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Abstract
This research explores the development of Finnish Medical Laboratory Technologists based on
education given in Turku covering the years 1955–1990. The data is limited into three time
periods: education lasting for one year 1955–1963, education lasting for two years 1964–1983 and
education 1984–1990 based on the secondary school reform.
The development of the Finnish medical laboratory technologist education was connected with
development of medical and natural sciences and technology. The representatives of the medicine
were of vital importance in influencing the beginning of this education. The swift from industrial
to service society speeded the development. The duration of education was extended gradually
from one year to four and half year education.
Even in the beginning of this education the students selected into training should have at least
the basic general secondary school education which was not the case with other health care staff .
Especially in the beginning the students should have good health in working with health hazard
environment and substances.
A distinctive change took place in the relationship of cognitive and practical teaching. In the
beginning the greatest part of the educational training was practical given in health laboratories
and hospital wards. Gradually the cognitive teaching was transferred into the school classrooms.
Also the practical training in the hospital decreased. In the beginning of the educational training
took place in the different faculties and institutes of Turku University given by medical staff. Later
the teaching was moved to the nursing and health care colleges and the authority to teach was
given to the permanent health care staff.
The decrease of the infectious diseases and the development of internal medicine and surgery
reflected in the changes of the selection of laboratory investigations from the bacteriological
research to the chemical research. The manual research methods developed to automatic research
methods was seen with a delay in the medical technologist education. Also the quality control
appeared surprisingly late in the educational training.
The education and training of the laboratory technologists were attached to the education of
nursing instead of technical sector of health education. The intensive increase of the social and
behaviorial sciences was part of wider international development. This research adds knowledge
to the planning of laboratory technologist education. The analysis of the earlier actions helps to
reveal the far reaching influences of the different choices made before and to explain why the
situation is what it is.

Keywords: education and training of medical laboratory technologists, history of
laboratory work, history research
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa selvitettiin Suomessa toteutuneen laboratoriohoitajakoulutuksen kehittymistä
Turussa tapahtuneen koulutuksen avulla. Tutkimus rajautui vuosille 1955–1990 ja jakautui ajallisesti kolmeen jaksoon: yksivuotiseen koulutukseen vuosina 1955–1963, kaksivuotiseen koulutukseen vuosina 1964–1983 ja keskiasteen koulunuudistukseen vuosina 1984–1990.
Tutkimuksen tarkastelun kohteena oli: Mitkä tekijät johtivat laboratoriohoitaja-koulutuksen
käynnistymiseen ja kehittymiseen? Miten opiskelijat valittiin? Miten tietopuolinen ja käytännöllinen opetus jakaantui? Minkälainen oli opettajien pätevyys? Minkälainen oli oppisisältö? Minkälaista tutkintonimikettä käytettiin?
Laboratoriohoitajakoulutuksen kehittyminen oli yhteydessä lääketieteen, luonnontieteen ja
teknologian kehittymiseen. Lääketieteen edustajat olivat keskeisiä vaikuttajia laboratoriohoitajakoulutuksen alkamiselle ja kehittymiselle. Teolliseen ja palveluyhteiskuntaan siirtyminen vauhdittivat kehitystä. Koulutus piteni asteittain yksivuotisesta neljä ja puolivuotiseksi.
Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaadittiin jo alkuaikoina muista hoitohenkilöistä poikkeavasti vähintään keskikoulun oppimäärä. Suuri osa oli kuitenkin ylioppilaita. Koulutuksen
alkuaikoina vaadittiin opiskelijoilta hyvää terveyttä tartuntavaarallisen ympäristön ja terveydelle haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä.
Koulutuksen alkuaikoina suurin osa oli käytännöllistä opetusta terveydenhuoltoalan laboratorioissa ja vuodeosastoilla. Ajan kuluessa suhde muuttui selvästi koululla annattavan tietopuolisen opetuksen eduksi. Myös vuodeosastoharjoittelu väheni. Koulutuksen alkuaikoina tietopuolinen opetus tapahtui Turun yliopiston eri laitoksilla pääasiassa lääketieteilijöiden voimin. Myöhemmin koulutus siirtyi sairaanhoito- ja terveydenhuolto-oppilaitoksiin ja samalla vetovastuu
siirtyi vakinaisille sairaanhoidon opettajille.
Tartuntatautien väheneminen ja sisätautien ja kirurgian kehittyminen heijastuivat laboratoriotutkimusvalikoiman muuttumiseen bakteriologian tutkimuksista kemiallisiin tutkimuksiin. Ihmisen elimistön tutkiminen kudos- ja elintasolta syveni solutasolle. Manuaalisten tutkimusmenetelmien kehittyminen automaatio-menetelmiksi näkyi viiveellä laboratoriohoitajien koulutuksessa.
Samoin laboratorioissa voimakkaasti kehittyvä laaduntarkkailu tuli koulutukseen yllättävän
myöhään.
Laboratoriohoitajakoulutus määriteltiin hoitoalan koulutuksiin terveydenhuollon teknisen
alan sijaan. Tämä määritteli hoidollisuutta korostavat raamit laboratoriohoitajakoulutukselle.
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden voimakas lisääntyminen oli osa laajempaa kansainvälistä
kehitystä. Opiskelijoita tuli kasvattaa myös ammatillisissa koulutuksissa yhteiskuntatietoisiksi,
osallistuviksi ja sivistyneiksi kansalaisiksi ja perheenjäseniksi. Muiden maiden laboratoriohoitajakoulutukseen ne eivät kuitenkaan sisältyneet.
Tämä tutkimus antaa lisää tietoa laboratoriohoitajakoulutuksen suunnitteluun. Aikaisemman
toiminnan analysoiminen auttaa näkemään, minkälaiset, kauaskantoisetkin, vaikutukset erilaisilla valinnoilla on ollut, miksi ollaan siinä tilanteessa missä ollaan.

Asiasanat: historian tutkimus, laboratoriohoitajien koulutus, laboratoriotyön ja
koulutuksen historia

Esipuhe
Tutkimukseni alue muotoutui jo varhaisessa vaiheessa toimiessani laboratoriohoitajakoulutuksessa opettajana. Eri alueiden historia on kiehtonut minua jo kauan.
Laboratoriotyön ja -koulutuksen historiaan aloin paneutua opettaessani kyseistä
aihetta. Kasvatustieteen opinnoissa syvennyin koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Oli hyvin luonnollista, että yhdistin pro gradu-tutkielmassani nämä
molemmat alueet. Aiheena oli tällöin Ison-Britannian koulutuksen historialliset
juuret. Vertailin samalla kolmen oppilaitoksen koulutusta keskenään lähinnä opetussuunnitelman osalta. Väitöskirjani oli jatkoa tälle aiheelle; keskityin suomalaisen laboratoriohoitajakoulutuksen historiaan.
Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka olette myötävaikuttaneet tämän tutkimuksen valmistumiseen. Kiitos Lääkintöhallituksen, STAKESin ja Kansallisarkiston sekä Valtioneuvoston keskusarkiston henkilökunnalle avuliaasta palvelusta
aineistoa kerätessäni. Turun ammattikorkeakoulun Tarja Luotosen apu aineiston
hankkimisessa oli korvaamaton. FM Anna-Stiina Tuomistoa kiitän kieliasun viimeistelystä ja Helena Saarta väitöskirjan painokuntoon saattamisesta.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin EVO-rahoitus sekä Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiön ja Suomalaisen Konkordia-liiton apurahat mahdollistivat
intensiivisen keskittymisen tutkimuksen tekemiseen ja osallistumisen kansainväliseen kliinisen laboratoriotieteen kongressiin Vancouverissa esittelemään tutkimukseni suunnitelmaa.
Ohjaajalleni, professori Sirpa Janhoselle, erityisesti sydämelliset kiitokset
asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksesta. Kun voimani olivat loppumassa, jaksoit kannustaa minua ja annoit myös sopivasti rauhaa voimistua. Lämpimät kiitokset toiselle ohjaajalleni, professori Aimo Ruokoselle. Annoit asiantuntevia neuvoja
ja kannustit minua eteenpäin. Lämpimät kiitokset professori Arto Pakariselle lähdemateriaalista ja monista keskustelutuokioista, jotka auttoivat minua jäsentämään
asiaa.
Lämpimät kiitokset professori Martti Kuikalle ja professori Kerttu Irjalalle väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastuksesta. Professori Martti Kuikka, autoit minua
asiantuntevasti syventämään osaamistani kouluhistorian tutkimuksessa ja asiallisesti kannustit saattamaan työni loppuun. Professori Kerttu Irjala, kiitos tarkasta
tutustumisesta käsikirjoitukseen ja rakentavista korjausehdotuksista. Niiden avulla
minulla oli mahdollisuus parantaa käsikirjoitustani. Oli antoisaa käydä eri tieteiden
välistä keskustelua ohjaajieni ja esitarkastajien kanssa.

Sydämelliset kiitokset TtM Paula Ojalle lukuisista kollegiaalisista keskustelutuokioista, jotka jäsensivät ja veivät asiaa eteenpäin. Toimit ajatusteni testaajana ja
avustajana ideoiden luomisessa. Olen kiitollinen siitä lähdemateriaalista ja kirjallisuudesta, jota hankit minulle, kuten myös korvaamattomasta käytännön avustasi
viimeistellessäni käsikirjoitusta. Lämpimät kiitokset SHO, SHJ Seija Tuokolle
monenlaisesta avusta tutkimukseni kuluessa. Sain sinulta arvokasta materiaalia
käyttööni ja ohjasit minut aineiston lähteelle. Olit aina tarvittaessa valmis pohtimaan tutkimusaihettani, lähettämään lisämateriaalia ja kertomaan kokemuksiasi
tutkimukseni kohteena olevassa oppilaitoksessa. Lämpimät kiitokset KL Riitta
Lumpeelle antoisista keskustelutuokioista ja aiheeseen liittyvästä materiaalista,
jonka olit aina auliisti valmis toimittamaan minulle. Annoit myös hyviä ehdotuksia
sisällön abstrahoinnissa. TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen, kommenttisi sisällönanalyysistä olivat merkityksellisiä ja auttoivat minua eteenpäin. Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi, sain voimaa useista kannustavista keskusteluista kanssasi.
Lämpimät kiitokset siitä. Kiitokset Helena Allahwerdille monista pohdintatuokioista ja lähdekirjallisuudesta sekä kannustuksesta työni edistymiseksi. Marja Kangas-Korhonen, ensimmäisen kurssin opiskelija, annoit käyttööni luentosi, josta saatoin tarkastaa epäselvät päiväkirjamerkinnät. Kiitos siitä.
Lämpimät kiitokset kliinisen laboratoriotieteen professori Karen Karnille.
Sinun ansiostasi minulla oli mahdollisuus tutustua yhdeksän kuukauden ajan kliinisen laboratoriotieteen koulutukseen Minnesotan yliopistossa. Annoit käyttööni tutkimukselleni tarpeellista materiaalia. Sain sinulta kannustavia ja asiantuntevia
ohjeita koko tutkimukseni ajan. Lämpimät kiitokset myös muille ystävilleni Minnesotassa: Karenin perhe, Shari ja David Boehnen perheineen, Emma Kydd, Carole
Backman ja Evelyn Eskeli. Te mahdollistitte olemiseni ja opiskeluni USA:ssa.
Kiitos Minna, Jami ja kaikki muut omaiset ja läheiset antamastanne tuesta.
Pirjo, keskustelut kanssasi auttoivat minua pääsemään vaikeiden aikojen yli. Lämpimät kiitokset Elisabetille, Annalle ja Friedrichille hengessä mukana olemisesta.
Koirani Tira, Nepsu ja Pelle, te edistitte tutkimustani viemällä minut ulos aurinkoon
ja sateeseen kirkastamaan ajatuksiani.
Rakkaat kiitokset edesmenneille äidille ja isälle. Antamalla elämälleni tukevan
pohjan ja luomalla mahdollisuudet päästä opintojen tielle tämä väitöskirja näki päivänvalon. Teille omistan tämän väitöskirjan.
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Johdanto

1.1

Tutkimuksen lähtökohdat

Suomalainen laboratoriohoitajakoulutus muotoutui yhdessä potilaan hoidossa käytettyjen diagnostisten tutkimusmenetelmien kehittymisen kanssa. Luonnontieteisiin, lääketieteisiin ja teknologiaan perustuvat menetelmät ihmisen elimistön tutkimisessa olivat historian kuluessa kehittyneet. Pitkään hoitavat lääkärit ja lääketieteen opiskelijat tekivät itse diagnoosiin ja hoidon määrittelyyn tarvittavat tutkimukset. Kun tarvittavia tutkimuksia kehitettiin yhä enemmän ja niiden tekeminen vei
runsaasti aikaa, lääkärit alkoivat kouluttaa työpaikalla sihteereitä, sairaanhoitajia ja
avustavia henkilöitä laboratoriotutkimusten tekemiseen.1 Laboratoriotutkimusten
valikoima ja käyttö kuitenkin lisääntyivät jatkuvasti. Näytteiden otto ja niiden analysointi edellyttivät erityisosaamista ja veivät myös yhä enemmän henkilökunnan
aikaa. Laboratoriotutkimusten onnistuneeseen tekemiseen tarvittiin henkilökuntaa,
jolla oli tämän erityisosaamisen edellyttämä koulutus.
Laboratoriotutkimuksia suorittavan henkilökunnan koulutus alkoi Suomessa
vuonna 19532. Koulutus pyrki vastaamaan nopeasti muuttuvan terveydenhuollon
tarpeisiin. Luonnontieteiden, lääketieteiden ja teknologian nopean kehittymisen
vuoksi koulutuksessa tapahtui koko ajan sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Myös yhteiskuntapoliittiset muutokset heijastuivat koulutukseen. Nämä
muutokset ovat edelleen vaikuttamassa laboratoriohoitajien koulutukseen. Tulevan
koulutuksen suunnittelun perustaksi on hyödyllistä tuntea sen menneisyys: minkälaiset tekijät ovat olleet koulutuksen taustalla ja minkälaisena koulutus on toteutunut rakenteellisesti ja sisällöllisesti koko sen historian ajan.
Tässä tutkimuksessa selvitän Suomessa toteutunutta laboratoriohoitajakoulutusta koulutuksen aloituksesta keskiasteen koulunuudistukseen. Mielenkiintoni
kohteina ovat laboratoriohoitajakoulutuksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja
tapahtumat sekä se, minkälaista erillinen koulutus oli alkuvaiheessaan ja myöhemmin vuoteen 1990 asti. Tarkemmin olen tutkinut sitä, miten koulutusta toteutettiin
ja millaisia koulutuksessa käytetyt opetussuunnitelmat olivat sisällöllisesti ja määrällisesti. Historian kuluessa toteutuneille opetussuunnitelman sisällöllisille ja mää-

1. Brummer P 1980, 1905–1908.
Buttner J 1992, 585–593.
Harjanne A 1998, 8–16.
1920:8 Komiteanmietintö.
2. 1954:9 Komiteanmietintö, 29.

rällisille muutoksille pyrin löytämään yhteyksiä ja selittäviä tekijöitä lääketieteen,
luonnontieteen, teknologian ja yhteiskunnan kehityksestä. Koska tutkimukseni
kohteena oli uuden ammattikunnan kehittyminen, olen tarkastellut myös tutkinnon/
ammatin nimikkeen muuttumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä ajan kuluessa.
Tämän tutkimuksen aihe kehittyi toimiessani opettajana laboratoriohoitajakoulutuksessa. Ajatus kypsyi toteutusasteelle tutustuttuani laboratoriohoitajien työhön,
koulutuksen ja näiden historiaan kansainvälisesti. Kolmen kuukauden tutustuminen
Englannin vastaavaan koulutukseen vuonna 1991 sai minut tekemään kasvatustieteiden pro gradu -tutkielman3 kyseisestä aiheesta. Myöhemmin tutustumiseni
yhdysvaltalaiseen koulutukseen vajaan vuoden aikana Minnesotan yliopistossa
lukuvuonna 1997–1998 innosti minut paneutumaan syvällisesti suomalaisen laboratoriohoitajan koulutuksen historiaan.
Tutkimuksen kohteena olevan ammatin koulutus ja ammattinimike ovat muuttuneet historian kuluessa useaan otteeseen. Selkeyden vuoksi käytän tutkimuksessani kyseisenä ammattinimikkeenä laboratoriohoitajaa, ellei asiayhteys edellytä
kyseisenä historiallisena ajankohtana käytössä ollutta ammattinimikettä.
1.2

Aikaisemmat tutkimukset

Suomen laboratoriohoitajakoulutuksesta on tehty joitakin tämän tutkimuksen
aihetta sivuavia sairaanhoidon opettajan ja terveydenhuollon maisterin tutkintoon
sisältyviä opinnäytetöitä. Ne ovat lähinnä kuvailevia selvityksiä ja kohdistuvat
laboratoriotyön ja koulutuksen rakenteelliseen kehitykseen. Myös ulkomailta löytyy joitakin tutkimuksia, ja ne keskittyvät ammatin kehittymisen näkökulmaan
enemmän kuin opetussuunnitelman tietoainekseen, mikä on tämän tutkimuksen tarkempi kohde. Terveydenhuoltoalan muiden ammattien koulutusta on tutkittu, mutta
ei samasta näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa, joskin joitakin yhtymäkohtia
niillä kuitenkin on. Yleisestä koulutushistoriasta on tehty myös paljon tutkimuksia.
Ne antavat lisävalaistusta yleisesti yhteiskunnan ja sivistyksen kehitykseen, mutta
eivät käsittele tämän tutkimuksen kohteena olevia kysymyksiä.
Ulla Jorma (1976) tutki sairaanhoidon opettajankoulutuksen opinnäytetyössään laboratoriohoitajakoulutuksen vaiheita vuosien 1953–1975 välisenä aikana.
Se on kattava tutkimus oman koulutuksen käynnistymisestä ja kehittymisestä Suomen eri oppilaitoksissa. Tutkimuksessa käsitellään myös jatko- ja täydennyskoulu3. Makkonen S 1994.
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tuksia, ja kuvaillaan koulutuksen määrällistä kehitystä ja yleisiä piirteitä. Omalla
tutkimuksellani on yhtymäkohtia tämän tutkimuksen yleisten kehityspiirteiden
kanssa. Jorman tutkimuksen kohteena ovat kaikki Suomen laboratoriohoitajakoulutukset, kun taas tässä tutkimuksessa keskitytään yhteen, Turun koulutukseen ja
sen opetussuunnitelmiin. Jorma ei käsittele opetussuunnitelmien sisältöjä tarkemmin, kun se on taas tämän tutkimuksen keskeinen tutkittava ilmiö. Jorman tutkimus
päättyy jo vuoteen 1975, kun taas tämä tutkimukseni kohdistuu vielä vuoteen
1990.4
Marjukka Eronen (1994) vertaili sairaanhoidon opettajakoulutuksen opinnäytetyössään Suomen ja Saksan liittotasavallan opetussuunnitelmia vuosilta 1971–
1986. Tutkimuksen kohteina olivat Suomesta Helsingin IV:n sairaanhoito-oppilaitoksen opetussuunnitelmat ja Saksan liittotasavallan valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Tutkimuksessa vertailtiin lähinnä opetussuunnitelmien rakennetta toisiinsa,
ja keskeisenä kohteena oli oppikurssien vertailu nimikkeiden mukaan. Oppisisältöjen yksityiskohtaista analyysiä ei tehdä.5
Englantilainen Raymond Jones teki vuonna 1986 väitöskirjan Sussexin yliopistossa Englannissa aiheesta Laboratoriohoitajien ammatin kehittyminen: Pätevöitymissysteemi, ammatillinen politiikka ja tekninen muutos6. Tutkimuksessa kuvattiin
laboratoriohoitajan (Medical Laboratory Scientific Ofiicer, MLSO) ammatin kehittymistä 1900-luvulla lähinnä kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta näkökulmasta:
1) tekninen muutos, 2) ammatillisuuden kehittyminen sekä 3) pätevyyden inflaatio
ja akateeminen politiikka. Laboratoriotyön eri erikoisalueiden kehittyminen vaati
sekä perustieteiden että erikoisalojen tietoa. Erikoisalat itsessään olivat tulleet
monimutkaisiksi, joten käytännön työn pätevyysvaatimuksissa korostui lisääntyvä
kognitiivisen tason osaaminen. Ammattijärjestöjen syntyminen noudatti perinteistä
professionalisaation historiaa. Vaikka ammatilla oli alisteinen suhde lääketieteen
ammattiin, se saavutti ammatillisuuden statuksen tai se oli merkittävällä etäisyydellä siitä. Yksi näkökohta tässä kehityksessä oli perusammattikoulutuksen sisällyttäminen brittiläiseen Further and Higher Education -systeemiin. Laboratoriohoitajien (MLSO) koulutuksen institutionalisoitumisen seurauksena osa entisistä laboratoriohoitajista tuli opettajiksi, ja koulutus itsessään alkoi saavuttaa korkeamman
koulutuksen normeja. Osa-aikaopiskelijoiden väheneminen, kvalifikaatioiden
inflaatio ja akateeminen ajautuminen johtivat ”degree-tasoisen” kliinisen laboratoriotieteen (medical laboratory science) koulutuksen kehittymiseen. Merkittävänä
4. Jorma U 1976.
5. Eronen M 1994.
6. Jones R 1986b.
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syynä tähän oli myös ollut uusien kliinisen laboratoriotieteen (medical laboratory
science) opettajien ”rooliristeytyminen”.7
Ruotsalainen Bodil Persson (1994) tutki väitöskirjassaan laboratoriohoitajan
ammatin kehittymisen historiaa naisnäkökulmasta (Kun naiset tulivat miesten maailmaan)8. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja selittää, kuinka nykyään naisvaltainen laboratoriohoitajien ammatti, koulutus ja työalue vakiintuivat Ruotsissa.
Keskeisiä tutkimuskysymyksiä oli monia: Milloin, missä ja kuinka laboratoriohoitajien ammatti ja koulutus syntyivät Ruotsissa ja miksi? Mikä ja kuka ohjasi koulutusta ja sen sisältöä? Miksi se oli naisten ammatti? Tutkimus sijoittuu ajalle 1880–
1941, jolloin ammatti perustettiin Ruotsissa. Tutkimuksen viitekehyksenä oli yleinen yhteiskuntateoria eli teollinen kapitalismi (Industrial Capitalism). Siinä keskeisinä näkökulmina olivat professionaalisuuden prosessi, feminisaatio ja pätevyyden
kehittyminen.
Tutkimuksen (Persson 1994) mukaan Ruotsissa laboratoriohoitajien ammatti
alkoi muodostua klassisen teollisen kapitalismin aikana, ja se perustettiin palkalliseksi työksi organisoidun kapitalismin aikaan. Ammatin syntyminen ja kasvaminen
tapahtui samaan aikaan emansipaation kanssa, jolloin ruotsalaiset naiset alkoivat
päästä koulutukseen ja työelämään. Yleensä laboratoriohoitajat kuuluivat samaan
yhteiskunnalliseen luokkaan kuin luonnontieteilijät, joiden kanssa he työskentelivät. Naiset tähän ammattiin tulivat keski- ja yläluokasta. Merkittävää oli, että
ammatilla ei ollut takanaan miehisiä perinteitä. Syitä naisten hakeutumiselle tähän
ammattiin oli Perssonin tutkimuksen mukaan useita: Työ oli aluksi tutkijoiden, lääkärien ja luonnontieteilijöiden avustajina toimimista. Talonmiehillä ei ollut riittävää koulutusta, eikä amanuensseja kannattanut kouluttaa tehtävään, koska he olivat
tehtävissä vain rajoitetun ajan siirtyäkseen sitten muihin tehtäviin. Teollistumisen
aikana naiset tulivat työvoimaksi avustamaan miehiä. Tärkeää oli myös se, että naiset olivat luotettavia ja huolellisia työntekijöitä ja he tekivät työtä pienellä palkalla.9
Suomen kätilöliiton historiikin mukaan kätilöopetusta varten perustettiin keisarillisen kirjeen määräyksellä vuonna 1816 Turkuun synnytyslaitos. Oppiaika vaihteli puolesta vuodesta vuoteen. Vuonna 1833 kätilöopetus siirrettiin Helsingin yliopiston alaisuuteen. Koulutus oli ruotsinkielistä. Vuonna 1859 kätilökoulutus
muuttui uuden kätilöohjesäännön myötä kaksivuotiseksi ja myös suomenkieliseksi.
Ensimmäiset kätilöyhdistykset perustettiin vuonna 1898 ja kätilöyhdistysten kes7. Jones R 1986b.
8. Persson B 1994. När kvinnorna kom in i männens värld. Framväxten av ett kvinnligt teknisk yrke –
Laboratorieassistent under perioden 1880–1941. Studia Psychologica et paedagogica, nr 115. University
of Lund, the Malmö School of Education, and the Society of Psychology and Pedagogy.
9. Persson B 1994.
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kusliitto vuonna 1919. Vuonna 1934 kätilöopetus siirtyi yliopiston alaisuudesta
itsenäiseksi kätilöopetukseksi. Se toimi Lääkintöhallituksen alaisena.10
Maria Sarkio (2007) tutki väitöskirjassaan sairaanhoitajakoulutusta ja siinä
käytettyjä oppikirjoja vuoteen 1967 saakka. Monenlaiset kriisit ja mullistukset vaikuttivat ratkaisevasti sairaanhoitajien koulutuksen aloittamiseen: mainittakoon erityisesti Krimin (1853–1856) sekä Venäjän ja Turkin (1877–1878) sodat, kulkutaudit ja katovuodet. Ammattikunnan perustaminen oli kytköksissä myös lääketieteeseen (erityisesti bakteriologiaan) sekä Suomessa sairaalalaitoksen kehitykseen. Sairaanhoitajakoulutus sai vaikutteita myös kätilökoulutuksesta. Sarkion mukaan Suomen sairaanhoitajakoulutuksen juuret olivat Helsingin diakonissalaitoksessa, joka
aloitti diakonissojen kouluttamisen vuonna 1867. Sairaanhoitajien koulutuksen katsottiin varsinaisesti alkaneen kuitenkin vuonna 1889, kun Helsingin yleisen sairaalan Kirurgisessa sairaalassa aloitettiin kurssimuotoinen koulutus, ”Kirurgin kurssit”. Erääksi koulutuksen alkamisajankohdaksi ehdotettiin myös vuotta 1877, jolloin Suomen Punaista Ristiä edeltävä yhdistys, Suomen Yhdistys Haavoitettujen ja
Sairasten Sotilasten Hoitoa varten, perustettiin. Yhdistys järjesti sairaanhoitajien
koulutusta omiin tarpeisiinsa.11
Sarkion tutkimuksessa oppikirjoja tarkasteltiin vallan näkökulmasta. Ne olivat
sairaanhoitajien, lääkäreiden ja viranomaisten käyttämiä vallan välineitä: niillä varmistettiin oman ammattikunnan asiantuntijatietoa ja rajattiin kilpailijoiden asiantuntemusta. Oppikirjoilla yhtenäistettiin sairaanhoitajakoulutusta ja muokattiin
oppilaiden identiteettiä kohti kutsumussairaanhoitajan ihannetta. Sairaanhoitajat ja
lääkärit kiistelivät siitä, mikä oli optimaalinen tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen suhde koulutuksessa ja mikä oli lääketieteen osuus koulutuksessa ja oppikirjoissa. Sairaanhoitajien asiantuntemus oli alussa lääkäreiden ohjauksessa ja valvonnassa saatua kokemusta, ei ammatillisen koulutuksen avulla hankittua teoreettiseen
tietoon perustuvaa.12
Ulla Talvitie (1991) tutki fysioterapian kohteen ja menetelmien sekä koulutuksen kehittymistä 1900-luvulla Suomessa. Menetelmät ja palvelut alkoivat kehittyä
toisen maailmansodan jälkeen sotavammaisten tarvitessa kuntoutusta. Tutkimuksessa selvitettiin fysioterapian menetelmien perustana olevia ajattelu- ja toimintamalleja teoriahistoriallisella analyysillä. Tutkimuksessa fysioterapian kehitys jaettiin kolmeen aikakauteen. Ensimmäisenä ajanjaksona, vuosina 1908–1942, lääkintävoimistelijakoulutus oli Helsingin yliopiston voimistelunopettajakoulutuksen
10. Tulevaisuus kätilön käsissä 1999.
11. Sarkio M 2007.
12. Sarkio M 2007.
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yhteydessä. Toinen ajanjakso, vuosina 1943–1972, käsitti lääkintävoimistelun
kehittymisen ammattina ja työnä. Lääkintävoimistelijayhdistys perustettiin vuonna
1943. Kolmas ajanjakso, vuodesta 1972 eteenpäin, oli lääkintävoimistelun laajenemista kansanterveyslain myötä myös yksityiselle alueelle. Keskiasteen koulunuudistus ei ottanut riittävästi huomioon fysioterapian toimintatavan muuttumista.
Fysioterapian menetelmien taustalla olevat ajattelu- ja toimintamallit osoittautuivat
perustuvan osittain vanhentuneeseen tietoon.13
Anni Punto (1991) tutki väitöskirjassaan terveyssisarkoulutuksen ja neuvontatoiminnan kehitystä Suomessa vuosina 1912–1944. Terveyssisarkoulutus käynnistyi vuonna 1924 kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta. Terveyssisarkoulutuksen kehittyminen nähtiin sairaanhoidon ja lääketieteen taustaa vasten. Terveydenhuollon keskeisiä ongelmia olivat muun muassa lasten ja aikuisten tuberkuloosin vastustaminen ja hoito, kulkutaudit, pienten lasten infektiotautien ehkäisy ja
ripuli. Kansainvälinen vuorovaikutus vaikutti sairaanhoidon ja terveydenhoidon
kehitykseen. Teollistumisen seurauksena ja kansansivistyksen kohottua terveydenhuoltoa alettiin pitää asiaankuuluvana kulttuurin merkkinä. Arvo Ylppö oli eräs
vaikuttajayksilö terveydenhuollon kehityksessä. Saksa, Englanti ja USA olivat
maita, joissa sairaanhoitajat ja lääkärit kävivät täydentämässä osaamistaan. Hygienian kehittäminen oli työssä keskeistä ja se näkyi myös opetussuunnitelmassa.14
Antti Lappalainen (1985) tutki väitöskirjassaan peruskoulun opetussuunnitelman syntyprosessia ja opetuksen johtamisjärjestelmän muotoutumista. Tutkimus
ajoittui vuosille 1956–1972, jolloin Suomen koululaitoksessa tapahtui suuria muutoksia: purettiin satavuotinen rinnakkaiskoulujärjestelmä, laadittiin säännökset
yhtenäiselle peruskoululle ja hahmoteltiin opetus. Tämä mahdollistui, kun Maalaisliitto vuonna 1962 kääntyi kannattamaan yhtenäiskouluajatusta. Sitä olivat vaatineet aikaisemmin työväenpuolueet ja kansakoulunopettajien järjestöt. Yhtenäiskouluideologia tähtäsi koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon. Puolueet ja opettajajärjestöt määrittelivät kasvatustavoitteet yhteiskunnan näkökulmasta. Opetussuunnitelmakomitea sen sijaan asetti etusijalle yksilön. Sen laatimat kasvatustavoitteet
perustuivat amerikkalaisen Bloomin tavoitetaksonomiaan. Työmarkkinajärjestöjen
valta kasvoi. Opettajajärjestöjen pedagoginen rooli heikkeni ja ammattirooli vahvistui. Ihmiskäsitys heijasti enemmän tiedon kuin taidon arvostamista. Lappalaisen
mukaan rinnakkaiskoulujärjestelmässä opetusta johdettiin toisistaan jyrkästi poikkeavin tavoin. Kansakoulun opetussuunnitelmallinen päätöksenteko oli hajautettu,

13. Talvitie U 1991.
14. Punto A 1991.
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kun taas oppikoulun opetusta sen sijaan johdettiin äärimmäisen keskitetysti.
Lopulta myös peruskoulua alettiin johtaa tiukan keskitetysti.15
Kirsi Klemelä (1999) tarkasteli tutkimuksessaan ammatillisen koulutuksen vaiheita ensimmäisten oppilaitosten perustamisesta 1800-luvulta 1990-luvulle saakka.
Ensimmäiset oppilaitokset olivat maanviljelys-, karjanhoito-, meijeri- ja käsityöläiskouluja. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin ammatillisella koulutuksella pyrittiin, kuka koulutusta järjesti ja miten ammatillinen koulutus istutettiin koulujärjestelmän kokonaisuuteen. Tutkimus oli historiallisesti suuntautunut sosiologinen tutkimus. Ammatillisen koulutuksen muotoutumista tarkasteltiin suhteessa elinkeinoja työvoimarakenteen muuttumiseen, valtiolliseen kehittymiseen sekä väestön ikärakenteen heilahduksiin. Peruslähtökohtana oli näkemys, jonka mukaan koulutus
kytkeytyi monimutkaisella tavalla kansakunnan, ihmiskunnan, yhteiskunnan ja
kulttuurin kokonaiskehitykseen. Kaikkien yksittäisten ammattien koulutuksen
kehittymistä ei tutkimuksessa seurattu, vaan siinä pyrittiin luomaan yleiskuvan
hajanaisen ammatillisen koulutuksen kehityksestä. Tutkimuksessa seurattiin terveydenhuoltoalalta lähinnä yleisluontoisesti vanhimpien ammattien, kätilöiden ja
sairaanhoitajien, kehittymistä.16
Anja Heikkinen (1995) tutki väitöskirjassaan suomalaisen ammattikasvatuksen
muotoutumista käsityön ja teollisuuden alalla 1840–1940. Ensimmäinen ajanjakso,
1840–1880, käsitti sunnuntai- ja käsityöläiskoulut. Toinen jakso, 1889–1910, piti
sisällään kokoaikaisten valmistavien ammatillisten koulujen syntymisen. Kolmannella jaksolla eli 1910–1940 koulutettiin työvoimaa teollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus, että kasvatustieteelliset tulkinnat ammattikasvatuksesta ilmiönä ja käsitteenä olivat mahdollisia vain kulttuurisessa yhteydessään.
Kulttuuristen erityispiirteiden tarkastelu vaatii aina jonkin laajuista kulttuurien
välistä vertailua. Heikkinen käytti vertailun kohteena brittiläistä ja saksalaista
ammattikasvatuksen kehitystä. Niiden kuvailun merkityksellisyyttä Heikkinen
perusteli sillä, että ymmärrettäisiin ammattikasvatuksen mallien kulttuurinen
sidonnaisuus ja pinnallisen siirtämisen ongelmat.17
Reijo Heikkinen (1995) tutki väitöskirjassaan Kainuun koulujärjestelmän kehitystä vuoteen 1945 mennessä. Tutkimus antaa laajan kokonaiskuvan Kainuun kasvatus- ja koulujärjestelmän kehityksestä. Siinä selvitettiin kansanopetuksen, oppikoulun, ammatti- ja opettajankoulutuksen kehittymistä. Opillinen koulutus alkoi
vuonna 1650, jolloin perustettiin Kajaanin pedagogio. Ensimmäinen kansakoulu
15. Lappalainen A 1985.
16. Klemelä K 1999.
17. Heikkinen A 1995.
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aloitti toimintansa Kajaanissa vuonna 1873. Paikallisella sanomalehdistöllä oli
merkittävä asema kansakoululaitoksen kehittymisessä. Kainuun maalaisväestön
sivistystasoa edistivät myös kirjastolaitos ja Kansanvalistusseura. Koululaitoksen
kehittymistä hidastivat talvisodan ja jatkosodan hävitykset, esimerkiksi Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Kuhmon kansakoulut tuhottiin. Opettajapulaa helpottamaan
perustettiin Kajaanin seminaari.18
1.3

Tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Turun laboratoriohoitajakoulutuksen
kehitys vuodesta 1955 vuoteen 1990. Tarkastelen työssäni seuraavia kysymyksiä:
Mitkä tekijät johtivat laboratoriohoitajan koulutuksen käynnistymiseen ja kehittymiseen? Minkälainen oli opiskelijoiden tausta? Miten koulutus toteutettiin tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen osalta? Minkälainen oli opettajien koulutustausta ja mitä kirjallisuutta käytettiin? Minkälainen oppisisältö koulutuksella oli?
Minkälaista tutkintonimikettä käytettiin?
1.4

Tutkimuksen lähtökohtia

Laboratoriohoitajien koulutuksen kehitystä tarkastellaan lääketieteen ja erityisesti
laboratoriolääketieteen kehityksen valossa. Tutkimusongelman tai teeman rajaaminen tapahtui lähdeaineiston alustavan tarkastelun perusteella. Ilmiön tarkempi
rajaaminen tutkimusongelmiksi voi tapahtua ajallisesta, paikallisesta tai sisällöllisestä lähtökohdasta käsin. Ajallisessa rajauksessa tutkimusteema rajataan pääsääntöisesti tutkittavan ilmiön muutosten tai muuttumattomuuden mukaan. Oleellista on
säilyttää tutkittavan ilmiön luonnollinen kokonaisuus.19
Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on laboratoriohoitajien koulutus
Turussa vuodesta 1955 vuoteen 1990. Tutkimus päättyy keskiasteen koulunuudistukseen. Mukana ei ole enää 1990-luvulla alkanutta ammattikorkeakoulussa annettua koulutusta eikä myöskään täydennyskoulutuksia tai erikoistumiskoulutuksia.
Ammattikorkeakoulussa toteutunut koulutus vaatii oman tutkimuksensa. Täydennyskoulutuksia on toteutettu koko laboratoriohoitajan ammatin historian ajan erilaisin sisällöin eripituisina ja eri tahojen toimesta. Ne ovat vastanneet hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Erikoiskoulutusta annettiin 1970-luvulta 1990-luvulle saakka. Se

18. Heikkinen R 1995.
19. Kuikka MT 1991, 140–145.
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tähtäsi erilaisiin tehtäviin kuin laboratoriohoitajan koulutus. Nämä koulutukset olisivat oman tutkimuksen aiheita.
Tässä tutkimuksessa tarkempina tutkimuskohteina ovat koulutuksen aloittamisen ajankohta ja hetket, jolloin koulutuksessa tapahtui suurempia rakenteellisia
muutoksia. Yksi tällaisista keskeisistä rakenteellisista muutoksista oli koulutuksen
keston muuttuminen. Tutkimuksen kohteena oleva ajanjakso vuodesta 1955 vuoteen 1990 on jaettu tässä tutkimuksessa kolmeen jaksoon koulutuspituuden
mukaan: 1-vuotinen, 2- ja 2 ½-vuotinen, sekä 4 ½-vuotinen koulutus. Koulutus
Turussa alkoi 1-vuotisena vuonna 1955, vuonna 1964 se piteni 2-vuotiseksi,
vuonna 1971 2 ½-vuotiseksi ja vuonna 1984 4 ½-vuotiseksi peruskoulun käyneillä
ja 3 ½-vuotiseksi ylioppilaspohjaisilla.20 Kyseessä on kronologinen jaottelu.
Vaikka tutkimuksen kohteena on ajanjakso 1950-luvulta lähtien, tarkastelu kohdistuu jo 1900-luvun alkuun, koska siellä ovat nähtävissä ne lääketieteelliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset muutostekijät, jotka saivat aikaan laboratoriohoitajien
koulutuksen käynnistymisen Suomessa 1950-luvun alkupuolella.
Koska tutkittava ilmiö, laboratoriohoitajien koulutuksen muuttuminen, on
monitahoinen ja laaja-alainen, sisällöllinen rajaus tehtiin opetussuunnitelmaan ja
vielä tarkemmin opetussuunnitelman tietoainekseen, jota laboratoriohoitajat olivat
opiskelleet eri aikoina koulutuksessaan. Tietoaineksen opetuksessa tarkastellaan
myös opettajakysymystä sekä tietopuolista ja käytännöllistä opetusta. Tutkintonimike muuttuu usein koulutuksen aikana, joten myös se on tarkastelun kohteena.
Lääketieteen ja teknologian kehitys on keskeinen vaikuttaja laboratoriohoitajakoulutuksen kehitykselle, joten tämäkin otetaan huomioon. Koska koulutus on osa
yhteiskunnallista toimintaa, koulutuksessa tapahtuneille muutoksille pyritään löytämään selitys myös yhteiskunnallisesta kontekstista.
Tutkittava ilmiö sijoitetaan paikallisessa rajauksessa koskemaan Turussa
tapahtunutta laboratoriohoitajien koulutusta. Tällainen rajaus voidaan tehdä, jos on
olemassa runsaasti lähdemateriaalia.21 Tässä tutkimuksessa ei tutkita kaikkia Suomen laboratoriohoitajakoulutusten opetussuunnitelmia, joten tutkimusta voidaan
näin ollen kutsua case-tutkimukseksi.
Kohdeoppilaitoksen valintakriteereinä ovat olleet laboratoriohoitajakoulutuksen aloitusvuosi ja oppilaitoksen keskeisten koulunuudistusten ajankohdat. Suomen vanhimmista laboratoriohoitajakoulutuksista on valittu Turun koulutus Helsingin sijaan, koska myöhemmät keskeiset koulunuudistukset ovat alkaneet
20. Taulukko 20, 223.
Terveydenhuollon peruslinja 1984 Laboratoriohoitajan koulutusammatti.
21. Kuikka MT 1991, 140–145.
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Turussa aikaisemmin kuin Helsingissä. Ensimmäinen koulutus alkoi Helsingissä
vuonna 1953 ja Turussa vuonna 195522. Keskiasteen koulutuskokeilu aloitettiin
laboratoriohoitajakoulutuksen osalta Turussa vuonna 1984. Oletuksena on, että
muutokseen liittyvää dokumentointia on enemmän oppilaitoksissa, joissa koulunuudistus on tapahtunut ensimmäisenä tai kokeilumuotoisena. Runsas dokumentointi on tutkimuksen kannalta hedelmällistä.
Lääkintöhallitus, myöhemmin ammattikasvatushallitus ja opetushallitus ovat
valvoneet koulutusta, ja koulutus on pyritty toteuttamaan yhtäläisten periaatteiden
mukaan eri koulutuspaikoissa. Tällä perusteella voitaneen Turun kehitys jossain
määrin nähdä koko Suomea koskevaksi.

22. 1970:B 107 Komiteanmietintö, 7–8
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2

Tutkimusaineisto ja menetelmät

2.1

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistona ovat koulutuksen kirjalliset suunnitelmat, toimintakertomukset, opetuksen päiväkirjat, kokousten muistiot, komiteanmietinnöt sekä ammattijärjestön lehdet. Nämä kaikki, paitsi ammattijärjestön lehdet, voidaan sisällyttää viidessä eri vaiheessa olevan opetussuunnitelmakäsitteen alle. Opetussuunnitelman
vaiheet jaetaan taulukon 1 mukaisesti.
Kokousten muistiot antavat tietoa jokaiseen vaiheeseen. Kronologisessa järjestyksessä olevat opetussuunnitelmat ovat osin päällekkäisiä. Tutkimuksessa on
pyrittävä kokonaisvaltaiseen tutkimusotteeseen, jossa kaikki vaiheet ovat mukana.
Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja yleistämistä.23
Taulukko 1. Lähdemateriaali opetussuunnitelman eri vaiheissa.
Opetussuunnitelman vaihe

Lähdemateriaali

1. Etukäteen laadittu opetussuunnitelma

komitean mietinnöt, kirjalliset suunnitelmat

2. Operationalisoitu opetussuunnitelma

oppikirjat, opettajan oppaat

3. Toteutettu opetussuunnitelma

päiväkirjat, työkirjat

4. Koettu opetussuunnitelma

oppilaan päiväkirjat, muistelmat

5. Evaluoitu opetussuunnitelma

tarkastuskertomukset, oppilasarvostelu

Lähde: Kuikka M T 2001 87–88, 90–91

Tutkimukseni aineisto on pääosin opetussuunnitelmien ensimmäisestä, kolmannesta ja viidennestä vaiheesta. Muistakin vaiheista on jonkin verran aineistoa, mutta
ainoastaan etukäteen laadittuun opetussuunnitelmaan (1) liittyvää materiaalia on
kaikilta tutkimuksen kohteena olevilta ajoilta. Toteutettu opetussuunnitelma (päiväkirjat ja toimintakertomukset) on koulutuksen alkuvaiheesta, jolloin etukäteen
laaditut opetussuunnitelmat olivat hyvin suppeita, mutta päiväkirjat olivat tarkkoja,
jopa tuntikohtaisesti tehtyjä.
Ajan kuluessa kirjalliset suunnitelmat ja toimintakertomukset tulivat tarkemmiksi ja kattavammiksi, ja näitä käytän vasta tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson loppuvaiheen lähdeaineistona. Näin ollen Kuikan (2001, 87–88, 90–91) esittämä vaatimus kaikkien vaiheiden systemaattisesta mukana olosta ei voinut toteutua ja tutkimuksen luotettavuus ja yleistäminen heikkenevät siltä osin. Vuoden
1955 koneella kirjoitetussa toimintakertomuksessa kerrotaan ainoastaan oppikurs23. Kuikka MT 2001, 87–88, 90–91.

sien nimet. Sen sijaan vuoden 1959 toimintakertomuksessa mainitaan, että tietopuolisen oppijakson ohjelma ”on liitteessä No 4”. Liitettä en kuitenkaan onnistunut
löytämään Turun ammattikorkeakoulun arkistosta enkä Kansallisarkistosta Helsingistä, missä niiden olisi pitänyt olla. Tämä ei heikentäne tutkimuksen luotettavuutta, koska käytin puutteellisen toimintakertomuksen lisäksi päiväkirjoja.
Vuoden 1964 koulutuksesta on toimintakertomus: Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus ajalta 1.1.1964–31.12.1965. Se on koneella kirjoitettu
moniste. Se sisältää seuraavia tietoja: kursseja valvovan toimikunnan kokoonpanon
ja toiminnan, luettelon viran ja toimenhaltijoista, opetustoimintaa edistävien kokousten ja neuvottelujen lyhyen kuvauksen, opetuskentät ja opetusohjelman. Opetusohjelma sisältää ns. lukusuunnitelman (eri kurssit lukukausittain), käytännön ja teorian jaksottumisen, oppikurssien tuntimäärät ja sisällöt luettelomaisesti. Mitään
tavoitteita ei esitetä. Toimintakertomuksen nimessä puhutaan jo laboratoriohoitajakurssista, vaikka nimi muuttui vasta vuoden 1966 alusta tällaiseksi. Onko toimintakertomus tehty vasta vuoden 1966 jälkeen, vai onko nimenmuutoksesta keskusteltu jo aikaisemmin ja näin ollen toimintakertomukseen on kirjattu se virheellisesti
tai ennakoimaan muutosta? Toimintakertomus lienee kuitenkin lukuvuodelta 1964–
65, koska sisältönä on esim. vuosien 1964 ja 1965 aikana alkaneet kurssit ja niille
valitut opiskelijaryhmät.
Vuoden 1966 koulutuksesta on monistetyyppinen toimintakertomus: Turun
laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus ajalta 1.1.1966–31.8.1967. Toimintakertomus on hyvin samankaltainen lukuvuoden 1964–1965 toimintakertomukseen
nähden, sillä se on tehty samoin periaattein. Joitakin tuntimääriä on muutettu, mutta
mitään oleellista eroa ei ole.
Vuonna 1971 alkaneen koulutuksen toteutuminen on kirjattuna osissa eri vuosien toimintakertomuksiin. Koko 2½ vuoden koulutuksen ajan tiedot löytyivät
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomuksista lukuvuosilta 1971–1972,
1972–1973, 1973–1974 ja 1974–1975. Toimintakertomukset ovat painetussa muodossa ja sisältävät sairaanhoito-oppilaitoksen eri ammattiryhmille (laboratoriohoitajat, lääkintävoimistelijat, röntgenhoitajat ja sairaanhoitajat) kuuluvan koulutuksen ja opetuksen järjestelyn lukuvuosittain. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja päättyy
seuraavan vuoden toukokuun lopussa.
Toimintakertomukset eivät täytä parhainta historiantutkimukselta vaadittavaa
samanaikaisuusvaatimusta. Ne on yleensä tehty lukuvuoden päättymisen jälkeen,
eli tapahtuneesta asiasta on enimmillään saattanut kulua vuosi. Lukuvuoden 1964 –
65 toimintakertomuksen voi olettaa laaditun vasta vuonna 1966, jolloin tutkintonimike muuttui. Jää epäselväksi, miten paljon niiden sisältö noudatti todellista toteu-
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tumista. Toisaalta toimintakertomukset on laadittu samanlaisen kaavan mukaan ja
ne sisältävät numeerisia tietoja, jotka on koottu kirjallisista lähteistä, joten ajan
kuluminen ei muuta tietoa. Niiden painoarvoa lisää se, että ne toimitettiin lääkintöhallitukseen ja myöhemmin ammattikasvatushallitukseen. Toisaalta voidaan myös
kritisoida kaikkia lähteitä suhteesta todellisuuteen; päiväkirjoihin, toimintakertomuksiin tai suunnitelmiin kirjatut asiat voivat poiketa paljonkin todella tapahtuneesta. Niihin on voitu kirjata toivottu tilanne eikä todellista toteutunutta tilannetta.
Vuonna 1984 alkaneella koulutuksella on oma opetussuunnitelma, jonka nimi
on Terveydenhuollon peruslinja, laboratoriohoitajan koulutusammatti, opetussuunnitelma. Se on laadittu erikseen laboratoriohoitajille ja hyväksytty ammattikasvatushallituksessa kokeilukäyttöä varten. Opetussuunnitelma sisältää lukusuunnitelman sekä eri oppikurssien tavoitteet ja tuntimäärät, ja on monistemuotoinen.
Päiväkirjoja käytetään tässä tutkimuksessa vuosien 1955 ja 1959 tietojen
keräämiseen. Päiväkirjat ovat ulkomuodoltaan kovakantisia vihkoja. Niihin on kirjattu kursseittain osallistujien istumajärjestys, päivämäärä, luentokerran aihe, luentotuntien määrä, luennoitsijan nimi, luentosarja, mihin luentokerta sisältyy, poissaolijat ja huomautukset24. Päiväkirjoissa oleva tieto on kirjoitettu joko välittömästi
tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Jokainen luennon pitäjä on kirjoittanut tiedot
omasta luennostaan joko luennon alussa tai lopussa tai myöhemmin. Päiväkirjojen
tekstin käsiala vaihtelee luentosarjoittain, mikä viittaa siihen, että luennon pitäjä on
ne kirjannut. Tällainen käytäntö oli myös myöhemmin, kun itse toimin opettajana.
Nämä lähteet täyttävät osin samanaikaisuusvaatimuksen. Tällöin ajallista etäisyyttä
lähteen syntymäajan ja toteutuneen tapahtuman välillä ei ole paljon ja voidaan olettaa, että muistivirheitä ei myöskään sanottavasti ole. Tosin on mahdollista, että joskus luennoitsija on unohtanut kirjata päiväkirjaan tapahtuman, mutta on kirjannut
sen myöhemmin. Tällaisia tapauksia oli muutamia tarkastelun kohteena olevissa
kahden kurssin päiväkirjoissa. Tämä kävi ilmi allekkain olevista päivämääristä,
jotka eivät tässä tapauksessa edenneet aikajärjestyksessä. Päiväkirjojen tarkkaa
täyttämistä motivoi se, että opetusvelvollisuuden täyttymistä ja luentopalkkioiden
maksamista seurattiin päiväkirjojen avulla. Tämä käytäntö oli voimassa ollessani
itse opettajana 1980- ja 1990-luvuilla. On tietysti myös mahdollista, että päiväkirjaan on merkitty jotain muuta, kuin mitä opetus sisälsi: kirjaus on opetussuunnitelman mukainen, mutta todellisuudessa on opetettu jotain muuta tai painotettu toista
asiaa. Jos päiväkirjaan on kirjattu se mitä odotetaan opetettavan eikä todellista ope-

24. Päiväkirja, kurssit Not 1–7, 1955–1960. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Kurssi tarkoittaa opiskelijaryhmää, joka aloitti opiskelunsa samaan aikaan samalla opetusohjelmalla.
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tuksen sisältöä, kirjaus on tämän tutkimuksen kannalta kuitenkin merkittävä. ”Odotettu” opetus kuvastaa sen hetkistä tilannetta, mitä juuri tutkinkin.
Koska historiallisen tutkimuksen yksi tavoitteista on kuvata kehitystä ja määrättyjen trendien muutosta yhteiskunnassa, yksi luokittelun kriteeri on aika25. Tässä
tutkimuksessa tutkimuksen kohde on jaettu kolmeen ajanjaksoon koulutuspituuden
mukaan; 1-, 2- ja 2½- sekä 4½-vuotinen koulutus. Jaksot sijoittuvat seuraaviin ajankohtiin: ensimmäinen jakso 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin, toinen
jakso 1960-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin ja kolmas jakso 1980-luvun
puoliväliin sijoittuva keskiasteen koulunuudistuksen alkaminen. Tutkimuksessa ei
ole kuitenkaan analysoitu näiltä ajanjaksoilta jokaisen vuoden aineistoa, vaan sisällön tarkempaa analyysia varten on valittu näiden jaksojen ensimmäinen koulutus,
satunnaisella valinnalla mukaan otettu koulutus ja sellaisen vuoden koulutus, jolloin tapahtui jotain erityistä. Analyysin kohteena tässä tutkimuksessa ovat koulutukset vuosilta 1955 (aloitus), 1959 (satunnainen valinta), 1964 (2-vuotinen), 1966
(satunnainen valinta), 1971 (2½-vuotinen) ja 1984 (4½-vuotinen keskiasteen koulutus).
Opetussuunnitelmien tutkimisessa voidaan keskittyä johonkin sen osakokonaisuuksista: tavoitteet, oppikurssit (opetusaines), opetusmuodot, opetussuunnitelman
evaluointi, opetushenkilökunta, opetusresurssit, opetustilat, opetusmateriaalit ja
lainsäädäntö. Kapeammassa osakokonaisuudessa voidaan keskittyä näiden alueiden kehitykseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kehityslinjojen tutkimuksessa
voidaan käyttää hyväksi opetussuunnitelman determinantteja: oppilaskeskeisyys,
oppiaineskeskeisyys ja yhteiskuntakeskeisyys. Tosin nämä determinantit esiintyvät
harvoin puhtaina.26 Näillä kaikilla on yhteys toisiinsa. Opetussuunnitelmia laadittaessa determinanttien painotus on vaihdellut eri aikoina. Joskus on pidetty tärkeimpänä oppilaan tarpeita, joskus oppiainesta ja joskus taas yhteiskunnan tarpeita.27 Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli oppiaineskeskeinen näkökulma,
mutta myös yhteiskunnallinen näkökulma on mukana.
Tutkimukseni kohteena olevia kirjallisia suunnitelmia, toimintakertomuksia ja
päiväkirjoja säilytetään Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan arkistossa.

25. Heikkinen A 1980a, 45–47.
26. Kuikka MT 2001, 87–88.
27. Malinen P 1985, 23–24.
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2.2

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessani käytän historian tutkimuksen lähestymistapaa. Historiantutkimuksen tehtävänä on yksilöllisten tapahtumakokonaisuuksien selvittäminen. Tarkoituksena on käsitellä menneisyyden tietoa ja integroida se johdonmukaisiksi
osiksi, jotta sitä voidaan hyödyntää nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Varsinaisesti
historiantutkimuksen tavoitteisiin ei käytännössä ole kuulunut ennustearvoa sisältävän tiedon luominen, mutta menneisyyden tutkimus voi edistää tiettyjen alueiden
kehittymistä ja vähentää samojen virheiden toistamista. Sen tuloksena syntynyt
tieto voi toimia mallina nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.28
Historiantutkimuksessa ei voida osoittaa kaikille tutkijoille yhteistä tutkimusprosessia, eikä siinä ole mitään kaavaa tai metodisäännöstöä, jota noudattamalla
tutkimusongelmasta päädytään vastaukseen.29 Tämän tutkimus etenee aineistolähtöisesti eli lähdeaineistosta saatu tieto kuljettaa eteenpäin.
Tutkimusmenetelmä valitaan historiantutkimuksessa aineiston mukaan. Kirjallisesta aineistosta tehtäessä tavallisin käytetty metodi on historiallis-kvalitatiivinen
eli laadullinen tutkimus. Laadullisten rinnalla käytetään usein määrällisiä metodeja.30 Tässä tutkimuksessa tulokset esitetään sekä määrällisesti että laadullisesti.
Sisällön analyysin avulla muodostetaan määrällisiä ominaisuuksia sisältäviä taulukoita kuten koulutuksen pituus ja tuntimäärät.31
Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelmien tietoainesta analysoidaan käyttäen
kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Sisällön analyysi tieteellisenä menetelmänä tarkoittaa kommunikaation ilmisisällön (dokumenttien sisältö sellaisenaan) objektiivista, systemaattista ja määrällistä kuvailua varten soveltuvaa tutkimustekniikkaa32. Sisällön analyysiä voidaan käyttää kirjallisen materiaalin analyysiin, kuten
päiväkirjojen, kirjeiden, lehtien ja artikkeleiden analysoimiseen.Sillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Analyysiyksikkönä voi olla sana, sanayhdistelmä, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus tai
näitä kaikkia. Analyysin lopputuloksena voi olla ilmiötä kuvaavia kategorioita,

28. Heikkinen A 1980b, 69–71;
Christy T E 1975, 189–192.
Cohen L & Manion 1994, 44–47.
Sarnecky M T 1990, 1–10.
29. Autio S, Katajala-Peltomaa S & Vuolanto V (toim.) 2001, 11.
30. Autio S, Katajala-Peltomaa S & Vuolanto V (toim.) 2001, 23–24.
31. Autio S, Katajala-Peltomaa S & Vuolanto V (toim.) 2001, 23–24.
32. Berelson 1952, artikkelissa: Kyngäs H & Vanhanen L 1999, 3–12.
Dimitroff A & Wayne K D artikkelissa Content Analysis of Research in Undergraduate Medical Education, 60–6.
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käsitteitä, käsitejärjestelmä, käsitekartta tai malli.33 Tässä tutkimuksessa käytetään
analyysiyksikkönä näitä kaikkia ja lopputuloksena oppiaines on luokiteltu kategorioihin.
Sisällön analyysi voi olla aineistolähtöistä tai teorialähtöistä. Aineistolähtöisen
analyysin prosessiin kuuluvat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi.
Teorialähtöisessä analyysissä aineiston luokittelu perustuu teoriaan, teoreettiseen
viitekehykseen tai käsitejärjestelmään (malli, teema tai käsitekartta). Lähtökohtana
voi olla myös tutkijan ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä. 34Tässä tutkimuksessa
käytetään aineistolähtöistä sisällön analyysiä, jolloin laboratoriohoitajakoulutuksen
oppiaines abstrahoidaan aineistosta muodostuneisiin kategorioihin.
Tässä tutkimuksessa aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan lähdeaineiston sisältö haltuun. Muodostetut kategoriat jäsentävät ja pelkistävät opetussuunnitelmien monimuotoisen sisällön paremmin hallittavaan muotoon.
Näitä tuloksia käytetään eri oppikursseista saatujen kvantitatiivisten tuntimäärien
kanssa. Kvalitatiiviset kategorioidut sisältökuvaukset eivät kaikilta osin selitä
kvantitatiivisia tuloksia, koska kvalitatiivinen analyysi on tehty valittujen vuosien
koko aineistosta, eikä oppikursseittain tai tieteenaloittain kuten kvantitatiiviset
tulokset on tehty. Kvalitatiivinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi antaa kuitenkin
sellaista syvällistä ja jäsenneltyä tietoa opetuksen sisällöstä ja sen luonteesta, mitä
kvantitatiivinen analyysi ei anna.
Tässä tutkimuksessa oppisisältöosuudessa vuorottelevat kvantitatiivinen ja
kvalitatiivinen osuus kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisenä on kvalitatiivinen luokittelu, jonka tarkoituksena on jaotella oppikurssit tieteenaloittain. Tieteenalojen
ryhmittelyn pohjana on valmiista tieteenalojen luokittelurungoista tehty yhdistelmä. Toisena vaiheena on kvantitatiivinen osuus, missä tieteenaloittain luokitellut
oppikurssit täydennetään tuntimäärillä. Kolmantena vaiheena on aineistolähtöinen
sisällön analyysi, jossa tutkimuksen kohteena oleva vuosittainen oppiaines ryhmitellään neljään ryhmään.
Tieteenteoreettisesti tutkimukseni on deskriptiivinen, sillä se pyrkii kertomaan,
millainen laboratoriohoitajien koulutuksen tietoperusta on ollut aikaisemmin ja
miksi. Tutkimukseni ei kuulu suunnittelutieteeseen, sillä se ei pyri kertomaan, mitä
pitäisi tehdä, jotta saavuttaisimme tavoitteemme.35 Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa normatiivista ohjetta laboratoriohoitajakoulutuksen suunnitteluun.
33. Kyngäs H & Vanhanen L 1999, 3–12.
Weber Robert P 1990, 21–23.
34. Latvala E & Vanhanen-Nuutinen L 2001, 21–43.
Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12.
35. Niiniluoto I 1996, 149–154.
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2.2.1 Oppiaineksen ryhmittely tieteenaloittain
Osavastaus tutkimuskysymykseen oppisisällöstä koulutuksen muuttuessa saatiin
luokittelemalla aluksi oppiaines tieteenaloittain oppikurssien nimien perusteella.
Ryhmittelyn kohteena olivat vuosien 1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984 koulutukset. Eri vuosien oppikurssit oli ryhmitelty lähdeaineistossa erilaisin perustein.
Tätä tutkimusta varten tehtiin kuitenkin yhteismitallinen ryhmittely, jotta eri vuosien tilanteita voitiin vertailla toisiinsa. Tieteenaloja voidaan jäsennellä eri perustein riippuen niiden tarkoituksesta. Onpa jäsentelyn perusteena mikä lähtökohta
tahansa, ongelmaksi muodostuu aina jaottelun keinotekoisuus ja epäselvyys.36
Oppiaineksen jakaminen eri tieteenaloihin tapahtui pääasiassa oppikurssien
nimien mukaan. Jaotteluun vaikutti kuitenkin tutkijan ammatin perusteella tietämys
oppikurssien sisällöstä ja toteutuksesta. Joidenkin oppikurssien kohdalla sisältöä
tarkastettiin opetussuunnitelmista ja luokiteltiin sillä perusteilla tiettyihin luokkiin.
Kaikkien oppikurssien kohdalla ei kuitenkaan tiedetty tarkempaa sisältöä. Aineiston luokittelun pohjana käytettiin tutkijan laatimaa luokittelua, jonka pohjana oli
Lauri & Elomaan37, Nurmen38, Oksalan39 ja Sinkkosen40 tieteiden jaottelu. Tieteet
jaetaan tässä tutkimuksessa ideatieteisiin ja empiirisiin tieteisiin, kuten Lauri ja
Elomaa 41, Nurmi42 sekä Sinkkonen43 ne jakavat. Oksala44 on käyttänyt jakoa ideaalitieteet ja reaalitieteet.
Ideatieteille tässä tutkimuksessa on tyypillistä, että ne eivät juuri anna sovelluksia laboratoriohoitajan ammattikäytäntöihin, vaikka sen tietoaines on kuitenkin
valittu ammattikäytäntöä silmälläpitäen. Niissä annetaan laaja pohja- tai taustatieto
ammattikäytännölle.45
Empiiriset tieteet jaetaan tässä tutkimuksessa kulttuuritieteisiin ja luonnontieteisiin. Oksala46 käyttää samaa jakoa, tosin kulttuuritieteille on hänellä synonyymeinä henkitieteet ja ihmistieteet. Myös Lauri ja Elomaa47 käyttävät kulttuuritieteiden käsitettä ja sille synonyymia ihmistieteet.

36. Lauri S & Elomaa L 2001, 12–15.
37. Lauri S & Elomaa L. 2001.
38. Nurmi K E 1995.
39. Oksala P 1991.
40. Sinkkonen S 1984.
41. Lauri S & Elomaa L 2001, 14–15.
42. Nurmi K 1995. 15–17.
43. Sinkkonen S (toim.) 1984, 18–21.
44. Oksala P 1991, 70–71.
45. Taulukko 7, 210.
46. Oksala P 1991, 70–71.
47. Lauri S & Elomaa L 2001, 14–15.
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Ihmistieteiden käsitettä käyttävät myös Nurmi48 ja Sinkkonen49. Tässä tutkimuksessa kulttuuritieteistä ei käytetä nimitystä ihmistieteet, koska ihmiskuva voi käsittää ihmisen henkisen, hengellisen ja sosiaalisen puolen lisäksi myös biologisen
puolen. Ihmistieteitä voisivat näin ollen olla humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet,
lääketieteet ja perusluonnontieteet laajasti ymmärrettynä. Perusluonnontieteidenkin tietoaines on koostettu osin ihmisen elimistön näkökulmasta. Luonnontieteet
-nimitys oli käytössä Laurilla ja Elomaalla50, Nurmella51 ja Oksalalla 52.
Kulttuuritieteet jaetaan tässä tutkimuksessa kahteen ryhmään: humanistisiin
tieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Samaa jaottelua ovat käyttäneet myös Lauri ja Elomaa53 sekä Oksala54 ja Sinkkonen55. Nurmi56 luokittelee
kulttuuritieteet humanististen tieteiden alle. Tutkimuksen kohteena olevan lähdemateriaalin mukaan humanistiset sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet pitävät
sisällään oppikursseja, jotka näkyvät taulukoissa 3 ja 457.
Luonnontieteistä käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä perusluonnontieteet.
Jaettaessa laboratoriohoitajien opetussuunnitelman oppikurssit perusluonnontieteisiin ja terveystieteisiin (yhdistettyihin kulttuuri- + luonnontieteisiin) tulee monia
rajanveto-ongelmia, kuten mikä tietoaines sisältyy kliiniseen laboratorio-oppiin/
tieteeseen ja mikä ei. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin oppiainesta
valittaessa lähtökohtanahan on, että siihen valitaan ammattityössä tarvittavaa tietoa. Osa tiedosta antaa pohjaa ymmärtää yleisesti ammattityön ilmiöitä, osa antaa
sovellettua tietoa ymmärtää ammattityötoimintoja. Perusluonnontieteet sisältävät
taulukon 5 mukaiset opinnot58.
Keskeisen tiedonalojen ryhmän muodostavat tässä tutkimuksessa terveystieteet, joista käytetään myös termiä yhdistetyt kulttuuri- ja luonnontieteet. Terveystieteisiin on luokiteltu kuuluvaksi kolme tieteenalaa: kliininen laboratorio-oppi,
lääketieteet sekä sairaanhoito ja terveydenhoito. Terveystieteisiin kuuluvat tieteenalat ja oppikurssit on lueteltu taulukoissa 6, 7 ja 8.59

48. Nurmi K. 1995, 15–17.
49. Sinkkonen S (toim.) 1984, 18–21.
50. Lauri S & Elomaa L 2001, 14–15.
51. Nurmi K 1995, 15–17.
52. Oksala P 1991, 70–71.
53. Lauri S & Elomaa L 2001, 14–15.
54. Oksala P 1991, 70–71.
55. Sinkkonen S (toim.) 1984, 18–21.
56. Nurmi K 1995, 15–17.
57. Taulukko 8, 210.
Taulukko 9, 211.
58. Taulukko 10, 212.
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Laboratoriohoitajan koulutuksessa olevat ammatilliset oppikurssit nimettiin
tässä tutkimuksessa kliiniseksi laboratorio-opiksi. Nimeäminen ei kuitenkaan ollut
ongelmatonta, sillä lähdeaineisto ei antanut siihen yksiselitteistä käytäntöä. Vuosien 1955 ja 1959 koulutuksessa oppikursseja ei ollut ryhmitelty mitenkään. Vuosien 1964 ja 1966 koulutuksissa esiintyy jo jonkinlaista ryhmittelyä. Lähinnä
ammatillista oppiainesta muistuttavan tietoaineksen nimikkeenä on ”Kliininen
laboratoriokurssi”. Vuoden 1969 opetussuunnitelmassa esiintyy ensimmäisen kerran nimike ”Kliininen laboratorio-oppi”. Sama nimike on myös vuoden 1971 koulutuksessa. Vuoden 1984 koulutuksessa nimikkeenä on ”Kliininen laboratoriotyö”.60 Tähän tutkimukseen valittu käsite kliininen laboratorio-oppi ”oppina”
soveltuu käytettäväksi parhaiten, kun puhutaan ammattialalle sovelletusta tiedosta,
jolla ei ole vielä tieteellistä statusta. Tieto rajautuu laboratoriohoitajan ammattikäytännön perusteella. Tiedonalaan sisältyvä tieto palvelee suoraan käytännön toimintaa terveydenhuollon laboratoriotoiminnassa.
Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena olevien opetussuunnitelmien oppikurssien ryhmittely eri tieteenaloille ei myöskään ollut ongelmatonta. Osa kliinisen
laboratoriotyön perustana olevasta tiedosta on puhtaasti sovellettavissa ammattialalle, osa tiedosta on lähempänä ns. perustieteitä. Jaottelua oli vaikea tehdä, koska
ei ole ollenkaan itsestään selvää, milloin tieto palvelee ammattikäytäntöä ja milloin
se on puhtaasti erillistä perustiedettä. Jossain mielessä kaikki tieto palvelee ammattikäytäntöä. Kriteerinä oli myös, että kliiniseen laboratorio-oppiin sisältyvää tietoa
on lähinnä tietoaines, jota tarvitaan ihmisen terveyden/sairauden määrittelyssä
laboratoriotutkimusten yhteydessä laboratoriotyön prosessin näkökulmasta. Perusluonnontieteisiin sijoitetaan tietoaines, joka selvittää luontoa ja terveen ihmisen
biologista elimistöä. Tämäkään jaottelu ei kuitenkaan ole selkeä. Moniin oppiaineisiin on liitettynä tietoa sekä terveestä että sairaasta ihmisestä ja laboratoriotutki59. Taulukko 11, 213.
Taulukko 12, 214.
Taulukko 13, 215.
60. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Päiväkirja Kurssit N:o 1–7 1955–1960
Laboratorioapulaisten kurssit. Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959, 1–7.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 9–10.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967, 9–10.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1967–31.8.1968, 8–9.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1968–31.8.1969, 8–9.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1969–31.8.1970, 8–9.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972, 40
Terveydenhuollon peruslinja. Laboratoriohoitajan koulutusammatti 1984, 24–26.
Opinto-opas 1999–2000. Terveys ja hyvinvointi, 17–18.
Päiväkirjat, toimintasuunnitelmat ja opetussuunnitelmat ovat Turun ammattikorkeakoulun arkistossa.
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muksista. Esimerkiksi Anatomia ja histopatologia -kurssi luokiteltiin perusluonnontieteisiin, mutta se voisi kuulua kliiniseen laboratorio-oppiin patologia -käsitteen johdosta, koska nimi viittaa ei-terveen elimistön toimintaan. Tämä nimi esiintyy ainoastaan vuoden 1955 toimintakertomuksessa oppikurssin nimenä. Silloinkin
päiväkirjaan on kirjattu kurssin nimeksi pelkkä ”Anatomia”. Ravitsemustiede ja
lääkeaineoppi voisivat olla omia tieteenalojaan, mutta tässä tutkimuksessa ne on liitetty kliiniseen laboratorio-oppiin, koska niissä käsiteltävä tietoaines liittyy läheisesti laboratoriotutkimusten tekemiseen, esimerkiksi miten lääkeaineet vaikuttavat
”in vitro” eli laboratorioanalyysireaktioon. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeää päästä selkeään luokitteluun.
Jaettuani tutkimukseni kohteena olevat oppikurssit koko tutkimukseni ajankohdalta eri tieteenaloille, tein saman jaottelun vuosille 1955, 1959, 1964, 1966,
1971 ja 1984. Selvitin lisäksi eri oppikurssien tuntimäärät vuosittain, jotka ovat taulukoissa 14–19 sivuilla 216–222.
2.2.2 Oppiaineksen ryhmittely aineistolähtöisesti
Koulutuksen oppisisällön selvittämiseksi tein aineistolähtöisen sisällönanalyysin,
jonka tarkoituksena oli pelkistää ja jäsennellä sisällöt helpommin käsiteltävään muotoon. Lähdeaineistoa pelkistämällä, ryhmittelemällä ja abstrahoimalla pyrin saamaan
kuvan tietoaineksesta tiivistetyssä ja yleisessä muodossa61. Lähdeaineiston eri vuosien oppiaineksen luokittelin samoihin kategorioihin, ja näin ollen eri vuosien opetussuunnitelmien vertailuun saatiin yhtenäisyyttä. Tästä analyysistä saatava tieto täydensi aikaisemmin tapahtunutta oppiaineksen jäsentelyä eri tieteenaloihin.
Tarkasteluni kohteena sisällöllisessä tarkastelussa olivat vuoden 1955 päiväkirjat ja toimintakertomukset, vuoden 1971 toimintakertomukset, lukusuunnitelmat ja
opetussuunnitelmat sekä vuoden 1984 opetussuunnitelma. Valinta kohdistui niihin
vuosiin, jolloin tapahtui erityisiä muutoksia koulutuksessa tai koulutuspolitiikassa,
kuten koulutuksen aloittaminen, koulutuspituuden muutos ja keskiasteen koulunuudistus. Kaikkia koulutuspituuden muutoksien aikaisia opetussuunnitelmia ei ole
otettu mukaan, koska oletus oli, että suuria muutoksia ei tapahtunut koulutuksessa
peräkkäisinä vuosina. Tätä olettamusta tuki lukusuunnitelmien vertailu; ne olivat
aivan samanlaisia useiden vuosien ajan. Pohjana toimivat myös tiedot, jotka saatiin,
kun oppikurssit jaettiin eri tieteenaloille. Myös joitakin sisältöjä vertailtiin sattu-

61. Kyngäs H & Vanhanen L 1999, 3–12.
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manvaraisesti. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus luoda yleisempi linjaus koko koulutuksen ajan oppiainekseen ja siihen päästiin valikoidulla otannalla.
Vuoden 1955 opetuksen päiväkirjat olivat tarkkoja luettelomaisia kuvauksia
opetettavasta aineksesta. Sen jälkeisen ajan tutkimuksen kohteena olevissa toimintakertomuksissa ja niiden yhteydessä olevissa opetussuunnitelmissa opetettava
aines kuvataan käyttäen ylempiä käsitteitä, mutta kuitenkin yksityiskohtaisesti.62
Sen sijaan keskiasteen vuoden 198463 opetussuunnitelman sisältö on kuvailtu
monisanaisesti yleisellä tasolla. Opetussuunnitelmia lukemalla ei voinut tietää esimerkiksi sitä, mitä laitteita opetus sisälsi. Niissä kiinnitetään huomio laadukkaaseen työskentelyyn yleensä.
Erona eri aikojen opetussuunnitelmilla on karkeasti ottaen se, että alussa lueteltiin ”Mitä tulee osata” (know that). Vuoden 1984 opetussuunnitelmassa kerrotaan ”Miten tulee osata” (know how). Samalla opittava asia liitetään sen käyttöyhteyteen. Vuoden 1984 opetussuunnitelman oppiaines on ilmaistu kaikista yleisimmällä tasolla. Jos opettaja sen avulla suunnittelee opetuksensa, hän ei saa kovin
yksityiskohtaista ohjausta siihen. Tällöin täytyy tietää käytännön laboratoriossa
tapahtuva työskentely hyvin, ja siltä pohjalta suunnitella opetus opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Analyysiyksikköinä olivat sana, sanayhdistelmä, lause tai ajatuskokonaisuus.
Aloitin ensin viimeisestä opetussuunnitelmasta lukuvuodelta 1999–2000, koska
sen ajattelin olevan käsitteistöltään tutuimman, olinhan elänyt tuota vaihetta opettajantyössä. (tätä opetussuunnitelmaa en kuitenkaan ottanut enää mukaan lopulliseen tutkimukseen). Pian kuitenkin siirryin ensimmäiseen opetussuunnitelmaan,
koska siten etenin samoin, kuin asia eteni koulutuksen kuluessa. Esille nostettavat
analyysiyksiköt merkitsin yliviivauskynällä ja kirjoitin allekkain, näitä kutsutaan
”koodeiksi”. Näin etenin kaikkien opetussuunnitelmien kanssa.

62. Esimerkiksi vuoden 1971 opetussuunnitelmassa on tarkasti lueteltu ”Laite- ja välineoppiin” sisältyvä
opetus seuraavasti: ”Yksinkertaiset laboratoriovälineet. Mekaaniset, optiset ja elektroniset kojeet. Mikroskoopit. Kojeiden ja laitteiden rakenne- ja toimintaperiaatteet. Päivittäinen huolto. Reagenssit, liuosten valmistus ja varastointi.” (Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi
1971–1972, 43.)
63. Vuoden 1984 opetussuunnitelma:
”Opiskelija
– perehtyy kliinisen laboratoriotoiminnan peruslaitteistoon
– ymmärtää ja osaa selostaa laboratoriotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden (myös automaatiotekniikalla toimivien laitteiden) toimintaperiaatteen
– osaa käyttää laboratoriotyössä tarvittavia laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja osaa valvoa niiden toimintaa ja osaa tarkistaa niiden käyttökunnon.” (Terveydenhuollon peruslinja 1984 Laboratoriohoitajan
koulutusammatti, 63.)
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Pelkistyksen yhteydessä tehtyjä koodeja oli seuraavasti: vuoden 1955 opetuksessa 505 kpl, vuoden 1971 opetussuunnitelmassa 422 kpl, vuoden 1984 opetussuunnitelmassa 1103 kpl ja vuoden 1999 opetussuunnitelmassa 1153 kpl. Koodien
määrän lisääntyminen kuvaa opetussuunnitelmien sisältöjen kasvamiseen. Tämä
johtuu osaksi oppiaineksen lisääntymisestä, mutta pääasiassa käytettävän ilmaisun
monimuotoistumisesta. Lopullisesta tutkimusraportista jätin vuoden 1999 pois,
koska se oli uuden koulutusmuodon, ammattikorkeakoulun, oppiainesta, joka on
oman tutkimuksen aluetta. Ryhmittelin koodit pääluokkiin. Pääluokkien ja pelkistettyjen koodien väliin tuli 2–4 kategoriaa. Aloitin vuoden 1955 opetussuunnitelmasta. Seuraavien vuosien opetussuunnitelmien koodien ryhmittelyn pohjana oli
vuoden 1955 opetussuunnitelma. Jos myöhemmissä opetussuunnitelmissa ryhmittely tuntui epäloogiselta, muutin samalla aikaisempien opetussuunnitelmien ryhmittelyä ja sen sisällä olevia koodeja, jos se sopi asiaan. Tarkoituksena oli myös
saada ryhmittely yhteismitalliseksi eri opetussuunnitelmien kanssa.
Kaikki erilliset analyysiyksiköt (sana, lause, asiakokonaisuus) olin koodannut
siten, että pystyin jälkikäteen löytämään tarkalleen, mistä paikasta opetussuunnitelmaa se oli. Ryhmitellessäni niitä pystyin tarvittaessa tarkistamaan asiayhteyden,
johon se kuului. Jos ryhmän sisällä olevilla asioilla/analyysiyksiköillä oli yhteys
toisen ryhmän sisältöön/ pääkategoriaan, yhdistin nämä analyysiyksiköt viivoilla
toisen ryhmän yläkategoriaan. Asiat eivät olleet selvästi kuuluvia ainoastaan yhteen
ryhmään ja ne olisi voitu luokitella toiseenkin kategoriaan kuuluviksi.64
Ylimmät ja toiseksi ylimmät kategoriat on tulostettu kaavioilla. Niiden alapuolella olevat kategoriat on ryhmitelty taulukkoon. Näin voidaan nähdä kaikilla
tasoilla olevat analyysiyksiköt. Abstrahoinnin tuloksena aineisto tiivistyi lopulta
neljään pääkategoriaan:
I Ihmisen elimistö,
II Hoitaminen,
III Laboratoriotutkimukset
IV Itse, työntekijä ja yhteiskunta (vuosina 1984: Itse ammatinharjoittaja, työyhteisö, ympäristö ja yhteiskunta).65
Jo pelkästään näillä kategorioilla saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin,
mutta tässä tutkimuksessa niillä tarkennetaan myös ilmiötä, joka muodostui, kun
tarkastellaan tieteenaloihin eriteltyjä oppikursseja kvantitatiivisesti vuosina 1955,
1971 ja 198466.
64. Kuviossa 1, 225, on esimerkki aineiston abstrahoinnista.
65. Kuviot 2–4, 226–236.
Taulukot 22– 33, 224–243.
66. Taulukot 14–21, 216–224.
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3

Kliiniset laboratoriotutkimukset lääkäriltä
laboratorioteknilliselle apulaiselle

Laboratoriohoitajien ammattikunnan ja koulutuksen syntyminen liittyy läheisesti
kliinisten laboratorioiden syntymiseen ja ennen kaikkea niiden kehittymiseen. Kliininen laboratorio palvelee suoraan sairaudenhoitoa, ensisijaisesti avustamalla lääkäreitä diagnoosin tekemistä. Kliininen laboratorio nähdään laajana käsitteenä. Se
pitää sisällään laboratoriotutkimusmenetelmät, laitteistot ja muun välineistön, sairaalassa sijaitsevan huonetilan sekä oman henkilökunnan.67
Laboratoriotutkimukset olivat aluksi osa luonnontieteellistä ja lääketieteellistä
tutkimustoimintaa ja siitä muotoutuivat oleelliseksi osaksi potilaan tutkimista ja
hoitamista. Tutkimusmenetelmien kehittyminen ja tutkimusmäärien lisääntyminen
johti väistämättä omien laboratoriotilojen perustamiseen ja erillisen työntekijäryhmän syntymiseen. Aluksi laboratoriotutkimuksia tekivät lääkärit ja luonnontieteilijät sekä farmasian alalla työskentelevät henkilöt. Heitä avustivat lääketieteen opiskelijat. Uutena työntekijäryhmänä mukaan tulivat erilaiset sihteerit, assistentit, sairaanhoitajat, apuhoitajat (kaksi viimeistä Suomessa) ja lopulta oman erillisen koulutuksen saanut laboratorioalan ammattikunta.68
3.1

Laboratoriotutkimukset ennen 1900-lukua

Ei ole olemassa lopullista vastausta kysymykseen missä ja milloin kliininen laboratoriotyö (medical technology) alkoi ja milloin voidaan puhua ensimmäisestä potilaiden hoitoon tarkoitetusta sairaalalaboratoriosta. Juuret juontuvat lääketieteen
historiaan.69 Laboratoriotutkimukset, kuten ne nykyään ymmärretään, olivat osa
lääkärin tekemiä tutkimuksia potilaille jo Hippokrateen aikoina (469–399 eKr.).
Näytteinä olivat elimistön eritteet ja nesteet (virtsa, yskös ja uloste) ja tutkimusmenetelminä haju-, maku- ja näköaistit.70
Karni (1996) pitää kliinisen laboratoriotyön alkamisajankohtaa 1600-luvulla.
Se liitetään luonnontieteiden (kemian, fysiikan, bakteriologian, virologian, anatomian ja patologian) syntymiseen. Malpighia (1628–1694) pidetään suurimpana
ensimmäisistä mikroskopisteista ja hänen työnsä sikiöopin ja anatomian parissa
oikeuttaa hänet patologian perustajaksi. Muiksi alkamisajankohdiksi esitetään
67. Büttner J 1992, 585–593.
68. Karni K 1996, 97–104. Jorma U 1976.
69. Williams M R & Lindberg D S 1979.
70. Brummer P 1980, 1905–1908.

aikaa kun Antonj van Leeuwenhoeck kuvasi punaiset verisolut vuonna 1674 ja protozoan ja bakteerit vuonna 1677. Kliinisen laboratoriotyön alkuperäksi ehdotetaan
myös Pasteurin ja Kochin bakteriologisia saavutuksia vuosina 1857 ja 1876 tai Virchowia, joka erikoistui solun fysiologiaan 1800–luvun alkupuolella. Aluksi laboratoriotyö oli luonteeltaan luonnontieteellistä tutkimusta. 1800–luvun lopulta sitä
käytettiin potilaan taudin diagnoosin teossa ja hoitamisessa.71
Laboratoriotutkimusmenetelmät kehittyivät harvoista, yksinkertaisia reaktioita
ja vähän välineistöä vaativista menetelmistä useita eri analyyttejä tutkiviksi ja
monimutkaisempia reaktioita sisältäviksi sekä automaattisia laitteita käyttäviksi
menetelmiksi. Vielä 1200-luvun laboratoriotyötä voitiin kutsua ’virtsan kemiaksi’72, jolloin virtsaa analysoitiin visuaalisesti tarkastelemalla sen väriä, kirkkautta tai sameutta. Myös muut helposti saatavat eritteet, kuten yskökset ja ulosteet,
olivat tutkimuksen kohteena.73 1600-luvulla mikroskoopin kehittämisen myötä
löydettiin elimistön solut74, mikroskoopilla päästiin tarkastelemaan silmille näkymätöntä maailmaa.
1800-luvulla kliinisissä laboratorioissa tehtiin etupäässä mikroskooppisia ja
bakteriologisia tutkimuksia75. Mikroskopia sai aikaan solupatologian ja mikrobiologian syntymisen; muun muassa kolera- ja tuberkuloosibakteerit löydettiin ja niiden ja muiden bakteerien merkitys sairauksissa tunnistettiin76. Kemiallisia reaktioita sisältäviä tutkimuksia tehtiin myös, joskaan niiden lukumäärä ei ollut yhtä
suuri kuin mikrobiologian tutkimusten77. Kemialliset laboratoriotutkimukset olivat
yksinkertaisia kemiallisia testejä, jotka tehtiin pääosin potilaan vuoteen vieressä.
Luonteeltaan ne olivat kuitenkin kvalitatiivisia. Välineistönä oli joitain lasitavaroita, muun muassa tislauslaitteet, koeputket, suppilot ja dekantterit. Esimerkiksi
albuminurian toteamiseksi tarvittiin ainoastaan kynttilä ja teelusikka.78 Kemiallisten tutkimusten valikoima lisääntyi muun muassa proteiinien, bilirubiinin ja glu71. Karni K 1996, 97. Karni viittaa ko. kirjassa Ruth W teokseen: Williams M R 1971 An Introduction
to the Profession of Medical Technology. Philadelphia: Lea & Febiger. Kyseisessä teoksessa taas viitataan artikkeliin: Herrick V 1937 ”The Heritage of the Clinical Laboratory.” American Journal of Medical
Technology. 3:53–59, 1937.
72. Coley N G 2004, 961–972.
73. Brummer P 1980, 905–1908.
74. Karni K 1996, 97–99.
Freeman J 1969.
75. Rosenfeld L 2004, 796–797.
76. Hatcher J 1978, 73.
Karni K 1996, 97–99.
Burke M D 2000, 841–846.
Jain I L 1983, 791–794.
77. Rosenfeld L 2004, 796–797.
78. Büttner J 1992, 585–593.
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koosin osoittamisella virtsasta79. Hematologisia tutkimuksia olivat muun muassa
punasolujen tarkastelu mikroskoopilla sekä hemoglobiinin80 ja hematokriitin 81
määritys. Wrightin veren sivelyvärjäys mahdollisti muiden verisolujen morfologian
tarkastelun82. Fysiologian tutkimuksia oli muun muassa sydämen sähkökäyrän mittaus83
Taulukossa 39 on esitetty kliinisten laboratoriotutkimusmenetelmien kehitykseen sisältyneitä merkittäviä tapahtumia ennen 1900-luvun alkua84.
3.2

Laboratoriotutkimukset 1900-luvulla

1900-luku oli laboratoriotutkimusmenetelmien kiihtyvän kehityksen aikaa.
1900-luvun alussa Landsteiner osoitti veriryhmäantigeenit ihmisen punasoluista85
ja onnistuneet verensiirrot mahdollistuivat. Kreatiniini löydettiin virtsasta. Likvorin
valkuaisen osoittamiseen kehitettiin Nonnen, Pandyn ja Langen testit.86 Muita
uusia määrityksiä olivat jäännöstypen määritys87 ja veren happo-emästasapainon
mittaus88. Immunologisia menetelmiä89 ja seerumin proteiinien fraktiointi elektroforeettisesti kehitettiin90. Verisolujen laskentaan tuli Bürkerin kammio91.
Rosenfeldin (2000, 1705–1714) mukaan vuosien 1925 ja 1948 välillä ei vielä
tapahtunut paljon muutoksia kliinisessä kemiassa. Perustekniikka, laitteet ja välineet olivat pääasiallisesti samanlaisia. Laboratoriotavara koostui pipeteistä, pyreteistä, puisista koeputkitelineistä, suppiloista, erlenmeieripulloista ja dekaterilaseista. Laitteistoina olivat visuaaliset kolorimetrit, sentrifugit, vesihauteet, orgaanisten liuosten uuttamisen jälkeiset haihdutuslaitteet, mikroskooppi virtsan sedimentin tarkasteluun ja kenties vielä pH-mittari. Painotus oli klassisissa kemikaaleissa ja biologisissa tekniikoissa, jotka eivät vaatineet laitteistoa.92

79. Coley N G 2004, 961–972.
Brummer P 1980, 1905–1908.
80. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
81. Ek T & Ek P 2005, 14–18.
82. Karni K 1996, 97–99.
83. Brummer P 1980, 1905–1908.
84. Taulukko 39, 253.
85. Jain I L 1984, 126–129.
86. Brummer P 1980, 1905–1908.
87. Brummer P 1980, 1905–1908.
88. Karni K 1996, 97–99.
89. Karni K 1996, 97–99.
90. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
91. Ek T & Ek P 2005, 14–18.
92. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
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1940-luvulla lääketieteellinen toiminta ja laboratoriolääketiede olivat pääasiassa ”sotaa bakteereita vastaan” sulfan ja penisilliinin ansiosta93. Mielialanvaihtelun hoidossa tarvittava lääkitys oli melkein täysin tuntematonta; lisämunuaisten ja
kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidettiin sisäeriterauhasen eriteuutteella. Plasman
kolesterolin todettiin olevan jossain yhteydessä ateroskleroosiin ja sepelvaltimotautiin. Tällöin vielä kliinisen kemian yhteys terveyden ja sairauden arvioimiseen oli
toissijaista verrattuna bakteriologian, hematologian ja virtsa-analyysien merkitykseen.94 Uusia kemiallisia menetelmiä kuitenkin kehitettiin, muun muassa liekkifotometria ja fluoresenssivasta-ainetekniikka95. Laboratorion laaduntarkkailu käynnistyi seeruminäyttein ja tulosten tilastollisin analyysein96. Verinäytteiden ottoon
kehitettiin tyhjiöputki (vacutainer R) näytteenottovälineistö97. 1950-luvulla kehitettiin paperikromatografia98, radioimmunologiset menetelmät99 ja eri entsyymien
tutkimusmenetelmät; kolorimetrinen ja kineettinen UV-menetelmä100.
1950-luku oli myös alku automaatiolle101. Ensimmäinen mekanisoitu kliinisen
laboratorion laite oli vuonna 1956 kehitetty Techniconin ”AutoAnalyzer”. Sen juuret olivat teollisuudessa. Sillä määritetyt ensimmäisen tutkimukset olivat kreatiniini
ja virtsahappo seerumista. 1960-luvun puolivälissä ne olivat jo aika laajassa käytössä. Vuonna 1967 kuviteltu potilaan näytteen identifiointiketjun ja näytteiden
lajittelun automatisointi näytteenotosta tuloksen vastaamiseen toteutui 1990-luvun
alussa Japanissa. Vuonna 1997 the Mt. Sinai Medical Center pystytti uuden, täydellisen automaatiosysteemin kemian, hyytymis-, hormoni-, hematologian, immunologian, serologian ja virtsatutkimuksiin. Systeemi otti näytteet telineestä, siirsi ne
sentrifugiin, erotteli eri analyyseihin menevät näytteet, analysoi näytteet ja siirsi
näytteet poistojärjestelmään tai tarvittavaan säilytykseen.102
1960-luvulla kehittyivät monoklonaalisten vasta-aineiden käyttö immunologisissa määrityksissä. Kuivakemian menetelmät ja virtaussytometria olivat

