanut työorganisaationsa eikä siellä työskentelevien 
esimiesten toimintaa tai asiantuntemusta. Hän halusi erottautua muista (koulut-
tamattomista) hoitajista, oli sopeutuva ja otti huomioon työryhmän muiden jä-
senten tarpeet. Hiukan kärjistäen voi sanoa, että kutsumussairaanhoitaja teki työ-
tään vaikenemalla niin kuin oli tehnyt sitä vuosikymmenet. Ammattikunta siirsi 
sukupolvelta toiselle näkemystä hyvästä sairaanhoitajasta erityisesti sairaanhoita-
jakasvatuksen ja sairaanhoidon oppikirjojen välityksellä.       

Sairaanhoitajien professionaalistumishanketta edisti koulutettujen sairaan-
hoitajien rekisteröinti, joka sulki ammattikunnan ulkopuolelle kouluttamatto-
mat ja apuhoitajat. Apuhoitajakoulutuksen vakiinnuttaminen muutti tehtävä-
jakoa erityisesti sairaaloiden vuodeosastoilla ja samalla käsitystä sairaanhoitajan 
ammatista. Pidemmän ja laajemman koulutuksen saaneista sairaanhoitajista tuli 
asiantuntemuksensa perusteella apuhoitajien lähityönjohtajia, jotka itse siirtyivät 
tekemään erityisosaamista vaativia toimenpiteitä. Esimerkiksi potilaiden lääkitys, 
injektioiden anto, haavahoidot ja potilastietojen välittäminen lääkärille kuuluivat 
sairaanhoitajan toimenkuvaan. Apuhoitajien tehtävät olivat enimmäkseen poti-
laan perushoitoa, vaatehuoltoa yms. rutiinitehtäviä, jotka tehtiin sairaanhoitajien 
valvonnassa ja johdolla.      

Sairaanhoitajakunta suhtautui apuhoitajiin samalla tavalla kuin lääkärikunta 
ensimmäisiin koulutettuihin sairaanhoitajiin näiden tullessa sairaaloihin. Lääkärit 
ja sairaanhoitajat tunnustivat aputyövoiman tarpeen, mutta kummatkaan eivät 
halunneet tulokkaista kilpailijoita. Lääkärit katsoivat olevansa koulutuksensa, hal-
linnollisen asemansa ja asiantuntemuksensa perusteella sairaanhoitajien yläpuo-
lella ja voivansa siksi määritellä sairaanhoitajien tehtävät sekä olevansa sairaanhoi-
tajien esimiehiä. Lääkärikunnan näkemyksen mukaan sairaanhoitajien lääkäreille 
alisteinen asema oli kyseenalaistamaton. Aivan vastaavalla tavalla sairaanhoitajat 
suhtautuivat apuhoitajiin. Sairaanhoitajat sulkivat apuhoitajat ryhmänsä ulkopuo-
lelle myös työpukeutumisella ja asumisratkaisuissa. Sairaanhoitajan vaatetuksen ja 
asumisen kontrollointi olivat sairaanhoitajan ruumiin, ajankäytön ja tosiasiallises-
ti koko elämän hallinnan keinoja. Samanaikaisesti nämä sairaanhoitajajärjestöjen, 
koulujen ja työnantajien harjoittamat käytännöt käyttämät vahvistivat sairaanhoi-
tajien ja apuhoitajien sosiaalistumista omiin ammattiryhmiinsä.

Olemattoman vähän kukaan tai mikään taho kiinnitti huomiota oppilaiden 
oikeusturvaan tai potilashoidon turvattomuuteen, kun ensimmäisen lukuvuoden 
sairaanhoitajaoppilaat valvoivat yksin vuodeosastoilla. Vasta 1930- ja 1940-luvulla 
lääkintöhallitus ohjeisti kouluja sijoittamaan yötyöhön opinnoissaan pidemmälle 
edenneitä opiskelijoita. Menettelyä perusteltiin sillä, että valmistuneet sairaanhoi-
tajat saatiin aamu- ja iltavuoroihin, joihin ajoittui lääkäreiden ja monien sairaan-
hoitajien näkemyksen mukaan ”oikea” sairaanhoitajan työ, siis esimerkiksi toi-
menpiteet, lääkehoito ja lääkärinkierrot. Suurin osa potilaista nukkui yöllä, joten 
yövuorot saattoi siirtää vähemmän koulutettujen oppilaiden tehtäväksi. Samalla 
väheksyttyjä puhdistus-, vaatehuolto- yms. tehtäviä voitiin teettää yöhoitajalla. 
Henkilökuntaa oli vaikea saada vapaaehtoisesti tekemään yövuoroja, mutta op-
pilaat voitiin määrätä. Se, että joskus hyvinkin vähäiset tiedot omaava oppilas oli 
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vastuussa jopa kymmenistä potilaista, kertoo myös potilaan vähäarvoisesta ase-
masta sairaalan hierarkiassa. 

Työaikajärjestelyjen hyvä puoli oppimisen kannalta oli, että sairaanhoitajaop-
pilas voi yövuorossa tehdä itsenäisesti potilaan hoitoon liittyviä ratkaisuja ja ope-
tella työn vastuullisuutta. Kaikkien osapuolten etu oli, että ne sairaanhoitajaoppi-
laat, joiden terveys ei ylipäätään kestänyt yötyötä tai vuorotyötä, havaitsivat sen jo 
opintojen alkuvaiheessa ja muuttivat opiskelusuunnitelmiaan. Menettelytapa ker-
too kuitenkin ennen kaikkea siitä, että teoreettisia sairaanhoitajaopintoja ei arvos-
tettu vaan katsottiin, että sairaanhoitajaksi pätevöityi sairaalassa työtä tekemällä. 

Ylilääkärit, ylihoitajat sairaanhoitajaopettajat tai lääkäriluennoitsijat muodos-
tivat valtaverkoston, jonka vaikutusvaltaa oppikirjat osaltaan vahvistivat. Tätä 
kudelmaa kutoivat taustalla sairaanhoitajajärjestöt ja lääkintöhallitus, joka usein 
toimi lääkärijärjestöjen viestinkuljettajana. Kokonaisuus oli vahvasti kiinni oppi-
poikaperinteessä ja kutsumussairaanhoitajaihanteessa 1940–1960-luvuille saakka. 
Tosiasiallisesti oppipoikajärjestelmä oli voimassa siihen asti, kunnes sairaanhoi-
tajakoulutus siirtyi lukukausijärjestelmään. Vasta sen jälkeen sairaanhoitajakou-
lutuksen sisältö ja käytännön järjestelyt määräytyivät opiskelijoiden oppimisen ja 
sairaanhoitajakoulutuksen, ei sairaaloiden työvoimatarpeen perusteella. 
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9 Johtopäätökset

Olen selvittänyt sairaanhoitajaksi kasvattamista ja sairaanhoitajakoulutuksen op-
pikirjoja analysoimalla niitä foucaultlaisessa vallankäytön viitekehyksessä. Olen 
paikantanut vallan käyttäjiä, etsinyt piilossa ollutta valtaa, pohtinut vallan koostu-
musta sekä hahmottanut niiden avulla sairaanhoitajakasvatusta ja siihen liittyviä 
oppikirjoja valtaprosesseina.

Rinne ja Jauhiainen ovat päätyneet tutkimustulokseen, että sairaanhoitajat oli-
vat täysin alisteisia lääkäreille 1880-luvulta lähtien. Vasta 1970-luvulla sairaanhoi-
tajat pyrkivät irrottautumaan tästä valtasuhteesta aseinaan hoitotiede ja ammatti-
järjestöt.1576 Tulosta voi perustellusti epäillä esimerkiksi Tallbergin, Kimmolan1577 
ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Sairaanhoitajien alisteisuus on tosiasia, 
mutta he nousivat jo 1900-luvun alkuvuosina vastustamaan sitä. Vastarinta tuli 
esille koulutuskamppailussa, jossa sairaanhoitajat tavoittelivat kolmivuotista, käy-
tännöllis-teoreettista ja yhtenäistä ammatillista koulutusta. Vastustus näkyy myös 
sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomiteoiden toiminnassa. Kaiken tämän perus-
teella voi todeta, että sairaanhoitajien alisteisuus ei ollut täydellistä.

Suomalaiset sairaanhoitajajohtajat pyrkivät siihen, että sairaanhoitajan ammat-
ti yltäisi profession asemaan, joka edellytti hyvää pohjakoulutusta ja pitkää am-
mattitutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta tarkas-
telujakson aikana. Alasuutarin mukaan suomalainen kulttuuri liittää edelleenkin 
hoitamiseen hoitavan henkilön omakohtaisen kutsumuksen.1578 Tätä ajatusmallia 
on yritetty murtaa esimerkiksi sairaanhoitajan työn kvalifi kaatiotutkimuksilla,1579 
joiden mukaan sairaanhoitajan työ edellyttää laaja-alaista tietoa, erikoisasiantun-
temusta ja ammattitaitoa.

Sairaanhoitajaeliitti ylläpiti myös itse alisteista asemaansa pitämällä sairaan-
hoitajakoulutuksen tavoitteena kutsumussairaanhoitajien kasvattamista. Tämä 
näkemys hallitsi sairaanhoitajien ammattikulttuuria paljolti kurinpidon ja nor-
malisoivan sairaanhoitajakasvatuksen ansiosta. Sairaanhoitajat sisäistivät jo kou-
lutusaikana kuuliaisuuden ja nöyryyden niin hyvin, että oman ammattikulttuurin 
tai johtajien näkemyksiä ei kyseenalaistettu vaan niitä pidettiin itsestään selvinä. 
Kutsumussairaanhoitaja-näkemys tuki osaltaan myös lääkäreiden käsityksiä oman 
asiantuntijatietonsa ylivertaisuudesta. Kolmas keskeinen vallankäyttäjä eli lääkin-
töhallitus tavoitteli yleensä samoja päämääriä kuin lääkärit. 

Esittelen seuraavaksi keskeisimmät tutkimustulokset.

1576 Rinne & Jauhiainen 1988, 69.
1577 Tallberg 1988b, 201–204; Tallberg 1991, 101–104; Kimmola 2002, 104–109. 
1578 Alasuutari 1996, 130–131. 
1579 Esim. Pelttari 1997, Hildén 1999.
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9.1 Sairaanhoitajaksi kasvattamisen valtaprosessit 

Sairaanhoitajaksi kasvattamisen voi jakaa kahteen kauteen kasvatustavoitteen 
perusteella. Kutsumussairaanhoitajan aikakausi alkoi ammatillisen sairaanhoita-
jakoulutuksen käynnistymisestä 1880-luvulla ja päättyi 1950- ja 1960-luvun tait-
teessa. Sen jälkeen sairaanhoitajan työ määriteltiin ammatiksi. Arkitodellisuudes-
sa näkemys sairaanhoitajasta kutsumustyöntekijänä väistyi vähitellen 1940-luvun 
loppupuolelta lähtien, mutta muutos sairaanhoitajakoulutuksessa oli huomatta-
vasti hitaampaa. 

 Ennen vuotta 1930 Suomen sairaanhoitajakoulutus oli kaksijakoinen: van-
hemman sairaanhoitajan pätevyyteen johtanut Helsingin sairaanhoitajakoulujen 
kolmevuotinen opetusohjelma oli käytännöllis-teoreettinen. Pääkaupunkilais-
kouluissa oppilaiden pohjakoulutustaso oli huomattavasti parempi kuin läänin-
sairaaloissa opiskelleiden. Lääninsairaaloissa nuoremman sairaanhoitajan päte-
vyyteen johtaneet koulutuskäytännöt olivat kirjavia ja perustuivat suurelta osin 
oppipoikajärjestelmään, koska ensisijainen tavoite oli varmistaa sairaalan henkilö-
kunnan saatavuus. Vasta sen jälkeen, kun lääninsairaaloiden sairaanhoitajakoulut 
lopetettiin 1930 ja niiden tilalle perustettiin valtion sairaanhoitajakoulut, kutsu-
mussairaanhoitajia kasvatettiin kaikissa sairaanhoitajakouluissa. 

Oppilaskotikasvatus oli sairaanhoitajan identiteetin keskeinen muokkaaja, 
jonka merkitys kasvoi 1930-luvulta lähtien sitä mukaa kuin uusia oppilaskoteja 
perustettiin. Erityisesti sairaanhoitajaopettajien ja oppilaskotien johtajien val-
ta lisääntyi, koska oppilaat olivat ympäri vuorokauden heidän valvonnassaan ja 
muokattavinaan. Kuri oli kova ja oppilaiden sopivuutta kutsumustyöhön arvi-
oitiin koko ajan. Sairaanhoitajaoppilaita muokattiin myös yksityiskohtaisilla pu-
keutumismääräyksillä, naimattomuus- ja perheettömyysvaatimuksilla, koulujen 
ja sairaaloiden etiketti- ja muilla säännöillä sekä käyttämällä oppilaita sairaaloi-
den työvoimana. Oppilaiden ammatillisia esikuvia olivat sairaanhoitajaopettajat, 
osastonhoitajat ja ylihoitajat. Sairaanhoitajakasvatuksen onnistuminen näkyi esi-
merkiksi siinä, että sairaanhoitajat kyseenalaistivat julkisesti vasta 1950-luvulla ul-
konäköön, pukeutumiseen tai henkilökohtaisiin elämänvalintoihin kohdistuneet 
ammatin rajoitukset.   

