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P.O.Box 5000,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. D 1036, 2009
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Abstract
The purpose of this research is to describe and comprehend the planning and realization of the
Finnish Nurse Education from 1945 to 1957. The historical perspective of Nurse Education is
examined from the Health Administration perspective, which utilizes the Intellectual and
Administrative history research tradition. The phenomenon of education is studied holistically at
macro and micro levels. At macro level the organizing of State Administration and the work of the
leading nurses in development analysis is based on various documentation. At micro level the
analysis concentrates on research knowledge based on memories of the contemporaries, i.e.
experiences and conceptions of teachers and students of Nurse Education. The source materials
are interpreted qualitatively. This approach structures the change in foundation and contents of
education as well as the general nation-wide educational principles and the sympathies and
frailties of human nature of the leading nurses that influenced the education. 

The research results present the changes in Nurse Education structure and content from 1945
to 1957, and the occurred change. The projecting of Nurse Education was effected by
administrative and educational instructions. It was greatly influenced by the so-called Nurse Elite,
which adopted an international perspective to nurse education supported by the Rockefeller
foundation. The goal-oriented realization of education resulted in increase in theoretical
education, concentration on social evaluation and holistic approach in teaching. Practical
realizations intensified student guidance and systematic teaching, and also student independence
and vocational education were intensified. The results structure research knowledge of Nurse
Education, and present the identity of the current Nurse Education and the foundation for further
development. 

Keywords: education history, history research, nurse education, public health nurse, 
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua ja
toteutusta Suomessa vuosina 1945 - 1957. Sairaanhoitajien koulutuksen historiankuvaa tarkas-
tellaan terveyshallintotieteen näkökulmasta, jossa hyödynnetään aate- ja tapahtumahistoriallista
tutkimusperinnettä. Koulutusta kokonaisuutena tutkitaan makro- ja mikrotasoilla. Makrotasolla
analysoidaan erilaisten dokumenttien avulla valtionhallinnon organisointia sekä kehittämistoi-
mintaa johtaneiden sairaanhoitajien työtä. Mikrotasolla analysoidaan aikalaisten muistitiedon
avulla tuotettua tietoa eli opettajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä
koulutuksesta. Lähdeaineiston tulkinnan perustana on aineistojen kvalitatiivinen lukutapa. Luku-
tapa auttaa ymmärtämään koulutuksen rakenteen ja sisällön muutoksen lisäksi myös koulukseen
vaikuttaneiden kasvatusaatteiden ja sairaanhoitajien inhimillisen toiminnan merkitystä. 

Tutkimustuloksissa kuvaillaan sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua ja toteutusta vuosi-
na 1945 - 1957 sekä siinä tapahtunutta muutosta. Suunnitteluun vaikuttivat sekä valtiohallinnol-
liset että kasvatusaatteelliset ohjeet. Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua ohjasi erityisesti
niin kutsuttu sairaanhoitajaeliitti, joka omaksui suunnitteluun Rockefeller-säätiön tukemana kan-
sainvälisen ajattelun. Koulutuksen tavoitteellinen toteutus edisti sairaanhoidon opetusta siten,
että teoriaopetus lisääntyi, yhteiskunnallinen painotus korostui ja opetuskokonaisuudet kehittyi-
vät. Käytännöllisessä toteutuksessa tehostettiin opiskelijoiden ohjausta ja käytännön järjestelyjä
sekä vahvistettiin opiskelijoiden itsenäisyyttä ja syvennettiin ammattikasvatusaatetta. Tutkimus-
tulokset auttavat jäsentämään sairaanhoitajien koulutuksen tietoperustaa. Ne auttavat myös
ymmärtämään nykyisen sairaanhoitajakoulutuksen identiteettiä ja ovat perusta sen edelleen
kehittämiselle. 

Asiasanat: historian tutkimus, koulutuksen historia, sairaanhoitajien koulutus,
terveyssisar
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Kiitokset 

Tämä sairaanhoidon historian tutkimus on kestänyt useita vuosia. Tutkimukseni 

ohjaajat ovat kehottaneet etenemään rauhallisesti. He ovat nähneet tarpeeni kyp-

syä tutkijana ja antaneet sille tilaa. Ilman dosentti Leena Paasivaaran historian 

tutkimusprosessin syvällistä tuntemusta tutkimukseni ei olisi alkanut koskaan, 

häneltä tulivat menetelmäohjeet tutkimuksen tekoon, ja omalla pirteällä esimer-

killään hän on toiminut tutkijan esikuvana minulle. Professori Juhani Nikkilä, 

jonka luentoja seurasin ja jolle tentin jo aikanaan Tampereen yliopistossa jul-

kishallintoa, on käyttänyt luovasti ohjausmenetelmiä, jotta tästä tutkimuksesta tuli 

tutkimus. Käsikirjoitukseni esitarkastaja, professori Ismo Lumijärvi auttoi ym-

märtämään juuri minulle ominaista tapaa toimia tutkijana. Hänen kannustavat 

sanansa tulen aina muistamaan. Emerita professori Maija Hentisen esitarkastajan 

palaute terävöitti tutkimuksen keskeiset kohdat ja rohkaisi etsimään yhtymäkoh-

dat historian tapahtumiin. Professorin Hentisen tapa tutkia laadukkaasti innosti 

aloittelevaa tutkijaa. Tutkimukseni kielen tarkastaneen filosofian tohtorin Inkeri 

Leiberin ammattitaito ja joustavuus ansaitsee kunnioitukseni. Tutkimuksen suju-

vasta kielestä olen hänelle kiitollinen. 