93. Penisilliini kehitettiin vuonna 1929 (Diggins 2003, 246–249).
94. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
95. Karni K 1996, 97–99.
96. Sunderman F W Sr 1994, 835–842.
Karni K 1996, 97–99.
Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
97. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
98. Karni K 1996, 97–99.
99. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
100. Rosenfeld L 2000, 17051714.
101. Karni K1996, 97–99.
Sarkozi L, Simson E & Ramanathan L 2003, 89–94.
102. Sarkozi L, Simson E & Ramanathan L 2003, 89–94.
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1970-luvun tuotteita. 1980-luvulla mukaan tulivat biosensorit ja nanoteknologia.103
Taulukossa 40 on kuvattuna laboratoriotutkimuksissa 1900-luvulla tapahtuneita keskeisiä muutoksia104. On huomioitava, että uudistukset eivät saavuttaneet
Suomea samaan aikaan, vaan ne tulivat käyttöön viiveellä.
3.3

Kliinisten laboratorioiden synty

Kliinisten laboratorioiden syntymisellä ja kehittymisellä tarkoitetaan prosessia,
jossa potilaan hoitoa palvelevat laboratoriotutkimusmenetelmät, laitteistot, laboratoriotilat, ja henkilökunta muodostuivat ja kehittyivät vuorovaikutuksessa toinen
toistensa kanssa.105
Büttnerin (1992) mukaan on täytyttävä kaksi ehtoa, jotta voidaan puhua sairaaloiden kliinisistä laboratorioista. Ensiksi täytyy toteutua se, että laboratoriotutkimustuloksia voidaan käyttää lääketieteellisissä diagnooseissa ”kemiallisina merkkeinä”. Ne palvelevat lääkäriä diagnoosin teossa. Toinen ehto täyttyi uuden, laajemman sairauskäsityksen syntyessä. Sairautta ei käsitetty enää yksittäisen potilaan
yksilölliseksi sairaudeksi, vaan se ymmärrettiin abstraktimpana, yleisempänä käsitteenä, useamman ihmisen sairautena. Kun lääketieteen opetuksessa oli käytössä
suuria potilasmääriä sisältäviä sairaaloita, voitiin tehdä vertailevia tutkimuksia
potilaille, joilla oli samoja sairauksia. Uudet luonnontieteelliset menetelmät, fysikaaliset ja kemialliset tutkimusmenetelmät, olivat sopivia tähän tarkoitukseen.106
Eri osastojen potilaiden tutkimukset oli järkevää tehdä erillisissä laboratoriotiloissa. Kliiniset laboratoriot syntyivät samoihin aikoihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa; Euroopassa ensimmäisenä Saksaan, Ranskaan ja Iso-Britanniaan.
Büttnerin (1992) mukaan kliiniset laboratoriot syntyivät 1800-luvulla. Hän
jakaa niiden syntymisen kolmeen ajanjaksoon: 1) Aikainen jakso 1790–1840-lukujen vaiheilla, 2) Institutionalisoitumisen jakso 1840–1855-lukujen vaiheilla sekä 3)
Laajenemisen jakso 1855–1890-lukujen vaiheilla.107
Aikainen ajanjakso 1790–1840 tarkoittaa ranskalaisen Fourcroyn ja saksalaisen Reilin perustamaa ”kliinistä laboratoriota” Ranskalainen lääkäri ja kemisti
Antoine Francois Fourcroy (1755–1809) ehdotti vuonna 1791, että sairaaloissa
kemiallinen laboratorio pitäisi perustaa lähelle vuodeosastoa, joissa on 20–30 vuo103. Karni K 1996, 97–99.
104. Taulukko 40, 255.
105. Büttner J 1992, 585–593
106. Büttner J 1992, 585–593
107. Büttner J 1992, 585–593.
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depaikkaa. Tässä laboratoriossa virtsa ja erilaiset eritteet pitäisi tehdä kemiallisilla
analyyseilla. Hän suositteli näiden tutkimusten tekijöiksi nuoria lääkäreitä, jotka
olisivat hyvin perehtyneet moderniin luonnontieteeseen. Hänen ehdotuksensa toimeenpantiin joissakin Pariisin opetussairaaloissa seuraavina vuosikymmeninä.108
Saksassa perustettiin ensimmäinen kliininen laboratorio Berliinin yliopistoon
vuoden 1810 paikkeilla. Perustamisen ajatuksen takana oli tiedemies Johann Christian Reil. Hänen mielenkiinnon kohteena aluksi oli kehitellä eläinten kemiallisia
tutkimuksia. Ranskalaisen Fourcroyn ja saksalaisen Reilin luomissa kliinisissä
laboratorioissa päämielenkiinto kohdistui tutkimukseen ja opetukseen. Pääasiassa
lääkärit itse suorittivat tutkimukset, myös apteekkarit ja kemistit tekivät niitä.109
Institutuionalisaation aikakautena, vuosina 1840–1855, saksankielisillä alueilla kliinisen kemian laboratoriot kehittyivät itsenäisinä yksikköinä. Tieto orgaanisten yhdisteiden kemiasta ja analysoinnista lisääntyi niin voimakkaasti, että niiden käyttö lääketieteellisessä diagnoosissa sai suurempaa mielenkiintoa. Kvantitatiiviset menetelmät tulivat mukaan. Tämä teki välttämättömäksi suurempien laboratorioiden olemassaolon. Itsenäisiä kliinisiä laboratorioita perustettiin yliopistollisiin sairaaloihin, esimerkiksi Würzburgissa, Wienissä ja Berliinissä. Näiden laitosten johdosta vastasivat lääkärit, joilla oli myös usein kemian opintoja, tai kemistit.
Wienin ’General Hospital’in’ perustajana, vuonna 1844, oli kemisti Johann Florian
Heller.110
Kliinisten laboratorioiden merkittävä laajeneminen tapahtui vuosina 1855–
1890. Luonnontieteissä lääketieteellinen perusta vahvistui. Saksassa, käsitteen
”patologinen fysiologia” alla, lääketieteellinen tutkimus perustui kehitettyyn tutkimukseen. Kliinisten laboratorioiden merkittävyyttä potilaan hoidossa kuvaa se, että
uusissa sairaaloissa laboratoriot sijoitettiin keskeisille paikoille, esimerkiksi ensimmäiseen kerrokseen heti sisäänkäyntiä vastapäätä –”Laboratorio tieteellisen lääketieteen temppelinä”. Ranskassa sairaalalaboratorion tehtävän suoritti tavallisesti
aika hyvin varustettu apteekkilaboratorio, jossa apteekkarit suorittivat testit. Ainoastaan muutamat laboratoriot olivat lääkäreiden pystyttämiä. Tämä todennäköisesti
johtui siitä, että toisin kuin saksalaiset, ranskalaiset kliinikot eivät niinkään olleet
kiinnostuneita kemiallisista menetelmistä kuin fysikaalisista ja fysiologisista menetelmistä. Joillekin patologian laitoksille perustettiin kemiallisia osastoja, kuten esimerkiksi Saksassa Rudolf Virchowin (1821–1902) perustama laboratorio ”Institute
for Pathology”.111
108. Büttner J 1992, 585–593.
109. Büttner J 1992, 585–593.
110. Büttner J 1992, 585–593.
111. Büttner J 1992, 585–593.
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Kliinisten laboratorioiden perustaminen Isoon-Britanniaan tapahtui samoihin
aikoihin Saksan ja Ranskan kanssa. Rosenfeldin (2004) mukaan kliiniset laboratoriot perustettiin vuoden 1880 paikkeilla Iso-Britanniaan. Niissä tehtiin pääasiassa
mikroskooppisia ja bakteriologisia tutkimuksia enemmänkin kuin kemiallisia tutkimuksia.112 Jones (1986) yhdistää sairaalalaboratorioiden (patology laboratories)
perustamisen Ison-Britannian yliopistoihin perustettuihin patologian oppituoleihin
(chair of patology). Sairaalalaboratoriot olisi tämän määrittelyn mukaan perustettu
jo aikaisemmin. Ensimmäinen patologian oppituoli perustettiin Isoon-Britanniaan
Edinburghiin vuonna 1831. Vuosisadan lopulla kaikissa skottilaisissa yliopistoissa
ja monissa Englannin alusmaiden yliopistoissa oli oppituolit.113
Bakteriologialla oli korkea status lääketieteessä, koska se antoi aidon selityksen sairauden aiheuttajille. Tämä merkitsi sitä, että täytyi järjestää paremmat mahdollisuudet näiden tutkimusten tekemiseen. Sairaalalaboratoriot aloittivat toimintansa vuonna 1883 Edinburgissa ja St. Thomas Hospitalissa. Vuonna 1886, King
Collegen sairaalassa, Edward Cruickshank tarjosi kliinisen bakteriologian kurssin;
sinne oli myös perustettu bakteriologian laboratorio. Bakteriologian opettamisen
välttämättömyys lääketieteen opiskelijoille johti bakteriologian osastojen perustamiseen opetussairaaloihin. Näissä laboratorioissa annettiin myös diagnostisen bakteriologian palveluja.114
Lindbergin, Brittin ja Fisherin (1984) mukaan Yhdysvaltojen ehkä ensimmäinen kemiallinen laboratorio perustettiin Michiganin yliopistoon vuoden 1844 vaiheilla. Se oli yhteydessä lääketieteeseen, mutta ei kuitenkaan ollut sairaalan yhteydessä. Ensimmäinen sairaalan kliininen laboratorio perustettiin vuonna 1886 John
Hopkinsin sairaalaan. Vuonna 1896 kliininen laboratorio perustettiin Pennsylvanian yliopistoon (William Pepper Laboratory) ja muita Bostoniin, Baltimoreen,
New Yorkiin ja moniin muihin kaupunkeihin noin 20 vuoden sisällä. 115 Sundermanin (1994) mukaan William Pepper Laboratory perustettiin 1895. The Ayer Laboratory of Pensylvania Hospital perustettiin vuonna 1898. Vuonna 1903 perustettiin
New Yorkiin Rockefellerin Säätiön laboratorio.116
Pohjoismaiden ensimmäinen kliininen laboratorio perustettiin Ruotsiin Uppsalan ”akateemiseen” sairaalaan vuonna 1867. Se sai alkunsa Uppsalan yliopiston
luonnontieteellisestä tiedekunnasta, missä toimi yleisen ja analyyttisen kemian
laboratorio 1800-luvun puolivälistä lähtien.117
112. Rosenfeld L 2004, 796–797.
113. Jones R 1986b, 19–22.
114. Jones R 1986b, 19–22.
115. Lindberg D S, Stevenson M & Fisher F W 1984.
116. Sunderman F W 1994, 835–836.
117. Ek T & Ek P 2005, 15.
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Suomessa potilaita hoitavat lääkärit suorittivat laboratoriotutkimuksia
1900-luvun alkupuolelle asti. Laboratoriotutkimusvalikoima ei ollut Suomessakaan
suuri, eivätkä niiden vaatimat menetelmät ja laitteet vieneet suurta tilaa. Näin ollen
ne tehtiin lääkäreiden omissa vastaanottotiloissa kuten muuallakin.118
Suomen ensimmäisestä sairaalalaboratoriosta on olemassa erilaista tietoa.
Laboratorioiden perustaminen voidaan kuitenkin sijoittaa tietyille ajoille ja alueelle. Helsingin yliopiston sisätautiklinikoilla ja kaupungin sairaaloilla on ollut pioneeriasema Suomen laboratorioiden historiassa. Harjanteen mukaan laboratorio on
ollut olemassa jo vuosina 1880–1900 Helsingissä Uuden klinikan tiloissa. Tällöin
Johan Wilhelm Runeberg sisätautiopin professorina (1877–1907) tutki munuaistauteja ja verisuonten kalkkeutumista sekä pernisiöösiä anemiaa suhteessa heisimatoon. Helsingin kaupungin vanhimpaan, Kivelän sairaalaan (perustettu 1878),
perustettiin laboratorio vuonna 1919 ja sitä laajennettiin vuonna 1933. Helsingin
kaupungin Marian sairaala perustettiin vuonna 1894, ja vuosisadan alkukymmeninä
siellä lienee toiminut pieni laboratorio, jota laajennettiin vuonna 1929. 119 Krusiuksen (1975) mukaan Suomen vanhin sairaalalaboratorio lienee vuonna 1930 perustettu Marian sairaalan laboratorio120.
3.4

Laboratoriotutkimukset lääkäreiltä muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle Suomessa

3.4.1 Sairaanhoitajattaret kliinisten laboratoriotutkimusten tekijöinä
Laboratoriotutkimusten tekeminen oli aina 1900-luvulle asti pääasiassa lääkäreiden
ja lääketieteen opiskelijoiden tehtäviä. Niillä oli korkea arvo ammattikunnan ja
muiden ihmisten silmissä. Tätä kuvastaa muun muassa se, että monet lääketieteilijät
halusivat esiintyä tärkeän näköisinä muotokuvissa jonkin laboratoriovälineen, esimerkiksi Erlenmeyer-pullon kanssa121.
Tutkimusten lisääntyessä lääkärit opettivat työt toimipaikkakoulutuksena avustavalle henkilökunnalle tai sairaanhoitajille. Vuonna 1905 professori Theodor Waldemar Tallqvist122, Helsingin Uudella klinikalla, koulutti apulaisekseen apulaisvahtimestari Karl Lindströmin, jota kutsutaan Suomen ensimmäiseksi sairaalalabo-

118. Harjanne A 1998b, 8–16.
119. Harjanne A 1998b, 10.
120. Krusius F-E 1975, 1509.
121. Brummer P 1980, 1905–1908.
122. Tallqvistin skaalan kehittäjä, hemoglobiinimääritystä varten.
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raattoriksi. Hän suoritti koko Helsingin alueen laboratoriotutkimukset, kehitteli
menetelmiä ja koulutti sairaanhoitajia laboratoriotyöhön.123
Sairaanhoitajattaret suorittivat laboratoriotutkimuksia lääkäreiden apuna. Koulutus oli yleensä toimipaikkakoulutusta, paikkana ainoastaan Helsingin yleinen sairashuone. Siellä opetus koettiin kuitenkin ”rajoittuneeksi”. Niinpä sairaanhoitajattaret hakivat lisäkoulutusta myös Ruotsissa ja Saksassa.124 Laboratoriotyön koulutus osaksi sairaanhoitajattarien koulutusta virallistui 1920-luvulla125. Erikoistumiskoulutus laboratoriotyön sairaanhoitajattarille mahdollistui lakisääteisenä vuonna
1929 ja jatkui 1933 jälkeen126.
Huolimatta asetuksen antamasta velvoitteesta opetusohjelmaa ei ollut, ja sairaanhoitajaoppilaat olivat samanaikaisesti työvoimana erikoistuessaan laboratoriotyöhön. Heidät opetettiin laboratorioissa ns. rutiinitöitten suorittajiksi. ”Opetus ja
ohjaus on täydellisesti sattumanvaraista.” Päästötodistukseen opiskelijat saivat kui-

123. Harjanne A 1998b, 11–13.
1952 Helteen komitean mietintö, 5–6.
124. Harjanne A 1998b, 11–13.
1920:8 Komiteanmietintö Valtioneuvostolle. Komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajataropetuksen järjestämiseksi, s. 19: ”Myöskin tottumus laboratoriotyöhön käy sairaanhoitajattarelle lääkärin apulaisena yhä välttämättömämmäksi. Mahdollisuutta erikoiskasvatuksen saamiseen näillä aloilla ei
hoitajattarille kuitenkaan voida valmistaa muissa sairaaloissa kuin Helsingin yleisellä sairashuoneella ja
sielläkin verrattain rajoitetussa määrässä. Jotta ei meidän maamme tässä suhteessa jäisi kovin kauas
muista maista, on suurempia mahdollisuuksia hankittava. Tämä voi toistaiseksi tapahtua vain tekemällä
opintomatkoja ulkomaiden sairashuoneisiin.” Valtioneuvosto asetti komitean Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen aloitteesta sekä Lääkintöhallituksen lausunnon perusteella. Komitean jäseninä olivat G. R.
Idman, Turun lääninsairaalan, ylilääkäri ylim. professori Lennart Stråhle, ylim. professori Richard Falt,
Helsingin yleisen sairaalan kirurgisen osaston ylihoitajatar vapaaherratar Sophie Mannerheim ja Maarian sairaalan ylihoitajatar neiti Sonja Koreneff.
125. 1920:8 komiteanmietinnön mukaan: ”Kaikkien hoitajattarien oppiaika vahvistetaan kolmeksi vuodeksi, ... Sairaanhoitajattarille, jotka haluavat erikoisopetusta sairaanhoitopedagogiikassa, Röntgen-työskentelyssä, valoterapiassa ja laboratoriotyössä tahi leikkaussalin hoidossa, valmistetaan tähän
tilaisuutta Helsingin sairaanhoitajatarkoulussa ½–1 vuoden aikana.” (1920:8 Komiteamietintö, 17)
126. ”Tarkemmat säännökset sairaanhoitajattarien koulutuksesta annettiin asetuksella” (340/1929 Laki
sairaanhoitajattarien koulutuksesta).
”Jos sairaanhoitajataroppilas haluaa erikoistua jollekin muulle sairaanhoitajattaren työalalle kuin sairaanhoitajattareksi, käytetään lääkintöhallituksen määräämä osa ensimmäisessä momentissa mainitusta
sairaanhoitajatarkoulun opiskeluajasta oppilaan haluaman erikoisalan jatko-opetuksen saamiseen lääkintöhallituksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaan” (424/1929 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta, 11 §, toinen momentti).
”Sairaanhoitajattarille, .... saatakoon järjestää sairaanhoitajatarkoulujen valmistavissa kouluissa .... tilaisuus jatko-opetuksen saamiseen sairaanhoitajatarkoulussa vähintään kolmen ja enintään kuuden kuukauden aikana haluamallaan erikoisalalla” (424/1929 Asetus, 17 §)
Vaikka laissa ja asetuksessa ei erikseen mainita, sairaanhoitajataroppilas voi halutessaan erikoistua laboratoriotyöhön. Samoin jo valmis sairaanhoitajatar voi osallistua kolmesta kuuteen kuukautta kestävään
erikoistumiseen, joka voi olla erikoistumista laboratoriotyöhön, Asia käy ilmi 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskevassa komiteanmietinnössä.
Sairaanhoitajatarkoulun oppiaika kestää kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta sisältäen kahden kuukauden loman. Lääkintöhallituksen määräämä osa oppiajasta voidaan käyttää lääkintöhallituksen hyväksymän erikoisalan opetukseen. (59/1933 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta, 11 §)
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tenkin maininnan tästä erikoistumisestaan. Lisäksi Helsingin kaupungin sairaaloiden laboratoriossa oli sairaanhoitajia, jotka kuuden kuukauden palkattoman työskentelyn jälkeen saivat laboratorion lääkärin allekirjoittaman työtodistuksen. Tämä
todistus oli ainakin valtion koulujen antaman erikoistodistuksen veroinen.127
Vaikka sairaanhoitajien koulutus ei enää ollut riittävää laboratoriotyöskentelyyn, heitä kuitenkin arvostettiin laboratoriossa 1950-luvuna alussa. Samoin oli
tilanne Ruotsissa. Sairaanhoitajapohjaisia laboratoriotyöntekijöitä arvostettiin verrattuna laborantteihin, joilla oli vähemmän potilasosastoharjoittelua. Sairaanhoitajien ansioksi luettiin hyvät yhteistyötaidot laboratorion ja hoito-osaston välillä.
Lisäksi heidän katsottiin suhtautuvan työhönsä suurella vakavuudella.128
3.4.2 Apuhoitajat ja sairaala-apulaiset kliinisten laboratoriotutkimusten tekijöinä
Suuremmat sairaalat tarvitsivat avustavaa henkilökuntaa pidemmälle koulutetun
henkilökunnan avuksi. Tähän tarpeeseen vastattiin kouluttamalla apuhoitajia laboratoriotyöhön.

127. 1952 Helteen komitean mietintö, 6–7.
Tutkijan käytössä ollut komitean mietintö on monistetyyppinen ja allekirjoitettu huhtikuun 30 päivänä
1952. Lääkintöhallitus asetti komitean tutkimaan sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä ja laatimaan ehdotusta sairaalalaboranttien koulutukseksi. Komitean jäseninä olivat Lääkintöhallituksen tarkastaja Tyyne Lappalainen, johtajatar Sirkka Helle, sairaanhoitajaopiston, jatko-opiston
opettaja Anita Salkoranta, Kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksen edustaja, tohtori Osmo Helve
sekä Sairaanhoitajien laboratoriokerhosta sairaanhoitajat Hertta-Liisa Nieminen ja Eeva Vahvaselkä.
Kansilehti on ajan kuluessa irronnut ja tilalle on liitetty käsinkirjoitettu nimilehti: ”HELTEEN KOMITEAN MIETINTÖ 1952”. Komitean mietinnön nimi voi olla virallisesti joku muu, koska yleensä komiteanmietinnöt on nimetty käsiteltävän asian mukaan eikä komitean yksittäisen jäsenen mukaan. Allekirjoituksien ja päiväyksen perusteella mietintö on varmasti oikea.
128. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
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Laboratorioapuhoitajien koulutuksen alkamisajankohdasta on Helteen komitean mietinnössä kahdenlaista tietoa: vuonna 1948 ja 1949.129
Laboratorioapuhoitajien koulutus kesti neljä kuukautta. Vuoteen 1951 mennessä heitä oli koulutettu 40 henkilöä, joista työssä oli vain 15 henkilöä. Laboratorioapuhoitajat sijoitettiin suurimpien sairaaloiden laboratorioihin työskentelemään
sairaanhoitajien johdon ja valvonnan alaisina. He suorittivat pääasiassa virtsa-,
uloste-, mahaneste- ja ysköstutkimuksia. Oli kuitenkin sairaalalaboratorioita, joissa
laboratorioapuhoitajat joutuivat yksin ollessaan suorittamaan kaikkia tehtäviä paitsi
verenkuvan laskua ja verisolujen erittelylaskentaa. Suomen Kliinisen kemian ja
fysiologian yhdistyksen kanta tehtävänkuvaan oli kuitenkin tiukka. Koulutuksen
saanut apuhoitaja ei saanut ottaa minkäänlaisia näytteitä eikä päivystää suuressakaan sairaalassa, mutta voi työskennellä mieluimmin vain lääkärin johtamassa
laboratoriossa.130
Laboratorioissa työskentelevät sairaala-apulaiset huolehtivat myös siivoustyönsä ohella astioiden pesusta. Joissakin harvoissa sairaalalaboratorioissa he myös
huolehtivat välineiden steriloinnista ja elatusaineiden valmistuksesta.131
3.5

Koulutus laboratoriotutkimuksien tekijöille Suomessa

3.5.1 Laboratoriohenkilökunnan tarve lisääntyy
Vaikka sairaanhoitajattaria ja apuhoitajia koulutettiin laboratoriotyöhön, monet
tekijät puhuivat oman kliinisen laboratoriohenkilökunnan tarpeen puolesta jo

129. Selvityksen mukaan ”Laboratorio-apuhoitajien koulutus aloitettiin lääkintöhallituksen toimesta
vuonna 1948. Saman komiteanmietinnön liiteosassa Lääkintöhallitus esittää, että ”Tarkoitus on alkaa
ensimmäinen laboratorioapuhoitajakurssi 1 päivänä kesäkuuta 1949”. Lääkintöhallitus pyytää yhdistykseltä lausuntoa asiaan.
1952 Helteen komiteanmietintö. Liite N:o 10. Jäljennös Lääkintöhallituksen kirjeestä Suomen kliinisen
kemian ja kliinisen fysiologian yhdistykselle. Kirje on päivätty maaliskuun 15 p:nä 1949 ja sen ovat allekirjoittaneet Pääjohtaja Osk. Reinikainen ja Lääkintöneuvos Severi Savonen. Jäljennöksen oikeaksi
todistaa vt. apulaissihteeri Jorma Saarela.
Helteen komiteanmietintö 1952. Liite N:o 10. Jäljennös Suomen kliinisen kemian yhdistyksen kirjeestä
lääkintöhallitukselle. Kirje on päivätty huhtikuun 28 p:nä 1949. Sen ovat allekirjoittaneet Puheenjohtaja
Guido Tötterman ja Sihteeri Aimo Pekkarinen. Jäljennöksen oikeaksi todistaa vt. apulaissihteeri Jorma
Saarela.
Suomen kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksen mielestä laboratorioapuhoitajatar tulee ”olemaan
suurenakin apuna” suurissa laboratorioissa missä on ”muuta paremmin koulutettua henkilökuntaa”, joita
apuhoitajatar avustaa. Nämä tiedot pohjautuvat Helteen komitean tekemään kyselyyn mikä tehtiin useisiin Suomen sairaaloihin: 202/463 siviilisairaalaa, 7/10 puolustusvoimain sairaalaa, 15/20 yksityisiä
laboratorioita. (Helteen komitean mietintö 1952, 9)
130. 1952 Helteen komitean mietintö, 9.
131. 1952 Helteen komitean mietintö, 9.
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1940-luvulla. Suomen sairaanhoitolaitos eli tällöin itsenäisyyden alkuaikaa ja oli
”ripeästi kehittynyt” ja kehittyi edelleen lisäten sairaanhoitohenkilökunnan tarvetta. Sairaalalaitoksia ja uusia ”hoitosijoja” oli perustettu runsaasti vuosien 1928–
1938 välisenä aikana: siviilisairaaloihin 2 484, parantoloihin 3 601, synnytyslaitoksiin 366, kulkutautisairaaloihin 710 ja mielisairaaloihin 3 864 hoitosijaa. Silloisten
laskelmien mukaan näihin muutoksiin olisi tarvittu 960 hoitohenkilöä. Tulevan
kymmenen vuoden tarve arvioitiin samansuuruiseksi seuraavin perustein: 1) uusien
sairaanhoitolaitosten perustaminen; mm. keskussairaalat 3 088 uutta hoitosijaa.132
2) Yleissairaaloiden määrä lisääntyi 1940-luvulta 1950-luvulle parilla kymmenellä.
3) Useita kulkutautisairaaloita perustettiin 1945-luvulla mutta määrä laski taas vuoteen 1950 mennessä.133
Terveyspalvelujen tarve oli suuri kaikkialla harvaanasutussa maassa. Erityisesti oli tarvetta tartuntatautien hoitopaikoista yleissairaaloiden lisäksi. Maassamme oli omat sairaalat iho- ja sukupuolitaudeille, kulkutaudeille, lepralle, kaatumatautisille sekä synnyttäville vuoteen 1953 asti. Tuberkuloosiparantoloita oli
vielä vuonna 1968. Sairaalalaitosta rakennettiin Suomeen kiihtyvällä vauhdilla
1950-luvulta lähtien, varsinkin yleissairaaloita. Vuonna 1950 oli 215 ja vuonna
1968 jo 274 yleissairaalaa.134
Relanderin (2001) mukaan sodanjälkeiseen terveyspolitiikkaan kuului, että
alueluovutusten yhteydessä menetetyt sairaalat oli ensisijaisesti korvattava uusilla.
Vuoden 1943 keskussairaalalain mukaan kunnille asetettiin velvollisuus hankkia
tietty määrä sairaansijoja. Vuoden 1948 keskussairaalalain uudistuksessa määriteltiin, että kunnilla tuli olla pysyviä kulkutautisairaansijoja keskussairaalassa tai kunnallisessa kulkutautiparantolassa. Keskussairaaloiden rakentaminen käynnistyi
todenteolla, kun niiden rakentamisesta säädettiin laki vuonna 1950. Siinä vahvistettiin kaikkiaan 18 keskussairaalan rakentaminen vuosien 1950–1964 aikana. Tosin
taloudellisista syistä aikataulua venytettiin ja viimeinen, Lapin keskussairaala, valmistui vasta vuonna 1987.135

132. 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 13–15.
133. Taulukko 36, 251.
134. Taulukko 37, 252.
135. Relander A 2001, 40–41.

50

Kätilöitä oli koulutettu jo vuodesta 1816136 ja diakonissoja vuodesta 1867 lähtien . Sairaanhoitajien koulutus oli alkanut myös jo vuonna 1889 erilaisten
yhteiskunnallisten kriisien, sotien ja lääketieteen kehityksen myötä.138. Lääkintävoimistelijakoulutus oli alkanut vuonna 1908 ja työ sai suuren merkityksen sotien
jälkeisessä kuntoutuksessa139. Terveyssisarien koulutus käynnistyi vuonna 1924
tuberkuloosin, kulkutautien, pienten lasten infektioiden ja ripulin ollessa suuri terveysongelma140.
Hoitajien tarve lisääntyi voimakkaasti. Uusien sairaaloiden perustaminen
1940-luvulla loi tarpeen 618 hoitajattarelle. Lisäksi sairaanhoitajattarien työajan
lyheneminen 8 tunniksi päivässä aiheutti 530 hoitajattaren vajeen. Edelleen lisää
hoitajattaria tarvittiin, koska opetushoitajattarille perustettiin omat toimensa, sairaanhoitajataroppilaat vapautettiin koulutuksen kannalta tarpeettomista tehtävistä,
lyhyen koulutuksen saaneet mielisairaanhoitajat korvattiin sairaanhoitajattarilla ja
lisäksi kunnat tarvitsivat kiertäviä hoitajattaria.141
Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista pohtivan komitean
mukaan varsinaisen sairaanhoitohenkilöstön lisäksi tarvittiin myös apuhenkilökuntaa. Näitä olivat lastenhoitajattaret, mielisairaanhoitajat, apusisaret, sairasvoimistelijat ja hierojat, kodinhoitajat sekä laboratorioapulaiset.142 Suunnitelmissa painottui sairaanhoitajattarien lisääminen ja samalla erikoistuminen laboratorioalalle.
Laboratorioalalle erikoistuneiden sairaanhoitajattarien kokonaistarpeeksi arvioitiin
137

136. Tulevaisuus kätilön käsissä 1999, 8.
137. Sarkio M 2007, 66.
138. Sarkio M 2007, 51–52, 71.
139. Talvitie U, Karppi S-L & Mansikkamäki T 2006, 19–21.
Talvitie 1991, 1–2.
140. Punto A 1991, 41–44, 80, 152–155.
141. 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 13–15.
142. ”Lääketieteellisissä laboratorioissa voitaisiin käyttää apuvoimana henkilöitä, jotka ovat saaneet
koulutuksen serobakteriologian, kemian taikka kudosopillisten valmisteiden laatimisen alalla. Edellytyksenä on kuitenkin, että näytteiden ottamisen suorittaa lääketieteeseen perehtynyt henkilö. Eräskin tällainen, hyvin rajoittuva tehtävä on röntgenkuvien kehittäminen, joka vaatii perehtymistä valokuvaukseen. Muihinkin rajoitettuihin tehtäviin voidaan käyttää apuvoimia.
Mainitun laatuisia laboratorioapulaisia on jo toiminnassa, mutta mitään järjestelmällistä koulutusta sellaisia varten ei ole olemassa. Komitea pitää erilaisten laboratorioapulaisten valmistamista suotavana.
Jotta tästä saavutettaisiin toivottu hyöty, on alat tai tehtävät pidettävä verraten suppeina. Sitä vastoin
monipuolinen lääketieteellinen laboratoriotyö ja tällaisen laboratorion johtaminen edellyttävät komitean
mielestä sairaanhoitajattaren pätevyyttä.”
(1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 32–33) Valtioneuvosto asetti komitean vuonna 1942 laatimaan ehdotuksen sairaanhoitajattarien, terveydenhoitajattarien
ja kätilöiden koulutuksen uudelleen järjestämiseksi. Puheenjohtajana oli aluksi maaherra E.Y.Pehkonen
ja hänen pyydettyä sairauden vuoksi vapautusta vuonna 1944 professori A. J. Palmén. Muita jäseniä olivat johtajatar Tyyne Luoma, ylilääkäri V. Horelli ja sihteerinä aluksi hallitusneuvos E. Kivikataja, jonka
luovuttua tehtävästä puheenjohtaja toimi sihteerinä muiden jäsenten avustamana. Komitea sai työnsä
päätökseen vuonna 1945.
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150 henkilöä 10:tä koulutettavaa vuotta kohden. Kemiallinen laboratoriotyö sisältyisi sisätautien sairaanhoitajattaren koulutukseen. Myös kirurgisen sairaanhoidon
sopivaksi sivualaksi sopi hyvin mikroskooppinen laboratoriotekniikka. Asetukseen
sairaanhoitohenkilökunnan kouluttamisesta erääksi sairaanhoidon erikoistumisalaksi esitettiin lääketieteellistä laboratoriotoimintaa.143
Vielä suuremman tarpeen sairaaloiden laboratorioiden henkilökunnalle osoitti
”Helteen komitea” seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 1952. Sen mukaan tarvittaisiin kaikkiaan 805 henkeä laboratoriotyöhön. Luku piti sisällään sairaanhoitajat, laborantit ja laboratorioapuhoitajat.144 Laboratoriohenkilökunnan tarvetta lisäsivät myös perustetut yksityislaboratoriot. Esimerkiksi Helsinkiin oli perustettu
yksityislaboratorio ”Koe” vuonna 1927145.
Keskussairaaloiden rakentamissuunnitelma loi paineita laboratoriohenkilökunnan kouluttamiseksi, samoin se, että lääketieteellinen laboratoriotyö kehittyi räjähdysmäisesti uusien laboratoriomenetelmien ansiosta. Tähän oli syynä se, että Suomen laboratorioihin alkoi muodostua akateeminen henkilökunta, laboratoriolääkärit ja kemistit. Ensimmäinen laboratorioalilääkärin virka perustettiin Helsinkiin
Marian sairaalaan vuonna 1930 ja siihen nimettiin Inga Schröder. Hän oli virassa
vuoteen 1933146 ja siirtyi Turun lääninsairaalan laboratoriolääkärin / osastonlääkärin virkaan vuonna 1939 ja hoiti sitä vuoteen 1948 asti. Sen jälkeen virka oli ajoittain hoitamatta ja ajoittain Turun yliopiston lääketieteellisen kemian professorin
sivutoimisena hoitona.147
Marian sairaalan laboratorion lääkärin virkaa hoitivat K.-O. Renkonen vuosina
1933–1936, Tauno Vartiovaara vuosina 1936–1939 ja Thorolf Packalén vuosina
1939–1940. Suomen ensimmäinen vakituinen laboratoriolääkärin virka (osastolääkäri) perustettiin Helsinkiin Kivelän sairaalan laboratorioon vuoden 1948 alussa.
Marian sairaalan vuodesta 1940 täyttämättömänä ollut apulaislääkärin virka muutettiin osastonlääkärin viraksi vuonna 1949. Viran haltijana toimi Tauno Kalaja
vuosina 1949–1953. Vuodesta 1953 vuoteen 1960 virka oli täyttämättömänä, minkä
jälkeen sitä alkoi hoitaa Ralph Gräsbeck.148 Ensimmäinen sairaalakemistin virka

143. ”Sairaanhoidon erikoisopinnot suoritetaan sisätautien, kirurgian, lastentautien, mielisairaanhoidon,
röntgen-säde-tutkimisen ja hoidon, lääketieteellisen laboratoriotoiminnan taikka fysikaalisen hoidon
alalla. Näitten alojen osia taikka niihin liittyviä sivualoja voidaan lääkintöhallituksen harkinnan mukaan
yhdistää keskenään hyväksyttäviksi erikoisaloiksi.” (1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen
uudistamista koskeva mietintö, 20–22, 28)
144. 1951 Helteen komitean mietintö, 13–14.
145. Harjanne A 1998b, 12–13.
146. Harjanne A 1998b, 12–13.
147. Krusius F-E 1998, 18–19.
148. Krusius F-E 1975, 1509–1515. Krusius F-E i 1998, 18–19.
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perustettiin Helsinkiin Kivelän sairaalaan vuonna 1951. Virkaan valittiin maisteri
Veikko E. Leppänen.149
1950-luvun alussa tärkein ero Ruotsin ja Suomen sairaalalaboratorioiden henkilökuntarakenteessa oli se, että Ruotsissa olivat laboratorioita johtaneet jo vuosikymmenien ajan sairaalalaboratorioon erikoistuneet lääkärit. He olivat kehittäneet
laboratoriot korkealle tieteelliselle tasolle ja parhaimmalla tavalla käytännön tarpeita vastaaviksi. Näiden esimiesten katsottiin myös antaneen alaisilleen parhaan
mahdollisen koulutuksen.150
3.5.2 Lääkärit tukivat voimakkaasti uuden koulutuksen aloittamista
1940-luku oli laboratoriotutkimusten tekijöiden omaa koulutusta valmistelevaa
aikaa. Laboratoriotoiminta oli laajentunut ja kehittynyt niin voimakkaasti, että enää
ei sairaanhoitajille annettu 6 kuukauden erikoistumiskoulutus vastannut käytännön
tarpeita. Opetuksen sisältö ei vastannut työnsisältöä eikä koulutettujen lukumäärä
ollut riittävä. Tilanne oli niin huolestuttava, että sairaalan lääkärit puuttuivat asiaan.
Vuonna 1943 Helsingin yleisen sairaalan hallitus asetti komitean tutkimaan
laboratoriohoitajattarien koulutuksen uudistusta ja tekemään siitä ehdotuksen.
Komitean mielestä ”laboratoriohoitajattarien puute on käynyt polttavammaksi.
Nykyinen valmiiden sairaanhoitajattarien koulutus sairaaloiden laboratoriohoitajattariksi ei mielestämme vastaa nykyaikana huomioon otettavia näkökohtia. Laboratorioassistentti ei tarvitse sairaanhoitajattaren koulutuksesta muuta kuin vähäistä
osaa.” Sen sijaan tarvitaan sovellettua fysiikkaa ja kemiaa sekä bakteriologiaa ja
histologista tekniikkaa. Komitea ehdottaakin, että ”Sairaalahallitus kääntyisi lääkintöhallituksen puoleen pyynnöllä, että se ryhtyisi mahdollisimman pian suunnittelemaan sairaaloiden laboratorioassistenttien koulutuksen uudistamista”.151
Huomattavaa oli, että koulutuksen toteuttajat, sairaanhoitajatarkoulutuksen
edustajat, eivät ensimmäisenä kiinnittäneet asiaan huomiota, vaan Helsingin Yleisen sairaalan lääkärit lähettivät kirjeen vuonna 1945 Helsingin Sairaanhoitajakoulun ja Jatko-opiston Johtokunnalle. Heidän mielestään lääketieteen kehittyessä sairaaloissa oli jo pula laboratoriohoitajista. Heidän mukaansa voitiin lähteä edelleen

149. Krusius F-E 1998, 19.
150. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5
151. 1952 Helteen komitean mietintö, liite N:o 5. Jäljennös kirjeestä Helsingin yleisen sairaalan Sairaalahallitukselle. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Arvo Ylppö, William Kerppola ja Y. Meurman sekä vt. apulaissihteeri Jorma Saarela. Kirje on allekirjoitettu elokuun 17 p:nä 1943. Arvo Ylppö oli opiskellut Saksassa ja yksi asian alulle saattanut lääkäri. Hän oli merkittävä vaikuttaja myös terveyssisarkoulutuksen
käynnistämisessä (Punto A 1991, 149–157).

53

entiseltä sairaanhoitajapohjalta, jolloin hoitajat tarpeen vaatiessa voivat osallistua
sairaanhoitotyöhön. Pienempiin sairaaloihin tarvittaisiin edelleen sairaanhoitajapohjaisia laboratoriotyöntekijöitä. Sen sijaan ”tieteellistä työtä harrastavien suurten
klinikoitten ja muitten keskussairaaloitten laboratorioissa laboratorioapulaisen tuskin aina tarvitsee omata sairaanhoitajakoulutusta, mutta sen sijaan suurempia tietoja kemiassa ja serobakteriologiassa”. Opettajiksi ehdotettiin hematologia, lääkekemistiä, bakteriologia ja kahta harjoituksia johtavaa laboratoriohoitajaa (laboratoriotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja).152 Huolensa ilmaisivat sekä ylilääkäri (sisätautiopin professori) että apulaisylilääkäri (sisätautiopin dosentti) eli sairaalan ylin
johto.
Helsingin sairaanhoitajatarkoulun ja jatko-opiston johtokunta lähetti edellisen
ehdotuksen pohjalta esityksen edelleen Lääkintöhallitukselle myöhemmin samana
vuonna. He viittasivat edellä olevaan lääkäreiden esitykseen. Lisäksi heidän oma
ehdotuksensa oli, että sairaanhoitajattarille voidaan edelleen antaa laboratorioerikoistuminen 6 kuukauden aikana. Lisäksi he esittivät lisättäväksi tähän asti kokonaan puuttunutta teoreettista opetusta alan asiantuntijalääkäreiden opettamana.
Heidän mukaansa koko maassa voidaan kouluttaa näin yhteensä 22 laboratoriohoitajaa (laboratorioon erikoistuneita sairaanhoitajia).153
Neljä laboratoriohoitajaa (laboratorioon erikoistuneet sairaanhoitajat) lähetti
myös vuonna 1947 kirjeen Helsingin Sairaanhoitajakoulun ja Jatko-opiston johtokunnalle tarkastaja Snellmanin kehotuksesta. He esittivät mielipiteen lähinnä koulutuksen pääsyvaatimuksista ja sisällöstä. Pohjakoulutukseksi he ehdottivat keskikoulua, mieluummin ylioppilastutkintoa. Hakijoiden terveydentilan oli oltava
hyvä. Tuona aikana keuhkotuberkuloosi oli ongelmana myös koulutukseen hakeutuvien keskuudessa. He kannattivat edellä olevaa professori Holstin ja tohtori Töttermanin ehdotusta.154
152. 1952 Helteen komitean mietintö 1952, liite N:o 6. Jäljennös Helsingin Sairaanhoitajakoulun ja
Jatko-opiston Johtokunnalle, kesäkuun 21 p:n 1945. Allekirjoittaneina ovat Sisätautiopin professori, ylilääkäri Östen Holsti ja Sisätautiopin dosentti, apulaisylilääkäri Guido Tötterman. Jäljennäksen oikeaksi
todistavat Aili Nuppola ja Wally Ehder.
153. 1952 Helteen komitean mietintö 1952, liite N:o 6. Lääkintöhallitukselle osoitettu kirje. Ehdotuksen
ovat laatineet professori Ö Holstin ja dosentti G Tötterman Helsingin sairaanhoitajatarkoulun ja
jatko-opiston johtokunnalle lokakuun 23 p:nä 1945. Kirjeen on allekirjoittanut johtokunnanpuolesta
Puheenjohtaja Viljo Rantasalo.
154. ”eikä keuhkotuberkuloosia sairastavia missään tapauksessa pitäisi laboratorioihin lähettää. Niissä
ilma on usein huonoa, niissä istutaan tuntikausia etukumarassa asennossa ja niissä helposti tartutetaan
työtoverit samoja pipettejä käytettäessä. Tuskin missään laboratoriossa on nykyään käytettävissä niin
paljon pipettejä, että ne voitaisiin joka käytön jälkeen sterilisoida.” (1952 Helteen komitean mietintö),
liite N:o 7. Helsingin Sairaanhoitokoulun Jatko-opiston Johtokunnalle osoitettu kirje 15 p:nä lokakuuta
1947. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Eeva Vahvaselkä, Esteri Kalervo, Sylvi Räinä ja Hellin Kääriäinen.
Heistä kolme on toiminut Helsingin Yliopiston sisätautisairaaloissa laboratoriohoitajien kouluttajina
sekä neljäs saanut laboratoriokoulutuksensa Tukholman Serafimerlasaretissa sekä suunnitelleet laboratoriohoitajakoulutusta.
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Näiden huolenilmaisujen jälkeen vuonna 1949 lääkintöhallitus suunnitteli
aloittavansa laboratorio-apuhoitajien koulutuksen. Alustava suunnitelma kurssiohjelmasta oli laadittu yhdessä sairaanhoitajien laboratoriokerhon kanssa. Lääkintöhallitus lähetti sen vielä lausunnolle Suomen kliinisen kemian ja fysiologian yhdistykselle. Tuloksena oli, että laboratorioapuhoitajat sopivat vain suurempien laboratorioiden avustaviin tehtäviin paremmin koulutetun henkilökunnan alaisuuteen.155
Vihdoin vuonna 1951 lääkintöhallitus asetti komitean tutkimaan sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä ja laatimaan ehdotuksen sairaalalaboranttien kouluttamisesta. Komiteassa oli jäseniä lääkintöhallituksesta, sairaanhoitajaopiston jatko-opistosta, edustajat kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksestä ja
sairaanhoitajien laboratoriokerhosta. Asiantuntijoina oli professoreja, tohtoreita,
maistereita yliopiston lääketieteellis-kemialliselta laitokselta sekä maisteri, kouluttaja lääketehdas Orionilta. Mukana oli myös Tilastollisen Päätoimiston osastopäällikkö. Komiteasta käytettiin myöhemmin nimeä ”Helteen komitea”.156
Helteen komitea teki perusteellisen selvityksen asiasta ja esitti mietinnössään
vuonna 1952 järjestettäväksi kahdentasoista koulutusta: Ensimmäisenä olisi 1½
vuotta kestävä sairaalalaboranttikoulutus, jonka käyneet pystyisivät itsenäisesti
suorittamaan kaikissa laboratorioissa tehtävät tavallisimmat tutkimukset. Toisena
olisi vuoden kestävä alan erikoiskoulutus, jonka suorittaneet olisivat päteviä suorittamaan kaikki laboratoriotutkimukset ja samalla toimimaan laboratorionosaston
osastonhoitajina sekä laboratoriotyön opettajana. Tätä erikoiskoulutusta kutsuttaisiin laboratorionhoitajakoulutukseksi, ja se rakentuisi sairaalalaboranttikoulutuksen päälle vähintään kahden vuoden sairaalalaborantti- työkokemuksen jälkeen.157
Uusi koulutus alkoi Helsingissä syksyllä 1953, mutta se ei kuitenkaan toteutunut Helteen komitean ehdotuksen mukaan: koulutuksen pituus, kaksiasteisuus ja
nimike eivät olleet esityksen mukaisia. Koulutus sai oletettavasti vaikutteita aikaisemmin esitetyistä ehdotuksista. Nimikkeenä oli laboratorioteknillisten apulaisten

155. 1952 Helteen komitean mietintö, liite 10. Suomen kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksen lausunnon olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Guido Tötterman ja sihteeri
156. 1952 Helteen komitean mietintö, 1. ”Helteen komitea” oli Lääkintöhallituksen toukokuussa 1951
asettama komitea, jonka tehtävänä oli tutkia sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä
ja laatia ehdotus sairaalalaboranttien koulutukseksi. Komitean jäseniksi kutsuttiin Lääkintöhallituksesta
tarkastaja Tyyne Lappalainen ja johtajatar Sirkka Helle, sairaanhoitajaopistolta jatko-opiston opettaja
Anita Salkoranta sekä Kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksestä tohtori Osmo Helve ja Sairaanhoitajien laboratoriokerhosta sairaanhoitajat Hertta-Liisa Nieminen ja Eeva Vahvaselkä. Asiantuntijoina
kuultiin professoreita Fr. Saltman, O. Renkonen, P.E. Simola ja E. Uroma, tohtoreita F.E. Krusius, T.
Kalaja, Aimo Pekkarinen ja G. Tötterman, maisteri Ketomaa yliopiston lääketieteellis-kemialliselta laitokselta, maisteri Hirsjärvi laboranttien kouluttaja lääketehdas Orionilta sekä Tilastollisen Päätoimiston
osastopäällikkö Jorma Hyyppölä.
157. 1952 Helteen komitean mietintö, 22.

55

koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa perustietoja sairaalalaboratoriossa
esiintyvistä tutkimuksista ja opettaa heitä ottamaan näytteet niitä varten. Kurssin
pituus oli yksi vuosi. Sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaoppilaille kurssiaika oli 9
kuukautta. Sairaanhoitajat eivät suorittaneet kurssiin kuuluvaa sairaanhoidollista
oppijaksoa.158 Teknillisten apulaisten koulutus tapahtui joko teknillisten apulaisten
koulussa tai kurssitoiminnan muodossa159.
Teknillisten apulaisten koulutuksen todettiin olleen hyödyllisen. Näin tyydytettiin tarve aloilla, joilla ei ollut välttämätöntä, että koko henkilökunta olisi varsinaisesti koulutettuja sairaanhoitajia. Näin myös ehkäistiin täysin kouluttamattomien
henkilöiden osallistuminen sairaanhoitotyöhön, ”mikä työvoimapulan johdosta
olisi voinut muutoin käydä väistämättömäksi”.160
Laboratorioteknilliset apulaiset etsivät kuitenkin omaa paikkaansa sairaalayhteisössä, eikä se aluksi ollut aivan selvä. Heidät sijoitettiin samalle tasolle apuhoitohenkilökunnan (mielisairaanhoitajat, lastenhoitajat ja apuhoitajat) kanssa. Tosin
tämä rinnastus nähtiin myös ongelmaksi johtuen erilaisesta koulutustaustasta. Apuhoitohenkilökunnan peruskoulutus oli lähes kokonaan kansakoulu, mutta teknillisiltä apulaisilta vaadittiin aina keskikoulu.161 Myös teknillisten apulaisten suhde
sairaanhoitajiin oli ongelmallinen. Toisaalta teknilliset apulaiset olivat avustajia,
toisaalta teknillisten apulaisten koulutus oli sairaanhoitajien yksi erikoistumislinja
ja näin ollen vaativamman tason osaamisaluetta.162 Teknilliset apulaiset erottautuivat kuitenkin myöhemmin sairaanhoitajista omaksi ryhmäkseen lääketieteen käyttäessä ”yhä enemmän teknillisiä, usein erikoisalan ammattitaitoa vaativia menetelmiä sekä tutkimuksen että hoidon apukeinoina”.163 Teknilliset tehtävät määriteltiin

158. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 29. Mietinnön allekirjoittajina olivat professori Sakari Mustakallio, professori Aulis Apajalahti, professori Ohto Oksala,
sairaanhoitajatoimen tarkastaja Tyyne Lappalainen, johtava terveyssisar Rachel Edgren ja maisteri Liisa
Hakola. Sihteerinä toimi filosofian maisteri Niilo Voipio.
159. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 77.
160. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 30.
161. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 30. Mietinnöstä löytyy usein toistuva ryhmittely ”Apuhoitohenkilökunta ja teknilliset apulaiset”. Teknillisiin apulaisiin
kuuluvat röntgen teknilliset ja laboratorioteknilliset apulaiset.
162. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 30.
163. ”Teknillisten apulaisten työskentelypaikka ei ole varsinainen vuodeosasto, vaan sairaalan röntgentai laboratorio-osasto. Teknillisten apulaisten työ on siinä määrin eri luontoista kuin sairaanhoitajien tai
alihoitajien, että siihen koulutettavat voidaan erotta omaksi pääryhmäkseen. Tällaisen ryhmän olemassaolo ja edelleen kehittäminen ei vielä merkitse sitä, että kaikki teknillisluontoiset tehtävät siirrettäisiin
pois sairaanhoitajilta, mutta sen avulla on helpompi keskittää sairaanhoitajakunnan työ sen yksilölliseen,
henkilöihin kohdistuvaan osaan.” (1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean
mietintö, 35–36.)
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kuitenkin hoidon kokonaisuuteen kuuluviksi164, joten aivan irrallaan hoitamisesta
ei tämä ammattiryhmä ollut.

164. 1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 35–36.
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4

Koulutuksen alkuvaiheet 1955–1963: yksivuotinen koulutus

4.1

Maatalousyhteiskunta murenee ja sairaaloiden rakentaminen
kiihtyy

Sairaanhoidon laajentuminen sekä lääketieteen ja teknologian kehitys uusine hoitotapoineen vaikuttivat sairaanhoitohenkilöstön tarpeeseen ja kysyntään. Tämä kehitys oli kuitenkin riippuvuussuhteessa yleiseen tekniseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä taloudelliseen kasvuun. Teollisuuden kasvaessa väestön muutto kaupunkeihin lisääntyi. Väestön kaupunkilaistuminen osaltaan loi terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen lisääntyvää tarvetta. Taloudellinen kasvu teki mahdolliseksi
palvelujen hyväksikäytön ja lisäsi myös niiden laatuun ja määrään kohdistuvia vaatimuksia. Yleinen elintason huomattava kohoaminen oli terveyden- ja sairaanhoidon kehityksen perustava tekijä, mikä taas aiheutti sairaanhoitohenkilöstön jatkuvasti lisääntyvän tarpeen.165
Uuden ammattikunnan, laboratorioteknillisten apulaisten, syntyminen ajoittui
sodanjälkeiseen jälleenrakentamisen vaiheeseen 1950-luvulle. Yhteiskunta oli siirtymässä premodernista maatalous-/esiteollisesta yhteiskunnasta moderniin teolliseen aikaan. Osittain ne etenivät päällekkäin toisiinsa nähden. Moderni teollinen
yhteiskunta muodostui lisääntyvän työnjaon seurauksena. Tällöin syntyi uusia tehtäviä ja niitä hoitamaan uusia erillisiä ammattikuntia, laitoksia, organisaatioita ja
yrityksiä.166 Eräs tällaisista uusista muodostuneista ammattikunnista oli laboratorioteknilliset apulaiset.
Teollisuusyhteiskunnan muodostuminen näkyi muun muassa siinä, että väestön
väheneminen maalaiskunnissa kaupunkien eduksi oli tasaisesti kiihtyvää
1950-luvulta lähtien. Laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksen alkaessa väestöstä suurin osa asui maaseudulla 1950-luvun alussa ja vielä 1960-luvullakin, mutta
siirtyi yhä enemmän kaupunkeihin ja kauppaloihin.167
Sairaaloita rakennettiin vauhdilla 1950-luvulla: 16 keskussairaalaa, 5 yliopistollista keskussairaalaa ja 23 aluesairaalaa. Lisäksi useita parantoloita muutettiin
yleissairaaloiksi.168 Myös mielisairaaloita rakennettiin lisää. Tuberkuloosiparanto-

165. 1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 23.
166. Blom R, Melin H & Pyöriä P 2001, 14.
Hautamäki A 2001, 10–11. www.htk.fi/Public/Helakorpi/ammkasv.htm. 10.6.2004,
167. Taulukko 38, 252.
168. Harjanne A 1998a, 38.

loiden määrä sen sijaan laski koko ajan. Synnytyslaitoksia oli eniten 1950-luvun
vaihteessa ja myöhemmin ne olivatkin yleissairaaloiden yhteydessä. Kulkutautisairaaloita oli myös 1940-luvun puolivälissä eniten, mutta vähenivät sen jälkeen voimakkaasti siirtyen myös osaksi yleissairaaloita. 169
Keskussairaalalain tultua voimaan vuonna 1949 Suomeen perustettiin 20 keskussairaalapiiriä vuoden 1952 loppuun mennessä. Lain mukaan määrättiin keskussairaaloiden rakentaminen suoritettavaksi vuosina 1950–1964. Rakentamisjärjestys
oli seuraava: Pohjois-Karjalan keskussairaala, Keski-Suomen keskussairaala,
Savonlinnan keskussairaala, Etelä-Saimaan keskussairaala, Kuopion keskussairaala, Tampereen keskussairaala, Kotkan keskussairaala, Kainuun keskussairaala, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Lahden keskussairaala, Mikkelin keskussairaala, Lapin keskussairaala, Vaasan keskussairaala, Hämeenlinnan keskussairaala, Oulun keskussairaala, Seinäjoen keskussairaala, Satakunnan keskussairaala ja Kemin keskussairaala. Vuoden 1952 loppuun mennessä valmistui Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa.170 Kuopion keskussairaala avattiin vuoden 1959 alussa171. Keskussairaaloiden rakentaminen ei toteutunut lain vaatimassa
aikataulussa.

169. Taulukko 36, 251.
170. Suomen virallinen tilasto XI 1955.
413/1943 Keskussairaalalaki.
847/1943 Asetus keskussairaalalain soveltamisesta.
312/1948 Keskussairaalalaki.
558/1949 Keskussairaala-asetus.
337/1950 Laki keskussairaaloiden rakentamisesta.
441/1953 Laki keskussairaalalain muuttamisesta.
443/1953 Laki keskussairaaloiden rakentamisesta annetun lain sekä kansakoulunopettajien valmistuksen lisäämisestä ja tehostamisesta annetun lain muuttamisesta.
49/1956 Sairaalalaki.
316/1956 Sairaala-asetus.
171. Pirinen A 1963, 6–8.
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4.2

Laboratoriolääkäreiden ja kemistien määrän lisääntyminen
vauhdittamassa laboratorioteknillisten apulaisten tarvetta

Sairaaloiden rakentamisen lisäksi myös toiminnan tehostamisella oli vaikutusta
henkilöstön kysyntään. Tekniikan ja lääketieteen kehitys mahdollisti korkeatasoisen terveydenhuollon ja sairaalan toiminnan. Sen välttämättömänä edellytyksenä
olivat myös laboratoriot asianmukaisesti koulutettuine henkilökuntineen. ”Mitä
tehokkaampaa tai vaativampaa hoito on, sitä enemmän ja pitemmälle koulutettua
hoitohenkilökuntaa tarvitaan.”172
Erityisesti akateemista henkilökuntaa, laboratoriolääkäreitä ja kemistejä, tarvittiin lisää laboratorioiden kehitystyöhön. Helsingin Auroran sairaalan laboratorioon perustettiin ylilääkärin virka, jossa toimi Jouni Jännes vuosina 1957–73. Helsingin Malmin sairaalan laboratorion ylilääkärinä toimi Erkki Leskinen vuodesta
1968 lähtien. Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratorion ylilääkärin virkaa
hoiti vuodesta 1958 lähtien Ben Laurent.173
Helsingin yliopiston klinikoiden laboratoriossa laboratoriolääkärikysymys
eteni hitaasti, ilmeisesti esimiesten vastahakoisuuden vuoksi. Klinikoiden johtajat
olivat laboratorioittensa itseoikeutettuja esimiehiä, eivätkä he halunneet luopua
omasta laboratoriostaan. Sen vuoksi perustettiin niihin vain sairaalakemistin virkoja vuodesta 1955 alkaen. Tiettävästi ensimmäinen vakituinen laboratoriolääkärin
virka tuli 1963 Unioninkadun klinikoihin 1963, ja sitä hoiti Elja Pitkänen. Myös
Kirurgiseen ja Töölön sairaalaan tuli vähän myöhemmin yhteinen laboratoriolääkärin toimi. Meilahden sairaalan keskuslaboratorion johtajana toimi vuosina 1965–67
sisätautiopin professori Esko Nikkilä ja vuodesta 1967 lähtien Suomen ensimmäinen kliinisen kemian professori Herman Adlercreutz. Varsinainen laboratorioylilääkärin virka perustettiin HYKS:n Meilahden sairaalaan vuonna 1973, johon nimitettiin Raimo Tenhunen.174 Helsinkiin Marian sairaalaan perustettiin sairaalakemistin virka vuonna 1955. Viranhaltijaksi tuli Ahti Harjanne. Sen jälkeen perustettiin kaikkiin suurempiin keskussairaaloihin sekä laboratorioylilääkärin että sairaa-

172. 1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 23–27. Komitea oli sisäasianministeriön
asettama. Sen tarkoitus oli tehdä ehdotuksia sairaanhoitohenkilöstöpuutteen poistamiseksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimi professori Ilmari Vartiainen, jäseninä lääkintöneuvokset Leena Sibelius,
Aimo Ojala ja Osmo Vartiainen, Suomen sairaanhoitajaliiton pääsihteeri Toini Nousiainen, toimistopäällikkö Erkki Salmio ja talousjohtaja Olavi Valtonen, sihteerinä varatuomari Britta Grönmark.
173. Krusius F-E 1975, 1509–1515.
Krusius F-E 1998, 18–19.
174. Krusius F-E 1975, 1509–1515.
Krusius F-E 1998, 18–19.
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lakemistin virka. Pienimpiin, alle 200–250 -paikkaisiin sairaaloihin tuli vain kemistin virka.175
Laboratoriolääkäreiden ja kemistien suorittama kehitystyö vahvisti laboratoriotutkimusten asemaa potilaiden hoitamisessa ja vaikutti osaltaan siihen, että tarvittiin entistä enemmän osaavaa henkilökuntaa tekemään laboratoriotutkimuksia.
Tähän tarpeeseen vastaamaan perustettiin laboratoriohoitajakoulutuksia eripuolille
Suomea.
4.3

Laboratorioteknillisten apulaisten koulutus Turussa alkaa

Helsingissä vuonna 1953 aloitettu koulutus ei kuitenkaan ollut riittävää täyttämään
laboratorio-osastojen henkilökuntatarvetta. Niinpä lääkintöhallitus päätti aloittaa
laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksen myös Turussa. Koulutus alkoi ylimääräisenä kurssina syyskuun 1. päivänä 1955. Lääkintöhallitus tosin käytti tällöin
nimitystä ”laboratorioapulaisten” kurssi.176
Laboratorioteknillisten apulaisten koulutus oli saman asetuksen alainen kuin
sairaanhoitajatarkoulutus. Koulutuksen toimintaa johti ja valvoi lähinnä koulun
johtokunta. Asetuksen mukaan koulutuksen johtokunnan muodostivat asianomaisen sairaalan ylilääkäri puheenjohtajana sekä jäseninä sairaalan ylihoitajatar, sairaanhoitajatarkoulun johtajatar ja lääkintöhallituksen edustaja. Johtokunnan tehtävät ja velvollisuudet määrättiin johtosäännössä, jonka lääkintöhallitus vahvisti.177
Työelämäyhteys oli hyvin voimakas koulutuksen hallinnossa. Erityisesti lääkärit olivat tiiviisti mukana toiminnassa. Laboratorioteknillisten apulaisten koulutusta
valvovaan toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja, professori Eino Kulonen, professori Pekka Brummer, dipl.ins. Anni Björklund, lab.os.hoitaja Mirja Suomela sekä
kurssien johtajatar Kaarina Leino. ”Itseoikeutettuna jäsenenä” oli myös lääkintöhallituksen koulutuksen tarkastaja Maija Rimpiläinen. Toimikunta kokoontui kaksi
kertaa toimintavuoden aikana.178 Koulutusta valvova toimikunta suunnitteli ja
päätti hyvin yksityiskohtaisistakin hallinnollisista ja pedagogisista ratkaisuista koulutuksessa. Koulutus oli kuitenkin lääkintöhallituksen tiukassa valvonnassa. Kaikille suunnitelmille oli saatava lääkintöhallituksen hyväksyntä. Lääkintöhallitus
175. Krusius F-E 1975, 1509–1515.
176. ”Työvoimatilanteen helpottamiseksi sairaaloiden laboratorio-osastoissa on lääkintöhallitus suunnitellut laboratorioapulaisten koulutuksen lisäämistä. Tämän johdosta on tarkoitus aloittaa ylimääräinen
laboratorioapulaisten kurssi Turussa syyskuun 1 päivänä 1955.” (Lääkintöhallituksen kirje Turun kaupunginhallitukselle kesäkuun29 p:nä 1955. D.N:o 5503.1955.K.) Kirjeen allekirjoittajana on Pääjohtajan sijainen lääkintöneuvos P. Kuusisto.
177. 59/1933 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta., 3 §.
178. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
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tuki myös koulutuksen työelämäyhteyttä. Muun muassa koulutus järjestettiin lääkintöhallituksen määräyksestä Turun lääninsairaalan yhteydessä. Yhteyttä kuvasi
muun muassa se, että taloudenhoitajaksi määrättiin myös oman toimensa ohella
Turun lääninsairaalan talousjohtaja Martti Siro.179
Koulutus toteutettiin väliaikaisissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Oman koulutalon aikaansaaminen katsottiin tarpeelliseksi ja kiireelliseksi jo ensimmäisen
kurssin jälkeen. Luentosalit, laboratoriot, käytännöllisen sairaanhoidon harjoittelutilat ja asuntolat olisivat opetuksen tehokkuuden kannalta välttämättömiä.180 Nämä
toiveet eivät kuitenkaan toteutuneet ennen kuin vasta noin 25 vuoden päästä. Uusi
tarkoituksenmukainen oppilaitosrakennus luovutettiin käyttöön vuoden 1979
lopulla.181
4.3.1 Koulutukseen valitut opiskelijat
Pääsyvaatimuksena ensimmäiselle kurssille vuonna 1955 oli ”19:n, mutta ei 30
vuoden ikä”, hyvä maine ja terveys sekä vähintään keskikoulun oppimäärä. Hyvämaineisuus ja ikä oli todistettava rekisteriviranomaisen antamalla syntymä- ja mainetodistuksella. Terveydentilan selvittämiseksi vaadittiin vahvistetun kaavan
mukainen lääkärintodistus sekä hammaslääkärin- ja silmälääkärin todistus.182 Vaatimukset olivat samat kuin Helsingissä toteutettavassa koulutuksessa183. Myös
vuoden 1959 sisäänotto oli samanlainen kuin vuoden 1955184.
Turun vuonna 1955 alkaneelle laboratorioteknillisten apulaisten ensimmäiselle
kurssille otettiin 20 oppilasta. Näistä oli ylioppilaita 3 ja keskikoulunkäyneitä 17.
Näistä 20:stä oli 12 sairaanhoitajaa tai sairaanhoitajaopiskelijaa.185 Hakijoina tälle
kurssille oli 43 muodolliset vaatimukset täyttänyttä henkilöä. Oppilaita valittaessa
kiinnitettiin huomio siihen, missä määrin hakijat todennäköisesti tulevat pysymään
179. Jäljennös Lääkintöhallituksen määräyksestä. Helsingissä, lääkintöhallituksessa, elokuun 30 päivänä 1955. Pääjohtaja NiiloPesonen. V.t. lääkintöneuvoksen estyneenä ollessa tuberkuloositarkastaja
A.S. Härö.
180. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
181. ”Toiminta käynnistyi luontevasti uusissa tiloissa. Tarkoituksenmukaiset opetustilat ja kunnolliset
opetusvälineet ovat suuresti helpottaneet opetustoimintaa. Tilojen kalustus on myös todettu asialliseksi.”
(Turun sairaanhoito-oppilaitos. Vuosikertomus. Lukuvuosi 1979–1980, 4.)
182. Marraskuun 1 päivänä 1955 alkavan laboratorioteknillisten apulaisten kurssien esittelypaperi.
Turun terveydenhoito-oppilaitoksen kirjasto. Esittelypaperi on ”työversio”, jonka pohjana on ollut Helsingin kurssien vastaava paperi, koska siinä on yliviivattuna Helsingin kurssien johtajattaren nimi Sirkka
Särkkä ja tilalle kirjattuna Turun johtajatar Kaarina Leino.
1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö, 29–30.
183. Marraskuun 1 päivänä 1955 alkavan laboratorioteknillisten apulaisten kurssien esittelypaperi.
184. Taulukko 43, 261.
185. Taulukko 43, 261.
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sairaalatyössä ja hyödyntämään myös niitä sairaanhoitolaitoksia, joihin ei voida
saada varsinaista laboratoriohenkilökuntaa.186 Lääkintöhallitus valvoi tiukasti
valintaa. Ehdotus hyväksyttäviksi asetetuista hakijoista ennen lopullista valintaa
sekä luettelo hyväksytyistä heti valinnan jälkeen lähetettiin lääkintöhallitukselle187.
Vaatimus keskikoulun oppimäärästä laboratorioteknillisille apulaisille oli korkea. Sairaanhoitajatarkoulutuksessa esiopintoina oli aikaisemmin vaadittu vähintään yläkansakoulun opintoja188. Sairaanhoitajatarkoulutuksen uudelleen järjestämiseksi vuonna 1945 perustettu toimikunta pohti koulutusvaatimusten korottamista
keskikoulun tasolle. Komitea päätyi kuitenkin esittämään entistä käytäntöä, yläkansakoulua. Perusteluna oli, että kansakoulutasolta lähteneiden keskuudessa oli paljon hyviä hoitajattaria. Toisaalta taas hädin tuskin keskikoulun suorittaneet keskeyttävät helposti sairaanhoitajataropinnot. Keskikoulua ja ylioppilastutkintoa pidettiin
liian laajana sairaanhoitajattarelle. Eriävän mielipiteen esitti komitean jäsen, terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma. Hänen mukaansa ”sairaanhoitajan työn
taso on riippuva hänen yleissivistyksestään ja kehityskyvystään”. Tämä vaatii keskikoulun oppimäärää. Perusteellinen ja monipuolinen koulukasvatus koulisi älyä ja
muokkaisi yksilön taipumuksia, mikä taas lisäisi edellytyksiä jatkuvalle kehitykselle. Kansakoulusivistys täydennettynä keskikoulun tiedoilla äidinkielessä, historiassa, aritmetiikassa, luonnonopissa ja terveysopissa olisi myös mahdollinen.189
Keskikouluvaatimus sairaanhoitajille tuli vuoden 1968 asetukseen190.
4.3.2 Opettajat ja oppikirjat: lääketieteilijöiden opetuksessa vähäisin
oppikirjoin
Opetushenkilökunta vuoden 1955 koulutuksessa oli pääsääntöisesti ”ulkopuolista”
ja korkeasti koulutettua. Opettajat olivat lääketieteen, luonnontieteen, hallinnon ja
terveydenhoidon asiantuntijoita. Tietopuolista opetusta harjoituksineen annettiin
taulukon 2 mukaisesti.
186. Pöytäkirja laboratorioteknillisten apulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksessa, Turussa,
lokakuun 11 päivänä 1955, 10 §.
187. Laboratorioteknillisten apulaisten kurrsit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
188. 59/1933 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta, 9 §.
424/1929 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta, 9§.
1920:8 Komiteanmietintö. Valtioneuvostolle komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajataropetuksen järjestämiseksi. 6, 13, 22.
189. 1945: 10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 7, 9, 10, 17, 29,
33. Komitean puheenjohtajina toimi aluksi maaherra E. Y. Pehkonen ja myöhemmin professori A. J. Palmén. Jäseninä Johtajatar, myöhemmin tarkastaja Tyyne Luoma, ylilääkäri V. Horelli. Sihteerinä toimi
hallitusneuvos E. Kivikataja.
190. 418/1968 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilökunnan kouluttamisesta. Tällä asetuksella kumottiin 59/33 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta.
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Taulukko 2. Oppikurssit ja opettajat vuoden 1955 opetuksessa.
Oppikurssi

Tuntimäärä

Opetuksen pitäjä

Anatomia ja histopatologia

32

Toht. Raimo Vasama

Bakteerioppi

26

Dos Jarl Grönroos

Bakteeriopin harjoitustyöt

39

Toht. Pirkko Uurasmaa

Fysiikka

30

Dipl. ins. Anni Björklund

Fysiologia + demonstraatiot

38

Toht. Aimo Halme

Fysiologinen kemia

72

Toht. Aimo Kärkelä

Hematologia
Hematologian harjoitukset

36
45 + 45

Toht. Antero Levanto
os.hoit. Mirja Suomela
os.hoit. Toini Takala

Kemia, epäorgaaninen

46

fil.lis. Erkki Eurnto

Kemia, orgaaninen

46

fil.lis. Ilmari Jansson

Matematiikka

40

Dipl. ins. Anni Björklund

Laboratoriotyö ja -tekniikka

4
6

Dipl. ins. Anni Björklund
Neiti Kaarina Leino

Sairaanhoitolaitoksen kehitys

2

Tarkastaja Maija Rimpiläinen

Virkamiehen oikeusasema

2

Ylihoitaja Liisa vasamaa

Laboratoriotyön etiikka ja
vaikenemisvelvollisuus

2

Toht. Raimo Vasama

Palontorjunta

2

Palopäällikkö Ilmari Juvankoski

Laboratorio sairaalan osana

1

Neiti Mirja Suomela

Potilaan käsittely ja yleishoito

30

Os.hoit Aila Levo

Terveydenhoito

10

Terv.hoit. Rosi Soikkeli

Psykologia

10

Toht. Ville Blåfield

Yleinen tautioppi

10

Toht. Raimo Vasama

Sisätaudit

17

Toht. Raimo Heikinheimo

Tarttuvat taudit ja lastentaudit

16

Toht. Jarl Grönroos

Kirurgiset taudit

22

Toht. Pentti Salenius

584
Lähde: Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
Yhteensä

Myös vuoden 1960–1962 opettajat olivat suurelta osin lääketieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä taulukon 3 mukaisesti. Ainoastaan perussairaanhoidossa ja terveydenhoidossa oli sairaanhoitajia opettajina. Laboratoriohoitajat opettivat hematologian laboratorioharjoittelussa. Mikrobiologian ja serologian sekä peruskemiakemian työt tehtiin Turun yliopiston laitoksella assistenttien opettamana. Luennoitsijoiden ja kursseja valvovan toimikunnan jäsenten ammattien perusteella laboratorioteknillisten apulaisten koulutus oli vahvasti lääketieteilijöiden ja luonnontieteilijöiden käsissä, mikä takasi korkeatasoisen asiantuntemuksen.
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Taulukko 3. Oppikurssit ja opettajat vuosien 1960–1962 opetuksessa.
Oppikurssi

Tuntimäärä
noin

Opetuksen pitäjä

Kemia, epäorgaaninen

50

Fil.kand. Anita Lehtinen
Fil.kand. U.K. Virtanen

Kemia, orgaaninen

45

Fil.kand. Lampiaho
Fil.kand. Juhani Soini

Kemia, Fysiologinen

67

Lääket.lis. Veikko Näntö
Lääketiet.kand. Jarmo Pikkarainen
Lääketiet. lis. Kale Juva

Matematiikka

42

Fil.kand. Anita Lehtinen
Fil.kand. I. Elo
Fil.kand. Pertti Luova

Fysiikka

42

Fil.kand. Pertti Luova

Anatomia + Histologia

36

Lääket.lis. Matti Isomäki

Fysiologia

34

Lääket.lis. Martti Pulkkinen
Lääket.lis. Heikki Lang
Lääket.lis. Pekanmäki

Hematologia

40

Lääket.tri Ben Lauret
Lääket. lis. Maija Kulonen

Mikrobiol. + serologia

26

Lääket.lis. Simo Virtanen

Sisätautioppi

30

Lääket.lis. E. Iisalo
Lääket.lis. Veikko Kallio

20

Lääket.lis. Saara Heikkilä

Lastentautioppi
Psykologia

7–20

Psykiatri Armo Hormia
Fil.kand. H. Lavaste
Fil.kand. C-E. Mattlar

Perussairaanhoito

36

Sairaanhoit. Aune Honkinen
Sairaanhoit. Tyyne Hallantie

Henkilökoht. terv.hoito

6

Sairaanhoit. Ruth Krohn

Erilliskysymyksiä

10

Sairaanhoit. Hilkka Koivu

Hematologian harjoittelu, TYKS
laboratorio

40

TYKS:n laboratoiohoitajat

Mikrobiolog. + serologia harj.

16

Mikrobiologian laitoksen assistentit

Peruskemian työt

80

Kemian laitoksen assistentit

Yhteensä

627–640

Lähde: Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.

Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien käytössä oleva kirjallisuus oli koulutuksen alussa hyvin vaatimatonta. Ilmeisesti vielä vuonna 1958 ainoa oppikirja
oli F.E. Krusiuksen tekemä hematologian luentomoniste. Lisäkirjallisuutta anottiin
kuitenkin lääkintöhallitukselta hematologiaan, matematiikkaan epäorgaaniseen ja
orgaaniseen kemiaan, fysiikkaan, psykologiaan, sisätauteihin, kirurgiaan, tarttuviin
tauteihin, lastenhoitoon, kliiniseen kemiaan ja mikrobiologiaan. Osa niistä oli sak-
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sankielistä.191,192 Omaa kirjastoa ei ollut. Kaikista kursseilla käytettävistä oppikirjoista oli kuitenkin yksi kappale kutakin kurssia varten. Ne olivat luennoitsijoiden
ja oppilaitten käytettävissä luentojen aikana.193
Sairaanhoitajakoulutuksessa oli jo aikaisemmin ollut omaa kirjallisuutta. Kirjat
olivat Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisemia ja Werner Söderström Osakeyhtiön (WSOY) kustantamia. Vuoteen 1959 mennessä Sairaanhoitajien koulutussäätiö oli julkaissut noin 28 oppikirjaa. Niitä käytettiin myös laboratoriohoitajakoulutuksessa. Kirjojen kirjoittajat olivat lääketieteilijöitä, mutta myös sairaanhoitajia, jotka olivat työskennelleet laboratoriossa.194 Koska koulun kirjastossa ei ollut
kirjoja lainattavana, opiskelijat velvoitettiin itse hankkimaan kirjat.195
4.3.3 Tietopuolinen ja käytännöllinen opetus yliopistossa ja sairaaloissa
Opetus on jaettu tässä tutkimuksessa tietopuoliseen ja käytännölliseen opetukseen.
Tietopuoliseen opetukseen kuuluivat koulutuksen historian alkuaikoina koululla
annettu opetus, joka käsitti luento-opetusta ja harjoituksia. Käytännöllistä opetusta
oli sairaalan laboratoriossa ja vuodeosastolla tapahtuva harjoittelu. Koulutuksen
historian alkuvaiheessa ei ollut omaa oppilaitosta eikä asianmukaisia luento- ja harjoitustiloja, joten oikeastaan ei voida puhua ”koululla annettavasta” opetuksesta.
Tässä yhteydessä sitä käsitettä kuitenkin käytetään, kun tarkoitetaan luentomuo-

191. Lääkintöhallitukselta anottu kirjallisuus: Atlas der Blutkranheiten, Schleip-Adler, Blutuntersuchungen im laboratorium; Kallio, Heinänen & Kallio Matematiikka 1 ja 2; Heinänen P Epäorgaaninen
kemia; Toivonen Orgaaninen kemia; Kallio & Kuuskoski Fysiikka 1 ja 2; Lehtonen Johdatus ihmistuntemukseen; Bonsdorf Sisätaudit; Palmen Kirurgia; Wikström Tarttuvat taudit; Ylppö Lastenhoito ja lastentaudit; Hallman & Lothar Klinische Chemie und mikroskopie.
192. (Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle.
Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958.) Kirjallisuusluettelo on Turun laboratorioteknillisten apulaisten kurssien lääkintöhallitukselle lähettämän kirjeen liitteenä. Liitteen otsikosta ei käy ilmi, että lista olisi tilaus.
Kirjeen sisältö koskee koulutuksen uudistuksia. Kirjaluettelon oleminen tilausluettelo viittaa muun
muassa se, että matematiikan oppikirjan kohdalla on ilmaus ”Matem. esim. kirja 1 ja 2 Kallio-Heinänen-Kallio.” Lisäksi seuraava luettelo on otsikoitu ”Luettelo kurssin omistuksessa olevista välineistä ja
niiden sijainnista.” Tässä luettelossa on Krusiuksen hematologian moniste.
193. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Vuosikertomus vuodelta 1958.
194. Esimerkiksi lukuvuoden 1959–1960 opiskelijoilla oli seuraavia oppikirjoja: Mustakallio Eero Bakteerioppi, kolmas painos vuodelta 1957 (ensimmäinen painos vuonna 1950); Bertel von Bonsdorff Tautioppi, toinen painos vuodelta 1956; Osmo Helve, Jarl Forssell, Rolf Koulumies, Maj-Lis Åberg Kliinisen laboratoriotutkimuksen opas, toinen painos vuodelta 1959. Eero Mustakallio oli Turun Yliopiston
bakteeriopin ja serologian professori. Osmo Helve, Jarl Forssell ja Rolf Koulumies olivat sisätautiopin
dosentteja. Maj-Lis Åberg oli sairaanhoitaja. (Lähteenä edellä olevat kirjat).
Tuokko S haastattelu 24.8.2006. Seija Tuokko suoritti laboratorioteknillisen apulaisen kurssin lukuvuonna 1959–1960).
195. Tuokko S haastattelu 24.8.2006. Seija Tuokko suoritti laboratorioteknillisen apulaisen kurssin
lukuvuonna 1959–1960.
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toista opetusta sekä niiden yhteydessä pidettyjä harjoituksia ja demonstraatioita
erotuksena käytännöllisestä harjoittelusta, joka tehtiin potilasta hoitavissa yksiköissä ja laboratoriossa. Kursseja valvova toimikunta käytti tietopuolisesta opetuksesta termiä ”koulumuotoinen opetus”196.
Opetuksen toteutus tapahtui pääasiassa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Turun lääninsairaalan toimesta. Lääketieteellinen tiedekunta oli perustettu Turkuun vuonna 1943 197. Huomattavaa oli, että laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksen toteutuksessa Turun yliopisto ja Turun lääninsairaala olivat
vastuullisesti mukana alusta lähtien 198. Näiden panos oli suuri sekä hallinnossa että
koulutuksen toteutuksessa. Ne olivat jäseninä koulutusta valvovassa toimikunnassa
ja pääasiallisina luennoitsijoina kursseilla.199
Tietopuolinen opetus pidettiin Turun yliopiston lääketieteellisen kemian laitoksella vuonna 1955. Tietopuoliseen opetukseen sisältyvät laboratorion harjoitus- ja
demonstraatiotunnit pidettiin Turun yliopiston eri laitoksilla: histologiset leikkeet
anatomian laitoksella, fysiologian demonstraatiot fysiologian laitoksella, bakteeriopin harjoitustyöt lääketieteellisen mikrobiologian laitoksella ja hematologian harjoitustyöt Turun lääninsairaalan laboratoriossa.200 Tietopuolinen opetusjakso pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan samanlaiseksi kuin Helsingissä201.
Ensimmäisen kurssin tietopuolinen opetus, noin 4 kuukauden mittainen jakso,
oli sijoitettu kokonaan koulutuksen alkuun ajalle 1.11.1955–5.3.1956. Sitä seurasi
kuukauden mittainen sairaanhoidollinen opetusjakso ajalla 3.3.1956–31.3.1956 ja
edelleen noin kuukauden mittainen sairaanhoidon käytännöllinen opiskelu Turun
lääninsairaalan osastoilla ajalla 1.4.1956–6.5.1956.202

196. Turun laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle.
Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958. Puheenjohtaja Eino Kulonen.
197. Oker-Blom N 1990, 404–407.
198. ”Turun Yliopiston suosiollisella myötävaikutuksella, samoin kuin Turun lääninsairaalan johdon,
professori Klossnerin, ylihoitaja Vasaman sekä talousjohtaja Siron ja sairaanhoitajakoulun johtajattaren
neiti Voipion avulla toimikunta on voinut viedä ensimmäisen kurssin Turussa edellä kuvatulla tavalla
päätökseen.” (Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–
31.10.1956.)
199. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
200. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
201. Pöytäkirja laboratorioteknillisten apulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksessa, Turussa
lokakuun 11 päivänä 1955, 5§.
202. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–3110.1956.
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Osa tietopuolisesta opetuksesta olisi haluttu toteuttaa käytännöllisen opetuksen
yhteydessä. Näin olisi muun muassa hematologian ja lääketieteellisen kemian opetus saatu havainnollisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Tietopuolinen opetus täytyi kuitenkin viedä yhdessä jaksossa, koska opiskelijat siirtyivät eri paikkakunnille
käytännön harjoitteluun. Olisi ollut mahdotonta pitää samaan aikaan luentoja tai
lyhyempiä luentojaksoja, koska opiskelijoiden asuntojen vuokraaminen lyhyiksi
jaksoiksi olisi ollut heille ylivoimainen tehtävä. Koska koulutus oli tilapäistä, ei
ollut omaa oppilaitosta asuntoloineen.203
Tietopuoliseen opetukseen lukeutuvia harjoitustöitä tehtiin koulutuksen alkuvaiheessa ainoastaan hematologiassa, bakteriologiassa ja fysiologiassa ja niitä varten oli käytössä joitakin laitteita. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssin omistuksessa oli seuraavia välineitä: Marbel Calculator, Mingograf EKG-koje, 2 kpl
Wild mikroskooppeja, sentrifugi, Tallqvistin Hb väriasteikko ja Sahlin hemometri.204 Kemian luentosarjaa olisi myös haluttu demonstraatioiden avulla havainnollistaa, mutta siihen ei ollut sopivaa opetuslaboratoriota välineineen 205. Opetusta
haluttiinkin kehittää tältä osin, ja laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvova
toimikunta anoi vuonna 1958 lääkintöhallitukselta lupaa saada aloittaa harjoitustyöt myös kemiassa. Samalla anottiin mahdollisuutta jakaa tietopuolinen opetus
kahteen osaan, koulutuksen alkuun ja loppuosaan. Osa tenteistä jäisi kurssin loppupuolelle suoritettavaksi. Näin jäisi pidempi lukuaika ja asia olisi helpompi omaksua
käytännön työskentelyn jälkeen.206 Lääkintöhallitus suostui ehdottamiin uudistuskokeiluihin edellyttäen, ettei menoarviota jouduta ylittämään.207 Kemian harjoitustyöt olivat sekä epäorgaanisen ja orgaanisen kemian että lääketieteellisen kemian
harjoituksia. Kemian harjoitustyöt päätettiin toteuttaa ehdotuksen mukaan.208
203. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–3110.1956.
204. Luettelo kurssin omistuksessa olevista välineistä ja niiden sijainnista. Puheenjohtaja Eino Kulonen.
Kirje lääkintöhallitukselle, Turussa, huhtikuun 10 p:nä 1958. Kirjeen liite.
205. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–3110.1956.
206. ”Kiinnostuneena sairaalalaboratorioiden henkilökunnan kehittämisestä, esitän kunnioittaen, että
syksyllä 1958 Turussa alkavalla laboratorioteknillisten apulaisten kurssilla saataisiin kokeilla seuraavia
uudistuksia: 1) … Sen tähden pitäisi tyytyä jättämään joukko teoreettisen osan tenttejä suoritettavaksi
kurssin lopussa, mikä tuntuu mahdolliselta. Siitä seuraisi m.m. pitempi lukuaika ja syvempi käsitys teoreettisen opetuksen merkityksestä. Tästä koituisi jonkin verran matkakuluja.” 2) Harjoitustöitä on tähän
asti tehty vain hematologiassa ja bakteriologiassa. Olisi tarpeen järjestää harjoitustöitä myös kemiassa.
Sopivat tilat voitaisiin ainakin kokeeksi järjestää. Mikäli niihin varattaisiin esim. 10 kertaa 4 t., voitaisiin
läpikäydä tärkeimmät epäorgaaniset kvalit. reaktiot, tärkeimmät kvantitatiiviset manipulatiot (saostus,
punnitus, fotometria, titraus), tärkeimmät orgaaniskemialliset toimenpiteet (tislaus, uuttaminen, kiteytys), tärkeitä biokemiallisia reaktioita (hiilihydraattien, lipidien ja valkuaisaineiden kvalitatiiviset reaktiot, entsyymivaikutus, kromatokrafia ja elektroforeesi).” (Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia
valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958. Puheenjohtaja Eino
Kulonen.)
207. Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioteknillisten apulaisten toimikunnalle. Pääjohtaja Niilo
Pesonen ja lääkintäneuvos A. Ojala. Helsingissä 1958, marraskuun 14 p:nä D.N:o 8868.1958.K.
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Tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen suhde oli käytännöllisen opetuksen
eduksi. Vuonna 1955 tietopuolista opetusta oli 570 / 1510 tuntia (38 %). Käytännöllistä opetusta oli 940 / 1510 tuntia (62 %). Tietopuolisen opetuksen osuus pieneni
vuonna 1959 (33 %), vaikka määrässä tapahtui lievä lisäys (641 / 1957) tuntia. Käytännöllisen opetuksen määrä lisääntyi samaan aikaan yli 300 tunnilla, 1316 tuntiin
(67 % kaikista tunneista). Koulutuksen kokonaisajan lisääminen 400 tunnilla tapahtui käytännöllisen opetuksen lisäämisenä.209 Käytännöllisen ja tietopuolisen opetuksen suhteista ei erityisesti keskusteltu laboratoriohoitajakoulutuksessa. Sen
sijaan sairaanhoitajakoulutuksessa siitä käytiin 1930-luvulta 1960-luvun puoliväliin kiivasta kädenvääntöä. Lääkintöhallituksen lääkärivirkamiesten ja lääkäreiden
yleinen mielipide oli, että sairaanhoitajakoulutus oli liian teoreettinen. Se sisälsi
liian paljon luentoja. ”Yksipuolinen huomion kiinnittäminen tietopuolisiin opintoihin on lisännyt epäkäytännöllisten sairaanhoitajien määrää.” Myös eri aikoina koulutetut sairaanhoitajat olivat samaa mieltä.210
Laboratoriohoitajien käytännöllinen opetus sisälsi sekä laboratorioharjoittelua
että vuodeosastoharjoittelua. Laboratorioharjoittelua vuonna 1955 oli 705 tuntia,
kun kokonaistuntimäärä oli 1510 tuntia. Harjoitteluun käytetty aika lisääntyi
vuonna 1959 1081:teen tuntiin kokonaistuntimäärän ollessa 1957 tuntia. Vuoden
1959 koulutuksen tuntimäärän lisäys, 400 tuntia, käytettiin pääosin laboratorioharjoitteluun. Laboratorioharjoittelun osuus vuonna 1955 käytännön opiskelusta oli 75
% ja vuonna 1959 jo 82 %.211 Laboratoriotyön käytännöllinen opiskelu tapahtui
Turun lääninsairaalan, Keski-Suomen keskussairaalan ja Etelä-Saimaan keskussairaalan laboratoriossa212.
Vuodeosastoharjoittelu pidettiin Turun lääninsairaalan sisätauti- ja kirurgisella
osastolla. Sairaanhoidon vuodeosastoharjoittelua vuonna 1955 oli 235 tuntia (16
%) koulutuksen pituuden ollessa 1510 tuntia. Sen osuus käytännöllisestä opetuksesta oli tällöin 25 % (235 / 940 tuntia). Vuodeosastoharjoittelun määrä pysyi
samana vuonna 1959, vaikka koulutuksen kokonaismäärä lisääntyi noin 400 tunnilla. Lisäys meni lähinnä laboratorioharjoitteluun.213 Sairaanhoidon harjoittelussa
oli vuoteen kunnostaminen ja potilaan peseminen ilmeisen korostuneesti esillä.
Siitä kertovat Helsingin ensimmäisen kurssin kaksi opiskelijaa 20 vuoden jälkeen,
vuonna 1973.214

208. Pöytäkirja laboratorioteknillisten apulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta
15.11.1958. 3§.
209. Taulukko 21, 224.
210. Sarkio M 2007, 278–284.
211. Taulukko 21, 224.
212. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
213. Taulukko 21, 224.
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4.4

Oppisisällöt

Laboratoriohoitajakoulutuksen oppikurssit Turun koulutuksessa on luokiteltu tässä
tutkimuksessa ideatieteisiin, kulttuuritieteisiin, perusluonnontieteisiin ja terveystieteisiin 215. Tämä jaottelu on tehty kurssien nimien perusteella ja toimii suuntaa-antavana hahmotuksena opetuksen sisällöstä. Oppiaineksen sisältörakenne on
muodostettu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tutkittavan vuoden koko aineistosta. Se antaa tarkemman kuvan opetuksen sisällöstä kuin oppikurssien tarkastelu
nimien mukaan. Se ei noudata oppikurssien rajoja, joten analyysi ei anna tietoa
yksittäisten kurssien sisällöstä, vaan kokonaisopetuksesta.
4.4.1 Kliininen laboratorio-oppi mikrobiologian ja hematologian johdolla
Kaikista tieteenaloista suurin tuntimäärä koko koulutuksen ajan on ollut terveystieteillä. Niitä oli vuonna 1955 jopa 1301/1510 tuntia (86 % kaikista opinnoista). Koulutuksen kokonaistuntimäärän lisääntyessä noin 400 tunnilla vuonna 1959 (vielä
yksivuotinen koulutus) ne lisääntyivät 1680/1957 tuntiin (myös 86 % kaikista opinnoista). Terveystieteiden osuus oli korkeimmillaan koulutuksen alkuvaiheessa vuosina 1955–1964, jonka jälkeen se koko ajan vähentyi. Myös tuntimäärissä tapahtui
lievää laskua vuosina 1966 ja 1971, jonka jälkeen ne taas nousivat koulutuksen
kokonaistuntimäärän lisääntyessä.216 Terveystieteisiin kuuluvia oppialoja tässä tutkimuksessa ovat kliininen laboratorio-oppi, sairaanhoito ja terveydenhoito sekä
lääketiede.
Kliinisellä laboratorio-opilla tarkoitetaan tässä eri tieteenalojen oppiainesta,
joka on sovellettu kliinisen laboratoriotyön ammattikäytäntöön eli laboratoriotutkimusten suorittamiseen. Termi ”kliininen laboratorio-oppi” ei esiinny koulutuksen
alussa yksivuotisen koulutuksen aikana, eikä systemaattisesti sen jälkeenkään. Se
alkaa esiintyä vuoden 1969 opetussuunnitelmassa, mutta ei enää vuonna 1984.