Kutsumussairaanhoitajakauden keskeinen vallankäyttäjä oli pieni koulutettu-
jen sairaanhoitajien ryhmä. 1930-luvulle saakka tämä sairaanhoitajaeliitti muodos-
tui noin 20–50 sairaanhoitajasta, jotka vaikuttivat muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta Helsingissä. Eliitti uudistui melko hitaasti, sillä esimerkiksi Kyllikki 
Pohjala vaikutti 1920-luvulta 1950-luvulle ja Venny Snellman 1920-luvulta 1960-
luvulle. Aino Durchman työskenteli sairaanhoitajakoulutuksen parissa 1920-lu-
vulta vuoteen 1959 saakka ja Irja Pohjala vuosina 1931–1968. Voinee sanoa, että 
pioneeripolvi väistyi lopullisesti vallan kahvasta vasta 1960-luvulla. Heistä suurin 
osa oli kouluttautunut ulkomailla ja toimi Suomessa ylihoitajina, oppilaskodin 
johtajina, sairaanhoitajakoulujen opettajina, harvoissa poikkeustapauksissa myös 
osastonhoitajina. Nämä pioneerit osallistuivat aktiivisesti sairaanhoitajajärjestöjen 
toimintaan ja kirjoittivat ammattilehtiin. He vastasivat koulutuksen käytännön 
järjestelyistä ja siten toiminnallaan määrittelivät sen, miten kutsumussairaanhoi-
tajaksi kasvattaminen konkretisoitui. 
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Lääkintöhallitus halusi pitää sairaanhoitajakoulutuksen mahdollisimman käy-
tännöllispainotteisena, jotta oppilaiden työpanos pysyi sairaaloiden käytettävissä. 
Oppilastyövoiman lisäksi sairaalat tarvitsivat työlleen omistautuneita sairaanhoi-
tajia, joten oli lääkintöhallituksen edun mukaista tukea kutsumussairaanhoitajan 
pysymistä sairaanhoitajakasvatuksen tavoitteena. Toisin sanoen sairaanhoitaja-
koulutus ja -kasvatus olivat alisteisia sairaaloiden tarpeelle saada riittävästi vähän 
koulutettuja ja osaavia lääkärin apulaisia. Keskusvirasto vakiinnutti sairaanhoi-
tajien vastustuksesta huolimatta apuhoitajakoulutuksen toisen maailmansodan 
jälkeen. Seuraavaksi, vuonna 1957, erotettiin toisistaan sairaanhoitajien perus- ja 
erikoiskoulutus, mutta sairaala-alan erikoistumisalat perustuivat edelleen lääke-
tieteen erikoisaloihin. Ketjun kolmas lenkki oli ns. Pesosen pätevyyden käyttöön-
otto. Edellä lueteltujen ratkaisujen voi tulkita muodostavan yhtenäisen tapahtu-
maketjun, jolla keskusvirasto pyrki mahdollisesti vaikuttamaan sairaanhoitajien 
professionaalistumispyrkimyksiin. 

Sairaaloissa tarvittiin yhä enemmän ja yhä paremmin koulutettuja sairaan-
hoitajia. 1940- ja 1950-luvulla sairaanhoitajakoulutus ei houkutellut samalla ta-
valla kuin aiemmin, koska nuorille naisille oli entistä enemmän vaihtoehtoja, ja 
osa naisylioppilaista halusi aloille, joilla oli mahdollisuus jatko-opintoihin. Myös 
sairaaloiden hankalat työajat ja kutsumussairaanhoitaja-näkemys karkottivat ha-
kijoita ja valmistuneita sairaanhoitajia alalta pois. Toisaalta nämä seikat tukivat 
sairaanhoitajien professionaalistumispyrkimyksiä, koska lääkintöhallitus ja sai-
raanhoitajakoulut eivät ehkä täysin ymmärtäneet, että yksipuolinen määrääminen 
ei enää toiminut muuttuneessa yhteiskunnassa 1950- ja 1960-luvulla.

Lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuksen yhtenäistämispyrkimys ei on-
nistunut vielä 1930-luvulla, koska keskusvirasto ei ohjannut kouluihin taloudel-
lisia eikä henkilöresursseja. Toinen syy olivat sairaalat, jotka vastustivat muutok-
sia, koska niiden toiminta oli oppilastyövoimasta täysin riippuvaista 1960-luvulle 
saakka. Sairaanhoitajakoulutus yhtenäistyi vasta sen jälkeen, kun lääkintöhallitus 
vuonna 1964 vahvisti ensimmäisen yhtenäisen sairaanhoitajakoulutuksen opetus-
suunnitelman.

Jo 1900-luvun alusta lähtien Suomen sairaanhoitajaeliitin yhteistyösuhteet 
angloamerikkalaisiin sairaanhoitajajärjestöihin ja sairaanhoitajakoulutukseen oli-
vat tiiviit, joten sairaanhoitajakoulutuksen kansainväliset vaikutteet olivat lähes 
yksinomaan angloamerikkalaisia. Sitä vastoin lääkärikunnan jatkokoulutus- ja 
muu yhteydenpito suuntautui pääasiassa Saksaan aina toiseen maailmansotaan 
saakka. Vasta sen jälkeen lääkärit alkoivat hankkiutua Yhdysvaltoihin tutkimus-
työhön ja jatko-opintoihin. Näiden kahden (hoito)kulttuurin vaikutus osapuol-
ten näkemyksiin nousee mielenkiintoiseksi jatkotutkimuksen aiheeksi.

9.2 Oppikirjat ja valtaprosessit

Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjat voi ajallisesti jaksottaa neljään aikakau-
teen. Esivaiheen aikana sairaanhoitajakoulutuksessa käytettiin oppikirjoina kan-
salle tarkoitettuja valistuskirjoja. Uusi ajanjakso alkoi vuonna 1910, kun ensim-
mäinen täkäläiseen sairaanhoitajakoulutukseen tarkoitettu oppikirja julkaistiin. 
1930-luvun alkuvuosina alkanutta toista kautta leimasivat kolmikantayhteistyö 
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(sairaanhoitajat, lääkärit ja lääkintöhallitus), sairaanhoitajien ja lääkärien kiistely 
asiantuntijatiedosta sekä toisen maailmansodan monenlaiset heijastusvaikutuk-
set oppikirjakysymyksiin. 1950-luvulla alkoi kolmas kausi, jolloin sairaanhoitajat 
rakensivat edelleen näkemystään sairaanhoitajan tehtävästä ja asiantuntijatiedos-
ta. Neljänteen kauteen siirryttiin vuonna 1967, kun Ritva Veteläsuon kirjoittama 
Sairaanhoito-oppi julkaistiin ja siitä tuli sairaanhoitajakoulutuksen pääoppiaineen 
oppikirja.

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys aloitti vuonna 1910 sairaanhoitajakoulu-
tuksen oppikirjojen julkaisemisen. Ratkaisulla oli hyviä seurannaisvaikutuksia 
sairaanhoitajakoulutukseen ja sairaanhoitajien taitotietoon. Sillä oli vähintäänkin 
välillinen vaikutus siihen, että tietopuolisen opetuksen osuus kasvoi, mikä puo-
lestaan edellytti, että käytettävissä oli oppikirjoja. Muuten koulutusaikaa olisi 
jouduttu pidentämään. Sairaanhoitajakoulutuksen teoriaopintojen määrän kasvu 
edisti todennäköisesti myös sitä, että lääkintöhallitus aloitti sairaanhoitajien rekis-
teröimisen vuonna 1915. 

Rekisteröinnillä valtio pyrki kohottamaan potilashoidon tasoa ja sairaanhoi-
tajien ammattitaitoa sekä estämään kouluttamattomien työskentelyn sairaanhoi-
tajana julkisessa terveydenhuollossa. Sairaanhoitajien näkökulmasta rekisteröinti 
vahvisti heidän asiantuntija-asemaansa suhteessa kouluttamattomiin ja edisti pro-
fessionaalistumispyrkimyksiä. Myös lääkärit kannattivat ammattikoulutettujen 
sairaanhoitajien rekisteröintiä, jotta koulutetun ja kouluttamattoman hoitajan vä-
linen ero korostui. Molemmat ammattikunnat saattoivat hyödyntää rekisteröintiä 
omien pyrkimysten ajamisessa – olihan puoskarointiepäilyn herättäminen aiem-
minkin osoittautunut hyväksi keinoksi.   

Sekä nuorempien että vanhempien sairaanhoitajien koulutuksessa käytettiin 
Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen oppikirjoja. Ne yhtenäistivät kaksijakoista 
koulutusta ja loivat sairaanhoitajien asiantuntijatiedolle yhtenäistä tietoperus-
taa kahdenkymmenen vuoden ajan ennen vuotta 1930. Oppikirjat normalisoi-
vat osaltaan kutsumussairaanhoitajan koulutuksen tavoitteeksi 1960-luvulle asti. 
Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita -kirjaa (1921) käytettiin oppikirjana yli 
20 vuotta ja lähes 40 vuoden käyttöön ylsi Sairaanhoidon alkeet (1936). Näin pit-
kät käyttöajat tehostivat oppikirjojen valtaa, koska kirjoja käytettiin kymmenien 
sairaanhoitajavuosiluokkien kasvattamisessa. Oppikirjat olivat tärkeä osa siinä 
normalisointiprosessissa, jolla tavoite juurrutettiin ja jonka avulla sitä ylläpidettiin 
1950- ja 1960-luvulle saakka.

Laihon mukaan sairaanhoitajat hakivat hyväksyntää ja liittoutuivat lääkärei-
den kanssa kutsumalla lääkärin oppikirjakomitean jäseneksi ja julkaisemalla lää-
käreiden kirjoituksia sairaanhoitajalehdissä. Laiho tulkitsee yhteistyön sairaan-
hoitajien liittoutumisstrategiaksi, jossa alisteisessa asemassa olleet sairaanhoitajat 
liittoutuivat vahvan lääkäriryhmän kanssa.1580 Vallankäytön näkökulmasta se, että 
sairaanhoitajat halusivat komiteaan lääkintöhallituksessa sairaanhoitajakoulutuk-
sesta vastaavan lääkintöneuvoksen, näyttää erilaiselta. Lääkintöhallitus tavoitte-
li sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaaloiden hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä. 

1580 Laiho 2005, 258.
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Koulutusuudistus ja järjestöllinen kahtiajako suuntasivat sairaanhoitajajärjestöjen 
mielenkiinnon oppikirjoihin, joista järjestöt kävivät lyhyen valtataistelun vuosina 
1931–1933. Yhteinen näkemys ja yhteistyön malli, sairaanhoitajajärjestöjen oppi-
kirjakomitea, löytyivät lopulta. Sovintoon pääsemistä siivitti pelko vaikutusval-
lan menettämisestä. Järjestöt havaitsivat oppikirjat myös keinoiksi vaikuttaa sai-
raanhoitajakoulutukseen, koska vuosina 1930–1964 opetussuunnitelmien väljyys 
mahdollisti sen. Siksi oppikirjat toimivat eräänlaisina oppiaineiden opetussuun-
nitelmina, joiden perusteella opettajat määrittelivät ainakin osittain oppikurssien 
sisällöt.   

Oppikirjat ja sairaanhoitajalehdet tukivat oppilaiden kasvattamista kutsumus-
sairaanhoitajiksi. Siksi sairaanhoitajajärjestöistä oli tärkeää osallistua oppikirjo-
jen tuottamiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjat olivat myös eräs sairaanhoitajien 
professionaalistumispyrkimysten väline. Tarjoamalla lääkintöhallitukselle mah-
dollisuuden osallistua oppikirjakomitean toimintaan, sairaanhoitajat pyrkivät 
pitämään oppikirjamonopolin itsellään. Käytännössä lääkintöhallituksen ainoa 
vaihtoehto oli laatia oppikirjoja yhteistyössä sairaanhoitajien kanssa: näillä oli 
kymmenien vuosien taitotieto, ja ammattiaineopintojen oppikirjoja on vaike-
aa, jopa mahdotonta laatia ilman ammattikuntaan kuuluvien asiantuntijatietoa. 
Edellä olevan perusteella tulkitsen, että oppikirja-asioissa vahvemman rooli oli 
sairaanhoitajilla. 