214. Säätytalolla me harjoittelimme vuoteen sijaamista ja potilaan pesua maist. Laine-Maire Kyöstilän
opastuksella. ”Myöhemmin jouduimme kyllä petaamaan vuoteita toden teollakin 5 viikkoa kestäneen
osastoharjoittelun aikana.” (Scharf A-L 1973, 4–5.)
”Kun maisteri Leppäsen tentit oli saatu pois päiväjärjestyksestä ja oltiin joulukuun puolessa välissä, oli
luennolla istujien joukko vähentynyt 18:aan ja tuli vuoteiden sijaamisen vuoro. Kun sekin juttu oli jotenkuten opittu, lähdettiin todenteolla töihin. Ja sitä oli kaivattukin. Kun sitten oli pesty potilaita ym. ja
sijattu vuoteita viisi viikkoa, koitti vihdoin se päivä, jolloin astuttiin laboratorion ovesta sisään, kuka
missäkin talossa.” (Häklin M1973, 2.)
215. Taulukko 20, 223.
216. Taulukko 20, 223.
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Tässä tutkimuksessa se on otettu käyttöön antaakseen yhteisen nimen koulutuksen
eri vaiheissa olevalle pääaineelle.
Koulutuksen alussa vuonna 1955 oppiaineksessa oli nähtävissä termi ”laboratoriotyö”. Tällöin opetussuunnitelman tietoainesta ei jaoteltu eri tieteenalojen
mukaan, vaan se jaettiin kolmeen ryhmään: laboratoriotyön tietopuoliseen opetusjaksoon, käytännöllisen laboratoriotyön opetusjaksoon ja sairaanhoidolliseen opetusjaksoon.
Kliinisen laboratorio-opin määrä vuonna 1955 oli 961 tuntia (64 % kaikista
tunneista eli 961/1510 tuntia ja 74 % terveystieteistä eli 961/1301 tuntia). Sen
määrä kuitenkin lisääntyi voimakkaasti vuonna 1959 koulutuksen kokonaismäärän
lisääntyessä, ja oli 1371 tuntia (70 % kaikista tunneista eli 1371/1957 tuntia ja noin
83 % terveystieteistä eli1371/1680 tuntia).217 Kliinisen laboratorio-opin oppikursseja olivat bakteerioppi (bakteriologia ja serologia), hematologia, lääketieteellinen/
fysiologinen kemia, fysiologia ja laboratoriotyö ja tekniikka. Histopatologia/histologia yhdistettiin anatomiaan ja se on näin ollen tässä tutkimuksessa luokiteltu
perusluonnontieteisiin. ”Verinäytteenotto” esiintyi myös omana harjoitusoppikurssinaan koulutuksen alussa, mutta vuonna 1959 se ei enää esiintynyt oppikurssina.218 Bakteerioppia, hematologiaa ja lääketieteellistä kemiaa harjoituksineen oli
eniten ja suunnilleen yhtä paljon oppikurssien tuntimäärien mukaan laskettuna219.
Bakteriologian ja serologian tutkimukset olivat keskeinen oppiaines vuoden
1955 opetuksessa. Serologisia tutkimuksia olivat Widal, Kahn ja veriryhmien määritykset.220 Widalin-reaktiossa muodostui agglutinaatio tunnettujen lavantautibasillien ja potilaan seerumissa olevien vasta-aineiden kanssa. Kahn-reaktiossa syfiliksen aiheuttajaa vastaan syntynyt vasta-aine osoitettiin sakkautumisreaktiolla. 221
Bakteriologisia tutkimuksia olivat tubi-, gram- ja natiivipreparaatin valmistus ja
värjäykset sekä mikroskooppinen tarkastelu. Difteria-, gc- ja muut bakteeriviljelyt
tehtiin myös. Muita tutkittavia bakteereita olivat streptokokit, staphylokokit ja neisseriat. Bakteeriviljely tehtiin virtsasta, nielusta ja ulosteesta. Lääkeherkkyysmääritys sekä elatusaineet sisältyivät myös opetukseen.222 Opetettava tutkimusvalikoima
vastasi sairaaloissa käytössä olleita tutkimuksia223.

217. Taulukko 20, 223.
218. Taulukko 14, 216.
Taulukko 15, 217.
219. Taulukko 14, 216.
220. Taulukko 24, 229.
221. Mustakallio E, Halonen P, Virtanen S & Parmala M 1967, 113.
222. Taulukko 24, 229.
223. Taulukko 41, 257.
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Oppiaineksen tarkka sisällöllinen kuvaus tartuntoja aiheuttavista bakteereista
ja niiden määritysmenetelmistä on merkki siitä, että bakteriologian laboratoriotutkimuksia oli pitkälle kehitetty, ja ne täytyi osata perusteellisesti. Mikrobiologiset
tutkimukset keskittyivät tuolloin koulutuksessa bakteeritutkimuksiin, koska virustutkimukset vielä puuttuivat kokonaan. 1950-luvulla alkanut laboratorioteknillisten
apulaisten koulutus heijasti vielä 1940-luvun terveystilannetta. Tällöin olivat
ongelmana bakteeriperäiset tartuntataudit kuten esimerkiksi lavantauti, pikkulavantauti ja muu salmonella, punatauti, kurkkumätä, hinkuyskä, tulirokko, meningiitti,
gonorrea, syfilis ja tuberkuloosi. Myös viruksen aiheuttamat hepatiitti, polio, tuhkarokko sekä muut rokot olivat ongelmana, mutta niihin ei ollut Suomessa vielä
niin yleisesti käytössä olevia laboratoriotutkimuksia, että ne olisi otettu koulutuksen ohjelmaan. Tuberkuloositutkimukset opetusohjelmassa selittyvät sillä, että
tuberkuloosi on ollut merkittävä tartuntatauti 1900-luvulla, erityisesti 1940–
1950-luvuilla.224 Vielä 1960-luvun lopulla oli erillisiä tuberkuloosiparantoloita
Suomessa. Eniten niitä oli 1940-luvulla, yhteensä 42 parantolaa. Sen jälkeen ne
vähenivät 18 parantolaan vuonna 1968.225
Bakteriologian opinnot olivat keskeinen oppiaines jo kolmisenkymmentä
vuotta aikaisemmin Saksan ”Medizinish-Technische Laboratoriumassisten/in”
-koulutuksessa. Ne pidettiin Robert Kochin infektiosairauksien instituutissa Berliinissä. Myös kliinisen kemian opinnot alkoivat siellä tällöin muotoutua.226
Veriryhmien määritys oli liitetty myös bakteerien serologisiin tutkimuksiin227.
Syynä lienee se, että niiden määritysmenetelmässä oli sama vasta-aineiden osoittamisen periaate, kuin bakteerien serologisissa tutkimuksissa, joissa osoitettiin jonkin
mikrobin vasta-aineen olemassaolo seerumissa. Niiden sisältöä ei sen laajemmin
kuvata tutkimuksen kohteena olevissa asiakirjoissa. Ilmeisesti veriryhmätutkimukset eivät olleet kovin merkittävässä asemassa potilaan hoidossa, eivätkä menetelmät
olleet vielä kovin pitkälle kehittyneitä.

224. Taulukko 34, 248.
225. Taulukko 36, 251.
226. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988b, Federal Republic of Germany.
227. Taulukko 24, 229.
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Kliinisen hematologian laboratoriotutkimusten oppisisältönä vuoden 1955
koulutuksessa olivat solujen tunnistaminen ja laskeminen, lasko sekä hyytymistutkimukset. Sivelyvalmisteesta tehtiin verisolujen värjäys ja morfologinen tarkastelu.
Erikseen nostettiin esille retikulosyyttien ja trombosyyttien laskenta. Punasolujen
koko ja kestävyyden mittaus olivat myös keskeisiä tutkimuksia. Veren hemoglobiini määritettiin Sahlin menetelmällä ja ilmeisesti myös Tallqvistin skaalalla228.
Lisäksi tehtiin hematokriitti ja punasolujen indeksit. Lasko tehtiin sekä mikrona
että makrona.229 Kurssien omistuksessa olevaan hematologian laitevalikoimaan
sisältyi kaksi Wild mikroskooppia, Marbel Calculator, sentrifugi, Tallqvistin
Hb-väriasteikko ja Sahlin hemometri 230, mikä osoittaa, että hematologian solujen
laskeminen ja hemoglobiinin määritys olivat keskeisiä laboratoriotutkimuksia vielä
vuonna 1958.
Luuytimen näytteitä käsiteltiin. Hyytymistutkimuksia olivat hyytymisaika ja
protrombiiniaika.231 Anemiat olivat vahvasti esillä: vuotoanemiat, megaloplastiset
anemiat, aplastiset anemiat ja hemolyyttiset anemiat. Megaloplastisten anemioiden
keskeinen asema selittynee muun muassa runsailla matotartuntoina noina aikoina.
Lapamatotartuntatapauksia oli eniten 1950-luvulla, mutta ne vähenivät laskien
1960-luvun ja 1970-luvun aikana voimakkaasti. 1950-luvulla tapauksia oli yli 30
000 vuodessa, 1960-luvulla tapaukset vähenivät 10 000:een ja 1970-luvun lopulla
niitä oli enää vajaa 1 000 tapausta vuodessa. 232 Vielä 1970-luvulla sairaalaan tulleista potilaista otettiin madonmunatutkimus233.
Heisimato oli keskeinen tutkimuksen kohde jo 1900-luvun vaihteessa. Muun
muassa sisätautiopin professori Johan Wilhelm Runeberg (J.L.Runebergin poika)
tutki pernisiöösianemiaa suhteessa heisimatoon. Myös Ossian Schauman
1880-luvulla tutki matoanemioita. Hän mittasi pääasiassa punasolujen läpimittaa
sivelyvalmisteesta. Myöhemmin Runebergin oppilas, professori Theodor Waldemar Tallqvist oli myös kiinnostunut lapamatoanemiasta. Hän kehitti vuonna 1899
hemoglobiinin mittaamista varten vahvenevan punaväriasteikon, johon potilaan

228. Tallquistin skaala esiintyy ”laiteluettelossa”, minkä kursseja valvova toimikunta lähetti lääkintöhallitukselle. Sitä ei mainita tutkituissa päiväkirjoissa (Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan
toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle. Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958.)
229. Taulukko 24, 229.
230. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle.
Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958. Liite: Luettelo kurssin omistuksessa olevista välineistä ja niiden sijainnista. Puheenjohtaja Eino Kulonen.
231. Taulukko 24, 229.
232. Taulukko 34, 248.
233. Tutkijan oma kokemus Oulun lääninsairaalan laboratoriosta 1970-luvun alussa.
Tuokko S haastattelu 25.9.2007.
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imupaperiin imeytettyä veripisaran väriä verrattiin. Mittari nimettiin keksijänsä
mukaan Tallqvistin skaalaksi.234
Mikroskooppien runsas määrä suhteessa muihin laitteisiin, esimerkiksi fotometreihin, kertoo vuoden 1952 laboratoriotyön luonteesta sen, että hematologisia
tutkimuksia (verisolujen laskeminen) ja mikrobiologisia tutkimuksia (bakteerien
tunnistaminen) oli runsaasti verrattuna kemiallisiin tutkimuksiin. Solujen laskemisen runsautta kuvastaa myös Bürker-Türk -laskukammioiden runsas määrä.235
Kemiallisten tutkimusten osuus ei tullut kovinkaan voimakkaasti esille oppiaineksessa, vaikka oppikurssin ”lääketieteellinen kemia” tuntimäärä oli suunnilleen
sama kuin bakteriologialla ja hematologialla. Niitä ei eritellä vuosien 1955 lähdeaineistossa (päiväkirja, toimintakertomus). Yksilöityjä tutkimuksia olivat ainoastaan titraus ja hiilihydraattien tutkiminen.236
Lääketieteellisen kemian tutkimusten poissaolosta opetussuunnitelmasta voisi
vetää johtopäätöksen, että ne eivät olleet 1950-luvun alussa potilaiden hoidon kannalta keskeisimpiä tutkimuksia. Niitä kuitenkin tehtiin laboratoriossa runsaasti237.
Helteen komitean mietinnön mukaan eri kemiallisia tutkimuksia tehtiin Suomen
sairaaloissa toiseksi eniten, 30 % kaikista tutkimuksista. Bakteriologisia tutkimuksia tehtiin 16,5 %, hematologisia tutkimuksia tehtiin 14,5 % ja muita 39 % kaikista
tutkimuksista.238

234. Professori Tallqvistin kohtaloksi tuli kuitenkin menehtyä itse pernisiöösiin anemiaan juuri, kun
maksahoito tämän parantamiseksi oli keksitty. ”Hän ei, kehotuksista huolimatta, uskonut maksan parannuskykyyn”. Harjanne A., 10–13.
235. Taulukko 42, 260.
236. Päiväkirjoista löytyi oppikurssi ”Lääketieteellinen kemia”. Siinä ei kuitenkaan ollut merkintää tutkimusten suorittamisesta, vaan se käsitteli ihmisen elimistöä ja sen aineita. Tutkimusmenetelmien periaatteita ei kerrota. (Päiväkirja, kurssit 1–7, 1955–1960. )
237. Taulukko 41, 257.
238. 1952 Helteen komitean mietintö, 1–11. Komitean tarkoitus oli tutkia sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä ja laatia ehdotus sairaalalaboranttien koulutukseksi. Komitean jäseniä olivat Osmo Helve, Sirkka Helle, Hertta-Liisa Nieminen, Tyyne Lappalainen, Anita Salkoranta ja Eeva
Vahvaselkä. Tietojen saamiseksi komitea teki kyselyn eri tyyppisille sairaaloille. Vastauksia saatiin 224
sairaalasta. Sairaaloita oli kyselyhetkellä kaikkiaan 463 kappaletta. Koska kyselyä ei tehty kaikkiin sairaaloihin, ei voida esittää absoluuttisia lukuja Suomen laboratoriotutkimusvalikoimasta. Toimikunta
katsoo kuitenkin, että tuloksista ”voidaan päätellä melkein 100 % varmuudella mitä tehtäviä sekä laadullisesti että lukumääräisesti maassamme eri tyyppisissä laboratorioissa suoritetaan”.
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Kemiallisten tutkimusten poissaolo koulutuksen opetusvalikoimasta selittynee
osaksi myös sillä, että laboratorioteknillisten apulaisten kurssilla ei ollut tiloja eikä
muitakaan resursseja niiden tekemiseen239. Oppikurssin suuri tuntimäärä voi selittyä myös sillä, että päiväkirjaan ja toimintakertomukseen ei eritelty yksittäisiä tutkimuksia, vaikka niitä ehkä opetettiinkin tietopuolisessa opetuksessa. Toisaalta päiväkirjaan oli kyllä merkitty muiden alojen tutkimuksia, esimerkiksi bakteriologian
ja hematologian tutkimuksia240. Helteen komitean mukaan (1952) kemiallisia tutkimuksia tehtiin sairaalalaboratorioissa. Ne eivät kuitenkaan olleet vielä vuonna
1952 kovin merkittävässä asemassa niiden laadun ja määrän perusteella. Tätä
kuvastaa muun muassa se, että ”laadukkaita” elektrofotometrejä ei ollut kovin paljon verrattuna erilaisiin kolorimetreihin.241
Fysiologian laboratoriotutkimuksia olivat vuoden 1955 opetussuunnitelman
mukaan sydämen sähköisen toiminnan (EKG), verenkierron (verenpaine) ja mahan
toiminnan (koeaamiainen) tutkiminen242. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssin omistuksessa oli yksi Mingograf EKG-koje243, mikä kuvastaa EKG:n tärkeyttä
potilaiden diagnostiikassa.
Laboratoriotutkimusvalikoima kaiken kaikkiaan oli kuitenkin koulutuksessa
vaatimatonta, mutta niin oli myös fysiologian osuus vuosina 1940–1950 sairaalalaboratorioissa. Ainoastaan spirometria sekä elektrokardiografia levossa ja rasituksessa olivat sairaaloiden laboratorion fysiologian tutkimuksia.244 Koulutus oli tältä
osin ajan tasalla. Ainoastaan spirometria ei näyttänyt sisältyneen opetusvalikoimaan245.
Näytteiden ottaminen on ollut keskeinen oppiaines koulutuksen alusta lähtien.
Vuoden 1955 opinnoissa se sisälsi verinäytteen ottamisen suoni- ja kapillaarinäytteenä, verenkuvan tekemisen sormenpäänäytteestä, luuydinpunktionäytteen käsit-

239. ”.. 2) Harjoitustöitä on tähän asti tehty vain hematologiassa ja bakteriologiassa. Olisi tarpeen järjestää harjoitustöitä myös kemiassa. Sopivat tilat voitaisiin ainakin kokeeksi järjestää. Mikäli niihin
varattaisiin esim. 10 kertaa 4 t., voitaisiin läpikäydä tärkeimmät epäorgaaniset kvalit. reaktiot, tärkeimmät kvantitatiiviset manipulatiot (saostus, punnitus, fotometria, titraus), tärkeimmät orgaaniskemialliset
toimenpiteet (tislaus, uuttaminen, kiteytys), tärkeitä biokemiallisia reaktioita (hiilihydraattien, lipidien
ja valkuaisaineiden kvalitatiiviset reaktiot, entsyymivaikutus, kromatokrafia ja elektroforeesi).” (Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958. Puheenjohtaja Eino Kulonen.)
240. Taulukko 24, 229.
241. 1952 Helteen komitean mietintö, 1–11.
Taulukko 42, 260.
242. Taulukko 41, 257.
243. Puheenjohtaja Eino Kulonen. Kirje lääkintöhallitukselle, Turussa, huhtikuun 10 p:nä 1958. Liite:
Luettelo kurssin omistuksessa olevista välineistä ja niiden sijainnista.
244. Hirsjärvi E 1998, 44.
245. Taulukko 41, 257.
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telyn sternaalista otetusta näytteestä, punktionäytteiden käsittelyn sekä bakteriologiset näytteet.246
Helteen komitean tutkimus painotti asiantuntemusta näytteidenottamisessa.
Potilasosastot nimittäin toivoivat laboratorioiden huolehtivan mahdollisimman pitkälle kaikesta näytteitä koskevasta eli näytteiden varsinaisesta otosta ja vastausten
kirjaamisesta sairauskertomuksiin, jotta osastojen työ helpottuisi ja näytteidenottoon liittyvät virheet vähenisivät.247
Ei ollut kovin tavallista, että laboratorio otti näytteet ja että sairaanhoitajan
koulutuksen saanutta henkilökuntaa oli laboratoriossa. Ainoastaan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa oli tällainen tilanne. Henkilökunta oli teknisempää muun muassa
Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Englannissa, Tanskassa ja Amerikassa. Joidenkin
näiden maiden laboratoriohenkilökunnan koulutukseen sisältyi kuitenkin oppiainesta näytteenotosta, vaikka koulutus oli muutoin teknistä eikä sisältänyt sairaanhoitoon liittyvää ainesta. Tällainen oli tilanne muun muassa Sveitsissä. Englannissa
laboratorioteknikoilla ei ollut näytteenotto-oikeutta, vaan näytteistä vastasi lääkäri,
joka kolmivuotisen käytännöllisen laboratoriotyön jälkeen sai laboratoriolääkärin
oikeuden. Amerikassa oli monenlaisia ja monentasoisia koulutuksia. American
Society of Clinical Pathologists järjestön hyväksymässä koulutuksessa ”kiinnitettiin huomio näytteenottotekniikkaan”.248
Näytteiden ottaminen Suomen teknillistenapulaisten koulutuksen ohjelmassa
selittynee osaksi sillä, että laboratoriotöitä tekivät aikaisemmin sairaanhoitajat,
jotka myös ottivat näytteet. Sairaanhoitajien tuleminen laboratorioon taas selittyy
sillä, että koska potilasosastoilla ei ollut riittävästi lääkäreitä huolehtiman näytteiden otosta, laboratorion henkilökunta ”joutui huolehtimaan asioista”, jotka olivat
pääasiassa potilasosastojen tehtävänä249. Tällöin oli luontevaa palkata laboratorioon henkilöitä, joilla oli sairaanhoitajakoulutus; näytteiden ottaminen oli helppoa
antaa hoidollisen koulutuksen saaneille.250

246. Taulukko 24, 229.
247. 1952 Helteen komitean mietintö, 10. Saadakseen selville kentällä vallitsevista tarpeista, komitea
teki kyselyn 350 siviilisairaalaan, 10 puolustusvoimain sairaalaan ja 20 yksityiseen kliiniseen laboratorioon. Otanta ei kattanut kaikkia sairaaloita, mutta komitea oli sitä mieltä, että vastausten perusteella saatiin hyvin todenpitävä käsitys näissä kaikissa sairaaloissa esiintyvistä tarpeista.
248. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–6.
249. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–6.
250. Taulukko 24, 229.
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4.4.2 Sairaanhoito ja terveydenhoito: toimenpiteitä ja itsestään huolehtimista
Sairaanhoidollinen ja terveydenhoidollinen oppiaines vuoden 1955 koulutuksessa
sisälsi potilaan käsittelyyn, kuten opetussuunnitelman alkuaikoina asia ilmaistaan,
ja yleishoitoon sisältyvän opetuksen sekä yleisen ja oman terveydenhoidon. Sairaanhoitoon sisältyvät tehtävät olivat osin samanlaisia, joita sairaanhoitajat tekivät
vuodeosastolla. Oppiaines sisälsi sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten sidonnan,
katetroinnin, injektion annon, potilaan liikkumisen sekä kasvojen ja jalkojen hoidon. Myös hoitoympäristön kunnostaminen, kuten vuoteen valmistaminen ja välineiden huoltaminen, nousi erityisesti esille. Myös tarttuvien sairauksien hoito
korostui oppiaineksessa, mikä selittynee myös tartuntatautien keskeisellä asemalla
opetettavien tautien joukossa sekä tartuntatautien kohonneena esiintymisenä
1950-luvun vaihteessa251, 252
Sairaanhoito ja terveydenhoito -oppikurssien pituus vuoden 1955 koulutuksessa oli 275 tuntia, eli vajaa viidesosa koulutuksen kokonaistuntimäärästä (1510
tuntia). Sen osuus terveystieteistä oli korkein verrattuna koko koulutuksen historiaan, noin viidesosa (275/1 301tuntia). Vaikka koulutuksen kokonaistuntimäärä
lisääntyi vuonna 1959 noin 400 tunnilla sairaanhoidon ja terveydenhoidon määrä ei
lisääntynyt. Sitä oli edelleen 279 tuntia.253
Sairaanhoidon mukana oleminen laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksessa tuohon aikaan oli tyypillistä Suomen lisäksi muille Skandinavian maille,
paitsi Tanskalle. Norjassa laboratorioapulaisten koulutus liittyi sairaanhoitajakoulutukseen. Ruotsissa oli kolme laboratorioapulaisen koulutuskäytäntöä. Vanhimman käytännön mukaan valmistuttiin ensin sairaanhoitajaksi ja sitten erikoistuttiin
laboratoriotyöhön. Toisen koulutuslinjan mukaan voi opiskella koulussa tai olla
harjoittelijana kolme vuotta eri laboratoriotöissä. Kolmas ohjelma käsitti erikoistumisen histologiaan.254 Vuonna 1952 alkaneella kliinisen kemian opintolinjalla oli
muiden opintojen lisäksi hoitokäytäntöä (nursing practice)255. Isossa-Britanniassa
koulutus oli selvästi muita teknisempää. Sairaanhoidon vahvaa osuutta Suomen
koulutuksessa ei itse ammattikunta pitänyt välttämättä hyvänä.256 Sairaanhoidon
opinnot laboratorioapulaisten koulutuksessa Suomessa ja muissa Skandinavian
maissa juontunevat siitä, että laboratoriotyön opintoja annettiin aluksi sairaanhoita251. Taulukko 34, 248.
Taulukko 35, 248.
Suomen virallinen tilasto XI: 72, 73 1975, 227.
252. Taulukko 23, 228.
253. Taulukko 20, 223.
254. Pylvänen A-L 1962, 3.
255. Persson B 1987, 2–3.
256. ”Muissa Skandinavian maissa paitsi Tanskassa sairaanhoidolla on vallitseva osuus laboratoriokoulutuksessa sen vahingoksi.” (Pylvänen A-L 1962, 3).

78

jille ja tämä ammattiryhmä tietysti piti tärkeänä niitä oppiaineita, joita itse oli aikaisemmin opiskellut.
4.4.3 Lääketiede: tarttuvat taudit ja kirurgia keskeisessä asemassa
Lääketieteellinen oppiaines piti sisällään koulutuksen alussa, vuonna 1955, sisätaudit, kirurgiset taudit ja tautiopin. Tarttuvat taudit olivat yhdistettynä lastentauteihin.257 Kirurgiset taudit, tautioppi ja tarttuvat taudit eivät esiinny enää vuoden 1959
opinnoissa oppikurssien nimissä258. Tämä oli yhtenevä käytäntö laboratorio-opin
ja sairaanhoidon opintojen kanssa, ja kuvastanee esimerkiksi tarttuvien tautien merkityksen potilaiden hoitamisessa vähenevän 1950-luvun jälkeen. Tarttuvien tautien
asema oli hyvin keskeinen 1940- ja 1950-lukujen sairauksien joukossa. Tuberkuloosi, ja muut infektiotaudit olivat tärkeimpiä infektiotautien kuolemansyitä259.
Tartuntatautien hoitoon otettujen potilaiden määrä oli suurimmillaan noina aikoina:
vuonna 1938 lukumäärä oli noin 10 000 ja vuonna 1945 jo noin 30 000. Vuonna
1950 lukumäärä oli laskenut noin 25 000:een ja edelleen vuonna 1955 noin 10
000:een laskien tasaisesti siitä lähtien.260 Tartuntatautien ongelman vähenemistä
kuvastaa myös se, että erilliset kulkutautisairaalat lakkautettiin maastamme
1950-luvulla261. Samaa tilannetta kertoo myös se, että Lääkintöhallituksen vuosikirjassa 1971–1977 ”Sairaaloiden toiminta” -taulukossa ei ole enää kohtaa ”Tartuntatautien hoitoon otetut potilaat”.262
Kirurgiset taudit olivat myös keskeisessä asemassa opetuksessa. Niihinkin liittyivät infektiot ja tulehdukset, lähinnä haavainfektiot. Myös kasvaimet, sappi, verisuonten taudit ja pään vammat olivat kirurgian oppiaineksessa.263 Tämä sopii hyvin
Suomen sairaaloissa oleviin hoidon alueisiin. Kirurgiset taudit olivat tarttuvien tautien ohella keskeisiä sairaaloiden hoidon alueita 1900-luvun alkukymmeninä. Sisätautien tuntemus oli alkuaikoina heikompaa.264 Koulutuksessa sisätautien oppisisällössä keskityttiin sydän- ja hengityselinten sekä ruoansulatuselimistön tauteihin,
munuais- ja sisäeritystauteihin, hermojen ja liikuntaelimistöntauteihin. Veritaudeissa opiskeltiin anemiat, leukemiat, Hodginin tauti, LED, erytremia ja verenvuo-

257. Taulukko 22, 227.
258. Taulukko 15, 217.
259. Suomen virallinen tilasto XI:72, 73 1975, 27.
260. Taulukko 35, 250.
261. Taulukko 36, 251.
262. Suomen virallinen tilasto XI:74 1978.
263. Taulukko 22, 227.
264. Harjanne A 1998b, 13.
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tosairaudet. Lastentaudeissa keskityttiin virus- ja infektiotautien lisäksi lähinnä
hengityselinten ja munuaisten tauteihin.265
Lääketieteen oppikursseja oli laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksessa
suhteellisesti eniten vuonna 1955 verrattuna koko koulutuksen historiaan, 65 tuntia
terveystieteistä, joita oli 1301 tuntia (kaikki tunnit1510 tuntia). Vuonna 1959 sen
määrä laski 30 tuntiin, vaikka opintojen kokonaistuntimäärä lisääntyi: 1680 tuntia
terveystieteitä, 1957 tuntia kaikkia opintoja. Vaikka lääketieteellisten aineiden tuntimäärä pieneni, lääketieteellinen näkökulma oli vahvasti esillä, sisäänrakennettuna
kaikessa opetuksessa, koska luennoitsijoina oli pääasiassa lääketieteen edustajia.266
Tutkimuksen kohteena olevan koko koulutuksen oppiaineksen sisällössä nousi
esille myös ”Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta” -näkökulma. Vuonna 1955 se
kuvasti tietoa kudosten ja elinten tasolta. Laboratoriotutkimukset olivat sisällönanalyysin perusteella irrallaan tautien opetuksesta.267 Tähän voi olla syynä se, että
koulutuksen alussa sekä laboratoriotyön etsiessä paikkaansa potilaan hoidossa ei
vielä ollut kehitetty laboratoriotyön näkökulmasta lähtevää oppiainesta.
4.4.4 Perusluonnontieteet, ideatieteet ja kulttuuritieteet: perusta laboratoriotutkimuksille sekä tietoisuus työyhteisöstä
Perusluonnontieteitä olivat koulutuksen alussa epäorgaaninen ja orgaaninen kemia,
fysiikka sekä anatomia, fysiologia ja histopatologia268. Perusluonnontieteiden
osuus koulutuksen alkupuolella oli suhteellisen vahva, terveystieteiden jälkeen toiseksi suurin opintokokonaisuus vuodesta 1955 vielä vuoteen 1971. Niiden määrä
vuonna 1955 oli 153 tuntia, kun kokonaistuntimäärän oli1510 tuntia. Perusluonnontieteitä oli vuonna 1959 melkein 100 tuntia enemmän eli 223 tuntia kokonaistuntimäärän ollessa 1957 tuntia.269

265. Taulukko 22, 227.
266. Saatavillani ei ollut vuoden 1959 luennoitsijoita. Mutta koska vuosina 1960–1962 oli useita lääkäriluennoitsijoita eikä tilanteet muuttuneet kovin paljon, tilanne lienee ollut sama vuonna 1959. (Laboratorioapulaisten kurssit, Turku; Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962. )
267. Kuvio 2, 226.
268. Taulukko 10, 212.
269. Taulukko 20, 223.
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Perusluonnontieteiden vahva osuus vuoden 1955 oppiaineksessa voi selittyä
sillä, että ne olivat hyvin läheisessä yhteydessä laboratorioanalyysien tekemiseen.
Esimerkiksi anatomiaan sisältyvien histologian opintojen sisältönä olivat leikkeet,
mikrotomin käyttö, parafiinileikkeet ja värjäykset270. Monet laboratoriotutkimusmenetelmät olivat koulutuksen alussa kvalitatiivisia ja ne voidaan luokitella luonteensa mukaan epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusreaktioihin ja näiden
oppikurssien harjoitustöihin esimerkiksi proteiinien saostuskokeet ja titrimetriset
menetelmät271.
Luonnontieteellisessä oppiaineksessa keskityttiin koulutuksen alussa vuonna
1955 laboratoriotutkimusten perustana oleviin kemiallisten reaktioiden ja fysikaalisten ilmiöiden perusteisiin. Kemialliseen reaktioon kuuluvia ilmiöitä olivat epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden olomuodot ja kemialliset ilmiöt: neutralointi,
ioniteoria, elektrolyysi, tyydyttyneiden hiilivetyjen reaktioita, tilan yhtälöitä, kaasulakeja, Avogadron laki, sokerin kemia, valenssi sekä hapetus- ja pelkistystapahtuma. Fysikaalisiin ilmiöihin liittyivät ominais-, höyrystymis- ja sulamislämpö,
arkkimedenlaki, valon heijastuminen, spektri, sähköoppi, äänioppi, ominaispaino.
Fysikaalisissa mittauksissa ja laboratoriotyössä yleensä käytettäviä laitteita ja välineitä olivat vipu, linssit, vaa’at, sentrifugi, mikroskooppi, akkumulaattori, fotometri sekä myös laskutikku.272 Fotometria ja sen perustana olevat ilmiöt olivat keskeisiä ja viittasivat kemiallisiin tutkimuksiin. Mikroskooppi oli hematologian ja
mikrobiologian keskeinen väline. Laitevalikoima opetuksessa oli kuitenkin vielä
suppea, mutta vastasi kutakuinkin vuoden 1952 työelämässä olevaa valikoimaa.273
Ideatieteisiin kuului alkuvuosina ainoastaan matematiikka. Ideatieteiden osuus
oli suunnilleen sama kautta koko koulutuksen, ja määrä lisääntyi tasaisesti kokonaistuntimäärän lisääntyessä. Vuonna 1955 ideatieteitä oli 41 tuntia, kun kokonaistuntimäärän oli 1510 tuntia. Vuonna 1959 sitä oli suunnilleen saman verran, 44 tuntia kokonaistuntimäärän lisääntyessä hieman eli 1957 tuntiin.274 Matematiikkaa ei
voi erottaa laboratoriotutkimuksista, joten sitä oppiainesta oli myös laboratoriotutkimuksia käsittelevissä oppikursseissa.
Matemaattinen oppisisältö koko opetuksessa vuonna 1955 liittyi pääasiassa liuosten valmistukseen. Oppisisältöä olivat epäorgaanisen kemian laskut, suhde, verranto, likiarvot, potenssi, logaritmi, juuri, graafinen esittäminen sekä laskutikun
käyttö. Laboratorioanalyyseihin liittyvä matematiikka sisälsi kemiallisia laskuja
270. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit Not 1–7, 1955–1960.
271. Taulukko 24, 229.
272. Taulukko 24, 229.
273. Taulukko 42, 260.
274. Taulukko 14, 216.
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yleensä, prosenttilaskuja, titrimetriset laskut sekä molaarisuuden laskemisen. Laboratoriotyön luonteeseen kuului tuona aikana liuosten tekeminen ja tulosten laskeminen manuaalisesti laskutikkua apuna käyttäen. Tulosten laskeminen oli laboratoriohoitajan vastuulla. Tämä selittää osaksi matematiikan korostuneen mukanaolon
opetussuunnitelmassa.
Kulttuuritieteisiin kuului tässä tutkimuksessa humanistiset tieteet sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet275. Koulutuksen alkuvaiheesta, vuodesta 1955 vuoteen 1966, kulttuuritieteet koostuivat pelkästään yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä. Yhteiskuntatieteisiin kuuluvia opintoja vuonna 1955 olivat hallinnolliset
aineet ja psykologia.276 Kulttuuritieteiden määrä koulutuksen alkuvaiheessa,
vuonna 1955, oli vähäinen, 15 tuntia, kun kokonaistuntimäärä oli 1510 tuntia277.
Vuonna 1959 kulttuuritieteitä oli vain 10 tuntia. Kokonaistuntimäärä oli tällöin
1957 tuntia278.
4.4.5 Työntekijä vastuullisena, terveenä yksilönä tartunta- ja palovaarallisessa työssä
Vuoden 1955 oppiaineksen mukaan laboratorioteknillinen apulainen oli vielä irrallinen jäsen sairaalaorganisaatiossa. Näkökulma oli työkeskeinen, mutta toisaalta
myös yksilöä korostettiin. Työntekijä nähtiin yksilönä työssä. Omakohtainen suhde
työhön nousi vahvasti esille. Oikeaa suhtautumista työhön painotettiin. Virkamiehen etiikka ja velvollisuudet korostuivat; erikseen nousivat esille laboratoriotyön
etiikka ja vaitiolovelvollisuus. Työhön hakemista pidettiin merkittävänä ja siinä oli
sisältönä hakupapereiden laatiminen. Laboratorioteknillisen apulaisen työ nähtiin
paikallisena lähiorganisaatiolähtöisenä. Sen sijaan laboratoriokokonaisuus nähtiin
laajemmin sairaalan ja sairaanhoitolaitoksen osana.279
Henkilökohtaista terveyttä korostettiin voimakkaasti: ravinto, iho, ryhti, hengitys, hermosto, jalat ja terveellinen vaatetus olivat oppisisältönä. Naisen terveys
nousi esille, mikä kuvastanee naisvaltaista työyhteisöä. Työssä jaksaminen oli jo
silloin huomion kohteena.280 Työelämä Suomen sairaaloiden laboratoriossa oli kiireistä varmaan osaksi vaikean työvoimapulan takia281. Hyvä terveys korostui jo
275. Taulukko 14, 216.
276. Taulukko 9, 211.
”Palontorjunta” oppikurssin sijoittamisen yhteiskuntatieteisiin tein sen yhteiskunnallisen ulottuvuutensa
tähden, vaikka sitä ei varsinaisesti voi sijoittaa mihinkään tieteenalaan.
277. Taulukko 14, 216.
278. Taulukko 15, 217.
279. Taulukko 25, 230.
280. Taulukko 25, 230.
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koulutukseen hakemisessa. Täytyi olla valmiiksi hyvä terveys, muuten ei olisi pystynyt työskentelemään tarttuvia tauteja sisältävän näytemateriaalin kanssa ja ergonomisesti huonoissa työoloissa.
Turvallisen työympäristön luominen vuoden 1955 opetussuunnitelman
mukaan saavutettiin ainoastaan tartuntojen ehkäisyllä (yleensä eristyksellä ja desinfektiolla) ja paloturvallisuudesta huolehtimalla. Tartuntojen ehkäisy olikin oleellista, sillä noihin aikoihin olivat tarttuvat taudit yksi keskeisimmistä taudeista, ja
tätä myös opetussuunnitelman sisältö heijasti. Tarttuvaa tautia sairastavien potilaiden lisäksi myös bakteriologisten tutkimusten keskeinen asema laboratoriossa aiheutti suuren tartuntavaaran.282
Paloturvallisuudesta huolehtiminen oli tarpeen, kun tiedetään, miten paljon
palovaarallisia aineita laboratoriossa käsiteltiin. Opinnoissa keskityttiin alkupalon
sammutukseen283. Tosin palovaarallisten aineiden käsittely ei laboratoriossa tainnut olla nykyisen mittapuun mukaan asianmukaista. Samoin myöskään kemikaalien ja reagenssien haitallisista ominaisuuksista ei vielä tiedetty tai niiltä ei vielä
jostain syystä haluttu suojautua, koska opetussuunnitelmassa ei ollut siihen viittaavaa tietoainesta ja käytännön työtavat osoittivat myös muuta. Koulutuksen alkuaikoina 1950-luvulla käytettiin laboratorioanalyyseissä elimistölle haitallisia ja vaarallisia aineita kuten väkeviä happoja (muun muassa rikkihappoa, etikkahappoanhydridiä ja suolahappoa), elohopeaa, bentseeniä ja ksyleeniä. Laboratoriotiloissa
ollut kaikkialla tuuletuksia eikä riittävän tehokkaita vetokaappeja. Reagensseja ja
näytteitä pipetoitiin suulla.284

281. Lääkintöhallituksen kirje sisäasianministeriölle, 1953, elokuun 12 päivänä. DN:o 6258 1953.K.
Kirjeessä perustellaan ja esitetään laboratorioteknillisten apulaisten koulutuksen aloittamista, samoin
kuin jatkamaan röntgenteknillisten apulaisten 1951 alkanutta koulutusta.
Lääkintöhallituksen kirje Turun kaupunginhallitukselle. Helsinki 1955 kesäkuun 29 p:nä. D.N:o
5503.1955.K. Kirjeen pääsanoma on koulutustilojen kysyminen, mutta siinä koulutuksen aloittamista
perustellaan ”työvoimatilanteen helpottamisella sairaaloiden laboratorio-osastoilla”.
282. Taulukko 25, 230.
283. Taulukko 25, 230.
284. ”1950-luvun reagenssit ja työskentelytavat olivat usein sellaisia, että nykypäivän työsuojeluviranomaiset eivät taitaisi niitä suopein silmin katsella. Monissa reaktioseoksissa käytettiin väkeviä happoja
sellaisenaan; esim. kolesterolimäärityksessä pipetoitiin jokaiseen näyteputkeen kloroformia, väkevää
rikkihappoa ja etikkahappoanhydridia. Väkeviä happoja ostettiin aina 2,5 litran pulloissa, useita kerrallaan. Pikku haavereilta ei aina voitukaan välttyä; usein olivat vaatteet reikiä täynnä ja sormista nahka
pois. Petrolieetteriä puhdistettiin tislaamalla vakuumissa laboratoriopöydällä, ja ammoniakkia kaadettiin isosta pullosta pieneen keskellä huonetta. Elohopeaa oli Van Slyken kojeessa kilokaupalla ja kalsium-titrauksen yhteydessä vähän vähemmän.” (Harjanne A 1998a, 32)
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4.5

Uuden työntekijäryhmän nimeämisen ongelmia

Uuden työntekijäryhmän nimike ei ole ollut selkeä sen syntyhetkenä eikä koko
ammattikunnan historian aikana. Suunniteltaessa erillistä koulutusta laboratoriotutkimusten suorittajille käytettiin erilaisia nimikkeitä. Laboratoriohoitajatar -nimikettä käytettiin 1940 luvulla kun puhuttiin laboratoriotyöhön erikoistuneista sairaanhoitajattarista.285 Laboratorio-apulainen -nimike esiintyi myös 1940-luvulla
samoihin aikoihin, kun ehdotettiin uuden työntekijäryhmän kouluttamista korvaamaan laboratoriohoitajattaret286. Nimike kirjoitettiin myös ilman yhdysviivaa,
laboratorioapulainen287.
Kehitteillä olevan ammattiryhmän nimikkeen epäselvyydestä kertoi se, että
Helteen komitean mietinnössä vuonna 1952 eri tahot käyttivät eri nimikettä. Laboratorioassistentti -koulutuksesta puhuttiin Helsingin yleisen sairaalan hallituksen
asettaman komitean mietinnössä288. Laboratoriohoitajakoulutus oli nimikkeenä
Helsingin sairaanhoitajakoulun ja jatko-opiston lähettämässä kirjeessä lääkintöhallitukselle289. Samaa nimikettä käyttivät sairaanhoitajat/laboratoriohoitajat ehdotuksessaan koulutuksen uudistamisesta290. Sairaalalaborantti -nimike oli vahvasti
esillä ennen erillisen laboratoriohenkilökunnan koulutuksen aloittamista291. Helteen komitea teki eron sairaalalaborantille ja laboratoriohoitajalle292. Komitean
mielestä tulisi kouluttaa molempia. Sairaalalaborantit olisivat päteviä itsenäisesti
suorittamaan sairaalalaboratoriossa esiintyvät tavalliset tutkimukset.293 Laboratorionhoitajat olisivat päteviä itsenäisesti suorittamaan kaikki sairaalalaboratorioissa
esiintyvät tutkimukset ja toimimaan laboratorio-osastojen osastonhoitajina294.
Koulutuksen alettua vuonna 1953 tilanne jatkui samanlaisena. Tutkintonimikkeitä olivat yksivuotisen koulutuksen aikana laboratorioteknillinen apulainen ja
laboratorioapulainen, Mielenkiintoista oli, että kun tutkintonimike ilmaisi koulu-

285. 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 4.
286. 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 4.
287. 1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö, 23, 32, 33.
288. 1952 Helteen komitean mietintö, 7 ja liite 5. Komitean jäseniä olivat A. Ylppö, William Kerppola
ja Y. Meurman. Komitean tarkoitus oli tehdä ehdotus koulutuksen uudistamiseksi.
289. Kirjeessä oli ehdotus laboratoriohenkilökunnan koulutuksen uudistamisesta. Ehdotuksen olivat laatineet professori Ö. Holsti ja dosentti Guido Tötterman. (1952 Helteen komitean mietintö, 8 ja liite 6.)
290. Eeva Vahvaselkä, Esteri Kalervo, Sylvi Räinä ja Hellin Kääriäinen ovat antaneet lausunnon tarkastaja Venny Snellmannin pyynnöstä. Helteen komitea nimittää heidät sairaanhoitajiksi. He itse käyttävät
itsestään nimikettä laboratoriohoitajat. (1952 Helteen komitean mietintö, 8 ja liite 7.)
291. 1952 Helteen komitean mietintö, 1.
292. 1952 Helteen komitean mietintö, 22.
293. Helteen komitea luettelee nämä tutkimukset liitteessä 18. (1952 Helteen komitean mietintö, 22).
294. Nämä tutkimukset on lueteltu Helteen komitean mietinnössä liitteessä 11. (1952 Helteen komitean
mietintö, 22).
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tuksen alussa vuonna 1955 teknistä ulottuvuutta, laboratorioteknillinen apulainen,
opetussuunnitelmassa oli käytännölliseen opetukseen kuuluvaa ”hoidollista” opiskelua (sairaanhoidon harjoittelu vuodeosastolla) suhteellisesti eniten koulutuksen
historian aikana, 235 tuntia eli enemmän kuin kymmenesosa (16 %) kaikista (1510
tuntia) tunneista. Kun tutkintonimikkeenä oli laboratoriohoitaja vuosina 1966–
1984, vuodeosastoharjoittelu väheni alle kymmenesosaan; vuonna 1966 sitä oli 9 %
ja 1984 enää vain 1 %.295
Uuden alkavan koulutuksen tutkintonimike oli epäselvä ja käyttö epätäsmällistä myös valtion viranomaisille. Lääkintöhallitus käytti laboratorioapulaisen
-nimikettä kirjeissään Turussa alkavasta ja alkaneesta koulutuksesta.296 Myös lääkintöhallituksen tilastossa vuonna 1956 käytettiin laboratorioapulaisen -nimikettä297. Turun koulutuksen valvovan toimikunnan nimessä, päiväkirjoissa ja toimintakertomuksissa käytettiin kuitenkin nimitystä laboratorioteknillinen apulainen298. Lääkintähallitus tarkensi nimikkeen käyttöä vuonna 1959 kirjeessään: sen
tulisi olla laboratorioapulainen299.

295. Taulukko 21, 224.
296. ”Työvoimatilanteen helpottamiseksi sairaaloiden laboratorio-osastoissa on lääkintöhallitus suunnitellut laboratorioapulaisten koulutuksen lisäämistä. Tämän johdosta on tarkoitus aloittaa ylimääräinen
laboratorioapulaisten kurssi Turussa syyskuun 1 päivänä 1955.” (Lääkintöhallituksen kirje Turun kaupunginhallitukselle. Helsinki 1955, kesäkuun 29 p:nä. D.N:o 5503.1955.K.)
”Lääkintöhallitus ilmoittaa, että vuoden 1956 menoarviossa on myönnetty määräraha Turussa syksyllä
1955 aloitetun laboratorioapulaisten koulutuksen jatkamiseksi. Lääkintöhallitus kehoittaa laboratorioapulaisten koulutusta valvomaan asetettua toimikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin uuden kurssin aloittamiseksi syyskuussa 1956.” (Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovalle
toimikunnalle. Helsinki 1956, toukokuun 28 p:nä DN:o 4060.1956.K.)
297. Tilasto sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksesta vuosilta 1945–1954: ”Laboratorioapulaisia valmistui vuonna 1954 25” (Suomen virallinen tilasto, 80).
298. Esimerkkeinä pöytäkirja ja päiväkirja: ”Pöytäkirja, tehty laboratorioteknillisten apulaisten kursseja
valvovan toimikunnan kokouksessa Turussa lokakuun 11 päivänä 1955.”
Päiväkirja, kurssit N:ot 1–7: Kansilehdellä leima: ”Laboratoriotekn. apul. kurssit. Turku.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955–31.10.1956.
299. ”Lääkintöhallitus ilmoittaa täten kursien nimityksissä tapahtuneiden sekaannusten välttämiseksi,
että lääkintöhallituksen hyväksymän käytännön mukaan kurssit ovat röntgenapulaisten ja laboratorioapulaisten kursseja kunnes toisin ilmoitetaan.” (Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten
kursseja valvovalle toimikunnalle Helsinki 1959, marraskuun 24 p:nä DNo 11095.1959.K. Kirjeen allekirjoittaja lääkintöhallituksen puolesta, lääkintöneuvos A. Ojala.)
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Laboratorioteknillinen apulainen ei ilmeisesti ollut alun perinkään sopiva
nimike uudelle koulutukselle, vaikka sitä käytettiin oppilaitoksen virallisissa papereissa. Sairaalalaborantti -nimike oli ollut esillä heti koulutuksen alettua Helsingissä 1953, mutta nimikkeen vaihtaminen ei kuitenkaan onnistunut helposti. Koulutuksen järjestäjät pitivät nimikettä sairaalalaborantti oikeampana ja sitä käyttivät
koulutuksen opettajat, jotkut sairaalakemistit ja ammattikunnan edustajat.300
Nimikekysymys ei ollut enää kouluttajien ongelma. Myös uusi ammattikunta
otti asiaan vahvan kannan. Ammattikunnan 18.1.1958 perustama oma yhdistys301
ei antanut laboratorioteknillisen apulaisen nimikkeelle painoarvoa, vaan käytti
nimitystä sairaalalaborantti alusta lähtien. Yhdistys nimettiin Suomen Sairaalalaborantit ry:ksi.302 Samoin yhdistyksen julkaisema lehti oli nimeltään Sairaalalaborantti. Ammattijärjestössä toimivat henkilöt käyttivät tätä nimikettä lehdessään
puhuessaan laboratorioteknillisestä apulaisesta tai laboratorioapulaisesta.303
Heti ammattijärjestön perustamisen jälkeen, keväällä 1958, Suomen Sairaalalaborantit ry alkoi ajaa tutkintonimikkeen muuttamista. Se anoi lääkintöhallitukselta, että nimike laboratorioteknillinen apulainen muutettaisiin sairaalalaborantiksi. Tämä anomus hyväksyttiin lääkintöhallituksessa, mutta ei valtion virkamiesasiain neuvottelukunnassa, jonka tarkoitus oli vahvistaa päätös.304 Nimike muuttui
vuonna 1959, mutta yllättäen laboratorioapulaiseksi, johon ilmiselvästi ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä305. Ammattijärjestön voimakas osallistuminen nimikysymyk300. Ensimmäisen laboratoriokurssin oppilas Helsingistä kertoo 20 vuotismuistelussa seuraavaa:
”Nimitys lab. tekn. apulainen oli heti epäonnistunut ja vaikka prof. Krusius sanoikin kurssin alussa, että
nimike muuttuu sairaalalaborantiksi, kesti se kymmenen vuotta ja vaati kovan ponnistuksen ammattikunnalta.” (Kornilow A 1973, 3–4.) Professori Franz-Eduard Krusius, johon artikkelissa viitataan, oli
Suomen ensimmäisen vakinaisesen laboratoriolääkärin (osastonlääkäri) viran haltija. Hän työskenteli
Helsingissä Kivelän sairaalan laboratoriossa vuosina 1948–1975. Hän oli tällä ensimmäisellä laboratoriokurssilla hematologian ”lennokas” opettaja. (Krusius F-E, 18.)
Sairaalakemisti, FM, Jussi Harri toimi laboratorioteknillisten apulaisten ja laboratorioapulaisten koulutuksessa opettajana Turussa. Hän otsikoi Sairaalalaboranttilehteen kirjoittamansa artikkelin seuraavasti:
Sairaalalaboranttien koulutuksesta ja asemasta Englannissa. Myös artikkelin sisällä käytetään ammattikunnasta nimkettä ”Sairaalalaborantti”. (Harri J 1960, 2.)
301. Ammattijärjestöjen muodostaminen koulutuksen aloittamisen jälkeen tapahtui erilaisella viiveellä
eri terveydenhuoltoalan ammateilla. Kätilökoulutus alkoi vuonna 1816, mutta kätilöyhdistykset perustettiin vasta 82 vuotta myöhemmin, vuonna 1886 (Tulevaisuus kätilön käsissä 1999, 4, 7–9.). Lääkintävoimistelijakoulutus alkoi vuonna 1908 ja lääkintävoimistelijayhdistys perustettiin vuonna 1943 (Löfman A 1993, 20, 36.).
302. Sammalkorpi I 1968, 2–3.
303. ”Ulkomaiset työpaikat. IAMLT:n (kansainvälinen järjestö) taholta on esitetty seuraavaa: ne sairaalalaborantit, jotka haluavat päästä joksikin ajaksi ulkomaille työhön omalla ajallaan, älkööt tehkö tiedusteluja omin päin, vaan kääntykööt ensin oman yhdistyksensä puoleen, joka huolehtii paikan hankkimisesta.” (Ulkomaiset työpaikat 1959, 6)
304. Laboratorioteknillinen apulainen – Sairaalalaborantti 1959, 4.
305. ”Tiedotuksia: Laboratorioteknillinen apulainen muutettu laboratorioapulaiseksi. Laboratorioapulainen on se nimitys, jota lääkintöhallitus ainakin toistaiseksi käyttää lab.tek.apul. kurssin suorittaneista.” (Tiedotuksia 1960, 9.)
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seen kuvasti myös ammatillisuuden syntymistä ja voimistumista, oman identiteetin
luomista.
Yhdistyksen nimi muutettiin Suomen Laboratoriohoitajayhdistys ry:ksi
vuonna 1967. ”Samalla ristittiin lehtikin uudestaan” Laboratoriohoitajaksi.306

306. Suomen Sairaalalaborantit ry:n vuosikokous, maaliskuun 12 päivänä 1967 Kivelän sairaalan juhlasali. (Laboratoriohoitaja No 2, 1967, 10–11.)
Laboratoriohoitaja. Pääkirjoitus. Laboratoriohoitaja No 2, 1967, 1.
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5

Koulutus laajenee kun yleissivistys nostaa
päätään 1964–1983

5.1

Yhteiskunnan sekä terveyden- ja sairaanhoidon muutokset

Yhteiskunta eli nopean kehityksen aikaa 1960-luvulla ja tämä heijastui myös terveyden- ja sairaanhoitoon. Yhteiskunnalliset muutokset olivat yleisesti ottaen hyödyllisiä kansalaisille, mutta aiheuttivat tiettyjä vaikeuksia terveyden- ja sairaanhoidossa. Eräs näistä ongelmista oli nopeasti kasvava henkilöstöpula. Yhteiskunnassa
sekä terveyden- ja sairaanhoidossa tapahtuneita muutoksia olivat sairaanhoitolaitoksen sekä terveyden- ja avosairaanhoidon toiminnan laajeneminen ja tehostuminen307, työaikaa koskevat muutokset, eläkeiän vaikutus ja hoitohenkilökunnan epätarkoituksenmukainen käyttö. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös suuri poistuma työstä toiselle alalle aiheutti lisääntyvän henkilökunnan tarpeen.308
Sairaanhoitolaitoksen rakentaminen lisäsi potilaspaikkoja runsaasti, mikä aiheutti edelleen suuremman henkilöstön tarpeen. Vuonna 1955 oli Suomessa 43 634
sairaansijaa ja vuonna 1965 niiden määrä oli noussut 61 723:een.309 Eikä tällöinkään vielä ollut tyydytetty sairaansijatarvetta310.
Sairaanhoitolaitoksen laajenemisen lisäksi myös sen toiminnan tehostamisella
oli tärkeä vaikutus henkilöstön kysyntään. Uusia tutkimus- ja hoitotapoja otettiin
käyttöön. Korkeatasoisen sairaalan toiminnan välttämättömänä edellytyksenä nähtiin muun muassa laboratorio-osastot asianmukaisesti koulutettuine henkilökuntineen. 311 Sairausvakuutuslain osittainen voimaantulo vuonna 1964 aiheutti huomattavan lääkintäpalvelusten hyväksikäytön lisääntymisen. Tällöin perustettiin
myös yksityisiä laboratorioita runsaasti, jotka lisäsivät sairaanhoitohenkilöstön tarvetta.312 Vuonna 1972 voimaan astunut kansanterveyslaki toi velvoitteita laboratoriotoiminnan lisäämiseksi avoterveydenhuoltoon313. 1970-luvun alussa vallitsi
Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen mukaan ”huutava laboratoriohoitajapula”.
Yhdistyksen mukaan oli yli 200 laboratoriohoitajan virkaa täyttämättä, vaikka työssäoloprosentti oli yksi parhaimmista kaikista terveydenhoidon ammattiryhmistä.314

307. Simola H 1972, 19–22. Heikki Simola oli Sairaalaliiton johtaja.
308. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
309. Taulukko 37, 252.
310. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 24.
311. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
312. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 27–28.
313. 66/1972 Kansanterveyslaki.
314. Maassamme vallitseva laboratoriohoitajapula on huutava 1974, 1.
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Vuoden 1974 loppua kohden tilanne paheni. Täyttämättömiä virkoja oli jo noin
300.315 Tutkijan työskennellessä laboratoriohoitajana 1970-luvun alussa, vasta
avatun Oulun yliopistollisen keskussairaalan laboratoriossa työskenteli laboratoriohoitajien ohella runsaasti laborantteja ja tutkimusapulaisia.
Sairaanhoitolaitoksen toiminnan laajeneminen ja tehostuminen olivat riippuvuussuhteessa yleiseen tekniseen, lääketieteelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä taloudelliseen kasvuun. Tähän liittyi myös maan teollistuminen ja väestön kaupunkilaistuminen.316
Suomi siirtyi teolliseen kehitysvaiheeseen 1960-luvun paikkeilla. Kehitys oli
voimakasta kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tällöin maataloudesta siirtyi työvoimaa
teollisuuteen, mutta enemmän kaupunkien palvelualoille.317
Maa- ja metsätaloudessa oli vuonna 1960 kolmasosa ammatissa toimivasta
väestöstä. Se väheni viidesosaan vuonna 1970. Vuonna 1990 siellä työskenteli enää
alle 10 %. Teollisuudessa olevan ammatissa toimivan väestön osuus oli pienemmillään vuonna 1960. Vuosina 1970 ja 1980 se oli korkeimmillaan noin neljäsosa
ammatissa toimivasta väestöstä. Kauppa-, rahoitus-, vakuutustoiminta pysyi tasaisesti alle viidesosassa vuosien 1960 ja 1980 välisenä aikana. Vuonna 1990 se
lisääntyi neljäsosaan. Palvelualoilla tapahtui suurin kasvu vuosien 1960 ja 1990
välillä, noin 10 %:sta neljäsosaan ammatissa toimivasta väestöstä (Taulukko 4).
Terveydenhoito sisältyi palveluihin.
Taulukko 4. Ammatissa toimiva väestö vuosina 1960, 1970, 1980, 1990, 1996.
Ammattiala

1960
Henkilöä*

Maa- ja metsätalous

1970

1980

1990

% **

Henkilöä

%

Henkilöä

%

Henkilöä

%

35

429 010

20,3

279 175

12,6

197 604

8,5
21,8

Teollisuus

20

549 506

25,9

584 673

26,3

508 167

Rakentaminen

11

176 786

8,3

156 675

7,1

168 940

7,2

Kauppa-, rahoitus- ja
vakuutustoiminta

16

399 848

18,9

425 803

19,1

609 689

26,1

Kuljetus- ja tietoliikenne

7

150 185

7,1

175 684

7,9

164 573

7,1

Palvelut

11

383 886

18,1

550 061

24,8

630 626

27,0

Tuntematon
Yhteensä

–

29 036

1,4

50 068

2,2

52 683

2,3

100

2 118 257

100

2 222 139

100

2 332 282

100

* Vuoden 1960 tiedot puuttuvat
** Prosentuaalinen osuus on arvioitu pylväiköstä
Lähde: Suomen virallinen tilasto 94. vuosikerta (uusi sarja) 1999, 83.

315. Tiivistelmä Kari Puron puheenvuorosta Suomen Laboratoriohoitajayhdistyksen Opintopäiviltä
12.10.1974 1974, 5.
316. 1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 23.
317. Pyöriä P 2003, 193–194.
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Taloudellinen kasvu teki mahdolliseksi terveyden- ja sairaanhoidon palvelusten järjestämisen ja hyväksikäytön ja osaltaan myös lisäsi niiden laatuun ja määrään kohdistuvia vaatimuksia. Yhteiskuntarakenteessa tapahtuneen muutoksen seurauksena
yleinen elintason huomattava kohoaminen olikin 1950–1960-luvuilla tapahtuneen
terveyden- ja sairaanhoidon kehityksen perustava tekijä.318
Työvoimapulan terveydenhuollossa saivat aikaan myös työaikaa koskevat
muutokset sekä suuri työstä poistuminen. Uuden työaikalain319 mukaiseen 40 tunnin viikkotyöaikaan ja pääosin myös viiden päivän työviikkoon siirtyminen lisäsivät luonnollisesti myös henkilökuntatarvetta. Toisaalta lyhentynyt työaika edisti
myös työssä jaksamista ja pysymistä. Sairaan- ja terveydenhoitohenkilöstön keskuudessa luovuttiin tavallista runsaammin ammattityöstä. Vuoden 1964 lopussa
475320 laboratorioapulaisesta työskenteli ammattialansa tehtävissä 70 %. Sairaanhoitajien kohdalla osuus oli 69 % ja röntgenapulaisten kohdalla 81 %. Sairaanhoitajien kohdalla työstä luopuminen oli yleisintä nuorten ikäluokkien keskuudessa.
Tärkeimpinä syinä alalta poistumiseen koettiin sairaaloiden työolot sekä sosiaaliset
ja taloudelliset tekijät.321 Sairaaloiden työolot olivat varsinkin perheellisille hyvin
raskaita. Muun muassa pitkät yhtämittaiset työrupeamat ja yötyön rasittavuus ajoi
henkilöitä joko kotiin tai toisiin tehtäviin. Ongelmaa lisäsivät vielä epätasapainoiset
työnjakokysymykset. Työnajossa ei välttämättä otettu huomioon työntekijän saamaa koulutusta ja henkilökohtaista pystyvyyttä. Kokonaisuudessaan henkilökuntarakenne ei ollut tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi avustavaa henkilökuntaa ei
käytetty riittävästi.322
Sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä olivat tärkeämpiä epätasainen palkkaus. Sairaalat tarjosivat joillekin työntekijöille edulliset sairaalan yhteydessä olevat asunnot, mutta niitä ei ollut kaikille tarvitseville, eikä sairaalan yhteydessä
oleva asunto yleensäkään ”antanut kodin tuntua”. Sairaaloiden työntekijöistä oli
suuri osa nuoria perheellisiä, joilla oli pieniä lapsia. Lasten päivähoidon järjestäminen oli ongelmallista ja kallista ja johti jopa kokonaan ammatista luopumiseen.
Tähän yhdistettynä puolisoiden yhteisverotus loi tilanteen, jossa ansiotyöstä poisjääminen oli taloudellisempaa kuin työssäolo.323

318. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
319. L 713/1965 Laki työaikalain muuttamisesta.
320. Taulukko 44, 262.
321. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
322. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
323. 1966: B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö.
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5.2

Koulutuksen organisaatio muutoksessa

Turun laboratoriohoitajakurssit liitettiin Lääkintöhallituksen päätöksellä 1.8.1966
alkaen Turun sairaanhoitajaopiston tehtäväksi324. Tähän ei kuitenkaan Turussa oltu
tyytyväisiä. Turun apuhoitajakurssien, röntgenhoitajakurssien ja laboratoriohoitajakurssien toimikunnat esittivät, ”että alustavasti ilmoitettua kurssien liittämistä
Turun sairaanhoitajaopistoon ei toteutettaisi, vaan k.o. ohje peruutettaisiin.” Perusteluina toimikunnat esittivät, että tällainen yhdistäminen johtaisi ylisuureen organisaatioon, johon ei olisi sairaanhoitajaopistolla esitettävänä tilojakaan. Sen sijaan
toimikunnat esittivät, että koulutukset tulisi vakinaistaa ja perustaa näitä varten erillinen sairaanhoito-oppilaitos, johon myöhemmin liitettäisiin lääkitysvoimistelijakoulutus.325 Näin ei kuitenkaan tapahtunut, mutta lääkintöhallitus määräsi kuitenkin laboratoriohoitaja-, röntgenhoitaja- ja apuhoitajakoulutukselle oman yhteisen
neuvottelukuntansa kyseisten koulutusten esityksen mukaan. Nimenä oli Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunta.326
Koulutus siirtyi sisäasiainministeriöön kuuluvan lääkintöhallituksen alaisuudesta opetusministeriöön kuuluvan ammattikasvatushallituksen alaisuuteen vuonna
1968, jolloin annettiin asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta327. Oman sairaanhoito-oppilaitoksen perustaminen laboratoriohoitajille, röntgenhoitajille ja apuhoitajille otettiin esille taas
vuonna 1968 Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunnan kokouksessa
18.10.1968. Koulutus oli tällöin ammattikasvatushallituksen alaista ja sille taholle
esitys myös tehtiin.328 Omaa sairaanhoito-opistoa näille ryhmille ei kuitenkaan
324. Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratoriohoitajakursseja valvovalle toimikunnalle. Helsinki
1966, tammikuun 3 p:nä. D No 30.1966.K. Pääjohtaja Niilo Pesonen, lääkintöneuvos A. Ojala.
325. Neuvottelu lääkintöneuvos Ojala-kurssitoimikunnat 5.3.66. Turussa toimivien apuhoitaja-, röntgenhoitaja- ja laboratoriohoitajakurssien alistaminen Sairaanhoitajaopistoon. Kirjeen kirjoittajia ovat
Turun apuhoitajien toimikunnan puolesta puheenjohtaja Ahti Näykki, Turun röntgenhoitajakurssien
puolesta puheenjohtaja V. Jussari ja Turun laboratoriohoitajakurssien toimikunnan puolesta puheenjohtaja Bernt Laurent. Kirjeessä ei ole omakätisiä allekirjoituksia. Se on päivätty 12.3.1966.
326. Turun laboratoriohoitajakursseja valvovan toimikunnan kokouksen pöytäkirja. 10.5.1966. Puheenjohtaja B. Laurent ja sihteeri Liisa Turunen.
Lääkintöhallituksen kirje Turun sairaanhoitoalan kursseille: Apuhoitajakurssit, Laboratoriohoitajakurssit, Röntgenhoitajakurssit. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1966. DN:o 30.1966.K Ylijohtajan estyneenä ollessa vt. asessori O. Blomqvist ja ylilääkäri J.N.Mäkipaja.
327. Sammalkorpi I 1968b, 9.
Pöytäkirja Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunnan kokouksesta 29.2.1968, 10§. Puheenjohtaja Ahti Näykki, sihteeri Aino Lindberg.
418/68 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta.
328. ”Keskustelun jälkeen, kuultuaan ammattikasvatushallituksen edustajia, päätti neuvottelukunta esittää ammattikasvatushallitukselle, että Turkuun perustettaisiin 1.1.1969 alkaen tilapäinen sairaanhoito-oppilaitos johon kuuluisivat laboratoriohoitaja-, röntgenhoitaja- ja apuhoitajakurssit.” (Pöytäkirja
Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunnan kokouksesta 18.10.1968, 3 §. Puheenjohtaja Ahti
Näykki, sihteeri Aino Lindberg.)
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perustettu, vaan ne yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi, Turun sairaanhoito-oppilaitokseksi, apuhoitajien, sairaanhoitajien, hammashoitajien ja mielisairaanhoitajien
kanssa vuonna 1971. Vuoden 1979 lopulla valmistui Turun sairaanhoito-oppilaitoksen oma rakennus, johon siirtyivät kaikki terveydenhuoltoalan koulutukset.329
Oppilaitoksen nimikysymys oli myös usein esillä. Turun laboratoriohoitajien
koulutus nimettiin vuonna 1966 laboratoriohoitajakursseiksi ja vuoden 1970 alusta
laboratoriohoitajaopistoksi330. Nimen muutosta ei ilmeisesti otettu kovin suurella
innostuksella vastaan. Tämän puolesta puhuu oppilaitokselta lähetetty kirje ammattikasvatushallitukselle.331 Kirjeen sävystä saa vaikutelman, että koulutuksen uusi
nimi tuli ”ylhäältä annettuna”. Turun laboratoriohoitajaopiston koulutus oli vielä
1972 tilapäistä ja toimi väliaikaisissa tiloissa332. Nimen muutoksen yhteydessä esitettiin ammattikasvatushallitukselle taas oppilaitoksen vakinaistamista.333
5.3

Koulutuksen kehittäminen

Koulutettavien lukumäärän kiireellinen lisääminen sekä koulutuksen kehittäminen
ja uudistaminen tulivat hyvin ajankohtaisiksi koko valtakunnassa 1960-luvun alkupuolella. Koulutus oli tällöin vielä yksivuotinen. Lääkintöhallitus lähetti kehotuskirjeen myös Turun laboratorioapulaisten koulutusta valvovalle toimikunnalle ja
pyysi tekemään esityksen koulutuksen kehittämiseksi.334 Toimikunta esitti lääkintöhallitukselle hyvin perustavaa laatua olevia muutoksia koulutuksen toteuttamiseksi.

329. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1980 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1979–1980, Turun keskuskirjapaino, 3.
330. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1970–1971, 2.
331. ”Turun laboratoriohoitaja- ja röntgenhoitajakurssien puolesta ilmoitamme kohteliaasti siirtyneemme käyttämään asetuksen mukaisesti seuraavia nimiä, koska Ammattikasvatushallituksesta tulleissa uusissa todistuslomakkeissa nämä nimet esiintyvät ja olemme jo näitä lomakkeita joutuneet käyttämään.” Turun laboratoriohoitajaopisto, Turun röntgenhoitajaopisto. (Turun laboratoriohoitajaopiston
kirje Ammattikasvatushallitukselle. Asia: oppilaitoksen nimet ja vakinaistaminen. Turussa 18. pnä joulukuuta 1969.)
332. Laboratoriohoitajien erikoiskoulutustoimikunnan mietintö. Otteita. Komitean mietintö 1970:B 107
1972, 30.
333. Turun laboratoriohoitajaopiston kirje Ammattikasvatushallitukselle. Asia: oppilaitoksen nimet ja
vakinaistaminen. Turussa 18. pnä joulukuuta 1969.
334. Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten koulutusta valvovalle toimikunnalle. Helsinki 1963, helmikuun 5 p:nä. D N0 1095.1963.K. Asia: koulutuksen kehittäminen. Lääkintöneuvos A.
Ojala.
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Koulutus tulisi vakinaistaa ja pidentää WHO:n jäsenliiton suosituksen mukaisesti
2½ vuoden mittaiseksi.335 Koulutusajan lyhyyden ja laboratorioalan suorituksiin
asetettavien vaatimusten jatkuvan lisääntymisen takia tähänastisilla kursseilla saavutettu tietomäärä ja käytännöllinen kyvykkyys eivät olleet riittäviä336.
Tässä yhteydessä toimikunta myös esitti, että laboratoriohoitajien koulutus
olisi kokonaan lopetettava. Toimikunta tarkoitti tässä laboratoriohoitajilla sairaanhoitajia, jotka olivat erikoistuneet laboratoriotyöhön. Sairaanhoitajakoulutuksen
saanutta henkilökuntaa tarvittiin laboratorioissa enää hyvin vähän ja sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvittu laboratoriotyöhön erikoistumista. Heidän koulutuksensa ei
ollut enää ajan vaatimuksia vastaava. Sen sijaan sairaalalaboranttien koulutus ehdotettiin pidennettäväksi sairaanhoitajien koulutusaikaa vastaavaksi. Tämä yhtenevyysvaatimus johtui työn vaativuuden muuttumisen lisäksi myös palkkapolitiikasta.337 Lisäksi vaadittiin koulutuskapasiteetin lisäämistä noin 6-kertaiseksi
uusien koulutuspaikkojen avulla, sillä ”vuosi vuodelta lisääntyy täyttämättömien
virkojen määrä”338.
Vuonna 1960 perustettu Suomen lääkäriliiton laboratoriolääkärialaosasto ajoi
laboratoriohoitajien ja laboratorioapulaisten koulutuksen tehostamista ja pidentämistä. Tämä oli luonnollista, sillä olivathan laboratoriolääkärit ja kemistit osallistuneet koko ajan laboratorioteknillisten apulaisten koulutukseen. Laboratorioiden
työmäärä ja jakaantuminen työntekijöitä kohti oli vuonna 1963 heidän erityisen selvityksen kohteena. Tuohon aikaan oli automaatio etsimässä muotoaan laboratoriossa.339
Nämä monet tekijät aiheuttivat todellisen tarpeen myös laboratorioteknillisten
apulaisten kouluttamiseksi ympäri maata. Osa koulutuksista toteutettiin aluksi
ammattikouluissa, joista se siirtyi sairaanhoito-oppilaitoksiin. Helsingin kaupungin
järjestämänä koulutus alkoi vuonna 1961340. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan ammat335. ”WHO:n ao. jäsenliitto suosittelee 2 ½ vuoden koulutusta ja asettaa jäsenyytensä edellytykseksi 2
vuoden koulutuksen. Suomessa on yksivuotisen väliaikaiseksi tarkoitetun pikakoulutuksen avulla aikoinaan saatu pahin työntekijäpula poistetuksi sairaalalaboratoriosta.” (Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, 25.2.1963. Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana puheenjohtaja B. Laurent.)
336. Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, 25.2.1963.
Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana puheenjohtaja B. Laurent.
337. Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, 25.2.1963.
Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana puheenjohtaja B. Laurent.
338. ”Koulutuksen vakinaistaminen sekä sen laadun ja koulutettavien määrän lisääminen edellyttää
hyvin varustettujen lääketieteellisten laboranttikoulujen perustamista maahamme, joka nähdäksemme
on tämän hetken kiireellisin tehtävä.” (Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje
lääkintöhallitukselle, 25.2.1963. Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana
puheenjohtaja B. Laurent.)
339. Harjanne A 1998a, 37.
340. 1970:B 107 Laboratoriohoitajien erikoiskoulutustoimikunnan mietintö, 7–8.
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tikoulussa koulutusta oli vuosina 1963–1975341. Myös Österbottens Centralyrkesskolassa Vaasassa annettiin koulutusta vuosina 1964–1975 ja Pohjois-Savon ammattioppilaitoksessa Kuopiossa vuosina 1967–1975342. Kuopiossa ja Tampereella koulutus alkoi sairaanhoito-oppilaitoksissa vuonna 1974, Oulussa ja Vaasassa vuonna
1975343.
Koulutuksen pidentäminen tuli ajankohtaiseksi 1960-luvun alussa. Ammattikunta oli koulutuksen pidentämisasiassa vahvasti mukana. Yksivuotinen koulutus
todettiin ehdottomasti liian lyhyeksi kaikkien laboratoriotehtävien oppimiseksi.
Tätä kuvastaa se, että samalla kun ajettiin koulutusta kaksivuotiseksi, tavoiteltiin
myös täydennyskoulutusta yksivuotisen koulutuksen saaneille.344 Koulutuksen
pidentämistä kohtaan oli osaamisvaateiden ja kansainvälisen yhtenäisyyden lisäksi
palkkapoliittista mielenkiintoa. Lisäksi sillä haluttiin nostaa ammattikunnan statusta; apuhoitajiin rinnastaminen muutettaisiin sairaanhoitajiin rinnastamiseksi.
Tähänkin liittyi palkkapolitiikka.345, 346 Lopulta vuonna 1964 koulutus pidennettiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen347.
Kaksivuotiseen koulutukseen siirtymisen aikoihin laboratoriohoitajille asetetut
osaamisvaatimukset lisääntyivät laboratoriotutkimusvalikoiman lisääntyessä ja tutkimusten laatuvaatimusten kasvaessa. Laboratoriohoitajan asema laboratoriossa
muuttui myös vastuullisemmaksi. Aikaisemmin laboratoriossa olivat sairaanhoitajat vastuuasemissa, mutta 1960-luvulla tilanne muuttui sairaanhoitajien siirryttyä
pois laboratoriotyöstä.
Turun sairaalalaboranttikurssin opettajakunta kehitti koulutusta koko ajan ja
pyrki tuottamaan osaavampia sairaalalaborantteja. Sairaalan laboratorion henkilökunnassa ja työssä tapahtuneet rakennemuutokset vauhdittivat tätä. Opetuksen
sisältöön ei oltu täysin tyytyväisiä. Opettajainkokouksessa vuonna 1965 keskustel-

341. Jorma U 1976, 34.
342. Jorma U 1976, 70.
343. Jorma U 1976, 78–79.
344. Sammalkorpi I 1968a, 3.
345. ”Ovathan laboratoriot monen vuoden ajan olleet huonommassa asemassa kuin sairaaloiden useimmat muut osastot mm. siinä suhteessa, että apuhoitajiin rinnastetulla työvoimalla on jouduttu teettämään
yhtä kvalifioitua työtä kuin sairaanhoitajilla.” (Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle. Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. 25.2.1963.)
”Keskusteltiin laboratorioapulaisten palkkausluokasta ja todettiin, että kurssin kestoajan muututtua
2-vuotiseksi, olisi palkkaus saatava sairaanhoitajan palkkausta vastaavaksi ja jätettiin johtajattaren tehtäväksi suullisesti tiedustella asiaa lääkintöhallituksesta.” (Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokousmuistio, 8§. 5.5.1964.)
346. Turun laboratoriohoitajaopiston kirje Ammattikasvatushallitukselle. Asia: oppilaitoksen nimet ja
vakinaistaminen. Turussa 18. pnä joulukuuta 1969.
347. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 1.
1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö, 74.
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tiin aina ajankohtaisesta asiasta, nimittäin oppiaineksesta ja kokonaisuuden muodostamisesta oppimisessa.348
Laboratoriohoitajakoulutuksen ollessa lääkintöhallituksen alaisuudessa sen
kehittäminen ei ollut kovin koordinoitua, eivätkä työelämän edustajat olleet siihen
tyytyväisiä. Kun koulutus siirtyi ammattikasvatushallituksen alaisuuteen, pidettiin
koulutuksen kehittämiseksi yhteisneuvotteluja, joissa oli ammattikasvatushallituksen lisäksi laboratorioalan edustajia mukana.349
Opetussuunnitelman uudistaminen oli keskeinen kysymys koko koulutuksen
ajan, mutta vasta uuden asetuksen (418/68) astuttua voimaan koulutuksen kehittäminen sai vauhtia. Tämä asetus oli merkittävin uudistus pitkään aikaan. Se kumosi
sairaanhoitajattarien koulutuksesta 27. päivänä helmikuuta 1933 annetun asetuksen
(59/33) ja kätilöiden koulutuksesta 17. päivänä elokuuta 1934 annetun asetuksen
(320/34) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 350 Vaikka nämä aikaisemmat
asetukset koskivat sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta, se ohjasi myös muun
henkilökunnan koulutusta. Uuden asetuksen mukaan laboratoriohoitajien opetus
olisi toteutettava neljän lukukauden aikana siten, että kevät- ja syyslukukausi olisivat suunnilleen samanmittaiset. Sairaanhoitajien opetus olisi viisi lukukautta.
Lukukausien alkamis- ja päättymisajankohdan määrittelisi ammattikasvatushallitus. Aikaisemmin opetus toteutui kahden kalenterivuoden aikana, jolloin käytettävissä oli enemmän aikaa. Asetuksen mukaan tapahtuva laboratoriohoitajakoulutus
vähensi opetusaikaa 18 viikolla.351 Vuosien 1969 ja 1970 toimintakertomusten

348. ”..voitaisiinko luentosarjoista vähentää vähemmän tärkeää mutta toisaalta lisätä sairaalalaboranttikoulutukseen oleellisesti liittyvää. Oppilailla on laaja tietomäärä erillisistä asioista, mutta he eivät osaa
koota näistä hajatiedoistaan yhtenäistä kokonaisuutta.” Ratkaisuina näihin ongelmiin ehdotettiin laajapohjaisempia kysymyksiä välikuulusteluihin. Todettiin, että opiskelijoiden oli vaikea asettaa opittavia
asioita tärkeysjärjestykseen ja että heillä oli heikot tiedot tulevasta työstään. Ratkaisuksi tähän ongelmaan esitettiin, että ”systeemi heitettäisiin ympäri ja alettaisiin kokoavalla jaksolla, jonka aikana oppilaille selviäisi kurssin ja tulevan työnsä vaatimukset”. (Turun sairaalalaboranttikurssien opettajien kokouksen pöytäkirja. 14.9.1965. Toimikunnan puheenjohtaja Ben Laurent ja sihteerinä Liisa Turunen.)
349. ”Ammattikasvatushallituksessa 9.9.69 pidettävä yhteisneuvottelu eräiden laboratorioalojen edustajien kanssa on laatuaan tiettävästi ensimmäinen maassamme. Useista pyynnöistä huolimatta ei Lääkintöhallitus pystynyt aikaansaamaan tällaista kokousta.” (Laboratoriohoitajien perustutkintoa koskeva
muistio Ammattikasvatushallitukselle 1969 Viitekirjelmään ”ammattikasvatushallituksen kirje DN:o
48/36/69” tehty muistio. Muistion on allekirjoittanut syyskuun 9 p:nä 1969 Ben Lauret, kliinisen kemian
dosentti, Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratorio-osaston ylilääkäri, Turun laboratoriohoitajakurssien jaoston puheenjohtaja.)
350. 418/1968 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta.
351. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamisesta. Kesäkuu
1969. Työryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin laboratoriokoulutuksen rehtori Helena Kekkonen
(vain alussa), Helsingin laboratoriokoulutuksen johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen
ja Laine-Maire Kyöstilä.
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mukaan koulutus lyheni näiksi vuosiksi noin 700 tunnilla, joka vastaa noin 18 opetusviikkoa352.
Uusi asetus aktivoi koulutuksen kehittäjiä. Keskeistä siinä olivat koulutuksen
sisältö ja pituus. Ammattikasvatushallituksen ja Helsingin laboratoriohoitajakoulutuksen edustajat laativat kaksi ehdotusta koulutuksen toteuttamiseksi. Ehdotuksen
mukaan pääpaino olisi kliinisen laboratoriotyön opettamisella. Opetuksessa korostettiin riittävän laajapohjaista teoreettista tietoa ja käytännön valmiutta, ”jotta laboratoriohoitaja kykenisi toimimaan terveydenhuollon työyhteisön jäsenenä ja osallistumaan työryhmässä vähemmän koulutusta saaneen henkikunnan ja opiskelijoiden ohjaukseen.” 353
Tässä vaiheessa oli esiin noussut myös kysymys koulutuksen linjajaosta. Tämä
olisi tarkoittanut, että peruskoulutuksessa olisi erikoistuttu jollekin laboratoriolääketieteen erikoisalalle. Tätä ei työelämä kannattanut. Perusteluna olivat lukuisat
Suomen pienet laboratoriot, joissa tarvittiin eri erikoisalojen, ei pelkästään yhden
erikoisalan, osaamista. Ruotsin koulutuksessa tämä oli toteutunut, mutta siitä oli
aiheutunut myös ongelmia. Oppilaiden oli vaikea heti koulutuksen alkuvaiheessa
tietää, mille erikoisalalle he haluavat. Myös työvoiman liikkuvuus paikkakunnalta
toiselle rajoittuisi. Naisten ollessa laboratoriotyöntekijöitä heille voi tulla eteen
tilanne, että joutuvat muuttamaan miehen vaihtaessa työtä. Päivystysjärjestelmän
ylläpitäminen olisi myös tullut ongelmalliseksi. ”Eivät edes 1000-paikkaisen sairaalan erikoislaboratoriot pystyneet ylläpitämään omia erillisiä päivystysjärjestelmiä.”354
Turun laboratorio-osaston ylilääkärin Ben Laurentin kannanotto koulutuksen
linjajakoon oli, että laboratoriohoitajakoulutuksessa annettaisiin valmiudet toimia
kaikentyyppisissä laboratorioissa. Erityisen tärkeänä hän piti päivystysvalmiutta,
jolloin täytyi työskennellä yksin ilman esimiehen tukea. Laboratoriohoitajien täytyisi kyetä yhtä hyvin selviytymään tehtävistään päivystäessään yöllä, ottaessaan
näytteitä tai toimiessaan farmakologian, fysiologian, hematologian, isotooppilääketieteen, kemian, mikrobiologian tai patologian kliinisessä rutiinilaboratoriossa tai
tieteellisessä tutkimuslaitoksessa tai pienessä paikallissairaalassa. Yöpäivystyksen
352. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970, 8–10.
Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1970–1971, 9.
353. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamisesta. Kesäkuu
1969.
354. Laboratoriohoitajien perustutkintoa koskeva muistio Ammattikasvatushallitukselle 1969. Turun
laboratoriohoitajakurssien jaoston puheenjohtajan, laboratorio-osaston ylilääkäri, kliinisen kemian
dosentti Ben Laurentin lausunto ammattikasvatushallitukselle laboratoriohoitajien perustutkintoa koskevaan muistioon syyskuun 9 p:nä 1969.
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aikana kyseeseen tulevat toimenpiteet olivat kaikkialla maassamme säännönmukaisesti ainakin kliinisen fysiologian, hematologian, kemian ja mikrobiologian alueelta. ”Ne kohtalokkaat seuraukset, jotka voivat syntyä virhediagnoosin sattuessa
esimerkiksi selkäydinnesteen bakteerien tunnistamisen tai veriryhmämäärityksen
ja sopivuuskokeen kohdalla, lienevät tuttuja.”355
Kliinisen laboratoriotyön osaamisen lisäksi koulutuksen uudistussuunnitelmassa korostettiin persoonallisuuden kehitystä. Työryhmä356 ei perustellut tätä
vaatimusta. Työryhmän mielestä tähän tavoitteeseen päästäisiin lisäämällä terveydenhuollollisia, sosiaalisia ja psykologisia perusaineita. Työryhmän huolena oli,
että jos koulutusaika olisi neljä lukukautta 2 vuoden sijaan, opetusaika vähenisi 18
viikolla. Tällöin ei voitaisi opetukseen lisätä näitä aineita riittävästi. Niinpä koulutus haluttiin myös laboratoriohoitajilla viiden lukukauden mittaiseksi. Työryhmä
piti asiaa erittäin kiireellisenä. Tällä turvattaisiin luokkaopetukseen tarvittava lisätuntimäärä ja käytännön opetusta voitaisiin järjestää edes saman verran kuin siihen
asti. Tähänastista teoriatuntien määrää ei siis voitu missään nimessä vähentää. Käytännön opetuksen tärkeyttä perusteltiin muun muassa sillä, että ”laboratoriohoitajan
tulee omata riittävä harjaannus käytännön työssä voidakseen toimia tehokkaasti
myös pienissä laitoksissa, joissa he yksin joutuvat vastaamaan tämän alan tehtävistä
sekä avoterveydenhuollon palveluksessa terveysasemilla.” Käytännöllisen opetuksen puolesta vedottiin kansainvälisiin normeihin, joiden mukaan sairaanhoitoalan
koulutuksessa tulisi olla vähintään puolet ja enintään 2/3 ohjattua käytännöllistä
harjoitusta. Työryhmän tekemät ehdotukset pohjasivat sairaanhoitajakoulutuksen
opetussuunnitelmaan.357
Koska oppiaika vuoden 1968 asetuksessa oli määritelty laboratoriohoitajille
(myös lääkintävoimistelijoille ja röntgenhoitajille) neljäksi lukukaudeksi ja sairaanhoitajilla viideksi lukukaudeksi, Turun laboratoriohoitajajaosto esitti ammattikasvatushallitukselle asetuksen muutosta tältä osin siten, että koulutus pidennettäisiin myös laboratoriohoitajien osalta 5 lukukaudeksi358. Asetusta muutettiinkin
tältä osin vuonna 1971. Uuden asetuksen mukaan määriteltiin, että laboratoriohoi355. ”Mielestäni on koko maan kannalta edullisinta, että valtaosalle terveydenhuollon laboratoriohoitajista edelleen annetaan all-round koulutusta.” (Laboratoriohoitajien perustutkintoa koskeva muistio
Ammattikasvatushallitukselle 1969.)
356. Työryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin laboratoriokoulutuksen rehtori Helena Kekkonen
(vain alussa), Helsingin laboratoriokoulutuksen johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen
ja Laine-Maire Kyöstilä. Kesäkuussa 1969.
357. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamisesta. Työryhmään kuuluivat: Työryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin laboratoriokoulutuksen rehtori Helena
Kekkonen (vain alussa), Helsingin laboratoriokoulutuksen johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu
Lyytikäinen ja Laine-Maire Kyöstilä. Kesäkuussa 1969.
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tajan tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan sairaanhoito-opistossa. Asetus määritteli koulutuspituuden väljästi 2–3 vuoteen sen mukaan, mitä ammattikasvatushallitus kunkin opintolinjan osalta määrää.359
Seuraavana vuonna, vuonna 1971, laboratoriohoitajien koulutus pitenikin 2 ½
vuoden mittaiseksi. Opetussuunnitelman tuntimäärät palasivat vuoden 1968 tasolla.
Puolen vuoden mittainen koulutuspituuden lisäys mahdollisti sen, että vuoden 1968
asetuksen mukainen lukukausijako ei vähentänyt entisestään koulutukseen käytettyä aikaa. Tämä oli myös työelämän ehdoton toive. 360 Koulutuksen pituus kaksivuotisena, vuonna 1968, oli 3428 tuntia361 ja vuonna 1971 koulutuksen pidennyttyä
2 ½-vuotiseksi sen pituus oli 3520 tuntia 362.
5.4

Koulutukseen valitut opiskelijat

Vuosina 1966 ja 1967 valittiin 80 opiskelijaa vuosittain, vuosina 1971–1974 ainoastaan 60 opiskelijaa ja vuosina 1975 ja 1976 hieman enemmän, 72 opiskelijaa.
Suurimmalla osalla 1970-luvulle asti valituista opiskelijoista oli vielä keskikoulun
oppimäärä taustakoulutuksena, vuonna 1966 jopa 78 %:lla ja 1967 enää 61 %:lla.
1970-luvulla keskikoulun käyneiden määrä laski voimakkaasti, vuonna 1971 enää
12 %:lla ja 1976 ainoastaan 7 %:lla.363 Valittujen määrä oli suoraan verrannollinen
hakijoiden määrään. Vuosina 1966 ja 1967 hakijoista suurin osa oli keskikoulun
käyneitä, yhteensä 78 % 364, vuonna 1970 enää 40 % 365, vuonna 1971 noin 30 %
366
, vuonna 1973 vain 17 % 367, vuonna 1974 15 % ja vuonna 1976 ainoastaan 8 %
368. Suurin osa oli ylioppilaita.369
358. ”Asetuksen 1. luvun 3. pykälän mukainen neljä lukukautta kestävä oppiaika lyhentää laboratoriohoitajan perusopetusta 18 viikolla. Näin suuri oppiajan lyhentäminen laskee laboratoriohoitajakoulutuksen nykyistä tasoa huomattavasti. Pyydämme Ammattikasvatushallitusta ryhtymään toimiin, että laboratoriohoitajakoulutuksen aika muutetaan 5 lukukaudeksi.” (Turun laboratoriohoitajakoulutuksen jaoston esitys ammattikasvatushallitukselle. Asia: Asetuksen (N:o 418 1, 3) muutosehdotus. Turussa 29.
syyskuuta 1969. Allekirjoittajina Jaoston puheenjohtaja B. Laurent ja johtaja Liisa Turunen.)
359. 21/1970 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 1§ ja 3§.
360. Tätä esitti Turun laboratoriohoitajakurssien jaoston puheenjohtaja, laboratorio-osaston ylilääkäri,
kliinisen kemian dosentti Ben Laurent ammattikasvatushallitukselle antaessaan lausunnon laboratoriohoitajien perustutkintoa koskevaan muistioon syyskuun 9 p:nä 1969 (Laboratoriohoitajien perustutkintoa koskeva muistio Ammattikasvatushallitukselle 1969.)
361. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1968–1969, 9.
362. Taulukko 21, 224.
363. Taulukko 43, 261.
364. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967, 22.
365. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970, 24.
366. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1970–1971, 24.
367. Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus, lukuvuosi 1972–1973, 44.
368. Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1975–1976, 31.
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Vuonna 1966 Työterveyslaitoksen psykologian osasto järjesti ensimmäisen
kerran soveltuvuuskokeet oppilasvalinnan tueksi.370
5.5

Opettajat ja oppikirjat: ensimmäiset sairaanhoidon opettajat
lääketieteilijöiden joukkoon

Opettajatilanne oli kaksivuotisen koulutuksen alettua samansuuntainen kuin se oli
koulutuksen historian alussa. Käytännön työelämän korkeasti koulutetut asiantuntijat vastasivat pääosin opetuksesta. Luennoitsijat olivat suurelta osin lääketieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä: kaksi lääketieteen tohtoria, kaksi lääketieteen dosenttia,
17 lääketieteen lisensiaattia ja yksi lääketieteen kandidaatti, yksi filosofian tohtori,
8 filosofian maisteria ja yksi teknikko. Merkittävää oli, että ainoastaan pienessä
osassa lääketieteellisen biokemian ja hematologian kursseja sekä sairaanhoito-opissa oli sairaanhoitajapohjaisia luennoitsijoita: yksi johtava ylihoitaja,
kaksi sairaanhoitajaa, yksi osastonhoitaja, yksi laboratorion osastonhoitaja ja kaksi
sairaanhoidon opettajaa. Mukana oli myös sairaalan hallintojohtaja ja kasvatustieteiden kandidaatti. Jopa laboratoriotyön etiikassa ja hygieniassa oli lääketieteilijä
luennoitsijana. Tietopuolisen oppijakson luennoitsijoina syksyllä 1964 alkavalle
kurssille oli vielä pääasiassa ulkopuolisia asiantuntijoita tuntiopettajina.371
Ilmeisesti ensimmäisenä päätoimisena opettajana toimi sairaanhoitaja, laboratorio-osastonhoitaja Elli Varis 1.8.1964 alkaen. 372 Noin vuotta myöhemmin palkattiin toinen päätoiminen opettaja, sairaanhoitaja Sylvi Ek, Turun sairaalalaboranttikurssille 373. He toimivat virassa epäpätevinä opettajina, mutta erillisestä anomuksesta lääkintöhallitukselle heidän oli mahdollisuus saada sairaanhoidon opettajan pätevyys. Ehtona oli kasvatusopillis-hallinnollinen kurssi tai vastaavat opinnot
sekä vähintään kolmen vuoden toimiminen opettajan tehtävissä. Tämä pätevyys
anottiin Elli Varikselle vuonna 1968.374

369. Oliko laboratoriohoitajakoulutuksen opiskelun vaatimustaso todettu niin korkeaksi, että valintatilanteessa suosittiin jo ylioppilaita? Vai oliko kyseessä yleinen koulutuksellinen inflaatio, jolloin suurten
ylioppilasmäärien johdosta kaikilla aloilla tapahtui koulutustason nouseminen?
370. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967, 22.
371. Taulukko 45, 263.
372. ”Päätettiin esittää lääkintöhallitukselle, että lääkintöhallitus määräisi sairaanhoitaja Elli Variksen
Turun laboratorioapulaisten kurssien opettajan virkaan 1 päivästä elokuuta 1964 alkaen.” (Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokousmuistio, 5.5.1964 5§.) Kokous pidettiin Turun
yliopistollisessa keskussairaalassa.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 2.
373. Sairaanhoitaja Sylvi Ekiä päätettiin esittää lääkintöhallitukselle määrättäväksi Turun sairaalalaboranttikurssien opettajan toimeen 1 päivästä kesäkuuta 1965 alkaen. (Pöytäkirja Turun sairaalalaboranttikursseja valvovan toimikunnan kokouksesta 3.4.1965 TYKS:ssa. 4§.)
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Työelämässä toimivien, korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden käyttö opetuksessa ei voinut kuitenkaan enää jatkua kovin suopeissa merkeissä. Lääkintöhallitus
oli useaan otteeseen ”kehottanut sairaanhoito-oppilaitoksia pyrkimään siihen, että
päätoimisten opettajien opetusosuutta etenkin sairaanhoito-opin opetuksessa lisätään ja luennoitsijoiden osuutta vastaavasti supistetaan.” Syynä tähän oli luentopalkkioiden suuruus. Mielenkiintoista oli, että lääkintöhallituksen mukaan esimerkiksi apuhoitajakoulutuksessa voi sairaanhoitaja opettaa anatomian, fysiologian ja
tautiopin375, kun sen laboratorioapulaisten koulutuksessa hoiti lääketieteen lisensiaatti376. Erikoiskoulutuksessa säästettiin myös kustannuksia korvaamalla luentoja
tentittävällä kirjallisuudella.377 Tällainen suuntaus oli tarkoitettu ilmeisesti myös
laboratoriohoitajakoulutukseen, vaikka sitä ei erikseen sanottu lääkintöhallituksen
kirjeessä.
1970-luvun puolivälissä oli tultu tilanteeseen, että sairaaloiden laboratorioista
oli vaikea saada luento-opettajiksi lääkäreitä ja kemistejä. Yhtenä syynä oli se, että
varsinaisesta virasta ei voinut työajalla käydä luennoimassa.378
Oppikirjakysymys oli edelleen ongelmana, sillä lähinnä suomenkielisistä oppikirjoista oli puute. Erityinen ongelma nähtiin fysiikan ja kemian opetuksessa. Oppimisen ongelmaa vaikeutti vielä se, että opettajakunnan mielestä oppilaat eivät osanneet tehdä muistiinpanoja. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan opettajakunnan puheenjohtajan ehdotuksella laatia kustakin aineesta luentomoniste tai luentojen tiiviste.379 Miten tämä asia toteutui, siitä ei ole tarkempaa tietoa. Sairaanhoitajakoulutusta varten tehdyt oppikirjat olivat edelleen käytössä. Ne oli kuitenkin tehty sairaanhoitajan näkökulmasta. Vuodelta 1946 peräisin oleva Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisema380 Kliinisen laboratoriotutkimuksen opas painottui nimensä
374. Lääkintöhallituksen kirje Sairaanhoito-oppilaitosten johtajille, 7 päivänä maaliskuuta 1968. Allekirjoittajana sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää.
Turun laboratoriohoitajakurssien kirje lääkintöhallitukselle. 26. pnä maaliskuuta 1968. Allekirjoittajana
Turun laboratoriohoitajakurssin johtaja Liisa Turunen.
375. Lääkintöhallituksen kirje Sairaanhoito-oppilaitoksille maaliskuun 18 päivänä 1968. Allekirjoittajana sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää.
376. Taulukko 45, 263.
377. Lääkintöhallituksen kirje Sairaanhoito-oppilaitoksille maaliskuun 18 päivänä 1968. Allekirjoittajana sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää.
378. Sairaaloiden laboratoriohenkilökuntatilannetta selvittelevän työryhmän muistio 18.10.1974, 22–
23. Työryhmään kuuluivat: puheenjohtajana ylilääkäri Olli Simonen, jäsenenä vt. ylilääkäri Risto Visakorpi, sihteerinä koulutussihteeri Tuire Nikulainen lääkintöhallituksesta, muina jäseninä toimistopäällikkö Aila Heikinheimo-Lindholm ammattikasvatushallituksesta, pysyvinä asiantuntijoina osastonylilääkäri Raimo Tenhunen, lääketieteenlisensiaatti Erkki Leskinen, erikoislaboratoriohoitaja Irja Turpeinen ja erikoislaboratoriohoitaja Hilkka Tapola.
379. Turun sairaalalaboranttikurssien opettajien kokouksen pöytäkirja 14. 9. 1965 2§.
380. Helve O, Forssell J, Koulumies R & Åberg M-L 1959 Kliinisen laboratoriotutkimuksen opas. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. WSOY, Porvoo.
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mukaan laboratoriotutkimusten tekemiseen ja se oli keskeisenä teoksena käytössä
laboratoriohoitajakoulutuksessa ja myös laboratorioissa381. Kirja kaipasi uudistamista menetelmien kehittyessä ja vastaava teos ilmestyi Suomen kliinisen kemian
ja kliinisen fysiologian yhdistyksen toimituskunnan työstämänä ja WSOY:n kustantamana vuonna 1965 nimellä Kliinisen kemian laboratorio-opas. Laajennettu
painos ilmestyi vuonna 1972 Kliiniset laboratoriotutkimukset -nimisenä.382 Kirjaa
kutsuttiin ”punaiseksi kirjaksi” kannen värin mukaisesti. Nämä kirjat olivat keskeisiä oppikirjoja laboratoriohoitajakoulutuksessa. Vielä 1980–1990-luvuilla painosten jo loputtua kirjan tietyistä osista otettiin erikoisluvalla kopioita opetuskäyttöön.383
5.6

Tietopuolisen opetuksen voimistuminen

Turun koulutuksessa tietopuolisen opetuksen määrä lisääntyi vähitellen. Kaksivuotisen koulutuksen alettua vuonna 1964 tietopuolista opetusta oli 1486 tuntia, kun
kokonaistuntimäärä oli 3556 tuntia, vuonna 1966 1525 / 3514 (kokonaistuntimäärä)
tuntia ja vuonna 1971, kun koulutus muuttui 2½-vuotiseksi, 1990 / 3520 tuntia.384
Sen jälkeenkin tietopuolisen opetuksen lisääntyminen jatkui voimakkaana vuosina
1971–1984385. Käytännöllistä opiskelua oli vielä vuonna 1964 enemmän kuin tietopuolista opetusta: 2 070/3 556 tuntia ja vuonna 1966 1 989/3 514 tuntia. Sen
määrä kuitenkin väheni ja vuonna 1971 sitä oli vähemmän kuin tietopuolista opetusta, 1 530/3 520 tuntia. Vuodeosastoharjoittelun määrä väheni vain hieman, mutta
laboratorioharjoittelun määrä väheni suhteellisesti enemmän. Vuonna 1964 vuodeosastoharjoittelua oli 324 tuntia ja vuonna 1971 hieman vähemmän, 300 tuntia. Sen
sijaan laboratorioharjoittelua vuonna 1966 oli 1665 tuntia ja vuonna 1971, 2½ -vuotisessa koulutuksessa, se vähentyi 1230 tuntiin.386
Käytännöllinen opiskelu laboratoriossa toteutettiin edelleen eri sairaaloiden
laboratorioissa. Laboratoriohoitajat ja laboratorionosastonhoitajat toimivat opiskelijoiden ohjaajina. Ohjaus vei merkittävän osan laboratoriohoitajan työpanoksesta.
1970-luvun alussa vallinnut laboratoriohoitajien vajaus huolestutti ammattikuntaa
myös opiskelijoiden ohjauksen heikkenemisen takia. Suomen Laboratoriohoita-

381. Hyvärinen A 1998a, 91.
382. Hyvärinen A 1998a, 91.
383. Tutkijan oma kokemus opettajana laboratoriohoitajakoulutuksessa vuodesta 1979 lähtien.
384. Taulukko 21, 224.
385. Taulukko 5, 104.
386. Taulukko 21, 224.
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jayhdistys r.y:n vuoden 1975 vuosikokousjulkilausumassa tuotiin tämä huoli
esille.387
Tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen suhteen käännekohta koko koulutuksen aikana oli vuoden 1971 opetuksessa. Opetus muuttui tällöin tietopuolisvoittoiseksi. Tämä tarkoitti sitä, että koululla annettavaa opetusta oli enemmän kuin sairaaloissa annettavaa opetusta. Käytännöllisen opetuksen osuuden väheneminen oli
huomion arvoista, koska kyseessä oli kuitenkin käytännön työelämän tehtäviin valmistava ammatti. Mikä selittää tämän muutoksen? Käytännöllisellä opetuksella tarkoitettiin puhtaasti ammattikäytännössä tapahtuvaa opetusta. Selittyykö käytännöllisen opetuksen väheneminen sillä, että koululla alettiin mahdollisesti tehdä enemmän harjoituksia, eikä työelämässä harjoittelua tarvittu enää niin paljon? Vai uskottiinko käytännön opetuksessa tiedon ja teorian voimaan? Toisaalta vuoden 1971
oppisisällössä tapahtui kulttuuritieteiden, lääketieteiden sekä sairaan- ja terveydenhoidon lisääntyminen kliinisen laboratorio-opin kustannuksella. Jos koululla tapahtuva harjoittelu lisääntyi, kliinisen laboratorio-opin luentomuotoisen opetuksen
täytyi vähentyä paljon. Osittain tämä opetuksen tietopuolistuminen siis johtui persoonallisuuden kehittämiseen tarkoitettujen aineiden mukaantulosta. Kaiken kaikkiaan nämä muutokset opetuksen sisällössä näkyivät ”yleisten oppiaineiden”
lisääntymisenä. Eräänä syynä tähän voi olla terveydenhuoltoalan koulutusten
ammatillistumisvaatimus. Heikinheimo-Lindholmin mukaan terveydenhuollon
koulutuksissa voitaisiin kouluttaa eri ammatteihin, mutta ei määrättyihin tehtäviin.
”Liiallinen tehtäväkeskeisyys koulutuksessa ei voi olla oikea suuntaus.”388 Tulkittiinko tämä ei-tehtäväkeskeisyys siten, että laboratorioharjoittelu oli tehtäviin opettamista ja sitä oli syytä vähentää?
Vuoden 1971 tapahtuneiden muutosten jälkeen laboratoriohoitajakoulutuksessa oli vakiintumisen kausi. Opetussuunnitelmassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia vuosien 1971–1982 välillä. Lukusuunnitelmien tuntimäärät olivat suunnilleen samat, noin 3500 tuntia lukuvuodessa. Samoin oli tilanne tietopuolisessa ja
käytännöllisessä opetuksessa; tietopuolista opetusta oli noin 2000 tuntia ja käytännöllistä opetusta noin 1500 tuntia lukuvuosittain.389 Opetussuunnitelmien rakenne
oli lukusuunnitelmien mukaan aivan sama. Muutosta tapahtui ainoastaan vuonna
1983, joka oli jo keskiasteen koulutuksen kynnyksellä olevaa aikaa. Tällöin ”van387. ”Suomen Laboratoriohoitajayhdistys r.y. haluaa kiinnittää julkisuuden huomion sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratoriohoitajavajaukseen.”…”Edelleen laboratoriohoitajavajauksesta johtuen ei
laboratoriohoitajaopiskelijoiden käytännön opiskeluvaihe vastaa sille asetettuja vaatimuksia.” (Suomen
Laboratorioyhdistys r.y:n vuosikokousjulkilausuma 1975, 4.)
388. Heikinheimo-Lindholm A 1971, 26–28.
389. Taulukko 5, 104.
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hanmuotoisessa koulutuksessa” alkoi näkyä jo tulevan keskiasteen koulutuksen
piirteitä. Muun muassa hoitotyön ja terveydenhoidon käsitteet alkoivat esiintyä.
Myös biokemia ja toinen kotimainen kieli tulivat mukaan. Vakiintunut kausi opetussuunnitelmien muuttamisessa johtui varmasti siitä, että samaan aikaan aloitettiin
keskiasteen koulutuksen suunnittelu. Tällöin ei liene ollut tarvetta enää puuttua olemassa oleviin opetussuunnitelmiin.
Taulukko 5. Kokonaistuntimäärät sekä tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen tuntimäärät vuosina 1971–1983.
Tunnit
1971
1972
1973 ja 1974
1975
1976
1977
1979–1982
Yhteensä
3520
3494
3482
3468
3478
3498
3502
%
100
100
100
100
100
100
100
Tietop.
1990
1948
1954
1912
1922
1942
1926
%
57
56
56
55
55
56
55
Käyt.
1530
1546
1528
1556
1556
1556
1576
%
43
44
44
45
45
44
45
Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972, 40.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973, 45.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1974 Lukuvuodelta 1973–1974, 34–35.
Turun sairaanhoito-oppilaitos toimintakertomus 1975 Lukuvuosi 1974–1975, 36–37.
Turun sairaanhoito-oppilaitos toimintakertomus Lukuvuosi 1975–1976, 31–32.
Turun sairaanhoito-oppilaitos toimintakertomus Lukuvuosi 1976–1977, 34–35.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1978 Lukuvuosi 1977–1978, 24–25.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1980 Lukuvuosi 1979–1980, 26.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1981 Lukuvuosi 1980–1981, 29.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1982 Lukuvuosi 1981–1982, 30.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1983 Lukuvuosi 1982–1983, 32.
Turun sairaanhoito-oppilaitos vuosikertomus 1984 Lukuvuosi 1983–1984, 33.

5.7

1983
3498
100
2080
59
1418
41

Oppisisällöt

5.7.1 Kliininen laboratorio-oppi: lääketieteellisen kemian
”esiinmarssi”
Terveystieteiden tuntimäärä kasvoi voimakkaasti koulutuksen pidennyttyä kaksivuotiseksi, mutta alkoi vähetä sen jälkeen. Vuonna 1964, kaksivuotisen koulutuksen alettua, niiden määrä oli 3042 tuntia, joka oli edelleen 86 % kaikista (3556) tunneista. Sen jälkeen tuntien määrä alkoi hieman laskea absoluuttisesti ja suhteellisesti. Vuonna 1966 niitä oli 2993 tuntia, 85 % kaikista (3514) tunneista. Vuonna
1971, 2½-vuotisen koulutuksen alettua, niiden määrä oli vähentynyt yli 150:llä eli
2830 tuntiin kokonaistuntimäärän ollessa 3520 tunneista. Kyseessä oli kuitenkin
edelleen suuri opintokokonaisuus.390
390. Taulukko 20, 223.
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Terveystieteiden lisääntyminen vuosien 1964 ja 1966 aikana selittyy sen sisällä
olevien kaikkien tieteenalojen lisääntymisenä (kliinisen laboratorio-opin, lääketieteen sekä sairaanhoidon ja terveydenhoidon). 2½-vuotisen koulutuksen alettua terveystieteiden yllättävä aleneminen tarkoitti kliinisen laboratorio-opin voimakasta
vähenemistä. Tätä suhteellista alenemista voimistaa vielä samaan aikaan tapahtuva
lääketieteiden sekä sairaanhoidon ja terveydenhoidon voimakas lisääntyminen.
Vaikka kliininen laboratorio-oppi-termiä käytetään tässä tutkimuksessa koko
laboratoriohoitajakoulutuksen ajan laboratoriotutkimuksien suorittamiseen kuuluvasta oppiaineksesta, se esiintyi kirjattuna vasta vuonna 1969 opetuksen kehittämissuunnitelmassa. Tällöin annettiin pääaineen nimeksi kliininen laboratorio-oppi.
Sitä tukivat sovellettu sairaanhoito-oppi sekä matemaattis-luonnontieteelliset
perusaineet.391 Vuosien 1964–1969 opetussuunnitelmissa esiintyi termi kliininen
lab.kurssi useamman oppikurssin sisältävän ryhmän nimessä. Oppikurssit jaoteltiin
tällöin kolmeen ryhmään, joista viimeinen on kliininen lab. kurssi: Peruskurssi I,
Sairaanhoidonjakso ja Peruskurssi II (Kliininen lab.kurssi).392
Kliininen laboratorio-oppi lisääntyi kaksivuotisen koulutuksen aikana: vuonna
1964 se oli 2491 tuntia, vuonna 1966 hieman enemmän eli 2510 tuntia ja vuonna
1971 se yllättäen vähentyi 360 tunnilla 2150 tuntiin393. Kliininen laboratorio-oppi
vuoden 1964 opetussuunnitelmassa sisälsi seuraavat kurssit: laboratoriomatematiikka, johdantokurssi, hematologia, immunologia ja aseptiikka, lääketieteellinen
(bio)kemia, kliiniskemialliset laboratoriotutkimukset, mikrobiologia ja muut morfologiset tutkimukset sekä virtsalaboratorio, kliininen mikrobiologia ja veriryhmäserologia, kliininen fysiologia, poliklinikalla tapahtuva laboratorioharjoittelu, histologia sekä farmakologia394.
Kliinisen laboratorio-opin tuntimäärän voimakasta lisääntymistä vuonna 1964
selittää osaksi laboratoriotutkimusvalikoiman ja tutkimusmenetelmien lisääntyminen, mikä tapahtui opetussuunnitelmien mukaan voimakkaana 1960-luvun alkupuolella395. Tätä kuvastaa myös kliiniseen laboratorio-oppiin sisältyvien kurssien
391. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamisesta. Kesäkuu
1969. Työryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin laboratoriokoulutuksen rehtori Helena Kekkonen
(vain alussa), Helsingin laboratoriokoulutuksen johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen
ja Laine-Maire Kyöstilä. Allekirjoittaja Laine-Maire Kyöstilä.
392. Termi esiintyy vaan lyhenteenä, joten se jää vielä epäselväksi.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus.1967–1968.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1968–1969.
393. Taulukko 20, 223.
394. Taulukko 6, 109.
395. Taulukko 16, 218.
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lukumääräinen lisääntyminen. Tuntimäärien lisäämisen syynä oli myös laboratoriohoitajien lisääntynyt ”osaamisen velvoite”. Tämä johtui siitä, että vaativimpien töiden suoritusvastuu siirtyi sairaanhoitajilta laboratoriohoitajille kun sairaanhoitajat
korvattiin laboratoriohoitajilla. Sairaanhoitajat olivat tähän asti tehneet laboratoriossa ”vaativia” tehtäviä ja teknillisten apulaisten koulutus oli ollut ”jossain määrin
avustavaa”. Nyt tämä ”osaamisvaje” täytettiin lisäämällä opetussuunnitelmaan tarvittavaa ainesta.396
Kliinisen laboratorio-opin yhtäkkinen väheneminen vuonna 1971 oli ristiriidassa vuonna 1969 opetussuunnitelmaa kehittäneen työryhmän ajatuksien kanssa.
Työryhmä esitti, että ”pääpaino opetuksessa on kliinisen laboratoriotyön osaamisella”. Samassa suunnitelmassa työryhmä myös esitti persoonallisuuden kehitystä
edistäviä oppiaineita kuten terveydenhuollollisia, sosiaalisia ja psykologisia perusaineita.397 Näyttää siltä, että vuoden 1971 oppisisällössä ”voiton saivat” terveydenja sairaanhoidolliset aineet ja myös sosiaaliset ja psykologiset perusaineet. Koska
koulutus ei tuntimäärältään pidentynyt ja näitä uusia oppiaineita piti saada mukaan,
se tapahtui kliinisen laboratorio-opin kustannuksella. Työryhmän mielestä oli tärkeää, että terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden koulutuksen tulisi olla
näiltä osin sama. Työryhmä nojautui vahvasti sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan, eikä ensin lausuttu ajatus ”kliinisen laboratoriotyön opetuksen pääpainosta” ollut enää riittävän painava joten se jäi kirjoituksen tasolle.398 Humanististen ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten aineiden lisääminen on ymmärrettävää, koska niitä oli tähän asti ollut hyvin niukasti, mutta sairaanhoitoa ja terveydenhoitoa oli ollut runsaasti. Ehkä työryhmän sidos sairaanhoitajakoulutukseen oli
liian vahva.
Kliiniseen laboratorio-oppiin sisältyvät lääketieteen erikoisalat vuoden 1971
oppiaineksessa olivat lääketieteellisen kemian tutkimukset, kliininen kemia, radiokemia, kliininen fysiologia, hematologia, kliininen mikrobiologia (vuonna 1959
396. Asiaa oli pohtinut sisäasiainministeriön vuonna 1962 asettama toimikunta, jonka tehtävä oli tehdä
ehdotuksia sairaanhoitohenkilöstöpuutteen poistamiseksi muun muassa koulutusta kehittämällä siten,
että ne vastaavat paremmin ammattien tehtäviä. Toimikunnan puheenjohtajana oli professori Ilmari Vartiainen ja jäseninä lääkintöneuvokset Leena Sibelius, Aimo Ojala ja Osmo Vartiainen, Suomen Sairaanhoitajaliiton pääsihteeri Toini Nousiainen, toimistopäällikkö Erkki Salmio ja talousjohtaja Olavi Valtonen. Sihteerinä toimi varatuomari Britta Grönmark. (1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstoimikunnan mietintö, 74.)
397. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkistamisesta. Kesäkuu
1969. Työryhmään kuuluivat rehtori Helena Kekkonen, johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen ja Laine-Maire Kyöstilä.
398. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkistamisesta. Kesäkuu
1969.
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bakteriologia). Lisäksi siihen kuuluivat laite- ja välineoppi, lääkeaineoppi sekä
ravitsemusoppi.399 Vuosina 1964, 1966 ja 1971 nämä kaikki erikoisalat olivat edustettuina, mutta tuntimäärissä tapahtui jonkin verran muutoksia. Vuonna 1964 eniten
tunteja oli kliinisessä kemiassa, noin 830 tuntia / 3556 (kokonaistuntimäärä) hematologiassa noin 690 tuntia ja mikrobiologiassa noin 627 tuntia. Vuoteen 1971 mennessä kliinisen kemian tunnit lisääntyivät yli 300 tunnilla. Hematologiassa ja kliinisessä mikrobiologiassa tapahtui vähenemistä: hematologiassa lievää ja mikrobiologiassa voimakkaampaa.400
Lääketieteellisen kemian laboratoriotutkimusvalikoima lisääntyi voimakkaasti
1960-luvun vaihteen oppiaineksessa. Oikeastaan voidaan sanoa, että ne tulivat
vasta nyt opetussuunnitelmaan. Ennen kaikkea määritysmenetelmien valikoima
lisääntyi kvantitatiivisten määritysten myötä. Kvantitatiivisista määrityksistä osoituksina olivat vuoden 1964–1965 opetussuunnitelmassa esiintyvät fotometrin
(Beckman B), kolorimetrin (Klett-Summerson) sekä liekkifotometrin käyttö sekä
vakiokuvaajien laadinta. Määrityskohtaisia vakioita ei ilmeisesti vielä ollut käytössä, koska vakiokuvaaja laadittiin seerumin ja selkäydinnesteen proteiinien sekä
verensokerin määritysten yhteydessä.401
Kliiniskemiallisista tutkimusmenetelmistä vuonna 1964–1965 opetussuunnitelmaan tulivat uutena oppiaineksena entsymaattiset menetelmät. Tosin opetussuunnitelmasta ei käy esille, mitä entsymaattisia menetelmiä opiskeltiin. Määritettäviä entsyymejä olivat SGOT (käytettiin myös lyhennettä GOT, Glutamiinihappo-oksaalietikkahappo-transaminaasi 402) ja alkaalinen fosfataasi.403
Kemiallisten määritysten mukaantulo oppiainekseen tapahtui 10–15 vuoden
viiveellä verrattuna käytännössä olevaan tilanteeseen. Esimerkiksi alkaalisen fosfataasin määrittämistä varten oli kehitetty reagenssikitti USA:ssa jo 1950-luvulla404.
Suomen sairaaloissa oli myös alkaalisen fosfataasin määritys käytössä 1950-luvun
alussa405. Tosin tutkijan tiedossa ei ole, oliko kyseessä sama määritysmenetelmä.
Muiden entsyymien, GOT- ja GPT- (ASAT ja ALAT) sekä LDH- (LD) määritykset
aloitettiin Suomessa noin vuonna 1954406. Entsyymien määrittämiseksi oli kuiten-

399. Taulukko 18, 220.
400. Taulukko 16, 218.
Taulukko 17, 219.
Taulukko 18, 220.
401. Taulukko 6, 109.
402. Hyvärinen A, Jännes J , Nikkilä E & Saris N-E 1965, 169.
403. Taulukko 6, 109.
404. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
405. Taulukko 41, 257.
406. Harjanne A 1998a, 31.
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kin olemassa lukuisia erilaisia, yhteismitattomia menetelmiä, joiden tulosten laatu
oli kuitenkin hyvin kyseenalainen407. Entsyymimäärityksiä pidettiin sairaalalaboratoriossa niin vaativina töinä, että opiskelijoiden oli osoitettava taitonsa ensin muiden tutkimusten tekemisessä ennen kuin sai kokeilla entsyymimäärityksiä408. Vaativuus ja ehkä kalleus saattoivat olla syynä siihen, ettei näitä määrityksiä ollut opetuksessa.
Liekkifotometri oli kehitetty maailmalla jo 1940-luvulla409 ja se oli käytössä
Suomessa 1950-luvun alussa410. Kivelän sairaalan laboratoriossa oli aluksi Veikko
Leppäsen itsensä rakentama ”kaikkien ihailema” laite411. PH-mittari oli myös keskeinen työväline, koska sen käyttö ilmoitetaan erikseen opetettavien aineiden joukossa412. Elektroforeesimenetelmä esiintyi myös korostuneena, mutta suhteellisen
myöhään tulleena opetusohjelmaan. Elektroforeesimenetelmä oli kehitetty niinkin
aikaisin kun vuonna 1937. Perusteet siihen oli kehitetty jo vuonna 1809413. Paperielektroforeesi kehitettiin vuonna 1950 ja selluloosa-asetaattikalvoelektroforeesi
vuonna 1957.414
Proteiinitutkimukset olivat ensi kertaa oma oppikurssinsa vuonna 1966, vaikka
sitä oli vain 4 tuntia, kun kokonaistuntimäärä oli 3514 tuntia. Vuonna 1971 se ei
esiinny enää omana oppikurssinaan415. Immunologia esiintyi oppikurssina vuosien
1964 ja 1966 opetussuunnitelmissa. Tosin se oli yhdistettynä aseptiikkaan. 416
Immunologia ei esiintynyt enää kurssin nimenä vuonna 1971417. Immunodiffuusio
ja immunoelektroforeesi alkoivat esiintyä myös uusina menetelminä vuoden 1964–
1965 opetussuunnitelmassa418.

407. 1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 25–28.
408. Tutkijan kokemus koulutuksen ajalta Jyväskylän keskussairaalan laboratorioharjoittelusta lukuvuotena 1970–1971. Sain seurata vesihauteen vieressä valmiin laboratoriohoitajan tekemää entsyymimääritystä.
409. Karni K 1996, 97–99.
410. Harjanne A 1998a, 31.
411. Harjanne A 1998a, 31.
412. Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 17.
413. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
414. Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
415. Taulukko 17, 219. Taulukko 18, 220.
416. Taulukko 16, 218
Taulukko 17, 219.
417. Taulukko 18, 220.
418. Taulukko 6, 109.
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Taulukko 6. Kliiniskemialliset tutkimukset, menetelmät ja laitteet lukuvuoden 1964–
1965 opetussuunnitelmassa.
Kliinis-kemialliset laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimusmenetel
miä, laitteita ja välineitä

Hiilihydraatit
Rasva-aineet
Valkuaisaineet
Valkuaisen osoitus virtsasta
Virtsan proteiinit
Seerumin kokonaisvalkuaisen
vakiokuvaaja ja määritys
Selkäydinnesteen
kokonaisvalkuaisen
vakiokuvaaja ja määritys
Plasman fibrinogeenin
määritys
Pyrroliväriaineet
Nukleinihapot
Munuaisten toiminta
Maksan toiminta
Ruoansulatuskanavan
toiminta
Vesi-, elektrolyytti- ja
happo-emästasapaino
Na ja K
Kloridit
Kalkki
Kalkkiaineenvaihdunnan
määrittäminen
Kolesteroli
Kreatiniinin clearence

Lasimittavälineet
Beckman B
Klett-Summerson
Entsymaattiset menetelmät
Liekkifotometria
Elektroforeesi
Immunodiffuusio
Immunoelektroforeesi
Isotopologiaa
Polariskooppi

Entsyymit
Alkaalinen fosfataasi
SGOT
Bilirubiinin määritys
Xyloosirasitus
Sinitesti
Alkaalireservi
Happo-emästasapaino
Plasman CO2 määritys
Veren, virtsan, ulosteen ja
selkäydinnesteen kokoomus
Hormonit
Glukoosimääritys
Sokerin osoitus virtsasta
Polariskopointi
Virtsan asetoniaineiden osoitus
Sappiväriaineet
Veren osoitus virtsasta
Ulostetutkimukset
Punktionesteiden ja yskösten
tutkiminen
Virtsan sedimentti
Bakteerinäytteiden tarkastelua

Lähde:
Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 17.

Toisin kuin vuoden 1964 kliinisen kemian oppiaines, vuoden 1971 oppiaines oli
kirjattu suppeasti opetussuunnitelmassa. Elimistöstä määritettäviä komponentteja
olivat hiilihydraatit, lipidit, valkuaisaineet, pyrroliväriaineet, entsyymit, vitamiinit,
hormonit ja epäorgaaniset aineet. Menetelmien periaatteista ei ollut lähdemateriaalissa kirjausta.419
Kliiniset radioisotooppitutkimukset esiintyivät kliinisen kemian oppikurssin
sisällä vuoden 1964 opetussuunnitelmassa420 ja omana oppikurssinaan vuoden
1966 opetussuunnitelmassa, vaikka sen osuus kaikista opinnoista oli vain 4 / 3514
tuntia421. Vuoden 1971 opetussuunnitelmassa sen määrä lisääntyi 10 tuntiin (kokonaistuntimäärä 3520 tuntia)422. Säteily- ja radioisotooppitekniikat (radioisotooppimerkkitekniikan idea, radioisotooppikäsite sekä isotooppien ominaisuudet) olivat
419. Oliko kyseessä opetussuunnitelman laatimisen periaatteiden muutos, koska siihen ei kirjattu kovin
tarkasti opetuksen sisältöä?
420. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 17 ja 18.
421. Taulukko 17, 219.
422. Taulukko 18, 220.
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uusia aiheita oppiaineksessa. Myös radiokemikaalien käsittely ja säilytys tulivat
erillisinä opintoina mukaan vuoden 1971 oppiaineksessa.423 Omana oppikurssinaan oleminen kuvasti taas asian tärkeyttä, vaikka sille ei annettu paljon tilaa opetuksessa. Säteilyfysiikka tuli myös mukaan uutena oppiaineksena antaen teoreettista pohjaa radioisotooppitutkimuksille424.
Radioisotooppitutkimukset tulivat kuitenkin suhteellisen myöhään koulutuksen opetussuunnitelmaan ”näkyvälle” paikalle, sillä niitä tehtiin joissakin Suomen
laboratorioissa jo 1950-luvun alussa ja 1950-luvun lopulla se oli levinnyt jo useimpiin sairaaloihin Suomessa. Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalan laboratoriossa
aloitettiin kilpirauhasen jodikertymän ja virtsanerityksen mittaukset potilaille
vuonna 1954. Myös Helsingin Marian sairaalassa aloitettiin mittaukset samoihin
aikoihin.425
Radioimmunologinen määritysmenetelmä tuli Suomeen yllättävän nopeasti.
Sen olivat kehittäneet Solomon A. Berson ja Rosalyn S. Yalow 1950-luvun puolivälissä USA:ssa ja sitä käytettiin plasman insuliinin määrittämiseen426. Isotooppilääketieteen nopeaa leviämistä Suomeen edisti se, että Maailman terveysjärjestö
WHO jakoi kehitysmaiden sairaaloiden työntekijöille opiskelustipendejä maihin,
joissa isotooppilääketiede oli pitkällä. Suomesta moni sairaalakemisti kävi kyseisen
stipendin turvin Isossa-Britanniassa teorian ja käytännön opinnoissa.427
Laite- ja välineoppi tuli ensimmäisen kerran vuoden 1969 opetussuunnitelmaan. Sen esiintyminen omana oppikurssinaan ja heti huomattavan suurella tuntimäärällä, 90 tuntia (kokonaistuntimäärä vajaa 3000 tuntia) 428, kuvasi laitevalikoiman ja määrän lisääntymistä laboratorioissa, mikä taas oli merkki teknologian voimakkaasta kehittymisestä. Laitteiden hankinta tapahtui ilmeisesti hyvin koordinoimattomasti eri laboratorioissa, koska laitteistot olivat varsin vaihtelevia eri laboratorioissa. Laitteistokirjavuuden vähentämiseksi suositeltiin yhtenäisiä laitehankintoja piiri- ja paikallislaboratorioissa429. Laboratoriohoitajakoulutukseen laiteoppi
tuli kuitenkin suhteellisen myöhään omaksi oppikurssikseen. Jo viisi vuotta aikaisemmin, vuonna 1964, laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksessa asia oli otettu esille ja esitetty laiteoppia opetussuunnitelmaan erikseen 50
423. Taulukko 28, 234.
424. Taulukko 28, 234.
425. Hyvärinen A 1998b, 41.
426. Rosenfeld L 2000, 1711.
427. Harjanne A 1998a, 33.
428. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970, 8.
429. Tulos perustuu Lääkintöhallituksen vuonna 1968 tekemään tutkimukseen, joka kohdistui 100 yksityiseen ja sairaalalaboratorioon. (1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 26, 164–
179.
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tunnilla. Siihen ei kuitenkaan menty, koska sen todettiin sisältyvän kemian töihin.430 Vuoden 1971 opetussuunnitelmassa laite- ja välineopin määrä hieman
väheni (80/3520 tuntia)431.
On huomattavaa, että vielä vuoden 1971 koulutuksen oppiaineksessa ei automaatio tullut esille, vaikka se tuli Suomen laboratorioihin jo 1960-luvun alkupuolella432. Automaation vauhdittajana oli muun muassa vaatimus siitä, että sen katsottiin olevan merkittävä laboratoriotyön laadunparantaja. Ihmistyön osuus katsottiin suureksi virhetekijäksi laboratoriotutkimuksien tuloksissa, ja automaatio oli
ratkaisu tähän.433 On mahdollista, että opetus sisälsi jo automaation, mutta sitä ei
vielä kirjattu opetussuunnitelmaan.
Kliinisen fysiologian tutkimuksia olivat toimintakokeet ja happo-emästasapaino. Astrup -tutkimus esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1971. Radioisotooppimerkkitekniikan idea ja tavallisimmat tutkimukset sekä isotooppikartoitukset
ovat edelleen omana aiheenaan opetuksessa.434
Kliinisen hematologian laboratoriotutkimuksien osalta ei paljon muutoksia
tapahtunut opetussuunnitelman sisältöön kaksivuotisen koulutuksen alettua. Anemiat olivat edelleen vahvasti esillä: vuotoanemiat, megaloplastiset anemiat, aplastiset anemiat ja hemolyyttiset anemiat435. Erilaiset sivelyvalmisteiden värjäykset
olivat uutta vuoden 1964 valikoimassa: peroksidaasivärjäys, alkaalinen fosfataasivärjäys ja Fe-värjäys. Myös radiorautatutkimukset tulivat opetusvalikoimaan radioisotooppien tultua laboratorion tutkimusmenetelmiin.436
Mikrobiologian oppisisältöön tuli mukaan virus- ja sienioppi sekä alkueläimet
vuoden 1964 koulutuksessa437. Vuonna 1971 mukana oli edelleen bakteerien tutkiminen sekä lääkeherkkyysmääritykset. Bakteerioppi sisälsi aikaisempaan tilanteeseen nähden eritellympää tietoa bakteereista. Enää ei pelkästään lueteltu eri bakteereita, vaan käytiin läpi näiden rakenne ja aineenvaihdunta. Serologia sekä veriryhmäserologia jatkuivat kuten aikaisemmin.438
Histologia oli omana kokonaisuutenaan, mutta edelleen liitettynä anatomian ja
fysiologian yhteyteen. Sytologiaa oli myös histologian kurssin sisällä. Opintoihin
430. Pöytäkirja Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, 8 pnä kesäkuuta 1964. Liite. Kokouksessa läsnä toimikunnan puheenjohtaja
B. Laurent, fil.maist. J. Harri, osastonhoitaja Mirja Suomela sekä johtajatar Liisa Turunen.
431. Taulukko 18, 220.
432. Harjanne A 1998a, 37.
433. Komiteanmietintö 1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 164-179.
434. Taulukko 28, 234.
435. Taulukko 26, 232.
436. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 16.
437. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
438. Taulukko 28, 234.
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tuli mukaan obduktion seuraaminen. Kudosten käsittely ja värjäykset olivat edelleen mukana.439
Näytteiden ottaminen ei esiinny enää erikseen vuoden 1971 oppiaineksessa440.
Se oli kuitenkin opinnoissa ja oleellinen osa myös käytännön harjoittelua441.
Farmakologia tuli myös erillisenä oppikurssinaan, tosin vain 5 tunnilla,
mukaan vuoden 1964 opetussuunnitelmaan. Kokonaistuntimäärä oli 3556 tuntia.442 Omana oppikurssina oleminen merkitsi myös farmakologian kasvavaa merkitystä potilaiden hoitamisessa. Vuonna 1971 nimike muuttui lääkeaineopiksi ja
tuntimäärä lisääntyi 20 tuntiin (kokonaistuntimäärä 3520 tuntia)443.
Laaduntarkkailu ei näy vielä laboratoriohoitajakoulutuksen vuoden 1971 opetussuunnitelman oppisisällössä, vaikka1960-luvun loppu oli sen voimakasta tulemista laboratorioissa. Laboratorioiden työn laaduntarkkailun tarve todettiin useissa
suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa 1960-luvulla444 ja USA:ssa jo
1940-luvulla445. Eri laboratorioiden tutkimustulokset erosivat toisistaan, laitteistot
olivat vaihtelevia, määritysmenetelmät tavallisimpienkin tutkimusten kohdalla olivat hyvin erilaisia, eri laboratoriot käyttivät eri yksiköitä tulostuksessa ja sovelsivat
toisistaan huomattavasti poikkeavia normaaliarvoja. Pohjoismaisen kontrollitutkimuksen mukaan entsyymimäärityksiä ei voitu arvostella lainkaan niiden virheellisyyden takia.446 Sariksen, Nuutisen ja Närväsen vuonna 1967 julkaistun tutkimuksen mukaan 37 laboratoriossa tehdyistä kontrollinäytteistä 27 % oli sallittujen
tavoiterajojen ulkopuolella. Parantaviksi toimenpiteiksi ehdotettiin säännöllistä
laaduntarkkailua kontrollinäytteillä.447
Laboratorioiden sisäinen laadunvalvonta oli vakiintunut rutiiniksi USA:ssa jo
1950-luvulla448. Suomessa toiminta alkoi yksittäisissä laboratorioissa myös
1950-luvulla. Sairaalakemisti Aulis Hyvärinen toi käytännön Suomeen Helsingin
Diakonissalaitokselle opiskeltuaan USA:ssa. Hän aloitti sisäisen laaduntarkkailun
kontrolliseerumeilla vuosina 1958–1959.449 Säännöllistä, vapaaehtoisuuteen
perustuvaa laboratoriotoiminnan tarkkailua alettiin harjoittaa vuodesta 1966 läh439. Taulukko 28, 234.
440. Taulukko 28, 234.
441. Tuokko S haastattelu 28.8.2007. Seija Tuokko toimi tuona aikana Turun kaupungin sairaalan laboratoriossa laboratoriohoitajana ja oli opiskelijoiden käytännön opiskelun ohjaajana.
442. Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
443. Taulukko 18, 220.
444. 1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 25–27.
445. Hyvärinen A 1998c, 54–64.
446. 1972:B 58, Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 25–27.
447. Saris, N-E, Nuutinen M & Närvänen S 1967, 1104–1111.
448. Hyvärinen A 1998c, 54–64.
449. Hyvärinen A 1998b, 40–42.
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tien, aluksi Helsingissä, myöhemmin muiden keskussairaalapiirien alueilla Suomen
kliinisen kemian ja fysiologian yhdistyksen toimesta.450 Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan lastenklinikan ja Meilahden sairaalan kemistit Sakari Närvänen ja
Aulis Hyvärinen aloittivat säännöllisen sisäisen laaduntarkkailun, jonka nimeksi
tuli ”Operaatio Mansikki”: kontrollinäytteenä oli teurastamolta itse haettu lehmän
seerumi.451 Vuonna 1967 Suomen Kliinisen Kemian yhdistys järjesti laboratoriotulosten yksiköitä käsittelevän tiedotustilaisuuden, jossa pohdittiin standardisointiin ja laaduntarkkailuun liittyviä kysymyksiä. Seuraavana vuonna perustettiin
kontrollitoimikunta. Yksikköuudistukset, normaaliarvojen laatiminen ja entsyymimääritysten yhdenmukaistaminen olivat laboratoriotutkimusten kehittämisen kohteina. Jatkona tälle kehitykselle perustettiin vuonna 1972 Kliinisten Laboratoriotutkimusten Laaduntarkkailu Oy.452
5.7.2 Sairaanhoito ja terveydenhoito eri ikäkausille ja lääketieteen eri
erikoisaloille sisältäen laboratoriotyön
Sairaanhoidon ja terveydenhoidon tuntimäärät lisääntyivät vuosien 1964 ja 1966
opetussuunnitelmissa. Yksivuotisessa koulutuksessa vuonna 1959 sitä oli 279 tuntia. Kaksivuotisen koulutuksen myötä, vuonna 1964, oppiaines lisääntyi parilla
sadalla tunnilla 481 tuntiin, kun kokonaistuntimäärä oli 3556 tuntia. Vuonna 1966
se väheni 413 / 3514 tuntiin. Sen määrä kuitenkin yllättäen lisääntyi vuonna 1971
yli 150 tunnilla 570 / 3520 tuntiin.453
Hoitamisen elementtejä vuoden 1971 oppiaineksessa oli muun muassa sairauksien ja eri ikäkausien sairaan- ja terveydenhoito. Tarttuvien tautien hoitaminen ei
enää esiintynyt erikseen. Tämä oli linjassa lääketieteen oppisisällön kanssa, jossa
infektiotauteja ei enää eritelty. Lääkehoito korostui ja oppiaines sisälsi yksilöidysti
koko lääkehoidon prosessin: lääkkeiden vaikutus, valmistus, jakelu, määrääminen,
säilytys, annostelu sekä lääkelaskut. Lääkehoito sisälsi myös myrkytykset. Sairaanhoito eriteltiin eri ikäkausille ja erityisesti korostui sairaanhoito lasten kehityksen
eri vaiheissa. Sairaanhoito eriteltiin myös taudeittain kuten iho- ja sukupuolitautien-, korvatautien-, naistentautien-, psykiatristen sekä kirurgisten tautien sairaanhoito. Sairaanhoidon opetuksessa oli nähtävissä prosessimaisuuden alku: hoidon
periaatteet, hoidon suunnittelu, perushoidon toimenpiteet, hoito- ja tutkimusmenetelmät sekä tarkkailu.454
450. 1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö, 25–27.
451. Hyvärinen A 1998c, 54–64.
452. Harjanne A 1998a, 3.
453. Taulukko 20, 223.
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Merkittävää vuoden 1971 oppiaineksessa oli, että laboratoriodiagnostiikka tuli
sairaanhoidon osaksi, kuten se tuli myös lääketieteen osaksi; laboratoriotutkimusten merkitys alettiin ilmaista laajemmassa yhteydessä, esimerkiksi ”laboratoriodiagnostiikka sairaanhoidon osana”.455, 456
Vuodeosastoharjoittelun määrä oli korkeimmillaan vuonna 1964 ja sen jälkeen
se alkoi vähetä voimakkaasti. Vuonna 1964 se oli 405/2070 tuntia (käytännöllinen
opiskelu)/3556 (kaikki tunnit), vuonna 1966 enää 324/1989 tuntia (käytännöllinen
opiskelu)/3514 (kaikki tunnit) ja vuonna 1971 vain 300/1530 tuntia (käytännöllinen
opiskelu)/3520 (kaikki tunnit). Mielenkiintoista oli, että vaikka vuonna 1971 sairaanhoidon ja terveydenhoidon oppiaines lisääntyi voimakkaasti, harjoittelu sairaalassa kuitenkin väheni. Siis koululla tapahtuva opetus lisääntyi.457
Sairaanhoidon ja terveydenhoidon teoreettisen ja koululla tapahtuvan opetuksen lisääminen kaksivuotisen koulutuksen alkaessa selittyy osaksi sillä, että tällöin
laboratorion henkilökuntarakenteessa tapahtui keskeisiä muutoksia. Sairaanhoitajien kouluttaminen laboratoriotyöhön ei enää ollut tarkoituksenmukaista vuodeosastojen kovan työvoimapulan aikaan ja lisääntyvien laboratoriotyön vaatimusten
takia. Tarkoitus oli, että ”sairaanhoitokoulutuksen saanutta henkilökuntaa käytettäisiin vain sairaanhoitotyöhön. Laboratorio- ja röntgenosastot olisi järjestettävä erityisesti niitä varten koulutettujen henkilöstöryhmien hoidettaviksi.” Sairaanhoidon
osaaminen koettiin kuitenkin tärkeänä laboratoriohoitajille, joten sitä lisättiin opetukseen runsaasti.458 Sairaanhoidon opetusta pitivät tärkeänä eri ammattiryhmät,
myös laboratoriohoitajat459.
Vaikka sairaanhoidon opetusta oli lisätty koulutuksessa, laboratoriohoitajat
kokivat sairaanhoidon opetuksessa sisällöllisen kehittämisen tarvetta 1970-luvun
alussa. Ammattijärjestö oli yhteydessä ammattikasvatushallitukseen ja toivoi sairaanhoidon opetuksen tehostamista. Olemassa olevan sisällön painotus oli perussairaanhoidossa. Ammattijärjestö halusi tehokasta teoreettista ja käytännön opetusta sellaisia tilanteita varten, joissa laboratoriohoitaja oli tekemisissä potilaan
454. Taulukko 27, 233.
455. Taulukko 27, 233.
456. Merkitsikö tämä laboratoriotyön kytkemistä sairaanhoitoon?
457. Taulukko 21, 224.
458. Asiaa oli pohtinut sisäasiainministeriön vuonna 1962 asettama toimikunta, jonka tehtävä oli tehdä
ehdotuksia sairaanhoitohenkilöstöpuutteen poistamiseksi muun muassa koulutusta kehittämällä siten,
että ne vastaavat paremmin ammattien tehtäviä. Toimikunnan puheenjohtajana oli professori Ilmari Vartiainen ja jäseninä lääkintöneuvokset Leena Sibelius, Aimo Ojala ja Osmo Vartiainen, Suomen Sairaanhoitajaliiton pääsihteeri Toini Nousiainen, toimistopäällikkö Erkki Salmio ja talousjohtaja Olavi Valtonen. Sihteerinä toimi varatuomari Britta Grönmark. (1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstoimikunnan mietintö, 36, 74.)
459. Airenne H 1973, 22–23.
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kanssa. Toivottiin tarkennusta opiskelijan tehtäväalueeseen vuodeosastoharjoittelussa ja haluttiin laajempaa huomiota vuodeosaston ja laboratorion yhteistyömuodoista ja keskinäisen toiminnan järjestelystä.460 ”Hyvää yhteispeliä” ja yhteistä
tavoitetta kaivattiin ammattiryhmien keskinäisen kilpailun sijaan461.
5.7.3 Lääketiede: sisätaudit ja kirurgia vahvistuvat sisältäen
laboratoriotyön
Lääketieteen määrä pysyi tasaisena aina vuoteen 1971 asti. Vuonna 1964 sitä oli 70/
3556 tuntia (kaikki tieteet), ja vuonna 1966 sitä oli suunnilleen saman verran.
Vuonna 1971 sen määrä nousi jopa 110 tuntiin/3520 (kaikki tieteet).462
Lääketieteen tuntimäärien lisääntymistä voi selittää uusien sairauksien ilmenemisellä ja lääketieteen kehittymisellä ja ehkä myös sillä, että laboratoriotutkimukset liittyivät sen sisältöön. Sisätautien tuntemus lääketieteessä alkoi vahvistua, ja ne
olivat laajin tautiryhmistä. Sisätautien oppiainekseen tuli lisää sisältöä vuoden 1955
tilanteeseen verrattuna: verenkiertoelinten sairaudet laajemmin, virtsatiesairaudet,
sidekudossairaudet, laajentunut veritautien alue, trooppiset taudit ja myrkytykset.
Kirurgian oppisisältö laajeni eri elinten ja ruumiinosien kirurgiaan: munuaisten ja
virtsateiden, rintaontelon, hermoston, verisuoniston, ruoansulatuskanavan, syövän
sekä palo-, paleltuma- ja syövytysvammojen kirurgia.463 Kirurgian oppisisällön
laajeneminen tapahtui samaan aikaan kun tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä kasvoi. Vuonna 1947 loukkaantuneita oli 2000 ja vuonna 1955 6000.
Vuosina 1965–1970 loukkaantuneiden määrä oli vuosittain jo noin 15 000.464 Tämä
saattoi olla selityksenä oppisisällön laajenemiselle.

460. Airenne H 1973, 22–23.
461. Heikinheimo-Lindholm A 1973, 6–7. Toimistopäällikkö, Ammattikasvatushallitus.
462. Taulukko 20, 223.
463. Taulukko 26, 232.
464. Suomen virallinen tilasto XI: 72, 73 1975, 170.
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Lastentautien sisältö väheni, eikä infektiotaudeista ole enää erillistä mainintaa.
Mukaan oppiainekseen tulivat myös eriteltynä kansantaudit ja niiden ehkäisy sekä
epidemiologia.465 Tartuntatautien vuoksi hoitoon otettujen potilaiden määrä vuosina 1950–1971 väheni 24 289:stä 4 513:een466, mikä osaksi selittänee infektiotautien vähenemisen oppiaineksessa.
Vuoden 1971 lääketieteen oppiaineksessa tuli esille erityisesti laboratoriotutkimusten käyttö eri sairauksien hoidossa467. Aikaisemmin lääketieteen opetuksen
sisältö koostui lähinnä sairauksista ilman laboratorioyhteyden mukanaoloa. Ilmeisesti laboratoriotutkimukset olivat saamassa merkittävän aseman potilasdiagnostiikassa. Tätä ajatusta puoltaisi samaan aikaan tapahtunut laboratoriotutkimusvalikoiman ja analyysimenetelmien kehittyminen.
5.7.4 Perusluonnontieteet ja ideatieteet: solutasolle ihmisen
elimistössä, automaattinen tietojen käsittely mukaan
laboratoriotyöhön
Perusluonnontieteiden määrä yksivuotisessa koulutuksessa, vuonna 1959, oli 223
tuntia, kun kokonaistuntimäärän oli 1957 tuntia. Niiden määrä lisääntyi kaksivuotisessa koulutuksessa, vuonna 1964, 370 tuntiin kokonaistuntimäärän ollessa 3556
tuntia. Lisääntyminen jatkui edelleen 2½-vuotisessa koulutuksessa, vuonna 1971,
390 tuntiin kokonaistuntien ollessa 3520 tuntia. Niiden suhteellinen osuus kaikista
tunneista pysyi kuitenkin samalla tasolla, noin kymmenesosana. Se oli edelleen toiseksi suurin tieteenalaryhmä.468 Se sisälsi samoja oppikursseja kuten aikaisemminkin koulutuksen alussa: anatomia, fysiologia ja histologia sekä epäorgaaninen ja
orgaaninen kemia ja fysiikka.469
Ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan käsittelyssä vuoden 1971 oppiaineksessa mentiin solutasolle (solun rakenne sekä kemiallinen ja fysiologinen toiminta).
Elimistön immuniteettia alettiin myös käsitellä, ja se sekä imusuonisto, antigeeenit
ja vasta-aineet saivat keskeisen sijan oppiaineksessa.470 Tämä oli luontevassa yhteydessä samoihin aikoihin tapahtuneeseen immunologisten menetelmien kehittymiseen.

465. Taulukko 26, 232.
466. Taulukko 35, 250.
467. Taulukko 26, 232.
468. Taulukko 20, 223.
469. Taulukko 14, 216. Taulukko 15, 217. Taulukko 16, 218. Taulukko 17, 219. Taulukko 18, 220.
470. Taulukko 26, 232.
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Ideatieteiden osuus pysyi samana myös kaksivuotisessa koulutuksessa. Määrä
lisääntyi koulutuksen kokonaistuntimäärän lisääntyessä. Yksivuotisessa koulutuksessa vuosina 1955 ja 1959 sitä oli noin 40 tuntia, kaksivuotisessa koulutuksessa
vuosina 1964 ja 1966 määrä lisääntyi 70 tuntiin. 2½ -vuotisessa koulutuksessa
vuonna 1971 sitä oli 80 tuntia.471 Vuosina 1955–1966 ideatieteet sisälsivät ainoastaan matematiikan. Vuonna 1971 mukana oli ”tilasto” ja automaattinen tietojen
käsittely.472
Muutoksena aikaisempaan matemaattinen oppisisältö vuoden 1971 opinnoissa
sisälsi peruslaskutoimituksia, laskuharjoituksia, virhetarkastelua, suureet ja mittayksiköt. Laboratorioanalyyseihin liittyviä laskutoimituksia oli uudistettu ja oppisisältönä olivat fotometrisen mittauksen laskut (transmissio ja ekstinktio) ja konsentraatiolaskut: konsentraation muuttaminen toiseksi, laimennus-, seos-, tilavuus- ja
painoprosenttilaskuja.473 Fotometristen laskutoimitusten tuleminen kertoo fotometrilaitteiden lisääntyneestä merkityksestä laboratoriotyössä sekä fotometrisen
mittauksen tarkentumisesta analyysissä. Aikaisemman kaltaista sisältöä olivat
pH-arvojen laskeminen analyyseissa sekä kemiallisiin yhdisteisiin liittyvät laskut
muun muassa tiheyslaskut. Edelleen mukana oli myös potenssi-, juuri- ja logaritmioppia, prosenttilaskua, kemiallisen kaavan määrittämistä ja laskutikun käyttöä.474
Automaattinen tietojenkäsittely tuli mukaan opintoihin tilastoinnin kanssa
omana oppikurssinaan vuoden 1969 opintoihin475. Se ja tilastointi korostuivat
myös laboratorioanalysaattoreissa: syöttö-, tulostus-, muistisovellutuksissa ja
yleensä sairaalasovellutuksena. Laskutikkua käytettiin kuitenkin edelleen vuoden
1971 opinnoissa.476 On mielenkiintoista, että laiteoppi tuli omana oppikurssinaan
samaan aikaan automaattisten tietojenkäsittelyn kanssa. Voisi olettaa, että ensin laitevalikoima monipuolistui ja sai siten oman paikkansa opetussuunnitelmassa ja
myöhemmin siihen liittyi mukaan automaattinen tietojen käsittely. Automaattinen
tietojenkäsittely tuli laboratoriohoitajakoulutukseen suunnilleen samoihin aikoihin,
kuin siitä järjestettiin koulutusta laboratoriolääkäreille ja kemisteille. Kliinisen
kemian yhdistys järjesti ensimmäisen automaatiota ja tietojenkäsittelyä koskevan
luentopäivän vuonna 1969.477

471. Taulukko 20, 223.
472. Taulukko 7, 210.
473. Taulukko 28, 234.
474. Taulukko 24, 229. Taulukko 28, 234.
475. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970, 8.
476. Taulukko 28, 234.
477. Harjanne A 1998a, 37.
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5.7.5 Kulttuuritieteet: osallistuminen, yhteisöllisyys, ammatti,
demokratia, sodankäynti
Kulttuuritieteiden määrä ja suhteellinen osuus oli kokonaisuudessaan hyvin nousujohtoinen. Nousu oli lievää vuoteen 1966 asti, mutta se nousi voimakkaasti vuoden
1971 opetussuunnitelmassa. Niitä oli vuonna 1964 vielä 74 / 3556 tuntia (kaikki
tunnit) ja vuonna 1966 vähän enemmän, 81 / 3514 tuntia. Vuonna 1971 sen määrä
oli jo lisääntynyt 220 / 3520 tuntiin.478
Koulutuksen alkuvaiheesta, vuodesta 1955 vuoteen 1966, kulttuuritieteet koostuivat kokonaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä479. Vuoden 1955 oppikursseina olivat vaitiolovelvollisuus, laboratorio sairaalan osana, sairaanhoitolaitoksen
kehitys, palontorjunta sekä psykologia. Kyseessä oli kuitenkin hyvin pienet tuntimäärät, 1–2 tuntia kurssia kohden.480 Sosiologia, kasvatus- ja opetusoppi, hallinnolliset aineet sekä ”velvollisuus aineet” (sairaanhoitotyön velvoitteet sekä virkamiehen oikeuden ja velvollisuudet) tulivat opetukseen vuonna 1964481. Humanistiset aineet tulivat opetussuunnitelmaan 1969. Humanistisia aineita olivat äidinkieli
ja vieraat kielet. Niiden asema ei silloin ollut kuitenkaan vielä kovin vakaa, koska
ne esiintyivät vuoden 1969–1970 opetussuunnitelmassa ainoastaan lukusuunnitelmassa, muun muassa äidinkieli esiintyi pelkästään nimenä, tuntimäärien kohdalla
oli viiva. Vieraan kielen tuntimäärä oli 36 tuntia, mutta opetussuunnitelmasta ei
löydy kummallekaan tarkempaa sisältöä kuten muille oppikursseille.482
Myöhemmin humanististen tieteiden asema kuitenkin selkiintyi ja vahvistui.
Niitä oli vuoden 1971 opetussuunnitelmassa 60 tuntia kokonaistuntimäärän ollessa
3520 tuntia. Humanistiset tieteet sisälsivät tällöin äidinkielen (20 tuntia) ja vieraankielen (40 tuntia). Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet sisältävät sosiologian (20
tuntia), psykologian (40 tuntia), sosiaalipolitiikan (20 tuntia), terveydenhuollon
periaatteet (20 tuntia) sekä laboratoriohoitajan työ ja periaatteet ja sairaanhoidon
historian (60 tuntia).483 Kasvatusoppia oli vuosien 1964–1968 opetussuunnitelmissa484, mutta ei enää vuosien 1969–1970 opetussuunnitelmassa485. Se tuli opin-

478. Taulukko 20, 223.
479. Taulukko 20, 223.
480. Taulukko 14, 216.
481. Taulukko 16, 218.
482. Turun Laboratorio-opiston toimintakertomus 1969–1970, 8.
483. Taulukko 18, 220.
484. Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967.
Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.9.1967–31.8.1968.
Turun Laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1968–1969.
485. Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970.
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toihin kasvatustieteenä seuraavan kerran lukuvuonna 1983–1984 keskiasteen koulutuksen kynnyksellä. Mikä sai sen poistumaan opinnoista noin 15 vuodeksi? Tämä
suuntaus oli ristiriidassa koulutuksen kehittämisestä käytyjen keskusteluiden
kanssa. Kaikkien terveydenhuollon ryhmien koulutusten eräänä tavoitteenahan oli
”kyky neuvoa ja ohjata”. 486 Sen sijaan terveyskasvatusta oli opinnoissa lukuvuodesta 1973–1974 lähtien. 487 Terveyskasvatuksen mukaantulo opetukseen oli
yhteiskunnan linjan mukainen, kansanterveyslain velvoittama. Lääkintöhallitus
antoi vuonna 1972 ohjeita terveyskasvatuksen tehostamisesta terveyskeskuksissa.488 On ilmeistä, että terveydenhuoltoa koskevat ohjeet otettiin huomioon
myös koulutuksessa.
Terveydenhuollollisten ja yhteiskuntatieteellisten perusaineiden lisääntyminen
sekä humanististen aineiden mukaantulo merkitsi, että koulutuksessa alettiin kiinnittää huomio opiskelijoiden persoonallisuuden kehittämiseen489. Vuoden 1971
oppisisällön ihmiskuva tarkentui käsittäen ”ihmisen psyykkisenä ja sosiaalisena
olentona”. Ihmisestä ”tuli sosiaalisempi” kuin aiemmin.490 Näitä painotti myös
laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamiseksi ammattikasvatushallituksen asettama työryhmä vuonna 1969491. Opetussuunnitelman mukaan
työntekijän odotettiin olevan kykenevä kommunikoimaan jopa vieraalla kielellä.
Laboratoriohoitajan ilmaisulla ja kommunikoinnilla oli merkitystä. Puhetilanteisiin
ja äänenkäyttöön annettiin opetusta. Myös ryhmätyö korostui oppiaineksessa.492
Vuoden 1960-luvun lopulla terveydenhuoltohenkilökunta alkoi kiinnittää huomiota eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin. Tämä
konkretisoitui muun muassa sairaanhoitajien, kätilöiden, lastenhoitajien, apuhoita486. Heikinheimo-Lindholm A 1971, 26–28.
487. Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1971Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus Lukuvuodelta 1973–1974, Turku 1974.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1975–1976.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1976–1977.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1978 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1977–1978.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1989 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1979–1980.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1981 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1980–1981.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1982 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1981–1982.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1983 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1982–1983.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1984 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1983–1984, 33.
488. Terveyskasvatuksesta 1973, 29-31.
489. Taulukko 20, 223.
490. Taulukko 29, 235.
491. Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman
työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkistamisesta. Työryhmään kuuluivat rehtori Helena Kekkonen, johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen ja
Laine-Maire Kyöstilä. 1969.
492. Taulukko 29, 235.
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jien, lääkintävoimistelijoiden, röntgenhoitajien ja laboratoriohoitajien ensimmäisillä yhteisillä opintopäivillä. Erityisesti näiltä opintopäiviltä mainittiin, että
”mekaanisen työn suorittajat, laboratorio- ja röntgenhoitajat, toivat esiin yhteistyöntarpeen kokonaishoitoon pyrittäessä ja hädän siitä, ettei potilasta unohdettaisi
ihmisenä, yksilönä”. Opintopäivillä vaadittiin myös, että työntekijä olisi otettava
huomioon yksilönä, joka kykeni myös toimimaan yhteistyössä eri ryhmien
kanssa.493 Samaa painotti ammattikasvatushallituksen tarkastaja Laboratoriohoitaja -lehden artikkelissa. Hänen mukaansa eri henkilökuntaryhmien koulutuksessa
tulisi kehittää muuan muassa yhteistyökykyjä. Terveydenhuollon kokonaisuus
tulisi nähdä koulutuksen suunnittelussa. 494 Nämä teemat näkyivätkin jo vuoden
1971 opetussuunnitelman sisällössä. Oppiaineksessa oli selvästi nähtävissä yhteisöllisyyden ajatus.495
Laboratoriohoitajien ympärillä olevaa toimintajärjestelmää laajennettiin ottamalla mukaan oppisisältöön seuraavia aiheita: terveydenhuoltojärjestelmä, sosiaalipolitiikka, kuntoutus sekä koulujärjestelmä496. Ammattijärjestö painotti jo aikaisemmin osallistumista, yhteiskuntademokratiaa, sairaalademokratiaa ja omien etujen ajamista. Vuoden 1969 Laboratoriohoitajalehdissä teema tulee erityisesti
esille.497 Se on tietysti luontevaa, kun on kyseessä ammattijärjestön julkaisu, jolla
pyritään saamaan jäsenet tietoisiksi omasta asemastaan ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.
Demokratisointi ei ollut kuitenkaan pelkästään ammattijärjestön intresseissä.
UNESCOn, Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön,
Japanissa vuonna 1972 toimeenpaneman aikuiskasvatuskonferenssin eräänä keskeisenä tavoitteena olivat yhteiskunnallisesti kehittyvät ja yhteiskuntansa kanssa
kehittyvät kansalaiset. Demokratisoiminen oli eräs keskeisimpiä keinoja tässä kehityksessä. 498
Vuoden 1971 oppiaineksessa laboratoriohoitajan asema ja yhteys ympäristöön
laajeni entisestään silti yksilöä edelleen korostaen. Työntekijän terveyden ylläpitämisessä tapahtui muutos. Liikunta ja voimistelu tulivat mukaan. Työasentojen merkitys työntekijän terveydelle korostui. Terveellinen ravinto oli mukana kuten aikaisemmin. Siinä korostettiin tarkemmin ravinnon tehtäviä, ravintoaineita, energian

493. Ahola T 1969, 29–30.
494. Heikinheimo-Lindholm A 1971, 26–28.
495. Taulukko 29, 235.
496. Taulukko 29, 235.
497. Tohka L 1969b, 1.Laboratoriohoitajalehden pääkirjoitus käsittelee yhteiskuntademokratiaa ja sairaalademokratiaa tutkijan havainnon mukaan ensimmäisen kerran lehden historiassa.
498. Aikuiskasvatus ja yhteiskunnallinen muutos 1973.
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saantia, vitamiineja ja kivennäisaineita.499 Tässä opetussuunnitelmassa oli jo selvästi nähtävissä terveyskasvatuksen nousu ehkäisevän terveydenhuollon työmuotona. Lääkintöhallituksen vuonna 1972 antamissa terveyskasvatuksen tehostamista
koskevissa ohjeissa olivat keskeiset osa-alueet samat kuin edellä opetussuunnitelman sisällössä: ravintoneuvonta, tapaturmien torjunta ja liikuntakasvatus. Merkittävät osa-alueet, tupakoinnin vähentäminen ja raskauden ehkäisyneuvonta, eivät
kuitenkaan näkyneet koulutuksen oppisisällössä.500
Työn näkökulma muuttui minä -lähtöisyydestä ammattikunnan tasolle vuoden
1971 oppiaineksessa. ”Minä” -työntekijänä muuttui terveydenhuollon ammatiksi ja
ammattilaiseksi. Työstä ja työntekijästä puhuttiin objektiivisemmin, ”ulkoisemmin” kuin aikaisemmin. Työhön ei tällöin enää ollut koulutuksen alun minä -suhdetta. Työ oli jotain minun ulkopuolellani olevaa, jonkun ammatin suorittamaa.
Työntekijä nähtiin ammatinharjoittajana. Enää ei puhuttu viranhaltijasta, vaan tietyn ammattiryhmän jäsenestä. Henkilökohtainen velvollisuus ja vastuu määriteltiin
ulkoisemmin ammatin kautta. 501 Opetussuunnitelma heijasti yleistä suuntausta.
1970-luvun alussa alettiin terveydenhuollon eri työntekijäryhmien koulutuksen
suunnittelussa puhua ammatteihin kouluttamisesta. Enää ei haluttu puhua määrättyihin tehtäviin kouluttamisesta, koska ne terveydenhuollossa muuttuivat jatkuvasti. Ammatteihin kouluttaminen toteutti ”kokonaisuus-tavoitteen” saavuttamisen.502
Yhteiskunnallisten oppiaineiden mukana olo ammatillisessa koulutuksessa oli
myös UNESCOn tavoitteissa. Sen mukaan ammatillisen koulutuksen tulisi sisältää
muutakin kuin koulutuksen tuotantotehtävän. Ammatillisten koulutusten opiskelijoiden tulisi myös pitää mielessään muut yhteiskunnan roolit-kulttuuriset, sosiaaliset ja poliittiset. Inhimillisen kehityksen tulisi olla päämääränä sinänsä, ”koska
inhimillisen pääoman rajoittaminen ehkäisee yhteiskunnan kehitystä paljon enemmän kuin finanssipääoman rajoittaminen”.503 Yhteiskuntatieteiden merkittävyys
nähtiin koko koulujärjestelmässä. Niillä katsottiin olevan aktiivinen rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Erityisesti sitä
painotettiin korkeakoulutuksen kehittämisessä, mutta se näkyi myös alemmanasteisessa laboratoriohoitajakoulutuksessa.504

499. Taulukko 29, 235.
500. Terveyskasvatuksesta 1973, 29–31.
501. Taulukko 29, 235.
502. Heikinheimo-Lindholm A 1971, 26–28.
503. Aikuiskasvatus ja yhteiskunnallinen muutos Suomen UNESCO-toimikunnan julkaisusarja No 1.
Lyhennelmä aikuiskasvatuskonferenssista Tokiossa 25.7.–7.8.1973.
504. Uudistuvat yhteiskuntatieteet 1974 Raportti seminaarista Helsingissä 27.5.1974.
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Vuoden 1971 oppiaineksessa turvallisuus oli siirtynyt työympäristöstä maailmanlaajuiseksi. Työyhteisön turvallisuuteen sisältyi, kuten aikaisemminkin, tartuntojen ehkäisy sairaalassa aseptista työskentelyä korostaen. Uutena turvallisuusriskinä olivat sodankäynnit ja ympäristökatastrofit. Erityisesti nousivat esille ydintaisteluaineet, biotaisteluaineet ja taistelukaasut. Sodankäyntiin ja ympäristön katastrofeihin liittyvä suojelu oli myös esillä: säteilysuojaus, väestönsuojelu ja suojeluorganisaatio, virasto ja laitossuojelu.505
Opetussuunnitelman sisällössä työturvallisuus ei sisältänyt laboratoriokemikaalien haitallisuutta ja niiltä suojautumista. Kemikaalien turvallinen käyttö oli
ilmeisen vierasta laboratoriohoitajille. Ehkä se oli organisaatiossa ylempien henkilöiden, kuten kemistien, vastuulla. Vuonna 1973 esiteltiin Laboratoriohoitaja -lehdessä kirja, joka käsitteli laboratoriokemikaalien hävittämistä. Kirja oli tarkoitettu
kemisteille, mutta oli ”hyvää luettavaa muillekin laboratoriossa työskenteleville”.
Kirjan esittelyssä sanottiin muun muassa, että vanhentuneita kemikaaleja ei saa
kaataa viemäriin. Tämä nykyään itsestään selvä asia tuotiin uudenlaisena tietona
esille.506 1970- luvun alku oli yhteiskunnassa työsuojelun voimakkaan tulemisen
aikaa. Työsuojelun valvontalaki ja asetus astuivat voimaan vuonna 1973507. Aikaisempi vastaava laki, ammattientarkastuslaki, oli niinkin vanha kuin vuodelta
1927508. Työsuojelun voimakas tuleminen yhteiskunnassa ei näkynyt vielä laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa vuonna 1971. Ammattijärjestö oli
kuitenkin ajanhermolla. Se muun muassa kannusti laboratoriohoitajia omalta osaltaan aktiivisesti osallistumaan työsuojeluvaltuutettujen ja -toimikuntien vaaleihin.509

5.8

Tutkintonimike on edelleen muutoksessa

Tutkinto- ja ammattinimike oli muuttunut 1960-luvulle tultaessa laboratorioteknillisestä apulaisesta laboratorioapulaiseksi. Näihin nimikkeisiin ei oltu tyytyväisiä.
Niinpä vuonna 1960 ammattijärjestö ehdotti lausunnossaan tekeillä olevaan sairaanhoitotoimen harjoittajia ja sairaanhoitoalan oppilaitoksia koskevaan lakiluonnokseen, että nimitys laboratorioapulainen korvattaisiin kaikissa kohdissa sairaa505. Taulukko 29, 235.
506. LUETTUA 1973, 11.
507. 131/1973 Laki työsuojelun valvonnasta.
954/1973 Asetus työsuojelun valvonnasta.
508. 72/1927 Ammattientarkastuslaki.
509. Luodelahti P 1974, 1.

122

lalaborantilla.510 Myös kouluttajat pitivät kiinni sairaalalaborantti -nimikkeestä.
Turun laboratorioapulaisten kursseja valvova toimikunta esitti lääkintöhallitukselle
kehittämissuunnitelmassaan sairaalalaborantin arvoa 2½ vuoden koulutuksen
käyneille.511 Tutkintonimike muutettiinkin toiveen mukaiseksi. Kun lääkintöhallitus nimesi koulutusta valvovat toimikunnat uudelleen vuoden 1965 alussa, uusi
nimitys oli tällöin ”sairaalalaboranttikursseja valvova toimikunta”.512
Nimikeasia näytti olevan järjestyksessä Sairaalalaborantti -lehden päätoimittajan mukaan vuoden 1965 alussa. Laboratorioapulaisten kurssi oli tällöin muuttunut
Sairaalalaboranttikouluksi.513 Ensimmäiset kaksivuotisen koulutuksen saaneet
valmistuivat vuonna 1965 sairaalalaborantteina valtion koulusta Helsingissä514.
Helsingin kaupungin laboratoriokoulusta valmistuneet saivat sairaalalaboranttitodistuksen vuonna 1965. Kuitenkin heidät merkittiin Lääkintöhallituksen laboratorioteknillisten apulaisten luetteloon.515 Turussa oletettiin myös, että ensimmäiset
sairaalalaborantit valmistuisivat joulun alla 1965516. Toisin kuitenkin kävi. Nimike
muutettiin yllättäen lääkintöhallituksen päätöksellä laboratoriohoitajaksi vielä
vuonna 1965.517 Sitä nimikettä käytettiin myös lääkintöhallituksen terveydenhuoltohenkilöstön keskuskortistossa.518 Turun laboratoriohoitajakursseilta valmistuivat
ensimmäiset laboratoriohoitajat 22.12.1965519, toisin kuin aiemmin oletettiin. Uusi
nimike, laboratoriohoitaja, oli sekä koulutuksessa että ammattinimikkeessä520
510. Toimintakertomus v:lta 1959 1960, 5–6. Suomen Sairaalalaborantit ry:n toimintakertomus vuodelta
1959, kohta toiminta.
511. Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle, 25.2.1963.
Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana puheenjohtaja B. Laurent.
512. Lääkintöhallituksen kirje sairaalalaboranttikursseja ja Röntgenlaborantteja valvoville toimikunnille. Helsingissä tammikuun 25 pnä 1965, DN:o 697.1965.K. Ylijohtaja Aatto Virta ja lääkintöneuvos
A.Ojala.
513. Isoviita R 1965,1.
514. Sammalkorpi I 1968b, 2–3.
515. Kekkonen H 1965a, 8–10.
516. Käytössäni ollut lähde on päivätty 16 kesäkuuta 1965, jolloin asia ei ollut vielä toteutunut. Lähde
on Turun Sairaalalaboranttikurssien johtajattaren Liisa Turusen kirje Suomen Sairaalalaborantit R.n
puheenjohtajalle Auli Vallille.
517. Sammalkorpi I 1968b, 2–3.
518. Tämä kävi ilmi ammattijärjestön lehdessä olevasta jatkokoulutusilmoituksesta: Lääkintöhallituksen kirjelmä D N:o 3259, 1965. K Kirjelmän mukaan laboratorioapulaisten 6 viikon lisäoppijakson käyminen pätevöittää heidät laboratoriohoitajiksi (sairaalalaboranteiksi). (Särkkä S 1965, 2)
Samaa viestitti myös Helsingin kaupungin laboratoriokoululta Helena Kekkonen: ”Lääkintöhallituksen
22. 9. 1965 antaman päätöksen mukaan koulumme sairaalalinjan oppimäärän suorittaneet oppilaat tullaan merkitsemään sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon laboratoriohoitajina.” (Kekkonen H 1965b, 4–5.)
519. Turun laboratoriohoitajakursseilta 22.12.1965 valmistuneet ensimmäiset laboratoriohoitajat 1965, 5.
520. ”Tutustuttiin lääkintöhallituksen lähettämään kurssien uuteen todistuslomakkeeseen. Huomioitiin,
että siinä esiintyi nimen muutos: Laboratoriohoitajakurssit ja vastaavasti ammattinimi laboratoriohoitaja.” (Turun sairaalalaboranttikursseja valvovan toimikunnan kokouspöytäkirja. 18.10.1965, 1§. Allekirjoittajina puheenjohtaja B. Laurent ja sihteeri Liisa Turunen.)
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Ammattiyhdistys ei lämmennyt kovin innokkaasti laboratoriohoitaja -nimikkeelle. Vielä kahden vuoden kuluttua nimikkeen tulosta he käyttivät sairaalalaborantti -nimikettä ammattijärjestön ja lehden nimenä sekä lehdessä olevissa useissa
artikkeleissa. Heidän oli kuitenkin taivuttava uuden nimikkeen (laboratoriohoitaja) käyttöön.521 Nimenmuutos olikin seuraavan vuosikokouksen tärkein asia.
Niinpä maaliskuun 12. päivänä 1967 pidetyssä vuosikokouksessa Suomen Sairaalalaborantit ry:n nimi muutettiin Suomen Laboratoriohoitajayhdistys ry:ksi ja lehden nimeksi tuli Laboratoriohoitaja.522 Kuitenkin joissakin avoimien paikkojen
ilmoituksessa haettiin sairaalalaboranttia sijaiseksi vielä seuraavana kesänä heinäkuussa 1967, kaksi vuotta nimen muutoksen jälkeen523.
Nimikkeen muuttuessa ei ollut itsestään selvää, että aikaisemman koulutuksen
saaneet olisivat saaneet automaattisesti uuden tutkinto- ja ammattinimikkeen
mukaisen statuksen. Tämä koski erityisesti tilannetta, jossa uuden nimikkeen
mukainen koulutus oli aikaisempaa pidempi. Henkilöt, jotka olivat valmistuneet
aikaisemmin yksivuotisesta koulutuksesta laboratorioapulaisina, saattoivat halutessaan pätevöityä laboratoriohoitajiksi täydennyskoulutuksen avulla.524 Laboratoriohoitaja vakiintui kuitenkin ammattikunnan nimikkeeksi, ollen käytössä noin kolmekymmentä vuotta. Vuonna 1998 nimike vaihtui bioanalyytikoksi. Nimike on ollut
käytössä ainoastaan koulutuksen tutkintonimikkeenä, ammattinimikkeenä on edelleen säilynyt laboratoriohoitaja.525

5.9

Erikoislaboratoriohoitajakoulutus

1970-luvulla tapahtui merkittävä kehitys laboratoriohoitajien jatkokoulutusmahdollisuuksissa. Silloin käynnistyi laboratoriohoitajille erikoiskoulutus. Koulutus oli
lukuvuoden mittainen (noin 1000 tuntia526). Ensimmäinen erikoiskoulutus alkoi
Helsingin kaupungin laboratoriokoulussa vuonna 1971. Seuraavana vuonna koulu-

521. Päätoimittaja kirjoittaa lehden pääkirjoituksessaan: ”Taas on tullut vuosikokouksen aika.
Toivottavasti te kaikki tulette joukolla mukaan, sillä meidän on päätettävä m.m. nimenmuutoksesta. Me
olisimme tunteneet sairaalalaborantti nimityksen omaksemme, mutta kun nyt suurin osa on jo laboratoriohoitajia ja uusia valmistuu jatkuvasti, niin on kai asiallista muuttaa niin yhdistyksen kuin tämän julkaisunkin nimi.” (Isoviita R 1967, 1)
522. Suomen Sairaalalaborantit ry:n vuosikokouksen pöytäkirja. 12.3.1967, § 12, 11–12.
523. Sairaalalaborantti 1967, 13.
524. Sammalkorpi I 1968a, 3.
525. Opetusministeriön kirje väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta, osoitettu Helsingin väliaikaiselle
ammattikorkeakoululle 28.10.1997. Opetusministeriön päätös 57/401/97.
526. Kekkonen H 1971, 12.
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tus siirtyi Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitokseen. Samana vuonna (1972) erikoiskoulutus alkoi myös Turussa.527
Koulutus sisälsi erikoistumisen jollekin laboratoriotyön erikoisalalle ja hallinnollisen ja työnjohdollisen osuuden. Turun erikoislaboratoriohoitajakoulutuksessa
lukuvuonna 1972–1973 pääaineena oli kliininen kemia ja lisäaineena kliininen
hematologia. Opinnot sisälsivät myös sairaanhoidon hallinto-oppia sekä sosiaalisia
ja psykologisia aineita. Koulutuksen tavoitteena oli, että opiskelijat pystyvät koulutuksen jälkeen hallitsemaan laajaa ammattitaitoa ja -tietoa vaativat laboratoriotutkimukset ja ymmärtävät niiden merkityksen potilaiden hoidossa sekä pystyvät hallinnollisiin tehtäviin laboratorio-osastolla.528
Vuonna 1984 alkaneessa keskiasteen koulunuudistuksessa yhdistettiin laboratoriohoitaja- ja erikoislaboratoriohoitajakoulutukset lukuun ottamatta hallinnollisia
opintoja529. Erikoiskoulutus jatkui kuitenkin Turussa vielä vuoteen 1994 asti. Pääaineina oli eri vuosina kliininen kemia, kliininen hematologia, kliininen mikrobiologia, kliininen fysiologia ja neurofysiologia sekä kliininen histologia ja sytologia.530,531
5.10 Muiden Pohjoismaiden koulutuksen yleispiirteitä 1950- ja
1960-luvuilla
1950-luvun alussa Tanskassa ”laboratoriodamer” työskentelivät sairaaloiden laboratoriossa. Työssä olevat nuoret naiset olivat hyvin eritasoista joukkoa. Mitään erityistä koulutusta ei ollut ja lääkärit olivatkin tyytymättömiä järjestelmään ja pitivät
lyhyitä kursseja jonkin verran käytännön laboratoriossa olleille. Norjassa tilanne oli
suurin piirtein samanlainen kuin Suomessa532.
1960-luvulla kaikissa Pohjoismaissa koulutuksen tarkoituksena oli valmistaa
laboratoriohoitajia itsenäisiin työsuorituksiin. Pääsyvaatimuksena oli Norjassa ja
Tanskassa 18 vuoden, Ruotsissa 17 vuoden ikä ja Ruotsissa lisäksi 10 vuoden
peruskoulutus (diploma of secondary education). Ruotsin koulutus kesti tällöin
kaksi vuotta. Kaikissa maissa edellytettiin arvostelukykyä, tarkkuutta, vastuuntuntoa ja kätevyyttä. Tanskassa oli koulutuksen alussa kolmen kuukauden koeaika ja

527. Knüpfer M-L 1988, 10–12.
528. Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1972–1973, 83.
529. Jouttimäki L 1991, 88.
530. Tuokko S haastattelu 2008.
531. Erikoislaboratoriohoitajakoulutuksella oli merkityksellinen asema laboratoriohoitajien tietotaidon
lisääjänä. Se oli kuitenkin jatkokoulutusta eikä tämän tutkimuksen kohteena.
532. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
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Norjassa vaadittiin neljän kuukauden harjoittelu ennen koulutuksen aloittamista.
Pohjakouluvaatimuksena oli peruskoulun teoreettinen linja täydennettynä matemaattisilla aineilla tai vastaava koulutus.
1960-luvulla Ruotsissa erikoistuminen533 alkoi heti koulutuksen alusta lähtien.
Katsottiin etteivät aikaisemmat ensimmäisen vuoden yhteiset opinnot olleet järkeviä. Koulutus laajeni myös kaksi ja puolivuotiseksi. Vuonna 1962 Ruotsissa tuli
kaksi erikoisalaa lisää. Tällöin oli erikoistuminen viidelle erikoisalalle: histopatologia, bakteriologia, kliininen kemia, yleinen kemia ja kliininen fysiologia. Vuonna
1963 mukaan tuli myös kliininen sytologia534.
1960-luvun lopun opetusohjelmat poikkeavat kussakin pohjoismaassa hieman
toisistaan. Varsinaista erikois- tai jatkokoulutusta ei missään maassa ole järjestetty,
mutta Ruotsissa järjestettiin lyhyitä kursseja erikoisaloilla, kuten hematologiassa ja
instrumenttitekniikassa, joiden opetusohjelma nojautui kliinisen kemian linjalla
annettuun perusopetukseen. Tanskassa koulutus oli linjajakoinen. Linjajako alkoi
vasta kolmivuotisen koulutuksen viimeisenä vuotena, jolloin 12 kuukautta kestävä
käytännön harjoittelupaikka määräytyi erikoisalan mukaan. Linjoja olivat sairaalalaboranntti (hospitalslaboranter), veripalvelulaborantit (blodbankslaboranter) ja
histolaborantit (histolaborantit). Norjan koulutus oli laajapohjainen Suomen koulutuksen tapaan ja kesti kaksi lukuvuotta.535

533. 1970:B 107 Komiteanmietintö, 10–12.
Persson B 1987, 2–4.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
534. Persson B 1987, 2–4. Jatkotutkintojen tarkempi sisältö jää Perssonin artikkelissa vielä epäselväksi.
Olivatko mahdolliset tohtorin opinnot juuri samalta alalta kuin laboratoriohoitajan opinnot vai suoritettiinko ne esimerkiksi yleisissä terveystieteissä.
1970:B 107 Komiteanmietintö, 10–12.
535. 1970:B 107 Komiteanmietintö, 10–12.
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6

Laboratoriohoitajakoulutus osana keskiasteen koulunuudistusta 1984–1990: yleissivistys vahventaa otettaan

6.1

Yhteiskunnallinen ja terveydellinen tilanne 1980-luvulla terveydenhuollon koulutuksen taustalla

Ajanjaksoa 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin voidaan kutsua koulutusyhteiskunnan muodostumiseksi. Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutus kytkeytyi muun
muassa taloudelliseen rakennemuutokseen.536
Elinkeinorakenne Suomessa 1970- ja 1980-lukujen taitteessa painottui teollisuuteen ja palveluihin. Tällöin voitiin puhua teollisen ja myös jälkiteollisen yhteiskunnan muotoutumisesta.537 Vuonna 1980 palveluelinkeinoissa työskenteli yli
puolet ammatissa toimivasta väestöstä. Palvelujen osuus enemmän kuin kaksinkertaistui vuodesta 1950 (24 %) vuoteen 1980 (52 %) mennessä. Palveluihin luettiin
muun muassa kauppa, liikenne, rahoitus- ja vakuutustoiminta. Myös terveydenhuollossa työskentelevät luettiin kuuluvaksi palvelut -toimialan sisälle. Teollisuudessa työskenteli vuonna 1960 noin 22 % ja vuonna 1980 noin 25 % ammatissa toimivasta väestöstä.538,539 Maa- ja metsätaloudessa työskentelevien osuus oli
vuonna 1980 enää noin 12 % väestöstä540 kun se 1950 luvulla oli vielä noin 46
%541.
Teollinen yhteiskunta edellytti palkkatyötä tekeviltä jäseniltään tiettyjä teknisiä
ja sosiaalisia kvalifikaatioita, mikä vauhditti ammattikoulutuksen voimistumista.
Ammatillisen koulutuksen voimakas laajeneminen sijoittuukin samaan aikaan teollisuuden ja palveluelinkeinojen voimakkaan kasvun kanssa.542 Terveydenhuollon
koulutuksesta oltiin sitä mieltä, että koulutus oli liikaa suuntautunut jo ohitettuun
kansanterveyden tilaan eikä kyennyt mukautumaan 1970-luvun ja sen jälkeisiin
uusiin painopistealueisiin543.
Elinkeinorakennemuutoksella oli heijastusvaikutuksia väestön terveydentilaan. Teollistumisen myötä tapahtui voimakas kaupungistuminen ja samalla maa536. Antikainen A 1989, 205–208.
537. Aittola T & Pirttilä I 1989, 66–67.
Pyöriä P 2003, 193–194.
538. Blom R, Melin H & Pyöriä P 2001, 13–14.
539. Suomen virallinen tilasto 94. vuosikerta (uusin sarja) 1999, 83.
540. Suomen virallinen tilasto 94. vuosikerta (uusin sarja) 1999, 83.
541. 1973:106. Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 32.
542. Antikainen A 1989, 208.
543. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 27.

seudun autioituminen. Kun vuonna 1950 kaupungeissa ja kauppaloissa asui 32 %
väestöstä ja vuonna 1964 43 %, 1970-luvulla asukkaista yli puolet asui kaupungeissa ja kauppaloissa.544 Kaupunkeihin liittyi selviä terveydellisiä haittoja. Ne olivat fyysisesti ahtaampia, melu- ja saastevaikutukset olivat suuremmat ja ihmisten
fyysinen liikunta väheni. Ihmissuhdejärjestelmässä tapahtui suuria muutoksia sekä
kaupungeissa että maaseudulla, ja ne kytkeytyivät mielenterveyshäiriöihin ja sosiaalisiin ongelmiin.545
Sairastavuus keskittyi niihin ammattiryhmiin, joiden kasvu hidastui tai luovutti
työvoimaansa muille aloille, siis lähinnä maa- ja metsätalouteen. Myös teollisuudessa ja palveluammateissa tapahtuneilla rationoinneilla, kuten työn voimaperäistämis-, mekanisointi-, puoliautomatisointi- ja automatisointiprosesseilla, oli vaikutuksia terveydentilaan. SAK:n jäsenten parissa tehty mielipidetutkimus osoitti, että
työpaikoilla kärsittiin muun muassa vedosta, ergonomisista puutteista, melusta,
liian korkeasta tai alhaisesta lämpötilasta, ihottumavaarasta, huonosta valaistuksesta, kosteudesta, tärinästä, mineraalipölystä, hapoista, muista kemiallisista
aineista ja liuotinhöyryistä.546
1970-luvulle tultaessa vastasyntyneen keskimääräinen elinikä oli pidentynyt
noin 25 vuodella viimeisten sadan vuoden aikana. Suomen imeväiskuolleisuus oli
maailman kolmanneksi pienin. Tämä oli runsaan terveyspropagandan ja -neuvonnan ansiota. Olennaisena syynä oli tartuntatautien hallinta, torjunta ja hävittäminen
ennaltaehkäisevin toimenpitein, muun muassa rokotusten ja elintarvikkeiden ja juomaveden valvonnan avulla. Sen sijaan työikäisten eli 34–54 -vuotiaiden miesten
kuolleisuus oli Suomessa noin kaksinkertainen muihin Pohjoismaihin verrattuna.
Myös naisten kuolleisuus oli suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.547 Keskeisimmät, kuolleisuuteen vaikuttavat kansantaudit kuolleisuuden osalta olivat sydän- ja
verisuonitaudit, syöpä, tapaturmat ja itsemurhat548. Sairastavuuden kannalta olennaisia olivat edellisten lisäksi mielitaudit ja hermostosairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.549

544. Taulukko 38, 252.
545. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 33–34.
546. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 32.
547. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 26–27.
548. Suomen virallinen tilasto XI:78 1984, 22.
549. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 28.
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6.2

Kohti keskiasteen koulutusta

Koulutusjärjestelmässä oli 1950-luvulta alkaen tapahtunut kehitys kohti suurempaa
yhtenäisyyttä. Koulutuspoliittinen ohjaus toteutettiin keskitetysti opetusministeriön
johdolla. 1960-luvulla ministeriön organisaatio uudistettiin ja luotiin läänin ja paikallishallinto. Suunnittelu oli tavoitteista, kokonaisvaltaista ja tutkimukseen pohjautuvaa. Pyrkimyksenä oli yleinen tasa-arvo, jossa koulutus toimi yhteiskunnallisen muutoksen agenttina. Lisäksi tavoitteena oli taloudellinen kasvu. Keskeistä oli
myös liberalistisen yksilön ja yksilöllisyyden korostaminen. Koulutusta ammatillistettiin ja lähennettiin työelämään.550 Tosin laboratoriohoitajien kohdalla voidaan
sanoa, että jo koulutuksen alkaessa 1950-luvulla koulutus oli hyvin kiinteässä yhteydessä työelämään; olihan työelämä voimakkaasti mukana laboratoriohoitajakoulutuksen käynnistämisessä ja toteutuksessa. Keskiasteen koulunuudistuksessa koulutuksen ja työelämän yhteyden periaatteella tarkoitettiin muun muassa teoreettisten tietojen ja käytännöllisen työn yhdistämistä opiskelussa sekä arvonannon kehittämistä työtä kohtaan551.
1980-luvulla tapahtui koulutuksen suunnitteluideologiassa muutos. Pyrittiin
hajautetusti, pienin askelin ja mieluummin neuvottelujen kuin tutkimuksen keinoin
suunnittelemaan ja päättämään koulutuksesta. Koulun itseohjaukseen ja opettajien
professionaalisuuteen luotettiin enemmän. Osaamisen merkitystä korostettiin.
Tämä johtui taloudellisesta rakennemuutoksesta ja uudesta teknologiasta. Koulutuksesta tuli osa taloutta ja taloudellista päätöksentekoa.552 On mielenkiintoista,
että 1950-luvulla koulutuksen suunnittelu perustui muun muassa tutkimukselliseen
tietoon ja 1980-luvulla neuvotteluihin ja opettajien osaamiseen, vaikka tieteellisyys
oli keskeistä 1980-luvun opetuksen sisällön suunnittelussa.
6.2.1 Raamit terveydenhuollon keskiasteen koulutukselle
Keskiasteen koulunuudistus oli laajamittainen muutos 1980–1990-luvulla; se oli
osa yhtenäisen koulutusjärjestelmän toteuttamista. Keskiasteen koulutuksen suunnittelu aloitettiin jo 1970-luvun alussa. Eräs keskeisistä suunnitteluelimistä oli terveydenhuollon koulutuskomitea (KM 1973:106), jonka valtioneuvosto asetti
7.10.1971. Terveydenhuollon koulutuskomitean jäseninä oli terveydenhuollon
edustajia, kansanedustajia, valtiotieteilijöitä, oikeusoppineita ja yksi professori.