Oppikirjojen avulla sairaanhoitajat yrittivät vahvistaa otettaan sairaanhoitaja-
kasvatukseen ja tässä he onnistuivat kohtuullisen hyvin: vuodesta 1934 lähtien lää-
kintöhallitus velvoitti – oppikirjakomitean ehdotuksesta – sairaanhoitajaoppilaat 
ostamaan oppikirjat uusina ja määräsi myös jokaisen opetussairaalan hankkimaan 
kirjat. Näitä määräyksiä noudatettiin koko tarkastelujakson ajan. Voidaan siis sa-
noa, että oppikirjakomiteat pystyivät vaikuttamaan oppikirjojen avulla siihen, 
mitä sairaanhoitajakoulutuksessa opetettiin ja missä laajuudessa.   

Oppikirjojen hyväksymismenettelyllä lääkintöhallitus yritti rajoittaa sairaan-
hoitajakoulutukseen sisältyvän lääketieteellisen asiantuntijatiedon määrää ja laa-
tua. Tosiasiallisesti hyväksymismenettely jäi melko vähämerkitykselliseksi jälkikä-
teisvalvonnaksi, koska päätökset tehtiin sen perusteella, mitä oppikirjakomiteassa 
oli ensin päätetty. Oppikirjojen laadinta- ja julkaisuprosesseissa valtaa käytti ko-
mitea ja erityisesti sen pitkäaikainen puheenjohtaja Venny Snellman. Hän toimi 
samanaikaisesti vuosia komitean ja Helsingin ulkopuolella toimivien koulujen 
yhdyshenkilönä.     

9.3 Sairaanhoitajan asiantuntijatieto ja valtaprosessit

1910-luvulta lähtien nuorempien ja vanhempien sairaanhoitajien koulutuksessa 
käytettiin samoja oppikirjoja, mikä kavensi tutkintojen välistä eroa ja vahvisti yh-
tenäisen asiantuntijatiedon perustaa. Oppikirjakomitea vaati oppikirjoihin lisää 
”käytännöllistä osuutta”: esimerkiksi sairauksien oireet, diagnoosi ja lääketieteelli-
nen hoito määriteltiin sairaanhoitajan työssä välttämättömiksi tiedoiksi. Komitea 
vahvisti itse asiassa tahattomasti käsitystä sairaanhoitajasta apulääkärinä, jonka 
asiantuntijatieto pohjautui lääketieteelliseen tietoon – tavoite oli aivan päinvas-
tainen. Näkemys sairaanhoitajasta lääkärin taitavana apulaisena sisältyi oppikir-
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joihin Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita (1912) ja Sairaanhoidon alkeet 
(1936). Vuonna 1967 julkaistussa Sairaanhoito-opissa sitä ei enää mainittu. 

Sairaanhoidon alkeet (1936) ja Sairaanhoito-oppi (1967) laajensivat sairaanhoi-
tajan asiantuntijatietoa sisällyttämällä siihen potilaiden ohjauksen ja neuvonnan 
sekä vakiinnuttivat terveysvalistuksen sairaanhoitajan asiantuntijatiedon keskei-
seksi osa-alueeksi. Voitaneen sanoa, että sairaanhoidon oppikirjat palvelivat osal-
taan hyvinvointi-Suomen rakentamista, koska kirjat valjastettiin muokkaamaan 
sairaanhoitajaa terveellisten elämäntapojen valistajaksi. Samalla juurrutettiin sai-
raanhoitajiin itsetarkkailua ja terveellisiä elämäntapoja, mitkä puolestaan auttoi-
vat jaksamaan fyysisesti ja psyykkisesti raskaassa työssä.  

Toinen maailmansota vaikutti oleellisesti käsityksiin sairaanhoitajan asiantun-
tijatiedosta ja -asemasta. Sairaanhoitajakoulut pitivät kiinni kutsumussairaanhoi-
tajaksi kasvattamisesta. Samanlainen näkemys oli keskusvirastossa, joka halusi pi-
tää sairaanhoitajat lääkärin apulaisina. Monenlaiset yhteiskunnalliset muutokset 
ja uudenlainen oppilasaines pakottivat lopulta sairaanhoitajakoulutuksen muut-
tumaan. Sairaaloissa kutsumussairaanhoitajan korvasi jo 1940-luvun loppupuo-
lelta lähtien näkemys sairaanhoitajan työstä ammattina. Muutosta vauhditti se, 
että sairaanhoitajien oli etsittävä itselleen uusi tehtävä ja asiantuntijatieto sekä tila 
työyhteisöissä. Uudet ammattiryhmät olivat nakertaneet omat toimintakenttänsä 
sairaanhoitajille aiemmin kuuluneista alueista ja osasivat määritellä asiantunte-
muksensa: lääkintävoimistelijat olivat kuntouttamisen, laboratoriohoitajat labo-
ratoriotyön ja apuhoitajat perushoidon asiantuntijoita.

Sairaanhoitajan asiantuntijatiedon määrittelemättömyyttä ylläpiti myös am-
mattikoulutuksen pääoppiaineen vanhentunut oppikirja. Ajantasaisen oppikirjan 
puute esti sairaanhoitajia löytämästä ydintehtäväänsä, koska oppilaat eivät kyen-
neet opiskeluaikanaan muodostamaan käsitystä tulevista tehtävistään. Ristiriita 
oppikirjan kutsumussairaanhoitajan ja arkitodellisuuden välillä oli suuri. Koska 
pääoppiaineen oppikirja ei luonut yhtenäistä tietoperustaa, jokainen koulu me-
netteli omalla tavallaan. Yksi sairaanhoitajan asiantuntijatiedon jäsentymisen 
merkkipaalu oli se, että 1950-luvulla sairaanhoitajat saivat virallistettua sairaan-
hoito-opin käsitteen. Lääkintöhallitus määritteli sairaanhoito-opin sairaanhoita-
jakoulutuksen pääoppiaineeksi, ja tämä päätös vahvisti sairaanhoitajan asiantun-
temuksen irrottautumista lääketiedekeskeisyydestä. Erityisen suuri vaikutus sillä 
olisi pitänyt olla koulutukseen, mutta esteeksi muodostui vanhentunut oppikirja. 
Se hämmensi opettajia ja oppilaita, mutta vaihtoehdot olivat olemattomat, kos-
ka vieraskielisen oppikirjan käyttöönotto oli mahdotonta oppilaiden vaatimatto-
man kielitaidon takia. Oppikirjakomitea ei myöskään löytänyt sopivaa ulkomaista 
oppikirjaa, joka olisi voitu suomentaa ja muokata täkäläisiin oloihin sopivaksi. 
Toisaalta pääoppiaineen oppikirjasta luopuminen olisi ollut signaali lääkintöhal-
litukselle ja lääkäreille siitä, että sairaanhoitajilla ei ollut omaa tietoperustaa vaan 
asiantuntemus voi rakentua lääketieteelliseen tietoon.    

Kutsumussairaanhoitaja-näkemykseen perustuneen oppikirjan käyttö syvensi 
niin sairaanhoitajien kuin muidenkin epätietoisuutta sairaanhoitajan asiantunte-
muksesta. Tilanne oli hankala, sillä lukumääräisesti suurimman työntekijäryhmän 
koulutuksen jälkeenjääneisyys saattoi leimata koko terveydenhuoltoalaa ja vähen-
tää sen vetovoimaisuutta. Sairaanhoitajakoulutuksen hakijoiden määrä väheni 
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1940- ja 1950-luvulla ja huomattava osa sairaanhoitajista poistui alalta. Siitä voi 
päätellä, että koulutus, sairaanhoitajien henkilökohtaiset tarpeet ja työ sairaalois-
sa eivät kohdanneet. Se, että lääkintöhallitus ei puuttunut tilanteeseen, vaikka se 
muuten määräsi vähäpätöisistäkin asioista, kertoo mahdollisesti siitä, että keskus-
hallitus ei halunnut, voinut tai osannut kehittää sairaanhoitajakoulutusta.    

Lääkärit pyrkivät lujittamaan sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjojen avulla 
auktoriteettiasemaansa ja suojelemaan asiantuntijatietoaan. Rajoittamalla oppi-
kirjojen lääketieteellisen tiedon määrää, laajuutta ja laatua he yrittivät tukea lää-
ketieteen ylivertaista asemaa ja hillitä sairaanhoitajien professionaalistumispyr-
kimyksiä. Toisaalta lääkärit olivat havainneet sairaanhoitajien oppikirjat hyviksi, 
joten niitä lukivat myös lääketieteen opiskelijat, sillä kirjat olivat ajantasaisia ja itse 
asiassa ainoita suomenkielisiä alan oppikirjoja. Voikin todeta, että sairaanhoitaji-
en oppikirjat loivat ja vakiinnuttivat terveysalan suomenkielistä käsitteistöä.

Oppikirjat toimivat sillanrakentajina ja yhteistyöfoorumina sairaanhoitajien, 
lääkäreiden ja lääkintöhallituksen välissä muodostaen tilan, jossa ammattikunnat 
harjoittelivat yhteistyötaitojaan. Repivien riitojen jälkeen, 1930-luvulta lähtien 
oppikirjoista muodostui kolmen keskeisen toimijan yhteinen hanke, jossa jokai-
sen osallistujan taustavaikuttimet olivat erilaiset. Oppikirjakomiteat säilyttivät toi-
mintakykynsä myös myöhempien välienselvittelyjen aikana nähtävästi sen takia, 
että oppikirjat tulkittiin lääkäreiden ja sairaanhoitajien yhteiseksi eduksi puoska-
rointia vastaan. Monopoliasemassa olleilla komiteoilla ei ollut kilpailijoita, mutta 
toisaalta niiden oli vastattava oppikirjatuotannosta. Oppikirjakomiteat olivat ta-
vallaan panoptikoneja, joissa muita tarkkailemalla saatiin aikaan mittava määrä 
oppikirjoja. Niiden välityksellä sairaanhoitajat saivat käyttöönsä sellaista tietoa, 
jota he käyttivät asiantuntemuksensa rakentamisessa.

Oppikirjakomiteat olivat tila, jossa sairaanhoitajat olivat enemmistönä ja vah-
voja vallankäyttäjiä. Heillä oli hallussaan sairaanhoitajakasvatuksen, oppikirjojen 
toimittamisen ja julkaisemisen asiantuntijatieto ja -asema. Sairaanhoitajilla oli 
mahdollisuus toimia oman työnsä asiantuntijoina, mutta sitä komiteoiden sai-
raanhoitajajäsenet eivät kyenneet täysin hyödyntämään, koska ammattikunta 
vasta rakensi käsitystä omasta asiantuntemuksestaan. Lääkärijäsenet eivät olleet 
alisteisessa asemassa, koska heillä oli lääketieteen asiantuntijan asema ja status. 
Tulkitsen oppikirjakomiteat yhteistyön rakentajatiloiksi, missä osapuolilla oli 
mahdollisuus esittää näkemyksensä ja hioa kompromissiratkaisuja.  

9.4 Lopuksi

Tutkimusprosessin päätteeksi on kysyttävä, mitä empiirisesti ja käsitteellisesti uut-
ta tutkimus tuo valtakeskusteluun, ammattikasvatuksen historiantutkimukseen ja 
keskusteluun sairaanhoitajakoulutuksesta. 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa Foucault’n ajatuksia on sovellettu lähinnä 
kansa-/peruskoulua ja lukiota sekä niiden oppikirjoja tai opettajia käsittelevissä 
tutkimuksissa. Tavoitteenani oli monipuolistaa ammatillisen koulutuksen histo-
riantutkimusta. Käyttämäni tutkimusmenetelmä ja lähestymistapa osoittautuivat 
toimiviksi sekä ammattikasvatuksen että ammatillisen koulutuksen historiantut-
kimuksessa. 
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Tutkimustyötä aloittaessani suunnittelin keskittyväni sairaanhoitajakoulu-
tuksen oppikirjoihin. Foucault’n valta-analyysin valinta tutkimuksen viitekehyk-
seksi johti kuitenkin nopeasti siihen, että tutkimuskohde laajentui oppikirjoista 
sairaanhoitajaksi kasvattamiseen. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna omassa tut-
kimuksessani sairaanhoitajajärjestöt ja sairaanhoitajaeliitti nousivat keskeisiksi 
toimijoiksi – lääkintöhallituksen ja lääkäreiden rinnalle – sairaanhoitajaksi kas-
vattamisessa. Toisen maailmansodan vuosiin saakka ammatilliseen koulutukseen 
ja sairaanhoitajien työhön liittynyt päätösvalta keskittyi pääkaupunkiseudulla toi-
mineelle sairaanhoitajaeliitille. 

Sairaanhoidon oppikirjojen keskeinen asema sairaanhoitajakoulutuksessa 
ja sairaanhoitajaksi kasvattamisessa on tämän tutkimuksen esiin nostama uusi 
empiirinen tieto. Uusi tutkimustulos on myös se, että sairaanhoitajaeliitin, -jär-
jestöjen, lääkärikunnan ja lääkintöhallituksen yhteinen päämäärä oli kouluttaa 
kutsumussairaanhoitajia. Tutkimukseni osoittaa myös sen, miten monitahoinen, 
laaja-alainen ja hitaasti muuntuva sairaanhoitajaksi kasvattamisen prosessi oli.