550. Antikainen A 1989, 208–209.
551. Rauhala P, Räsänen J & Räty O (toim.) 1977, 4.
552. Antikainen A 1989, 209.
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Pysyvinä asiantuntijoina oli terveydenhuollon ammattilaisia eri alueilta. Laboratorioalalta mukana oli työstä poissaoloa ja määrällistä koulutustarvetta koskevia selvityksiä tehnyt laboratoriosairaanhoitaja Liisa Lehtimäki.553
Terveydenhuollon koulutuskomitean (KM 1973:106) tehtävänä oli huomioida
”terveydenhuollon, lähinnä kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon alalla tapahtuvat uudistukset, terveydenhuoltohenkilökunnan tehtävärakenteessa tapahtuvat
muutokset, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötarpeet sekä valtakunnalliset koulutuksen yleissuunnitelmat”. Komitealla oli suuret tavoitteet, jotka kohdistuivat kaikkiin terveydenhuoltoalan koulutuksiin.554
Komitean (KM 1973:106) mielestä laboratorioalalla keskeisiä ongelmia oli
laboratoriopalveluiden alueellinen ja paikallinen koordinoimattomuus, kalleus ja
epätasainen jakautuminen maan eri osissa. Tähän oli vastattu osin kansanterveystyön kehittämisellä. Laboratorioalan koulutusta oli kehitetty lisäämällä laboratoriohoitajien koulutusaikaa sekä valmistamalla laboratoriolääkäreiden rinnalle sairaalakemistejä ja sairaalafyysikoita. Oli esitetty myös koulutettavaksi sytologiaa hallitsevia sairaalabiologeja. Laboratorioalan eri ryhmien koulutussuunnittelu oli kuitenkin tapahtunut toisistaan erillään. Käytössä ei myöskään ollut tarkkoja ammattianalyyseja, joten selkeää tehtäväjakoa ei ollut syntynyt. Komitean mielestä laboratoriolääkäri teki monia lääkärikoulutusta edellyttämättömiä töitä, jotka paremmin
sopisivat erikoislaboratoriohoitajille ja kemisteille.555 Niinpä komitean mielestä

553. Terveydenhuollon koulutuskomitean jäseniksi kutsuttiin: Puheenjohtajana pääjohtaja Leo Noro,
varapuheenjohtaja professori Mikko Nieminen, jäseninä filosofian maisteri Kaarina Suonio, kansanedustaja Anna-Liisa Tiekso, kansanedustaja Matti Ruokola, filosofian maisteri Inkeri Benson, valtiotieteen maisteri Siv Dahlin, professori Niilo Hallman, varatuomari Veikko Lehtinen ja lainopin kandidaatti
Helge Lundelin. Anna-Liisa Tiekson tilalle 2.12.1971 tuli terveydenhoitaja Vappu Säilynoja. Komitean
pysyviksiksi jäseniksi kutsuttiin lääketieteen lisensiaatti Matti Raivio, hammaslääketieteen lisensiaatti
Teuvo Tuominen, puheenjohtaja Toini Nousiainen, puheenjohtaja Aune Ahopalo, Toiminnanjohtaja
Väinö Arvola, lääkintävoimistelija , filosofian kandidaatti Ulla Salonen, filosofian lisensiaatti Helena
Hänninen, sosiaalineuvos Osmo Toivola, Johtaja Heikki Simola, osastopäällikkö Pentti Vataja, osastopäällikkö Antti Viinikka, oikeustieteen kandidaatti Marita Liljesröm, professori Erkki Kivalo, rehtori
Olli Castren, rehtori Alli Pyysalo, professori Kai Sievers, professori Pentti A. Järvinen, professori Jeddi
Hassan, lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri Pekka Puska, lääketieteen kandidaatti, sittemmin
lisensiaatti Jorma Piha, ylioppilas Ritva Marjaana Hotti, sittemmin sairaanhoitaja Ritva Marjaana Pelkonen, budjettipäällikkö Juhani Korpela, ylitarkastaja Pertti Ojala, Koulutussihteeri Arja Jussila, osastopäällikkö Sirkka Kouki ja päivämäärällä 2.12.1971 dosentti Ilkka Väänänen, proviisori, sittemmin
apteekkineuvos Reijo Purasmaa ja lääninkätilö Kirsti Tuokkola. 1. sihteeriksi kutsuttiin ylilääkäri Rainer
Westerlund, 2. sihteeriksi lääketieteenlisensiaatti Ilkka Taipale ja 3. sihteeriksi vanhempi hallitussihteeri
Anneli Mäkinen. Komitean sihteereinä ovat toimineet lisäski hammaslääketieteen lisensiaatti Matti
Rajala ja terveyskasvatusopin lehtori, sittemmin vs. apulaisprofessori ja terveydenhoideon yliassistentti
Eeva Liisa Rintanen. Määrällistä koulutustarvetta sekä työstä poissaoloa koskevat selvitykset on tehnyt
laboratoriosairaanhoitaja, valtiotieteen lisensiaatti Liisa Lehtimäki. (1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 1-3)
554. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 1–2.
555. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 393–394.
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laboratoriohoitajien jatkokoulutuksena tulisikin olla sairaalakemistin, laboratoriolääkärin ja sairaalabiologin tutkinto. Alueellinen porrastettu laboratoriotoiminta
lisäisi melko vaativia työnjohto-, laadunvalvonta- ja organisointitehtäviä sekä vaativampia analyysitöitä. Näihin tehtäviin antaisi laboratoriohoitajapohjalta hankittu
korkeakoulututkinto erinomaisen pätevyyden.556 Komitean suunnitelmissa eräs
periaate oli myös mahdollisuus porrastettuun ammatilliseen etenemiseen. Nopeasti
muuttuva yhteiskunta ennakoi mahdollista työvoiman siirtoa alalta toiselle, mikä
oli otettava huomioon näissä suunnitelmissa.557
Keskiasteen koulutuksen eräs tavoite oli olla tarvittaessa osakoulutus elinikäisen koulutuksen jatkumolla. Komitea (KM 1973:106) antoi ehdotuksen mahdollisesta jatkokoulutussuunnasta. Ehdotus niveltyi olemassa olevaan ammattirakenteeseen ja sen hyväksyminen käytännön tasolle laboratoriohoitajan koulutuksen suunnittelussa linjaisi oppiaineksen luonnontieteellis-lääketieteelliseksi. Hallinnollisiin
tehtäviin voisi valmentautua vasta jatkokoulutuksessa, kun perustehtävä osattaisiin
ensin.558
Laboratoriohoitajien määrällinen kehitys oli ollut voimakasta 1950-luvulta lähtien, jopa voimakkaampaa kuin muiden terveydenhuollon ammattiryhmien. Vuoteen 1971 mennessä laboratorioapulaisia ja laboratoriohoitajia oli koulutettu vajaa
2000.559 Komitean (KM 1973:106) mielestä koulutusta tulisi kuitenkin lisätä. Valtakunnallisten terveydenhuoltoalan suunnitelmien mukaan vuosina 1974–1978
laboratoriohoitajan virkoja olisi lisättävä sairaaloihin 350 ja terveyskeskuksiin 150.
Sairaalakemistien määrää olisi lisättävä vuoteen 1980 mennessä jopa 100:aan ja
sairaalafyysikoiden määrää noin 35:een.560 Komitean esitys oli laboratoriohoitajien ammattijärjestön kannan mukainen. Laboratoriohoitajien virkojen lisäämisen
ja koulutusmäärien suhde ei ollut ammattijärjestön mielestä ollut oikeassa suhteessa. 1970-luvulla koulutusta oli lisätty voimakkaasti, ja työttömyys uhkasi laboratoriohoitajia 1970–80-luvun vaihteessa. Ylituotantoon oli myös syynä se, että
uusia virkoja ei kuitenkaan perustettu riittävästi.561 Työvoimavajaus (virka ilman
hoitajaa) laski vuoden 1975 5.8 %:sta 3.6 %:iin vuonna 1977. Terveydenhuollon
ammateissa se oli toiseksi pienin.562 Työttömyys nähtiin sellaisen uhkana, että

556. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 394.
557. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 1–3.
558. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö,
559. Eräiden terveydenhuollon keskipitkän koulutuksen tason ammattiryhmien määrällinen kehitys
vuosina 1951–1972. (1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, Liite 3 b).
560. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 433–434.
561. Erätuli P 1976, 9–10.
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yhdistys perusti hammashoitajien kanssa työttömyyskassan loppuvuodesta
1977563.
6.2.2 Laboratoriohoitajat osaksi terveydenhuollon teknistä
peruslinjaa
Komitea (KM 1973:106) esitti, että terveydenhuollon ”hoitajien” virkarakenne
muutettaisiin kaksiportaiseksi. Tämä merkitsi laboratorion osalta sitä, että laboratoriossa olisi ollut suoritustasoisia perushoitajia ja laboratorion vastuulliseen johtoon liittyviä työnjohto-, organisointi- ja laadunvalvontatehtäviä suorittavia erikoislaboratoriohoitajia.564 Kahdesta koulutustasosta käytettiin myös nimityksiä työntekijäaste ja opistoaste565.
Komitean (KM 1973:106) mukaan koko koulutuksen olisi tapahduttava kolmella ajallisesti peräkkäisellä asteella: I aste (esi- ja perusaste), II aste (keskiaste)
ja III korkea-aste. Komitea luokitteli muun muassa laboratoriohoitajat, sairaanhoitajat, lääkintävoimistelijat ja röntgenhoitajat ylempään keskiasteeseen ja alimpaan
korkea-asteeseen.566 Komitea jaotteli ammattiryhmät myös toimintojen mukaan
viiteen ryhmään567. Näistä sairaanhoitajat, lääkintävoimistelijat ja toiminta- sekä
puheterapeutit luokiteltiin hoitohenkilöstöön. Mielenkiintoista oli, että laboratoriohoitajat ryhmiteltiin röntgenhoitajien, farmaseuttien, hammasteknikoiden ja optikoiden kanssa kuuluviksi tekniseen ja tutkimushenkilöstöön.568 Tämä laboratoriohoitajien ja röntgenhoitajien erillisyys hoitohenkilöstöstä ei kuitenkaan toteutunut
todellisuudessa.
Laboratoriohoitajien senhetkinen koulutus vastasi komitean (KM 1973:106)
mukaan uuden lyhyen koulutustason vaatimuksia. Suunnitelman mukaan koulutusaika voi pysyä ennallaan eli 2 ½ vuodessa. Koulutus tulisi liittää kiinteään yhteyteen terveydenhuollon muun laboratorioalan koulutuksen kanssa. Komitea ehdotti
suoritustasoisten laboratoriohoitajien nimeksi perushoitajaa. Suomessa komitean
562. Pienempi vajaus oli apuhoitajilla, vuonna 1975 5.2 % ja vuonna 1977 3.4 %. Mukana vertailussa
olivat myös lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, lääkintävoimistelijat ja röntgenhoitajat. (Terveydenhuoltohenkilöstön työvoimatilanne 01.10.1977 1978, 23.)
563. Työttömyyskassa perustettu 1978, 22.
Työttömyys asia oli esillä vuosikokouksessa (SLaby:n vuosikokous 4.3.–78 Rovaniemellä 1978, 6–7),
opintopäivillä (Erätuli P 1979b, 8 –11) ja ammattijärjestön pääkirjoituksessa (Erätuli P 1978, 3) Erätuli
Pirjo oli Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen puheenjohtaja.
564. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 394.
565. Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan tiedote. Laboratoriohoitaja no 2, 1975, 16–23.
566. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 36–41.
567. Ammattiryhmät olivat: Hoitohenkilöstö, tekninen- ja tutkimushenkilöstö, talous- ja hallintohenkilöstö, sosiaalihuollon henkilöstö ja muut (1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 363).
568. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 363.
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työskentelyn aikaan (1972) alkanutta erikoislaboratoriohoitajien koulutusta komitea piti tarpeellisena. Sitä tulisi kehittää entistä monipuolisemmaksi, jolloin heille
voisi antaa itsenäisiä ja vastuullisia työnjohto-, organisointi- ja laadunvalvontatehtäviä. Tehtäviä olisivat terveyskeskuksen ja sairaalalaboratorion johto, uusien
menetelmien käyttöönottoon liittyvät työt, erikoisanalyysien suorittaminen, rutiinitutkimusten tarkastaminen ja virheiden etsiminen ja eliminointi. Erikoislaboratoriohoitajien koulutus olisi keskipitkän tason koulutusta ja sen tulisi rakentua niin
että yleisopinnot tekevät mahdolliseksi korkeakouluopinnot. Koulutuksen syventävässä vaiheessa olisi mahdollisuus eriytyä kliinisen kemian, hematologian, sytologian, mikrobiologian ja kliinisen fysiologian alueille. Tuolloin voimakkaasti lisääntyneet potilaskohtaiset tutkimukset edellyttäisivät riittävää sairaanhoidollista
ainesta. Tämä olisi eräs linja koulutuksessa.569
Komitean (KM 1973:106) esityksen mukainen kahden asteinen porrasteisuus
laboratoriohoitajien kohdalla ei saanut hyväksyntää. Opetussuunnitelmatoimikunnan asettama tekninen jaosto ja sen laboratorio- ja röntgenalan asiantuntijaryhmä
pohtivat myös työntekijäasteisen ryhmän tarpeellisuutta laboratoriossa ja röntgenissä. Selvityksen tuloksena päädyttiin kuitenkin esittämään perustyöntekijäksi
kliiniseen laboratorioon opistotason koulutuksen saanutta laboratoriohoitajaa.
Tämä ratkaisu nähtiin työvoiman käytön kannalta järkevimmäksi, koska tällöin
yksi työpiste ei sido turhan paljon työvoimaa. Työntekijäasteinen henkilö olisi koulutettu suorittamaan vain tiettyjä tehtäviä, eikä häntä voitaisi siirtää työtarpeen
mukaan toiseen työpisteeseen. Se ei siis antaisi työntekijälle juurikaan liikkumismahdollisuuksia. 570
Laboratoriohoitajien ammattijärjestökään ei hyväksynyt kaksiportaista virkarakennetta ja esitti Lääkintöhallitukselle perustettavaksi työryhmän selvittämään
toimenpideosastojen virkarakenteen muutosta. Työryhmä ei löytänyt toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia virkarakenteen muuttamiseksi kaksiportaiseksi eikä
Lääkintöhallitus täten kannattanut kaksiportaiseen rakenteeseen siirtymistä, vaan
esitti sosiaali- ja terveysministeriölle, että senhetkinen virkarakenne säilyisi.571
Kaksiportainen henkilöstörakenne laboratoriossa aiheutti keskustelua
1970-luvulla. Laboratorioissa oli käytössä lyhyen koulutuksen omaavia tutkimusapulaisia. Tämä liittyi osaltaan 1970-luvun alussa olleeseen henkilökuntapulaan.
Uusien sairaaloiden laboratoriot tarvitsivat henkilökuntaa ja tähän käytettiin tutkimusapulaisia. Tutkimusapulaisten mukana olo oli jo hyväksytty ja keskustelua käy569. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 394–395.
570. 1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö, 1.
571. Henkilöstörakenteen muuttaminen kaksiportaiseksi 1977, 24.
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tiin kuinka paljon heitä saisi olla suhteessa laboratoriohoitajiin. Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen kanta oli, että suhteen tulisi olla korkeintaan 1:5 –10:een.572
Eri ammattiryhmien koulutuksen yhtäaikainen suunnittelu oli uutta terveydenhuoltoalalla. Aikaisemmat mietinnöt käsittelivät kerrallaan yhtä tai kahta ammattiryhmää, mutta tämä Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö tarjosi perustan
terveydenhuollon koulutus- ja ammattirakenteen kokonaisvaltaiselle tarkastelulle.573 Terveydenhuoltoalan koulutuksen organisoimiseksi komitea (KM
1973:106) teki kolme ehdotusta. Keskeistä niissä oli kaikkien terveydenhuoltoalan
koulutusten saaminen samaan organisaatioon. Erityisesti komitea oli sillä kannalla,
että kaikenasteiset terveydenhuollon koulutukset yhdistettäisiin yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi alueittain, joista käytettäisiin nimeä aluekorkeakoulu. Korkeakoulujen terveydenhuoltoalan opetus, sairaanhoito-oppilaitokset sekä terveydenhuoltoalan muut oppilaitokset liitettäisiin hallinnollisesti yhtenäiseksi yksiköksi. Tässä olisi mukana myös lääketieteen opetus.574 Tämä ei kuitenkaan toteutunut keskiasteenkoulutuksessa. Lääketieteen opetusta ei liitetty samaan hallinnolliseen organisaatioon, mutta muu terveydenhuoltoalan opetus kyllä.575 Komitean
(KM 1973:106) esitykseen tuli ainoastaan yksi eriävä mielipide, joka kohdistui
kuntoutuksen koulutukseen ja toteutukseen. Laboratoriohoitajakoulutuksen osalta
ei tehty yhtään eriävää mielipidettä.576
Terveydenhuollon koulutuskomitean mietinnön (KM 1973:106)) pohjalta opetusministeriö asetti vuonna 1974 terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan
(TOPS), jonka tehtävänä oli laatia opetussuunnitelmat eri koulutusammateille. Toimikunnassa oli 19 jäsentä terveydenhuollon eri ammateista. Mukana oli yksi laboratoriohoitaja, Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Erätuli.577

572. Henkilöstörakenteen muuttaminen sairaanhoitolaitoksissa 1975, 1.
573. Taipale I 1973, 28.
574. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö, 439–445.
575. Terveydenhuollon peruslinja 1984.
576. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö. Eriävä mielipide, 500–503.
577. Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan tiedote 1975, 16–23. Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan jäseniä olivat: puheenjohtajana LL Ilkka Taipale, varapuheenjohtajana kansanedustaja Kerttu Hemmi, toim. joht. Väinö Arvola, rehtori Katie Eriksson, SHO Aino Maria Havanto,
toim. pääll. Aila Heikinheimo-Lindholm, rehtori Kerttu Helme, puh. joht. Pirjo Erätuli, lääk. neuv. Antti
Marttila, terv. hoit. Margareta Niskanen, LKT Pekka Puska, ap. prof. Paavo Riekkinen, ylihamm. lääk.
MaunoRuokola, puh. joht. Mirjam Timonen, ylitark. Ulla Salonen, fil. maist. Pekka Ahmavaara, pääsiht.
Ulla Viitasara, koul. siht. Leena Välimäki sekä os. pääll. Paavo Laatikainen. (Kupiainen L 1976, 22–25.)
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Terveydenhuollon teknisellä peruslinjalla, johon kuuluivat laboratoriohoitajat, farmanomit, ympäristöteknikot, röntgenhoitajat, optikot, silmälasinvalmistajat sekä
apuneuvoteknikot, oli oma suunnittelujaosto578. Sen alajaostona oli laboratorioalan
alajaosto579,580
Laboratorioalan alajaoston laatima laboratoriohoitajien opetussuunnitelma oli
hyvin yksityiskohtainen ja se oli laadittu toimenkuvan pohjalta noudattaen komitean esitystä. Suunnitelman mukaan koulutus olisi neljän lukuvuoden mittainen.
Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunta kyllä esitti, että koulutuspituus
olisi viisi vuotta erikoishoitajille581. Neljän lukuvuoden mittaiseen koulutukseen
sisältyisi yhden vuoden mittainen yleisjakso582 ja kolmen vuoden mittainen erikoistumisjakso. Erikoistumisjakson lopulla olisi ollut mahdollista valita laboratorion eri erikoisalojen syventäviä opintoja. Syventävien opintojen tarkoitus oli luoda
pohjaa laboratoriossa tapahtuvalle perehdyttämiskoulutukselle. Niiden pääpaino
olisi ollut käytännöllisessä opetuksessa kliinisen laboratoriossa. Koulutuksen ja
työelämän välistä yhteistyötä sekä yhteyttä lääketieteeseen korostettiin. Koulutusta
olisi annettava paikkakunnalla, jossa olisi lääketieteellinen tiedekunta.583
6.2.3 Suunnitelmat uusiksi, laboratoriohoitajat osaksi
hoitoammatteja
Opetusministeriö teki 18.4.1979 päätöksen keskiasteen ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuksen pituus olisi peruskoulupohjalle rakentuvalla opistotasoisella
koulutuksella neljä vuotta. Tämä korvaisi opetusministeriön mukaan siihenastisen
kaksi ja puolivuotisen ja yhden vuoden erikoiskoulutuksen. Se sai aikaan ”tyrmistyneen” vastaanoton terveydenhuoltoalan yhteisessä ammattijärjestössä TEHY:ssä
(sairaanhoitajat, laboratoriohoitajat, kätilöt ja fysioterapeutit). Erityisesti oltiin
huolestuneita käytännön opetuksen supistamisesta 1000 tunnilla. Lisäksi nelivuoti578. Terveydenhuollon teknisen jaoston jäsenet: Puheenjohtaja Pirjo Erätuli, Mauno Ruokola, Ulla Viitasara, provisori Taisto Isonen, tarkastaja Laine-Maria Kyöstilä, sihteeri Ritva Salonen, sihteeri Aune
Vainio. (Kupiainen L 1976, 22–25)
579. Laboratorio- ja röntgenalan alajaoston jäseniä olivat: Puheenjohtaja Pirjo Erätuli, Ulla Viitasara,
SHJ Seija Helenius-Asp, laboratoriolääkäri Kale Juva, röntgenhoitaja Marjatta Killi, erikoislab.hoit.
Leena Kupiainen, röntgenlääkäri Eero Mäkinen, kemisti Marja Siimala, puheenjohtaja Terttu Valtanen.
(Kupiainen L 1976, 22–25)
580. 1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö.
581. Erätuli P 1977a, 24.
582. Yleisjakso oli yhteinen farmanomille, ympäristöteknikolle, laboratoriohoitajalle, röntgenhoitajalle,
optikolle, silmälasinvalmistajalle ja apuneuvoteknikolle (1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö, 4)
583. 1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö. Mielenkiintoista oli, että
tämän mietinnön laatijoista ei ole mitään tietoa komitean sivuilla.
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nen koulutus sisältäisi runsaasti yleissivistäviä aineita ja veisi tunteja pois varsinaisilta ammattiaineilta. Ammattitaidon heikkenemisestä oltiin niin huolissaan, että
kyseiset ammattijärjestöt, alan opiskelijat ja opettajat marssivat Helsingissä vastalauseeksi Opetusministeriön päätökselle. He vaativat ministeriön päätöstä purettavaksi.584 Ammattijärjestöt ehdottivat myös aikaisemmin, että yleissivistävien
aineiden oppimiseksi peruskoulu pidennettäisiin 10-vuotiseksi ja ammatillisessa
koulutuksessa paneuduttaisiin ammattiaineiden opiskeluun585,586.
Opetusministeriö oli asiasta toista mieltä. Vanhan 3 ½-vuotisen koulutuksen
(sisälsi erikoiskoulutuksen) sijasta saataisiin 4-vuotinen koulutus. Opetusministeriön mukaan ammatillisten aineiden määrät ja yleissivistävien opintojen määrät
voidaan ainakin laskennallisesti täyttää 4-vuotisessa opistoasteen koulutuksessa.
Tätä edesauttaisi, jos koulutus aloitettaisiin aikaisintaan 17 vuoden iässä, yleisjaksoon sisällytettäisiin käytännön opetusta ja lukuvuoden pituus pidettäisiin 1400
tuntina.587
Riittävien ammatillisten valmiuksien saavuttamiseksi laboratoriohoitajien
ammattikunta piti erittäin perusteltuna laboratoriohoitajakoulutuksen pysymistä
teknisellä peruslinjalla. Oltiin huolestuneita myös siitä, että kaikille yhteisellä yleisjaksolla ei annettaisi riittävästi matemaattis-luonnontieteellistä opetusta, joka olisi
oleellista ammatillisille opinnoille.588
Huononnuksena tulevaan koulutukseen pitivät kaikki terveydenhuoltoalan
ammattijärjestöt myös ehdotettua koulutuksen aloittamisikää, 16 vuotta. Opiskelijat olisivat liian nuoria vastuulliseen terveydenhuoltoalan työhön. Erityisen vakavana he pitivät ammattiaineiden ja käytännön opetuksen supistamista. Ongelman
ratkaisuna nähtiin edelleen yleissivistävän opetuksen siirtämistä peruskouluun jatkamalla peruskoulua 10-vuotiseksi.589
Koulutuspituuden lyhentymisestä johtuva ammatillisen koulutuksen tason
heikkeneminen oli niin tärkeä asia terveydenhuollon ammattikunnalle, että he tekivät siitä eduskuntakyselyn. Ministeri Kalevi Kivistön vastauksen mukaan ammattikasvatushallitus oli opetusministeriön pyynnöstä tehnyt vertailun muun muassa sai-

584. Marssimme paremman koulutuksen – paremman hoidon puolesta. Ammattitaito vaarassa! Alas
opetusministeriön päätös! Hyvä ammattitaito – terveyden perusta! Säästääkö yhteiskunta sairaiden kustannuksella! (Laboratoriohoitaja, no 3, 1979, 4–5.)
585. Erätuli P 1977b, 3. Erätuli oli Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen puheenjohtaja.
586. Marssimme paremman koulutuksen – paremman hoidon puolesta 1979, 4–5.
587. Opetusministeriö 1979, 6.
588. Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen kannanotto laboratoriohoitajan koulutusammatin opetussuunnitelmaan 1979. 22. Kannanoton olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Pirjo Erätuli ja sihteeri
Ulla-Maija Koskinen.
589. Marssimme paremman koulutuksen – paremman hoidon puolesta 1979, 4–5.
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raanhoitaja- ja erikoissairaanhoitajakoulutuksen ja esitetyn uuden opetussuunnitelman välillä. Vertailusta kävi ilmi, että varsinaisissa ammattiaineissa ehdotettuun
koulutukseen olisi sisältynyt 501 tuntia vähemmän kuin senhetkisessä koulutuksessa ja käytännöllistä opetusta olisi 1118 tuntia vähemmän. Tehtyyn vertailuun
vedoten ministeri totesi, että opetussuunnitelmatoimikunnan ehdottama koulutus ei
täyttäisi sosiaali- ja terveysministeriön asettamia edellytyksiä. Tarvittavat vaatimukset olisi voitu täyttää neljävuotisessa koulutuksessa. Toisaalta ministerin vastaus koulutuspituuteen oli, että siitä päätettäisiin, vasta kun uudet koulutussuunnitelmat olisivat edenneet lukusuunnitelmien valmistumisen asteelle.590
Ministeri totesi myös, että jo aikaisemmassa vaiheessa oli päätetty, että terveydenhuoltoalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö (KM 1977:3) ei ollut enää
suunnitelmien pohjana. Luopumiseen vaikuttivat aikaisemmat lausunnot ja useat
tekijät, muun muassa se, että sosiaalialan koulutukselle tulisi oma peruslinja, eikä
sitä liitettäisi terveydenhuollon yhteyteen. Tästä seuraisi, että yleisjaksolta vapautuisi tuntimääriä ammattiopetukseen. Tässä vaiheessa laboratorio- ja röntgenhoitajan koulutus oli ministeriössä siirretty terveydenhuollon tekniseltä peruslinjalta
hoitoammattien yhteyteen591. Ministerin mukaan uudistettavan koulutuksen opetussuunnitelmat olisi laadittava kokonaan uudelleen.592 Luopuminen terveydenhuollon koulutuskomitean ja opetussuunnitelmatoimikunnan mietinnöstä ja yhtäkkinen päätös laboratoriohoitaja- ja röntgenhoitajakoulutuksen siirtämisestä terveydenhuollon tekniseltä peruslinjalta vaikutti hyvin erikoiselta päätökseltä, johon ei
näyttänyt olevan perusteluita. Olihan oma ammattijärjestö todennut ratkaisun erittäin hyväksi.593
Ammattikasvatushallitus perusti projektiryhmän suunnittelemaan keskiasteen
koulunuudistusta terveydenhuoltoalan opetussuunnitelmatoimikunnan työn jatkoksi594, mikä sinänsä oli kaunistellusti sanottu. Olihan ministeri aikaisemmin
todennut, ”ettei mainitussa mietinnössä tehtyä lukusuunnitelmaehdotusta enää
pidetä jatkovalmistelun pohjana”595. Uudessa projektissa oli mukana lääkintöhallituksen, terveydenhuollon koulutuksen, ammattijärjestöjen ja työelämän edustus.596
590. Kansanedustaja Asser Stenbäckin ym kirjallinen kysymys eduskunnan herra puhemiehelle. Vastaajana Ministeri Kalevi Kivistö 25 toukokuuta 1979. (Terveydenhuoltoalan koulutus esillä eduskunnassa
1979, 5–18.)
591. Miksi näin oli tehty, ei ole esitetty perusteluja.
592. Terveydenhuoltoalan koulutus esillä eduskunnassa 1979, 15–18.
593. Suomen laboratoriohoitajayhdistyksen kannanotto laboratoriohoitajan koulutusammatin opetussuunnitelmaan 1979. 22. Kannanoton olivat allekirjoittaneet puheenjohtaja Pirjo Erätuli ja sihteeri
Ulla-Maija Koskinen.
594. Terveydenhuoltoalan koulutus esillä eduskunnassa 1979, 15–18.
595. Terveydenhuoltoalan koulutus esillä eduskunnassa 1979, 18.
596. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 1.
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Ammattikasvatushallitus esitti lopulta opetusministeriölle laboratoriohoitajien
koulutuspituudeksi 4 ½ vuotta sekä koulutuksen aloittamisiäksi 17 vuotta. Koulutukseen tuli sisältyä senhetkinen ammatillinen erikoiskoulutus, mutta varsinainen
osastonhoitajakoulutus jäi erikseen suoritettavaksi. Suomen laboratoriohoitajayhdistys hyväksyi esityksen edellyttäen, että peruskoulu pidennetään 10-vuotiseksi,
harjoittelu säilytetään ohjattuna opetuksena sekä henkilökuntarakenne muodostetaan yksiportaiseksi.597
Pitkään valmisteltu laboratoriohoitajien keskiasteen koulutus alkoi toteutua
1980-luvun alkupuolella. Valtioneuvosto antoi uudet ammattikasvatushallituksen
laatimat rakennetta koskevat ohjeet vuonna 1983. Lähtökohtana oli Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä (474/78). Lain mukaan keskiasteen koulutusta tuli
kehittää yhtenäiskouluperiaatteen mukaan. Lukion ja ammatillisten koulutusten
yleisenä tavoitteena oli antaa persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvalinnan ja jatko-opintojen sekä kansallisen kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia sekä
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen
tavoitteena oli koulutuksen laadullinen uudistaminen, aloituspaikkojen mitoitus
(kaikilla peruskoulun ja lukion päättäneillä mahdollisuus päästä ammatilliseen koulutukseen), aloituspaikkojen jako yhteiskunnan tarpeiden mukaisille aloille sekä
jatko-opintomahdollisuuksien parantaminen peruskoulusta korkea-asteelle saakka.
Ammatillisesta koulutuskokonaisuudesta käytettiin nimitystä peruslinja, ja se
käsitti yleisjakson ja sitä seuraavan erikoistumisjakson. Erikoistumisjakso jakaantui kouluasteeseen ja opistoasteeseen.598 Laboratoriohoitajien koulutus kuului
opistoasteeseen599.
Ammattikasvatushallitus asetti uudet projektit laatimaan opetussuunnitelmia.
Laboratoriohoitajakoulutuksen suunnittelu tapahtui terveydenhuoltoalan opistoasteen (TERO) projektissa. Terveydenhuollon koulutuksen opetussuunnitelmat valmistettiin uudelleen työryhmissä, joissa oli terveydenhuollon hallinnon ja laitosten,
opetushallinnon ja ammattijärjestöjen muun muassa Ylihoitajayhdistyksen, Tehyn,
Perushoitajaliiton, Kunnallisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden liiton, Sairaanhoito-oppilaitosten rehtorien yhdistyksen ja Terveydenhuoltoalan opettajien edustus. Opetussuunnitelmia varten laadittiin ammatinkuvat. Laboratoriohoitajat määriteltiin kuuluviksi hoitoammatteihin, painokkaammin myös hoitotieteen/hoito-opin
597. Erätuli P 1979a, 3. On mielenkiintoista, miksi Suomen laboratoriohoitajayhdistys otti niin voimakkaasti kantaa peruskoulun pituuteen. Se vaikutti olleen keskiasteen koulunuudistuksessa yksi tärkeimmistä asioista, joihin puututtiin.
598. 474/1978 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä.
599. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 4–5.
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piiriin. Terveydenhuollon ammattien yhtenä sisällöllisenä lähtökohtana oli hoitotietokeskeisyys, mikä strukturoitiin opetussuunnitelmissa hoito-opiksi. Joillekin
ammattialoille annettiin kuitenkin myönnytys: laboratoriohoitajan, kuntohoitajan,
lääkintävoimistelijan ja toimintaterapeutin ammateissa yleistä hoito-oppia oli
vähän ja painotus esimerkiksi laboratoriohoitajilla oli laboratorio-opissa.600 Vaikka
laboratoriohoitajilla oli omaksi pääaineeksi nimetty laboratorio-oppi, sen olemassa
olo jäi toteamiseksi ja sivumaininnaksi opetussuunnitelmassa. Hoitotietokeskeisyys oli vallitseva ohjaavissa periaatteissa ja se näkyi laboratoriohoitajan opetussuunnitelmassa.
6.3

Toteutuva laboratoriohoitajien keskiasteen koulutus

Turun sairaanhoito-oppilaitos oli Pohjois-Karjalan sairaanhoito-oppilaitoksen
lisäksi toinen oppilaitos, jossa koulutuskokeilu aloitettiin vuonna 1984. Sairaanhoito-oppilaitos oli valtion omistama ja toimi ammattikasvatushallituksen alaisena.
Oppilaitoksen toimintaa ohjasivat neuvottelukunta, rehtori ja opettajakunta. 601
Ammattikasvatushallitus kutsui neuvottelukunnan jäsenet. Jäsenet olivat terveydenhuollon hallinnon ja muun korkeantason toimijoita602. Opettajakunnan muodostivat rehtori ja 96 päätoimista opettajaa603. Opettajakunta oli jakautunut pienempiin yksiköihin, jaostoihin. Kokeilu aloitettiin peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla. Koulutus sisälsi vuoden yleisjakson ja 3,5 vuoden erikoistumislinjan.604
6.3.1 Opiskelijavalinta
Terveydenhuolto-oppilaitoksen eri koulutusammateilla oli yhteiset valintaperusteet. Peruskoulun oppimäärä tai vastaavat tiedot olivat vaatimuksina 4 ½-vuotiseen
koulutukseen. 3 ½-vuotiseen (ylioppilaspohjaiseen) koulutukseen oli pääsyvaatimuksena ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai ammattikasvatushallituksen
hyväksymän muun vastaavan koulutuksen opinnot. Hakeutuminen koulutukseen
600. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 1–2.
601. 418/68 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985. Serioffset, 6.
602. Puheenjohtaja: Risto Lahesmaa, hallintoylilääkäri, erikoislääkäri; varapuheenjohtaja: Eira Salonen,
läänin terveydenhuollon tarkastaja, THM; muut jäsenet: Taimo Iisalo, apulaisprofessori, FT, Keijo Paunio, Professori,HLT sekä Anja Sandberg, johtava ylihoitaja, SHO. Itseoikeutettuna jäsenenä ja neuvottelukunnan sihteerinä toimi rehtori Ritva Paulin. (Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus.
Lukuvuosi 1984–1985, 6.)
603. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985, 6.
604. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985, 44.
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tapahtui valtakunnallisen yhteisvalinnan puitteissa.605 Kokeilu aloitettiin 4½-vuotisella peruskoulupohjaisella linjalla. Koulutuksen opiskelijavalinta oli kaksivaiheinen. Opiskelijat valitsivat ensin terveydenhuollon peruslinjan koulutusalakseen ja
tulivat yleisjaksolle. Lopullinen valinta tarkemmalle ammattialalle, erikoistumislinjalle, tapahtui yleisjakson lopussa. Yksi erikoistumislinjoista oli laboratoriohoitajien erikoistumislinja.606 Poikkeuksena oli kolme erillistä opintolinjaa, jonne
hakeuduttiin ilman yleisjaksoa607. Turun sairaanhoito-oppilaitoksen yleisjaksolla
aloitti 256 opiskelijaa ja heillä oli mahdollisuus yleisjakson jälkeen hakea 14:lle
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen erikoistumislinjalle ja kahdelle Pohjois-Karjalan
sairaanhoito-oppilaitoksen erikoistumislinjalle608.
Kaksivaiheiseen opiskelijavalintaan ei oltu tyytyväisiä laboratoriohoitajakoulutuksessa. Yleisjaksolle tulleiden opiskelijoiden oli valittava 20:n toisistaan hyvinkin paljon poikkeavien ammattien joukosta itselleen sopiva. Opiskelijapaikkamäärät olivat rajatut eri aloilla. Enemmän tunnetuille ja suosituille aloille oli tungosta,
mutta tuntemattomimmille aloille ei löytynyt riittävästi halukkaita. Laboratoriohoitajakoulutus oli vähemmän tunnettu ja sinne ”joutui” sellaisia nuoria, jotka eivät
olisi sinne halunneet. Lisäksi heillä saattoi olla vaikeuksia yleisjaksolla oppiaineissa, esimerkiksi matematiikassa ja luonnontieteellisissä aineissa, jotka olivat tärkeitä pohja-aineita myöhemmin laboratoriohoitajakoulutuksessa.609
”Joutuminen” laboratoriohoitajakoulutukseen ei kuitenkaan näyttänyt olleen
kovin huono asia opiskelijalle, jos mittarina käytetään koulutuksen loppuunsaattamista. Ensimmäiseltä yleisjaksolta siirtyi laboratoriohoitajakoulutukseen 13 opiskelijaa, joista vain kolme oli hakenut ensisijaisesti kyseiseen vaihtoehtoon. Kuitenkin kaikkiaan 11 kolmestatoista aloittaneesta suoritti tutkinnon.610 Kahden kokeilun perusteella kuitenkin toivottiin, että opiskelijavalinnassa olisi otettava huomi605. 501/87 Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista, 23 §.
Terveydenhuollon peruslinja 1984, 6.
606. Suomessa terveydenhuoltoalalla oli 8 kouluasteen erikoistumislinjaa: Apuhoitaja, lastenhoitaja,
kuntohoitaja, jalkojenhoitaja, lääkintävahtimestarisairaankuljettaja, hammashoitaja, farmanomi ja mielisairaanhoitaja; 11 erikoistumislinjaa: sairaanhoitaja (sisätautien ja kirurginen sairaanhoito), sairaanhoitaja (lasten sairaanhoito), sairaanhoitaja (leikkausosaston ja anestesiologinen sairaanhoito), sairaanhoitaja (psykiatrinen hoito), terveydenhoitaja, kätilö, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, hammashuoltaja, laboratoriohoitaja ja röntgenhoitaja; kolme erillistä opintolinjaa: apuneuvoteknikko, hammasteknikko, optikko. (Terveydenhuollon peruslinja 1984 Laboratoriohoitajan koulutusammatti. Opetussuunnitelma kokeilukäyttöä varten, 1984 3–4.)
Terveydenhuollon peruslinja 1984 Laboratoriohoitajan koulutusammatti. Opetussuunnitelma kokeilukäyttöä varten.
607. Erillisiä opintolinjoja olivat apuneuvoteknikon, hammasteknikon ja optikon opintolinjat. (Terveydenhuollon peruslinja 1984, 4.)
608. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985, 4.
609. Tuokko S 1990, 12–13.
610. Tuokko S 1990, 3.
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oon ammatin asettamat edellytykset ja erityispiirteet, ja opiskelijat olisi valittava
suoraan laboratoriohoitajakoulutukseen.611 Hyvin pian tällainen valinta toteutuikin. Tällöin yleisjaksolle tultuaan opiskelijat tiesivät mihin ammattiin he olivat
kouluttautumassa. Myöhemmin todettiin, että peruskoulupohjaisilla oli tavallista
enemmän opiskeluvaikeuksia. Näin ollen lääninhallituksen luvalla laboratoriohoitajakoulutukseen alettiin valita opiskelijoita vain ylioppilaspohjaiselle opintolinjalle.612
6.3.2 Opettajat ja oppikirjat
Opettajatilanteessa oli tapahtunut muutos kaksivuotisen koulutuksen alun jälkeen
(1964). Ennen kaksivuotista koulutusta opettajat olivat pääasiassa ulkopuolisia
luennoitsijoita. Kaksivuotisen koulutuksen aikana siirryttiin päätoimisiin opettajiin. Keskiasteen koulunuudistuksen aikoihin Turun sairaanhoito-oppilaitoksessa
oli 96 päätoimista opettajaa613. Suurin osa heistä oli sairaanhoidonopettajan tutkinnon suorittaneita. Joillakin oli vielä lisäksi sairaanhoidon johtajan tutkinto sekä korkeakoulututkintoja, esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto. Päätoimisina opettajina oli myös jonkin verran kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkinnon omaavia. Nämä opettivat lähinnä ideatieteitä, kulttuuritieteitä (humanistisia
tieteitä, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä) sekä perusluonnontieteitä. Sivutoimisia tuntiopettajia käytettiin myös paljon. He olivat pääosin akateemisesti koulutettuja: filosofian kandidaatteja ja maistereita, lisensiaatteja ja tohtoreita, valtiotieteen
maistereita ja lisensiaatteja sekä diplomi-insinöörejä. Eriasteisia lääketieteilijöitä
oli runsaasti.614 Laboratoriohoitajakoulutuksen ammattiaineissa oli sairaanhoidon
opettajien lisäksi edelleen lääketieteen eriasteisen koulutuksen saaneita opettajia
runsaasti lähinnä sivutoimisina tuntiopettajina. Sairaan- ja terveydenhoidon
aineissa oli etupäässä sairaanhoidon opettajia.615
Laboratoriohoitajakoulutuksessa oli edelleen pula sopivista suomenkielisistä
oppikirjoista. Erityisesti oli puutetta ammattiaineiden opiskeluun soveltuvasta kirjallisuudesta.616 Oppimateriaalia oli kuitenkin saatavilla huomattavasti enemmän
kuin aikaisempina vuosina ja sen tuottamiseen paneuduttiin aivan erityisesti. Turun
611. Tuokko S 1990, 14.
612. Tuokko S 2005.
613. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985, 6.
614. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985, 8–26.
615. Taulukko 46, 264.
616. Tuokko S 1990 Laboratoriohoitajan koulutusammatti. Kokeiluraportti. Raportin tiedot kerättiin
seurantalomakkeilla opettajilta ja käytännön ohjaajilta. Myös opiskelijaryhmiltä kerättiin palautetta kirjallisena. Näin ollen tiedot eivät ole täysin kattavia, mutta varmasti suuntaa-antavia.

141

sairaanhoito-oppilaitos oli kokeiluoppilaitos Joensuun lisäksi. Niiden eräänä tehtävänä oli myös kokeilua varten laaditun oppimateriaalin kirjoittaminen.617 Keskiasteen koulutuksen alettua oppimateriaalia tuotti Sairaanhoitajien koulutussäätiö ja
Ammattikasvatushallitus. Sairaanhoitajien koulutussäätiö tuotti oppikirjoja terveydenhuoltoalalle, erityisesti yleisjakson ja sairaanhoitajien tarpeisiin. Pelkästään
laboratoriohoitajakoulutuksen ammattiaineisiin sopivaa kirjallisuutta ei tuotettu.
Tuotanto olisi ollut liian kallista pienen ammattialan tarpeisiin. Sen sijaan Ammattikasvatushallituksen kautta olisi ollut mahdollista tuottaa oppimateriaalia, jos olisi
ollut oppimateriaalin tekijöitä.618 Ammattikasvatushallitus jopa laati työryhmät,
joiden tarkoitus oli suunnitella oppimateriaalin tuottamista. Se tosin kohdistui vain
kouluasteen linjoille.619 Ehkä silloinen ajatus oli, että Sairaanhoitajien koulutussäätiö tuotti oppimateriaalia opistoasteen koulutukseen ja että kaikki opistoasteen koulutukset, mukaan lukien laboratoriohoitajat, olivat ”sairaanhoitajatyyppisiä”, jolloin yhteinen oppimateriaali olisi sopivaa.
Vaikka Sairaanhoitajien Koulutussäätiön tuottama materiaali ei kaikilta osin
vastannut tarkoitustaan, sitä käytettiin laboratoriohoitajakoulutuksessa. Myös muiden kustantajien oppikirjoja käytettiin, vaikka nekään eivät olleet varsinaisesti
laboratoriohoitajille tarkoitettuja. Paljon käytettyjä olivat lääketieteen opiskelijoille
tarkoitetut oppikirjat, jotka olivat muun muassa Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton julkaisemia. Kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntarkkailu Oy alkoi myös
valmistaa erilaista oppimateriaalia laboratoriohoitajakoulutukseen ja valmiille
laboratoriohoitajille. Sairaalaliitto ja Suomen Punainen Risti tuottivat materiaalia
koko terveydenhuoltoalalle. Myös oman ammattijärjestön, Suomen laboratoriohoitaja yhdistys ry:n julkaisuja käytettiin. Yksityisen laboratorion, Yhtyneet laboratoriot, käsikirja oli paljon käytetty oppimateriaali kaikissa Suomen laboratoriohoitajien oppilaitoksissa, kuten myös muiden sairaalalaboratorioiden ohjekirjat. Sytologiassa ja hematologiassa oli edelleen käytössä englannin ja saksankielisiä käsikirjoja.620
6.3.3 Tietopuolisella opetuksella selvä ylivalta
Tietopuolisen opetuksen osuus oli lisääntynyt jo 1970-luvulle tultaessa erityisesti.
Nyt keskiasteen koulutuksessa sen määrä lisääntyi vielä voimakkaasti. Sitä oli jo
617. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1984 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1983–1984, 4.
618. Tutkija oli toimitussihteerinä Sairaanhoitajien Koulutussäätiössä vuoden ajan, 1986–1987, toimittamassa oppimateriaalia terveydenhuoltoalan keskiasteen koulutuksen tarpeisiin.
619. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 79.
620. Taulukko 47, 266.
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kaksi kolmasosaa koko opetuksesta. Tietopuolista opetusta oli vuoden 1984 keskiasteen kokeiluopetussuunnitelmassa 4340 tuntia ja käytännöllistä opetusta 1379
tuntia kokonaistuntimäärän ollessa 5719 tuntia. Käytännöllisen opetuksen tuntimäärän väheneminen oli huomattavan suuri. Olihan sitä ollut vuoden 1971 2½-vuotisessa koulutuksessakin enemmän, 1530 tuntia.621 Vuoden 1959 opetuksessa,
yksivuotisessa koulutuksessa, oli suunnilleen saman verran käytännöllistä opetusta
kuin vuoden 1984 4½-vuotisessa koulutuksessa622. 623
Koululla tapahtuvaa käytännöllistä opetusta oli etupäässä kemiassa ja kliinisen
laboratoriotyön opinnoissa624. Niihin varattu tuntimäärä todettiin aivan liian vähäisiksi. Opetus toteutettiin harjoitusluokissa, jotka todettiin kuitenkin liian ahtaiksi
13–15:een opiskelijan samanaikaista työskentelyä varten. Suuri ryhmäkoko todettiin myös työturvallisuuden kannalta riskialttiiksi. Käytettävissä olevien välineiden
ja laitteiden vähyys johti siihen, että harjoitustöihin käytettiin suunniteltua enemmän aikaa ja joiltain osin tingittiin harjoittelumahdollisuuksista. Joihinkin oppikursseihin olisi ehdottomasti haluttu käytännöllistä opetusta koululla. Tällaisia
kursseja olivat laboratoriotekniikan ja perusmenetelmien kurssi. Kliinisen laboratoriotyön menetelmäkursseilla kaivattiin käytännöllistä opetusta ”tuntuvasti”
enemmän. Teorian osuutta ei kuitenkaan haluttu vähemmäksi.625
Kliininen opetus järjestettiin avoterveydenhuollon ja sairaalan laboratoriossa
sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kahden ensimmäisen kokeilukurssin opiskelijat olivat tyytyväisiä toteutukseen. Heidän mielestään käytäntöä oli kaiken kaikkiaan riittävästi ja toteutus kokonaisuudessaan oli hyvä. Tosin terveyskeskuksen
vuodeosaston toteutus olisi pitänyt miettiä uudelleen. Sairaalalaboratoriossa toimivat ohjaajat olivat huolissaan sairaaloissa tapahtuvan käytännön opetuksen tuntimäärän vähenemisestä.626 Voisiko opiskelijoiden tyytyväisyyteen osasyynä olla se,
että he eivät vielä pystyneet hahmottamaan mitä kaikkea käytännön työssä vaaditaan? Tämän puolesta puhuu myös käytännön ohjaajien palaute, että tehtävien

621. Taulukko 21, 224.
622. Taulukko 21, 224.
623. Käytännöllisen opetuksen määritelmä oli vuoden 1984 opetussuunnitelma erilainen kuin aikaisemmin. Vuoden 1984 opetuksessa käytännölliseen opetukseen sisältyi sekä koululla että terveydenhuollossa tapahtuva harjoittelu. Aikaisemmin opetussuunnitelmissa käytännöllisellä opetuksella tarkoitettiin
terveydenhuollon laboratorioissa tapahtunutta opetusta. Vuoden 1984 opetuksessa oli ohjeena, että 70–
75 % käytännöllisestä opetuksesta tapahtuisi terveydenhuollossa ja loppu koulussa laboraatio-opetuksena. (Terveydenhuollon peruslinja 1984, 76.) Tässä tutkimuksessa käytännön opetus on muutettu yhteneväksi aikaisempien koulutusten kanssa. Vuoden 1984 opetussuunnitelman käytännön tuntimäärästä,
1881 tuntia, on vähennetty laboraatio-opetuksen osuus, 27,5 %.
624. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24–26.
625. Tuokko S 1990.
626. Tuokko S 1990.
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kokonaisvaltaiseen hallintaan ja kokonaisvastuun ottamiseen työssä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Heidän mielestään opiskelijoilla oli hyvät teoriatiedot,
mutta kyky käyttää niitä käytännön tilanteissa puuttui usein. Opettajien ja käytännön ohjaajien yhteistyölle toivottiin myös enemmän aikaa.627
Terveydenhuollossa tapahtuva koulutukseen sisältyvä harjoittelu ei ollut Suomen tapaan käytössä kaikkialla. Esimerkiksi Englannissa Portsmouthin polyteknisessä oppilaitoksessa (Portsmouth Polytechnic) ja Walesissa Cardiffin korkeakoulussa (Cardiff Institute of Higher Education) sairaalaharjoittelu ei sisältynyt kolmivuotiseen ”kokoaikaiseen” koulutukseen 1990-luvun alussa. Jos halusi valtakunnallisen rekisteröinnin ”laboratoriohoitajaksi”, koulutuksen jälkeen oli suoritettava
vuoden mittainen laboratorioharjoittelu valtakunnallisten vaatimusten628 mukaan.
Tämän lisäksi oli läpäistävä valtakunnallinen koe.629
Näissä Ison-Britannian oppilaitoksissa oli koululla tapahtuva opetus eritelty
selkeästi teoreettiseen ja käytännölliseen opetukseen. Teoriaopetus oli luentomuotoista opetusta. Portsmouthissa koululla tapahtuvasta harjoittelusta käytettiin termiä laboratory class, ei termiä practical, koska viimeksi mainittu käsitteenä piti
sisällään merkityksen käsin tehtävästä suorituksesta, mitä ei ollut tarpeen korostaa.
Koulutushan oli yliopistokoulutusta ja akateemisuuteen kuului, että harjoitustyöt
olivat enemmän ongelman ratkaisua kuin työn suoritusta. Sen sijaan Cardiffissa
käytettiin käytännöllisestä työskentelystä termiä practical work, eikä akateemisuutta niinkään korostettu.630
Portsmouthin polyteknisessä oppilaitoksessa oli teoriaopetusta hieman enemmän (58 %) kuin käytännöllistä opetusta (42 %) koko koulutuksen aikana. Ensimmäisenä opetusvuotena teoriaopetusta oli eniten (68 %) ja viimeisenä, kolmantena
vuotena, vähiten (43 %). Ensimmäisen vuoden opinnot suoritettiin yhdessä farmasian opiskelijoiden kanssa. Koulutukseen sisältyi myös opettajien henkilökohtaista
ohjausta. Perusopintojen opetussuunnitelman (Bachelor of Science, BSc (Hons)
opinnot olivat puhtaasti lääketiede-luonnontieteellisiä: fysiologia, biologinen
kemia, metabolinen ja analyyttinen biokemia, hematologia, immunohematologia,
kliininen kemia, solupatologia, lääkinnällinen mikrobiologia, projekti, solubiologia, biokemia, tilastotiede, mikrobiologia, mikrobiologia, tietotekniikka, farmakologia, molekyylibiologia, immunobiologia ja matematiikka631.632 Oppikursseja oli
lukumääräisesti hyvin vähän verrattuna suomalaiseen koulutukseen633.
627. Tuokko S 1990.
628. Harjoittelun kriteerit antoi ”Council for Profession Supplementary to Medicine, CPSM”.
629. Makkonen 1994, 35–37, 40–46.
630. Makkonen 1994, 35.37, 40–46.
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Teorian ja käytännöllisen opetuksen suhde Cardiffin korkeakoulussa oli suunnilleen samanlainen kuin Portsmouthin polyteknisessä oppilaitoksessa, teoriaa 57
% ja käytäntöä 43 %. Osuudet muuttuivat kuitenkin päinvastaiseksi opintojen edetessä. Cardiffissa teoriaopetuksen osuus lisääntyi opintojen edetessä kun se Portsmouthissa väheni koulutuksen edetessä. Eri oppiaineissa oli eri tavalla käytäntöä.
Matematiikan ja tietotekniikan opinnoissa oli eniten luentoja (72 %). Muiden aineiden kohdalla tilanne oli suunnilleen puolet ja puolet. Ohjauksella oli myös Cardiffissa merkittävä osuus kaikissa oppikursseissa, erityisesti luentojen jälkeistä keskustelua ja ongelmaratkaisuharjoituksia. Ohjauksen määrä lisääntyi opetuksen edetessä samalla kun käytännöllinen opetus väheni. Yhteistä Portsmouthin ja Cardiffin
koulutukselle oli itsenäisen opiskelun korostaminen, jota ei vielä suomalaisessa
koulutuksessa erityisesti nostettu esille.634
Cardiffin perusopintojen (Bachelor of Science BSc (Hons)) oppikurssivalikoima tai nimikkeistö oli suppeampi kuin Portsmouthin polyteknisessä oppilaitoksessa635. Oppikurssit olivat tuntimäärien mukaisessa järjestyksessä seuraavia:
sovellettu biologia tai lääketieteelliset laboratoriotieteet (Medical Laboratory
Sciences), fysiologia, mikrobiologia ja solubiologia, biokemia, projekti, ihmissuhteet ja kommunikointi, matematiikka, tilastotiede ja tietotekniikka. Huomion
arvoista oli, että Cardiffissa oli poikkeuksellisesti humanistisia aineita (ihmissuhteet ja kommunikointi).636
Myös USA:ssa terveydenhuollon laboratorioharjoittelu vuoden 1990 ”laboratoriohoitajien” koulutuksessa oli toteutettu hivenen eri tavalla kuin Suomessa. Kuitenkin koulutukseen sisältyvänä, eikä koulutuksen jälkeisenä tapahtumana, kuten
Isossa-Britanniassa. Esimerkiksi Minnesotan yliopiston nelivuotisessa koulutusohjelmassa (B.S. program in clinical laboratory science/ medical technology) viimeinen vuosi oli sairaalassa tapahtuvaa harjoittelua. Eteneminen laboratoriohoitajaksi
tapahtui seuraavasti. Pääsyvaatimuksena koulutukseen oli ”high schoolissa” suoritetut biologian, fysiikan, matematiikan ja englannin opinnot. Opintojen sisältö
koostui kolmena ensimmäisenä vuotena seuraavista opinnoista: yleinen kemia,
631. Oppikurssit on lueteltu tässä tuntimäärien mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä on eniten tunteja sisältävä oppikurssi. Tähän tutkimukseen ei ole otettu koulutuksessa käytettyjä absoluuttisia tuntimääriä, koska ne eivät ole yhteismitallisia Suomessa käytetyn järjestelmän kanssa. Esimerkiksi oppituntien pituus oli erilainen. Lisäksi opetussuunnitelmaan ei merkitty merkittävää itsenäisen opiskelun määrää, joka oli kuitenkin ohjattua.
632. Makkonen S 1994, 35–37.
633. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24–26.
634. Makkonen 1994, 40–46.
635. Oppikurssien nimikkeistön erilaisuus ei kuitenkaan kerro oliko opetuksen sisältö erilainen. Toisessa oppilaitoksessa oppiaines saatettiin ryhmitellä ja nimetä eri tavalla.
636. Makkonen 1994, 40–46.
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orgaaninen kemia, englanninkieli, anatomia, yleinen biologia, matematiikka,
fysiikka, fysiologia, instrumentaatio, biokemia, yleinen mikrobiologia, histologia,
immunologia, automaattinen tietojen käsittely ja histologia. Päästäkseen neljännen
vuoden opintoihin eli laboratorioharjoitteluun, vaadittiin tietyn tason suoritukset
edellisistä opinnoista. Neljäs vuosi sisälsi ammatillisia aineita kuten: hematologiaa,
hyytymistutkimuksia, mikrobiologiaa, kemiaa, virtsa-analyyseja, immunohematologiaa, serologiaa, hallintoa, kasvatustiedettä sekä valinnaisia opintoja kuten virologiaa, sytogenetiikkaa tai tutkimustoimintaa. Sairaalaharjoittelu eteni akreditoidun
ohjelman mukaan. Ohjaajina toimivat laboratorion työntekijät. Laboratoriotutkimusten suorittaminen todellisessa sairaalaympäristössä vuorovaikutuksessa potilaiden ja muiden terveydenhuoltoalan henkilöiden kanssa kasvatti opiskelijat todelliseen ammatillisuuteen.637
6.4

Oppisisällöt: laitekeskeinen automaatiotyöelämä – ihmiskeskeinen opetussuunnitelma

Koulutuspituuden muuttuessa 2 ½ vuodesta 4 ½-vuotiseksi kokonaistuntimäärä
piteni yli 2000 tunnilla; vuonna 1971 pituus oli 3520 tuntia638 ja suunnilleen sama
vuonna 1982, 3502 tuntia639 ja vuonna 1984 jopa 5719 tuntia640. Kaikkein suurin
lisäys tapahtui kulttuuritieteissä ja toiseksi eniten terveystieteissä641. Kokeilun
palautteen mukaan opetussuunnitelman kokonaistuntimäärä oli liian suuri ja
ammattiaineiden osuus kokonaistuntimäärästä pieni. Selkeä toivomus oli, että
kokonaistuntimäärää olisi vähennettävä ja opiskelijoiden itsenäiselle työskentelylle
olisi varattava aikaa, ainakin tutkielman tekemiselle ja projektityöskentelylle.642
Silloin opetussuunnitelman tuntimääriin ei laskettu opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä erityisesti, vaan ilmoitettu tuntimäärä tarkoitti pääasiassa kontaktiopetusta.

637. Karni K & Oliver J S 1990, 90–91. USA:n osavaltioiden ja oppilaitosten välillä oli poikkeavuuksia
koulutuksen toteutuksissa johtuen erilasista pätevyysvaatimuksista, mutta pyrkimys oli yhteneväisyyteen (Karni K & Oliver J S 1990.).
638. Taulukko 20, 223.
639. Turun sairaanhoito-oppilaitos 1983 Vuosikertomus. Lukuvuosi 1982–1983, 32.
640. Taulukko 20, 223.
641. Taulukko 20, 223.
642. Tuokko S 1990.
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6.4.1 Kliininen laboratorio-oppi: sirpaleisin oppikurssein kohti
laboratoriotutkimusten prosessia
Keskiasteen opetussuunnitelman eräänä periaatteena olivat tuntimäärältään lyhyet
oppikurssit, lyhyin oppikurssi oli 19 tunnin kestoinen. Laboratoriohoitajakoulutuksessa oli 17 tällaista 19 tunnin mittaista oppikurssia ja 14 kappaletta 38 tunnin oppikurssia. Kaiken kaikkiaan opetussuunnitelmassa oli noin 58 oppikurssia.643 Kouluttajat ja opiskelijat kokivat tällaisen ratkaisun pirstaleiseksi. Lyhyitä oppikursseja
toivottiin poistettaviksi ja niiden tilalle laajempia ja tarkoituksenmukaisempia opetuskokonaisuuksia. Tämä koettiin erityisen tärkeäksi ammatillisissa aineissa.
Lyhyitä kursseja oli vaikea järjestää siten, että ne muodostaisivat mielekkäitä opintokokonaisuuksia.644
Terveystieteiden määrässä tapahtui toiseksi suurin lisääntyminen, 837 tuntia:
vuonna 1971 sitä oli 2830 tuntia ja vuonna 1984 jo 3667 tuntia. Lisäys oli suurin
kliinisessä laboratorio-opissa eli noin 550 tuntia. Vuonna 1971 sitä oli 2150 tuntia
ja vuonna 1984 jo 2698 tuntia. Kuitenkin kliinisen laboratorio-opin osuus prosentteina kaikista opinnoista oli tällöin kaikkein alhaisin sen historian aikana, 47 %.645
Kliinisen laboratorio-opin oppiaines sisälsi ammatillista pääoppiainesta. Sen määrä
ei kuitenkaan suhteellisesti lisääntynyt tämän suuren koulunuudistuksen alettua,
vaikka laboratorioanalytiikka uusine menetelmineen lisääntyi voimakkaasti.646
Kliinisen laboratorio-opin sisällä olevien oppikurssien lukumäärä lisääntyi voimakkaasti: vuonna 1971 se sisälsi 9 oppikurssia ja vuonna 1984 jopa 19 oppikurssia647. Kliinisen laboratoriotyön johdanto, näytteenottotoiminta, perusmetodiikka
ja laboratoriotekniikka saivat omat oppikurssinsa. Radiokemiaan oli liitetty säteilysuojelu. Kliininen fysiologia sai rinnalleen kliinisen neurofysiologian laboratoriotyön. ”Näytteenotto” esiintyi ensi kerran omana oppikurssinaan jo vuonna 1955.
Sen jälkeen sitä ei esiintynyt pitkään aikaan, kolmeenkymmeneen vuoteen. Vuoden
1984 opetussuunnitelmassa se taas oli omana oppikurssinaan. Näytteenottoa opetettiin kuitenkin välivuosinakin, mutta se ei ollut erillinen oppikurssi.648 Näytteenotto sai erityisen painoarvon laboratorion asiantuntijoiden mielipiteissä. Muun
muassa laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäivillä laboratoriolääkä643. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24–26.
644. Tuokko S 1990.
645. Taulukko 20, 223.
646. Heijastuiko tässä se, että koulutus määriteltiin yhdeksi hoitoammatin koulutukseksi? Millainen
olisi tilanne ollut, jos laboratoriohoitajakoulutus olisi ollut osa terveydenhuollon teknistä peruslinjaa?
647. Keskiasteen koulutukselle oli tyypillistä se, että opetussuunnitelma sisälsi paljon pieniä oppikursseja. Pienin tuntimäärä oli 19 tuntia. (Terveydenhuollon peruslinja 1984.)
648. Taulukko 19, 221.
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rit, ylihoitajat ja kemistit nostivat sen keskeiseksi ja vaativaksi ja nimenomaan laboratoriohoitajan tekemäksi työksi.649
Laboratorion erikoisalojen oppikurssit muuttuivat laboratoriotyö -loppuisiksi.
Niitä oli kolmen tasoisina: I, II ja syventävä kurssi. Lisäksi uutena tuli mukaan kliinisen laboratoriotyön tutkimus ja kehittäminen sekä seminaari ja tutkielma.650
Laboratoriohoitajien oppikurssien ”-työ” -loppuisuus ei ollut linjassa sairaanhoidon
hoitotiedeoppikurssien kanssa. Tosin oppikurssien ja samalla pääaineen nimen
muuttaminen kliinisestä laboratoriotyöstä kliiniseksi laboratorio-opiksi tapahtui
keskiasteen koulutuksen edetessä vuonna 1987651. Laboratoriohoitajien oppiaineksen tieteellistämisen aika ei vielä olut.
Kliinisiin laboratoriotutkimuksiin liittyvä oppisisältö ilmaistiin vuoden 1984
opetussuunnitelmassa hyvin yleisellä tasolla. Tutkimusmenetelmistä, tutkimusnimikkeistä tai tutkittavista aineista/analyyteistä ei ollut tarkempaa kuvausta. Puhuttiin kliinisen laboratoriotyön perusteista sekä I, II ja syventävän tasoisista opinnoista. Opinnot oli eritelty kliinisen kemian, kliinisen hematologian, kliinisen
fysiologian, kliinisen neurologian ja neurofysiologian, kliinisen histologian ja sytologian sekä kliinisen mikrobiologian laboratoriotyöhön.652
Kliinisessä kemiassa korostui yleisellä tasolla menetelmien teoreettinen
perusta ja tietotekniikan hyväksikäyttö. Yleisellä tasolla ilmaistiin vain ”keskeiset
kliinisen kemian tutkimukset”, ”kemiallisten menetelmien teoreettinen perusta”
sekä ”kemialliset reaktiot” ja ”kemialliset ja orgaaniset ilmiöt”.653
”Perus- ja syventävät valmiudet kliinisen hematologian laboratoriotyössä ja
tutkimuksissa perus- ja erikoisalalla” olivat vuoden 1984 opetussuunnitelmassa
oppiaineksena. Perus- ja syventäviä valmiuksia ja perus- ja erikoisaloja ei määritelty tarkemmin. Solumorfologian hallitseminen patologisten löydösten tunnistamiseksi normaaleista löydöksistä sekä tietotekniikan käyttö korostuivat erikseen.654
Solumorfologia esiintyi hyvin korostuneesti oppiaineksessa koko koulutuksen historian ajan. Solujen tunnistaminen poikkesi laitteilla mitattavista elimistön aineista
siinä, että mittarina oli tutkija itse eli laboratoriohoitaja. Tämän ”mittarin” kehittä649. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos. Koulutuspäivillä oli osallistujia kaikista Suomen eri laboratoriohoitajien oppilaitoksista. Työelämän asiantuntijoina päivillä olivat ylilääkäri Kale Juva, ylihoitaja Mirja Suomela, sairaalakemistit Jussi Harri ja Hanna-LeenaKaihola, apulaisylilääkäri Kerttu Irjala, vt. apulaisylilääkäri
Tarja-Terttu Pellinniemi, ylilääkäri Allan Rajamäki, lääketieteen lisensiaatit Marja-Liisa Klossner,
Helinä Järvinen ja Markku Saraste.
650. Taulukko 19, 221.
651. Tuokko S 1990, 11.
652. Taulukko 32, 240.
653. Taulukko 32, 240.
654. Taulukko 32, 240.
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minen vaati aikaa ja työtä. Oli kunnia-asia laboratoriohoitajille, että he tunnistivat
solut. Solujen tunnistamisessa ei ollut samanlaista laadunvarmistusta kuin kliinisen
kemian analyyseissä. Laatu varmistettiin säätämällä yksilön suoritusta. Solujen
tunnistamisessa laboratoriohoitaja pääsi myös hyvin lähelle diagnoosin tekoa.
Solumorfologian ja sivelyvalmisteen tarkastelun avulla voitiin jo pitkälle päätellä
esimerkiksi mistä anemiasta, leukemiasta tai muusta veritaudista oli kyse. Solujen
tunnistaminen oli erityisen tärkeää laboratoriohoitajille työskennellessään terveyskeskuksissa. Siellä oli käytettävissä keskussairaaloiden kemistien asiantuntijapalvelut kemiallisten analyysien osalta, mutta niihin ei kuitenkaan sisältynyt solujen
tunnistaminen. Kuvaavaa oli myös se, että laaduntarkkailupäivillä verisolujen tunnistusta opetettaessa ja taitoja testatessa salit olivat täynnä innokkaita osallistujia.655
1980-luvun laboratorioissa manuaalisen solumorfologian tilalle alkoi tulla jo
automatiikkaa. Laiteteknologia mahdollisti ”minidiffin” (liuskatumaisten ja yksitumaisten erottelun) tekemisen. Siinä ei kuitenkaan tunnistettu patologisia soluja.
Vaikka niitä oli hyvin vähän verrattuna normaaleihin verenkuviin, ne vaativat vahvaa osaamista laboratoriohoitajalta. Tämä selittää painottuneen solumorfologian
olemassa olon opetussuunnitelmassa. Toisaalta 1980-luvulla leukemiadiagnostiikka alkoi perustua pintamarkkereiden tutkimiseen eikä enää valomikroskopian
solumorfologiaan.656 Nämä uudet menetelmät eivät kuitenkaan saavuttaneet vielä
koulutusta opetussuunnitelman mukaan samassa mittakaavassa kuin solumorfologia.
Isotooppitutkimusten kohdalla tuotiin esille radioaktiivisuuden luonne ja radioaktiivisen säteilyn ominaisuudet sekä tutkimusten biologinen perusta ja menetelmien periaate. Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratoriotyössä korostettiin tutkimusten suorittamisen hallintaa potilaan/asiakkaan esivalmistelusta lähtien
sekä tietotekniikan hyväksikäyttöä. Yleisenä osaamisalueena olivat kliinisen fysiologian perus- ja erikoisalan laboratoriotyössä tarvittavat perus- ja syventävät valmiudet.657

655. Pakarinen A 2007, haastattelu. Arto Pakarinen toimi 1980-luvulla Oulun yliopistollisen keskussairaalan laboratorion ylilääkärinä.
Oja P 2007, haastattelu. Paula Oja työskenteli 1980-luvun puolivälissä Karttulan terveyskeskuksen ja
1980-luvun lopulla Kainuun keskussairaalan laboratoriossa.
656. Lumme R 2007. Riitta Lumme työskenteli 1980-luvun puolivälissä Helsingissä Meilahden sairaalan hematologian laboratoriossa erikoislaboratoriohoitajana.
657. Taulukko 32, 240.
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Sytologia tuli histologian rinnalle vuoden 1984 oppisisällössä. Rakenne oli
sama kuin muissa kliinisen laboratoriotyön erikoisaloilla: perus- ja syventävät
opinnot perus- ja erikoisalalla. Kliinisen histologian ja sytologian laboratoriotyössä nousivat esille valmisteiden ja värjäyksien tekeminen sekä tietotekniikan
hyväksikäyttö. Kliinisen histologian sisältönä olivat kuten aikaisemmissa opetussuunnitelmissa kudosvalmisteiden teko ja käsittely sekä tavallisimmat värjäykset.
Kliinisessä sytologiassa mainittiin erikseen irtosolunäytteistä patologisten löydösten erottaminen normaaleista.658
Mikrobiologian opetuksen sisältö esitettiin myös uudenlaisesta näkökulmasta,
yleiseltä tasolta. Oppikurssina oli kliinisen mikrobiologian laboratoriotyö ja tutkimukset ja ne sisälsivät perus- ja syventäviä valmiuksia kliinisessä laboratoriotyössä
perus- ja erikoisalalla. Näiden tasojen sisältö ei käy selville. Laboratoriotyössä
korostettiin menetelmien periaatetta ja problematiikka. Reagenssien käyttö nostettiin erikseen esille. Mikrobeja ei enää lueteltu, vaatimuksena oli kliinisen mikrobiologian mikro-organismien tunteminen. Tietotekniikka tuli mukaan myös mikrobiologian laboratorioon.659
Kliinisen laboratoriotyön oppiaineksessa keskeistä oli yleisellä tasolla ”laboratoriotutkimusten taustalla olevat menetelmälliset periaatteet sekä niihin liittyvä
problematiikka”. Tavallisimmat kemialliset reaktiot, orgaaniset ilmiöt, alkuaineet,
orgaaniset aineet sekä reagenssien valmistus olivat keskeistä laboratoriotyössä.
Peruslaitteiden käyttö ja toimintaperiaatteet nousivat esille kaikilla kliinisen laboratoriotyön erikoisaloilla. Potilas oli keskeisessä asemassa ja yhdistettiin laitteisiinkin: ”Potilaan tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät laitteet”. Kliinisen laboratoriotyöskentelyn periaatteet ja työskentelymenetelmät opiskeltiin, samoin tilastolliset
menetelmät.660 Hoidollisuus ohjasi niin voimakkaasti opetussuunnitelman laatimista, että se täytyi ottaa mukaan paikkoihin, jotka eivät tuntuneet luontevilta.
Yllättävää oli, että automaatio ei esiintynyt juurikaan opetussuunnitelman
sisällössä. Laiteopin kurssissa automaatiotekniikalla toimivien laitteiden toimintaperiaate oli kirjattu sukumerkkien sisään. Tietotekniikan oppimäärään oli myös
sisällytetty automaatiotekniikan oppikurssi.661 Automaation vähyys kuvastanee
sitä, että se ei ollut erityisen keskeinen asia koulutuksen suunnittelijoille. Se nousi
esille opettajien koulutuspäivillä ja sen odotettiin vahvasti lisääntyvän laboratorioissa662.
658. Taulukko 32, 240.
659. Taulukko 32, 240.
660. Taulukko 32, 240.
661. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 63, 82.
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Automaatio oli myös vilkkaan keskustelun kohteena ammattikunnan lehdessä
1970-luvun loppupuolella, tosin uhkatekijänä. Oltiin huolestuneita automaation
mukanaan tuomasta työttömyydestä ja työnluonteen muuttumisesta epäedullisemmaksi: työtehtävien yksinkertaistuminen, henkisen ja fyysisen rasituksen lisääntyminen, työasentojen huonontuminen sekä kontaktien väheneminen toisiin työntekijöihin koettiin uhaksi663. Nämä vaikutukset huomattiin erityisesti suuremmilla työpaikoilla664. Tässä yhteydessä oltiin huolestuneita jopa koko ammattikunnan
häviämisestä. Laboratoriohoitajan työ olisi ollut vaarassa pirstoutua muiden ryhmien tehtäväksi.665 Toisaalta oltiin myös tyytyväisiä automaation työhön tuomiin
parannuksiin, joita olivat näytteiden analysointimäärän lisääntyminen, tulosten luotettavuuden parantuminen, mielenkiintoisempi työ sekä työturvallisuuden lisääntyminen. Automaatio vaikutti olleen myös eräs puoluepoliittinen puolesta ja vastaan
-väittelyn aihe.666
Yhdestä asiasta oltiin kuitenkin yksimielisiä: automaation koulutusta tulisi
parantaa ja lisätä laboratoriohoitajien peruskoulutuksessa. Sitä täytyisi myös opettaa täydennyskoulutuksessa ja toimipaikkakoulutuksessa.667 Automaatio ja sen
mukanaan tuoma kehitys työelämässä tulisi yleisesti ottaa huomioon koulutuksessa. Koulutuksen painopistettä tulisi siirtää laiteopin puolelle. Tarvittava aika
tulisi ottaa esimerkiksi vuodeosastoharjoittelusta.668 Tässä mielipiteessä korostui
laboratoriohoitajan työ teknisenä mieluummin kuin hoidollisena. Automaatio nähtiin myös moraalisena kysymyksenä. Automaation mukaantulo lisäsi paineita laboratoriohoitajille huolehtia vastuullisemmin itse tietojen ja taitojen ylläpidosta. Koulutuksessa tulisi korostua myös monitieteisyys ja lääketieteellis-tekniset sovellutukset.669 Automaation ja tietotekniikan pelkoa toivottiin vähennettävän koulutuksen avulla muun muassa vaikuttamalla asenteisiin ja lisäämällä tietoja ja valmiuksia
hallita tekniikan kehitystä670.

662. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos.
663. Laboratoriohoitajat ja automaatio 1979, 3.
Erätuli P 1979b, 8–11.
664. Laboratoriohoitajat ja automaatio 1979, 3.
665. Pitkänen R 1979, 24.
666. Tuomi L K 1979, 10–11.
Pitkänen R 1979, 24.
667. Tuomi L K 1979, 10–11.
Lämsä K 1979, 4–6.
Mattila L M 1980, 4–5.
668. Tuomi L K 1979, 10–11.
669. Mattila L M & Söyring-Vesikko R 1979, 15.
670. Mattila L M 1980, 4–5.
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Kliinisen laboratorio-opin oppisisällössä oli nähtävissä painotuseroja aikaisempaan nähden. Kliininen laboratoriotutkimus alkoi hahmottua prosessiluontoisena. Preanalyyttiset vaiheet painottuivat yksilöidysti ilmaistuna laboratoriotutkimusten eri erikoisaloilla. Tosin tätä termiä ei käytetty, vaan esitettiin: esivalmistaminen, näytteiden ottaminen yleensä, potilaan tilan huomiointi näytteenotossa,
hematologisten, kliinisen kemian, mikrobiologian (mykologian, virologian, parasitologian), immunologian sekä histologian ja sytologian näytteiden otto, edellisten
näytteiden käsittely sekä näytteiden lähettäminen. Histologian ja sytologian laboratoriotutkimusten preanalyyttisissa vaiheessa oli lisäksi potilaan ja osaston
ohjaus.671
Potilaan kohtaaminen ja potilasosastojen kanssa kommunikoiminen olivat asioita, jotka otettiin koulutuksen suunnitteluvaiheessa esille. Muun muassa laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien valtakunnallisilla opintopäivillä asia otettiin painokkaasti esille asiantuntijoiden esityksissä. Sisältö oli kaikilla yhtenevä. Laboratoriohoitajat tarvitsivat enemmän kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja potilaan
ja potilasosastojen henkilökunnan kanssa.672
Vihdoin vuoden 1984 opetukseen sisältyi tutkimusten luotettavuus ja se sai
monipuolisen sisällön. Vuoden 1971 opetuksessahan sitä ei opetussuunnitelman
mukaan näkynyt lainkaan, vaikka laaduntarkkailu oli jo tullut laboratorioihin. Vuoden 1984 oppisisällössä kliinisen laboratoriotyön arvioinnissa tuli esille potilaan ja
työntekijän osuus. Laboratoriotutkimusten luotettavuuden arviointi suoritettiin
muun muassa potilaan taustatietojen ja työntekijän potilaasta tekemien havaintojen
pohjalta. Preanalyyttisiin vaiheisiin lisättiin laatumääre: ”siten, että tutkimustulokset vastaavat potilaan näytteenoton tilannetta”. Työntekijän omia työsuorituksia
arvioitiin myös havainnoimalla. Laaduntarkkailunäytteet olivat keskeisiä tutkimusten luotettavuuden varmistajia. Käytettävän veden, reagenssien ja laitteiden käyttökunto myös tarkistettiin.673
Kliinisen laboratoriotyön eri erikoisaloilla tutkimusten luotettavuus sai erilaisia painotuksia opetuksessa. Kliinisen kemian tutkimusten luotettavuuteen sisältyi
laitteiston ja välineistön käytön sekä reagenssien käyttökunnon valvonta. Kliinisen
hematologian alueella tuli esille ainoastaan työn yleinen laadunvalvonta. Mikrobiologian tutkimusten luotettavuuden takaamiseen tuli laitteiston käytön ja välineiden
valvonnan lisäksi vielä välineiden ja reagenssien valvonta, sekä potilaan taustatie671. Taulukko 32, 240.
672. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos. Asia tuli esille oppilaitoksen rehtorin, laboratoriolääkäreiden, kemistien, sairaanhoidon
opettajien ja ylihoitajan puheenvuoreissa.
673. Taulukko 32, 240.
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tojen hyväksikäyttö. Kliinisfysiologisten ja neurofysiologisten tutkimusten luotettavuuteen sisältyivät yleinen laadunvalvonta ja työmenetelmien ja työtapojen kehittäminen. On mielenkiintoista, että työmenetelmien ja työtapojen kehittäminen
tapahtui ainoastaan kliinisessä fysiologiassa ja neurofysiologiassa opetussuunnitelman mukaan. Potilaan taustatietojen hyväksikäyttö tuloksen arvioinnissa kirjattiin
mikrobiologian oppisisältöön, mikä sinänsä ansaitsee paikkansa. Onhan taustatietojen merkitys mikrobiologian tutkimuksissa ollut selkeästi erityisen tärkeä.674
Laboratoriotutkimusten laadunvalvonta sai 1970–80 lukujen vaihteessa laboratorioissa aikaisempaa voimakkaamman velvoitteen. Lääkintöhallitus julkaisi yleiskirjeen, jossa annettiin keskussairaaloille velvoite huolehtia alueensa terveyskeskusten laboratoriopalvelujen kehittämisen ohjaamisesta ja laadunvalvonnasta.
Tämä 1619/79 yleiskirje oli laboratoriossa paljon käytetty käsikirja.675 Sen monipuolinen sisältö ei kuitenkaan näkynyt vuoden 1984 opetussuunnitelmassa.
Työturvallisuus tuli vihdoin mukaan vuoden 1984 oppiainekseen. Aikaisemmin turvallisen työskentelyn opetukseen sisältyi ainoastaan mikrobeilta suojautuminen aseptisen työskentelyn avulla. Vuoden 1984 oppiaineksessa turvallisuus sai
oppiaineksessa monipuolisen esittelyn. Se oli lähityöhön eli laboratoriotyöhön,
lähityöyhteisöön ja potilaaseen liittyvä, eikä enää vuoden 1970 mukaan käsittänyt
ympäristökatastrofeja.676
Työn turvallisuudessa puututtiin yleisiin turvallisuusnäkökohtiin, erityisesti
neurofysiologisten, kliinisfysiologisten sekä mikrobiologian laboratoriotutkimusten turvallisuuteen. Välineiden käyttöä ja työsuojelua yleensä painotettiin. Laboratoriotutkimuksiin liittyvä säteilysuojelu tuli uutena turvallisuustekijänä. Sairaalainfektiot olivat myös mukana, mutta enää ei korostettu erikseen tartuntojen ehkäisyä.
Potilasturvallisuus sai painotuksen yleisesti sekä erikseen kliinisfysiologisten, neurofysiologisten ja mikrobiologisten laboratoriotutkimusten yhteydessä. 677 Potilasturvallisuuden korostuminen saattoi olla heijastusta hoitolähtöisestä painotuksesta
opetussuunnitelman periaatteissa. Sen korostaminen erityisesti mikrobiologisten
tutkimusten yhteydessä antaa vaikutelman, että se täytyi liittää niihin, koska ohjeet
niin sanoivat, riippumatta siitä, miten se kuvasi todellisuutta.
Työturvallisuus, erityisesti kemiallisten aineiden osalta, oli 1970-luvun lopulla
korostetusti esillä ammattikunnan keskuudessa laboratorioissa. Vuonna 1978 astui
voimaan valtioneuvoston päätös terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja mer674. Taulukko 32, 240.
675. Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1619/79. Tämä yleiskirje oli muutaman sivun mittaisista yleiskirjeistä poiketen vihkonen ja soveltui näin ollen hyvin käsikirjaksi.
676. Taulukko 32, 240.
677. Taulukko 32, 240.
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kitsemisjärjestelmästä678. Se perustui vuoden 1976 ja 1958 työturvallisuuslakiin679. Tämä järjestelmä toi laboratorioon tarkemmat turvamerkinnät ja muutti
laboratoriossa haitallisten ja vaarallisten aineiden käsittelyä tiukentuneine ohjeineen. Ammattijärjestön lehdessä julkaistiin yksityiskohtainen artikkeli asiasta,
mikä lisäsi laboratoriohoitajien tietoisuutta uusista työtavoista.680 Työturvallisuus
oli jatkuvasti vireillä ammattijärjestön lehdessä. Vuonna 1980 julkaistiin teema
numero, joka käsitti laajasti laboratoriotyöhön liittyviä vaaratekijöitä, niiden ehkäisyä ja ensiapua onnettomuuksien varalta.681
Työsuojelu, sekä henkinen että fyysinen, olivat keskeisiä tavoitteita keskiasteen koulunuudistamisessa. Terveysvaarojen poistaminen ja parempi työturvallisuus olivat SAK:n ja STK:n rationalisointisopimuksessa, samoin kuin viihtyvyyden
kannalta paremmat työolot. Ihmisen fyysisen ja henkisen kuormittavuuden rajat
olisi otettava työolosuhteissa huomioon.682 Työturvallisuus ei kuitenkaan saanut
oman oppikurssin statusta näin laajalla sisällöllä vuoden 1984 opetussuunnitelmassa. Radiokemia ja säteilysuojelu sekä sairaalahygienia olivat omia oppikurssejaan, mutta perinteisin sisällöin.683
6.4.2 Laboratoriohoitajien sairaanhoito ja terveydenhoito hoitotieteen
käsitteiden viidakossa
Sairaan- ja terveydenhoito-oppikurssien tuntimäärä lisääntyi vuoden 1984 opetussuunnitelmassa: vuonna 1971 sitä oli 570 tuntia ja vuonna 1984 yli 200 tuntia
enemmän, 798 tuntia684. Sisältö muuttui teorioiden opiskeluksi ja tietoa korostavaksi vuoden 1984 oppikurssien nimikkeiden mukaan: -teoria, kurssi, -oppi, -tieto,
-tiede. Oppikurssien nimissä ei näkynyt enää termiä sairaanhoito. Sairaanhoidosta
tuli hoitotiede.685 Aiemmin nimikkeet kuvasivat toimintaa kuten sairaanhoito, terveydenhoito ja ensiapu686.