Valta-analyysin kaltaisen vahvan viitekehyksen soveltaminen oli haasteellista, 
koska viitekehystä ei saanut päästää ohjaamaan tutkimustuloksia ennalta. Kons-
truoidessani sairaanhoidon oppikirjojen välittämää näkemystä sairaanhoitajasta 
käsiteanalyysin avulla en käyttänyt valta-analyysia, sillä se olisi kapeuttanut tarkas-
telua ja jättänyt piiloon joitain elementtejä. Siksi päädyin soveltamaan aineistoläh-
töistä dokumenttianalyysiä. 

Foucault´n valta-käsitteen moninaisuus ja vaikeaselkoisuus yllättivät – ennak-
koon varautumisesta huolimatta. Hänen näkemystensä tulkintojen ristiriitaisuus 
ja niistä käyty keskustelu pakottivat poikkeamaan monille sivupoluille ja kierto-
teille. Siksi oman tulkintani rakentaminen Foucault´n valta-käsitteestä ja valta-
analyysista oli työläs, monipolvinen ja hyvin hidas prosessi. Foucault’n ajatusten 
soveltamisen vaikeus kehotti varovaisuuteen sekä tekstissäni että johtopäätöksis-
säni. Työstin pitkään omaa näkemystäni dispositiivista ja pohdin liiallisen yksin-
kertaistamisen ja väärintulkinnan mahdollisuutta. Päädyin tältä osin esimerkiksi 
Matti Peltosen tulkinnasta poikkeavaan näkemykseen.

Tutkimukseni tuloksena tuon valtakeskusteluun oman näkemykseni valta-ana-
lyysista ja sen sovelluksen ammatillisen koulutuksen historian- ja oppikirjatutki-
mukseen tietoisena siitä, että tulkintani on vain yksi monista eri mahdollisuuksista. 
Tulkitsen valta-analyysin teoreettiseksi käsitekehikoksi – en analyysimenetelmäk-
si – jonka avulla voi nostaa esiin ja analysoida valtaverkostoja, niissä esiintyvää 
valtaa ja valtaprosesseja. Merkityksellisiä ovat sekä kielelliset että ei-kielelliset 
diskurssit. Vallan ilmenemismuodot ovat monenlaisia: esimerkiksi yksilöön tai 
ryhmään kohdistuvaa kurinpitoa, normalisointia tai hallintaa. Vallan ja tiedon 
palmikkomainen punoutuminen toisiinsa ilmenee esimerkiksi asiantuntijavalta-
na. Oleellista on se, että valtaa muodostuu ihmisten välisessä toiminnassa, vaikka 
vallankäyttö voi olla myös institutionalisoitunutta.  
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HELSINGIN YLIOPISTOMUSEO 

Lääketieteen historian arkisto
B-luokka: Uotila Tuovi
B-luokka: Muut hoitajat A-J (Jalo Tyyne)
B-luokka: Muut hoitajat T-Ö (Tudeer Lilli)
B-luokka: Muut Hoitajat T-Ö (Voipio Enni) 
B-luokka: Sekalaista hoitajille kuulunutta aineistoa (Hirstiö Alina Olivia) 

KANSALLISARKISTO

Helsingin diakonissalaitos I, hallintoarkisto
Lina Snellman
Kansio 1 
Sjukvårdsteorier-vihkot, Snellmanin muistiinpanoja lääkäreiden luennoilta ja muita muis-
tiinpanoja, Ofulländad kurs,  lääkäreiden luentorunkoja, Lisa Witismannin muistiinpanot 
luennoilta syksyllä 1898–keväällä 1899.  

Helsingin sairaanhoito-opiston arkisto 
I Sairaanhoitajajaosto + yhteiset (hallinnolliset asiakirjat)
Ace
1 Oppikurssien päivä- ja pöytäkirjat vuoteen 1907–1921, 1930, 1940–1942
Ace
4–7 Oppikurssien päiväkirjat 1939–1948
Ca 
1–5 Sairaanhoitajakoulun johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1930–1961    
Cc
1 Opettajakokousten pöytäkirjat, otantavuodet 1946–1950, 1960, 1970, 1980  
Ce
1 Johtavien sairaanhoitajien kokousten pöytäkirjat 1931–1950
Cd 
2 Muistioita ja pöytäkirjoja mm. sairaanhoitajakoulutuksen neuvottelupäiviltä 1959–
1963
Def 
1–4 Valmistavan koulun kertomuksia 1931–1956
Deg 
1 Sairaanhoitajakurssien kertomuksia 1923–1929 sekä vuosikertomuksia 1930–1946
Eaa
1 Helsingin sairaanhoito-opiston kirjeenvaihto 1927–1968: lääkintöhallitus
Eab
1 Helsingin sairaanhoito-opiston kirjeenvaihto 1932–1958: tarkastaja Snellman
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Fdb
5 Opetusohjelmia 1930–1950-luvuilta, eri oppiaineiden opetusta suunnitelleiden työryh-
mien muistiinpanoja ja pöytäkirjoja, keskusviraston kirjeitä eri oppiaineiden opetuksesta, 
Kuopion lukujaksot   
6 Opetussuunnitelmia ja -ohjelmia 1930–1960-luvuilta, ns. Kaalamon kysely
8 Opetussuunnitelmia ja -ohjelmia, luonnoksia 1953–1958
9 Opetussuunnitelmia ja -ohjelmia 1954–1964, LKH:n opetussuunnitelmaneuvottelun 
asiakirjoja 1961 
Hj
1 Koulutus-, historia- ja työkomiteoiden papereita
Hk
3 Sekalaista aineistoa, mm. Goffi n vierailuun liittyviä papereita  

Opettajat 
Ck 
1 Helsingin yliopistollisen sairaalan ylihoitajien kokouksia 1931–1948, 1952     
2 Helsingin yliopistollisen sairaalan ylihoitajien kokouksia 1928–1937, yleissuunnitelma 
oppikirjaa ”Sairaanhoidon alkeet” varten, sekalaista  
Fc
1 Lääkintöhallituksen kirjeet 1954–1967, lista käytetyistä oppikirjoista, kirjeenvaihtoa 
LKH, HSO, AKH 

Aino Maria Havanto
Hea Db Hallinnollisia asiakirjoja 1950–1960-luvulta

Irja Pohjalan arkisto
Ckd
1–2 HSO opettajakokousten pöytäkirjat 1958–1968
Ckf 
1–2 SJO-VTO Opettajaneuvosto 1949–1962
3–6 Opettajaneuvosto – muistiinpanoja, esityslistoja, pöytäkirjoja, sisäisiä asioita 1962–
1967 
Fc
1 Viipuri – Kuopio – Helsinki oppilaitosten välistä kirjeenvaihtoa 1935
2 Sekalaisia lähetettyjä ja saapuneita kirjeitä, myös HSO:n ja LKH:n kirjeenvaihtoa 1950–
1970-luvulta
3 Lääkintöhallituksen kirjeitä 1950–70-luvut 
5 sairaanhoitajajärjestöjen valtuuskunnan aineistoa liittyen sairaanhoitajakoulutukseen, 
kirjeenvaihtoa, lakiluonnoksia
6+7+8+9 (yhdistetty jossain vaiheessa) LKH:n kirjeet ja määräykset 1950–1960-luku, kou-
lun sisäisiä asioita 1960-luvulla 
Hd
3 1958–1970 HSO/tiedotteita, opintoyhteistyö laitoksessa
Hea II
1 1950-lukua, oppilashuolto, etiikan luento (käsikirjoitus), oppilaskotijohtajien neuvotte-
lupäivien pöytäkirjoja,
   HSO:n opetuskäsikirja 1960-luvulta
2 Pohjalan muistiinpanoja opiskelija-ajalta USA:ssa, hoitokertomus-ohjeet, 1930-lukua, 
muutamia LKH:n kirjeitä
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3 valmistavan koulun ”materiaalimalli”, opiskelumateriaalia USA:sta
4 sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia, oppijaksokuvauksia, 1960-luku
6 Eri aineiden oppisisältöjä, ”suuret lakanat”, opetusohjelmia 1950–1960-luvuilta, Kuopi-
on oppilaiden opiskelu Helsingissä 1950-luvulla
9 opetusohjelmia 1954 sekä eri oppijaksojen sisältöjä
12 HSO:n sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelma 1960–1963
24 opetussuunnitelmia ja valmisteltuja luentoja 1930-luvulta
Hfa
1 1940–1950 sairaanhoitajan työn historiaa, koulutuksen kehittämisaineistoa, koulutus-
komitea
4 Koulutus ja ammatissa kehittyminen, sairaanhoitajapula, palkka-asioita, 1940-lukua
5 Terttu Telan ehdotus 2½-vuotiseksi koulutukseksi 1951
9 Oppikirja Sairaanhoidon alkeet käsikirjoitus, Tyyne Luoman kirjoittama pieni lehtinen
11 Pohjalan kirjeenvaihtoa, Lyyli Haganin kirje Aino Durchmanille 1959, puheita, luon-
noksia, lehtiä
15 Sairaanhoitajaliiton ja SHKS:n korkeakoulutoimikunnan pöytäkirjoja yms. 1966–1967 
25 Opetussuunnitelman kehittämistä 1961–1963, biologisten perusaineiden opettajien 
neuvottelupäivät 1961 
Hfb
1–2 Valmistavien oppijaksojen opettajien kokous 1952, opettajien neuvottelupäivien asia-
kirjoja, johtajien kokousten muistioita 1950-luku, Sairaanhoitajahoitajakoulujen ja opis-
tojen johtajien neuvottelupäivät 1959, 
johtajien neuvottelupäivät 1962  
Mac
1–2 Muistioita, mietintöjä 1940–1950-luvuilta, yksittäisiä asioista koskevia lausuntoja, 
SJO-VTO lausuntoja mietinnöistä
11 Dekaani Harald Teirin kirje HSO:lle sekä muita asiakirjoja lääkärin assistentin koulut-
tamisesta, Pohjoismaiden neuvoston kirje Suomen valtuuskunnan ehdotuksesta korkeam-
masta sairaanhoitajakoulutuksesta 1965, 
Sairaanhoitajaliiton kirjelmiä 1960-luvulta mm. AKH:een siirtymisestä, HSO:n toimikun-
nan lausunto asetukseen 29/1966.
Mb
4 Sairaanhoitajien koulutussäätiön tutkimusaineistoa, Pohjalan yksityisaineistoa, Vuor-
lehdon kirje 
  
Helsingin yleisen sairaalan arkisto
Ca
8         Sairaalahallituksen pöytäkirjat 1898–1899
Da
1–15   Sairaalahallituksen  kirjeenvaihto 1861–1928
Ea 
15       Sairaalahallitukselle saapuneet asiakirjat 1908–1909 

Helsingfors svenska sjukvårdsinstituts arkiv 1948–1998
Ea
2 Mediscinalstyrelsen 1954–66, föreskrifter från centralstyrelsen

Hoitotyön yksityisarkistot ja muistitieto-hankkeen arkisto  
Annemarie van Bockhoven
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Kansio 2
Mm. kirjeenvaihtoa, jatko-opistoon liittyviä asiakirjoja, sekalaista sairaanhoitajien koulu-
tukseen liittyvää aineistoa  

Kirsti Karttunen
Kansio 2
Mm. esitelmiä erilaisilla opintopäivillä 1961–1968, muita työhön liittyneitä esitelmiä, ar-
tikkeleita, puheita, muistioita

Venny Snellmanin arkisto 
Kansio 2 
Mm. esitelmäluonnoksia, matkamuistiinpanoja 1920- ja 1930-luvulta

Kansio 5
Mm. matkamuistiinpanoja 1940-luvulta, sekalaista aineistoa sairaanhoitajakoulutukseen 
liittyen 

Lääkintöhallituksen arkisto  
I 
Eab 
111–152 Viranomaisilta ja yksityisilta saapuneita asiakirjoja 1896–1905
Hg 
1 Lääkintöneuvos H. Lavoniuksen asiakirjoja 1919–1937 mm. sairaanhoitajia koskevaa
2 Lääkintöneuvos H. Lavoniuksen papereita 1920-luvulta, kirjeenvaihto yms. 1917–1942  
Hh 
1 Painetut komiteanmietinnöt, tutkielmat ja muut asiakirjat, yliopistoklinikoiden sairaan-
hoitajakoulun ”Kirurgin kurssin” opetusohjelma 1914, 1920   