678. Valtioneuvoston päätös terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä (286/
78)
679. 299/1958 Työturvallisuuslaki. 789/1976 Laki työturvallisuuslain muuttamisesta.
680. Terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmä 1978, 7–16.
681. Laboratoriohoitaja, no. 5, 1980. Sisältönä olivat: Vaaralliset työt, Ilmanvaihto ja vetokaapit, Karsinogeenisista aineista, Kemikaalien hävittämisestä, Ensiapu laboratoriotapaturmissa, Ergonomia, Sairaalahygienia, Isotoopit laboratoriossa, Sähköasennuksia koskevat säädökset, Laboratoriota koskevista
säännöksistä ja ohjeista.
682. Rauhala P, Räisänen J & Räty O (toim.) 1977.
683. Terveydenhuollon peruslinja 1984.
684. Taulukko 20, 223.
685. Taulukko 19, 221.
686. Taulukko 19, 221.
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Oppikursseja tuli lukumääräisesti lisää kuten muitakin oppikursseja: hoitoteoria, hoitotieteen johdantokurssi, hoitoetiikka, elämänkaaren vaikutus hoitamiseen,
hoitotapahtuma, terveyskasvatus, eri-ikäisten terveydenhoito, ensiapu- ja poikkeusolojen terveydenhuolto, hoidon johdantokurssi ja kliininen hoito-oppi. Liikuntaan
tuli mukaan terveystieto. Sairaala-aseptiikka muuttui sairaalahygieniaksi.687 On
huomattavaa, että vaikka kyseessä oli laboratoriohoitajakoulutus, ”hoitoaineita”
tuli opetussuunnitelmaan runsaasti. Hoidollinen ajattelu näytti syrjäyttäneen teknisen ajattelun.688 Toisaalta työelämän eri tahojen toiveissa oli, että laboratoriohoitajat tarvitsevat enemmän kykyä tulla toimeen niin potilaiden, työtovereiden kuin eri
ammattiryhmien kanssa689.
Hoitamisen oppisisällössä tapahtui myös selkeä muutos aikaisempaan nähden,
sillä oppiaines lisääntyi ja monipuolistui. Hoitaminen nähtiin hyvin laajana ja siihen katsottiin kuuluviksi ihmiskäsitys, tieteellisyys, hoitamisen kokonaisuus, hoitamisen ilmiö, hoitotapahtuma, hoitoprosessi, erilaiset hoitotavat ja eettiset perusteet. Terveys ja sairaus eriteltiin ja ne korostuivat erillisinä. Toisaalta kuitenkin sairaanhoidosta ei enää puhuttu, vaan sen tilalla oli hoitaminen. Hoito korvasi sairaanhoidon. Sairaus ei näyttänyt olevan hoitamisessa keskeistä.690
Termi ihmiskäsitys alkoi esiintyä. Se liittyi etiikan sisältöön. Erilaisia ihmiskäsityksiä ei eritelty tarkemmin opetussuunnitelman oppisisällöissä. Opetuksen tarkoituksena oli saada opiskelija ymmärtämään, että ”kaikki toiminnot perustuvat
johonkin käsitykseen ihmisestä”.691 Hoitamisen eri muotoja esiteltiin yksityiskohtaisesti: hoitaminen elintoimintojen mukaan, sairaanhoito, terveydenhoito, hoitava
hoito, kuntouttava hoito, terminaalihoito, terveyttä edistävä hoito sekä toimintahäiriöiden lääkehoito.692 Tarjonta hoidon alueella oli laajaa. Otsikot viittasivat erityyppisille alueille hoidossa.693

687. Taulukko 19, 221.
688. Kuvasiko nimikkeiden muuttuminen pois ”sairaanhoidosta” sitä, että enää ei ollut tarpeellista tai
muodikasta puhua sairaista? Miksi ”sairaus” ei saanut enää näkyä?
689. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos.
690. Taulukko 27, 233.
691. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 58.
692. Taulukko 31, 238.
693. Kuvio 4, 236.
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Myös laboratoriotyöhön liitettiin hoitaminen selkeästi. Yhteys tapahtui kahdensuuntaisesti: hoitaminen laboratoriohoitajan työssä sekä laboratoriohoitajan ja
laboratoriotyön osuus potilaan hoitamisessa. Hoitamisella laboratoriohoitajan
työssä oli yksityiskohtainen oppisisältö: vuorovaikutus, erilaiset teoriat (kipu-,
surutyö, adaptaatio-, stressi-, kriisi- ja kasvuteoriat), erilaiset potilaat (kriisipotilas,
vammainen, lapsi, vanhus, kuoleva potilas) sekä sairaanhoidolliset tehtävät (injektion anto, infuusion valvonta, liikuntaesteisen auttaminen sekä kliinisfysiologisten
tutkimusten jälkihoito).694
Laboratoriohoitajan ja laboratoriotyön osuus potilaan kokonaishoidossa ilmeni
eri erikoisalojen laboratoriotutkimusten merkityksenä hoidossa. Kuitenkin erikseen
korostettiin laboratoriotyön osuutta kokonaishoidossa ainoastaan kliinisen neurofysiologian ja fysiologian sekä kliinisen mikrobiologian tutkimusten osalta. Tällöin
tuli esille tulosten tulkinta ja kiireellisen hoidon tarve. Tämä oli pitkälle sanoilla taiturointia ja sisältönä erittäin paljon asiaa, jotka oli kuvattu yksityiskohtaisesti verrattuna esimerkiksi laboratoriotutkimusten sisältöön opetussuunnitelmassa.695
Mielenkiintoista oli, että oppisisällössä tuli myös esille työhön liittyvät ristiriidat sekä hoidossa että laboratoriohoitajan työssä.696,697 Yhteistyö eri terveydenhuoltoalan ammattien välillä oli selvästi korostunut jo keskiasteen koulutuksen
suunnittelussa. Yhteistyötaito oli eräs tavoite ammattikasvatushallituksen asettamissa koulutuksen suunnitteluprojekteissa. Myös kaikille yhteisen yleisjakson eräs
tavoite oli saattaa kaikkien ammattialojen opiskelijat yhteen ja näin kehittää myös
tulevassa ammatissa tapahtuvaa yhteistyötä.698 Laboratoriohoitajien ja potilasosastojen välillä näytti olleen ristiriitoja ja kommunikaatiovaikeuksia. Asia tuli esille
useiden työelämän asiantuntijoiden esityksissä laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäivillä. Näin ollen toivomuksena oli, että tilannetta parantavaa
oppiainesta tuli lisätä koulutukseen.699

694. Taulukko 31, 238.
695. Taulukko 31, 238.
696. Taulukko 31, 238.
697. Kuvastiko tämä sitä, että käytännön työssä oli paljon ristiriitoja laboratorion ja hoito-osastojen
välillä?
698. Terveydenhuollon peruslinja 1984.
699. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos.
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Mielenkiintoista myös oli, että vaikka hoitaminen ohjasi voimakkaasti opetussuunnitelman laatimista, vuodeosastoharjoittelu väheni huomattavasti. Vuonna
1971 sitä vielä oli 300 tuntia. Vuonna 1984 se väheni 57 tuntiin.700 Tässä kuvastuu
koulutuksen muuttuminen teoreettiseksi. Käytännön vähentäminen sinänsä herättää
kysymyksen, kun kyseessä on ammatti, jossa tehdään käsillä työtä.
6.4.3 Lääketiede, perusluonnontieteet ja ideatieteet: terveyden
korostus
Lääketieteiden tuntimäärien osuudessa muihin tieteisiin nähden ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 1971 osuuteen nähden. Tuntien määrä kuitenkin lisääntyi:
vuonna 1971 sitä oli 110 ja vuonna 1984 jo 171 tuntia.701 Lääketieteissä aikaisemmin ollut erikoisalakohtainen erittely hävisi, tilalle tuli pelkkä kliininen lääketiede,
lisäksi mukaan tuli kansanterveystyön perusteet. Tautioppi oli mukana kuten aikaisemminkin.702 Laboratoriolääketiede oli erikseen ja se oli osa kliinisen laboratorio-opin tietoainesta eri laboratoriotutkimusten yhteydessä703.
Perusluonnontieteissä tapahtui myös nousua. Vuonna 1971 sitä oli 390 tuntia
ja vuonna 1984 jopa 456 tuntia. Tällöin perusluonnontieteet jäivät kuitenkin kulttuuritieteitä heikommaksi oppiainekseksi. Uusia perusluonnontieteiden oppiaineita
olivat biokemia ja biologia. Kemiaa, fysiikkaa sekä anatomiaa ja fysiologiaa oli
edelleen. Samalla kemia -nimike tuli epäorgaanisen ja orgaanisen kemian tilalle.
Termeissä alkoi esiintyä etuliite -bio. Anatomia ja fysiologia oli pelkästään yleisjaksolla, ja oppiaines oli määritelty kaikkia terveydenhuoltoalan opistoasteisia koulutuksia varten. Näin ollen sisältö oli yleissivistävän luonteinen. Opiskelijat ja opettajat kaipasivat siihen enemmän tunteja ja keskittymistä laboratoriohoitajan työn
kannalta oleelliseen perustietoon. Vaikka lääketieteellisten ja luonnontieteellisten
oppiainesten määrä lisääntyi hieman, niiden määrä koettiin kuitenkin vähäiseksi.704
Ihmisen elimistöä kuvaavassa oppiaineksessa tapahtui selvä muutos vuoden
1971 sisältöön nähden. Elimistön rakenteen ja toiminnan kuvaamisessa vuoden
1984 opetussuunnitelmassa lähdettiin liikkeelle terveen elimistön näkökulmasta.
Terveyden lisäksi korostui eri-ikäisyys. Millainen elimistö oli terveellä ja miten se
toimi, sekä mitkä tekijät edistivät ja vaaransivat eri-ikäisten terveyttä. Ihmiskehon
700. Taulukko 21, 224.
701. Taulukko 20, 223.
702. Taulukko 18, 220. Taulukko 19, 221.
703. Taulukko 32, 240.
704. Taulukko 20, 223.
Tuokko S 1990.
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toiminta liitettiin psyykkiseen ja sosiaaliseen kokonaisuuteen. Sairauksien vaikutus
yksilön käyttäytymiseen tuotiin kyllä esille, mutta terveys – sairaus ilmaistiin dikotomisesti, mikä ei esiintynyt vuoden 1971 oppisisällössä705. 706
Termi toimintahäiriö alkoi esiintyä sairauksien yhteydessä. Sairauksien syntyminen selvitettiin ulkoisten ja sisäisten syiden avulla. Tulehdukset, verisuoniprosessit, kasvaimet ja aineenvaihdunnan häiriöt olivat keskeisiä sairauksien syitä.
Raskauteen liittyvät häiriöt tulivat korostetusti esille. Tärkeimmät kansantaudit ja
tarttuvat taudit olivat mukana. Mielenkiintoista oli, että vaikka tarttuvat taudit eivät
enää olleet yhteiskunnassa tärkeimpiä tauteja, mikro-organismien aiheuttamat sairaudet saivat erityisaseman oppiaineksessa. Sen sisältö kuvattiin opetussuunnitelmassa tarkemmin kuin muiden sairauksien. Elimistön toimintahäiriöiden tutkiminen laajentui sisältäen tavallisimmat lääketieteelliset taudinmäärityskeinot laboratoriotutkimusten lisäksi. Laboratoriotutkimukset eriteltiin tarkemmin ja erikseen
mikrobiologiset, kliinisfysiologiset ja neurofysiologiset tutkimukset. Tähän yhteyteen liittyi laboratoriotutkimusten merkitys elimistön fysiologisen toiminnan
kuvastajina707; vastaava oli nähtävissä myös vuoden 1971 oppiaineksessa708. Mielenkiintoista oli, että laboratoriolääketieteen muita aloja, kuten kliininen kemia ja
hematologia, ei tässä asiayhteydessä mainittu.709
Laboratoriohoitajille avarrettiin terveydenhuollon toimintaa varsinaisten laboratoriotutkimusten ulkopuolelta. Kansanterveystyö oli yllättävän perusteellisesti
esillä vuoden 1984 opetussuunnitelmassa. Oppisisältö oli harvinaisen tarkasti määritelty oppiaineksessa, mitä ei tapahtunut esimerkiksi kliinisessä laboratorio-opissa.710

705. Taulukko 26, 232.
706. Taulukko 30, 237.
707. Taulukko 26, 232. Taulukko 30, 237.
708. Kuvio 3, 231.
709. Taulukko 30, 237.
710. Taulukko 33, 243. Sisältönä oli muun muassa: Kansanterveystyön lait ja määräykset, perusteet, toiminta-alue, -muodot, tavoitteet ja suunnittelujärjestelmä, vapaaehtoisten kansanterveysjärjestöjen toiminta, terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmä saivat aseman opetuksessa. Terveydenhuoltojärjestelmän kehityksen tärkeimmät vaiheet sekä valtiollinen, alueellinen ja paikallinen organisaatio olivat sisältönä. Suomalaisen väestön terveydentila sekä historiallinen kehitys 1800-luvulta sekä terveydenhuollon
kokonaisuus ja toiminta- ja vastuu alueet sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmät olivat mukana. Terveydenhuoltopalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä myös opetettiin, kuten myös eri-ikäkausien terveydenhuollon painoalueita. Terveydenhuollon suunnittelu-, ohjaus ja seurantajärjestelmät olivat oppisisällössä. Terveydenhuollon muut ammatit esiteltiin.
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Ideatieteissä tapahtui selvä määrällinen lisääntyminen. Vuonna 1971 niitä oli
80 tuntia ja vuonna 1984 peräti 247 tuntia.711 Molempina vuosina oli kuitenkin
samat oppikurssit, matematiikka, tietotekniikka ja tilastotiede, ainoastaan tuntimäärät lisääntyvät712. Matematiikkaa oli vuoden 1984 opinnoissa 190 tuntia. Lisäys
aikaisempaan nähden oli 130 tuntia.713 Sitä on opinnoissa, mutta sen sisältöä ei erityisesti konkretisoitu tutkitussa opetussuunnitelmassa. Tietotekniikka oli liitetty
matematiikan yhteyteen. Sen opetukseen käytetyt tunnit saatiin supistamalla matematiikassa algebran ja geometrian osuutta.714 Siitä, kuten muista yleissivistävistä
aineista, laadittiin erikseen sovellusohjeet715. Yleisjakson matematiikan opetus
kuului yleissivistäviin aineisiin ja oli kaikille terveydenhuoltoalan opiskelijoille
samansisältöinen. Erikoistumisjaksolla se kohdistui laboratoriohoitajille. Matematiikan tavoitteet osoittautuivat kuitenkin liian korkeiksi. Kokeiluopetussuunnitelma
ei myöskään antanut riittävästi mahdollisuuksia keskittyä laboratoriohoitajan työn
kannalta keskeisten matematiikan taitojen oppimiseen.716
6.4.4 Kulttuuritieteet: yksilöllisyydellä, työyhteisöllisyydellä,
yhteiskunnallisuudella ja ammatillisuudella kohti sivistystä
Vuoden 1984 keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelmassa tapahtui merkittäviä
muutoksia aikaisempiin nähden. Kulttuuritieteiden määrä lisääntyi jo vuonna
1971, mutta keskiasteella nousu oli hyvin voimakasta. Vuoden 1971 tuntimääriin
nähden lisäys oli 1129 tuntia, 220 tunnista 1349 tuntiin. Koulutuksen kokonaistuntimäärä oli tällöin 5719 tuntia. Lisäys oli suurin humanistisissa tieteissä: vuonna
1971 niitä oli 60 tuntia ja vuonna 1984 jo 836 tuntia.717 Lisäys koski sekä äidinkieltä että vierasta kieltä, joka oli englanti. Toinen kotimainen kieli, uskontotietous
ja sielunhoito, taide- ja ympäristökasvatus sekä kansalaistaito tulivat uusina kursseina mukaan.718

711. Taulukko 20, 223.
712. Taulukko 18, 220. Taulukko 19, 221.
713. Taulukko 18, 220. Taulukko 19, 221.
714. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 28.
715. Terveydenhuollon peruslinja 1984, Liite 2. Sovellutusohjeet eivät olleet tämän tutkimuksen kohteena.
716. Tuokko S 1990.
717. Taulukko 20, 223.
718. Taulukko 19, 221.
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Englannin kieli oli osa kansainvälisyyskasvatusta, mutta myös käytännön sanelema asia. Monet käsikirjat olivat englanninkielisiä. Tosin saksankielisillä käsikirjoilla oli myös paikkansa esimerkiksi hematologiassa ja sytologiassa. Myös monet
laboratoriotutkimusten työohjeet olivat englanninkielisiä. Tällainen oli tilanne
laboratorioissa, kun alettiin käyttää valmiita reagenssikittejä itse tehtyjen reagenssien sijaan.
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä tuntimäärät myös lisääntyivät: vuonna
1971 niitä oli 160 tuntia ja vuonna 1984 jo 513 tuntia719. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden oppikursseihin tulivat mukaan myös hallinto-oppi, kasvatustieteet,
sosiaalipsykologia, hoitopedagogiikka, ryhmätyö, elämän laatu, vuorovaikutus,
hoitoyhteisö sekä terveydenhuollon toiminta-alue. Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja
psykologia olivat edelleen opetussuunnitelmassa. Sen sijaan laboratoriohoitajan
työ ja periaatteet sekä sairaanhoidon historia jäivät pois erillisinä oppikursseina.720
Humanististen aineiden ja osin yhteiskunta ja käyttäytymistieteiden lisääntymiseen vaikutti 1970 luvun puolivälin jälkeinen voimakas yleissivistävien aineiden
painotus ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävien opintojen tarkoituksena oli peruskoulun jälkeen vielä sivistää ja kehittää opiskelijoiden persoonallisuutta siten, että he voivat toimia aktiivisina ja kehittävinä
yhteiskunnan jäseninä. Työelämän katsottiin vaativan laajaa yleistietoutta varsinaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi. Yleissivistävien aineiden tarkoitus oli
myös turvata jatko-opintomahdollisuuksia, mitä erityisesti korostettiin koulun
uudistuksessa. Mielenkiintoista oli myös kaikilla koulutusalueilla painotus luonnontieteellisen maailmankuvan muodostamiseen humanistisuuden lisäksi.721 Tämä
antaa osaselityksen yleisjaksolla oleville kemian, fysiikan ja matematiikan oppikurssien olemassaololle.
Yleissivistävien opintojen painoarvoa kuvastaa se, että opetusministeriö asetti
toimikunnan selvittämään ammatillisten koulutusten yleissivistävän opetuksen
uudistamista vuonna 1974. Toimikunnan työ valmistui vuonna 1977.722 Yleissivistävän opetuksen määrittely oli ongelmallista, mutta toimikunta teki seuraavan määritelmän: ”Kaikille yhteisellä yleissivistyksellä tarkoitetaan sitä osaa sivistyksestä,
jolla on yleinen käyttöarvo, jota pidetään yhteiskunnan kaikille jäsenille tarpeelli719. Taulukko 20, 223.
720. Taulukko 19, 221.
721. Rauhala P, Räisänen J & Räty O (toim.) 1977.
722. 1977:17 Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö.
Keskiasteen koulunuudistus 12. Toimikunta asetti alakohtaisia jaostoja: Terminologiajaosto, äidinkielenjaosto, kieltenopetuksen jaosto, matematiikan sekä fysiikan ja kemian jaosto, yhteiskuntaan ja työelämään perehdyttävä sekä elämän- ja maailmankatsomuksellisen opetuksen jaosto, liikunnan ja terveystiedon jaosto, kuva- ja ympäristötietouden jaosto.
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sena, jonka saamiseen jokaisella on oikeus ja jonka soveltaminen ei rajoitu tiettyihin ammattitehtäviin tai tietyille toiminta-alueille.” Yleissivistävät valmiudet jaettiin neljään pääalueeseen: 1) ajattelu, ilmaisu ja kommunikaatio, 2) luonnontieteellis-tekninen alue, 3) ihminen, yhteiskunta ja sen kulttuuri, 4) liikunta ja terveys.723
Varsinaisia yleissivistäviä aineita laboratoriohoitajan opetussuunnitelmassa
olivat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, tietotekniikka,
fysiikka ja kemia, kansalaistieto, liikunta ja terveystieto sekä taide- ja ympäristökasvatus. Osa opinnoista oli yleisjaksolla ja osa erikoistumisjaksolla.724 Yleisjakson matematiikka, fysiikka ja kemia olivat yleissivistäviä aineita ja näin ollen
samansisältöisiä muiden opintolinjojen kanssa. Erikoistumisjaksolla samoja aineita
oli laboratoriohoitajan työhön suunnattuna.725 Myös ammatilliset aineet sisälsivät
yleissivistävää ainesta komitean726 esityksen mukaisesti. Yleissivistävän oppiaineksen tuominen laboratoriohoitajien opetussuunnitelmaan oli niin voimakasta,
että se näytti toimineen eräänlaisena kehyksenä muille oppiaineille. Vuoden 1984
opetussuunnitelmassa olikin tältä osin selkeä uudenlainen näkökulma aikaisempiin
oppisisältöihin nähden. Yleissivistävien aineiden sisältö oli määritelty opetussuunnitelmassa tarkemmin kuin ammatilliset oppiaineet. Laboratoriotutkimuksiin liittyvä tietoaines ilmaistiin ylimalkaisesti, mikä vaikuttaa erikoiselta, sillä kyseessä
oli kuitenkin laboratoriotutkimuksia suorittavien koulutus.
Lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten ainesten oppisisällössä
korostui hyvin yksityiskohtaisesti yksilöä, ammattia, työyhteisöä ja yhteiskuntaa
koskeva tietoaines.727 Laboratoriohoitajan opetussuunnitelmassa oli selvä yleissivistävä ja valistava näkökulma. Opetussuunnitelmalle oli tyypillistä kokonaiskuvan
luominen ihmisestä. Se oli kantava ajatus kautta opetussuunnitelman, mutta tuli
esille parhaiten humanistisissa sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Ihminen
nähtiin psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. 728 Yksilön persoonallisuuden kehitys tapahtui tiedollisella, taidollisella ja tunne-elämän tasolla. Opetussuunnitelman mukaan käyttäytymistieteet, luonnontieteelliset, lääketieteelliset,
yhteiskuntatieteelliset sekä ammatilliset aineet tukivat sitä.729 Vaikutti kaukaa haetulta yhdistää luonnontieteelliset ja lääketieteelliset aineet persoonallisuuden kehitykseen. Ehkä opetussuunnitelmassa otettiin liian kirjaimellisesti suunnittelua
723. 1977:17 Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö,
1–2, 432–439.
724. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24.
725. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24.
726. 1977:17 Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö.
727. Taulukko 33, 243. Kuvio 4, 236.
728. Taulukko 33, 243.
729. Taulukko 33, 243.
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ohjaava tausta-ajatus nähdä ”ihminen kokonaisena ja eheänä” oliona730. Sen sijaan
vaatimus luonnontieteellisen maailmankuvan luomisesta tuki tätä opetussuunnitelman käytäntöä731.
Omien tunteiden tiedostaminen, kokeminen ja voimavarojen löytäminen nähtiin edellytyksinä kasvaa luovaksi, aktiiviseksi ja omanarvontuntoiseksi ihmiseksi.
Itsetuntemus, samoin kuin toisen ihmisen ymmärtäminen ja kunnioittaminen nähtiin tärkeiksi laboratoriohoitajille.732 Elämänkatsomus, uskontotietous, sielunhoito
ja hengelliset tarpeet olivat myös aivan uutta tietoainesta vuoden 1984 opinnoissa.
Toisen ihmisen elämänkatsomuksen kunnioittamista ja oman hyväksymistä korostettiin.733 Nämä tulivat opetussuunnitelmaan yleissivistävänä aineksena734.
Keskiasteen ammatillisen koulutuksen eräänä tavoitteena oli, että työntekijä
pystyi vaikuttamaan työpaikan ilmapiiriin, luontevien henkilösuhteiden kehittämiseen, työympäristöön ja omien työtehtävien muotoutumiseen ja asemaan. Työelämän inhimillistyminen ja demokratisoituminen olivat keskeisiä koulutuksen tavoitteita.735 Nämä tavoitteet tekevät ymmärrettäväksi yleissivistävien oppiaineiden
runsaan määrän. Mikä sitten teki työelämästä epäinhimillisen? Oliko syynä tuotantovoimien ja yhteiskunnan kehitykseen liittyvät ristiriitaisuudet, jotka aiheuttivat
muun muassa uusia kansantauteja, kuten työtapaturmia, ammattitauteja, itsemurhia
ja stressiä736? Keskiasteen ammatillisen koulutuksen yleistavoitteet sopivat hyvin
myös laboratoriossa vallalla olleeseen ajatukseen siitä, että laboratoriohoitajat tarvitsevat enemmän ihmissuhdetaitoja potilaiden ja muun henkilökunnan kanssa
kommunikoimiseen. Esimerkiksi ylilääkäri Kale Juva kärjisti puheenvuorossaan:
…”laboratoriohoitajat ovat tällä hetkellä pahasti napaansa tuijottavia ja tekevät
ennen kaikkea analyysityötä kun taas potilaskäsittely on jätetty muiden huoleksi.
Ts. toteutetaan ns. siili-mallia: ahkeroidaan tiiviisti laboratoriossa ja syvä vallihauta
erottaa laboratorion muusta toiminnasta. Myös potilaat ovat vallihaudan toisella
puolella. Mallin tulisi olla erilainen; raja-aita tulisi haihduttaa”.737

730. Terveydenhuollon peruslinja 1984, 75.
731. Rauhala P, Räisänen J & Räty O (toim.) 1977.
732. Taulukko 33, 243.
733. Taulukko 33, 243.
734. Terveydenhuollon peruslinja 1984.
735. Rauhala P, Räisänen J & Räty O (toim.) 1977.
736. 1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö. Komiteanmietintö, 26-31.
737. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos. Ylilääkäri Kale Juvan ja muiden asiantuntijoiden puheet muistiossa oli kirjoitettu luentomuistiinpanojen pohjalta.
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Sukupuolisuus sai suuren tilan laboratoriohoitajien koulutuksessa738. Sisältö
oli yksityiskohtainen: sukupuolinen tasa-arvoisuus, sukupuolisuuden ilmenemismuotojen yhteys ihmissuhteisiin, seksuaalisuus osana ihmisen persoonallisuutta,
seksologian perusteet, myönteinen asenne seksuaalisuuteen, seksuaalisuuden kohtaaminen itsessään, luonteva keskustelu sukupuoliasioista sekä seksuaalielämään
liittyviä vaikeuksia ja häiriöitä.739 Voisi olettaa, että tällaista sisältöä olisi ollut riittävästi peruskoulun oppiaineessa. Ehkä vielä 1980 luvun vaihteessa ammatillisessa
koulutuksessa olevat tarvitsivat sukupuoliopastusta. Tosin keskiasteen yhtenä
yleistavoitteena oli edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa740.
Samantyyppistä valistuksellista yleissivistävää kansalaistaito-oppiainesta oli
päihde- ja vaikuteaineista. Päihdeaineiden käytön taustatekijät, käytön vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, kriittinen suhtautuminen lääkkeisiin ja niiden käyttöön
sekä suomalaisten päihde- ja vaikuteaineisiin liittyvät terveysriskit ja niiden yhteys
kansantauteihin olivat tällöin oppisisältönä.741 Ihmiselämän kokonaisuutta kuvasi
hyvin perheen tuleminen mukaan vuoden 1984 oppisisältöön. Vuorovaikutus yksilön, perheen ja yhteiskunnan välillä oli keskeistä.742
Aikaisemmin käsiteltiin ihmistä ilman ikämääreitä. Nyt nähtiin eri yhteyksissä
ihminen eri-ikäisenä. Persoonallisuuden kehitys eri ikäkausina oli mielenkiinnon
kohteena. Myös vuorovaikutus tapahtui eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.
Kontaktin luomista toisiin ihmisiin harjoiteltiin. Muita oppisisältöjä ilman ikämäärettä olivat: autettavana olevien tunteiden ja odotusten ymmärtäminen, positiivisen
vuorovaikutuksen edellytykset ja häiritsevät tekijät sekä oman käyttäytymisen vaikutus edistämässä lähiympäristön viihtyvyyttä ja rakentamassa positiivisia ihmissuhteita. Vuorovaikutukseen läheisesti liittyvä sosiaalisuus korostui opinnoissa.
Myös mielenterveyden edistyminen sisältyi sosiaaliseen kanssakäymiseen.743

738. Taulukko 33, 243.
739. Taulukko 33, 243.
740. 474/1978 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä.
741. Taulukko 33, 243.
742. Yksilö, perhe ja yhteiskunta: vuorovaikutus ed. välillä, eri tieteenalojen tieto yhteiskunnasta (käyttäytymistieteet, luonnontieteet, lääketieteet, yhteiskuntatieteet); yhteiskunnan rakenne; muuttuva yhteiskunta (sosiaalipolitiikan merkitys yhteiskunnan muutoksessa, 1990 –luvun yhteiskunta, tulevaisuuden
yhteiskunta); ympäristötietous. (Taulukko 33, 243)
743. Taulukko 33, 243.
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Itsensä ilmaiseminen ja viestintä saivat edelleen paikan opetuksessa. Siinä ei tapahtunut paljonkaan muutoksia aikaisempaan opetukseen nähden. Kirjallinen ilmaisu
ja toinen kotimainen kieli tulivat mukaan.744 Nämä oppiaineet tukivat koulutuksen
tausta-ajatusta inhimillisen työyhteisön kehittämisestä.745
Elämänlaatu ja elämänkaari -käsitteet esiintyivät ensimmäisen kerran vuoden
1984 opetuksen sisällössä. Elämänlaatu nähtiin hyvinvoinnin osana ja edelleen eri
ikäkausina. Terveys ja arvostukset vaikuttivat elämänlaatuun. Oman elämänkaarivaiheen tunnistaminen ja arvostaminen toimivat pohjana tulevaisuuden jäsentämiselle.746 Elämänkaariajattelu oli eräs tekijä, joka vaikutti siihen, että eri yhteyksissä
otettiin huomioon eri-ikäiset ihmiset.
Vaikka yksilöllisyys ja laadukas elämä korostuivat, henkilökohtainen terveys ei
noussut enää erityisesti esille vuoden 1984 oppisisällössä muutoin kuin lyhyesti liikunnan ja ergonomian yhteydessä. Liikunnalla nähtiin olevan tällöin laajemmin
kansanterveydellinen merkitys. Liikunta ja ergonomia sekä työ vaikuttivat terveyteen ja hyvinvointiin. Työn merkitystä yksilön hyvinvoinnille korostettiin.747 Liikunnalla oli yleissivistävänä oppiaineksena keskeinen asema opetuksessa. Se oli
joskus niin oleellinen, että ammatillisia oppiaineita oli vaikea sijoittaa opetukseen
järkevästi.748 Henkilökohtaisen terveyden näkökulman vähäisyys oli yllättävää,
kun terveyskasvatus oli kuitenkin mukana opetuksessa ja koko opetussuunnitelman
rakentamista ohjasi myös terveysajattelu.749
Ammatillisuuden käsite tuli erityisen voimakkaana kuvioihin mukaan vuoden
1984 opetuksessa. Ammatinharjoittaminen sai erityisen korostuneen ja laajan sisällön. Sisältöinä olivat tieto ammattipätevyydessä, ammatillisuus, laboratoriohoitajan
työ, kliinisen laboratoriotyön ja laboratoriohoitajan tehtävät ja asema terveydenhuollossa, asiantuntijuus, palvelu, kehittämistyö ja työyhteisössä toimiminen.750
Ammattipätevyydessä korostettiin eri tieteitä ja jatkuvaa tiedon hankintaa. Termit
ammatillisuus, ammatin kehittäminen, ammatti-identiteetti, ammatin arvostus ja

744. Taulukko 33, 243.
745. Rauhala P, Räisänen J ja Räty O (toim.) 1977.
746. Taulukko 33, 243.
747. Taulukko 33, 243.
748. ”Liikuntatuntien järjestäminen VII–IX lukukaudella, joissa kliininen opiskelu muodostaa huomattavan osan opiskeluohjelmasta, on tuottanut vaikeuksia. 38 liikuntatunnin sijoittaminen harvoille teoriapäiville ei ole tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista eikä lukujärjestysteknisesti edes aina mahdollista. Periaatteessa osa teoriaopetuspäivistä on jouduttu järjestämään liikuntatuntien suorittamista varten. Tästä syystä liikunnan opetuksen järjestämiseen kaivataan joustavuutta ja erilaisia toteutusmahdollisuuksia, liikuntatuntien tarkoituksenmukaisuutta käytännön jaksojen aikana on arvioitava uudelleen.”
(Tuokko S 1990, 9)
749. Terveydenhuollon peruslinja 1984.
750. Taulukko 33, 243.
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kriittisyys ammatissa esiintyivät opetussuunnitelmassa. Ammattikuvaa ja ammatillisuutta alettiin tietoisesti kehittää teoriatasolla. Nämä uudet käsitteet alkoivat tällöin esiintyä. Ammatinkuva muodostui kaikkien tieteiden avulla.751 Ammatin
rajoja myös selkeytettiin; erotettiin omaksi alueekseen kliinisen laboratoriotyön ja
laboratoriohoitajan alue, tehtävät ja asema terveydenhuollossa, työn hallinta ja
osaaminen sekä selvitystehtävät laboratoriotyössä. Aikaisempaan nähden korostettiin hyvin voimakkaasti laboratoriohoitajan ammatin tehtäväaluetta eli ammattityö
määriteltiin ja rajattiin tälle ammattikunnalle.752
Asiantuntijuus tuli mukaan ensimmäistä kertaa ja sen nimeen vannottiin.
Asiantuntijuus määriteltiin kliinisen laboratoriotyön eri erikoisalojen asiantuntijaksi hoitotyössä, kehittämistyössä, opetuksessa ja hallinnossa.753 Vaikuttaa siltä,
että laboratoriohoitajakoulutuksen jälkeen olisi oltu asiantuntijoita edellä mainituilla aloilla. Näissäkin heijastuvat keskiasteen koulunuudistuksen yleissivistävät
periaatteet ja yhteiskunnassa vallalla ollut osallistumisen vaatimus.754 Ammatillisuuden ja asiantuntijuuden korostaminen oppiaineksessa heijastivat laboratoriohoitajien mukaantuloa ammatin kehittämistä varsinaiseksi professioksi. Sairaanhoitajien kohdalla vastaava kehitys alkoi jo paljon aikaisemmin ja sai huippunsa
1960-luvulla755.
Laboratorion työyhteisö ja hallinnollinen toiminta yhteiskunnassa sekä yksilö
näissä toimijana voimistuivat selvästi vuoden 1984 oppisisällössä756. Hallinnollinen opetus sisälsi muun muassa työnjohtotasoista taloudellisuuden suunnittelua,
toteutusta ja arviointia. Myös johtamisen opetuksen sisältö vaikutti hyvin korkeatasoiselta. Sisältönä oli johtamisen teoria, dynamiikka ja johtamisen arviointi.757
Hallinnolliset peruskäsitteet, toiminnan tavoitteet ja organisaatioajattelu sairaalalaitoksessa olivat myös oppisisältönä, samoin myös laboratorioyksikön, toimintayksikön ja henkilöstön suunnittelu758. Oliko suoritustason työntekijälle välttämättä opetettava johtamisen arviointia? Opiskelijoiden antama palaute oli saman-

751. Luonnontieteet, lääketieteet, yhteiskuntatieteet pääaineen tukena ja ammatinkuvan muodostajana
(Kemia, biokemia, fysiikka, matematiikka, tilastotiede, hallinto-oppi, terveydenhuollon hallinto, sosiaalipolitiikka, terveydenhuollon toimintayksikön hallinto, terveystaloustieto, sosiaalipsykologia, sosiologia, kasvatustiede)
Ammatilliset aineet, koulutus yleensä ammattipätevyydessä, tiedon tarve yleensä, yleissivistävän tiedon
tarve, sosiaalipoliittiset tietolähteet, jatkuva tiedon hankinta, tieto käytännön työssä sekä eri tietojen
integrointi hoito- ja kliiniseen laboratoriotyöhön. (Taulukko 33, 243.)
752. Taulukko 33, 243.
753. Taulukko 33, 243.
754. Rauhala P, Räisänen J & Räty O (toim.) 1977.
755. Rinne R & Jauhiainen A 1988, 138–161.
756. Taulukko 33, 243.
757. Taulukko 33, 243.
758. Taulukko 33, 243.
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suuntaista. Heidän mielestään ”teoriaopetus painottui hieman liikaa, välillä eri kuin
käytäntö, toisinaan turhan korkealentoista. Hallinto-opin tuntimäärä oli turhan
suuri.” Hallinnon näkökulman liittäminen syventäviin opintoihin sen sijaan palveli
kokonaiskuvan muodostamista laboratorion toiminnasta.759 Laboratoriohoitajakoulutuksen hallinnon opetusta pidettiin kyllä tärkeänä laboratoriohoitajille. Se tähtäsi lähinnä oman aseman ymmärtämiseen terveydenhuoltoalan organisaatiossa.760
Komiteanmietinnön 17/1977 mukaan keskiasteen koulutuksen suunnittelun
eräänä tausta-ajatuksena oli, että ”opistoasteiset opinnot tähtäävät etupäässä toimintaan esimies- ja suunnittelutason tehtävissä”. Näin ollen henkilöstöhallintoon ja
johtamistaitoon kuuluvien tietojen ja taitojen merkitystä korostettiin.761
Yhteiskunnallinen näkökulma painottui oppisisällössä. Sisältönä olivat terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa ohjaavat säädökset, ohjaussäännöt, seurantajärjestelmä, yhteiskunnan sosiaalipoliittiset toimenpiteet sekä yksilön, perheen ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus. Yhteiskunnan ymmärtämisessä tarvittiin myös
luonnontieteellisiä, lääketieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä sekä ammatillisia tietoja. Muutos yhteiskunnassa sekä tulevaisuusnäkökulma korostuivat. Ympäristökasvatus oli myös mukana opetuksessa.762
Kansainvälisyys tuli ensi kertaa esille vuoden 1984 koulutuksessa. Kansallinen
ja kansainvälinen kulttuuri ja terveydenhuolto olivat oppisisältönä. Kansainvälisen
yhteistyön pääväylät ja muodot opetettiin. Erityisesti painotettiin kansainvälisyyttä
hoitoalalla sekä omaa ammattialaa, laboratoriohoitajuutta, kansainvälisissä yhteyksissä.763 Kansainvälisyyden vaatimus liitettiin jo 1970-luvulla ammatilliseen koulutukseen. Kansainvälisyys koulutuksessa oli eräs keino kasvattaa opiskelijat tietoisiksi erilaisista kulttuuri- ja yhteiskuntamuodoista sekä kansojen välisen yhteistyön
ja rauhan merkityksestä.764
Ohjaus, oppiminen ja kasvatustiede vahvistivat otettaan vuoden 1984 oppisisällössä. Sisältöinä olivat ohjaus ja opetus yleisesti. Erityisesti painottuivat toimintayksikön, henkilökunnan ja potilaan ohjaus. Henkilökunnan ohjausta ei ollut vielä
vuoden 1971 opetuksessa. Se tuli mukaan vasta vuoden 1984 opetuksessa. Ohjauksessa keskityttiin mikrobiologian laboratoriotutkimusten esivalmisteluun, histologisten näytteiden ottamiseen, sytologisten näytteiden säilytykseen ja kuljetukseen
sekä hematologisissa tutkimuksissa potilaan jälkihoitoon.765 Mielenkiintoista oli,
että ohjaus ei näkynyt oppisisällössä muilla kliinisen laboratorion erikoisaloilla.
759. Tuokko S 1990.
760. Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos.
761. 1977:17 Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö.
Keskiasteen koulunuudistus 12, 18.
762. Taulukko 33, 243.
763. Taulukko 33, 243.
764. Rauhala P, Räsänen J & Räty O (toim.) 1977, 4–5.
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Potilaan ohjaus kohdistui laboratoriotutkimuksiin liittyvään esivalmistautumiseen yleensä ja erityisesti hematologian ja mikrobiologian tutkimusten esivalmisteluun. Välittömään hoitoon ja jälkihoitoon ohjaukseen oli yleisesti tarvetta kliinisissä laboratoriotutkimuksissa, mutta erityisesti neurofysiologisten ja fysiologisten
tutkimustulosten perusteella. Potilasta ohjattiin sytologisten näytteiden kuljettamiseen. Laboratoriohoitajien tehtävänä oli ohjata potilaita myös terveydenhoidollisissa kysymyksissä yleensä sekä terveydenhuoltopalvelujen käyttämisessä.766
Opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa oli opetusprosessin näkökulma
(suunnittelu, toteutus, arviointi). Oppimisessa korostui kokonaisuuksia hahmottava
ja syväsuuntautunut oppiminen. Oppimisprosessi nähtiin koko ihmisiän jatkuvana
tapahtumana ja siinä painottui psykologinen näkökulma. Laboratoriohoitajan
työssä nähtiin myös kasvatustieteellisen tiedon tarpeellisuus. Kasvatustieteen
asema muiden tieteiden joukossa oli opetuksen kohteena.767 Laboratoriohoitajan
työtä lähestyttiin entistä monitieteisemmin.
Kasvatustieteeseen läheisesti liittyvä hoitopedagogiikka sai paljon painoarvoa.
Käsitteen sisältö oli nimensä mukaan hyvin ”hoidollinen”, eikä siinä ilmennyt
sovellusta laboratoriotyöhön. Sisältöinä olivat hoitopedagogiikka yleensä, kasvatustieteellinen ajattelu hoitopedagogiikassa, hoitopedagogiikan merkitys ja soveltaminen potilaiden hoidossa, pedagogiset vaikuttamismuodot ja niiden tehtävä hoitamisessa sekä niiden käyttö hoitomenetelminä.768 Mielenkiintoinen ilmaisu oli
”kasvatustieteellinen ajattelu hoitopedagogiikassa”. Hoitopedagogiikkahan oli kasvatustieteen sovellusaluetta, ja sen olisi pitänyt olla kokonaan kasvatustieteellistä
ajattelua.
Terveyskasvatus oli myös osa opintoja. Sisältöinä olivat toteutuksen ja teorian
perusteet, organisoitu toiminta ja merkitys väestön terveyskäyttäytymiseen, terveyskasvatus ja seulontatutkimukset, terveyskasvatus olennaisena osana ammattityötä sekä asiakasneuvonnassa että potilaan kokonaishoidossa, terveyskasvatukseen osallistuvat tahot ja merkitys väestön terveystietoisuuden lisäämisessä sekä
mielenterveys osana terveyskasvatusta.769 Terveyskasvatuksen mukanaoloa selittää jo vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki, jonka eräs tavoite oli kansalaisten terveyskasvatus770.

765. Taulukko 33, 243.
766. Taulukko 33, 243.
767. Taulukko 33, 243.
768. Taulukko 33, 243.
769. Taulukko 33, 243.
770. 66/1972 Kansanterveyslaki.
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6.4.5 Kliininen laboratoriotyö tieteellistyy hoitotieteeseen kytkettynä
Kliinisen laboratoriotyön tieteellisyys alkoi hahmottua vuoden 1984 oppiaineksessa. Kliinisiin laboratorio-oppikursseihin sisältyivät erilliset tutkimukseen liittyvät kurssit: kliinisen laboratoriotyön seminaari ja tutkielma, kliinisen laboratoriotyön tutkimus ja kehittäminen sekä kliinisen laboratoriotyön syventävä kurssi.771
772
.
Tieteellinen ajattelu ja tutkiva asenne olivat opetuksen tavoitteina. Tiedon ja
tieteen määrittely oli yleisellä tasolla, mutta hoitotiede oli vahvasti mukana perusteita luomassa773. Tieteenteoria ja teorian muodostus tuli hoitotieteen alueelta ja
hoitotiedettä korostaen. Teoria nähtiin ammattitaitojen ja kliinisen laboratoriotyön
perustana ja tutkimus liitettiin työhön. Tutkimusten lukemiseen yleensä ja tutkivaan
asenteeseen työssä opetettiin. Pyrittiin määrittämään ilmiöitä ammattityössä. Kliinisen laboratoriotyön tutkimus sai painoarvoa omina seminaareinaan ja tutkielminaan.774
Opetuksen tieteellisyys oli eräs keskiasteen opetussuunnitelmakomitean sisäisistä periaatteista. Tieteellisyydellä tarkoitettiin tällöin opetuksen systemaattisuutta, ongelmakeskeisyyttä, tutkimusluonteisuutta, sekä tietojen maailman- ja elämänkatsomuksellisten käyttömahdollisuuksien osoittamista opetuksessa, opetuksen sisällön ajanmukaisuutta ja keskittymistä olennaisimpaan kullakin tiedonalalla.
Lisäksi siihen kuului kasvattaminen kykeneviksi uusien tietojen jatkuvaan omaksumiseen, luovaan tieteelliseen ajatteluun ja toimintaan.775
Keskiasteen koulunuudistuskomitean määritelmä tieteellisyydestä oli hyvin
laaja ja sen esiintyminen kokonaisuudessaan opetuksessa ei voi tulla esille tutkimalla opetussuunnitelmia, vaan vaatisi jopa observoivaa reaaliaikaista tutkimusta,
esimerkiksi opetuksen systemaattisuuden, tiedon ajantasaisuuden ja ongelmakeskeisyyden sekä tarkempien sisältöjen hahmottamiseksi.
Keskiasteen koulunuudistuksessa terveydenhuoltoalalla ulkopuolinen suunnitteluyhteisö määräsi sivusta, mitä opetuksen täytyi sisältää, vaikka laboratoriohoitajakoulutuksen edustajia oli mukana ja valtakunnallisia laboratorioalan opettajien
yhteisiä koulutuspäivä työelämän edustajineen pidettiin. Kaikilla terveydenhuolto771. Taulukko 19, 221.
772. Tutkimuksen rakennetta noudattava seminaarityö oli kyllä aikaisemmin ollut opetuksessa, mutta
sille ei ollut annettu oman oppikurssin statusta. (Tutkijan kokemus laboratoriohoitajakoulutuksen opettajana vuodesta 1979 lähtien.)
773. Hoitotiede; hoitotieteen ja hoitoalan tieteenteoria ja teorianmuodostus. (Taulukko 33, 243.)
774. Kliinisen laboratoriotyön tutkimuksen suorittaminen: laboratoriotyön keskeiset käsitteet; kliinisen
laboratoriotyön tutkimustyöhön liittyvät prosessit; kliinisen laboratoriotyön tutkimusongelmien tunnistaminen; kliinisen laboratoriotyön teoreettiset ajattelumallit ja muut tutkimustulokset; hoitoalan ja kliinisen laboratoriotyön tutkimusmenetelmät; tilastolliset menetelmät. (Taulukko 33, 243)
775. Rauhala P, Räsänen J & Räty O (Toimittaneet) 1977, 4.
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alan opetussuunnitelmilla oli tiukka yhteinen raami, jossa olisi pitänyt pysyä. Tällöin tuloksena oli, että laadittu opetussuunnitelma ei tukenut riittävästi enää ammatillista osaamista. Joitakin myönnytyksiä kyllä saatiin tiukkojen taistelujen jälkeen.776 Mielenkiintoinen yksityiskohta ”hoitamiseen liittymisestä” oli laboratoriohoitajien opettajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä Turussa vuonna 1981.
Rehtori Leena Salmen avajaispuheen keskeinen sanoma oli kritisoida koulutuspäivien ohjelmaa hoitotyön puuttumisesta: ”Päivien ohjelma on mielenkiintoinen,
mutta yhtä puuttuu ja se on hoitotyö, joka yleensä esiintyy joka seminaarissa. On
paljon puhuttu viime aikoina laboratoriotyön ja hoitotyön yhteyksistä, onko sitä ja
jos on, niin missä määrin.”777

776. Tuokko S Puhelinhaastattelu 27.2.07. Seija Tuokko toimi sairaanhoidon opettajana Turun sairaanhoito-oppilaitoksessa laboratoriohoitajakoulutuksessa ja oli keskiasteen koulunuudistusvaiheessa valtakunnallisen opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen ja laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelmatyöryhmän vetäjä. Tutkija itse osallistui myös kyseisen työryhmän koulutussuunnittelutilaisuuksiin toimiessaan silloin Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksen laboratoriohoitajajaostossa.
777. Muistio Laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos. Rehtori Leena Salmen avajaispuhe.

169

170

7

Laboratoriohoitajien kansainvälisen koulutuksen historia

Koulutusten kansainvälisen vertailun vaikeudet johtuvat erilaisista yhteiskuntamalleista, kulttuurisista eroavuuksista, koulutuspoliittista ratkaisuista ja satunnaisista
tekijöistä. Tässä tutkimuksessani eräänä tutkimuskohteena olivat suomalaisen laboratoriohoitajakoulutuksen eri oppikurssien tuntimäärät. Tällaisten tekijöiden vertailu kansainvälisesti on ongelmallista. Opetukseen käytetyt aikamääreet ovat erilaisia: kouluvuosi, lukuvuosi ja lukukausi pitävät sisällään eripituisia opetusjaksoja. Opetussuunnitelmissa käytetyt tuntimäärät eivät ole myöskään määritysperustaltaan samanlaisia, sillä oppituntien pituus voi olla 45, 50 tai 60 minuuttia. Koulutuksessa käytettyjen käsitteiden sisältö on myös usein erilainen. Karkea yleisten
rakenteiden ja periaatteiden kuvailu antaa kuitenkin jotain suuntaviivoja vertailuun.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen joidenkin maiden laboratoriohoitajakoulutuksen
alkuvaiheita ja tarkemmin muutaman maan koulutuksen kehitystä lähinnä organisatorisesta näkökulmasta. Käytän laboratoriohoitaja -termiä tarkoittaen sillä henkilökuntaa, joka suorittaa laboratoriotutkimuksia muissa maissa, ellei asiayhteyden
takia alkuperäinen termi ole kuvaavampi.
7.1

Laboratoriohoitajakoulutuksen aloitus eri maissa

Laboratoriohoitajakoulutuksen alkaminen ajoittuu 1800-luvun lopulle ja
1900-luvun alkupuolelle778. Koulutuksen kehittyminen noudattaa lääketieteen
kehitystä. Ruotsi, Saksa, Englanti ja USA olivat keulassa. Ruotsalaisen koulutuksen aloitus menee niinkin kauas kuin vuoteen 1883, jolloin Uppsalaan perustettiin
kliininen laboratorio kliinisiä diagnooseja ja käytännön lääketiedettä palvelemaan779. Saksassa ensimmäinen organisoitu koulutus alkoi vuonna 1896 Berliinissä780, joskin myös vuotta 1890 esitetään koulutuksen alkamisajaksi781. Englannissa ensimmäinen muodollinen koulutus lääketieteelliseen laboratoriotie-

teeseen ajoittui vuoteen 1921, jolloin paikalliset laboratoriot alkoivat kukin
järjestää epävirallisia iltakurssejaan.782 USA:ssa ensimmäinen koulutus perus778. Koulutuksen alkamisajankohdat eivät ole yhteismitallisia. Koulutuksen alkaminen on ilmoitettu
erilaisesta vaiheesta. Joillakin epäviralliset toimipaikkakoulutukset voivat olla ajoituskohteina, toisilla
valtion viranomaisen aloittama koulutus.
779. Persson B 1987, 1.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
780. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988b Federal Republic of Germany.
781. Eronen M 1994, 16.

tettiin vuonna 1922 Minnesotan yliopistoon. Koulutus oli baccalaureate –tasoinen
(kandidaatin tasoinen).783 Sveitsissä perustettiin kaksi koulua vuonna 1927, yksi
saksankielisille ja yksi ranskankielisille784.
Chilessä ensimmäinen koulutus laboratoriohoitajille (medical laboratory
science education, técnico laborante) alkoi vuonna 1949. Koulutus kesti kolme
vuotta ja se järjestettiin the School for Hospital Technique and Managementissa.
Vuonna 1955 koulun nimi muutettiin Medical Technologyksi (Tecnologia Médica)
ja vuonna 1960 koulutus liitettiin Chilen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
(Te University of Chile’s Faculty of Medicine).785 Japanissa perustettiin ensimmäinen koulu vuonna 1952786, suunnilleen samoihin aikoihin kuin Suomessa (1953).
Irlannissa strukturoitu koulutus alkoi vasta vuonna 1965787.
Hong Kongissa ensimmäinen ohjelma laboratoriohoitajille (medical laboratory
technology) perustettiin vuonna 1971 Hong Kongin yliopistossa (the Department of
Extra-Mural Studies, University of Hong Kong). Opetussuunnitelma ja tutkinto järjestettiin Skotlannin vaatimusten mukaisesti. Vuonna 1978 koulutusta muutettiin
Ison-Britannian vaatimusten mukaiseksi.788
7.2

Koulutus Ruotsissa

Ruotsissa koulutus aloitettiin vuonna 1883, jolloin Uppsalassa perustettiin kliininen
laboratorio käytännön lääketiedettä palvelemaan789. Aluksi lääkärit ja luonnontieteilijät itse suorittivat laboratoriotutkimukset. Asteittain heitä avustamaan palkattiin naisia määrättyihin tehtäviin. Naiset saattoivat olla lääkäreiden siskoja, muita
sukulaisia, ystäviä tai vaimoja. Muun muassa kliinisen laboratorion professori
Salomon E. Henschenin vaimo työskenteli laboratoriossa.790 Nämä avustavat naiset suorittivat histologisia tekniikoita, valmistivat mikroskooppisia preparaat-

782. Farr A D 1982, 1–4.
Jones R 1987, 388–392.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F 1988f United Kingdom.
783. Lindberg D, Britt M S & Fisher F W 1984, 10.
Karni K 1996, 99.
784. Persson B 1987, 2.
785. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988a Chile.
786. Persson B 1987, 2.
787. Karlsson B, Turner & Shugrue F W 1988d Ireland.
788. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988c Hong Kong.
789. Persson B 1987, 1.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
790. Persson B 1994.
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teja791. Ilmeisesti virallista koulutusta ei kuitenkaan tuolloin vielä järjestetty,
vaikka tarvetta siihen koettiin.
Ammattijärjestön perustaminen vauhditti koulutuksen käynnistymistä. Vuonna
1942 Ruotsin laboratoriohoitajat järjestäytyivät. Jäseneksi pääsyn ehtona oli kahden vuoden työskentely laboratoriossa. Yksi tärkeä syy järjestäytymiseen oli
paremman koulutuksen saaminen. Koulutuksella haettiin parempaa teoreettista ja
erikoisalojen tietämystä sekä laajempaa näkemystä työstä. Pätevyyden parantamiseksi alettiin antaa luentoja kemiassa, bakteriologiassa, anatomiassa, fysiologiassa
ja lääkehoidossa.792
Vuotta 1943 voitaneen pitää virallisen koulutuksen aloittamisvuotena Ruotsissa. Silloin Lääkintöhallitus järjesti Karoliinisen instituutin kemiallisessa laitoksessa (Karolinska institutets kemiska institution) 2 tai 2 ½ kuukauden lisäkursseja
laboratoriosairaanhoitajille. Sisältönä oli pääasiassa yleinen ja fysiologinen
kemia.793 Vuonna 1945 pidettiin ensimmäinen teoreettinen kurssi histopatologiassa. Opetussuunnitelma kattoi kahden vuoden käytännöllisen opiskelun, jonka
ohessa oli teoriaopetusta kahtena iltana viikossa. Oppiaineisiin kuuluivat anatomia,
histologia, kemia, valokuvaus, bakteriologia ja patologia. Koulutuksen järjesti
Ruotsin ”preparaattori yhdistys” (Svenska Preparatrisföreningen, SPF).794 Ruotsin
laboratoriolääkäriyhdistys esitti vuonna 1946, että laboratoriohoitajat (tarkoitettiin
laboratoriosairaanhoitajia) olisivat 9 kuukautta työssä hoito-osastolla, yhden vuoden laboratoriossa ja yhden vuoden laboranttikoulussa kolmen vuoden koulutusaikanaan.795 Vuonna 1947 koulutuksen rahoitus tuli hallitukselta796.
Kolmea erikoisalaa, lääketieteellistä kemiaa, bakteriologiaa ja histopatologiaa,
kehitettiin ja ne olivat yhtenevät koko maassa. Toisen ammattijärjestön, Svenska
Laboratorisföreningen (SLsF), olivat perustaneet muulla kuin histopatologian alueella työskentelevät henkilöt ja se kehitti kliinisen kemian ja bakteriologian koulutusta. Vuonna 1952 alkoi kliinisen kemian kurssi, joka käsitti 21 kuukautta käytännön työskentelyä ja kolme kuukautta teoriaa. Ohjelma sisälsi fysikaalista ja epäorgaanista kemiaa, biokemiaa, hematologiaa, fysiologiaa ja anatomiaa, bakteriologiaa, laiteoppia, hoitokäytäntöä (nursing practice) ja laboratoriokäytäntöä (labora-

791. Persson B 1994.
792. Persson B 1987, 2–3.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
793. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
794. Persson B 1987, 2–3.
795. 952 Helteen komitean mietintö, 2–5
796. Persson B 1987, 2–3.
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tory practice). Lääketieteellisen kemian suorittaneita kutsuttiin ”sairaalateknologeiksi” (hospital technologist).797
Kahden vuoden bakteriologian koulutus aloitettiin vuonna 1953. Bakteriologian ohjelma sisälsi kemiaa, biokemiaa, mikroskopointia, mikrovalokuvausta, bakteriologiaa, erikoisbakteriologiaa, mykologiaa, virologiaa, laiteoppia ja laboratoriokäytäntöä. Teoreettisia aineita lisättiin koko ajan. Opiskelijat maksoivat teoreettisesta opetuksesta.798 Histologian ohjelman sisältönä oli anatomia, histologia, histologiset tekniikat, eläinkokeet, patologia, bakteriologia, kemia, valokuvaus, mikrovalokuvaus ja laboratoriokäytäntö.799
Koulutettujen laboratoriohoitajien tarve tuli suuremmaksi ja tällöin vaadittiin
yhteiskunnan perustavan erityisiä kouluja. Ensimmäinen koulu perustettiin vuonna
1957 Göteborgiin, seuraavat Lundiin ja Uppsalaan vuonna 1958 ja Tukholmaan
vuonna 1959800. Ensimmäisenä vuotena oli kaikille yhteisiä perusteita matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biokemiassa, fysiologiassa, anatomiassa ja histologiassa, bakteriologiassa, virologiassa, serologiassa, eläinkokeissa sekä saksan ja englannin kielessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen valittiin erikoisala, jota toinen vuosi
opiskeltiin. Valittavana oli histopatologian, bakteriologian ja kliinisen kemian erikoisalat. Erikoisalat olivat jo vakiintuneet. Koulutusta myös kritisoitiin siitä, että
sen pitäisi olla yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa eikä ammatillisessa
oppilaitoksessa. 801
1970-luvulla oli koulutuksen uudistussuunnitelmia vireillä kaikissa Pohjoismaissa 802. Ruotsissa laboratoriohoitajakoulutus tuli suuressa koulunuudistuksessa
vuonna 1977 osaksi yliopistokoulutusta. Se oli kuitenkin enemmän tekninen kuin
sisällöllinen muutos. Tutkinnon muututtua osaksi korkeakoulukoulutusta laboratoriohoitajilla oli mahdollisuus opiskella tohtorin tutkintoon saakka.803 Koulutusohjelman yleiset periaatteet laati The National Swedish Board of Univerisities and
Colleges (UHA), mutta paikallisella tasolla laadittiin yksityiskohtainen opetussuunnitelma.804
797. Persson B 1987, 2–3.
798. Persson B 1987, 2–3.
799. Persson B 1987, 2–3.
800. Persson B 1987, 2–3.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
801. Persson B 1987, 2–4.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e Sweden.
802. 1970:B 107 Komiteanmietintö, 10–12.
803. Persson B 1987, 2–4. Jatkotutkintojen tarkempi sisältö jää Perssonin artikkelissa vielä epäselväksi.
Olivatko mahdolliset tohtorin opinnot juuri samalta alalta kuin laboratoriohoitajan opinnot vai suoritettiinko ne esimerkiksi yleisissä terveystieteissä.
1970:B 107 Komiteanmietintö, 10–12.
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Vuonna 1987 Ruotsin koulutus oli kahden ja puolen vuoden mittainen. Sisäänpääsyvaatimuksiksi UHA määritteli 11 vuoden upper-secondary school -opinnot.
Lisävaatimuksina olivat vastaavan tason opinnot terveydenhuollossa tai käytännön
hoitotyössä tai vähintään kahden vuoden opinnot matematiikassa, luonnontieteissä,
taloustieteessä tai sosiaalitieteessä. Koulutus valmisti opiskelijoita työskentelemään terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteen ja eläinlääketieteen tutkimuksessa, lääketeollisuudessa ja ruokateollisuudessa. Laboratoriohoitajat olivat vastuussa analyysien teknisestä suorituksesta, rutiinityöskentelystä yleisillä laitteilla
sekä laaduntarkkailusta. Myös potilaskontaktit nähtiin tärkeänä elementtinä.805
Vuoden 1987 koulutus Ruotsissa jakaantui viiteen vaihtoehtoiseen erikoisalaan: kliiniseen kemiaan (sisältäen hematologian ja veripalvelun), mikrobiologiaan, histopatologiaan, kliiniseen fysiologiaan ja biokemiaan/lääketieteelliseen
kemiaan (tutkimusala). Lisäksi oli mahdollista ottaa erikoiskursseja seuraavasti:
mikrobiologian ja kliinisen kemian koulutuksessa veripalvelutoimintaa ja mikrobiologian, kliinisen kemian ja histologian koulutuksessa sytoteknologiaa.806 Laboratoriohoitajaa vastaava tutkintonimike oli ”Laboratorieassistent”807.
7.3

Koulutus Saksassa

Saksassa laboratoriohoitajien (technical assistants in medicine, medizinischtechnische laboratorium assistent, MTA) ensimmäinen organisoitu koulutus alkoi
vuonna 1896 Berliinissä.808 Myös vuotta 1890 esitetään koulutuksen alkamisajaksi. Tällöin Lette-Hausissa Berliinissä alkoi naisille tarkoitettu koulutus, jonka
tarkoituksena oli kouluttaa kuvauksen ammattilaisia. Laboratoriohoitajakoulutus
oli röntgenhoitajakoulutuksen yhteydessä. Koulutukseen sisältyi kliinisen kemian,
bakteriologian ja röntgenalan opinnot.809 Vuonna 1912 perustettiin virallinen koulutusohjelma ja valtion tutkinto810. Vuonna 1913 koulutus kesti vuoden. Teoreettista opetusta annettiin kemiassa, fysiikassa, yleisessä biologiassa, anatomiassa,
fysiologiassa ja yleisessä hygieniassa. Käytännöllinen opetus sisälsi yleistä ja lääketieteellistä kemiaa, mikroskopointia, valokuvausta, röntgenkuvausta, radiumtutkimusta, bakteriologisia ja hygieenisiä tutkimuksia.811 Laillinen ammatti ja valtion
804. Persson B 1987, 2–6.
805. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e, Sweden.
806. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988e, Sweden.
807. Persson B 1987, 1.
808. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988b, Federal Republic of Germany.
809. Eronen M 1994, 16.
810. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988b, Federal Republic of Germany.
811. Eronen M 1994, 14–15.
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kontrolloima koulutus ja tutkinto (diploma) perustettiin vuonna 1921. Valtakunnallisen loppututkinnon suorittaminen oli ehtona rekisteröinnille eli pätevyydelle harjoittaa ammattia nimikkeellä Medizinisch-Technische Laboratoriumassistent/in
(MTLA). Tuohon aikaan alkoi koulutuksessa myös erikoistuminen. Bakteriologian
opinnot pidettiin Robert Kochin infektiosairauksien instituutissa Berliinissä. Myös
kliinisen kemian opinnot alkoivat tällöin muotoutua. Radiologinen teknologia
(radiologic technology) sisältyi myös tuolloin opintoihin. 812
Saksassa vuosien 1971–1986 opetussuunnitelmien ero suomalaiseen vastaavaan813 oli se, että Saksan opetussuunnitelmissa ei ollut yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä aineita (psykologia, sosiologia ja sosiaalipolitiikka, kasvatustiede,
äidinkieli, vieras kieli, luovat toiminnot, liikunta, hallinto ja työnjohto-oppi). Suomen ja Saksan opetussuunnitelmien yhteiset oppikurssit olivat kliininen kemia,
hematologia, fysiologia, histologia, patologia ja sytologia, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, tilastotiede, ammattiaineet, tautioppi, laboratoriolääketiede, anatomia ja fysiologia sekä radiologia (isotooppilääketiede). Saksalaisessa opetussuunnitelmassa olivat erikseen biokemian, serologian, virologian ja immunologian
oppikurssit. Näytteenottoakaan ei saksalaisessa koulutuksessa ollut, sillä lääkärit
ottivat näytteet. Saksalaisten laboratoriohoitajien ja röntgenhoitajien opinnot olivat
ensimmäiset vuodet yhteisiä, sen jälkeen ne eriytyivät. Suomalainen koulutus kesti
kaksi ja puoli vuotta, kun taas saksalainen koulutus kaksi vuotta tutkimuksen kohteena olevana aikana.814
7.4

Koulutus USA:ssa

USA:ssa laboratoriotyöntekijöiden koulutuksen aloitus sijoittuu 1920-luvulle, hieman sen jälkeen kun myös lääketieteelliset laboratoriot perustettiin. Ennen
1890-lukua lääkärit suorittivat itse laboratoriotutkimukset.815 Sen jälkeen hammashuollon ja teollisuuden alan henkilöt työskentelivät laboratorioissa teknikkoina
(technicians). Myöhemmin lääkäreillä oli avustajina sairaanhoitajia ja sihteereitä.
Samanlaiset vaatimukset kuin muualla maailmassa lisäsivät koulutetun laboratoriohenkilökunnan määrän ja osaamisen tarvetta. Näin ollen oli myös tarpeen organisoida laboratoriotyöntekijöiden koulutus.816 Ensimmäinen muodollinen koulutus
perustettiin vuonna 1922 Minnesotan yliopistoon (the University of Minnesota)
812. Karlsson B, Turner S & Shugrue F W 1988b, Federal Republic of Germany.
813. Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos.
814. Eronen M 1994.
815. Kotlarz 1991, 234.
816. Lindberg D, Britt M S & Fisher F W 1984, 9–12.
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nimellä Courses in Medical Technology for Clinical and Laboratory Technicians.
Koulutus oli baccalaureate -tasoinen.817 Laboratoriotyöhön erikoistuneet lääkärit
perustivat koulutuksen uudelle henkilöstölle (paramedical personnel) ja koulutus
toimi heidän alaisuudessaan.818
Laboratoriolääkärit huomasivat kuitenkin pian, että oli tarpeen perustaa laboratorioteknikoiden koulutuksen ja harjoittelun standardit varmistamaan laboratoriopalveluiden laatua. Niinpä vuonna 1928 Kliinisten laboratoriolääkäreiden Amerikan yhdistys (the Amerikan Society of Clinical Patologists, ASCP) perusti rekisteröintilautakunnan (ASCP Board of Registry), joka laati pätevyysvaatimukset koulutettaville laboratorioteknikoille819 ja standardit koulujen hyväksymisestä.820
Rekisteröintilautakunnan (ASCP Board of Registry) mukaan yksilöiden oli
suoritettava 12 kuukauden opiskelu akreditoidussa koulussa voidakseen osallistua
sertifiointikokeeseen. Vuonna 1928 pääsyvaatimuksena laboratoriokoulutukseen
oli ”high school diploma”. Vuonna 1933 pääsyvaatimukset kohosivat sisältäen vuoden college-opinnot kemiassa ja biologiassa.821 Vuoden 1936 koulutuksen oppiaineet olivat biokemia, hematologia, bakteriologia, parasitologia, histologinen tekniikka ja serologia822.
Vuonna 1938 pääsyvaatimukset tiukkenivat edelleen kahdeksi vuodeksi collegessa. Nämä vaatimukset olivat voimassa vuoteen 1962 asti, jolloin pääsyvaatimukset taas kohosivat kolmeksi vuodeksi collegessa ennen laboratoriohoitajakoulutukseen pääsyä. Näin taattiin bachelor -tasoinen laboratoriohoitajakoulutus. Vuodesta 1962 lähtien bachelor degree oli vaatimuksena työskentelemiseen medical
technologyna.823 Ensimmäinen maisteritason ohjelma ”lääketieteellisessä teknologiassa” perustettiin vuonna 1960 myös Minnesotan yliopistoon824.
Vuoden 1928 lautakunta (ASCP Board of Registry) muodostui kuudesta lääkärijäsenestä, jotka olivat eri puolilta USA:ta825. Lautakunta oli vastuussa sekä labo817. Lindberg D, Britt M S & Fisher F W 1984, 10.
Karni K 1996, 99.
818. Oppenheim I 1981, 1.
819. Karni käyttää termiä ”Laboratory Technicians” ja Oppenheim termiä ”Medical Technologists”
(Karni 1996, 99.
Oppenheim 1981, 1).
820. Kotlarz 1991, 233–266.
821. Kotlarz V 1991, 233–236.
Karni K & Oliver J S 1990, 98–101.
822. Survey of Schools for Clinical Laboratory Technicians 1936.
823. Kotlarz V 1991, 233–236.
Karni K & Oliver J S 1990, 98–101.
824. Karni K 1999. Kirje Karen Karnilta 25.3.1999. Karen Karni toimi Lääketieteellisen teknologia
ohjelman (Medical Technology Program) professorina ja johtajana Minnesotan yliopistossa (Division of
Medical Technology, Department of Laboratory Medicine and Pathology, Medical School).
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ratoriohoitajien koulutuksen akreditoinnista että kliinisissä laboratorioissa työskentelevien laboratoriohoitajien sertifioinnista.826 ASCP:n lautakunnan (ASCP Board
of Registry) perustaminen erotti laboratorioteknikolle kuuluvan kliinisen laboratoriotyön käytännön laboratoriolääkärin vastuualueeseen kuuluvasta kliinisestä laboratoriolääketieteestä.827 Oli myös olemassa vahva vastustus rekisteröintiä kohtaan.
Syynä oli se, että pelättiin korkeamman koulutuksen tuoman pätevyyden aiheuttavan taloudellisia ongelmia ja lisäksi laboratorioteknikot voisivat omaksua kliinisen
laboratoriolääkärin roolin.828 Rekisteröinnistä käytiin keskustelua laboratoriolääkäreiden ja eriasteisten laboratoriotyöntekijöiden välillä laboratorio teknologien
ammattijärjestön lehdissä829. Laboratorioteknologien nähtiin olevan osittain alistetussa asemassa laboratoriolääkäreihin nähden, koska jälkimmäisten lautakunta
hoiti rekisteröinnin. Rekisteröintijärjestelmä oli kuitenkin kehittänyt koulutuksen ja
laboratorioteknikoiden osaamisen tasoa, ja niinpä rekisteröintilautakunnan jäsen
esittikin tasavertaista kumppanuutta laboratorioteknologien koulutuksen kehittämisessä830. Rekisteröintilautakunnassa oli 1950-luvulle tultaessa kolme laboratorioteknologia (laboratoriohoitajaa) ja edelleen kuusi laboratoriolääkäriä831, mikä
kuvasti yhteistyön kehittymistä ja tasavertaisuuden lisääntymistä.
Laboratorioteknikoiden (laboratoriohoitajien) työ ja koulutus olivat alkuaikoina laboratoriolääkäreiden alaisuudessa. Itsenäistymisen tarve alkoi kuitenkin
herätä laboratorioteknikoiden (Laboratory Technicians) joukossa ja he perustivat
vuonna 1933 oman yhdistyksensä, American Society of Clinical Laboratory
Technicians (ASCLT)832. Yhteistyötä tehtiin kuitenkin laboratoriolääkäreiden
yhdistyksen kanssa. ASCLT:n jäseneksi pääsi ainoastaan henkilö, joka oli valmistunut kliinisten laboratoriolääkäreiden Amerikan yhdistyksen (Amerikan Society
of Clinical Patologists, ASCP) akreditoimasta koulusta. Vuonna 1936 laboratorio825. Scott A R 1937, 144–152.
Survey of Schools for clinical laboratory technicians.
826. Kotlarz V 1991, 233–236.
Karni 1996, 99.
Oppenheim 1981, 1.
827. Kotlarz V 1991, 233–236.
828. Ikeda K 1946, 149–150.
829. Survey of schools for clinical laboratory techinicians 1936, 198–206.
Scott A R 1937, 144–153.
Ikeda K 1941, 225.
Ikeda K 1946, 146–155.
Ikeda K 1949b, 222–234.
Ikeda K 1951, 81–88.
Hovde R 1957, 184–196.
830. Ikeda K 1951, 81–88.
831. Hovde R 1957, 194.
832. Karni 1996, 100.
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teknikoiden järjestön nimi muuttui muotoon American Society of Medical Technologists (ASMT). Jäsenten mukaan termillä medical technologist oli merkittävämpi
mielleyhtymä pätevyydestä kuin termillä laboratory technician.833 1920-luvulla
Laboratory Technician tarkoitti työntekijöitä, jotka täyttivät minimivaatimukset
työn tekemiseen ilman loppukoetta. Medical Technologist oli henkilö, joka oli
rekisteröity lautakunnassa834. Vuodesta 1974 lähtien yhdistyksen nimi muuttui
ammatinharjoittajasta (technologist) kuvaamaan jäsenyyteen sisältyvää laboratorioteknologian laajentunutta erikoistumista (technology): American Society for
Medical Technology.835
Vuonna 1949 koululautakunta (the Board of Schools) otti vastuun koulujen
akreditoinnista, kun taas rekisteröintilautakunta (ASCP Board of Registry) jatkoi
laboratorioteknikoiden sertifiointia. Koululautakunta palveli eritasoisten laboratoriokoulutusten tarkastuskomiteana (review committee) vuoteen 1973 asti, jolloin
perustettiin kliinisen laboratoriotieteen kansallinen riippumaton akreditointielin
(National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Sciences, NAACLS) akreditoimaan koulutusta (schools of medical technology). Perustajina olivat laboratoriolääkäreiden ja laboratorioteknologien ammattijärjestöt. Myöhemmin mukaan tulivat histoteknologian ja genetiikan yhdistykset.836
Vuonna 1977 laboratoriohoitajien ammattijärjestö, American Society for
Medical Technology, oli mukana perustamassa uutta kansallista laboratoriohenkilökunnan sertifiointi elintä nimeltä National Credentialing Agency for Laboratory
personnel (NCA). Se oli riippumaton mistään ammattijärjestöstä ja tarjosi pätevyyskokeita Medical Technologeille (uusi nimike Clinical Laboratory Scienctist,
CLS) ja Laboratory Technicianseille (uusi nimike Clinical Laboratory Technician,
CLT). Muita mahdollisia pätevyyskokeita tuli mukaan hallintoon, sytogenetiikkaan
ja näytteenottoon. Monet pitivät tästä sertifiointielimestä, koska sen kokeet perustuivat tosiaikaiseen käytännön toimintaan eli tietyin ajoin tehtyyn kansalliseen
työnanalyysiin837. NCA ei ollut myöskään pelkästään valmistuneiden sertifiointielin, vaan se ylläpiti/ylläpitää jatkuvan pätevyyden kokeita. Laboratoriolääkäreiden
perustama rekisteröintilautakunta (Board of Registry of the American Society of
Clinical Pathologists) oli edelleen toiminnassa.838
833. Kotlarz V 1991, 233–236.
834. Ikeda K 1941, 225.
835. Kotlarz V 1991, 233–236.
836. Kotlarz V 1991, 233–236.
Karni R K 1998, 13.
The National Accrediting Agency for Clinical Laboratory scineces, NAACLS. Google: hakusana
NAACLS, 9.9.2007.
837. Beck S J 1996.
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Opetuksen sisältö vaihteli eri oppilaitosten ja osavaltioiden välillä. Kuitenkin
oppisisällöt olivat samanlaisia kemian ja biologian osalta. Esimerkkinä Yhdysvaltalaisen koulutuksen opetuksen sisällöstä vuodelta 1990 on Minnesotan yliopiston
koulutusohjelma B.S. program in clinical laboratory science/ medical technology.
Pääsyvaatimuksena koulutukseen olivat ”high schoolissa” suoritetut biologian,
fysiikan, matematiikan ja englannin opinnot. Baccalaureate -tason opinnot kestivät
neljä vuotta. Opintojen sisältö koostui kolmena ensimmäisenä vuotena seuraavista
opinnoista: yleinen kemia, orgaaninen kemia, englannin kieli, anatomia, yleinen
biologia, matematiikka, fysiikka, fysiologia, instrumentaatio, biokemia, yleinen
mikrobiologia, histologia, immunologia, automaattinen tietojen käsittely ja histologia. Päästäkseen neljännen vuoden opintoihin opiskelijoilta vaadittiin tietyn tason
suoritukset edellisistä opinnoista. Neljäs vuosi sisälsi ammatillisia aineita kuten
hematologiaa, hyytymistutkimuksia, mikrobiologiaa, kemia, virtsa-analyyseja,
immunohematologiaa, serologiaa, hallintoa ja kasvatustiedettä sekä lisäksi valinnaisia opintoja kuten virologiaa, sytogenetiikkaa ja tutkimustoimintaa. Opinnot
tapahtuivat sairaalaharjoittelussa akreditoidun ohjelman mukaan. Ohjaajina toimivat laboratorion työntekijät. Laboratoriotutkimusten suorittaminen todellisessa sairaalaympäristössä vuorovaikutuksessa potilaiden ja muiden terveydenhuoltoalan
henkilöiden kanssa kasvatti opiskelijoita todelliseen ammatillisuuteen.839
Kattavaa selvitystä USA:n laboratoriohoitajakoulutuksesta on vaikea saada,
koska eri osavaltioissa voi olla hyvinkin erilaiset käytännöt. Huomattavaa oli, että
USA:ssa koulutus alkoi heti yliopistotasoisena, toisin kuin esimerkiksi Englannissa
ja Suomessa. Myös koulutuksen ja laboratoriohoitajien pätevyyden varmistamiseen
kiinnitettiin jo koulutuksen alkuajoista lähtien erityistä huomiota. Laboratoriohoitajien ammattijärjestö oli myös kiinteästi mukana koulutuksen ja työn kehittämisessä.
7.5

Koulutus Isossa-Britanniassa

Isossa-Britanniassa lääketieteellisten laboratorioiden kehittäminen oli myös lääkärien tehtävänä 1900-luvun alkupuolelle. Myöhemmin heillä oli ilman muodollista
koulutusta olevia avustajia. Ensimmäinen muodollinen koulutus lääketieteellisestä
laboratoriotieteestä ajoittui vuoteen 1921, jolloin paikalliset laboratoriot alkoivat
järjestää epävirallisia iltakursseja. Laboratorioavustajien yhdistys, Pathological and
838. Karni K & Oliver J S 1990, 99–101.
Karni K 2002, 115–116.
839. Karni K & Oliver J S 1990, 91–91.
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Bacteriological Laboratory Assistants Association (PBLAA) ja myöhemmin Institute of Medical Laboratory Technology organisoi loppututkintokokeita laboratorioavustajille840. Loppututkinto jakaantui bakteriologian, kemian, patologian sekä
hematologian ja verensiirtotutkimuksien erikoisaloihin841. Loppututkinto oli hyvin
vaativa: ”ainoastaan noin 60 % tutkintoon osallistuneista voidaan hyväksyä”842.
Opetusohjelma uudistui useita kertoja ammattijärjestön alkaessa järjestää kursseja
1940-luvulla. Vuonna 1947 paikallinen viranomainen, Local Education Authorities
(LEA), otti vastuun sairaaloissa pidettyjen iltakurssien järjestämisestä. Laboratorion asiantuntijat opettivat kursseja valmentaen samalla ammattijärjestön loppukokeeseen.843
Vielä 1960-luvulla kouluttautuminen laboratoriohoitajaksi alkoi tulemalla
oppilaaksi harjoituslaboratorioon. Vaatimuksina olivat 16 vuoden ikä ja oppikoulun
taso englannin kielessä, matematiikassa, jossain luonnon- tai lääketieteellisessä
aineessa sekä vapaaehtoisena vielä jokin luonnontieteellinen aine. Riippuen siitä,
millä tasolla nämä aineet oli suoritettu, oppilasaika oli kaksi tai kolme vuotta.844
Koulutusta annettiin osa-aikaisesti ammattijärjestön valvonnassa845. Se oli
noudattanut lähes neljäkymmentä vuotta samaa linjaa846. Niinkin myöhään vielä
kuin vuonna 1962 oli käytössä työn ohessa ”päivä viikossa” -opinnot. Pätevyys toimia laboratoriohoitajana saavutettiin ammattijärjestön loppukokeella. Vuodesta
1967 lähtien pätevöitymisen varmistaminen siirtyi ammattijärjestöltä valtion alaisuuteen. Koulutus sisällytettiin kansalliseen ja korkeampaan kansalliseen tutkintoon (National and Higher National Certificates, N/HNC). 1970-luvun puolivälistä
lähtien Technician Education Council (TEC) kontrolloi koulutusta. Vuodesta 1983
lähtien elin muuttui Business and Education Counciliksi (BTEC).847
Jotta voi toimia kansallisen terveyspalvelujärjestelmän (National Health Service) laillisuusvaatimusten mukaisena laboratoriohoitajana, vaadittiin N/HNC-tut840. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
841. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
842. 1952 Helteen komitean mietintö, 2–5.
843. Farr A D 1982, 1–4.
Jones R 1987, 388–392.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F 1988f, United Kingdom.
844. Harri J 1960, 2–4.
Jones R 1987.
845. Makkonen 1994, 22.
846. Harri J 1960, 2–3.
847. Jones R 1987, 388–392.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F 1988f, United Kingdom.
Jones R & Baker T G 1988, 21–24.
Jones R 1986a.
Makkonen 1994.
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kinnon lisäksi valtion rekisteröinti (State registration). Rekisteröinnistä vastasi lääketiedettä täydentävien ammattien neuvosto (Council for Profession Supplementary to Medicine, CPSM). Neuvosto oli hallituksen (Parliament on the Council´s
Boards) asettama elin ja perustettu vuonna 1960. Vuodesta 1963 lähtien laboratoriohoitajilta vaadittiin tämä rekisteröinti848. Neuvosto oli riippumaton ammattijärjestöistä ja kansallisesta terveyspalvelujärjestelmästä (NHS). Neuvosto koostui
rekisteröityjen ammatinharjoittajien valitsemista edustajista sekä koulutusjärjestelmään kuuluvista henkilöistä. Rekisteröinti edellytti pätevöittämisneuvoston
(CPSM) määräämien tehtävien suorittamisen vuoden kestävässä harjoittelussa ja
neuvoston järjestämän loppukuulustelun läpäisemisen.849
Vuonna 1976 alkoi Isossa-Britanniassa laboratoriohoitajille korkeakoulun
Bachelor -tason tutkintoon johtava koulutus Portsmouthin polyteknisessä oppilaitoksessa (Portsmouth Polytecnic).850 Tullakseen rekisteröidyksi laboratoriohoitajaksi vaadittiin edelleen yhden tai kahden vuoden harjoittelu laboratoriossa (vuodesta 1980 lähtien MLSO Traineenä) pätevöittämisneuvoston (CPSM) määräämiä
tehtäviä suorittaen ja saman neuvoston järjestämän loppukuulustelun läpäiseminen.851
Tilanne oli suunnilleen sama 1990-luvun alussa. Varsinaista laboratoriohoitajan tutkintoa ei suoritettu, vaan eriasteisia valtakunnallisia tutkintoja. Perustutkintoja olivat korkeampi kansallinen tutkinto/diplomi laboratoriolääketieteissä/biolääketieteessä (BTEC Higher Nationl Certificate/Diploma HNC/D in Medical Laboratory Scuences/ Biomedical Sciences) ja alempi korkeakoulututkinto laboratoriolääketieteissä/biolääketieteissä (Bachelor of Science, BSc, in Medical Laboratory
Scuences/Biomedical Sciences). Tutkintonimikkeen jälkeen lisättävä ainekokonaisuuden nimi antoi tiedon opiskeltavasta alasta, joka 1980-luvulla oli muuttumassa
Biomedical Sciencesiksi koulutuksen muututtua korkeakoulutasoiseksi. Tämä akateeminen koulutus tähtäsi laajemmalle työalueelle kuin pelkästään sairaalalaboratorioon, kuten lääketeollisuuden, ympäristön tutkimisen, eläinlääketieteellisen ja
ravitsemusalan laboratoriotyöhön. Laboratoriohoitajaksi rekisteröitiin edelleen
koulutuksen jälkeisen harjoittelun (MLSO trainee) ja valtakunnallisen loppukokeen
848. Jones R 1987, 388–392.
849. Makkonen S 1994, 24–27.
Council for professions Supplementary to Medicine 1987.
The Board’s Standard’s Booklet 1989.
850. Jones R 1987, 388–392.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F 1988f, United Kingdom.
851. Makkonen S 1994, 24–27.
Council for professions Supplementary to Medicine 1987.
The Board’s Standard’s Booklet 1989.
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suorittamisen jälkeen. Oppilaitokset eivät vastanneet rekisteröinnistä.852 Laboratoriohoitajan peruskoulutuksen pääsyvaatimuksena olivat kemian ja biologian tai
muun luonnontieteellisen aineen opinnot suomalaista ylioppilastasoa vastaavissa
koulutusohjelmissa853.
Jatkotutkintoja olivat 1990-luvun alussa edelleen ammattijärjestön854 tutkinto
(Fellowship of the Institute of Medical Laboratory Sciences, FIMLS), ylempi korkeakoulututkinto biolääketieteissä (Master of Science, MSc, in Biomedical Sciences) sekä tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy, DPhil). Maisterin tutkinto korvasi
vähitellen ammattijärjestön tutkinnon (FIMLS).855
Yhteenvetona Englannin laboratoriohoitajakoulutuksen kehityksestä Englannissa ammattijärjestö oli heti alusta alkaen mukana laboratoriohoitajien koulutuksessa. Sillä oli hyvin merkittävä rooli koulutuksen historiassa: opetuksen ja pätevyyskokeiden sekä eriasteisten jatko-opintojen järjestäminen ja koulutusten akreditointi. Suomalainen ammattijärjestö oli enemmänkin taustajärjestö, joka antoi kyllä
lausuntoja ja ehdotuksia eri tahoille koulutuksen järjestämisestä. Englannissa
ammattijärjestö nimettiin aivan alussa ammattinimikkeen mukaan, myöhemmin
ammattijärjestön nimike seurasi oppiaineen tai työn nimikettä. Näin ollen nimike
käsitti laajemman alueen kuin Suomessa. Suomessa ammattijärjestön nimike oli
koko ajan ammatti/tutkintonimikkeen mukainen. Myös ammattinimike oli Suomessa sama kuin tutkintonimike. Ammattinimike oli Englannissa erillään tutkintonimikkeestä ja ammattijärjestön nimestä. Englannissa tutkintonimike noudatti
yleistä kansallista nimeämistapaa, jolloin siihen liitettiin mukaan pääaine erottamaan muista aloista.