V
Ea
321 Saapuneet kirje- ja anomusasiakirjat 1941 (sisältää myös tammikuussa 1941 saapunei-
ta asiakirjoja) 
Ebm 
1–11 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1930–1948, 1949 (osa)
12 Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1949 (osa). Sekalaista sairaanhoitaja-koulu-
tukseen liittyvää
Da
44 Kirje- ja päätöskonseptit 1937 (2301–4500)
Hf
1  Ehdotukset laiksi sairaalahoidon järjestämisestä asiakirjat sekä muut diarioimattomat 
asiakirjat 1913–1946
4  Hoitohenkilökunnan pukuasioita koskevat asiakirjat 1930-luvulta 1970-luvulle 
Hg 
1  Sairaanhoitajakoulujen ohjelmat, perusaineet 1957–1957
2  Sairaanhoitajakoulujen ohjelmat, sairaanhoidon alat 1957–1957
4  Sairaanhoitajakoulut, ohjelmatyö 1955–1957
10 Tarkastaja Venny Snellmanin kirjeenvaihto, puheet, raportit ja muut asiakirjat 
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Senaatin talousosaston arkisto
Aa
12–14 Kirjediaarit 1903–1905  
18 Kirjediaarit 1909 
Ab
26 Saapuneet anomusasiakirjat 1917   

Sjuksköterskeföreningen i Finland
Kansio Elevhemmet och -skolan I  
Styrelsensa protokollbok 1900–1909, elevhemmet/protokoll mm. 1900–1909, elevhemmet 
och  -skolan rörande ansökningar till myndigheter 1899–1917

Kansio Elevhemmet och -skolan II  
Elevhemmet och -skolan protokoll mm. 1910–1912, 1913–1918, 1919–1923, 
om sjuksköterskeutbildningen, instruktioner gällande Elevhemmet och -skolan, diverse

Kansio Lackström
Mm. erilaisia Olga Lackströmin asiakirjoja, todistuksia, kirjoituksia ja niiden luonnoksia

Kansio Sophie Mannerheim
Mm. Mannerheimin kirjeiden kopioita, muistiinpanovihkoja ja irrallisia muistilappuja, 
matkaraportteja, ”Lista öfver böcker”
 
JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTO 

Kuopion lääninsairaalan arkisto
Db
3 Lääkärin kirjekonseptit 1871–1902

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU, SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Kirjaston historiallinen kokoelma
Tyyne Kesselin vuonna 1954 laatima kirjoitus ”Alamme oppikirjojen synnystä ja kehityk-
sestä”

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 

Oulun sairaanhoitajataryhdistyksen arkisto
Da
1 Toimintakertomukset 1922–1932
Ua
1–4 Toverilehti Kipinän vuosikerrat 1916–1919

Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto I
Db
1a Johtokunnan kirjeiden toisteet 1930–1943
Eb
1a Johtokunnalle saapuneet kirjeet 1945–1950
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SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN I FINLAND ARKIV

Sjuksköterskeföreningens i Finland protokoll 1897–1928

Kansio Reserapporter
Matkakertomuksia, -esitteitä, paljon sairaanhoitajakoulutukseen liittyvää ulkomaista ai-
neistoa 

Kansio Utbildningen 1800–1920 
Sekalaisia asiakirjoja, koulutuskomitean asiakirjoja 

Kansio Undervisningskommitté 1930-talet
Oppikirjakomitean asiakirjoja, muita koulutukseen liittyviä asiakirjoja

STAKES

Lääkintöhallituksen arkisto  
Ea-sarja  Saapuneet kirjeet ja asiakirjat vuodesta 1950 lähtien
Sairaanhoitajakoulujen vuosikertomukset 1950–1968
Lääkintöhallituksen kirjeiden toisteet 1950–1970 

Kansio Helle
Tarkastaja Sirkka Helteen sekalaisia asiakirjoja, mm. hoitohenkilöstön koulutukseen liit-
tyviä, tilastoja

Kansio Sairaanhoitajien koulutuksesta 1962–1965
Sekalaisia asiakirjoja, muistiinpanoja, kirjeiden toisteita, valmistelupapereita

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM

Konrad ReijoWaaran arkisto
Kansio I: 7 Kirjeitä 1880–1895 
Kansio II: 8 Kiertäviä sairaanhoitajia koskevia asiakirjoja
Kansio III: 3–4 Käsikirjoituksia  

Duodecim-seuran pöytäkirjoja 1900–1902
Duodecim-seuran pöytäkirjoja 18.11.1902–26.1.1905

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Kansanrunousarkisto
Hoitotyön muistitietohanke 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN ARKISTO 

Vuosikertomukset 1880–1881
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TOIMIHENKILÖARKISTO

Sairaanhoitajien koulutussäätiön arkisto 
Ba 
1 Kirjatuotanto-korttiluettelo

Ca
1 Hallituksen pöytäkirjat 1945–1953
2 Hallituksen pöytäkirjat 1954–1964
3 Hallituksen pöytäkirjat 1945–1968
Cc
1 Oppikirjakomitean pöytäkirjat liitteineen 1933–1944
2 Oppikirjakomitean pöytäkirjat liitteineen 1945–1960 (1961–1964 puuttuu)
3 Julkaisutoimikunnan pöytäkirjat liitteineen 1965–1982

Da
1 Toimintakertomukset 1945–1963
2 Toimintakertomukset 1968–1982

Fa
1–9 kotimainen ja kansainvälinen kirjeenvaihto 1930-luvulta 1970-luvulle
Fb
1 Lausunnot, raportit 1960–1978 ja matkakertomukset 1982–1993
Fc
1 Kirja-arvostelu 1930- ja 1940-luku
2 Kirja-arviointeja  -kortisto 1945–1980-luvulle
3 Kirja-arviointeja 1953–1986

Hc
1 Venny Snellmanin liittyviä asiakirjoja, puheita ja muistiinpanoja sekä T. Tuulion artik-
kelin eripainos
Hea
1–7 Eettiset, fi losofi set, psykologiset, pedagogiset ja kulttuuriset kirjahankkeet
Hec
1–8 Anatomiaa ja fysiologiaa, sairauksia, terapiaa, kuntoutusta koskevia kirjahankkeita
Hef
1–5 Historiaa koskevia kirjahankkeita ja tutkimusaineistoa
Heg
1–4 Muu julkaistoimintaa koskevaa    

Suomen sairaanhoitajaliiton arkisto
Ca
1–3 Hallituksen pöytäkirjat 1925–1936

Sairaanhoitajajärjestöjen valtuuskunnan pöytäkirjat 1951–1962

Vuosi- ja liittokokousten pöytäkirjat 1945–1947
Vuosi- ja liittokokousten pöytäkirjat 1955–1958
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TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Enni Voipion arkisto 
Hfa
1 Johtajatar Enni Voipion papereita mm. sielutieteen ja etiikan opetuksesta, kirjeenvaihtoa 
sairaanhoitajakoulutuksesta
3 Johtajatar Enni Voipion asiapapereita mm. lausuntoja ja kirjeitä sairaanhoitajakoulu-
tuksesta, 

VALTIONEUVOSTON ARKISTO

Valtiovarainministeriön arkisto
Komitea-arkisto
Rinteen toimikunnan asiakirjat
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PAINETUT LÄHTEET

SÄÄDÖKSET

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Sääntö Läänilääkäreille Suomessa. Annettu Helsingin 
kaupungissa 17:tenä p. tammikuuta 1832. Präntätty J. Simeliuksen lesken tykönä 1832. 

Suomen suuriruhtinaan asetuskokoelma 

Asetus 33/1892 Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus koulutettujen hoitajattarien 
asettamisesta maan yleisiin sairashuoneisiin

Asetus 42/1898 Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus hoitajista ja hoitajattarista 
maan yleisissä sairashuoneissa

Asetus 14/1911 Armollinen asetus sairaanhoitohenkilöistä Suomessa. Annettu 5/18 päivä-
nä syyskuuta 1910.

Suomen asetuskokoelma

SA 145/1926 Asetus kätilöopetuksesta

SA 340/1929 Laki sairaanhoitajattarien koulutuksesta.

SA 424/1929 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta

SA 425/1929 Asetus valtion sairaanhoitolaitosten sairaanhoitohenkilökunnasta
SA 426/1929 Asetus sairaanhoitajattaren ja sairaanhoitajantoimen harjoittamisesta
SA 427/1929 Asetus naispuolisen tarkastajantoimen asettamisesta lääkintöhallitukseen 
sairaanhoitajatarkoulutusta varten. 
SA 59/1933 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta
SA 320/1934 Asetus kätilöiden koulutuksesta
SA 421/1934 Lääkintöhallituksen johtosääntö
SA 453/1937 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 27.2.1933 annetun asetuksen 
muuttamisesta.
SA 198/1939 Sukupuolitautilaki
SA 197/1939 Laki yleisestä sairaanhoidosta
SA 220/1944 Laki kunnallisista terveyssisarista
SA 223/1944 Laki kunnallisesta kätilöntoimesta

SA 224/1944 Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista

SA 1231/1945 Laki hierojan toimesta 

SA 85/1946 Asetus lääkitysvoimistelijan ja koulutettujen hierojien koulutuksesta ja am-
mattitoiminnasta

SA 604/1946 Työaikalaki

SA 515/1947 Lääkintöhallituksen johtosääntö

SA 272/1950 Laki kunnallisista kodinhoitajista

SA 273/1950 Asetus kunnallisista kodinhoitajista

SA 434/1956 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta annetun asetuksen muuttamises-
ta

SA 713/1965 Laki työaikalain muuttamisesta
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SA 598/1967 Laki sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön 
kouluttamisesta. 

SA 418/1968 Asetus sairaanhoitotoimen ja muun vastaavanlaisen henkilöstön koulutta-
misesta

SA 1074/1992 Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta

SA 559/1994 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

KOMITEANMIETINNÖT

KM 1888:2 Kielioppikirjakomitea

KM 1889:10 Suunnitelmia Suomen kansakoulujen oppi- ja lukukirjoja varten. Tarkoitusta 
varten asetetun komitean mietintö

KM 1912:5 Komitea asetettu valmistamaan ehdotusta kätilöiden opetuksen järjestämiseksi 
ja uudeksi asetukseksi kätilöistä

KM 1920:8 Komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajataropetuksen järjestä-
miseksi

Ns. Idmanin komitea

KM 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö.

Ns. Palménin komitea

KM 1948:5 Oppikirjakomitean mietintö

KM 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö

Ns. Mustakallion komitea

KM 1958:17 Mielisairaanhoitajien koulutuskomitean mietintö.

KM 1966:B47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.

KM 1967:B5 Sairaanhoitokoulutuksen hallintokomitean mietintö

KM 1967:B22 Mielisairaanhoitajatoimikunnan mietintö 

KM 1973:139 Oppimateriaalikomitean mietintö
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Liite 1

Dokumenttianalyysin ensimmäinen teemarunko 

1. Juridis-diskursiivinen valta ja hallinnallisuus 
• lainsäädäntö
• koulujen ylläpitäjien ohjeet ja määräykset 
• koulujen opetusohjelmat ja opetussuunnitelmat, oppiainekohtaiset sisällöt 
• koulutuksen konkreettiset toteuttamisjärjestelyt
• edellä lueteltuja koskevat viranomaisohjeet ja -määräykset
• tutkinto
• rekisteröinti 
• viranomaisten ja koulujen päätösvaltaan ja muuhun julkiseen vallankäyt-

töön liittyvät dokumentit
• sairaanhoitajien kysyntä ja tarjonta
• valtion komiteoiden mietinnöt  

2. Normalisoiva valta 
• sairaanhoitajan persoonaan ja ominaisuuksiin liittyvät määrittelyt
• sairaanhoitajaksi kasvattaminen 
• kutsumus
• naimattomuus ja sukupuoli
• perheettömyys
• sairaanhoidon ihanteellisuus ja henki 
• oppilaan erottaminen, perusteet ja käytännöt
• asiantuntijatieto
• oppilaskodin kasvatustehtävä 
• koulujen ohjeet ja säännöt
• eettiset ohjeet

3. Kurinpito
• työpukeutuminen, ulkonäkö
• asuminen (asumispakko, sairaanhoitajien asuminen)
• asumisen säännöt ja ohjeet
• vapaa-ajan valvonta
• konkreettinen kuri ja järjestys 
• sairaanhoitajaksi kasvattaminen, koulujen ohjeet ja säännöt
• sairaalaetiketti
• opettajan/ohjaajan ja oppilaan suhde
• oppilaan kuuliaisuus, nöyryys, kyseenalaistamattomuus 

4. Sairaanhoitajat ja lääkärit ja asiantuntemuskannanotot 
• millainen tieto on lääkärin asiantuntijatietoa
• millainen tieto ei kuulu sairaanhoitajan asiantuntijatietoon
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• konkreettiset rajaamisyritykset
• kiistely koulutuksen pituudesta, pohjakoulutuksesta 

5. Sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoihin liittyvä aineisto
• myös oppikirjoihin liittyvät organisaatiot
• eri ammattikunnat tiedon rajaajina
• henkilöt tiedon rajaajina
• mitä on sairaanhoitajan asiantuntijatieto
• oppikirjastipendit
 

6. Sekalaiset ja ”ehkä” dokumentit, joita oli vaikea sisällyttää muihin luokkiin.
• ammatillistuminen, dokumentit, joissa maininta ”sairaanhoitajan profes-

sio” tai ”professio”
• suhtautuminen muihin ammattikuntiin ja uusiin koulutusammatteihin
• työnjakokysymys
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Liite 2

Dokumenttianalyysin lopullinen teemarunko 

Jokaisessa kolmessa teema-alueessa ja niiden osa-alueissa etsin vallankäytön (nor-
malisoiva valta, kurinpitovalta, vaikutusvalta, vallan ja tiedon kytkös/asiantuntija-
valta, juridis-diskursiivinen valta) prosesseja ja ilmenemisiä. 

1. Sairaanhoitajakoulutus, oppikirjat ja ammattikunnan professionaalistumis-
  pyrkimykset 

• pohjakoulutuskysymys 
• sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelma 
• työn ja tehtävien jako
  suhtautuminen uusiin koulutusammatteihin
  suhtautuminen kouluttamattomiin
• hoitokertomus 

2. Sairaanhoitajan identiteetin muokkaaminen
• sairaanhoitajaihanne ja hyvä/huono sairaanhoitaja
• oppilaskoti kasvattajana
• asuminen
• sairaanhoitajaoppilaan asuminen
• sairaanhoitajan asuminen
• sairaanhoitajan naimattomuus
  perheellistyminen
  vaikutus sairaanhoitajapulaan
• kuri ja etiketti
• työpukeutuminen ja ulkonäkö
• oppikirja ja kirjoittajien (heidän taustaryhmien) piilo-opetussuunnitelmat
• kutsumus

3. Taistelu asiantuntijavallasta 
• sairaanhoitajan tutkinto ja rekisteröinti
• sairaanhoitajan asiantuntijatieto – määrittelijästä riippuen     
• oppikirja kirjoittajan, toimittajan, hyväksyjän, opettajan vallankäytön väli-

neenä
  tiedon rajaaminen oppikirjoissa 
  käytännöllisyyden vaatimus
  keskustelu teoreettisuudesta
  keskustelu laajuudesta
  sairaanhoidon historian oppikirja 
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Liite 3

Valtion sairaanhoitajakoulujen toiminnan alkamisvuodet

1930 Helsingin sairaanhoitajakoulu (-opisto)
 Kuopion sairaanhoitajakoulu (-opisto)
 Oulun sairaanhoitajakoulu (-opisto)
 Turun sairaanhoitajakoulu (-opisto)
 Vaasan (1.1.1951 lähtien Seinäjoen)1 sairaanhoitajakoulu
 Viipurin (vuodesta 1945 Porin)2 sairaanhoitajakoulu

1947 Helsingfors svenska sjuksköterskeinstitut

1954 Keski-Suomen sairaanhoitajaopisto
1955  Etelä-Saimaan sairaanhoitajakoulu
 Lahden sairaanhoitajakoulu 
 Savonlinnan sairaanhoitajakoulu
 Pohjois-Karjalan sairaanhoitajaopisto
 Vasa sjuksköterskeskola

1956 Lapin sairaanhoitajakoulu
 Tampereen sairaanhoitajakoulu

1957 Kymenlaakson sairaanhoitajakoulu
 Tampereen II sairaanhoitajakoulu

1963 Salon sairaanhoitajakoulu
 Hämeenlinnan sairaanhoitajakoulu

1966 Kajaanin sairaanhoitajakoulu 

 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitajakoulu
 Tammisaaren sairaanhoitajakoulu
 Kemin sairaanhoitajakoulu

Lähde: LKH:n yleiskirje DNo 11032.1967.K / 24.11.1967 liite

1 Koulu toimi Seinäjoella 1.6.1931 lähtien. Nimi vaihdettiin 1.1.1955 Seinäjoen sai-
raanhoitajakouluksi (Manninen & Mertokoski & Sarvikas 1998, 70, 114).
2 Junneliuksen palatsista se alkoi 2005, 176
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Liite 4

Oppikirjakomiteoiden jäsenet

Suomen Sairaanhoitajatar Yhdistyksen oppikirjakomitea 1910–1934

Ellen Nylander  1910–1931
Sophie Mannerheim 1910–1928
Olga Lakcström  1928–1934
Venny Snellman  1931–1934
Karolina Eskelin 1931–1934

Sairaanhoitajatarjärjestöjen oppikirjakomitea 1934–1944

Venny Snellman 1934–1941
Herman Lavonius 1934–1943 lääkintöhallituksen edustaja
Severi Savonen  1943–1944 lääkintöhallituksen edustaja
Aino Durchman 1934–1944
Tyyne Luoma  1934–1944
Helmi Dahlström 1934–1944
Olga Lackström  1934–1936
Anna Nordström 1936–1944

Sairaanhoitajien koulutussäätiön oppikirjakomitea 1944–1969

Venny Snellman 1944–1965 lääkintöhallituksen edustaja 1944–1957
Severi Savonen  1945–1946
   1948–1952 lääkintöhallituksen edustaja
Erkki Leppo  1947–1948 lääkintöhallituksen edustaja
Bertil Sourander 1947–1948 lääkintöhallituksen edustaja
Leo Kaprio  1953–1956 lääkintöhallituksen edustaja
Aimo Ojala  1956–1959 lääkintöhallituksen edustaja
Aino Durchman 1945–1947
Liisa Hakola  1945–1950
Anna Nordström  1945–1950
Tyyne Jussila  1945
Irja Pohjala   1945–1959
Tyyne Lappalainen 1945–1949 lääkintöhallituksen edustaja 1946–1949
Inkeri Kallela  1945–1948
   1963–1966
Aili Klami  1948–1959
Aili Nuppola  1948–1950
Marja Haapanen 1951–1959
Maj-Lis Juslin  1951–1959
Lida Karomaa  1951–1959
Tellervo Hänninen 1953–1955
Aila Pohjanpää  1955–1959 lääkintöhallituksen edustaja
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Ulla Pasanen   1957–1958
Gunvor Westerholm 1957–1959
Laine-Maire Kyöstilä 1959–1981 lääkintöhallituksen edustaja
Marja Saarilahti  1958–1959
Kirsti Karttunen 1959
Ulla-Brita Lehtinen 1959
   1963–1974
Raili Palmu  1958–1959
Eeva-Marja Pelttari 1961–1975
Pirkko Tamminen 1966–1970

Lähteet: Siivola 1994, 134; Pakkala 1954, 8–10; Pakkala 1961, 17–22 
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Liite 5

Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen, sairaanhoitajatarjärjestöjen 
oppikirjakomitean ja sairaanhoitajien koulutussäätiön kustantamat 
oppikirjat vuosina 1910–1968

I SUOMEN SAIRAANHOITAJATARYHDISTYKSEN OPPIKIRJAT 1910–1933

Suomen Sairaanhoitajataryhdistys julkaisi vuosina 1910–1934 Sairaanhoitajatta-
rien oppikirja-sarjaa. Ruotsin- ja suomenkieliset kirjat ilmestyivät toisistaan jon-
kin verran poikkeavassa järjestyksessä eikä jokainen kirja välttämättä ilmestynyt 
molemmilla kielillä: esimerkiksi Karin Neuman-Rahnin kirja Sjukvårdens historia 
ilmestyi vuonna 1926 oppikirjasarjan kuudentena osana ja seuraavana vuonna 
1927 WSOY julkaisi sen suomeksi. Suomenkielisessä kirjasarjassa ei ole lainkaan 
kuudetta osaa.  Yhdistyksen vuosikertomuksen 1923 mukaan tapahtuneen vää-
rinkäsityksen johdosta sarjan numerointi meni sekaisin. Esimerkiksi vuonna 1916 
ilmestynyt Lääkeaineoppi oli sarjan neljäs osa, mutta sen vuonna 1923 ilmesty-
neeseen painokseen oli merkitty järjestysnumero II. Vuosien 1945–1946 kuluessa 
merkintä Sairaanhoitajattarien oppikirja jäi pois kirjoista.

Olen listannut suomalaisten kirjoittamat oppikirjat ensipainosten ilmestymisjär-
jestyksessä. Jos kirjasta ilmestyi samanaikaisesti suomen- ja ruotsinkielinen versio, 
en mainitse ruotsinkielistä teosta erikseen. Olen jättänyt luettelon ulkopuolelle 
käsikirjat (esimerkiksi vuonna 1947 ilmestynyt Laboratoriotutkimuksen opas tai 
1953 ilmestynyt Leikkausosaston käsikirja) sekä sellaiset kirjat, joiden esipuheessa 
todetaan käyttötarkoitukseksi esimerkiksi sairaanhoitajien erikoistumis- tai muut 
jatko-opinnot (esimerkiksi 1963 ilmestynyt Aimo Ojalan kirjoittama Yleinen ter-
veydenhoito tai 1962 ilmestynyt Leo Noron kirja Ammattitaudit ja työterveys, joka 
kirjoittajan mukaan oli tarkoitettu teknisen alan ja lääkintäalan työntekijöiden 
oppi- ja käsikirjaksi.     

1910
Fabritius H. Människokroppens anatomi och fysiologi,

1912
Fabritius H. & Ihmisruumiin anatomia ja fysiologia
Mannerheim Sophie Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita
& Nylander Ellen  2. p. 1921 Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoidollisia toi-

menpiteitä
 3. p. 1930 Ellen Nylanderin ja Olga Lackströmin uudis-

tama 
1915 
Fabritius H. Sisätaudit
Runeberg Birger Kirurgia
 2. p. 1928
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Knape Ernst V. Silmän taudit ja hoito
 2. p. 1928 Silmätaudit ja niiden hoito
Mellin Georg Pienten lasten hoito

1916
Eriksson Ella  Lääkeaineoppi
 2., uudistettu p. 1923
 3., uudistettu p. 1931 Ella Erikssonin ja Max Nymanin 

uudistama 
1924
Eskelin Karolina Gynekologinen sairashoito
 2. p. 1934 Gynekologinen sairaanhoito
1926
Neuman-Rahn Karin  Sjukvårdens historia

1930
v. Hellens Oskar Lärobok i hygien

1931
v. Hellens Oskar Terveydenhoito-oppi

1933
Becker Gösta Sisätaudit 
 2. p. 1936
1934
Lassila Väinö & Rancken Dodo
 Ihmisen anatomia ja fysiologia
 2. p. 1939
 3. p. 1943
 4. p. 1947
 5. p. 1949
Löfgren Signe Silmätautioppi sairaanhoitajattarille 
 2., uudistettu p. 1940
 3. p. 1945
 4. p. 1951 Silmätautioppi
 5. p. 1955
 Palmén Arne J. Kirurgia
 2., uudistettu p. 1939
 3. p. 1942
 4. p. 1946 Kirurgia sairaanhoitajattarille
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II SAIRAANHOITAJATARJÄRJESTÖJEN OPPIKIRJAKOMITEAN VUOSINA 
1935–1944 JULKAISEMAT OPPIKIRJAT