852. Makkonen S 1994.
853. Makkonen S 1994.
Karlsson B, Turner S & Shugrue F 1988f, United Kingdom.
854. Ammattijärjestöllä oli merkittävä rooli koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen alkuajoilla
ammattijärjestö järjesti loppukokeita. Vuonna 1966 ammattijärjestö perusti korkea tason koulutukseen
perustuvan jäsenyyden (Fellowship of the Institute of Medical Laboratory Sceinces). Järjestö antoi
ohjeet minkä mukaan oppilaitosten ja sairaaloiden oli koulutus järjestettävä. Koulutus kohdistui laboratoriotyön erikoisaloille (kliininen kemia, hematologia, immunologia, lääketietellinen mikro biologia,
verensiirto-oppi ja virologia), mistä niitä myös kritisoitiin niiden liiallisen kapeuden vuoksi. Koulutukseen saattoi osallistua peruskoulutusten ja tietyn sairaalaharjoittelun jälkeen. Ammattijärjestön loppukuulustelu antoi Fellowship arvon, minkä jälkeen saattoi työskennellä laboratoriossa korkeamman tason
tehtävissä (MLSO 2, MLSO 3, MLSO 4). Vuonna 1987 alkanut ylempi korkeakoulututkinto (Master of
Sciences in Biomedical Sciences) korvasi ammattijärjestön Felowship koulutuksen. Joidenkin laboratorion edustajien mielestä maisterikoulutus oli liian laaja-alainen ja epämääräinen eikä kohdistunut käytännön työelämään kuten Fellowship koulutus teki. Toisten mielestä taas Fellowship koulutus oli liian
suppea-alainen ja syvällinen. Lisäksi sen antama tieto vanheni nopeasti. (Makkonen S 1994).
855. Makkonen S 1994, 20–21.
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Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa tarkastelin Suomen laboratoriohoitajakoulutusta Turussa
annetun koulutuksen avulla. Tutkimus rajautui vuosille 1955–1990 ja jakautui ajallisesti kolmeen jaksoon: yksivuotiseen koulutukseen vuosina 1955–1963 (tästä
käytän myös ilmaisua koulutuksen alussa), kaksivuotiseen koulutukseen vuosina
1964–1983 ja 3½- ja 4½-vuotiseen koulutukseen vuosina 1984–1990 (tästä käytän
käsitettä keskiasteen koulutus). Tutkimuskysymykset olivat seuraavanlaiset: Mitkä
tekijät johtivat laboratoriohoitajan koulutuksen käynnistymiseen? Miten opiskelijat
valittiin? Miten tietopuolinen ja käytännöllinen opetus jakaantui? Minkälainen oli
opettajien koulutustausta ja mitä kirjallisuutta käytettiin? Minkälainen oli oppisisältö? Minkälaista tutkintonimikettä käytettiin?
Laboratorioteknillisten apulaisten koulutus käynnistyi Helsingissä vuonna
1953 ja Turussa vuonna 1955. Laboratoriohoitajakoulutuksen käynnistyminen oli
yhteydessä lääketieteen, luonnontieteen ja teknologian kehittymiseen, mutta myös
yhteiskunnalliset tekijät olivat vauhdittamassa koulutuksen toteutumista. Tilanne
oli samanlainen sairaanhoitajien koulutuksessa. Luonnontieteiden, lääketieteiden ja
teknologian kehittymisen myötä potilaan hoidossa käytettävät laboratoriotutkimukset lisääntyivät voimakkaasti. Niistä tuli keskeinen osa potilaan hoitoa. Enää ei riittänyt, että lääkärit, sairaanhoitajat ja erilaiset avustavat henkilöt tekivät laboratoriotutkimukset. Niiden tekeminen vaati runsaasti aikaa ja erityisosaamista. Erilliselle
ammattikunnalle oli selkeä tarve olemassa. Koulutuksen käynnistämistä olivat
aktiivisesti ajamassa pääasiassa lääkärit. Heidän panoksensa oli voimakas myös
koulutuksen alkuvaiheen ja 2- ja 2 ½-vuotisen koulutuksen toteutuksessa. Keskiasteen koulutuksessa tilanne muuttui, kun opettajisto koostui pääasiassa laboratoriohoitajista kouluttautuneista sairaanhoidonopettajista.
Laboratoriotutkimusten vaatimustason kasvaminen, tutkimusvalikoiman
lisääntyminen, kansainvälinen yhtenäisyys, uudistuneet työaikalait sekä palkkapoliittinen mielenkiinto saivat aikaan koulutuksen pitenemisen yksivuotisesta asteittain 2-, 2½- sekä 3½i- ja 4½-vuotiseksi. Keskiasteen koulunuudistus oli osa laajamittaista yhtenäisen koulutusjärjestelmän toteuttamista. Sen suunnitteluvaiheessa
laboratoriohoitajat ryhmiteltiin kuuluviksi terveydenhuollon tekniseen ja tutkimushenkilöstöön röntgenhoitajien, farmaseuttien, hammasteknikoiden ja optikoiden
kanssa. Lopullisissa suunnitelmissa laboratoriohoitajat määriteltiin hoitoammatteihin kuuluviksi.
Yksivuotiseen koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaadittiin vähintään keskikoulun oppimäärä. Vaatimus oli poikkeavan korkea tuohon aikaan verrattuna sai-
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raanhoitajien yläkansakoulun vaatimuksiin. Pääsyvaatimuksiin kuuluivat myös
hyvä terveys ja hyvä maine. 1970-luvulla opiskelijat olivat enimmäkseen ylioppilaita, vaikka vaatimuksena oli edelleen keskikoulu. Ensimmäiset psykologiset
soveltuvuuskokeet järjestettiin hakijoille vuonna 1966. Keskiasteen koulutuksessa
oli sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaisia linjoja.
Koulutuksen alussa opetuksesta suurin osa oli käytäntöä (laboratorio- ja vuodeosastoharjoittelu). Laboratorioharjoittelun määrä lisääntyi koko ajan yksivuotisessa koulutuksessakin. Se oli määrällisesti korkeimmillaan kaksivuotisessa koulutuksessa 1960-luvun puolivälissä. Keskiasteen koulunuudistuksessa laboratorioharjoittelu väheni määrällisesti vuoden 1959, eli yksivuotisen koulutuksen, tasolle.
Vuodeosastoharjoittelua oli alussa neljäsosa käytännön harjoittelusta. Sen määrä
lisääntyi 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa (1960–1970-luvuilla) korkeimmilleen.
Keskiasteella sen määrä romahti, vaikka laboratoriohoitaja oli määritelty silloin
hoitoammatteihin, ja teoriassa kyllä opetettiin vuorovaikutuksellisia ja potilaan
kohtaamisoppiaineita. Koulutuksen edetessä käytännön työn opetuksessa uskottiin
teorian voimaan.
Opettajat olivat koulutuksen alusta lähtien ja vielä 2 ½-vuotisessa koulutuksessa akateemisesti koulutettuja luonnon- ja lääketieteilijöitä. Laboratoriohoitajista
kouluttautuneita sairaanhoidon opettajia palkattiin vakinaisiksi opettajiksi Lääkintöhallituksen kannan mukaisesti 1960-luvun puolivälistä lähtien. Syynä olivat
luento-opettajien korkeat kustannukset. Opetuksen ja hallinnon päävastuu siirtyi
sairaanhoidon opettajille. Lääketieteilijöitä oli vielä keskiasteen koulutuksessa
luento-opettajina.
Koska yksivuotisen koulutuksen opetusta toteutti pääasiassa Turun yliopiston
lääketieteellinen tiedekunta ja Turun lääninsairaala, niiden kirjat olivat ilmeisesti
opetuksen ja opiskelijoiden käytössä. Koulutusta varten hankittua kirjallisuutta ei
tällöin juurikaan ollut. Tilanteessa ei tapahtunut paljon parannusta 1960–
1970-lukujen aikana. Yhtenä keskeisimpänä oli Kliinisen kemian laboratorio-oppaan, ”vihreän kirjan”, ilmestyminen vuonna 1965. Se oli ajan tasalle saatettu
jo vuonna 1946 julkaistu Kliinisen laboratoriotutkimuksen opas. Teos uudistettiin
jälleen laajennettuna vuonna 1972 nimellä Kliiniset laboratoriotutkimukset,
”punainen kirja”, ja se oli käytössä vielä 1990-luvulla painosten loputtuakin. Kansainväliset käsikirjat olivat edelleen käytössä. Keskiasteen koulunuudistuksessa ei
tuotettu sanottavasti oppimateriaalia puhtaasti laboratoriohoitajakoulutuksen tarpeisiin, vaan käytettiin yksityisten laboratorioiden, sairaaloiden laboratorioiden,
Kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntarkkailu Oy:n, Sairaalaliiton, Suomen
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Punaisen Ristin, Suomen Lääkäriliiton ja lääkäriseura Duodecimin tuottamaa ohje-,
mainos- ja oppimateriaalia.
Bakteriologian- ja serologian sekä hematologian laboratoriotutkimukset olivat
koulutuksen alkuaikoina tärkeimpiä opetettavia aiheita. Veriryhmät olivat osa serologisia tutkimuksia. Virukset, sienet ja alkueläimet tulivat mukaan 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa. Keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelmassa esitettiin
oppisisältö niukasti. Mikro-organismien aiheuttamat sairaudet olivat edelleen keskeisiä aiheita, vaikka tarttuvat taudit eivät enää olleetkaan yhteiskunnan tärkeimpiä
tauteja. Ne olivat kuitenkin lisääntyvän matkailun tuomia ongelmia.
Yksivuotisessa koulutuksessa hematologiassa laskettiin ja värjättiin verisoluja
manuaalisesti. Mikroskooppien runsas määrä kuvasi näiden tutkimusten keskeistä
asemaa laboratoriossa. Anemiat olivat vahvasti esillä. 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa (1960–1970-luvuilla) opetettiin alkaalinenfosfataasi-, peroksidaasi- ja rautavärjäyksiä. Keskiasteen koulutuksessa korostettiin edelleen ”manuaalista” solumorfologiaa. Solujen tunnistaminen oli ollut kunnia-asia laboratoriohoitajille siihenastisen työhistorian ajan. Yksilön suoritus oli siinä merkittävässä asemassa.
Nämä perinteet näkyivät vielä voimakkaina opetussuunnitelmassa.
Koulutuksen alussa kemiallisia tutkimuksia ei juuri esiintynyt oppisisällössä,
vaikka ne olivat kolmasosa sairaaloiden laboratoriotutkimuksista. Sairaaloissa oli
vielä käytössä kolorimetrit. Laadukkaampia elektrofotometrejä ei vielä ollut kovin
paljon. Sairaaloiden monipuolinen tutkimusvalikoima ei näkynyt opetuksessa
lukuun ottamatta hiilihydraattien tutkimuksia, mutta ehkä niitä ei vain kirjattu. 2- ja
2 ½-vuotisessa koulutuksessa proteiinitutkimukset sekä entsyymimääritykset
(GOT, Afos), immunologiset ja radioisotooppimenetelmät tulivat mukaan. Kvantitatiiviset määritysmenetelmät vakiokuvaajilla mahdollistuivat Beckman B-fotometrin, Klett-Summerson -kolorimetrin sekä liekkifotometrin myötä.
Näytteenotto oli hyvin suomalainen piirre laboratoriohoitajien työssä ja koulutuksessa koko sen historian ajan. Näytteenotosta oli oma oppikurssinsa vuoden
1955 koulutuksessa ja keskiasteen koulutuksessa vuonna 1984. Keskiasteen koulutuksessa se nähtiin merkityksellisenä vaiheena laboratoriotyössä pyrittäessä luotettavaan tuloksen. Vaikka se ei ollut enää erityisesti esillä kirjattuna 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa, oppiaines sisälsi silti näytteenottoa kliinisen laboratorio-opin
eri erikoisalojen opinnoissa. Opinnot sisälsivät näytteiden ottamisen suoni- ja
kapillaariverestä, luuydinpunktio- ja muiden punktionäytteiden käsittelyn sekä
bakteriologiset näytteet. EKG, verenpaineen mittaus ja koeaamiainen olivat tavallisia fysiologisia tutkimuksia, joita opetettiin jo koulutuksen historian alkuvaiheessa.

187

Laaduntarkkailu tuli Suomen laboratorioihin 1960-luvun lopulla, mutta se
esiintyi opetussuunnitelman oppisisällössä vasta keskiasteen koulutuksessa
1980-luvulla. Tällöin kliinisen laboratoriotyön luotettavuuden arviointi suoritettiin
potilaan taustatietojen ja työntekijän potilaasta tekemien havaintojen sekä laaduntarkkailunäytteiden avulla.
Sairaanhoidon oppikursseja oli vahvasti mukana, myös alkuaikoina teknisen
-nimikkeen aikana. Sisältöön kuului ”potilaan käsittelyä” sekä tilan ja välineiden
huoltamista. Tarttuvien tautien hoito oli myös keskeistä. 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa sairaanhoidollinen oppiaines tarkentui eri-ikäisiin potilaisiin. Sairaanhoitajia ei enää tällöin koulutettu laboratoriotyöhön. Keskiasteen koulutuksessa
hoitotyöntekijöihin kuuluminen näkyi selvästi sairaanhoidon oppikurssien ja tuntimäärien lisääntymisenä. Sairaanhoidon käytännön harjoittelussa oli kuitenkin sama
suuntaus kuin laboratoriotyön harjoittelussa – se väheni voimakkaasti. Opetus
muuttui siis tältäkin osin teoriapainotteiseksi. Aikaisemmat sairaanhoidon toimintaa kuvaavat nimikkeet muuttuivat teorioiksi ja tieteeksi: termi sairaanhoito poistui
ja tilalle tuli hoitotiede. Sairaat ja sairaus väistyivät ja terveyttä korostettiin. Hoitamisen yhteys laboratoriotyöhön oli kahdensuuntainen: puhuttiin sekä hoitamisesta
laboratoriohoitajan työssä että laboratoriotyön osuudesta potilaan hoitamisessa.
Laboratoriotutkimusten asema potilaan hoidossa vakiintui ja merkitys lisääntyi.
Hoitaminen laboratoriohoitajan työssä käsitti vuorovaikutuksen, kipu-, surutyö-,
adaptaatio-, stressi-, kriisi- ja kasvuteoriat. Erilaisten potilaiden (kriisi-, lapsi-,
vammainen, vanhus ja kuoleva potilas) kohtaaminen kuului oppisisältöön, kuten
myös injektion anto, infuusion valvonta, liikuntaesteisten potilaiden auttaminen
sekä kliinisfysiologisten tutkimusten jälkihoito. Hoitamisen sisältö oppiaineksessa
oli hyvin yksityiskohtainen verrattuna laboratoriotutkimusten oppiainekseen.
Laboratoriohoitajien ja potilasosastojen hoitajien välillä näytti olleen ristiriitoja.
Hoitamisen oppiaineksen avulla pyrittiin osittain kehittämään yhteistyötaitoja.
Koulutuksen alkuaikoina lääketieteen opetuksessa tarttuvat taudit ja lastentaudit olivat keskeisessä asemassa kirurgian kanssa. Sisätautien opetus oli vähäisempää. 1960–1970-lukujen koulutuksessa sisätaudit ja kirurgia laajenivat. Keskiasteen koulutuksen oppiaineessa erikoisalakohtaista jaottelua ei ollut vain yleisesti
kliininen lääketiede ja kansanterveystyön perusteet. Tautioppi oli edelleen mukana
mutta eivät niinkään tietyt taudit, vaan yleisimmin esiintyvien sairauksien syntymekanismit, oireet, diagnostiikka ja hoito. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät häiriöt
saivat erikoishuomion. Lääketieteen sisältöön oli aikaisempaa voimakkaammin liitetty laboratoriotutkimukset. Tämä kuvastanee laboratoriotutkimusten arvostusten
ja merkityksen lisääntymistä diagnostiikassa.
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Perusluonnontieteillä (kemia, fysiikka, anatomia, fysiologia ja histopatologia)
oli vahva osuus koulutuksen alkuajan opetuksessa. 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa mentiin solutasolle aikaisemman kudostason asemasta. Ihmisen immuniteetti
(imusuonisto, antigeenit ja vasta-aineet) tuli uutena oppiaineksena opetukseen ja
näkyi myös laboratoriotutkimusmenetelmissä. Keskiasteen koulutuksessa alkoi
esiintyä bio- etuliite oppikursseissa (biokemia ja biologia); vielä ei kuitenkaan
päästy molekyylitasolle.
Matematiikan taidot olivat koulutuksen alussa keskeinen osa luotettavien laboratoriotulosten tuottamisessa. Laboratoriotyön laatu oli kokonaisuudessaan manuaalisen työskentelyn varassa. Itse tehtävät reagenssit, laimentaminen, titraaminen,
erilaisten tulostusyksiköiden käyttö, konsentraatioiden laskeminen sekä vakiokuvaajien piirtäminen ja käyttäminen olivat jokapäiväistä laboratoriotyötä. Se vaati
tekijöiltään vastuullista matemaattista osaamista, kuten myös manuaalista laskukäytäntöä laskutikulla. 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa painotus oli fotometrisen
mittauksen laskutoimituksissa. Automaattinen tietojenkäsittely tuli mukaan
1970-luvun alussa, jolloin syöttö-, tulostus- ja muistisovellutukset tulivat opetukseen. Laskutikkua käytettiin kuitenkin vielä. Keskiasteen koulutuksessa matematiikan merkitys osana laboratoriotyötä väheni. Työ oli muuttunut manuaalisesta automaatiotyöksi. Samalla reagenssien valmistus jäi laboratorioista pois tai väheni huomattavasti. Matematiikan sisältöä ei tähdätty pelkästään laboratoriohoitajien tarpeisiin, vaan myös muille terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Siitä tuli osa luonnontieteellisen maailmankuvan luomista eri ammattialojen opiskelijoille humanistisuuden lisäksi.
Koulutuksen alussa työn terveyshaitat ja vaarat olivat tiedossa, mutta keinoja
kaikkien poistamiseen ei vielä ollut. Tilannetta parannettiin valitsemalla koulutukseen ja työhön terveitä henkilöitä. Paloturvallisuus ja tartuntojen ehkäisy sen sijaan
olivat jo oppisisällössä. Näiden vaarojen olemassaolo tiedostettiin, sillä ne olivat
olleet jo yleisesti tunnettuja turvallisuusriskejä ja niihin oli olemassa suojakeinoja.
2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa siirryttiin maailmanlaajuisiin turvallisuusongelmiin (sodankäynnit, ympäristökatastrofit, ydin- ja biotaisteluaineet sekä taistelukaasut). Työasentoihin alettiin kiinnittää huomiota, samoin kuin terveelliseen ravintoon kansanterveyslain vauhdittamana. Keskiasteen koulutuksessa työturvallisuus
liittyi lähityöhön, laboratoriotyöhön, lähiyhteisöön ja potilaaseen. Uutena mukaan
koulutukseen tuli säteilysuojelu.
1960–1970-luvuilla koulutuksessa lisääntyivät persoonallisuutta kehittävät
oppiaineet. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ja humanististen aineiden määrä
nousi voimakkaasti. Ihmiskuva muuttui fyysispainotteisesta sosiaaliseksi ja psyyk189

kiseksi. Osallistuminen, yleinen yhteiskuntatietoisuus, demokratia ja omien etujen
ajaminen tulivat laboratoriohoitajakoulutukseen. Keskiasteen koulutuksessa persoonallisuuden kehittäminen jatkui jopa luonnontieteiden ja lääketieteen avulla.
Yleissivistävä ja kasvattava kansalaistaito vaikutti olleen perusraami monille oppiaineille. Niillä oli tarkka sisältö ja tilaa, mutta varsinaiset ammattiaineet jäivät
vähemmälle. Opiskelijoille annettiin valmiuksia vaikuttaa inhimillistävästi työpaikan ilmapiiriin, luontevien henkilösuhteiden kehittämiseen sekä omien työtehtävien muotoutumiseen ja asemaan.
Koulutuksen alussa laboratorion työkulttuuri oli työ- ja yksilökeskeinen. Työ
oli lähellä tekijäänsä, joka kantoi siitä myös itse vastuun. 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa ammatillisuusajatuksen mukana työn tekemiseen tuli aikaisempaan verrattuna ulkopuolisempi suhde. Keskiasteen koulutuksessa työ oli vahvasti ammatinharjoittajan
tehtävä.
Termejä
ammatillisuus,
ammatinkehittäminen,
ammatti-identiteetti, ammatin arvostus ja kriittisyys ammatissa alettiin käyttää.
Laboratoriohoitajan työn sisältö ja rajat määriteltiin. Ammattia muodostettiin
ammatillisuuden kaavojen mukaisesti, mieluummin kuin ammattiin kuuluvan tietotaitohallinnan kautta.
Keskiasteen koulutuksen opetussuunnitelmassa laboratorioaineiden oppikurssien sisällöt oli kuvattu yleisellä tasolla. Niistä ei voinut nähdä, mitä laboratoriotutkimuksia opetus sisälsi. Laboratoriotyön opetus eri erikoisaloilla oli jaettu eritasoisiin oppikursseihin: kliinisen laboratoriotyön perusteet I ja II sekä syventävän tason
opinnot. Opinnot oli eritelty kliinisen kemian, hematologian, mikrobiologian,
fysiologian, neurologian ja neurofysiologian sekä histologian ja sytologian laboratoriotyöhön. Opinnot erikoisaloilla sisälsivät keskeiset tutkimukset, menetelmien
teoreettisen perustan, kemialliset reaktiot, peruslaitteiden käytön ja toimintaperiaatteet sekä tietotekniikan. Mitä ne tarkemmin olivat, sitä tietoa ei opetussuunnitelma
sisältänyt. Automaatio oli laboratorioiden jokapäiväistä elämää, mutta opetussuunnitelma ei heijastanut sitä aihetta. Kliinisessä laboratorio-opissa alkoi hahmottua
työn prosessiluonne: potilaan esivalmistaminen, näytteiden ottaminen ja potilaan
tilan huomioon ottaminen.
Keskiasteen koulutuksessa laboratoriohoitajan osaamisen alue laajeni entisestään. Hallinnollinen tietoaines lisääntyi ja laajeni muun muassa johtamiseen. Laboratoriohoitajat määriteltiin hoitotyöntekijöiksi. Laboratoriotyön tieteellisyyden esikuvaksi tuli hoitotiede. Kasvatustieteellinen ote oli myös huomattavan voimakas.
Potilaan ohjauksen lisäksi tuli vuodeosastojen henkilökunnan ohjaus ja opetus.
Uuden ammattiryhmän nimeäminen tuotti vaikeuksia sekä koulutuksen suunnittelu-, aloitus- että myöhemmässä vaiheessa. Suunnitteluvaiheen nimikkeinä oli-
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vat laboratoriohoitajatar, laboratorio-apulainen, laboratorioapulainen, laboratorioassistentti, laboratoriohoitaja ja sairaalalaborantti. Koulutus käynnistyi laboratorioteknillisen apulaisen nimikkeellä, mutta samaan aikaan käytettiin myös epävirallisesti nimikkeitä sairaalalaborantti ja laboratorioapulainen. Nimike muuttui myös
virallisesti laboratorioapulaiseksi. Ammattijärjestö oli sairaalalaborantti- nimikkeen kannalla. Tutkintonimikettä haettiin vielä 2- ja 2 ½-vuotisessa koulutuksessa.
Sairaalalaborantti-nimike tuli käyttöön noin vuoden ajaksi. Nimike muuttui kuitenkin yllättäen Lääkintöhallituksen päätöksellä laboratoriohoitajaksi, jona se pysyi
noin kolmisenkymmentä vuotta, vielä keskiasteen koulutuksessakin. Nimike oli
koulutuksessa sekä tutkinto- että ammattinimikkeenä.
Suomalaisessa koulutuksessa oli selviä eroja verrattuna muiden maiden koulutukseen. Esimerkiksi USA:n koulutus alkoi yliopistossa. Myös Englannissa koulutus siirtyi yliopistoon. Suomessa koulutus oli tämän tutkimuksen kohteena olevana
aikana opistotasoinen. Sisällöissä oli myös selviä eroja. Suomalainen koulutus
sisälsi koko tutkimuksen kohteena olevan ajan sairaanhoitoa. USA:n, Englannin ja
Saksan koulutuksessa sitä ei ollut. Pohjoismaissa oli sairaanhoitoa koulutuksen
alkuaikoina, mutta ei enää myöhemmin. Näytteenotto oli myös hyvin ominaista
suomalaiselle laboratoriohoitajan työlle ja koulutukselle. USA:ssa, Englannissa ja
Saksassa se ei kuulunut laboratoriohoitajalle.
Suomalaisessa koulutuksessa tulivat oppisisältöön mukaan 1970-luvulla
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset oppiaineet. USA:n, Englannin ja Saksan koulutuksessa ei näitä ollut ollenkaan. Oppiaines oli siellä puhtaasti luonnontiedettä ja
lääketiedettä. Laboratoriotyön erikoisalojen mukaisessa koulutuksen rakenteessa
oli myös eroja. Suomessa koulutus sisälsi oppiainesta kaikilta erikoisaloilta. Sitä
vastoin Ruotsin koulutuksessa oli valittava erikoistuminen jollekin erikoisalalle jo
koulutuksen alusta lähtien.
Tämä on ensimmäinen historiallinen tutkimus laboratoriohoitajakoulutuksen
oppisisällön muuttumisesta yhteydessä yhteiskunnan muutoksiin sekä teknologian
ja lääketieteen kehitykseen. Tutkimus on luonteeltaan lähinnä kartoittavaa perustutkimusta ja antaa mahdollisuuden kohdistua jatkotutkimuksissa tarkemmin tiettyihin alueisiin. Uusin koulunuudistus, ammattikorkeakoulu-uudistus, jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Se ansaitsee oman tutkimuksensa. Tästä tutkimuksesta saatua
tietoa voi käyttää hyväksi koulutuksen ja käytännön kehittämisessä. Laboratoriohoitajakoulutus kävi suuria muutoksia läpi koko sen historian ajan. Oppisisältöjen
muutosten taustalla olevien tekijöiden tiedostaminen voi antaa lisäymmärrystä koulutuksen suunnittelulle 2000-luvulla; mitkä olivat onnistuneita ja mitkä epäonnistuneita ratkaisuja, mikä oli mahdollisesti pysyvämpää ja mikä poistuvaa osaamista.
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Lähteet
Painamattomat lähteet: Turun ammattikorkeakoulun arkisto
Päiväkirjat
Päiväkirja, kurssit Not 1–7, 1955–1960. Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.

Toimintakertomukset ja opetussuunnitelmat
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Vuosikertomus vuodelta 1958.
Laboratorioapulaisten kurssit. Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1967–31.8.1968.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1968–1969.
Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1969–1970.
Turun laboratoriohoitajaopiston toimintakertomus 1970–1971.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus (1972) Lukuvuosi 1971–1972. Auraprint Oy, Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1972–1973.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus (1974) Lukuvuodelta 1973–1974. Kirjapaino Pika Oy, Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos toimintakertomus (1975) Lukuvuosi 1974–1975. Kirjapaino
Pika Oy, Turku. 1975.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1975–1976.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1976–1977.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1978) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1977–1978. Tekninen Kustannusliike Oy:n Kirjapaino, Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1980) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1979–1980. Turun keskuskirjapaino.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1981) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1980–1981. Serioffset,
Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1982) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1981–1982. Serioffset,
Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1983) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1982–1983. Serioffset,
Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1984) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1983–1984. Serioffset,
Turku.

Turun sairaanhoito-oppilaitos (1985) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1984–1985. Serioffset,
Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1986) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1985–1986. Serioffset,
Turku.
Turun sairaanhoito-oppilaitos (1987) Vuosikertomus. Lukuvuosi 1986–1987. Serioffset,
Turku.
Opinto-opas 1999–2000. Terveys ja hyvinvointi. Turun ammattikorkeakoulu. RT-Print Oy,
Turku.

Lääkintöhallituksen ja opetusministeriön kirjeet ja määräykset
Lääkintöhallituksen kirje sisäasianministeriölle, 1953, elokuun 12 päivänä. DN:o 6258
1953.K.
Lääkintöhallituksen kirje Turun kaupunginhallitukselle. Helsinki 1955 kesäkuun 29 p:nä.
D.N:o 5503.1955.K.
Lääkintöhallituksen määräys. Helsingissä, Lääkintöhallituksessa, elokuun 30 päivänä 1955.
Pääjohtaja Niilo Pesonen. V.t. lääkintöneuvoksen estyneenä ollessa tuberkuloositarkastaja A.S. Härö.
Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovalle toimikunnalle.
Helsinki 1956, toukokuun 28 p:nä DN:o 4060.1956.K.
Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioteknillisten apulaisten toimikunnalle. Pääjohtaja
Niilo Pesonen ja lääkintäneuvos A. Ojala. Helsingissä 1958, marraskuun 14 p:nä D.N:o
8868.1958.K.
Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovalle toimikunnalle.
Helsinki 1959, marraskuun 24 p:nä DNo 11095.1959.K.
Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratorioapulaisten koulutusta valvovalle toimikunnalle.
Helsinki 1963, helmikuun 5 p:nä. D N0 1095.1963.K. Asia: koulutuksen kehittäminen.
Lääkintöneuvos A. Ojala.
Lääkintöhallituksen kirje sairaalalaboranttikursseja ja Röntgenlaborantteja valvoville toimikunnille. Helsingissä tammikuun 25 pnä 1965, DN:o 697.1965.K. Ylijohtaja Aatto Virta
ja lääkintöneuvos A.Ojala.
Lääkintöhallituksen kirje Turun laboratoriohoitajakursseja valvovalle toimikunnalle. Helsinki 1966, tammikuun 3 p:nä. D No 30.1966.K. Pääjohtaja Niilo Pesonen, lääkintöneuvos A. Ojala.
Lääkintöhallituksen kirje Turun sairaanhoitoalan kursseille: Apuhoitajakurssit, Laboratoriohoitajakurssit, Röntgenhoitajakurssit. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1966. DN:o
30.1966.K. Ylijohtajan estyneenä ollessa vt. asessori O. Blomqvist ja ylilääkäri
J.N.Mäkipaja.
Lääkintöhallituksen kirje Sairaanhoito-oppilaitosten johtajille, 7 päivänä maaliskuuta 1968.
Allekirjoittajana sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää.
Lääkintöhallituksen kirje Sairaanhoito-oppilaitoksille maaliskuun 18 päivänä 1968. Allekirjoittajana sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja Aila Pohjanpää.
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Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1619/79.
Opetusministeriön kirje väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta, osoitettu Helsingin väliaikaiselle ammattikorkeakoululle 28.10.1997. Opetusministeriön päätös 57/401/97.

Pöytäkirjat ja muistiot
Pöytäkirja laboratorioteknillisten apulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta,
Turussa, lokakuun 11 päivänä 1955. Allekirjoittaja puheenjohtaja Eino Kulonen.
Pöytäkirja laboratorioteknillisten apulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta
15.11.1958.
Marraskuun 1 päivänä 1955 alkavan laboratorioteknillisten apulaisten kurssien esittelypaperi. Turun terveydenhoito-oppilaitoksen kirjasto. Esittelypaperi oli ”työversio”, jonka
pohjana oli Helsingin kurssien vastaava paperi, koska siinä oli yliviivattuna Helsingin
kurssien johtajattaren nimi Sirkka Särkkä ja tilalle kirjattuna Turun johtajatar Kaarina
Leino.
Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokousmuistio, 5.5.1964.
Pöytäkirja Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta Turun
yliopistollisessa keskussairaalassa 8 pnä kesäkuuta 1964.
Pöytäkirja Turun sairaalalaboranttikursseja valvovan toimikunnan kokouksesta 3.4.1965
TYKS:ssa.
Turun sairaalalaboranttikurssien opettajien kokouksen pöytäkirja. 14.9.1965.
Turun sairaalalaboranttikursseja valvovan toimikunnan kokouspöytäkirja. 18.10.1965. Allekirjoittajina puheenjohtaja B. Laurent ja sihteeri Liisa Turunen.
Turun laboratoriohoitajakursseja valvovan toimikunnan kokouksen pöytäkirja. 10.5.1966.
Puheenjohtaja B. Laurent ja sihteeri Liisa Turunen.
Pöytäkirja Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunnan kokouksesta 29.2.1968.
Puheenjohtaja Ahti Näykki, sihteeri Aino Lindberg.
Pöytäkirja Turun sairaanhoitoalan kurssien neuvottelukunnan kokouksesta 18.10.1968.
Puheenjohtaja Ahti Näykki, sihteeri Aino Lindberg.
Muistio ammattikasvatushallituksen ja laboratoriohoitajakoulutuksen edustajien muodostaman työryhmän suorittamasta laboratoriohoitajakoulutuksen opetussuunnitelman tarkastamisesta. Kesäkuu 1969. Työryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin laboratoriokoulutuksen rehtori Helena Kekkonen (vain alussa), Helsingin laboratoriokoulutuksen
johtajatar Sirkka Särkkä, tarkastajat Kerttu Lyytikäinen ja Laine-Maire Kyöstilä. Allekirjoittaja Laine-Maire Kyöstilä.
Sairaaloiden laboratoriohenkilökuntatilannetta selvittelevän työryhmän muistio 18.10.1974.
Lääkintöhallitus.
Muistio laboratoriohoitajakoulutuksen opettajien koulutuspäiviltä 4.–6.5.1981. Turun sairaanhoito-oppilaitos.
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Laboratoriohoitajakoulutuksen lähettämät kirjeet
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssia valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle.
Turussa huhtikuun 10 p:nä 1958.
Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kirje lääkintöhallitukselle,
25.2.1963. Asia: Sairaalalaboranttien koulutuksen kehittäminen. Allekirjoittajana
puheenjohtaja B. Laurent.
Neuvottelu lääkintöneuvos Ojala -kurssitoimikunnat 5.3.66. Turussa toimivien apuhoitaja-,
röntgenhoitaja- ja laboratoriohoitajakurssien alistaminen Sairaanhoitajaopistoon. Kirjeen kirjoittajia ovat Turun apuhoitajien toimikunnan puolesta puheenjohtaja Ahti
Näykki, Turun röntgenhoitajakurssien puolesta puheenjohtaja V. Jussari ja Turun laboratoriohoitajakurssien toimikunnan puolesta puheenjohtaja Bernt Laurent. Kirjeessä ei
ole omakätisiä allekirjoituksia. Kirje on päivätty 12.3.1966.
Turun laboratoriohoitajakurssien kirje lääkintöhallitukselle. 26. pnä maaliskuuta 1968. Allekirjoittajana Turun laboratoriohoitajakurssin johtaja Liisa Turunen.
Turun laboratoriohoitajaopiston kirje Ammattikasvatushallitukselle. Asia: oppilaitoksen
nimet ja vakinaistaminen. Turussa 18. pnä joulukuuta 1969.
Laboratoriohoitajien perustutkintoa koskeva muistio Ammattikasvatushallitukselle 1969
Viitekirjelmään, ”ammattikasvatushallituksen kirje DN:o 48/36/69”, tehty muistio.
Muistion on allekirjoittanut syyskuun 9 p:nä 1969 Ben Lauret, kliinisen kemian
dosentti, Turun yliopistollisen keskussairaalan laboratorio-osaston ylilääkäri, Turun
laboratoriohoitajakurssien jaoston puheenjohtaja.
Turun laboratoriohoitajakoulutuksen jaoston esitys ammattikasvatushallitukselle. Asia: Asetuksen (N:o 418 1, 3) muutosehdotus. Turussa 29. syyskuuta 1969. Allekirjoittajina
Jaoston puheenjohtaja B. Laurent ja johtaja Liisa Turunen.

Painetut lähteet
Julkishallinnon ohjeistus
Lait, asetukset ja valtioneuvoston päätökset
72/1927 Ammattientarkastuslaki.
59/1933 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta.
413/1943 Keskussairaalalaki.
847/1943 Asetus keskussairaalalain soveltamisesta.
312/1948 Keskussairaalalaki.
558/1949 Keskussairaala-asetus.
337/1950 Laki keskussairaaloiden rakentamisesta.
441/1953 Laki keskussairaalalain muuttamisesta.
443/1953 Laki keskussairaaloiden rakentamisesta annetun lain muuttamisesta.
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49/1956 Sairaalalaki.
316/1956 Sairaala-asetus.
299/1958 Työturvallisuuslaki.
713/1965 Laki työaikalain muuttamisesta.
418/1968 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilökunnan
kouluttamisesta. Tällä asetuksella kumottiin vuoden 1933 asetus, asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta (9/33).
21/1970 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
66/1972 Kansanterveyslaki.
131/1973 Laki työsuojelun valvonnasta.
954/1973 Asetus työsuojelun valvonnasta.
789/1976 Laki työturvallisuuslain muuttamisesta.
474/1978 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä.
286/1978 Valtioneuvoston päätös terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä.
501/1987 Asetus terveydenhuolto-oppilaitoksista.

Komiteanmietinnöt
1920:8 Komiteanmietintö. Valtioneuvostolle komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajatar opetuksen järjestämiseksi.
1945:10 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
1952 Helteen komitean mietintö. Lääkintöhallituksen sairaalalaboranttien koulutusta tutkimaan asetetun komitean mietintö.
1954:9 Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
1966:B 47 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö. Sisäasiainministeriö.
1970: B 107 Laboratoriohoitajien erikoiskoulutustoimikunnan mietintö. Opetusministeriö,
Helsinki.
1972:B 58 Laboratorio-organisaatiotoimikunnan mietintö. Helsinki.
1973:106 Terveydenhuollon koulutuskomitean mietintö. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
1977:3 Terveydenhuollon opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö. Keskiasteen koulunuudistus 11. Nide 18 (26). Terveydenhuollon teknisen peruslinjan peruslinjaseloste. Laboratoriohoitajan koulutusammatin opetussuunnitelma.
1977:17 Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö. Keskiasteen koulunuudistus 12. Valtionpainatuskeskus, Helsinki.

197

Muut painetut lähteet
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Suomen tilastollinen vuosikirja 1980 (1981). Tilastokeskus. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
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Suomen tilastollinen vuosikirja 1990 (1990). Tilastokeskus. SVT Suomen virallinen tilasto.
85. vuosikerta (Uusi sarja). Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI (1955) Lääkintölaitos. Uusi jakso 56. Lääkintöhallituksen kertomus vuosilta 1939–1952. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI (1956) Lääkintölaitos. Uusi jakso 57. Lääkintöhallituksen kertomus vuosilta 1953–1954. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI: 65, 66 (1965). Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1962–1963.
Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI:67 (1966). Yleinen terveyden ja sairaanhoito 1964. Lääkintöhallitus. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI: 70, 71 (1970). Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1967–1968.
Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI: 72, 73 (1975). Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1969–1970.
Valtion painatuskeskus, Helsinki.
Suomen virallinen tilasto XI: 74 (1978). Terveydenhuolto 1978. Lääkintöhallituksen vuosikirja 1971–1977. Lääkintöhallitus. Valtion painatuskeskus, Helsinki.
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Taulukko 7. Ideatieteisiin luokitellut oppikurssit vuosilta 1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja
1984.
Ideatieteet
Tietotekniikka
Tilasto ja ATK
Matematiikka

1955

1959

1964

1966

1971

1984

x

x

x

x

x
x

x
x
x

Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.
Terveydenhuollon peruslinja 1984.

Taulukko 8. Kulttuuritieteisiin/Humanistisiin tieteisiin luokitellut oppikurssit vuosilta
1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984.
Kulttuuritieteet /
Humanistiset tieteet

1955

1959

1964

1966

1971

1984

Äidinkieli

x

x

Vieras kieli

x

x

2. kotimainen kieli

x

Kansalaistaito

x

Taide- ja ympäristökasvatus

x

Uskontotietous ja sielunhoito

x

Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Taulukko 9.

Kulttuuritieteisiin/Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin luokitellut oppi-

kurssit vuosilta 1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984.
Kulttuuritieteet /Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet

1955

1959

1964

1966

1971

1984

Hallinto-oppi

x

Terveydenhuollon toiminta-alue

x

Sairaalaorganisaatio

x

x

Terveydenhuollon periaatteet

x

x

Laboratorio sairaalan osana

x

Sairaanhoitolaitoksen kehitys

x

Laboratoriohoitajan työ ja periaatteet, sairaanhoidon historia

x

x

Hoitoyhteisö

x

Palontorjunta

x

Laboratoriotyön etiikka ja vaitiolovelvollisuus

x

Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet

x

Sairaanhoitotyön velvoitteet

x

Sosiologia

x

x
x

Sosiaalipolitiikka
Psykologia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sosiaalipsykologia

x

Eri ikäkausien psykologia

x

Ryhmätyö

x

Vuorovaikutus

x

Elämänlaatu
Kasvatus- ja opetusoppi

x
x

x

Kasvatustiede

x

Hoitopedagogiikka

x

Lähteet:
Päiväkirjakurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Taulukko 10. Perusluonnontieteisiin luokitellut oppikurssit vuosilta 1955, 1959, 1964,
1966, 1971 ja 1984.
Perusluonnontieteet
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia
Epäorgaanisen ja orgaanisen kemian tutkimukset
Kemia
Fysiikka
Anatomia ja histopatologia
Anatomia, fysiologia ja histologia
Anatomia ja fysiologia
Anatomia ja fysiologia
Biologia
Biokemia

1955

1959

x
x

x
x

1964

x

1966

x

x
x

x

x

x

x

x

x

1984

x
x
x

Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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1971

x
x

x
x
x
x
x

Taulukko 11. Terveystieteisiin/Kliiniseen laboratorio-oppiin luokitellut oppikurssit vuosilta 1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984.
Terveystieteet / Kliininen laboratorio-oppi

1955

1959

Johdanto

1964

1966

x

x

1971

Kliinisen laboratoriotyön johdanto

x

Näytteenottotoiminta
Verinäytteenotto

x
x

Lääketieteellisen kemian tutkimukset

x

Lääketieteellinen kemia

x

Lääketieteellinen (bio)kemia
Lääketieteellinen (fysiologinen) kemia

x

x

x

x

x

Kliininen kemia

x

Kliiniskemialliset lab.tutkimukset
Kliinisen kemian laboratoriotyö I ja II

x

Proteiinitutkimukset

x

Immunologia ja aseptiikka

x

x

Radiokemia

x

Radiokemia ja säteilysuojelu

x

Kliiniset radioisotooppitutkimukset

x

Bakteerioppi

x

Bakteeriopin harjoitustyöt

x

Bakteriologia ja serologia + harjoitukset,
veriryhmäserologia

x

Mikrobiologia ja muut morfologiset tutkimukset ja virtsalaboratorio

x

x

Kliininen mikrobiologia

x

Mikrobiologia

x

Kl. mikrobiologia ja veriryhmäserologia

x

x

Kl. mikrobiologian laboratoriotyö I ja II

x

Hematologia
Hematologia + harjoituksia

x
x

x

x

x

x

x

Kl. hematologian laboratoriotyö I ja II

x

Kliininen fysiologia

x

Kl. fysiologian ja neurologian lab.työ I ja II
Fysiologia + harjoitustyöt

1984

x
x

Histologia

x

x

Kl. histologian ja sytologian lab.työ I ja II

x

Kliinisen laboratoriotyön syventävä kurssi

x

Kl. lab.työn tutkimus ja kehittäminen

x

Kl. laboratoriotyön seminaari ja tutkielma

x

Laboratoriomatematiikka

x

x

Poliklinikan lab.harjoittelu sairaalassa

x

x

Harjoittelu sairaalalaboratoriossa
Käytännöllinen opiskelu

x
x

Laiteoppi
Laite- ja välineoppi

x
x
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Taulukko 11. Jatkuu.
Laboratoriotekniikka

x

Laboratoriotyö ja -tekniikka

x

Perusmetodiikka

x

Farmakologia

x

x

Lääkeaineoppi

x

x

Ravitsemusoppi

x

x

Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.

Taulukko 12. Terveystieteisiin/Lääketieteisiin luokitellut oppikurssit vuosilta 1955,
1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984.
Terveystieteet / Lääketieteet

1955

Sisätaudit
Sisätautioppi

x

Tarttuvat taudit ja lastentaudit

x

Lastentaudit
Lastentautioppi
Kirurgiset taudit
Kirurgia
Kl. lääketiede

x

1959

1964

1966

x

x

x

x

x

x

x

x

1971

x
x

Kansanterveystyön perusteet
Tautioppi

x
x

x

Yleinen tautioppi
Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1984.
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1984

x

x
x

Taulukko 13. Terveystieteisiin/Sairaan- ja terveydenhoitoon luokitellut oppikurssit vuosilta 1955, 1959, 1964, 1966, 1971 ja 1984.
Terveystieteet /
Sairaanhoito ja terveydenhoito

1955

Käytännön sair. hoito (potilaan käsittely ja
yleishoito)

x

Vuodeosastoharjoittelu

x

1959

1964

x

x

1966

Sairaanhoidon erityiskysymyksiä
x

Sairaanhoito I

x

Terveydenhoito-oppi

x
x

Terveydenhoito ja sairaanhoito-oppi
Henkilökohtainen terveydenhoito

1984

x

Sairaanhoito

Terveydenhoito

1971

x
x

x

Hoitoteoria

x

Hoitotieteen johdantokurssi

x

Hoidon johdantokurssi

x

Hoitoetiikka

x

Kliininen hoito-oppi

x

Sairaala-aseptiikka

x

Sairaalahygienia

x

Hoitotapahtuma

x

Elämänkaaren vaikutus hoitamiseen

x

Terveyskasvatus

x

Eri-ikäisten terveydenhoito

x

Ensiapu ja poikkeusolojen terv.huolto
Ensiapu ja sidonta

x
x

x

Liikunta
Liikunta- ja terveystieto

x
x

Lähteet:
Päiväkirja kurssit No 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959. Laboratorioapulaisten kurssit, Turku, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972.
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Taulukko 14. Vuoden 1955 oppikurssit jaoteltuna eri tieteenaloille tuntimäärineen ja
prosenttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

%
%
% alat.
kai- päät. alasta
kista alasta

IDEATIETEET
KULTTUURITIETEET

100

Päätieteenalat
h

% kaikista

41

3

15

1

Humanistiset tieteet
Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet
Lab. työn etiikka ja vaitiolovelvol.
Laboratorio sairaalan osana
Sairaanhoitolaitoksen kehitys
Palontorjunta
Psykologia

100
2
1
2
2
8

0,1
0,1
0,1
0,1
0,5

PERUSLUONNONTIETEET
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Fysiikka
Anatomia ja histopatologia

13
7
13
13
53,3

3,3
3,0
1,7
2,1

TERVEYSTIETEET

100

4,8
4,2
1,0
0,3
2,5
1,6
2,6
46,7

5,5
4,8
1,2
0,3
3
2
3
54,2

Lääketieteet
Sisätaudit
Tarttuvat taudit ja lastentaudit
Kirurgiset taudit
Tautioppi

Kaikki yhteensä

10

1301

86

17

1,1

1,3

26,2

16
22
10

1,1
1,5
0,7

1,2
1,7
0,8

24,6
33,8
15,4
100

265
10

17,5
0,7

1510

100

100
0

0

0

15

100

1

961

73,9

64

65

5,0

4

275

21,1

18

20,4
0,8

100

7,5
6,6
1,6
0,4
4,0
2,5
4,2
73,4
100

Sairaanhoito ja terveydenhoito
Käyt. sair.hoito 30)+vuodeos.harj.
=käyt. opiskelu, 5 vko (235)
Terveydenhoito

153

100
72
63
15
4
38
24
40
705

%
% kaipäät. kista
aloista

33
30
17
20

Kliininen laboratorio-oppi
Lääketiet. (fysiologinen) kemia
Hematologia (36) + harj (27)
Harjoituksia, verinäytt. otto
Laboratorio(työ) ja -tekniikka
Fysiologia + harjoitustyöt
Bakteerioppi
Bakteeriopin harjoitustyöt
Harjoittelu sairaalalaborat. 15vko

h

13
7
13
13
53

100
50
46
26
31

Alatieteenalat

96,4
3,6
1510

100

Lähteet:
Päiväkirja kurssit no 1–7 1955–1960, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Vuosikertomus 1959, Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku.
Tarkistettu yhteensopivaksi päiväkirja ja toimintakertomus. Jos on ollut poikkeavuuksia, mukaan on otettu
päiväkirjan tiedot (primaarilähde).
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Taulukko 15. Vuoden 1959 oppikurssit jaoteltuna eri tieteenaloille tuntimäärineen ja
prosennttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

Päätieteenalat

%
%
% alat.
kaikista päät. al. alasta

IDEATIETEET
Matematiikka

44

2,2

Alatieteenalat

h

% kaikista

h

44

2,2

44

10

0,5

% päät. % kaialoista
kista

100

KULTTUURITIETEET
Humanistiset tieteet

0

0,0

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet

10

0,5

Psykologia

10

0,5

PERUSLUONNONTIETEET
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Fysiikka
Anatomia ja fysiologia

100

100

100
52
50
47
74

2,7
2,6
2,4
3,8

Lääketieteellinen kemia
146
Bakt.log. ja serolog+harj.verir.serol.
60
Hematologia + harjoitukset
84
Laboratorioharjoittelu 23 vko x 1081
47 t

100

100

7,5

8,7

10,6

3,1
4,3
55,2

3,6
5,0
64,3

4,4
6,1
78,8

0,8
0,7

1,0
0,8

53,3
46,7

Lääketieteet
Sisätautioppi
Lastentautioppi

Kaikki yhteensä

1680

85,8

100
16
14

Sairaanhoito ja terveydenhoito
Henkilökohtainen terveydenhoito
Sairaanhoito
Vuodeosastoharj.
5 vko x 47 t

11,4

23,3
22,4
21,1
33,2

TERVEYSTIETEET
Kliininen laboratorio-oppi

223

100
10

0,5

0,6

3,6

34
235

1,7
12,0

2,0
14,0

12,2
84,2

1957

100

1957

100
1371

81,6

70,1

30

1,8

1,5

279

16,6

14,3

100

Lähteet:
Laboratorio apulaisten kurssit, Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959, 1–7.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.1.1960–31.8.1962.
Päiväkirja. Kurssit no 1–7, 1955–1960.
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Taulukko 16. Vuoden 1964 oppikurssit jaoteltuna eri tieteenaloille tuntimäärineen ja
prosenttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

% kai- % pää- % alat.
kista tiet.al
alasta

IDEATIETEET
Matematiikka

100
70

2,0

KULTTUURITIETEET

Päätieteenalat
h

% kaikista

70

2

74

2

100

Yhteiskunta- käyttäytymistieteet

100
20
24
20
3
4
2
1

0,6
0,7
0,6
0,1
0,1
0,1
0,0

27,0
32,4
27,0
4,1
5,4
2,7
1,4

230

6,5

62,2

60
80

1,7
2,2

16,2
21,6

PERUSLUONNONTIETEET
Epäorgaaninen ja orgaaninen
kemia
Fysiikka
Anatomia, fysiologia

100

Kliininen laboratorio-oppi
Laboratoriomatematiikka
Johdantotunnit
Hematologia + sair. harj.
Immunologia ja aseptiikka
Lääketieteellinen (bio)kemia
Kl-kemiall. lab.tutki.,
kl.kemia+sair.lab.
Mikrob. ja muut morfol.
tutk.+virtsa lab
Kliininen fysiologia + sair lab.
harj.
Poliklinikan lab. harj. sairaalassa
Kl. mikrob. ja verir.serolog
(8)+lab (180)
Histologia
Farmakologia

20
8
690
30
80
751

0,6
0,2
19,4
0,8
2,2
21,1

0,7
0,3
22,7
1,0
2,6
24,7

0,8
0,3
27,7
1,2
3,2
30,1

409

11,5

13,4

16,4

155

4,4

5,1

6,2

135

3,8

4,4

5,4

188

5,3

6,2

7,5

20
5

0,6
0,1

0,7
0,2

0,8
0,2

30
20
20

0,8
0,6
0,6

1,0
0,7
0,7

42,9
28,6
28,6

Kaikki yhteensä

10

3042

86

475

13,4

15,6

98,8

4
2

0,1
0,1

0,1
0,1

0,8
0,4

3556

100

100

Sairaanhoito ja terveydenhoito
Terv.hoito-oppi + vuodeos.
harj. 9 vko
Ensiapu ja sidonta
Muut aineet

370

100

Lääketieteet
Sisätautioppi
Kirurgia
Lastentautioppi

100

3556

100

Lähde:
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965.
Tuntimäärät keskiarvoina opetussuunnitelman lukusuunnitelmasta ja sisällöstä
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% päät. % kaialoista
kista

100
0

0

0,0

74

100

2,1

2491

81,9

70,1

70

2,3

2,0

481

15,8

13,5

27,0
32,4
27,0
4,1
5,4
2,7
1,4

100

TERVEYSTIETEET

h

100

Humanistiset tieteet

Sosiologia
Psykologia
Kasvatus- ja opetusoppi
Sairaalaorganisaatio
Terveydenhuollon periaatteet
Sairaanhoitotyön velvoitteet
Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet

Alatieteenalat

100

Taulukko 17. Vuoden 1966 oppikurssit jaoteltunaeri tieteenaloille tuntimäärineen ja prosenttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

h

% kaikista

100

70

2

81

2

IDEATIETEET
Matematiikka

70

Päätieteenalat

% kai- % pää- % alat.
kista
tiet.al
tiet.al
2,0

KULTTUURITIETEET

Alatieteenalat
h

% päät.al % kaioista
kista

100
100

100

100

Humanistiset tieteet

0

0

0

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet

81

100

2

Terveydenhuollon periaatteet
Sairaalaorganisaatio
Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet
Kasvatus- ja opetusoppi
Sosiologia
Psykologia

4
6
3

0,1
0,2
0,1

4,9
7,4
3,7

4,9
7,4
3,7

20
24
24

0,6
0,7
0,7

24,7
29,6
29,6

24,7
29,6
29,6

230
60
80

6,5
1,7
2,3

62,2
16,2
21,6

PERUSLUONNONTIETEET
Epäorgaaninen, org. kemia
Fysiikka
Anatomia, fysiologia
TERVEYSTIETEET

100

Kliininen laboratorio-oppi
Johdantotunnit
Laboratoriomatematiikka
Immunologia ja aseptiikka
Lääketieteellinen (bio)kemia
Kl.kemialliset lab.tutkimukset + lab. ha
Proteiinitutkimukset
Kliiniset radioisotooppitutkimukset
Hematologia + laboratorioharjoittelu
Kliininen fysiologia + lab. harjoittelu
Poliklinikan laboratorioharjoittelu
Kl. mikrob. ja verir.ser.+veriryhm. lab.
Mikrob. ja morfol.tutk+bakt.+
virtsa harj.
Histologia (Histopatologia)
Farmakologia

8
30
30
80
772

0,2
0,9
0,9
2,3
22,0

0,3
1,0
1,0
2,7
25,8

0,3
1,2
1,2
3,2
30,8

4
4

0,1
0,1

0,1
0,1

0,2
0,2

668

19,0

22,3

26,6

155

4,4

5,2

6,2

135

3,8

4,5

5,4

188

5,4

6,3

7,5

409

11,6

13,7

16,3

20
7

0,6
0,2

0,7
0,2

0,8
0,3

30
20
20

0,9
0,6
0,6

1,0
0,7
0,7

42,9
28,6
28,6

Kaikki tunnit yhteensä

2993

85

394

11,2

13,2

95,4

4
15

0,1
0,4

0,1
0,5

1,0
3,6

3514

100

100

Sairaanhoito ja terveydenhoito
Terveydenhoito ja sairaanhoito-oppi
Ensiapu ja sidonta
Kirjalliset loppukokeet

11

100

Lääketieteet
Sisätautioppi
Kirurgia
Lastentautioppi

370

100

3514

100
2510

84

71

70

2

2

413

14

12

100

Lähde:
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus, 1.1.1966–31.8.1967.
Tuntimäärät keskiarvoina opetussunnitelman lukusuunnitelmasta ja sisällöstä.
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Taulukko 18. Vuoden 1971 oppikurssit jaoteltuna eri tieteenaloille tuntimäärineen ja
prosenttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

%
%
%
kai- pää- alat.
kista tiet.al alasta

IDEATIETEET
Matematiikka
Tilasto ja ATK

100
60
20

1,7
0,6

KULTTUURITIETEET

100
0,6
1,1

9
18

33,3
66,7

20
40
20
20
60

0,6
1,1
0,6
0,6
1,7

9
18
9
9
27

12,5
25,0
12,5
12,5
37,5

80
60
80
60
110

2,3
1,7
2,3
1,7
3,1

100

100
4,9
36,0
4,2
0,4
3,5
23,0
2,8
0,7
0,4

6,5
47,4
5,6
0,5
4,7
30,2
3,7
0,9
0,5

0,9
0,6
0,3
0,6
0,9

1,1
0,7
0,4
0,7
1,1

27,3
18,2
9,1
18,2
27,3

40 1,1
380 10,8
20 0,6
120 3,4
10 0,3

1,4
13,4
0,7
4,2
0,4

30
20
10
20
30

Sairaanhoito ja terveydenhoito

Kaikki tunnit yhteensä

390

11

2830

80

100

Lääketieteet

Sairaanhoidon erityiskysymyksiä
Sairaanhoito I
Henkilökohtainen terveydenhoito
Liikunta
Sairaala aseptiikka

6

100
140 4,0
1020 29,0
120 3,4
10 0,3
100 2,8
650 18,5
80 2,3
20 0,6
10 0,3

100

3520

100

h

%
% kaipäät.
kista
aloista

100
60

27,3

1,7

160

72,7

4,5

2150

76,0

61,1

110

3,9

3,1

570

20,1

16,2

21
15
21
15
28

Kliininen laboratorio-oppi

Sisätaudit (Laboratoriodiagnostiikka)
Lastentaudit (Lab.diagnostiikka)
Yleinen tautioppi (Lab.diagnostiikka)
Kirurgia (Lab.diagnostiikka)
Muitten sairauksien hoito (Lab. diag.)

2

100

TERVEYSTIETEET
Kliininen mikrobiologia
Lääketiet. kemian tutkimukset
Kliininen kemia
Radiokemia
Kliininen fysiologia
Hematologia
Laite- ja välineoppi
Lääkeaineoppi
Ravitsemusoppi

80

220

20
40

PERUSLUONNONTIETEET
Anatomia, fysiologia ja histologia
Fysiikka
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Epäorg. ja org. kemian tutkimukset

%
kaikista

100

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet
Sosiologia
Psykologia
Sosiaalipolitiikka
Terveydenhuollon periaatteet
Lab. hoitajan työ, sair. hoid. historia

h

Alatieteenalat

75
25

Humanistiset tieteet
Äidinkieli
Vieras kieli

Päätieteenalat

100

7,0
66,7
3,5
21,1
1,8
3520

100

Lähde:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972, lukusuunnitelma, 40.
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Taulukko 19. Vuoden 1984 oppikurssit jaoteltuna eri tieteenaloille tuntimäärineen ja
prosenttiosuuksineen.
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

% kai- % pää- % alat.
kista tiet.al aloista

IDEATIETEET
Matematiikka
Tietotekniikka
Tilastotiede

100
190
38
19

3,3
0,7
0,3

KULTTUURITIETEET

100
228
228
171
19
38
152

4,0
4,0
3,0
0,3
0,7
2,7

17
17
13
1
3
11

38
38
19
19
38
19
38
38
19
76
38
95
38

0,7
0,7
0,3
0,3
0,7
0,3
0,7
0,7
0,3
1,3
0,7
1,7
0,7

3
3
1
1
3
1
3
3
1
6
3
7
3

76
57
19
219
85

1,3
1,0
0,3
3,8
1,5

4

1349

24

h

% päät. % kaialasta
kista

100
836

62,0

14,6

513

38,0

9,0

27,3
27,3
20,5
2,3
4,5
18,2
7,4
7,4
3,7
3,7
7,4
3,7
7,4
7,4
3,7
14,8
7,4
18,5
7,4

100

TERVEYSTIETEET

456

8

3667

64

17
13
4
48
19
100

Kliininen laboratorio-oppi
Kliinisen laboratoriotyön johdanto
Näytteenottotoiminta
Perusmetodiikka
Laboratoriotekniikka
Laiteoppi
Lääkeaineoppi
Mikrobiologia
Radiokemia ja säteilysuojelu
Kl.kemian laboratoriotyö I
Kl.hematologian laboratoriotyö I
Kl.fys. ja neurologian lab.työ I
Kl.mikrobiologian lab.työ I
Kl.hist. ja sytologian lab.työ I
Kl.laboratoriotyön menetelmät II*
Kl. kemian ja hemat.lab.työ II
(247)*
Kl. fys. ja neurolog. lab.työ II (247)*
Kl. hist. ja sytolog. lab.työ II (247) *
Kl. mikrobiologian lab.työ II (247) *
Kl. lab.työn seminaari ja tutkielma
Kl. lab.työn tut. ja kehittäminen
Kl. lab.työn syventävä kurssi
Ravitsemusoppi

247

100

PERUSLUONNONTIETEET
Anatomia ja fysiologia
Biokemia
Biologia
Kemia
Fysiikka

% kaikista

100

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet
Psykologia
Sosiaalipsykologia
Eri ikäkausien psykologia
Sosiaalipolitiikka
Ryhmätyö
Sosiologia
Kasvatustiede
Hoitopedagogiikka
Elämän laatu
Vuorovaikutus
Hoitoyhteisö kurssi
Hallinto-oppi
Terveydenhuollon toiminta-alue

h

Alatieteenalat

77
15
8

Humanistiset tieteet
Äidinkieli
1. vieras kieli
2. kotimainen kieli
Uskontotietous ja sielunhoito
Taide- ja ympäristökasvatus
Kansalaistaito

Päätieteenalat

100
19
38
38
19
76
19
19
19
684
456
190
228
190
399

0,3
0,7
0,7
0,3
1,3
0,3
0,3
0,3
12,0
8,0
3,3
4,0
3,3
7,0

0,5
1,0
1,0
0,5
2,1
0,5
0,5
0,5
18,7
12,4
5,2
6,2
5,2
10,9

0,7
1,4
1,4
0,7
2,8
0,7
0,7
0,7
25,4
16,9
7,0
8,5
7,0
14,8

57
57
152
38

1,0
1,0
2,7
0,7

1,6
1,6
4,1
1,0

2,1
2,1
5,6
1,4

100
2698

73,6 47,2
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Taulukko 19. jatkuu
Tieteenalat: pää-, ala- ja yksittäiset

Yksittäiset tieteenalat
h

% kai- % pää- % alat.
kista tiet.al aloista

Lääketieteet
Tautioppi
Kliininen lääketiede
Kansanterveystyön perusteet

Kaikki tunnit yhteensä

h

% kaikista

100
38
76
57

0,7
1,3
1,0

1,0
2,1
1,6

22,2
44,4
33,3

342
19
19
38

6,0
0,3
0,3
0,7

9,3
0,5
0,5
1,0

42,9
2,4
2,4
4,8

19
38
57
57
38

0,3
0,7
1,0
1,0
0,7

0,5
1,0
1,6
1,6
1,0

2,4
4,8
7,1
7,1
4,8

38
114
19

0,7
2,0
0,3

1,0
3,1
0,5

4,8
14,3
2,4

5719

100

Sairaanhoito ja terveydenhoito
Liikunta- ja terveystieto
Hoitoteoria
Hoitotieteen johdantokurssi
Hoitoetiikka
Elämänkaaren vaikutus hoitamiseen
Hoitotapahtuma
Terveyskasvatus
Eri ikäisten terveydenhoito
Ensiapu ja poikkeusolojen terv.
huolto
Hoidon johdantokurssi
Kliininen hoito-oppi
Sairaalahygienia

Päätieteenalat

100

5719

100

Lähde:
Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24–25.
* Vaihtoehtoiset oppimäärät seuraavilta aloilta. Tunteja ei ole lisätty eri erikoisaloille.
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Alatieteenalat
h

% päät. % kaialasta
kista

171

4,7

3,0

798

21,8

14,0

Taulukko 20. Oppikurssien jaottelu tieteenaloittain vuosina 1955, 1959, 1964, 1966, 1971
ja 1984.
Tutkintonimike

Laboratorioteknillinen
apulainen

Oppikurssit
Koulutuksen pituus
Koulutuksen pituus
IDEATIETEET

v
h
h
kaikista tieteistä %

KULTTUURITIETEET
h
kaikista tieteistä %

Laboratorioapulainen (1965 Sairaalalaborantti)

Laboratoriohoitaja
vuoteen 1998

1955

1959

1964

1966

1971

1984

1
1510

1
1957

2
3556

2
3514

2,5
3520

4,5
5719

41
3

44
2

70
2

70
2

80
2

247
4
1349

15

10

74

81

220

1,0

1

2

2

6

24

Humanistiset tieteet

h
kaikista tieteistä %
kulttuuritieteistä %

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

60
2
27

836
15
62

Yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteet

h
kaikista tieteistä %
kulttuuritieteistä %

15
1
100

10
1
100

74
2
100

81
2
100

160
5
73

513
9
38

PERUSLUONNONTIETEET
h
kaikista tieteistä %

153
10

223
11

370
10

370
11

390
11

456
8

TERVEYSTIETEET

1301
86

1680
86

3042
86

2993
85

2830
80

3667
64

h
%
%

961
64
74

1371
70
82

2491
70
82

2510
71
84

2150
61
76

2698
47
74

h
kaikista tieteistä %
Terveystieteistä %

65
4
5

30
2
2

70
2
2

70
2
2

110
3
4

171
3
5

Sairaanhoito ja terveydenhoito
h
kaikista tieteistä %
Terveystieteistä %

275
18
21

279
14
17

481
14
16

413
12
14

570
16
20

798
14
22

h
kaikista tieteistä %

Kliininen laboratorio-oppi
kaikista tieteistä
Terveystieteistä
Lääketieteet

Lähteet:
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956. Moniste
Päiväkirja Kurssit N:o 1-7 1955–1960. Vihkotyyppinen.
Laboratorioapulaisten kurssit. Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959, 1–7. Monistemuotoinen.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965. Monistemuotoinen.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967. Monistemuotoinen.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. lukuvuosi 1971–1972, 40. Monistemuotoinen.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus, lukuvuosi 1972–1973, 83-94. Painettu.
Terveydenhuollon peruslinja 1984, 24-26. Monistemuotoinen.
Vuosien 1955 ja 1959 toimintakertomukset olivat niukkoja, joten oppikurssien tuntimäärät on laskettu myös päiväkirjoista.
Jotkut tuntimäärät olivat erilaisia päiväkirjanlehdillä ja toimintakertomuksessa. Esimerkiksi epäorgaanisen kemian tuntimäärät olivat toimintakertomuksessa 46 t ja päiväkirjan lehdiltä laskettuna 50 t. Tutkimukseeni olen ottanut tiedot päiväkirjan lehdiltä, koska siinä olevat tiedot ovat alkuperäisempiä ja todennäköisesti toimintakertomuksen tunnit ovat lasketut myös päiväkirjanlehdiltä. Tällaisessa laskennassa voi helposti tulla virheitä. Toimintakertomuksen kirjoittamisen ja tapahtuman välillä on
joskus kulunut useampia vuosiakin, esimerkiksi vuoden 1960–1962 toimintakertomus on allekirjoitettu ja päivätty tammikuun
24 päivänä 1965. Tässä samassa toimintakertomuksessa on myös maininta, että ”koulutus kuluneina toimintakausina on
annettu suunnilleen samoissa olosuhteissa kuin edellisenäkin vuotena”. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että kovin
suuria muutoksia ei tuolloin ole tapahtunut useiden vuosienkaan aikana.
Joidenkin kurssien nimissä oli pieniä eroavuuksia päiväkirjan ja toimintakertomuksen välillä. Molemmat nimet näkyvät vuosikohtaisessa taulukossa siten, että suluissa olevat nimet ovat toimintakertomuksesta. Oppikurssien nimet on koottu ’luentosarjan aiheesta’ -sarakkeesta ja oppikurssien tuntimäärät on laskettu ’luentotuntien määrä’ –sarakkeesta. Tiedot on tarkistettu toimintakertomuksesta. Toimintakertomukset ovat koneella kirjoitettuja, ’kalkkeeripaperin’ läpi kopioituja. Ne on lähetetty
valtion viranomaiselle raportointina toiminnasta. (Toimintakertomus. 1.11. 1955–31.10.1956, 1-3)
Vuosien 1964, 1966 ja 1971 tiedot on koottu toimintakertomuksen lukusuunnitelmasta, missä tuntimäärät ovat koottuina taulukkoina. Tuntimäärät on tarkistettu myös opetussuunnitelmien sisällöistä.
Vuoden 1984 tiedot on koottu opetussuunnitelman lukusuunnitelmasta. Opetussuunnitelma sisältää vapaasti valittavia opintoja, jotka sijoittuvat kuitenkin eri pääryhmien alle. Joten niiden tuoma epätarkkuus jää suhteellisen pieneksi.
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Taulukko 21. Tietopuolinen ja käytännöllinen opetus vuosina 1955, 1959, 1964, 1966,
1971 ja 1984.
Tutkintonimike

Opetus

Laboratorioteknillinen apulainen
1955

Laboratorioapulainen
1965
Sairaalalaborantti
1959

1964

Laboratoriohoitaja
vuoteen 1998

1966

1971

1984

Koulutuksen pituus vuosina

1

1

2

2

2,5

4,5

Koulutuksen pituus tunteina

1510

1957

3556

3514

3520

5719

Tietopuolinen opetus (T)

570

641

1486

1525

1990

4340

Käytännöllinen opetus (K= S+L)

940

1316

2070

1989

1530

1379

Tietopuolinen opetus (T/T+K)

38

33

42

43

57

76

Käytännöllinen opetus (K/T+K)

62

67

58

57

43

24

Käytännöllinen opetus (K= S+L)

940

1316

2070

1989

1530

1379

Vuodeosasto (S)

235

235

405

324

300

57

Laboratorio (L)

705

1081

1665

1665

1230

1322

Vuodeos (S/S+L)

25

18

20

16

20

4

Laboratorio (L/S+L)

75

82

80

84

80

96

Laboratorioharjoittelu
kaikista opinnoista (L/T+K)

47

55

47

47

35

23

Vuodeosastoharjoittelu
kaikista opinnoista (S/T+K)

16

12

11

9

9

1

T = Tietopuolinen opetus: koululla annettu opetus
K = Käytännöllinen opetus: terveydenhuollon vuodeosastoharjoittelu (S) ja terveydenhuollon laboratorioharjoittelu (L)
Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984. Moniste.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1972–1973. Painettu.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971–1972. Painettu.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1966–31.8.1967. Moniste.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965. Moniste.
Laboratorioapulaisten kurssit, Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959. Moniste.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956. Moniste.
Päiväkirja, Kurssit no:t 1–7. 1955–1960. Laboratoriotekn. apul. kurssit. Turku. Turun ammattikorkeakoulu,
sosiaali- ja terveysala, arkisto.
Lähdekritiikkiä
Vuoden 1955 päiväkirjan tuntimääriä on verrattu toimintakertomuksen tuntimääriin. Ne ovat hyvin yhteneviä. Suurin poikkeavuus on 6 tuntia. Lopulliseen tarkasteluun olen ottanut päiväkirjan tuntimäärät, koska
oletettavasti toimintakertomus on laadittu päiväkirjan perusteella.
Vuoden 1955 tiedoissa oli epätarkkuutta käytännöllisen opetuksen tuntimäärissä; sekä laboratorio- että
vuodeosastoharjoittelun osalta. Kyseisten opintojen pituus toimintakertomuksessa oli ilmaistu viikkoina,
eikä viikkotuntimäärä esiintynyt sen vuoden käytetyissä lähteissä. Sen sijaan vuoden 1959 vuosikertomuksessa oli maininta, että käytännöllisen oppijakson aikana oppilaat olivat viikoittain työssä 47 t, johon sisältyi
myös jakson lopussa sunnuntaitöitä. Tätä viikkotuntimäärää olen käyttänyt myös muuttaessani vuoden
1955 käytännön harjoittelun viikoista tunneiksi. Opetussuunnitelmat ja toteutukset eivät paljon poikenneet
näinä aikoina, joten voidaan olettaa, että käytännöllisen opiskelun tuntimäärät ovat hyvin lähellä toteutunutta.
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225

Veri, verenkierto
ja sen tehtävät
Verisolut ja
veriryhmät

Fysiologia VerenkiertoTU55b015026
Hematologia, veren koostumus ja tehtävät TU55b007019
Lääket. kemia Hemoglobiinin tehtävä TU55b017002

Anatomia verisolujenkehitys TU55b005013
(Hematologia) Veriryhmät TU55b013024
(Bakteerioppi).. veriryhmät TU55b001023

Veritaudit

Sydän- ja hengitystietaudit

Hiilihydraatit
ja niiden rakenne

Sisätaudit

Tautien syntymekanismi

Elimistön kemialliset
aineet

Veri ja verenkierto

Alakategoria II

Taudit ja sairaudet

Ihmisen elimistön
rakenne ja toiminta

Alakategoria III

IHMISEN ELIMISTÖ

Yhdistävä kategoria

tissä.

tämään asiayhteyttä. Ilmaisujen perässä olevalla koodilla voidaan kyseinen ilmaisu jäljittää oikealle paikalle alkuperäisessä teks-

kategoriaan ”Ihmisen elimistö”. Suluissa oleva teksti on jo koodattu johonkin aikaisemmin, mutta otettu tähän mukaan selkiinnyt-

Kuvio 1. Esimerkki aineiston abstrahoinnista vuoden 1955 opetussuunnitelmasta. Alkuperäisistä ilmaisuista päästiin yhdistävään

Hematologia TU55002052
..(lääketieteellisen).. hematologian.. TU55003031
(Hematologia) ..Anemioista TU55b013008
Hematologia Hemolyyttiset ja vuotoanemiat TU55b013011
(Hematologia).. Hodgkinin tauti TU55b017010

Sisätauteja Sydän- ja hengityselinten tauteja TU55b019019
Sisätauteja Sydäntaudit TU55b019016

tautioppi funk.pat TU55b023011
tautioppi regressiiviset ja prog. muutokset TU55b023006
(Tautioppi) etiologiasta TU55b021006

Lääket.kemia Hilihydr.. TU55b007020
(Lääket.kemia) Monosakkaridit TU55b007014
Lääket.kemia DI- ja polysakkaridit TU55b007017
(Lääket.kemia).. sokeri TU55b015024

Valkuaisaineet ja niiden
rakenne

Verenkiertoelimet
ja veren ainesosat

Anatomia verenkierto-elimistä TU55b003018
Lääket. kemia veri..TU55b015019
Lääket. kemia veri, yleiset ominaisuudetTU55b015019

Lääket.kemia Plasman valk.aineista, jätetyppi..TU55b015024
(Läketiet. kemia veri) Plasman valk. aineista TU55b015019
Lääket.kemia yksit. valkaineet TU55b009008
Lääket.kemia valkuaisaineet (aminoh., peptidit) TU55b009005

Alakategoria I

Alkuperäisiä ilmauksia

Ihmisen elimistön
rakenne ja toiminta

IHMISEN
ELIMISTÖ

Taudit ja sairaudet
Potilaan kohtaaminen,
Sairaanhoidollisia
toimenpiteitä,
Hoitoympäristön ja
välineiden kunnostus,
Tarttuvien tautien
sairaanhoito,
Terveydenhoito

HOITAMINEN

Eri erikoisalojen
laboratoriotutkimuksia
ja menetelmiä

Laboratoriotutkimus
-menetelmiä,
Menetelmiin liittyviä
ilmiöitä,
Suoritteita

Minä itse työssä ja työyhteisössä,
Henkilökohtainen terveys,
Turvallinen työympäristö,
Laboratorio sairaalassa ja
yhteiskunnassa

LABORATORIOTUTKIMUKSET

ITSE,
TYÖNTEKIJÄ,
YHTEISKUNTA

Kuvio 2. Vuoden 1955 oppiaines jaettuna eri kategorioihin.
Lähteet: Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien alkamisilmoitus vuodelta 1955.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit n:ot 1–7. 1955–1960.
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Taulukko 22. Ihmisen elimistö vuoden 1955 oppiaineksessa.
Ihmisen elimistö
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
Lihakset ja luut
Kudoslajit
Veri ja verenkierto:
Verenkiertoelimet ja veren ainesosat
Veri, verenkierto ja sen tehtävät
Hyytyminen
Verisolut
Veriryhmät
Luuytimen toiminta
Lantion elimet
Sukuelinten toiminta ja raskaus
Aivot ja hermosto
Hermoston toiminta
Aistinelimet
Hengitys
Hengityselimet
Ruoansulatus
Ruoansulatuselimet
Ruoansulatusnesteet ja eri vaiheet
Maksan toiminta
Sisäeriterauhasten toiminta
Hormonit
Aivolisäke
Haima
Kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen
Lisämunuainen
Aineenvaihdunta
Perusaineenvaihdunta
Valkuaisaineenvaihdunta
Kemialliset reaktiot, entsyymien toiminta
Entsyymit
Eritystoiminta
Lämmönsäätely
Nestetasapaino
Elimistön happo-emästasapaino
Happo-emästasapaino
Alkalireservi
Puskuroiminen
Elimistön immuniteetti
Lymfa
Bakteerioppi, vasta-aineet
Elimistön kemialliset aineet
Valkuaisaineet ja niiden rakenne
Hiilihydraatit ja niiden rakenne
Lipidit
Vitamiinit ja mineraalit
Nukleiiniaineet
Hemoglobiini ja sen johdannaiset
Virtsan muodostuselimet
Elimistön nesteet, eritteet
Virtsa(koostumus)
Selkäydinneste
Elimistön fysikaalisia ilmiöitä
Diffuusio, osmoosi

Taudit ja sairaudet
Tautien syntymekanismi
Tautioppi (etiologia, tulehdukset)
Taudin oire (ikterus)
Sisätaudit
Sydän- ja hengitystietaudit
Ruoansulatuselimistön taudit
Munuais- ja sisäeritystaudit
Hermoston taudit (Hermojen taudit)
Liikuntaelinten taudit
Veritaudit (Anemiat, hodginin tauti, LED,
erytremia, verenvuotosairaudet, leukemiat)
Infektiotaudit
Bakteerioppi
Bakteerien aineenvaihdunta
Erilaiset bakteerit (Enterobacteriacae, Corynebakteerit, Mycobakt. basillaceae,
Clostridiumit)
Parasiitit (veren)
Tartuntojen hoitaminen antibioteilla
Lastentaudit
Vastasyntyneen kehitys
Hengityselinten taudit
Munuaistaudit
Virustaudit
Infektiotaudit
Kirurgia
Historia
Tulehdukset
Infektiot (haava)
Kasvaimet
Sappi
Verisuonten taudit
Pään vammat
Anestesiologia
Psykologia ja hermoston sairaudet

Lähteet: Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien alkamisilmoitus vuodelta 1955.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit not 1–7. 1955–1960.
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Taulukko 23. Hoitaminen vuoden 1955 oppiaineksessa.
Hoitaminen
Sairaanhoito ja terveydenhoito
Sairaanhoidon tietopuolinen ja käytännöllinen opiskelu
Potilaan kohtaaminen yleensä
Potilaan käsittelyä
Yleishoitoa
Potilaaseen suhtautuminen
Sairaanhoidollisia toimenpiteitä
Sidonta
Ensiapu
Katetrointi
Injektion anto
Potilaan liikkumisesta huolehtiminen
(Liikkuminen yleensä, kääntäminen ja nostaminen)
Kasvojen ja jalkojen hoito
Hoitoympäristön ja välineiden kunnostus
Vuoteen valmistaminen
Injektiokärkien, ruiskujen, instrumenttien ja sidetarpeiden huoltaminen
Tarttuvien sairauksien hoito
Tarttuvat taudit
Terveydenhoito
Lähteet:
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien alkamisilmoitus vuodelta 1955.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit not 1–7. 1955–1960.
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Taulukko 24. Laboratoriotutkimukset vuoden 1955 oppiaineksessa.
Laboratoriotutkimukset
Eri erikoisalojen laboratoriotutkimuksia ja menetelmiä

Laboratoriomenetelmiä, menetelmiin
liittyviä ilmiöitä, suoritteita

Fysiologian laboratoriotutkimukset
Elimistön toimintatutkimukset (Sydämen sähköisen
toiminnan, mahan toiminnan (koeaamiainen),
verenkierron ja perusaineenvaihdunnan
tutkiminen)
Kemialliset laboratoriotutkimukset
Titraus
Hiilihydraattien tutkiminen
Bakteriologian laboratoriotutkimukset
Immunologiset tutkimukset (Widal, Kahn,
veriryhmät)
Bakteeripreparaattien valmistus ja värjäys (Tb-,
gram-, natiivi prepar. valm ja värjäys)
Bakteeriviljely eritteistä ja nesteestä (elatusaineet,
virtsa-, dift.-, gc-, nielu- ja ulosteviljely)
Bakteerit (streptokokit, staphylokokit, neisseriat)
Bakteerien morfologian mikroskooppinen
tarkastelu
Lääkeherkkyysmääritys
Hematologian laboratoriotutkimukset
Verisolujen tutkiminen (verisolujen värjäys ja
morfologian tarkastelu sivelyvalmisteesta; solujen
laskenta; punasolujen koon ja kestävyyden
mittaus; retikulosyyttien laskeminen;
trombosyyttien laskeminen)
Veren hemoglobiinin (Sahli) ja hematokriitin
määrittäminen, indeksit
Veren hyytymisen tutkiminen (Hyytymisaika,
protrombiiniaika)
Luuytimen tutkiminen
Lasko (mikro ja makro)
Histologian laboratoriotutkimukset
Histologian tekniikoita ja menetelmiä (Leikkeet,
mikrotomin käyttö, parafiinileikkeet, värjäyksiä)

Laitteet ja välineet
Yleistä välineiden käytöstä ja työskentelystä
Laitteet (vipu, linssit, vaa’at, sentrifugi,
mikroskooppi, akkumulaattori, fotometri)
Välineet (laskutikku)
Liuokset (matematiikkaa)
Laboratoriomenetelmiin liittyviä ilmiöitä
Epäorgaaniset aineet (vesi, ilma, suolat, vety,
happi, typpi, fosfori, hiili, rikki, halogeenit,
metallit, maa-alkali ja maametallit, rauta,
atomiteoria, jaksollinen järjestelmä, hapot ja
emäkset
Orgaaniset aineet (hiilivedyt, merkaptaanit,
alkoholit, aldehydit ja ketonit, rasvahapot,
oksihapot, bentseeni, esterit,happoamidit,
hiilihapon johdannaiset, arom. klooriyhdisteet,
sulfonihappo, fenolit, nitroyhdisteet,
indikaattorit, heterosykliset väriaineet, puriini,
alkaloidit
Kemiallisia ilmiöitä ja olomuotoja (neutralointi,
ioniteoria, elektrolyysi, tyydytt. hiilivetyjen
reaktioita, tilan yhtälöjä, kaasulakeja,
avogadron laki, sokerien kemia, valenssi,
hapetus- pelkistys)
Fysikaalisia ilmiöitä (ominais-, höyrystymis-,
sulamislämpö;
arkkimedeen laki; valon heijastuminen; spektri;
sähköoppi,
lämpöoppi, äänioppi; ominaispaino)
Laskutoimitukset
Matematiikan perusteita (emp. kaavat, epäorg.
kemian laskija;
prosenttilasku; suhde, verranto, likiarvot,
potenssi, logaritmi,
juuri; graafinen esittäminen)
Laboratorioanalyyseihin puht. liittyvä matematiikka (kemiallisia laskuja, titrimetriset laskut,
molaarinen)
Näytteiden ottaminen
Verinäyte (suoni-, kapillaariverinäyte,
verenkuvan ottaminen)
Luuydinpunktionäytteen käsittely sternaalista
otetusta näytteestä
Punktionäytteet
Bakteriologiset näytteet

Lähteet:
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien alkamisilmoitus vuodelta 1955.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit not 1–7. 1955–1960.
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Taulukko 25. ”Itse, työn tekijä, yhteiskunta” vuoden 1955 oppiaineksessa.
Itse
Työntekijä
Yhteiskunta
Henkilökohtainen terveys
Minä itse työssä ja työyhteisössä, turvallinen työympäristö
Laboratorio sairaalassa ja yhteiskunnassa
Henkilökohtainen ja yleensä ihmisen terveyden ylläpitäminen
Henkilökohtainen terveydenhoito
Terveyden merkitys ihmiselle
Naisen terveydenhoito
Terveellinen ravinto
Terve iho, ryhti, hengitys, hermosto ja jalat
Terveellinen vaatetus
Minä itse työssä ja työyhteisössä
Laboratoriotyön käytännöllinen ja tietopuolinen opiskelu
Suhtautuminen työhön
Suhtautuminen työympäristöön
Työssä jaksaminen
Virkamiehen etiikka, oikeudet ja velvollisuudet
Virkamiehen oikeudet
Eettisyys laboratoriotyössä
Vaitiolovelvollisuus
Työhön hakeminen
Turvallinen työympäristö
Tartuntojen ehkäisy (Yleensä, eristys ja desinfektio)
Paloturvallisuus (Palontorjunta ja alkupalon sammutus)
Laboratorio sairaalassa ja yhteiskunnassa
Laboratorio sairaalan osana
Sairaanhoitolaitoksen/sairaalalaitoksen kehitys
Lähteet:
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus 1.11.1955–31.10.1956.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssien alkamisilmoitus vuodelta 1955.
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit. Turku. Päiväkirja, kurssit not 1–7. 1955–1960.
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Ihmisen terveen
elimistön rakenne
ja toiminta

IHMISEN
ELIMISTÖ

Taudit ja sairaudet
ja lab.diagnostiikka
Sairaanhoito,
Sairaudenhoito ja
Terveydenhoito

HOITAMINEN

Eri erikoisalojen
laboratoriotutkimuksia
LABORATORIOTUTKIMUKSET
Laboratoriotutkimusmenetelmiä,
Menetelmiin liittyviä
ilmiöitä ja Suoritteita

Ihminen, Terveys,
Laboratoriohoitaja
työntekijänä
yhteiskunnassa,
Turvallinen ympäristö

ITSE,
TYÖNTEKIJÄ,
YHTEISKUNTA

Kuvio 3. Vuoden 1971 oppiaines jaettuna eri kategorioihin.
______ Selvä yhteys kategorioiden välillä
--------- Jonkinlainen yhteys kategorioiden välillä
Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
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Taulukko 26. Ihmisen elimistö vuoden 1971 oppiaineksessa.
Ihmisen elimistö
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta

Taudit ja sairaudet ja laboratoriodiagnostiikka

Anatomia ja fysiologia
Solu
Solun rakenne ja toiminta
Solun kemia ja fysiologia
Kudokset
Hermoston toiminta
Aistinelimet
Hengitys
Hengityselimet
Veri ja verenkierto
Verenkiertoelimistö
Verenkierron fysiologia
Veren kokoomus
Verisolut (trombosyytit, valkosolut, punasolut)
Hemoglobiini
Veren hyytyminen
Veriryhmät
Elimistön immuniteetti
Imusuonisto
Antigeenit
Vasta-aineet
Elimistön yliherkkyysreaktiot
Ruoansulatuselimistö ja toiminta
Nestetasapaino
Happo-emästasapaino
Virtsanmuodostuselimet
Virtsatiet
Munuaisten toiminta
Sukuelinten toiminta ja raskaus
(Elimistön) kemialliset aineet
Epäorgaaniset aineet (yleensä)
Orgaaniset aineet (lipidit, valk. aineet, entsyymit,
pyrroliväriaineet, vitamiinit, hormonit,
hiilihydraatit)
Elimistön kemiallisten aineiden (katso edellä)
rakenne, yleiset ominaisuudet, fysiologinen
merkitys, kliininen merkitys, esiintyminen
Elimistön nesteet
Vesi

Taudin perusteista ja taudin syyt
Kansantaudit ja niiden ehkäisy
Lastentaudit ja lab.diagnostiikka
Sisätaudit ja lab. diagnostiikka
Hermoston sairaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Hengityselinten sairaudet
Ruoansulatuselinten sairaudet
Munuaissairaudet
Virtsatiesairaudet
Sidekudossairaudet
Veritaudit (anemiat, polysytemiat, leukosytoosit,
leukopeniat, myeloomat, verenvuotosairaudet)
Trooppiset taudit (hematologiassa)
Myrkytykset
Kirurgia ja lab. diagnostiikka
Haavat ja infektiot kirurgiassa
Eri elinten ja ruumiinosien kirurgiaa (munuaisten
ja virtsateiden, rintaontelon, hermoston,
verisuoniston, ruoansulatuskanavan, syöpä,
palo-, paleltuma- ja syövytysvammat)
Muut sairaudet ja laboratoriodiagnostiikka
Epidemiologia

Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
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Taulukko 27. Hoitaminen vuoden 1971 oppiaineksessa.
Hoitaminen
Sairaanhoito, terveydenhoito, sairauksien hoito
Laboratoriodiagnostiikka sairaanhoidon osana
Sairaanhoidon historia
Terveydenhoito eri ikäkausilla
Eri ikäkausien ajankohtaiset ongelmat
Äitiyshuolto
Sairaanhoito eri ikäkausilla
Eri ikäkausien ajankohtaiset ongelmat
Sairaanhoito lasten kehityksen eri vaiheissa
Eri sairauksien sairaanhoitohoito
Iho- ja sukupuolitaudit
Korvataudit
Naistentaudit
Psykiatriset taudit
Kirurgia
Sairaanhoitoprosessi
Periaatteet
Hoidon suunnittelu
Perushoidon toimenpiteet
Hoito- ja tutkimusmenetelmät
Tarkkailu
Ensiapu ja resuskitaatio
Lääkehoito
Lääkkeen vaikutus
Lääkkeiden valmistus
Lääkkeiden jakelu
Lääkkeiden määrääminen
Lääkkeiden säilytys
Lääkkeiden annostelu
Lääkelaskut
Mikrobitartuntojen hoitaminen (antibiootit)
Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
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Taulukko 28. Laboratoriotutkimukset vuoden 1971 oppiaineksessa.
Laboratoriotutkimukset
Eri erikoisalojen laboratoriotutkimuksia

Laboratoriotutkimusmenetelmiä,
menetelmiin liittyviä ilmiöitä,
suoritteita

Laboratoriotyön käytännön ja teorian opiskelu
Kliinisen fysiologian laboratoriotutkimukset
Elimistön toiminnan tutkiminen
(Toimintakokeet, isotooppikartoitus)
Lääketieteellisen kemian laboratoriotutkimukset
Radiokemia
(Radioisotooppimerkkiainetekniikat)
Epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden ja
yhdisteiden määrittäminen kehon nesteistä ja
eritteistä (Hiilihydraatit, lipidit, valkuaisaineet,
pyrroliväriaineet, entsyymit, vitamiinit, hormonit,
epäorgaaniset aineet)
veren happoemästasapainon mittaaminen
(Astrup)
Hematologiset tutkimukset
Yleensä
Verisolujen tutkiminen (Le-solut, trombosyytit)
Punasolujen sedimentaation mittaaminen (La)
Kliininen (lääketieteellinen) mikrobiologia
Historiaa ja perusteita
Erilaiset mikrobit
Bakteerioppi (Bakteerien rakenne ja
aineenvaihdunta)
Virologia
Alkueläimet
Sienet
Serologia (Yleensä, veriryhmäserologia)
Mikrobiologian laboratoriotutkimukset
Bakteerien tutkiminen
Sienten tutkiminen
Lääkeherkkyysmääritykset
Histologian laboratoriotutkimukset
Obduktion seuraaminen
Histologian tekniikoita ja menetelmiä
(Kudosten käsittely ja värjäykset)