1935 
Ant-Vuorinen Olli & Nordström Anna
 Kemian alkeisoppikirja sairaanhoitajattarille
 2. p. 1940
 3. p. 1947
Edgren-Gylling Mary Sukupuoli- ja ihotaudit
 2., uudistettu p. 1941
 3. p. 1946
Kaila Martti Mielitaudit
 2., uudistettu p. 1939
 3., uudistettu p. 1943
 4., uudistettu p. 1950
 5., kokonaan uudistettu p. 1956
 6., p. 1959
 7., p. 1963 ja 1966
 8., tarkennettu p. 1967
Nyberg Carl  Bakteerioppi
 2., tarkennettu ja täydennetty p. 1940
 3., täydennetty ja uudistettu p. 1944
Ylppö Arvo  Lastenhoito ja lastentaudit
 2. p. 1939
 3. p. 1942
 4. p. 1945
 5., uudistettu p. 1949
 6., uudistettu p. 1953
Savonen Severi & Forsman Walter
 Keuhkotauti, sen hoito ja torjuminen
 2., uudistettu p. 1940
 3., uudistettu p. 1945
& Salmenkallio Hannes 4., uudistettu p. 1951 Keuhkotauti, sen ehkäisy ja hoito
Tirkkonen Aune Laboratoriotekniikka sairaaloita varten
 2. p. 1938
Vesa Arvo Tautioppi
 2. p. 1939
 3. p. 1943
 4. p. 1947
1936
Melander Inkeri  Sidonnan alkeet
 2. p. 1939
 3. p. 1944
 4. p. 1950
 5., tarkennettu p. 1956
 6. p. 1961
 7. p. 1963 ja 1967
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Voipio Enni Sairaanhoidon alkeet
 2., täydennetty p. 1939
 3. p. 1943
 4. p. 1948
 5. p. 1951
 6. p. 1954
 7. p. 1956
 8. p. 1959
Pohjala Irja Sairaanhoidon alkeiden käsikirja 
 2., tarkennettu p. 1939
 3. p. 1943
 4., tarkennettu p.1948
 5. p. 1951
 6. p. 1954
 7. p. 1956
 8., tarkennettu p.1959
1937
Laos Einar Korvan, nenän, nielun ja kurkunpään taudit
 2. p. 1942
 3. p. 1945
 4. p. 1953
 5. p. 1957
1938
Larsson Sigrid Terveydenhoitajatartoiminta
 2. p. 1945
Lilius Albert  Sielutieteen oppikirja
 2. p. 1943
Nysten Einar Kulkutaudit
 2. p. 1942
 3., uudistettu p. 1948
Vartiainen Ilmari Lääkeaineoppi
 2. p. 1940
 3. p. 1943
 4., tarkennettu p. 1949
 5., uudistettu p. 1954
 6. p. 1956
 7., uudistettu p. 1960
 8. p. 1963
 9., uudistettu p. 1964
Öhman Enneli Kulkutautien vastustaminen
 2. p. 1942
 3., uudistettu p. 1948
1939
Kinnunen Lyyli Mielisairaanhoito
 2. p. 1943
 3. p. 1950
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 4. p. 1954
 5., tarkennettu p. 1958
 6., tarkennettu p. 1960
 7., tarkennettu p. 1965
Seppänen Anni Sairaan ruokavalio 
 2. p. 1946
 Sidottu yhteen ruotsalaisen Edith Klarinín kirjan Lyhyt 

ravinto-oppi (alkuteos Näringslära) kanssa
1940
Werner Rakel Käytännöllinen silmäsairaanhoito
 2. p. 1945
 3. p. 1951
 4. p. 1955
1941
Mustakallio Sakari Syöpätaudeista
& Jaakkimainen Helmi 2. p. 1942
 3., uudistettu p. 1948
 4., uudistettu ja tarkennettu p. 1960 Syöpätaudeista
 5., täydennetty p. 1965
& Jaakkimainen Helmi
& Hellsten Sylvi 6., uudistettu p.1970
Ritala A. M.  Gynekologiset taudit ja niiden hoitoperiaatteet
 2. p. 1944
& Rauramo Lauri & Harpa Lea
 3., uudistettu ja täydennetty p. 1955
 Synnytysoppi ja naistentaudit
Isomeri Liisa  Hoitajattaren käytännölliset tehtävät gynekologisessa sai-

raanhoidossa
 2. p. 1944
1942
Kurki Taimi Käytännöllisiä neuvoja korva-, nenä- ja kurkkutautien 

hoidossa
 2. p. 1945
 3. p. 1953 Käytännöllisiä ohjeita korva-, nenä- ja kurkku-

tautien hoidossa 
1943
Hirstiö Lempi Ohjeita äitiyshuoltotyöntekijälle
Vesa Arvo Sisätautioppi
 2. p. 1947
 3. p. 1949
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III SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUSSÄÄTIÖN OPPIKIRJAT 1945–1968

1949
Lehtovaara Arvo Johdatus ihmistuntemukseen
 2. p. 1949
 3. p. 1950
 4. p. 1951
 5. p. 1954
 6., täydennetty p. 1956
 7., täydennetty p. 1960
 8. p. 1963
 9. p. 1965, 1967 ja 1970
1950
Mustakallio Eero Bakteerioppi
 2. p. 1953
 3. p. 1957
Nikolainen Aimo Kristillisen etiikan peruskysymyksiä
 2. p. 1957
 3. p. 1959
 4. p. 1962
 5. p. 1964
1952
v. Bonsdorff Bertel Tautioppi
 2. p. 1956
 3. p. 1960
 4. p. 1963
 5. p. 1966
 6. p. 1970
 7. p. 1974, 1976 ja 1979
 8. p. 1984 
Härö Sakari Iho- ja sukupuolitaudit
 2. p. 1956
 3., uudistettu p. 1961
 4. p. 1965
& Pirilä Veikko 5., täysin uudistettu p. 1969 
Pirilä Veikko 6. p., täydellisesti uudistettu p. 1972
 7., uudistettu p. 1975
 8., uudistettu p. 1980 
Pasanen Ulla Kirurgisen sairaanhoidon pääpiirteet 
 2., tarkennettu p. 1956
1953
Kahma Pauli Kemian alkeet sairaanhoitajille
 2. p. 1957
& Wichman Karri 3., uudistettu p. 1961 
 4. p. 1964
Roine Paavo Ihmisen ravitsemus
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 2. p. 1955
 3., tarkennettu p. 1958
 4. p. 1961
 5., uudistettu p. 1963
 6., tarkennettu p. 1965
 7., tarkennettu p. 1967
 8. p. 1971
 9., tarkennettu p. 1975, 1977 ja 1978 
& Pekkarinen Maija 10., tarkennettu p.1980
Schwanck Kaija & Favre Ruth
 Leikkaussalinhoitajan käsikirja
Takala Annika & Takala Martti
 Lapsuuden psykologia
 2., tarkennettu p. 1955
 3. p. 1958
 4. p. 1961
 5. p. 1962
 6. p. 1965, 1968 ja 1971
1954
v. Bonsdorff Bertel Sisätaudit
 2., tarkennettu p. 1956
 3., tarkennettu p. 1960
 4., tarkennettu p. 1964
 5., tarkennettu p. 1966
 6., tarkennettu p. 1968
 7., tarkennettu p. 1971
 8. p. 1974
 9. p. 1976, 1979 ja 1980
1957
Noro Leo Sosiaalilääketieteen perusteet
 2. p. 1961
 3. p. 1964
 4., uudistettu p. 1968
 5., uudistettu p. 1972, 1974
 6. p. 1978
Unkila Enni Askarteluhoito
 2., tarkennettu p. 1960 Askarteluhoito.
 Ohjeita mielisairaaloiden hoitohenkilökunnalle
 3. p. 1964
1958
Ahvenainen Erkki K. & Hallman Niilo & Klami Aili & Levä Sirkka
 Lasten sairaanhoito
 2. p. 1959
 3., uudistettu p. 1962
 4., tarkennettu p.1965
 5., tarkennettu p.1968, 1971
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Paloheimo Martti Mielenterveys ja ihmissuhteet
 2. p. 1958
 3., täydennetty p. 1960
 4. p. 1963
 5. p. 1967
 6., täydellisesti uudistettu p. 1971
 7., tarkennettu p. 1973
Pätiälä Jorma Tuberkuloosi
 2., täydennetty p. 1962
 3., uudistettu p.    1965
 4., uudistettu p.     1970 
1959
Turpeinen Osmo Fysiologia
 2. p. 1961
 3. p. 1963
 4. p. 1965
 5. p. 1967
 6. p. 1970
 7. p. 1973
1961
Rauramo Lauri & Harpa Lea
 Synnytysoppi ja naistentaudit
 2. p. 1963
 3. p. 1966
 4. p. 1970
1962
Kaalamo Kaija Lääkelaskennan opas
 2., täydennetty p. 1965
 3., tarkennettu p. 1968
 4., tarkennettu p. 1973 ja 1974
 5. p. 1976
 6. p. 1979
 7. p. 1982
 8. p. 1985, 1987, 1989 ja 1990
 9. p. 1991 ja 1992
Mustakallio Eero & Halonen Pekka & Virtanen Simo & Parmala Mauri
 Lääketieteellinen mikrobiologia sairaanhoitajille
 2., tarkennettu p. 1964
 3., tarkennettu p. 1967
 4., tarkennettu p. 1971
Noro Leo & Niemi Veikko & Rinne Henrik & Tamminen Antti (toim.)
 Kuntouttaminen
 2. p. 1965
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Railo Juhani & Pasanen Ulla
 Kirurgia ja kirurginen sairaanhoito
 2., tarkennettu p. 1963
 3., tarkennettu p. 1966
 4., tarkennettu p. 1969
 5., tarkennettu p. 1973
 6., tarkennettu p. 1975, 1975 ja 1980
1963
Kallio Erkki & Huumonen Anni
 Ortopedia – ortopedisesta sairaanhoidosta
 2. p. 1971, lisäpainos 1978
Ojala Aimo Yleinen terveydenhoito
 2. p. 1964
 3. p. 1967 ja 1971  
Vaheri Eino Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 2. p. 1965
 3. p. 1969
 4., uudistettu p. 1973
& Rekola Maiju 5., uudistettu p. 1977 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 ja niiden sairaanhoito
 6. p. 1979 
Voipio Hannu & Tähkänheimo Anna-Liisa & Lehto Liisa
 Silmätaudit – silmätautien sairaanhoito
 2. p. 1965
 3. p. 1970
 4., tarkennettu p. 1975

1964
Aaltonen Leea Sairauksien ja sairaalaelämän sosiologiaa
 2. p. 1978
Laine Veikko Reumataudit
& Isomäki Heikki 2., tarkennettu p. 1971 
 3., tarkennettu p. 1974
 4., tarkennettu p. 1980
Niemioja Teuvo Aseptiikan tekniikka
Noro Leo Ammattitaudit ja työterveys

1966
Noro Leo Hygienia. Terveydenhoidon perusteet
 2. p. 1969 ja 1974
Veteläsuo Ritva Sairaanhoito-oppi
 2. p. 1969 
 3., tarkennettu p. 1972 ja 1975
 4. p. 1977
 5. p. 1979, 1980, 1984 ja 1986
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1968
Paavonsalo Marjatta Sidonnan perusteet
 2., täydennetty p. 1973, 1974, 1975, 1977, 1980 ja 1984

IV SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUSSSÄÄTIÖN JULKAISEMA B-KIRJA-
SARJA ALIHOITOHENKILÖKUNNALLE

1961
Ludin Folke Tautioppi alihoitohenkilökunnalle
 ruotsalainen alkuteos Sjukdomslära 1959
 2., täydellisesti uudistettu p. 1965, 1968, 1973

1962
Johnsson Inga Sairaanhoidon alkeet
 ruotsalainen alkuteos Elementär sjukdomslära 1962
 2., tarkennettu p. 1965
Lundqvist Gunnar Sielullisista sairauksista
 ruotsalainen alkuteos Psykiska sjukdomar, Johnssonin
 kirjan liite
 2., tarkennettu p. 1968 ja 1973 
1966
Robinson Alice M. Psykiatrinen sairaanhoito
 Yhdysvaltalainen alkuteos The Psychiatric Aide:
 a Textbook of Patient Care 1964 3. p.
 2. p. 1968

Lähteet: Terveydenhuollon julkaisutoimintaa vuodesta 1909; Siivola 1994; Pakka-
la 1961, kansalliskirjaston Fennica-kokoelma  
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Liite 6

Sairaanhoitajien joko yksin tai yhdessä muiden kanssa kirjoittamia, 
sairaanhoitajakoulutuksen oppikirjoja ja/tai sairaanhoitajien 
käsikirjoja 1912–1967

1912 Fabritius H. & Mannerheim Sophie & Nylander Ellen Käytännöllisiä ohjei-
ta ja sairashoito-otteita

1927 Neuman-Rahn Karin Sairaanhoidon historia (ilmestyi ruotsiksi 1926)
1935 Nordström Anna & Ant-Wuorinen Olli Kemian alkeisoppikirja sairaanhoi-

tajattarille
1936 Melander Inkeri Sidonnan alkeet 
1936 Voipio Enni Sairaanhoidon alkeet
1936 Pohjala Irja Sairaanhoidon alkeiden käsikirja
1938 Öhman Enneli Kulkutautien vastustaminen, julkaistu Einar R. Nystenin 

kirjan Kulkutaudit kanssa
1939 Kinnunen Lyyli Mielisairaanhoito, julkaistu Martti Kailan kirjan Mielitau-

dit kanssa 
1940 Werner Rakel Käytännöllinen silmäsairaanhoito, julkaistu Signe Löfgrenin 

kirjan Silmätautioppi sairaanhoitajattarille kanssa
1941 Isomeri Liisa Hoitajattaren käytännölliset tehtävät gynekologisessa sairaan-

hoidossa, julkaistu A. M. Ritalan kirjan Gynekologiset taudit ja niiden hoito-
periaatteet kanssa 

1941 Hakaniemi Anna-Greta Käytännöllisiä ohjeita ihotautien hoidossa julkaistu 
Mary Edgren-Gyllingin kirjan Iho- ja sukupuolitaudit kanssa 

1942 Kurki Taimi Käytännöllisiä neuvoja korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidos-
sa, julkaistu Einar Laoksen kirjan Korvan, nenän, nielun ja kurkunpään 
taudit kanssa 

1952 Pasanen Ulla Kirurgisen sairaanhoidon pääpiirteet 
1953 Schwank Kaija & Favre Ruth Leikkaussalihoitajan käsikirja   
1955 Ritala A. M. & Rauramo Lauri & Harpa Lea Synnytysoppi ja naistentaudit
1955 Pyysalo Alli Terveyskasvatus sairaalan tehtävänä
1957 Unkila Enni Askarteluhoidosta
1958 Ahvenainen Erkki & Hallman Niilo & Klami Aili & Levä Sirkka Lasten sai-

raanhoito
1961 Rauramo Lauri & Harpa Lea Synnytysoppi ja naistentaudit 
1962 Kaalamo Kaija Lääkelaskennan opas
1962 Korppi-Tommola Marja & Puukka Aino Laboratorio-ohjeita osastotyössä 

oleville sairaanhoitajille
1962 Railo Juhani & Pasanen Ulla Kirurgia ja kirurginen sairaanhoito
1963 Huumonen Anni & Kallio Erkki Ortopedia – ortopedisesta sairaanhoidosta
1963 Voipio Hannu & Tähkänheimo A.-L. & Lehto Liisa Silmätaudit – Silmä-

tautien sairaanhoito
1965 Schwank Kaija & Kokkonen Aili Leikkausalinhoitajan käsikirja
1967 Veteläsuo Ritva Sairaanhoito-oppi
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Liite 7

Sairaanhoitajan käsitteen käsiteanalyysin teemarunko oppikirjasta 
Käytännöllisiä ohjeita ja sairashoito-otteita (Fabritius & Mannerheim 
& Nylander 1912)

Fyysinen ja psyykkinen terveys   terveys    
  fyysisesti hyväkuntoinen ja vahva   
  psyykkisesti terve 
  liikunnalla ja riittävällä levolla fyysisestä kunnostaan huolehtiva 

       
Luonteenpiirteet    persoonallisuus  
   harkitsevainen  
   rauhallinen                          henkilökohtaiset 
   empaattinen (kykenee asettumaan toisen asemaan)   ominaisuudet       
   järjestyskykyinen               
   tunnollinen 
   huolellinen 
   rehellinen, totuudessa pysyvä 
   iloinen 
   itsensä hillitsevä 
     
Suhtautuminen potilaaseen ja omaisiin    eettiset ohjeet  
   vilpitön     ja etiketti   
   ystävällinen 
   kohtelias 
   hienotunteinen                                                                                                                                                               S 
   salassapitotaitoinen                                                                                                                                                       A 
   potilaan edun oman edun edelle asettava                                                                                                                      I 
   tiedon välittäjä potilaalle ja potilaasta                                                                                                                          R 
                         kutsumus             A 
Suhtautuminen esimiehiin, kollegoihin ja lääkäreihin                               A 
  ehdottoman kuuliainen esimiehille       N 
  nöyrä suhteessa esimiehiin        H 
  esimiesten ratkaisuja kyseenalaistamaton        O 
  ei juorua tai puhu kollegoistaan selän takana        I        
  tottelevainen         T 
       A 
Sukupuoli                                                                 J 
Naimattomuus            A 

Tehtäväkuva    yleisnainen   
   tehtäviä valikoimaton    
   valittamatta siivoava 
   joustava 

   tiedonvälittäjä lääkärille ja lääkäriltä           
   lääkärin määräysten vastaanottaja ja toimeenpanija             epäitsenäinen  
   lääkärin avustaja         avustaja 
   ei syyllisty puoskarointiin                                   
    
Käytännön työtaidot                                                                      
    kätevä 
    huomiokykyinen          
    hyvämuistinen                                                                            sairaanhoitajan 
    tilannetajuinen                                                                              tutkinto 
    arvokkaasti kaikissa tilanteissa käyttäytyvä 
    opetettuja rutiineja/menettelytapoja noudattava 
Koulutuksessa saatu teoreettinen tietopohja                                                               
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Liite 8

Sairaanhoitajan käsitteen käsiteanalyysin teemarunko oppikirjasta 
Sairaanhoidon alkeet (Voipio 1936)  

Fyysinen ja psyykkinen terveys   terveys           
   fyysisesti hyväkuntoinen ja vahva   
   psyykkisesti terve 
   itsekasvatus, terveyskasvatus 
        
Luonteenpiirteet    persoonallisuus  
   harkitsevainen     
   rauhallinen     henkilökohtaiset 
   empaattinen (kykenee asettumaan toisen asemaan)  ominaisuudet       
   järjestyskykyinen               
   tunnollinen 
   huolellinen 
   rehellinen, totuudessa pysyvä 
   iloinen 
   itsensä hillitsevä 
   esteettisyyttä arvostava 
     
Suhtautuminen potilaaseen ja omaisiin    eettiset ohjeet  
   vilpitön     ja etiketti    
   ystävällinen 
   kohtelias 
   hienotunteinen                                                                                                                                                             S 
   salassapitotaitoinen                                                                                                                                                     A 
   potilaan edun oman edun edelle asettava                                                                                                                    I 
   tiedon välittäjä potilaalle ja potilaasta                                                                                                                        R 
   luottamusta herättävä                                         A 
   potilaan palvelija    A 
     N 
                                                                           kutsumus    H 
Suhtautuminen työyhteisön jäseniin                              O 
   ehdottoman kuuliainen esimiehille     I  
   nöyrä ja tottelevainen suhteessa päättäjiin                                                                                                                 T 
   esimiesten ratkaisuja kyseenalaistamaton     A 
   omaa käyttäytymistään tarkkaileva, itsekasvatus                               J                               
   yhteisön päätöksiin sopeutuva, kuriin alistuva                                  A  
   tarkkailija ja tarkkailtava       
        
Sukupuoli 
Hengellinen vakaumus                                                               
Halu auttaa        
   
Tehtäväkuva    yleisnainen    
    tehtäviä valikoimaton    
    potilaan opettaja ja valistaja 
    joustava 
    potilaan tarkkailija ja havainnoija  

    tiedonvälittäjä lääkärille ja lääkäriltä           
    lääkärin määräysten vastaanottaja ja toimeenpanija             epäitsenäinen  
    lääkärin avustaja         avustaja 
    ei syyllisty puoskarointiin, osaa sanoa ”en ymmärrä”                                  
    
Käytännön työtaidot                                                                      
   kätevä 
   huomiokykyinen          
   hyvämuistinen                                                                            sairaanhoitajan   
   tilannetajuinen                                                                              tutkinto           
   arvokkaasti kaikissa tilanteissa käyttäytyvä 
   opetettuja rutiineja/menettelytapoja noudattava 
   taloudellinen  
Koulutuksessa saatu teoreettinen tietopohja                 
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Liite 9

Sairaanhoitajan käsitteen käsiteanalyysin teemarunko oppikirjasta 
Sairaanhoito-oppi (Veteläsuo 1967)

Suhde potilaaseen ja omaisiin                
   tukeva, rauhoittava, rauhoittava 
   ymmärtävä, hyväksyvä 
   terveyden tavoittelemiseen motivoiva 
   salassapitotaitoinen                                                                                                                                                      
   potilaan yksityisyyttä kunnioittava 
   tiedon välittäjä potilaalle ja potilaasta                                                    potilaan hoitamisessa                                                     
   luottamusta herättävä             tarvittavat ominaisuudet       
   ”tasavertainen ihmisenä”                                           
   sairaanhoitaja asiantuntemuksensa perusteella auktoriteettiasemassa  
   kuunteleva 
   kaikki potilaita samanarvoisina ja tasavertaisina pitävä 
   potilas hoidon kohde 
   sairaanhoitaja potilaan tarkkailun kohde                             
         
Käytännön työtaidot                                                        
   huomiokykyinen          
   hallitsee teknisesti ja tiedollisesti hoitoympäristön niin, ettei                  käytännölliset  
   aiheuta vaaratilanteita                                                                                 valmiudet, harjaantuminen          AMMATTI-      
   tilannetajuinen                               TAITO 
   osaa soveltaa tiedollisia valmiuksia käytäntöön     
   kokemus ja harjaantuminen                                  
                                                                                                                       
Koulutus                                                    
   antaa asiantuntijan tietopohjan 
   oikeuttaa asiantuntijan aseman                                                                tiedolliset valmiudet                                                 
   antaa tiedolliset valmiudet ymmärtää toiminnan perustelut 
   jatkuva ammattitaidon tiedollinen ja tekninen ylläpito toimi- 
   paikka- ja jatkokoulutuksella, osittain samanaikaisesti muihin 
   ammattiryhmiin kuuluvien kanssa                                                                  

        KOULUTUKSEN 
Suhde työyhteisön jäseniin          OIKEUTTAMA,              
tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa toimiva työntekijä       TIETOON PERUS- 
  apuhoitajille esimies, ohjaaja, valvoja             sairaanhoitajan      TUVA SAIRAAN- 
  asiantuntijaryhmän jäsen     roolit  työyhteisössä      HOITAJAN TYÖ 
  oman tehtäväalueensa asiantuntija        AMMATTINA 
   työyksikössä ryhmän esimies 

Sairaalan työntekijä     

Tehtävä     
   potilaan opettaja    asiantuntijatietoon ja -kokemukseen  
   potilaan terveyskasvattaja   perustuva itsenäinen tehtäväalue  
   potilaan tarkkailija ja havainnoija  
   potilaan kokonaishoidon koordinoija 
   tiedonvälittäjä omaisille ja omaisilta 
   tarvittaessa potilaan puolesta päätöksen tekijä 
   omaan asiantuntemukseen kuuluvien toimenpiteiden yms. suorittaja 
   tarvittaessa asiantuntemuksen perusteella potilaan suojelija           
     tiedonvälittäjä lääkärille ja lääkäriltä                           osa asiantuntijaryhmää, 
     lääkärin määräysten vastaanottaja ja toimeenpanija              määräysten toimeenpanija         
     tiedonvälittäjä ei-lääkäriasiantuntijoille ja ei-lääkäriasiantuntijoilta 
     tiedonvälittäjä muihin organisaatioihin (esim. avoterveydenhuoltoon)  
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Liite 10

Suomen sairaanhoitajatarliiton (Ssl), Idmanin komitean, 
lääkintöhallituksen ja Kansainvälisen sairaanhoitajatarliiton (ICN) 
esitykset sairaanhoitajakoulutuksen opetusohjelmaksi 1920–1930

 Ehdotukset opetusohjelmien tuntimääriksi / kestoksi
 Ssl (1927) Idman (1920) LKH (1927) ICN (1930)

Valmistava koulu: 
Koulutuksen kesto 4 kk 4 kk 3 kk
Ihmisruumiin rakenne ja toiminta 30 30 40 60–90
Bakteriologian alkeet    20–40
Kemian alkeet  20 25  20–40
Yleinen tautioppi    10–15
Ensiapu  10   10–15
Terveydenhoito  30 20  10–20
Ravinto-oppi ja dieettiruuanlaitto 20 110 160 40–60
Sairaanhoito (teoria) 30 50 50 90–140
Lastenhoito 10 6 6 20–30
Sidonta  40 30 30
Hieronta  24 20 20
Potilaan askartelu  24  25
Yhteiskuntaoppi  10
Sosiaalilääketiede, sosiaalilainsäädäntö,
kansanterveystyö, terveystalous     20–30
Sielutiede  20   15–30
Sairaanhoidon etiikka 10 24 12 20–30
Sairaanhoidon historia  20
Lääkeaineopin alkeet    25 30–45
Sairaanhoidon käytäntö  60
”Case study” (Johdatus potilaan     
yksilölliseen hoitamiseen)    10–15
Sairaanhoidon tutkimus     20–30
Tietopuolista opetusta yhteensä  220 311
Käytännöllistä opetusta  345 
Kokonaistuntimäärä  565  368

Varsinainen sairaanhoitajatarkoulu
Sisätaudit  15 25  20–30 
– harjoittelu (kk) 4 4–5 5 6–8 
Kirurgia   30  20–30
– harjoittelu (kk) 6 9 8 6–8 
– polikliinisen työn  harjoittelu (kk) 1   2–3 
Naistentaudit ja synnytysoppi  8  20–30
– harjoittelu (kk)  1½ 1
– harjoittelu synnytysosasto (kk)  ½  1 viikko 2–4 
Korva-, nenä ja kurkkutaudit 1  10–15
– harjoittelu (kk)  1   3–6
Silmätaudit    10–15
– harjoittelu (kk)  1   3–6
Lastentaudit  12  20–30 
– harjoittelu (kk)  1 1–2  3–4
Mieli- ja hermotaudit  10  20–30
– harjoittelu (kk)  2 2 3–6 
Tarttuvat taudit    20–30
– harjoittelu (kk) 1  2 3–6 

Lähde: Kimmola 2002, 25–26
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Liite 12

Ensimmäinen koko maan sairaanhoitajakoulutusta varten 
vahvistettu opetussuunnitelma1964

Lähde: Helsingin sairaanhoito-opiston vaiheita sata vuotta 1989, 85
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