Säteily- ja radioisotooppitekniikat
Radioisotooppimerkkitekniikan idea
Radioisotooppikäsite
Isotooppien ominaisuuksista
Määritysmenetelmät
Kemiallinen reaktio
Epäorgaaniset aineet (Alkuaineet, jaksollinen
järjestelmä, atomin rakenne,
alkalimetallit, jalokaasut, hapot, emäkset)
Orgaaniset aineet (Kaavat, pääryhmät, fosfiinit,
arseenit,
organometalliyhdisteet, hiilivedyt, alkoholit,
aldehydit, ketonit, eetterit,
amiinit, kvartääriset ammoniumyhdisteet,
karbonihapot, happokloridit,
anhydidit, esterit, karbonihapot,
ketokarbonihapot, hiilihapon
johdannaiset, syaaniyhdisteet, alisykliset
hiilivedyt, sterolit, aromaattiset
yhdisteet, heterosykliset yhdistesarjat,
tautomeria)
Immunologiset reaktiot
Reagenssit ja liuokset (Liuosten valmistus
yleensä: radiokemikaalien
valmistus; käsittely, säilytys)
Fysikaalinen mittaus
Välineet
Laitteet (Mekaaniset kojeet, optiset laitteet,
elektroniset kojeet, mikroskoopit), laitteiden
rakenne, laitteiden toimintaperiaate, laitteiden
huolto)
Fysikaaliset ilmiöt (Aineen rakenne, lämpöoppi,
valo-oppi, sähköoppi, säteilyfysiikka, aineen eri
olomuotojen mekaniikka (Nesteet, kiinteät
aineet, kaasut), aaltoliike)
Kvantitatiivisia määrityksiä
Gravimetriset määritykset
Titrimetriset määritykset
Instrumenttianalyyttiset määritykset
Laskutoimitukset
Matematiikan perusteita (Peruslaskutoimituksia,
laskuharjoituksia,
virhetarkastelua, suureet ja mittayksiköt,
potenssi-, juuri- ja logaritmioppi,
prosenttilasku, kemiallisen
kaavanmäärittäminen, laskutikun käyttö)
Laboratorioanalyyseihin liittyviä laskutoimituksia
(Fotometrisen mittauksen laskuja: Transmissio,
ekstinktio)
(Konsentraatiolaskuja: konsentraation
muuttaminen toiseksi, laimennus-, seos-,
tilavuus- ja painoprosenttilaskuja)
(pH-arvojen laskeminen analyyseissä)
(Kemiallisten yhdisteiden laskuja, tiheyslaskuja)
ATK ja tilastointi
Automaattisen tietojen käsittelyn perusteita
ATK laboratorioanalysaattoreissa (Syöttö-,
tulostus- ja muistilaitteet, sairaalasovellutuksia)
Tilastointi

Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
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Taulukko 29. ”Itse, työntekijä, yhteiskunta” vuoden 1971 oppiaineksessa.
Itse¨
Työntekijä
Yhteiskunta
Ihminen, terveys, laboratoriohoitaja työssä ja yhteiskunnassa, turvallinen ympäristö
Ihminen psyykkisenä olentona
Psyykkinen kehitys
Persoonallisuus
Psykologian menetelmiä
Ihminen sosiaalisena olentona
Henkilökohtainen terveys
Henkilökohtaisen terveydenhoidon merkitys ja keskeisiä kysymyksiä
Liikkuminen ja ryhti (liikunta, voimistelu, ryhti)
Työhön liittyvä terveys (Työasennot)
Terveellinen ravinto (Ravinnon tehtävät, ravintoaineet, energian saanti, vitamiinit, kivennäisaineet, hyvä
ruokavalio)
Terveyskasvatus
Ilmaisu ja kommunikointi työssä; äidinkielellä ja vieraalla kielellä
Äidinkieli
Kielioppia (Kielen systeemi, oikeakielisyystehtävä)
Puhuminen (Puhetilanteet, äänenkäyttö)
Vieraskieli yleensä ja työssä
Opettaminen
Ryhmätyö
Laboratoriohoitajan työ ja asema terveydenhuollossa ja koulutusjärjestelmässä
Laboratoriohoitajan työ ja sen luonne ja periaatteet
Laboratoriohoitajan asema terveydenhuollossa
Ammattietiikka
Ammattieetoksen käsite
Erilaiset ammatit ja niihin liittyvät velvoitteet
Eettiset perusohjeet
Terveydenhuoltojärjestelmä
Terveydenhuollon käsitteet ja periaatteet
Sosiaalipolitiikka
Kuntoutus
Kuntoutus yleensä
Ympäristöhygienia
Kuntouttamisen psykologiaa
Työn psykologiaa
Koulujärjestelmä
Turvallinen työympäristö ja ympäristö yleensä
Tartunnat sairaalassa
Sairaalainfektiot
Tartuntojen ehkäisy sairaalassa
Aseptinen työskentely
Desinfektio
Sterilointi
Puhtaat välineet
Sodankäyntiin liittyvät aineet
Ydintaisteluaineet
Biotaisteluaineet
Taistelukaasut
Sodankäyntiin ja ympäristön katastrofeihin liittyvä suojelu
Säteilysuojaus
Väestönsuojelu ja suojeluorganisaatio
Virasto- ja laitossuojelu
Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus 1972 Lukuvuosi 1971–1972.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus Lukuvuosi 1972–1973.
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Elimistön rakenne ja
toiminta,
Häiriöt ja sairaudet sekä
niiden tutkiminen

Terveys – sairaus,
Hoitotyö,
Hoitaminen laboratoriotyössä,
Kliininen laboratoriotyö osana
potilaan hoitoa
Eri erikoisalojen
laboratoriotutkimuksia,
Laboratoriotutkimusmenetelmiä,
Menetelmiin liittyviä ilmiöitä,
Suoritteita

IHMISEN
ELIMISTÖ

HOITAMINEN

LABORATORIOTUTKIMUKSET

Turvallisuus

Ihminen yksilönä,
ammatinharjoittajana ja
työntekijänä terveydenhuollon
laboratoriossa ja
yhteiskunnassa
Opetus,
Oma oppiminen

Tieteellisyyden
kehittyminen

Kuvio 4. Vuoden 1984 oppiaines jaettuna eri kategorioihin.
______ Selvä yhteys kategorioiden välillä
--------- Jonkinlainen yhteys kategorioiden välillä
Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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ITSE,
AMMATINHARJOITTAJA,
TYÖYHTEISÖ,
YHTEISKUNTA

Taulukko 30. Ihmisen elimistö vuoden 1984 oppiaineksessa.
Ihmisen elimistö
Elimistön rakenne ja toiminta, häiriöt, sairaudet sekä niiden tutkiminen
Terveen elimistön rakenne ja toiminta

Elimistön toimintahäiriöt ja sairau- Sairauksien tutkiminen
det

Orgaaniset aineet
Terveen ihmisen rakenne ja fysiologinen toiminta eri-ikäisillä normaaleissa olosuhteissa
Eri-ikäisten terveyttä edistävät ja
vaarantavat tekijät
Solu
Solun aineenvaihdunta ja sen
säätely
Solun kemian orgaaniset ilmiöt
Elimistö
Elimistön orgaaniset ilmiöt
Elimistön rakenneosien kemia
Elintoiminnat
Verenkierron rakenne, toiminta
sijainti ja merkitys elimistön
kokonaisuudelle
Hengityselinten rakenne, toiminta sijainti ja merkitys elimistön kokonaisuudelle
Ruuansulatuselimistön sijainti,
rakenne ja toiminta ja merkitys
elimistön kokonaisuudelle
Virtsaelimistön sijainti, rakenne
ja toiminta ja merkitys elimistön
kokonaisuudelle
Tuki- ja liikuntaelimistönrakenne
ja toiminta (sovellus omaan liikkumiseen ja työasentoihin)
Hormonaalinen ja hermostollinen
säätelyjärjestelmä (yhteys
psyykkisiin toimintoihin)
Ihmiskehon toiminnan merkitys
psyykkiseen ja sosiaaliseen kokonaisuuteen

Elimistön ja elintoimintojen toimintahäiriöt
Sairauksien synty
Tautien ulkoiset ja sisäiset syyt
Tulehdusten, verisuoniprosessien ja kasvainten aiheuttamia
reaktioita elimistössä
Eri elinten sairauksien syyt ja
kehitys
Aineenvaihdunnan häiriöt sairauksien syynä
Raskauteen liittyvät häiriöt
Mikro-organismien aiheuttamat
sairaudet
Mikrobin ja ihmisen vuorovaikutus
Mikrobien jaottelu
Mikrobien ominaisuudet
Kliinisesti tärkeimmät mikrobit
Infektiotautien synty
Kehon puolustusmenetelmät
Immunologian perusteet
Yleisimmät tarttuvat taudit–taudinkuva
Tärkeimmät kansantaudit
Sairauden vaikutus yksilön käyttäytymiseen

Sairauksien oireet
Elimistön toimintahäiriöiden tutkiminen
Yleiskuva
Tavalliset lääketieteelliset taudinmääri tyksen keinot ja tutkimusmenetelmät
Potilaan ulkonäön ja elimistön
toiminnan muutoksia
Laboratoriotutkimukset elimistön
fysiologisen toiminnan kuvastajina
Elimistöstä mitattavat fysiologiset toiminnot (fysiologiset, neurofysiologiset, mikrobiologian)
Sairauksien diagnostiikka (yleiset)
Laboratoriotutkimusten käyttöindikaatiot
Mikrobiologisten tutkimusten
fysiologinen tausta ja problematiikka
Kliinisfysiologisten ja neurofysiologisten tutkimusten patofysiologia
Mikrobiologisten tutkimusten kliininen merkitys ja siihen liittyvä
problematiikka

Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Taulukko 31. Hoitaminen vuoden 1984 oppiaineksessa.
Hoitaminen
Terveys – sairaus, hoitotyö, hoitaminen laboratoriohoitajan työssä, kliininen laboratoriotyö osana potilaan
kokonaishoitoa
Terveys
Terveyskäsite eri terveyden määritelmien mukaan
Terveyskäsitteen kulttuurisidonnaisuus ja holistinen terveyskäsitys
Ihmisen eheys, kokonaiskuva terveydestä – ihmisestä
Terveystieto, terveyskasvatus
Terveydenhuolto-oppi
Yksilön terveys
Tarpeiden vaihtelut eri ikäkausina – terveen ihmisen avuntarve
Terveyskäyttäytyminen
Sosiaalisten tekijöiden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin
Mielenterveyttä ylläpitäviä ja vaarantavia tekijöitä
Ravinto
Osuus terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
Omien terveellisten ruokatottumusten toteuttaminen
Terveen ihmisen ravinnon tarve
Ravinnon tarpeen tyydytys eri ikäkausina taloudellisuus huomioiden
Kansanravinnon kokoonpano
Maailman väestön ravintotilanne
Sairaudet ruokajärjestyksen muuttajina
Terveyden mittaaminen
Sairaus
Sosiaalisten tekijöiden yhteys sairauteen
Sairauden vaikutukset roolisuhteisiin ja minäkuvaan
Hoitaminen
Hoitoprosessin kokonaiskuva
Ihmiskäsitys
Omatoimisuus hoidossa; hoitajan käyttäytyminen sitä tulemassa
Hoito-oppi
Hoitoon ja kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä (Hoitoyhteisö, ihmissuhteet, elämänkaari)
Hoitotyön kokonaisuus (Hoitoajattelu, hoitamisen ilmiö, hoitotapahtuman eri vaiheet, hoitamisen prosessiluonne, hoitamisen peruskomponentit, elämänkaari, vuorovaikutus, hoitotyön luovuus)
Sairauksien ehkäisy
Terveystarkastukset ja seulonnat kansantautien ehkäisyissä
Rokottamisen käsite
Suomalaiset rokotusohjelmat ja niiden merkitys tartuntojen ehkäisyissä
Työmenetelmät tartuntojen torjunnassa
Valvonta tartuntojen ehkäisyssä
Erilaisia hoitotapoja
Hoitaminen elintoimintojen mukaan
Sairaanhoito
Terveydenhoito eri-ikäisillä
Terveyttä edistävät perustekijät
Terveyttä vaarantavat tekijät
Päivittäisen terveydenhoidon toteutus
Hoitava hoito
Kuntouttava hoito
Terminaalihoito
Terveyttä edistävä hoito
Toimintahäiriöiden lääkehoito (säädökset, lääkemuodot, lääkkeiden vaikutus elimistössä, tarkoituksenmukainen käyttö, oikea ja turvallinen käsittely, säilytys ja hävittäminen)
Tarttuvien tautien hoito
Ensiapu
lapsi- ja aikuispotilaat (shokki, luunmurtuma, palo- ja paleltumisvammat, syövytysvammat,
sähkövammat, myrkytys, äkillinen sairauskohtaus, kiireellinen synnytys, taitojen ylläpito, elimistön
vammojen pahenemisen estäminen)
Hoidon ja hoitoammatin eettiset perusteet
Hoidon eettiset säännöt
Hoitoa ohjaava arvojärjestelmä
Hoitoammattien eettiset perusteet
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Taulukko 31. Jatkuu.
Hoitaminen
Terveys – sairaus, hoitotyö, hoitaminen laboratoriohoitajan työssä, kliininen laboratoriotyö osana potilaan
kokonaishoitoa
Hoitaminen laboratoriohoitajan työssä
Vuorovaikutus laboratoriohoitajan työssä (Kipu-, surutyön, adaptaatio-, stressi-, kriisi- ja kasvuteoriat
vuorovaikutustilanteissa)
Erilaiset potilaat laboratoriohoitajan työssä (Kriisipotilas, vammainen, lapsipotilas, vanhus, kuoleva
potilas)
Laboratoriohoitajan työn keskeiset hoidolliset tehtävät (injektion anto, infuusion valvonta,
liikuntaesteisen potilaan auttaminen, kliinisfysiologisten tutkimusten jälkihoito)
Ristiriidat hoidossa ja kliinisessä laboratoriotyössä
Laboratoriohoitajan ja laboratoriotyön osuus potilaan kokonaishoidossa
Laboratoriotyön eri erikoisalueiden osuus potilaan kokonaishoidossa (Kl. kemian, hematologian,
histologian, sytologian, mikrobiologian, neurofysiologian, fysiologian)
Laboratoriotutkimustulosten vaikutus välittömään hoitoon (kiireellisesti tehtävät ja ilmoitettavat
tutkimukset yleensä, kiireellisesti tehtävät ja ilmoitettavat mikrobiologian, neurofysiologian, fysiologian
tutkimukset)
Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Taulukko 32. Laboratoriotutkimukset vuoden 1984 oppiaineksessa.
Laboratoriotutkimukset
Eri erikoisalojen tutkimuksia, laboratoriotutkimusmenetelmiä,
menetelmiin liittyviä ilmiöitä, suoritteita

Turvallisuus

Työn turvallisuus
Kliinisen laboratoriotyön perusteet ja syventävät
Työhön liittyvät turvallisuusnäkökohdat yleensä
opinnot
Neurofysiologisten laboratoriotutkimusten turvalliEri erikoisalojen laboratoriotutkimukset
Kliinisen kemian laboratoriotyö ja tutkimukset (I ja II) suus
Perus- ja syventävät valmiudet kl. kemian laboraKliinisfysiologisten laboratoriotutkimusten turvallitoriotyössä (perus- ja erikoisala)
suus
Kemiallisten menetelmien teoreettinen perusta
Mikrobiologian laboratoriotutkimusten turvallisuus
Tietotekniikka kliinisen kemian alueella
Välineiden turvallinen käyttö
Kliinisen hematologian laboratoriotyö ja tutkimukset
Työsuojelu yleensä
(I ja II)
Työyhteisön turvallisuus
Perus- ja syventävät valmiudet kl. hematologian
Säteilysuojelu (säteilyn biologiset vaikutukset,
laboratoriotyössä (perus- ja erikoisala)
säteilylainsäädäntö)
Solumorfologia; patologiset ja normaalit löydökset
Sairaalainfektioiden aiheuttajat ja ehkäisy
Tietotekniikka kliinisessä hematologiassa
Potilasturvallisuus
Kliinisen fysiologian laboratoriotyö ja tutkimukset (I ja
Potilasturvallisuudesta huolehtiminen
II)
Potilasturvallisuudesta huolehtiminen kliinisfysioloPerus- ja syventävät valmiudet kl. fysiologian labo- gisten laboratoriotutkimusten yhteydessä
ratoriotyössä (perus- ja erikoisala)
Potilasturvallisuudesta huolehtiminen neurofysioloKliinisfysiologiset laboratoriotutkimukset potilaan/
gisten laboratoriotutkimusten yhteydessä
asiakkaan esivalmistelusta alkaen
Potilasturvallisuudesta huolehtiminen mikrobioloTietotekniikka kliinisessä fysiologiassa
gisten laboratoriotutkimusten yhteydessä
Kliiniset isotooppitutkimukset
Ohjeet ja määräykset isotooppityöskentelyssä
Radioisotooppitutkimusten menetelmien periaate
Radioisotooppitutkimusten biologinen perusta
Kliinisen neurologian ja neurofysiologian laboratoriotyö ja tutkimukset (I ja II)
Perus- ja syventävät valmiudet kl. neurologian ja
neurofysiologian laboratoriotyössä (perus- ja erikoisala)
Tietotekniikka kliinisessä neurofysiologiassa
Kliinisen histologian laboratoriotyö ja tutkimukset (I
ja II)
Perus- ja syventävät valmiudet kl. histologian
laboratoriotyössä (perus- ja erikoisala)
Kudosvalmisteiden teko ja niiden käsittely
Tavallisimmat histologiset värjäykset
Tietotekniikka kliinisessä histologiassa
Kliinisen sytologian laboratoriotyö ja tutkimukset (I ja
II)
Perus- ja syventävät valmiudet kl. sytologian
laboratoriossa (perus- ja erikoisala)
Tavallisimpien sytologisten valmisteiden teko
Tavallisimpien sytologisten värjäysten teko
Normaalien ja patologisten löydösten tunnistaminen irtosolunäytteestä
Tietotekniikan käyttö kliinisessä sytologiassa
Kliinisen mikrobiologian laboratoriotyö ja tutkimukset
Perus- ja syventävät valmiudet kliinisen
mikrobiologian laboratoriotyössä (perus- ja erikoisala)
Mikrobiologisen laboratoriotyön ja menetelmien
periaate ja problematiikka
Kliinisen mikrobiologian mikro-organismien tunteminen
Reagenssien käyttö kl. mikrobiologian tutkimuksissa
Tietotekniikan käyttö kliinisessä mikrobiologiassa
Kliinisen laboratoriotyön menetelmät
Laboratoriotutkimusten menetelmälliset periaatteet
ja niihin liittyvä problematiikka
Kemialliset reaktiot
Kemialliset ilmiöt (Orgaaniset ilmiöt)
Kemialliset aineet ja niiden ominaisuudet
(Alkuaineet ja orgaaniset aineet)
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Taulukko 32. Jatkuu.
Laboratoriotutkimukset
Eri erikoisalojen tutkimuksia, laboratoriotutkimusmenetelmiä,
menetelmiin liittyviä ilmiöitä, suoritteita

Turvallisuus

Reagenssien valmistus
Laitteet ja välineet
Peruslaitteisto (Perusvälineistön käyttö ja toimintaperiaate)
Potilaan tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät laitteet
Fysikaaliset ilmiöt potilaan tutkimuksessa ja
hoidossa käytettävissä laitteissa
Automaatiotekniikalla toimivien laitteiden
periaate
Kl. kemian tutkimusten laitteiden ja välineistön
käyttö
Kl. hematologian tutkimusten laitteiden ja
välineistön käyttö
Kliinisfysiologian tutkimusten laitteiden käyttö
Neurofysiologian tutkimusten laitteiden käyttö
Mikrobiologian tutkimusten laitteiden käyttö
Tilastolliset menetelmät kliinisessä laboratoriotyössä
Kliinisen laboratoriotyöskentelyn periaatteet ja tekniikat
Laboratoriotutkimusten preanalyyttiset vaiheet
Esivalmistaminen näytteenottoon
Näytteiden ottaminen
Näytteidenotto yleensä
Potilaan/asiakkaan tilan huomiointi näytteenotossa
Hematologisten näytteiden otto
Kliinisen kemian näytteiden otto
Mikrobiologian näytteiden otto (Mykologian, virologian, parasitologian) Immunologian näytteiden otto
Histologian näytteiden otto (Potilaan ohjaus)
Sytologisten näytteiden otto (Potilaan ohjaus)
Näytteiden käsittely
Näytteiden käsittely ja säilytys yleensä
Näytteiden käsittely ja säilytys hematologiassa
Näytteiden käsittely ja säilytys kl. kemiassa
Näytteiden käsittely ja säilytys mikrobiologiassa
(Virologiassa, parasitologiassa, mykologiassa)
Näytteiden käsittely ja säilytys immunologiassa
Histologisten näytteiden säilytys (Potilaan ja osaston henkilökunnan ohjaus)
Sytologisten näytteiden säilytys (Potilaan ja osaston henkilökunnan ohjaus)
Näytteiden lähettäminen
Näytteiden lähettäminen ja kuljetus yleensä
Histologisten näytteiden kuljetus (Potilaan ja osaston henkilökunnan ohjaus)
Tutkimusten luotettavuus
Kliinisen laboratoriotyön arviointi
Kliinisen laboratoriotyön arviointi potilastietoihin
perustuen (Taustatiedot, havainnointi)
Kliinisen laboratoriotyön arviointi laaduntarkkailuun
perustuen
Kliinisen laboratoriotyön arviointi omiin
työsuorituksiin perustuen (Havainnointi)
Käytettävän materiaalin tarkastus (Veden, reagenssien ja laitteiden käyttökunto)
Työmenetelmien ja -tapojen kehittämistyö (Kliinisen neurofysiologian tutkimukset)
Kliinisen kemian tutkimusten luotettavuus
Laitteiston käyttö ja valvonta
Laadunvalvonta
Välineiden valvonta
Reagenssien käyttökunnon valvonta
Kliinisen hematologian tutkimusten luotettavuus
Laitteiston käytön valvonta
Laadunvalvonta
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Taulukko 32. Jatkuu.
Laboratoriotutkimukset
Eri erikoisalojen tutkimuksia, laboratoriotutkimusmenetelmiä,
menetelmiin liittyviä ilmiöitä, suoritteita
Välineiden valvonta
Kliinisfysiologisten tutkimusten luotettavuus
Tutkimusten laadunvalvonta
Neurofysiologisten tutkimusten luotettavuus
Tutkimusten laadunvalvonta
Kliinisen mikrobiologian tulosten luotettavuus
Laitteiston käytön valvonta
Laadunvalvonta
Laaduntarkkailu
Välineiden valvonta
Reagenssien valvonta
Potilaan taustatietojen hyväksikäyttö
Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984.
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Turvallisuus
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Yksilö
Kokonaiskuva ihmisestä
Itsensä tunteminen yksilönä ja ryhmässä
Oma kehitys elämänkaarella
Ihminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena
Elämänlaatu
hyvinvoinnin osana, eri ikäkausina terveyden merkitys elämänlaatuun
arvostusten merkitys elämäntapaan ja -laatuun
Elämänkaari
Kulttuurin merkitys eri vaiheiden arvostuksissa
Oman elämänkaarivaiheen tunnistaminen ja arvostaminen –
pohjana tulevaisuutensa jäsentämiselle
Terveystottumukset osana ihmisen elämäntapaa
Yksilölliset tekijät, primääriryhmät ja ympäristön vaikutus elämäntavan muokkautumisessa
Vuorovaikutus
Vuorovaikutus eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
Kontaktin luomisen harjoittelu
Autettavana olevien tunteiden ja odotusten ymmärtäminen
Jatkuva harjoittelu
Positiivisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja häiritseviä tekijöitä
Ryhmätyö: oma käyttäytyminen edistämässä lähiympäristön
viihtyvyyttä ja rakentamassa positiivisia ihmissuhteita
Persoonallisuuden kehittäminen (Tiedollinen, taidollinen, tunne;
käyttäytymistieteiden, luonnontieteellisten, lääketieteellisten,
yhteiskuntatieteellisten ja ammatillisten aineiden avulla)
Omien tunteiden tiedostaminen, kokeminen ja voimavarojen
löytäminen – edellytykset kasvaa luovaksi, aktiiviseksi ja omanarvontuntoiseksi ihmiseksi
Persoonallisuuden kehitys eri ikävaiheissa
Persoonallisuus vuorovaikutustilanteissa Itsetuntemus
Toisen ihmisen ymmärtäminen ja kunnioittaminen
Omien elintapojen ja käyttäytymisen merkitys terveyteen
Opiskelu-, työ- ja elinympäristön muokkaaminen terveellisiä
elintapoja suosiviksi
Terveyttä edistävät elämäntavat
Liikunnan ja ergonomian terveydellinen merkitys

Ihminen yksilö, ammatinharjoittajana ja työntekijänä työyhteisössä, terveydenhuollon laboratoriossa ja yhteiskunnassa
Kasvatuksellinen toiminta
Oppimisen lajit
Oppimiseen vaikuttavat tekijät
Oman opiskelun motivointi ja jatkuva oppiminen
Opetus ja ohjaus yleisesti
Ohjaus yleisesti
Itse ohjattavana
Opetus yleisesti
Opetuksen arviointi
Toimintayksikön ohjaus
Ammattityön opetus- ja kasvatustehtävä
Henkilökunnan opetus ja ohjaus
Ohjaus yleensä laboratoriotutkimuksiin ja erityisesti mikrobiologian laboratoriotutkimuksiin
liittyvissä esivalmisteluissa
Ohjaus yleensä näytteiden ottoon ja erityisesti histosytologisten näytteiden ottoon
Ohjaus sytologisten näytteiden säilytykseen
ja kuljetukseen
Ohjaus yleensä laboratoriotutkimusten ja erityisesti hematologisten tutkimusten jälkihoidossa
Potilaan ohjaus
Ohjaus laboratoriotutkimuksiin liittyvään esivalmistautumiseen
Ohjaus hematologian laboratoriotutkimusten
esivalmisteluun
Ohjaus välittömään hoitoon neurofysiologisten tutkimustulosten perusteella
Ohjaus välittömään hoitoon fysiologisten tutkimustulosten perusteella
Ohjaus mikrobiologisten tutkimusten esivalmisteluissa
Ohjaus sytologisten näytteiden kuljettamisessa
Ohjaus terveydenhoidollisissa kysymyksissä
Ohjaus laboratoriotutkimuksiin liittyvään
jälkihoitoon

Opetus, oma oppiminen, tietoperusta

Itse, Ammatinharjoitaja, Työyhteisö, Yhteiskunta
Tieteellisyys
Tiedon ja tieteen määrittelyä
Tieteellinen ajattelu ja tutkiva asenne
Hoitotiede
Hoitotieteen ja hoitoalan tieteenteoria
ja teorianmuodostus
Teorian merkitys ammattitaitojen ja
kliinisen laboratoriotyön perustajana
Tutkimusten käyttö työssä
Tutkimusten lukeminen yleensä
Hoitoalan ja kliinisen laboratoriotyön
tutkimukset
Kliinisen laboratoriotyön tieteellisyys
Kliinisen laboratoriotyön tutkimus ja
kehittäminen
Kliinisen laboratoriotyön seminaari ja
tutkielma
Eri tieteenalojen yhteys kliiniseen laboratoriotyöhön
Ilmiöt ammattityössä
Kliinisen laboratoriotyön tutkimuksen suorittaminen
Laboratoriotyön keskeiset käsitteet
Tutkimustyöhön liittyvät prosessit (Kl.lab.)
Tutkimusongelmien tunnistaminen (Kl.lab.)
Teoreettiset ajattelumallit ja muut
tutkimustulokset (Kl. lab.)
Hoitoalan ja kliinisen laboratoriotyön
tutkimusmenetelmät
Tilastolliset menetelmät (kl. lab.)

Taulukko 33. ”Itse, ammatinharjoittaja, työyhteisö ja yhteiskunta” vuoden 1984 oppiaineksessa.

244
Opetus, oma oppiminen, tietoperusta
Ohjaus terveydenhuoltopalveluiden käyttämiseen
Potilaan opetuksen keskeiset elementit
Opiskelijoiden opetus ja ohjaus
Opetus- ja oppimistapahtuman hallitseminen
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
tavoitteena kokonaisuuksia hahmottava ja
syväsuuntautunut oppinen
Oppimisprosessiin vaikuttavien tekijöiden
analysointi ja arviointi
Oppimisprosessi koko ihmisiän jatkuvana
tapahtumana psykologian pohjalta
Kasvatustieteellisen tiedon merkitys laboratoriohoitajan työssä
Kasvatustieteen asema muiden tieteiden joukossa
Kasvatustieteellinen tutkimus ja tulosten
käyttö
Hoitopedagogiikka laboratoriohoitajan työssä
Hoitopedagogiikka yleensä
Kasvatustieteellinen ajattelu hoitopedagogiikassa
Hoitopedagogiikan merkitys ja soveltaminen
potilaiden hoidossa
Pedagogiset vaikuttamismuodot ja niiden
tehtävä hoitamisessa ja niiden käyttö hoitomenetelminä
Terveyskasvatus
Toteutuksen ja teorian perusteet
Organisoitu toiminta ja merkitys väestön
terveyskäyttäytymiseen
Terveyskasvatus ja seulontatutkimukset
Terveyskasvatus olennaisena osana ammattityötä
sekä asiakasneuvonnassa että potilaan
kokonaishoidossa
Terveyskasvatukseen osallistuvat tahot
Terveyskasvatuksen merkitys väestön
terveystietoisuuden lisäämisessä
Mielenterveys osana terveyskasvatusta
Jatko-opintojen tiedot ja taidot

Työn merkitys yksilölle
Yksilö sosiaalisessa järjestelmässä
Sosiaalisuus ja toiminta sosiaalisessa järjestelmässä
Mahdollisuudet, jotka lisäävät mielenterveyttä edistäviä asenteita ja myönteisiä kokemuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä
Elämäntilanteiden muutoksien aiheuttamia valmiuksia ihmisen sopeutumiselle
Sukupuolisuus
Sukupuolinen tasa-arvoisuus
Sukupuolisuuden ilmenemismuotojen yhteys ihmissuhteisiin
Seksuaalisuus osana ihmisen persoonallisuutta
Seksologian perusteet
Myönteinen asenne seksuaalisuuteen
Seksuaalisuuden kohtaaminen itsessään, luonteva keskustelu sukupuoliasioista
Seksuaalielämään liittyviä vaikeuksia ja häiriöitä
Päihde- ja vaikuteaineet
Kriittinen suhtautuminen lääkkeisiin ja niiden käyttöön
Suomalaisten päihde- ja vaikuteaineisiin liittyvät terveysriskit
ja niiden yhteys kansantauteihin
Päihdeaineiden käytön taustatekijöitä
Päihdeaineiden käytön vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä
Uskontotietous ja sielunhoito, hengelliset tarpeet
Toisen ihmisen elämänkatsomuksen kunnioittaminen omaa
kieltämättä
Taidekasvatus
Ihmiskäsitykset, ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena
Havainnot
Yleissivistys ja kansalaistaito- ja tieto
Itsensä ilmaiseminen ja viestintä
Suullinen ja kirjallinen ilmaisu
Viestintä erilaisissa tilanteissa
Viestintä kotimaisilla ja yhdellä vieraalla kielellä (Äidinkieli, II
kotimainen kieli, vieras kieli)
Laboratoriohoitajan ammatin harjoittaminen
Tieto ammattipätevyydessä
Terveydenhuollon ammatin perustieto/taito
Luonnontieteet, lääketieteet, yhteiskuntatieteet pääaineen
tukena ja ammatinkuvan muodostajana (Kemia, biokemia,
fysiikka, matematiikka, tilastotiede, hallinto-oppi, terveyden-
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huollon hallinto, sosiaalipolitiikka, terveydenhuollon toimintayksikön hallinto, terveystaloustieto, sosiaalipsykologia,
sosiologia, kasvatustiede)
Ammatilliset aineet
Koulutus yleensä ammattipätevyydessä
Tiedon tarve yleensä
Yleissivistävän tiedon tarve
Sosiaalipoliittiset tietolähteet
Jatkuva tiedonhankinta
Tieto käytännön työssä
Eri tietojen integrointi hoito- ja kliiniseen laboratoriotyöhön
Ammatillisuus
Ammatillinen kehittyminen
Ammatillisen vuorovaikutuksen rakentuminen luottamukselle
Ammatin kehittäminen
Kasvatustieteelliset tarkastelutavat ja ongelmat ammattiidentiteetin kehittämisessä
Ammattinsa arvostus
Kriittisyys ammatissa
Laboratoriohoitajan työ
Työn luonne
Työn kehittäminen
Tutkiva ja kriittinen asenne työhön
Terveyskasvatus olennaisena osana ammattityötä
Kliinisen laboratoriotyön ja laboratoriohoitajan alue, tehtävät ja
asema terveydenhuollossa
Tehtäväalueen rajat
Toiminnan edellytykset
Toiminnan rajat
Kliinisen laboratoriotyön kokonaisuus
Laboratoriohoitajan tehtävät ja asema
Työn hallinta ja osaaminen laboratoriohoitajan työssä ja hoitoammatissa yleensä
Selvitystehtävät laboratoriotyössä
Työn mielekkyys ja työssä viihtyminen
Asiantuntijuus
Asiantuntijan toiminnan perusedellytykset
Kliinisen laboratoriotyön eri erikoisalueiden asiantuntijana
hoitotyössä
Oman alansa asiantuntijana kehittämistyössä, hoitotyössä,
kliinisessä laboratoriotyössä, opetuksessa ja hallinnossa
Palveluammatti

Opetus, oma oppiminen, tietoperusta
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Asiakaspalvelun edellyttämät käytöstavat
Kehittämistyö
Työyksikön toiminnan kehittäminen
Työmenetelmien ja työtapojen kehittäminen kliinisen laboratoriotyön eri erikoisaloilla
Työnjohtotasoinen kehittäminen
Hoitoyhteisöllisen toiminnan ja kulttuurin kehittäminen
Työyhteisössä toimiminen
Työryhmässä toimiminen
Ryhmätyön menetelmät, ryhmädynamiikka
Työryhmän jäsenenä toimiminen
Työryhmän johtajana toimiminen
Työryhmän suunnittelu ja arviointi
Työyhteisön luonne
Työyhteisön periaatteet
Terveydenhuollon keskeiset käsitteet ja niiden käyttö
työyhteisön jäsenten kanssa kommunikoidessa
Hoitoyhteisön luonne ja tavoitteet
Yhteistyö laboratoriotutkimusten luotettavuuden edellytyksenä
Henkilöstöpolitiikka
Hallinto
Yleisen Suomen lainsäädännön löytäminen
Kansanterveystyö terveydenhuollon hallinnon pohjana
Hallinnolliset tehtävät, peruskäsitteet, merkitys
Toiminnan tavoitteet
Organisaatioajattelu
Sairaalan, terveyskeskuksen ja terveydenhuollon organisaatio
Suunnittelu (Laboratoriotyön, toimintayksikön toiminnan
ja henkilöstön)
Organisointi (Toimintayksikön)
Tilastolliset menetelmät laboratoriotyössä
Johtaminen (Teoria, dynamiikka, johtajuuden arviointi)
Päätöksenteko
Taloudellinen ajattelu ja toiminta
Taloudellisuus (Yleensä, kuluttajakasvatus)
Työnjohtotasoinen taloudellinen ajattelu laitos ja yksikkötasolla
Taloudellinen ajattelu toimintayksikön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Taloudellinen toiminta terveydenhuollossa

Opetus, oma oppiminen, tietoperusta
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Lähteet:
Terveydenhuollon peruslinja 1984.

Terveydenhuollon taloudellisten resurssien rajallisuus ja
priorisointi
Terveys- ja sosiaalihuoltojärjestelmä
Terveydenhuoltojärjestelmän kehityksen tärkeimmät vaiheet
Terveydenhuollon valtiollinen, alueellinen ja paikallinen organisaatio
Kansanterveystyön perusteet, toiminta-alue ja -muodot
Terveyspolitiikka kansanterveystyössä
Kansanterveystyön tavoitteet ja suunnittelujärjestelmä
Vapaaehtoisten kansanterveysjärjestöjen toiminta
Kansanterveystyön lait ja määräykset
Suomalaisen väestön terveydentila
Suomalaisen terveydentilan historiallinen kehitys 1800luvulta
Terveydenhuollon kokonaisuus ja toiminta- ja vastuualueet
Poikkeusolojen terveydenhuolto
Terveydenhuollon palvelujärjestelmät
Terveydenhuoltopalveluiden tarkoituksenmukainen käyttö
Eri-ikäkausien terveydenhuollonpainoalueet
Terveydenhuollon ammatit
Suunnittelu-, ohjaus ja seurantajärjestelmät
Yhteiskunnan sosiaaliset laitokset ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet
Yksilö, perhe, yhteiskunta
Vuorovaikutus ed. välillä
Eri tieteenalojen tieto yhteiskunnasta
(Käytt.tieteet, luonnontieteet, lääketieteet, yhteiskuntatieteet)
Yhteiskunnan rakenne
Muuttuva yhteiskunta
Sosiaalipolitiikan merkitys yhteiskunnan muutoksessa
1990-luvun yhteiskunta
Tulevaisuuden yhteiskunta
Ympäristötietous
Ympäristön vaikutus ihmisen elämään
Kansainvälisyys
Kansallinen ja kansainvälinen kulttuuri ja terveydenhuolto
Kansainvälisen yhteistyön pääväylät
Kansainvälisyys hoitoalalla
Kansainvälisen yhteistyön muodot
Laboratoriohoitaja kansainvälisissä yhteyksissä
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Vuosi Lavan Pikkula- Muu Puna- Hepa- Polio Kurkku- Hinkutauti vantauti salmo- tauti
tiitti
mätä
yskä
nella
1988
4
18
6 226
168
96
192
1987
2
17
5 404
199
79
278
1986
4
14
5 488
188
52
239
1985
7
17
4 432
214
69
308
1984
7
15
3 030
225
49
245
1983
15
17
2 996
192
41
639
1982
7
18
3 288
204
51
378
1981
7
20
2 145
210
55
116
1980
2
19
1 344
208
60
187
1979
2
37
1 697
140
77
97
1978
4
29
1 203
114
73
84
1977
3
33
1 224
90
89
99
1976
1975
3
47
1 572
43
131
188
1974
1973
1972
62
2 168
11
236
40
1971
9
54
1 599
156
317
130
1970
8
54
2 403
1
439
261
1969
14
89
1 409
2
300
146
1968
7
57
737
2
247
137
1967
17
110
1 295
15
347
736
1966
33
193
1 497
1
363
1 550
1965
25
136
687
8
576
1
890
1964
28
135
1 190
46
710
4
1 019
1963
42
191
472
2
1 208
2
1 178
1961
62
310
419
42
1 508
28
2
8 764
1960
31
303
464
141
1 774 273
2
1 135
1962
82
213
1 339
3
1 298
2
3 598
1959
37
811
261
157
2 197 302
4
1 220

Taulukko 34. Tartuntatautitapauksia vuosina 1938–1988.

6 263
5 071
3 992
3 810
2 875
2 820
2 808
2 379
3 142
1 898
2 400
5 809
2 173
7 365

5 867*
5 761*
5 111*
4 682*

Tulirokko
+* = streptokokkikitarisat.

456

3 384

111
105
136
142
187
196
157
137
58
87
111
106
108

14 159
20 406
12 518
15 980
18 729
9 206
27 298
33 026
10 934
23 421
15 511
38 181
14 924

129
645
741
344
729
4 751
5 402
3 813
2 147
2 396
2 325
2 837

Aivokalvontulehdus meningokokki
22
51
37
50
49
49
62
66
64

Tuhkarokko
Gonor- Varhaisrea
syfilis
(uudet)
3 293
55
4 683
41
5 928
73
6 999
114
7 591
105
7 288
116
7 518
128
8 298
109
9 472
90
10 357
69
10 848
90
12 136
173
13 262
122
13 878
122
14 841
88
13 975
117
13 850
149
13 698
140
12 325
87
11 137
85
9 652
108
8 881
131
7 960
345
7 618
409
7 306
267
6 428
86
6 560
33
5 402
20
5 702
26
5 150
17
48 577

11 043
12 473
14 309
16 065
17 410
19 453
21 650
22 889
24 258
37 658
45 661
50 474

2 713*

Tuberkuloosi
(rekisterissä)
* hengitys-elinten
958*
1 202*
1 376*
1 321*
1 478*
1 629*
1 591*
2 607*
3 007*
3 271*

9 233
9 640
10 983
14 240
15 160
18 213
20 042
23 876
26 519
28 126
24 332
33 787

23
185
278
274
361
481
605
831
1 124
1 221
1 529
1 873
2 285
2 357
3 786
5 307
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Vuosi Lavan Pikkula- Muu Puna- Hepa- Polio Kurkku- HinkuTulirokko
tauti vantauti salmo- tauti
tiitti
mätä
yskä
+* = streptonella
kokkikitarisat.
1958
94
717
186
7
3 346
79
4
6 638
5 088
1957
80
625
104
5
6 096
81
7
22 610
5 473
1956
71
1 049
..
31
7 212 623
29
3 430
10 452
1955 114
1 277
..
47
6 893 370
64
3 534
9 205
1954 123
1 471
..
25
6 564 790
136
6 821
13 347
1953
90
649
..
17
3 938 316
284
31 956
10 880
1952
59
557
..
21
3 638
82
365
18 969
15 296
1951 129
935
..
31
2 952 150
628
11 701
22 341
1950 138
1 017
..
17
4 079 322
858
18 402
15 908
1949 262
1 807
..
38
8 285 241 1 292 34 855
4 043
1948 313
1 958
..
66
16 152 98
2 805 16 988
3 632
1947 813
2 957
..
102
9 815 228 6 513 18 968
2 555
1946 609
3 970
..
207
9 764 248 11 678 9 772
2 381
1945 783
8 537
..
476
9 997 794 17 899 26 097
4 135
1944 560
3 795
..
645
6 934 382 16 020 21 072
7 883
1943 369
1 424
..
97
8 956 210 14 513 6 383
7 928
1942 1 021 1 143
..
116
..
41
3 058
2 148
5 299
1941 666
1 566
..
22
..
81
1 932 18 088
3 355
1940 380
1 948
..
137
..
572 3 246
7 067
7 392
1939 146
902
..
6
..
85
2 797
4 715
6 440
1938 255
444
..
29
..
619 2 936 10 357
8 409
Taulukkoon on koottu merkittävimmät tartuntataudit.
Lähteet:
Suomen tilastollinen vuosikirja 1961, 5, 285. Suomen tilastollinen vuosikirja 1966, 302.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1971, 5. Suomen tilastollinen vuosikirja 1980 1981, 321.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1990 1990, 397.
Suomen virallinen tilasto XI: 65, 66 1965, 81, 92.
Suomen virallinen tilasto XI 1955, 43.
Suomen virallinen tilasto XI: 70, 71 1970, 100, 101, 110, 129.
Suomen virallinen tilasto XI: 72, 73 1975, 23, 124, 125, 131, 136, 139.
Suomen virallinen tilasto XI: 74 1978, 146.
Suomen virallinen tilasto XI:77 1981, 102–110, 112, 113, 125.

Taulukko 34. Jatkuu.

20 235
43 335
23 094
20 040
37 066
17 147
30 996
30 069
21 078
11 204
8 572
47 788
4 222
1 757
26 248
31 682
354
1 215
3 744
55 059
7 189

Tuhkarokko

Aivokalvontulehdus meningokokki
54
56
88
85
30
28
77
89
88
105
116
161
161
253
228
231
100
59
98
85
76

Gonor- Varhaisrea
syfilis
(uudet)
4 474
29
4 616
21
4 728
31
5 568
30
6 044
57
5 187
68
5 022
139
5 806
242
6 629
391
8 498
805
12 461 1 849
15 519 3 164
18 665 4 769
23 566 3 869
14 209 2 998
14 920 5 236
10 223 3 270
8 234
2 086
8 004
1 233
7 548
1 142
8 805
1 307
56 363
52 247
35 365
36 273
37 306
38 513
37 350
35 090
32 991
31 012
27 752
25 237
24 481
22 934

Tuberkuloosi
(rekisterissä)
* hengityselinten
31 215
34 619
32 483
29 356
19 087

Lapamato

Taulukko 35. Tartuntatautien hoitoon otetut potilaat vuosina 1920–1972.
Vuosi

Hoitoon otetut potilaat

1920

5 160

1930

5 170

1938

10 612

1945

29 673

1950

24 289

1955

10 468

1960

8 784

1961

9 056

1962

7 976

1963

7 189

1964

6 028

1965

6 439

1968

4 031

1969

4 274

1970

4 753

1971

4 513

1972

3 163

Taulukko ei sisällä tuberkuloosin hoitoon otettuja potilaita.
Huomattavaa on, että Lääkintöhallituksen vuosikirjassa 1971–1977 ”Sairaaloiden toiminta” taulukossa ei
ole enää kohtaa ”Tartuntatautien hoitoon otetut potilaat”.
Lähteet:
Suomen virallinen tilastoXI:65, 66 1965, 140.
Suomen virallinen tilasto XI:67 1966, 110.
Suomen virallinen tilasto XI:72, 73 1975, 244.

250

251

84

Kulkutautisairaalat

28

529

221

2

38

3

38

455

130

2

46

2

33

27

215

Lkm

1950

390

1

69

-

38

1

32

26

223

Lkm

1953

405 209

-

19 029

2 892

70 475

43

11 064

10 647

291 059

Potilaita otettu
vuodessa

Lähteet:
Suomen virallinen tilasto XI 1955, 59.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LI – Vuonna 1955 1955, 280.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LXI – Vuonna 1965 1966, 298.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LXVI – Vuonna 1970 1971, 318.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1990 1990, 394.

Yhteensä

378

2

Iho- ja sukupuoli-tautisairaalat

Leprasairaala

3
32

Kaatumatauti-parantolat

Tuberkuloosi-parantolat

Synnytyslaitokset

28
42

Mielisairaalat

199

Lkm

Lkm
187

1945

1940

Yleissairaalat

Sairaalatyypit

362

-

-

-

-

-

24

63

275

Lkm

564 897

-

-

-

-

-

14 703

26 052

524 142

Potilaita otettu
vuodesa

1963

Taulukko 36. Sairaaloiden ja sisään otettujen potilaiden määrät vuosina 1940–1988.

361

-

-

-

-

-

18

69

274

Lkm

1968

680 257

-

-

-

-

-

17 598

33 720

628 939

Potilaita otettu
vuodessa

433

-

-

-

-

-

-

57

376

Lkm

1 127 493

-

-

-

-

-

-

33 837

1 093 656

Potilaita otettu
vuodessa

1988

Taulukko 37. Sairaaloiden sairaansijat vuosina 1920–1976.
Vuosi

YleissairaaNiistä
Mielisairaalat Tuberkuloosilailat *
terv.kesk.
tokset

Laitossairaalat **

Kaikki sairaalat

1920

6 915

.

2 743

755

5 177

15 590

1930

8 666

.

6 273

2 645

6 625

24 209

1938

11 667

.

8 679

5 292

7 271

32 909

1945

14 564

.

8 740

5 791

6 695

35 790

1950

14 841

.

8 946

6 001

8 806

38 594

1955

16 953

.

10 333

6 375

9 973

43 634

1960

18 569

.

16 016

6 442

9 929

50 956

1965

23 143

.

19 104

5 530

13 946

61 723

1970

28 016

.

19 808

4 440

17 112

69 376

1972

29 559

4 695

19 748

3 330

17 016

69 653

1973

30 511

5 745

19 671

3 105

16 982

70 269

1974

31 476

6 247

19 603

2 500

16 722

70 301

1975

32 372

6 778

19 747

2 408

16 588

71 115

1976

33 579

10 277

19 866

2 408

16 513

72 336

*Yleissairaalat: Valtion sairaalat, yliopistosairaalat, keskussairaalat, aluesairaalat, paikallissairaalat, terveyskeskusten sairaalat, Helsingin lastenlinna, yksityiset sairaalat.
** Laitossairaalat: vajaamielislaitokset, kunnalliskotien sairasosastot ja puolustusvoimien ja vankiloiden
sairaalat.
Lähde:
Suomen virallinen tilasto XI:74, 267.

Taulukko 38. Suomen väkiluku kaupungeissa, kauppaloissa ja maakunnissa vuosina
1950, 1955, 1960, 1964, 1969, 1980, 1988.
1950

1955

1960

1964

Kaupungit ja
kauppalat

1 302 427

1 454 043

1 707 049

1 985 659

% kaikista

32

34

38

43

Maalaiskunnat

2 727 376

2 794 730

2 739 173

2 612 031

% kaikista

68

66

62

57

4 029 803

4 248 773

4 446 222

4 597 690

Yhteensä

Lähteet:
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LI – Vuonna 1955 1955, 6.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LVI –Vuonna 1960 1961, 6.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LXI – Vuonna 1965 1966, 6.
Suomen tilastollinen vuosikirja. Uusi sarja – LVI – Vuonna 1970 1971, 6.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1990 1990, 40.

252

1969

1980

1988

2 363 301 2 865 063 3 059 514
50

60

62

2 339 771 1 922 715 1 894 845
50

40

38

4 703 072 4 787 778 4 954 359

Taulukko 39. Kliinisten laboratoriotutkimusten kehittyminen ennen 1900 -lukua.
Vuosi

Laboratoriotutkimus ja sen kehittäjä

Lähde

1200-luku

Virtsan 20 eri värivivahdusta ja samentumaa
Salernon koulukunta, Italia

3)

1628–1694

Patologian perustaminen (anatomia, embryologia)
”Mikroskopisti” Marcello Malpighia, Italia

6)

1674
1677

Mikroskoopin kehittely, punasolun kuvaus
Protozoan ja bakteerien löytäminen
Antonj van Leeuwenhoek, Hollanti

6) 11)

1694

Virtsan proteiinien osoitus keittokokeella
Decker, Hollanti

3)

1733

Verenpaineen mittaus hevoselta
Haler (Pappi)

3)

1750–1800

Virtsakivien, -kiteiden ja mineraalien tutkiminen
- ’Reagenssi kitti’ käytettäväksi potilaan vieressä: dilute solutions of mineral, acetic acid, caustic alkalis, alkali carbonates, ammonium hydroxide,
ammonium oxalate, kalium syanidi
Alexander Marcet (1770–1822), Britannia

1) 2)

1800-luvun
alku

Albuminurian diagnostiikka: kynttilä ja teelusikka (Deckerin keittokokeen
1) 2)
käyttäminen potilaiden hoitamisessa)
Mikroskooppiset tutkimukset kudos- ja eritenäytteistä (munuaistutkimuksia
lähinnä)
Richard Bright (1789–1858), Britannia

1824

HCL löytyminen mahanesteestä
1)
William Prout (1785–1850), Britannia
Friedrich Tiedemann (1781–1861) ja Leopold Gmelin (1788–1853), Saksa

1826

Kliininen laboratorio
Fysiologisen kemian perustaminen; lisääntynyt verenkierto voi saada
aikaan nopeamman kudosten hapettumisen
Justus von Liebig (1803–1873), Saksa

1) 4)

1800-luvun
alku

”Normaali suolaliuos”; punasolut säilyivät ehjinä seerumin ominaispainon
omaavassa suolaliuoksessa mikroskoopilla tarkasteltaessa
George Owen Rees

1)

1827

Bilirubiinin osoittaminen virtsasta, Gmelinin koe
Rosenbachin suodatinpaperimuunnos, 1876
Rosinin koe, 1893

3)

1833

Proteiinien määrittäminen Biuret-reaktioon perustuvalla menetelmällä
Rose

3)

1841

Glukoosin osoitus virtsasta
Trommerin koe

3)

1844

Proteiinien osoitus virtsasta typpihapolla, Hellerin koe
Heller

3)

1844

Virtsan kivien luokittelu: 342 erilaista kiveä; mikroskooppinen ja kemiallinen
analyysi
Golding Bird (1814–1854), Englanti

1845 (47)

Bence Jones proteiini virtsasta; immunoglobuliinin kevyet ketjut
Henry Bence Jones (1813–1873), Englantir

1) 3) 9)

1848

Ominaispaino urometrillä
Heller
Glukoosin osoitus virtsasta
Fehlingin koe

3)

1854

Kolorimetri teollisuuden käyttöön: väriaineiden kontrollointiin, esimerkitsi
karamellivärin määrä siirapissa, Jules Duboscq

7)

1800-luvun
puoliväli

Solupatologian perustaminen / mikroskooppinen histopatologia
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902), Saksa

5) 6) 8) 11)

3)

253

Taulukko 39. Jatkuu
Vuosi

Laboratoriotutkimus ja sen kehittäjä

1800-luvun
puoliväli

Mikrobiologian perustaminen: Protozoa, bakteeri, käyminen, mätäneminen, 5)
värjäys, viljely
Luis Pasteur (1822-1895), Ranska

Lähde

1800-luvun
loppupuoli

Kliininen bakteriologia: Tuberkuloosi- ja kolerabakteerit, bakteerien merkitys sairauksissa
Robert Koch (1843–1910), Saksa

5)

1874

Esbachin koe: kvantitatiivinen virtsan valkuaisen määritys

3)

1878

Ensimmäinen valmisreagenssi menetelmä: Hemoglobiinin määritys:
7)
Visuaalinen laimennetun veren vertailu ”normaaliveren” väriseen liuokseen,
William Richard Gowers (1845–19159, Englantilainen neurologi

1883

Kjelldahl’in typpimääritys
Kjelldahl

3)

1884

Glukoosin osoitus virtsasta
Nylanderin koe

3)

1884

Gram värjays,
Hans Christian Joachim Gram, Tanskalainen

12)

1885

Koeaamiainen
Boas, Ewald

3)

1887

Sydämen sähkökäyrä
Waller

3)

1889

Hematokriittisentrifugi

13)

1890

Veren sivelyvärjäys
Wright

6)

1890

Vetyelektrodi veren pH:n määrittämiseen

6)

1893

Okkultin veren osoittaminen ulosteesta,: guajakkihartsikoe, Weber

3)

1895

Lumbaalipunktio
Quincken

3)

1899

Ranskalaisen Luerin lasiruiskulle Amerikan patentin ostaminen:
7)
Maxwell W. Becton (1868–1851) ja Fairleigh S. Dickinson Sr. (1866–1948)

Lähteet:
1) Coley N G 2004, 961–972.
2) Büttner J. 1992, 585–593.
3) Brummer P 1980, 1905–1908.
4) Sunderman F W Sr 1994, 835–842.
5) Hatcher J 1978, 73.
6) Karni K 1996, 97–99.
7) Rosenfeld L 2000, 1705–1714.
8) Burke M D 2000, 841–846.
9) Søllig K 1981, 15–20.
10) Jain I L 1983, 791–794.
11) Freeman J A 1969.
12) Hufford D C 1985, 434 –436.
13) Ek T & Ek P 2005, 14–18.
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Taulukko 40. Kliinisten laboratoriotutkimusten kehittyminen 1900-luvulla.
Vuosi

Laboratoriotutkimus ja sen kehittäjä

Lähde

1900

Veriryhmäantigeenien osoitus ihmisen punasoluista / Immunohematologia
(1900), Karl Landsteiner, Itävalta

10)

Okkultin veren osoittaminen ulosteesta:
Wagnerin bentisidiinikoe, (1904) Adlerit, (1906) Schlesinger ja Holst

3)

Mikrotomi kudosleikkeisiin

6)

Kreatiinin ja kreatiniinin löytyminen virtsasta, Folin

3)

Burkerin kammio solujen laskentaan

11)

Likvorin valkuaistestit:
Karbolihappokoe (1907), Nonne

3)

Ammoniumsulfaattikoe (1910), Pandy
Koloidaalinen kultareaktio (1912), Lange

3)

Veren sokerin määritys Folin-Wu -menetelmällä

6)

Kolorimetri

6)

Verensokerin titrimetriset menetelmät (1913):
Kuparisuolamenetelmä, Bang
Kaliumferrisyanidimenetelmä, Hagedorn-Jensen

3)

1910

Jäännöstypen määritys (1914); perustui Kjelldahlin menetelmään, Van
Slyke, Cullen, Bang

1920

1930

Veriryhmien kehittäminen

9)

Verikaasun mittaus (1917), Donald D.Van Slyke

6)

Agglutinaatioreaktiot

6)

”One stage” protrombiiniaika

6)

Pulfrichin stufenfotometri (1925)

3)

Presipitaatioreaktio

6)

Immunofluoresenssi

6)

Coleman Jr. spektrofotometri,
photoelektrinen kolorimetri teollisuuden käyttöön

6)
7)

Elektroforeesi (1937), Arne Tiseliuksen kehittelemä;
Alessandro Volta ja Ferdinand Friedrich Reus kehittivät perusteet
(1809)

7)

Seerumin eri proteiinifraktioiden suhteita mittaavat ei-spesifiset reaktiot, joi- 7)
den positiivinen tulos ilmaistiin eri asteisena: sameutena, hyytymisenä,
saostumana tai höytäleinä:
Cephalin-cholesterol flocculation (1939)
1940

Thymol turbidity (1944)
Thymol flocculation (1946)
Zink turbidity (1947)

7)

Liekkifotometri

6)

Epäsuora fluoresenssi antibody tekniikka

6)

Laaduntarkkailu: seerumi- ja liuosampullit laboratorioille ja palaute tilastollisina analyyseina; Profiency testing, USA

4) 6) 7)

Vacutainer verenkeräysvälineistölle patentti (1949), USA

7)
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Taulukko 40. Jatkuu.
Vuosi

Laboratoriotutkimus ja sen kehittäjä

Lähde

1950

Paperielektroforeesi (1950), USA, Saksa, Ruotsi
Selluloosa-asetaattikalvoelektroforeesi (1957), Kohn, Englanti

7)

1960

1970

1980

Verisolulaskijalaitteet

6)

Paperikromatografia

6)

Radioimmunologiset menetelmät (RIA):
Plasman insuliinimääritys, Solomon A. Berson ja Rosalyn S.Yalow

6) 7)

Valmisreagenssit, Sigma Chemical Company, Missouri, USA:
Alkaalinen fosfataasi: Lowry
ASAT (SGO) määrityskitti: kineettinen ultraviolettitmenetelmä (1955)
ASAT määrityskitti: kolorimetrinen menetelmä
ALAT (SGP)
LD

7)

Monikanava kemian analysaattori, Technicon AutoAnalyzer (1957)

6) 8)

Korkeapaine nestekromatografia

6)

Monoklonaaliset vasta-aineet immunologisissa määrityksissä

6)

”Suljettu kemia”, esimerkiksi DuPont aca

6)

Kuivakemia, esimerkiksi Kodak Ektachem

6)

Polymeraasiketjureaktiot

6)

Virtaussytometria

6)

Biosensorit (kemia + tietokone chip)

6)

In vivo -sensorit, esimerkiksi glukoosin määrittämiseen

6)

Nanoteknologia

6)

Lähteet:
1) Coley N G 2004, 96-972.
2) Büttner J 1992, 585-593.
3) Brummer P 1980, 1905-1908.
4) Sunderman F W Sr 1994, 835-842.
5) Hatcher J 1978, 73.
6) Karni K 1996, 97-99.
7) Rosenfeld L 2000, 1705-1714.
8) Sarkozi L, Simson E & Ramanathan L 2003, 89-94.
9) Burke M D 2000, 841-846.
10) Jain I L 1984, 126-129.
11) Ek T & Ek P 2005, 14-18.
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Taulukko 41. Suomen sairaalalaboratorioissa käytössä olleet tutkimukset vuonna 1952.
Tutkimukset
Hematologiset tutkimukset
Hemoglobiinin määritys
Punasolujen laskenta
Valkosolujen laskenta
Punasolujen keskimääräisen tilavuuden määritys
Punasolujen läpimitan määritys
Punasolujen resistenssin määritys
Valkosolujen erittelylaskenta
Luuytimen erittelylaskenta
Trombosyyttien laskenta
Veren hyytymis- ja vuotoajan määritys
Verihyytymän kutistuminen
Punasolujen laskeutumisarvon (LA) määritys (Westergren)
Punasolujen laskeutumisarvon mikromääritys (Ström)
Veriryhmän määritys verensiirtoa varten
tunnetuilla seerumeilla
tunnetuilla soluilla
Giemsa värjäys
May-Grünwald värjäys
May – Grünwald – Giemsa värjäys
Vitaalivärjäys
Bakteriologiset tutkimukset
Löffrerin metyleenisinivärjäys
Gramin värjäys
Difteriabasillin värjäys
Neisserin mukaan
Bie värillä
Spirokeetta värjäys Burrin mukaan
Tuberkelibasillivärjäys
Ziel – Neelsenin mukaan
Hallbergin mukaan
Kylmävärjäyksellä
Bakteeriviljelyksiä (märkänäyte, pleuraneste, veri, virtsa, uloste, yskös, nielu)
Löwensteinin viljely (yskös, virtsa, pleuraneste)
Autovaksiinin valmistus
Bakteerien herkkyyden määritys (penisilliini, streptomysiini, aureomysiini, chloromysetiini, terramysiini)
Pneumokokkityypin toteaminen
Keamialliset tutkimukset
Veren protrombiinin määritys
Seerumin värin tutkiminen (Meulengracht)
Seerumin bilirubiinin kvalitatiivinen määritys
Verensokerin määritys Hagedornin mukaan
Verensokerin määritys Crecelius – Seifertin mukaan
Seerumin kokonaisvalkuaisen, albumiinin ja globuliinin määritys Mikro – Kjeldahlin mukaan
Seerumin ja plasman kokonaisvalkuaisen, albumiinin ja blobuliinin määritys biuret-menetelmällä
Seerumin tai plasman valkuaisen määritys
Seerumin valkuaisen määritys ominaispainon perusteella
Clobylenemian osoittaminen formolgel-menetelmällä
Veren jäännöstypen määritys Folinin mukaan
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Taulukko 41. Jatkuu
Tutkimukset
Veren jäännöstyppiaineiden määritys Hench – Aldrichin mukaan
Seerumin virtsahapon määritys
Veren indikaanin määritys
Seerumin kolesteriinin määritys
Seerumin kalsiumin määritys
Seerumin kaliumin määritys
Seerumin raudan määritys
Seerumin, plasman ja kokonaisveren natriumkloridin määritys
Seerumin epäorgaanisen fosforin määritysAlkalireservin määritys van Slyken mukaan
Plasman hiilioksiidin (CO2) määritys Lehmannin mukaan
Seerumin diastaasipitoisuuden määritys
Seerumin fosfatasin (alkaalinen) määritys
Seerumin fosfataasin (hapan) määritys
Seerumin C-vitamiinin määritys
Sulfonamiidivalmisteen määritys verestä tai plasmasta
Hematiinin osoittaminen seerumista ja plasmasta
Hippurihappokoe
Bromsulfaleiinikoe
Takatan koe
Sublimaattiluku Stolten mukaan
Tymolikoe Mc Laglanin mukaan
Amyloidin toteaminen Kongopunan avulla
Virtsa-aineen erittymisen määritys (Urea clearence)
Kreatiniinin puhdistumakoe (Creatinin clearance)
Inuliinin puhdistumakoe (Inulin clearance)
Virtsakivien tutkiminen
Virtsan virtsahapon määritys
Virtsan keittosuolan määritys
Virtsan diastaasipitoisuuden määritys
Virtsan C-vitamiinipitoisuuden määritys
Virtsan kalsiumin määritys
Virtsan fosforin määritys
Muut tutkimukset
Ominaispainon määritys urometrin avulla
Reaktion toteaminen lakmuspaperin avulla
pH:n määritys
Virtsan sappiväriaineiden toteaminen (bilirubiini, urobilinogeeni, urobiliini kvalitatiivisesti, urobiliini kvantitatiivisesti)
Virtsan sappihappojen toteaminen
Virtsan porfyriinien toteaminen
Virtsan indikaanin toteaminen
Virtsan diatsoreaktio
Virtsan sokerin toteaminen kvalitatiivisesti
Virtsan sokerin toteaminen kvantitatiivisesti
Virtsan sokerin toteaminen käymiskokeella
Virtsan asetetikkahapon toteaminen Gerhardin mukaan
Virtsan asetonin toteaminen Langen mukaan
Virtsan valkuaisen toteaminen kvalitatiivisesti
Virtsan valkuaisen toteaminen kvantitatiivisesti
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Taulukko 41. Jatkuu
Tutkimukset
Bence – Jonesin valkuaisen toteaminen virtsasta
Virtsan pohjasakan (sedimentin) tutkiminen
Virtsan soluainesten kvantitatiivinen määritys Addisin mukaan
Ulosteen mikroskooppinen tutkimus
Ulosteen madonmunien toteaminen
Ulosteen amebojen toteaminen
Ulosteen lihassäikeiden, klostridien, tärkkelyksen, neutraalirasvan, rasvahappojen toteaminen
Veren toteaminen ulosteesta
Ulosteen sappiväriaineiden toteaminen Schmidtin sublimaatti kokeella
Ulosteen sappiväriaineiden toteaminen Schlesingerin kokeella
Märän toteaminen ulosteessa
Ulosteen käymiskoe
Ulosteen diastaasipitoisuuden määritys
Elastiset säikeet ysköksessä
Charcot – Leydenin astmakiteet ysköksessä
Sydänvikasolut ysköksessä
Eosinofiiliset valkosolut ysköksessä
Kasvainsolut ysköksessä
Mahanesteen happamuuden tutkiminen
Maitohapon toteaminen mahanesteessä
Veren toteaminen mahanesteessä
Selkäydin nesteen valkuaisen kvalitatiivinen toteaminen Nannyn, Pandyn ja Weichbrodtin kokeilla
Selkäydinnesteen kokonaisvalkuaisen määritys biuretmenetelmällä
Selkäydinnesteen Mastix reaktio
Selkäydinnesteen keittosuolan määritys
Selkäydinnesteen sokerin määritys
Selkäydinnesteen solujen laskenta; yleensä, punasolut, valkosolut
Selkäydinnesteen solujen laskenta M – G – G värjätystä sivelyvalmisteesta
Punktionesteen valkuaispitoisuuden osoittaminen (Rivalta, Runeberg)
Punktionesteen solujen laskenta (kuin virtsasedimentin)
Puntionesteen solujen erittelylaskenta M – G – G värjätystä sivelyvalmisteesta
Lähde:
Helteen komitean mietintö liite 11. Helteen komitean mietintö. 1952, 1–11. Komitean tarkoitus oli tutkia sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä ja laatia ehdotus sairaalalaboranttien koulutukseksi.
Komitean jäseniä olivat Osmo Helve, Sirkka Helle, Hertta-Liisa Nieminen, Tyyne Lappalainen, Anita Salkoranta ja Eeva Vahvaselkä. Tietojen saamiseksi komitea teki kyselyn eri tyyppisille sairaaloille. Vastauksia
saatiin 224 sairaalasta. Sairaaloita oli kyselyhetkellä kaikkiaan 463 kappaletta. Koska kyselyä ei tehty kaikkiin sairaaloihin, ei voida esittää absoluuttisia lukuja Suomen laboratoriotutkimusvalikoimasta. Toimikunta
katsoo kuitenkin, että tuloksista ”voidaan päätellä melkein 100 varmuudella mitä tehtäviä sekä laadullisesti
että lukumääräisesti maassamme eri tyyppisissä laboratorioissa suoritetaan”.
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Taulukko 42. Laboratoriovälineiden määrä erityyppisissä Suomen sairaaloissa vuonna
1952.
Yleissairaalat

Mielitauti- Synnytyslaisairaalat
tokset

Tuberkuloosi- Kulkutauti- Yhteensä
parantolat
sairaalat

Mikroskooppi

223

26

5

38

8

300

Sentrifuugi

137

18

4

23

5

187

Stufen fotometri

18

2

0

0

0

20

Elektrofotometri

17

3

0

0

2

22
13

Dubosq kolorimetri

13

0

0

0

0

Zeis kolorimetri

70

12

1

13

3

99

Hellingen hemometri

100

18

2

17

4

141

Zeis hemometri

13

3

2

1

0

19

Meul. bilirubinometri

61

8

0

9

2

80

Bürker-Türk laskukammio

183

20

4

18

8

233

Lämpökaappi

73

8

2

15

5

103

Jääkaappi

55

6

0

9

3

73

Sterilisaattori

79

13

2

13

5

112

Lähteet:
”Helteen komitean mietintö 1952”. Liite no 17.
Lääkintöhallituksen asettama komitea, jonka tarkoitus oli tutkia sairaanhoitolaitosten laboratorioiden työvoimakysymystä ja laatia ehdotus sairaalalaboranttien koulutukseksi. Komitean jäseniä olivat Osmo Helve,
Sirkka Helle, Hertta-Liisa Nieminen, Tyyne Lappalainen, Anita Salkoranta ja Eeva Vahvaselkä. Tietojen
saamiseksi komitea teki kyselyn erityyppisille sairaaloille. Vastauksia saatiin 224 sairaalasta. Vastausprosentti oli 59.. Sairaaloita oli kyselyhetkellä kaikkiaan 463 kappaletta. Kyselyssä eivät olleet mukana kaikki
yleissairaalat; alle 20 paikkaisista karsittiin puolet Koska kyselyä ei tehty kaikkiin sairaaloihin, ei voida esittää absoluuttisia lukuja Suomen laboratoriotutkimusvalikoimasta. Toimikunta katsoo kuitenkin, että tuloksista ”voidaan päätellä melkein 100 varmuudella mitä tehtäviä sekä laadullisesti että lukumääräisesti
maassamme erityyppisissä laboratorioissa suoritetaan”.
Tutkijan mielestä tuloksista saa riittävän hyvän kuvan laitemäärien osuuksista toisiinsa nähden. Laitenimikkeistö kuvannee Suomen tilannetta.
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Taulukko 43. Hakijoiden ja sisään otettujen opiskelijoiden määrät vuosina 1955–1976,
sekä sisään otettujen opiskelijoiden pohjakoulutus Turussa.
Vuosi

Hakijat

Sisäänotetut
Vähemmän kuin
keskikoulu
n

%

1955
1956

Keskikoulu

Ylioppilas

Yhteensä Sair.hoit. tai
sh opisk

n

%

n

%

n

%

17

85

3

15

20

12

50 (3.9)

20

1957
1958

123

31

78

9

22

40

1959

111

29

73

11

28

40

1961

129

33

69

13

27

48

1966

62

78

18

22

80

1967

49

61

31

39

80

7

12

53

88

60

2

3

57

95

60

1974

3

5

57

95

60

1975

2

3

70

97

72

1976

5

7

67

93

72

2

4

5

1968
1971
1973

1

2

Lähteet:
Laboratorioteknillisten apulaisten kurssit, Turku. Toimintakertomus. 1.11.1955 –
1.11.1955–31.10.1956, 1. Moniste, päivätty 30.11.1956. Allekirjoitus: Kurssien johtajatar
Kaarina Leino (ei omaa nimikirjoitusta – ainoastaan nimenselvennys).
Hakijat ja valitut v. 1958 lääkintävoimistelu-, laboratorio- ja röntgenapulaisten kursseille. Moniste. Lääkintöhallituksen kirjeiden mukana Turun terveydenhuoltoalan arkistossa. Valittujen lukumäärä sama kuin toimintakertomuksissa.
Hakijat ja valitut v. 1959 lääkintävoimistelu-, laboratorio- ja röntgenapulaisten kursseille. Moniste. Lääkintöhallituksen kirjeiden mukana Turun terveydenhuoltoalan arkistossa. Valittujen lukumäärä sama kuin toimintakertomuksissa.
Hakijat ja valitut v. 1961 lääkintävoimistelu-, laboratorio- ja röntgenapulaisten kursseille. Moniste. Lääkintöhallituksen kirjeiden mukana Turun terveydenhuoltoalan arkistossa. Valittujen lukumäärä sama kuin toimintakertomuksissa.
Laboratorioapulaisten kurssit. Turku. Vuosikertomus vuodelta 1959, liite 2. Moniste. Allekirjoitus: Kurssien
johtajatar Anna-Liisa Salonius. (On omakätinen allekirjoitus).
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965. Moniste.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus. 1.1.1966–31.8.1967, 22, 26-28. moniste.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1971-1972 1972, 39.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuosi 1972–1973,44.
Turun sairaanhoito-oppilaitoksen toimintakertomus. Lukuvuodelta 1973–1974 1974, 34
Turun sairaanhoito-oppilaitos toimintakertomus. Lukuvuosi 1974–1975 1975, 36.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1975–1976, 31.
Turun sairaanhoito-oppilaitos. Toimintakertomus. Lukuvuosi 1976–1977, 34.
Toimintakertomuksissa ei ollut hakeneiden ja valittujen koulutustaustaa seuraavina vuosina:
lukuvuosi 1977-78, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 (keskiasteen kokeilu).
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Taulukko 44. Laboratoriohoitajien* lukumäärä ja valmistuneet vuosina 1954–1982.
Laboratorioteknillisiä apulaisia ja
Laboratorioapulaisia
Vuosi

Ammatissa
toimivia

1954

Laboratoriohoitajia

Valmistui

Ammatissa
toimivia

Valmistui

25

-

-

1959

224

88

-

-

1960

210

70

-

-

1961

288

89

-

-

1962

311

108

-

-

1963

336

125

-

-

1964

475

119

-

-

1965

464

23

88

88

1966

289

4

394

371

1967

160

-

649

359

1968

88

-

908

310

1969

54

-

1 116

253

1970

44

-

1 288

284

1971

45

-

1 478

220

1972

-

-

1 624

119

1973

-

-

1 676

148

1974

-

-

1 790

191

1975

-

-

1 932

247

1976

-

-

2 100

260

1977

-

-

2 396

350

1978

2 526

325

1979

2 730

310

1980

3 016

217

1981

3 123

186

1982

3 241

207

* Tässä taulukossa käytetään laboratorioteknillisistä apulaisista ja laboratorioapulaisista termiä laboratoriohoitaja, koska kyseessä on sama ammattikunta.
Lähteet:
Suomen virallinen tilasto XI 1956, 80.
Suomen virallinen tilasto XI: 74 1978, 377.
Suomen virallinen tilasto XI:78 1984, 243.

262

Taulukko 45. Opettajat vuonna 1964 alkaneessa laboratoriohoitajien koulutuksessa.
Oppikurssit

Opettajat

Matematiikka

fil.maisteri Matti Varteva
fil.maisteri Pertti Ketolainen
fil.maisteri Vilho Räsänen
fil.maisteri Pertti Ketolainen

Fysiikka
Kemia a) yl. e. org.
b) lääket.
c) kliininen
+ isotopologia, el.for.
d) lääket.biokemia
+ org. kemia
hormonit, kromatografia
Rutiini virtsa-, uloste- ja
punk. tutkiminen,
kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset

fil. tri Ilmari Jansson
fil.maisteri Tauno Kaski
fil.maisteri Pentti Kosonen
lääket. lis. Jouni Maatela
fil.maisteri Heikki Kakola
fil.maisteri, sairaalakemisti Jussi Harri
lääk.lis. Kale Juva
dosentti Ben Laurent
lääk.lis. Jouni Maatela
lääk.lis. Tapio Nikkari
fil.maisteri Kimmo Vihervaara
dosentti Carl-Gustaff Nordström
laboratorio-osastonhoitaja Elli Varis

Anatomia + fysiologia
Histologia
Hematologia

lääket. lis. Matti Arstila ja Martti Raussi
lääket. lis. Antti Arstila
lääket. lis. Marja Lehtinen
lääk.tri. Maija Kulonen
lääk. tri. Antero Levanto
os.hoitaja Mirja Suomela
laboratorio-osastonhoitaja Elli Varis

Mikrobiologia

lääket.lis. Paavo Toivanen
lääk.lis. Arvilommi Heikki
lääk.lis. Leena Mattila
lääk.lis. Auli Toivanen
lääk.lis. Paavo Toivanen
lääk.lis. Esko Kaarsalo
fil.maist. Pentti Kosonen
teknikko Gunnar Karlsson
lääket. lis. Veikko Kallio
lääk-lis. Eero Tala

kurssityöt
Mikrobiol. - serologia
Immunologia ja aseptiikka
Kemian harj. työt
Laiteoppi
Sisätaudit
Kirurgiset taudit

lääket. lis. Allan Aho
lääk.lis. Eero Elomaa

Lastentaudit, tarttuvat taudit
Psykologia
Sairaanhoitolaitos
Sairaalaorganisaatio, virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet
Sairaanhoito-oppi I ymv.

lääket. lis. Matti Dahl
rehtori, kasv.tiet. kand. Alli Pyysalo
joht. ylihoitaja Aira Arvela
hall.joht. Veikko Jussari

Lab.työn etiikka
Hygienia

lääk. tri. Antero Levanto
lääk.kand. Eila Lähdesmäki

sairaanhoitaja Assmuth Sirkka
sair.hoidon opettaja Pirkko Lumikko
sair.hoidon opettaja Ritva Veteläsuo

Lähteet:
Pöytäkirja Turun laboratorioapulaisten kursseja valvovan toimikunnan kokouksesta Turun yliopistollisessa
keskussairaalassa 8 pnä kesäkuuta 1964. 3§.
Turun laboratoriohoitajakurssien toimintakertomus 1.1.1964–31.12.1965, 2–4. Pöytäkirjan ja toimintakertomuksen tiedoissa hieman ristiriitaisia tietoja luennoitsijoiden pitämistä oppikursseista. Tiedot ovat kuitenkin riittävän tarkkoja kuvaamaan luennoitsijoiden koulutustaustaa.
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Taulukko 46. Opettajat vuonna 1984 alkaneessa laboratoriohoitajien koulutuksessa.
Oppiaineet

Opettajat

Äidinkieli

Pyhälahti Eeva Marja, FM, ylim. päätoiminen opett
Lahti Helena, FM, sivutoiminen tuntiopett
Ryömä Kaija, FM, tuntiopettaja
Havia, Marja-Leena, FK, sivutoiminen tuntiopett
Hännikäinen Raija, HuK, sivutoiminen tuntiopett
Savontaus Pekka, FK, tuntiopettaja, päätoim opett
Aalto Milla-Riitta, FK, sivutoiminen tuntiopett
Arjonen Marita, FM, sivutoiminen tuntiopett
Lehtinen Matti, FL, sivutoiminen tuntiopett

1. vieras kieli (Englanti)
2. kotimainen kieli (Ruotsi)
Matematiikka
- tietotekniikka
Fysiikka
kemia
Biokemia
Kansalaistieto
Liikunta ja terveystieto

Taide- ja ympäristökasvatus
Kasvatustiede
Psykologia
Eri ikäkausien psykologia
Sosiaalipsykologia
Sosiologia
Sosiaalipolitiikka
Ryhmätyö

Uskontotietous ja sielunhoito
Anatomia ja fysiologia
Biologia
Lääkeaineoppi
Mikrobiologia
Ravitsemusoppi
Tautioppi

Kliininen lääketiede

Pulli Antero, FT, ylim. päätoiminen opett
Nuotio Valo, FM, ylim. päätoiminen opett
Vuorio Eero, LKT, dos, luento-opettaja
Siipi Anna-Kaisa, VTM, ylim. päätoiminen opett
Halonen Sirpa, FM, sivutoiminen tuntiopett
Kivivirta Marja-Leena, SHO, SHJ, ylim. päätoiminen opett
Koivikko Hilkka, LiK, SHO, ylim. päät. opett
Viljanen Marjut, VO, LV, ylim. päätoiminen opett
Piekäinen Erja, LiK, sivutoiminen tuntiopett
Saarinen Maija, LiK, sivutoiminen tuntiopett
Teräs Sirpa, VO, ylim. päätoiminen opett
Raatikainen Asta, puutarhaopett., sivutoiminen tuntiopett
Paltta Hannele, SHO, vs.ylim. päätoiminen opett
Päivike Liisa, SHO, tp. päätoiminen opett
Pörtfors Juhani, KK, tuntiopett. päätoiminen opett
Uhinki Ailo, KL, psykologi, vs, ylim. päät. opett
Remes Leena, FM,ylim. päätoiminen opett
Halonen Sirpa, VTK, tuntiopettaja, päätoim. opett
Halonen Sirpa, VTK, tuntiopettaja, päätoim. opett
Siipi Anna-Kaisa, VTM, ylim. päätoiminen opett
Klenberg Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Sillanpää Alli, SHO, pp. Päätoiminen opett
Sova Ina, SHJ, SHO, ylim. päätoiminen opett
Suoja Sirpa, SHO, ylim. päätoiminen opett,
Ojanen Sirkka, psykologi, sivutoiminen tuntiopett
Peltola Aino,SHO, sivutoiminen tuntiopett
Hurme Hannu, pastori, luento-opettaja
Kuosa Anja, FT, ylim. päätoiminen opett
Paranko Jorma, FL, sivutoiminen tuntiopett
Paranko Jorma, FL, luento-opettaja
Keitilä Heli, SHO, ylim. päätoiminen opett
Veräjänkorva Oili, SHO, ylim. päätoiminen opett
Veromaa Timo, LL, sivutoiminen tuntiopett
Vanhapelto Tuulikki, ravitsemusterapeutti, sivutoiminen tuntiopett
Pelkonen Helena, ESH, vs.ylim. päätoiminen opett
Virjonen Kaija, ESH, vs. ylim. päätoiminen opett
Raitasuo Seija, LK, sivutoiminen tuntiopett
Wuorela Maarit, LK, sivutoiminen tuntiopett
Luotolahti Heidi, LL, luento-opettaja

Terveydenhuollon ammatin perusteet
Elämän laatu
Elämänkaaren vaikutus hoitamiseen
Hoitotapahtuma
Terveydenhuollon toiminta-alue
Vuorovaikutus

Hallikainen Anneli, SHO, SHJ, HuK, ylim, päätoiminen opett
Klenberg Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Koivikko Hilkka, LiK, SHO, ylim. päätoim. opett
Routti Raili, SHO, tss. päätoiminen opett
Sillanpää Alli, SHO, pp. päätoiminen opett
Veräjänkorva Oili, SHO, ylim. päätoiminen opett
Veteläsuo Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett

Ensiapu
ja poikkeusolojen terveydenhuolto

Elomaa Leena, SHO, ylim., päätoiminen opett.
Halonen Pirjo, SHO, ylim., päätoiminen opett
Niemi Sinikka, SHO, ylim. päätoiminen opett
Ranti Pirjo, SHJ, SHO, tp. päätoiminen opett
Routti Raili, SHO, tuntiopettaja, päätoiminen opett
Stratos Hannele, SHO, ylim. päätoiminen opett
Suonpää Kaisa, SHO, ylim. päätoiminen opett
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Taulukko 46. Jatkuu.
Oppiaineet

Opettajat

Eri-ikäisten terveydenhoito

Hallikainen Anneli, SHO, SHJ, HuK,
Kantola, Pirkko, SHO, ylim. päätoiminen opett
Routti Raili, SHO,
Veteläsuo Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Kansanterveystyön perusteet
Hallikainen Anneli, SHO, SHJ, HuK
Kantola, Pirkko, SHO
Veteläsuo Ritva, SHO
Terveyskasvatus
Hallikainen Anneli, SHO, SHJ, HuK
Kantola, Pirkko, SHO, ylim. päätoiminen opett
Klenberg Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Talsi Margetta, SHO, ylim. päätoiminen opett
Veteläsuo Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Hoitopedagogiikka
Riski Hanna-Maarit, SHO, ylim. päätoiminen opett
Kliininen hoito-oppi
Kantonen Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Kliinisen laboratoriotyön johdantokurssi Tuokko Seija, SHJ, SHO, ylim. päätoiminen opett
Laboratoriotekniikka
Tuokko Seija, SHJ, SHO
Näytteenottotoiminta
Tuokko Seija, SHJ, SHO
Perusmetodiikka
Mattila Kari, FT, luento-opettaja
Laiteoppi
Mattila Kari, FT
Peltola Olli, FM, sairaalakemisti, luento-opettaja
Rajamäki Allan, dosentti, luento-opettaja
Ivaska Kari, LKT, luento-opettaja
Kaihola Hanna-Leena, FL, sairaalakemisti, luento-opettaja
Radiokemia ja säteilysuojelu
Ruotsalainen Pertti, FL, LL, sairaalafyysikko, luento-opettaja
Sairaalahygienia
Ketola Marja-Leena, SHO, ylim. päätoiminen opett
Kliinisen kemian laboratoriotyö I, II
Seija Tuokko, SHJ, SHO
Alkio Marja, SHO, ylim. päätoiminen opett
Kaihola Hanna-Leena, FM, sairaalakemisti
Pulkki Kari, LL, luento-opettaja
Kliinisen hematologian laboratoriotyö I, Aaltonen Anna-Mari, SHO, ylim. päätoiminen opett
II
Ivaska Kari, LKT
Kl. fysiologian ja neurologian laborato- Lang Heikki, LKT, prof., luento-opettaja
riotyö I, II
Saraste Markku, erik. lääk. luento-opettaja
Karanko Hannu, LL, luento-opettaja
Luotolahti Matti, LL, luento-opettaja
Ek Sylvi, SHO, Huk, ylim. päätoiminen opett
Kl. mikrobiologian laboratoriotyö I, II
Kantonen Ritva, SHO, ylim. päätoiminen opett
Tunnela Elvi, LH, luento-opettaja
Kl. histologian ja sytologian laboratorio- Parkkinen Raili, SHO, tuntiopettaja, päätoiminen opett
työ I, II
Hoitoteoria
SHO
Hoitotieteen johdantokurssi
SHO
Kliinisen laboratoriotyön tutkimus ja
Tuokko Seija, SHJ, SHO
kehittäminen
Kliinisen laboratoriotyön syventävä
Tuokko Seija, SHJ, SHO
kurssi
Kliinisen laboratoriotyön seminaari ja
Tuokko Seija, SHJ, SHO
tutkielma
Halonen Sirpa, VTK, tuntiopettaja, päätoiminen opett
Opettajaluettelo ei ole ajantasoinen kaikilta osin. Sama oppikurssi saattoi jatkua eri lukukausilla ja opettaja
myös samalla vaihtua. Tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan oleellista kuka opetti, vaan minkälaisen koulutuksen saanut henkilö. Siltä osin tämä luettelo antaa riittävän kattavan kuvan.
Lähteet:
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1984, 6.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1985, 8–26.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1986, 9–29.
Turun sairaanhoito-oppilaitos 1987, 9–29.
Tuokko S haastattelu 24.2.07. Seija Tuokko oli aktiivinen kehittäjä keskiasteen koulutuksen suunnittelussa.
Hän oli toisena jäsenenä sairaanhoidon opettaja Raili Alhon kanssa TERO projektissa (Terveydenhuollon
peruslinjan opistoasteisten koulutusammattien opetussuunnitelmaprojekti) kehittämässä laboratoriohoitajan koulutusammattia.
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Taulukko 47. Oppimateriaali oppikursseittain laboratoriohoitajan koulutuskokeilussa
vuosina 1984–1989.
Oppikurssi

Oppimateriaali

Kansalaistieto/ Työpolitiikka Roini, Seppänen, Siipi. Yksilönä yhteiskunnassa. (Oppikirja)
Kemia
Kemikaaleja suolasta 1 ja 2. Granada Television international UK. (Video)
Polyeteeni. Granada Television international UK. (Video)
Atomien rakenne ja kemialliset sidokset,
Ionien ominaisuuksia,
Ydinreaktiot,
Orbitaalimallit. (Kalvot)
Kansanterveystyön perusteet

Kantola, Lehtimäki, Talsi. Kansanterveystyön perusteet. (Oppikirja)
Santti, Tenovuo. Terveys ja ympäristö. (Oppikirja)
Tamminen Tuula. Perusterveydenhuolto.
Valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
sekä ympäristönsuojelun hallinnosta.
Sosiaalinen aikakausikirja.

Vuorovaikutus

Sairanen, Klenberg. Harjoitellaan vuorovaikutusta. (Opettajan käsikirja)

Kliininen hoito-oppi

TYKS:n menetelmäkirja.
Artikkeleita alan ammattijulkaisuista.
Infektioiden torjunta sairaalassa. Sairaalaliitto. (Oppikirja)

Hoitoetiikka

Kansanterveystieteen julkaisuja M 41/78. Tampereen yliopisto.
Sosiaalilääketieteen aikakausilehti.
Lääkintöhallituksen kirjeet.
Lindgvist, Aro, Ikonen. Medisiinisen etiikan peruskysymyksiä. 2. korjattu painos. (Opettajan käsikirja)
Achte, Autio jne. Lääkintä etiikka. Suomen Lääkäriliitto. Vaasa 1982.
Harva. Hyvä ja paha, praktisen etiikan ongelma. Otava 1980.

Kliinisen laboratorio-opin
perusteet, johdantokurssi

Valtakunnallinen laboratoriohoitajan opetussuunnitelma.
Tutkielmia (Tiilikka, Jorma)
Suomen Laboratoriohoitajayhdistyksen vuosijulkaisut.
Suomen Laboratoriohoitajayhdistyksen lehti
Suomen Laboratoriohoitajayhdistyksen opintopäivien luentotiivistelmät.
Moodi.
Tehy-lehti.
Med Tec (IAMLT).

Aseptiikka

Infektioiden torjunta sairaalassa. Sairaalaliitto. (Oppikirja)
Sahti. Suomen Sairaalahygieniayhdistys.
Sairaala -lehti

Näytteenottotoiminta

Kaupallisia esitteitä.
Moodi 1/1983, 1/1986, 3/1986.
Lääkintöhallituksen yleiskirje no 1865/1985.
Nienstedt jne. Ihmisen anatomia ja fysiologia.
Suositus kapillaarinäytteiden keräämiseksi viitearvoja varten (Scand. J. clin.
Lab. Invest 35, Suppl. 144)

Radiokemia ja säteilysuojelu

Atomienergia ja säteilysuojelu.

Kliinisen hematologian
laboratorio-oppi I

Laboratoriokäsikirja. Yhtyneet laboratoriot.
Palva. Veritaudit. (Oppikirja)
Törrönen, Hänninen. Kliininen laboratoriolääketiede. (Oppikirja)
Leikola J. Verensiirtojen immunologia. (Oppikirja)
Plasma- ja verituotteet. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. (Käsikirja)
Punasolumorfologia- ja leukemiadiasarja. Kliinisten laboratoriotutkimusten
Laaduntarkkailu OY.

Kliinisen mikrobiologian
laboratorio-oppi I

Mäkelä, Mäkelä, Tiilikainen, Vaara jne. 1985. Lääketieteellinen Mikrobiologia.Duodecim. (Oppikirja)
Lennette, Balows jne. 1985. Manual of Clinical Mikrobiology. 4. the ed.
Washington. (Oppikirja)
Suomen Lääkärilehti.
Duodecim.
Moodi.

Kliinisen kemian laboratorio-oppi I

Laboratoriokäsikirja. Yhtyneet laboratoriot.
Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimusten ohjekirja. TYKS.
Moodi.
Virtsan sakan dia- ja kuvasarja. Laaduntarkkailu Oy.
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Taulukko 48. Jatkuu.
Oppikurssi

Oppimateriaali

Kliinisen fysiologian labora- Ei oppikirjaa
torio-oppi I
Kliinisen histologian ja syto- Ei opiskelijalle oppikirjaa.
logian laboratorio-oppi I
Alitalo, Andersson jne. Syövän biologia. (Opettajan käsikirja)
WHO Cytology of Female Genital Tract. (Opettajan käsikirja)
WHO Cytology of the men –gynecologieal sites. (Opettajan käsikirja)
Color Atlas of Cancer Cytology. (Opettajan käsikirja)
Obduktio (Video)
Ohutneulabiopsia (Video)
Kliinisen kemian ja hemato- Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimusten ohjekirja. TYKS.
logian laboratorio-oppi II
Lamberg, Nikkilä, Pelkonen. 1984. Kliininen endokrinologia. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki. (Oppikirja)
Palva. Veritaudit (Oppikirja)
Leikola J. 1987. Verensiirtojen immunologia. (Oppikirja)
Sairaaloiden verensiirtotoiminta. Sairaalaliitto. (Oppikirja)
Plasma- ja verituotteet. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. (Käsikirja)
Kliinisen laboratorio-opin
syventävä kurssi

WHO:n Euroopan ja Suomen Terveyttä kaikille vuoteen 2000 ohjelmat.

Lähde:
Tuokko S 1990, 4–7.
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