Tutkimusaineiston kokoaminen alkoi jo opettaja-aikanani Tukholmankadun 

sairaanhoito-opistossa. Kun eräänä avoimien ovien päivänä kävelin opiston mu-

seoon silkkaa uteliaisuuttani, tunsin olevani kuin kotonani. Kynnys museokäyn-

neilleni on aina ollut matala, koska työskentelin kolmena kesänä oppaana kuvan-

veistäjä Emil Wikströmin museossa Sääksmäellä. Avoimien ovien päivänä muse-

on tiloissa järjestettiin koulun entisen rehtorin Irja Pohjalan arkistoa. Arkiston 

siirtokuntoon luetteloinut maisteri Heleena Hukka ansaitsee erityisen kiitokseni. 

Hän innosti minua lähtemään Kansallisarkistoon tutustumaan Irja Pohjalan kirjoi-

tuksiin. Tutkimuksen arkistoaineiston kerääminen alkoi juuri tuosta käynnistä 

Kansallisarkistoon vuonna 2001. Jokunen vuosi myöhemmin sain asiantuntevia 

neuvoja tutkimuksen kannalta tarpeellisista arkistoista emerita professori Marian-

ne Tallbergilta, lämmin kiitos hänelle. Rehtori Birgit Niemisen tytär kirjastonhoi-

taja Pirkko Rantamäki auttoi ystävällisesti löytämään äitinsä asiakirjoista keskei-

set dokumentit. Tämän uuden tiedon avulla tutkimus edistyi nopeasti, josta olen 

Pirkolle suuresti kiitollinen. 

Historian tutkimus on pitkäjänteistä työtä, siksi oli välttämätöntä, että sain 

ymmärrystä ja uskoa siihen, että tein hyvää työtä. Viipurin sairaanhoitajakoulun 

viimeinen sairaanhoitajakurssi ja tarkemmin sen seitsemän opiskelijaa, jaksoivat 

tukea. He ovat kyselleet tutkimukseni etenemistä ja olleet kiinnostuneita sen edis-
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tymisestä. Kiinteä ryhmä ”tyttöjä”: Hertta, Kaisu, Eila, Marjatta, Kirsti, Raakel ja 

Sirkku olivat haastateltaviani. He tulivat vielä tutummiksi, kun avasivat haastatte-

lijalle kotinsa ovet ja iloisesti toivottivat tervetulleeksi. Osa heistä, näin uskon, on 

nyt paremmassa paikassa, sillä vuodet tekevät tehtävänsä näillekin virkeille se-

nioreille ja rivit harvenevat. Aikalaistietoa kertoi Oulun sairaanhoitajakoulun 

apulaisjohtaja Tyyne Meriläinen. Hänellä on laaja asiantuntemus. Ilman häntä 

moni kertomus tässä tutkimuksessa olisi jäänyt torsoksi.  

Usko tutkimuksen toteutumiseen on joskus vaihdellut. Varsinkin niinä aikoina, 

kun tiedonhankinta on pysähtynyt muiden töiden paineessa, on ollut uskomatto-

man tärkeää saada lähiomaisten tuki. Isäni Olli ja äitini Anna-Liisa ovat kiitoksen 

arvoisia kärsivällisyydessään, sillä viisaina vanhempina he ovat antaneet minun 

tehdä valintoja puuttumatta niihin ja arvostelematta niitä. Ilman sisareni Sadun 

abstractin käännöstä ja varsinkin hänen ja hänen aviomiehensä Juhan majoitus-

palvelua Kansallisarkiston-käynneistäni olisi tullut päivän pikakäyntejä. Raskaan, 

mutta kiinnostavan työpäivän jälkeen oli mukava yhdessä istahtaa ja vaihtaa päi-

vän kuulumiset, silloin myös kummilapseni Taru ja sisarensa Sara olivat läsnä. 

Tytöt ovatkin tuoneet elävänä eteeni lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen ja 

rikastuttaneet elämääni sanoinkuvaamattoman paljon. Myös kummipoikani Riku 

ja hänen perheensä ovat olleet tärkeä yhteys tutkimuksen aikana. Juhaa tietysti 

kiitän tuesta ja kannustuksesta ja tutkijan kumppanille lankeavan taakan kantami-

sesta.  

Tämän tutkimuksen teko on ollut kannustavaa. Lisäkannustin tuli Hoitotie-

teen historian seura ry:n ja Tyyne Luoman säätiön stipendeinä, joiden avulla tein 

matkat Kansallisarkistoon. Tietoa hankin usean vuoden ajan niin, että oma ym-

märrykseni kypsyi samanaikaisesti. Esimerkki voi auttaa toisiakin tutkijoita voit-

tamaan kärsimättömyyden. Tutkimuksen anti itselleni on, miten tärkeää on saada 

tuki sille, että tutkimuksen tekeminen on merkityksellistä. Vähintään yhtä tärkeää 

on luottaa itseensä ja omaan intuitioonsa tutkijana. Siinä kannustaa ajatus, että on 

välttämätöntä tietää menneiden aikojen tapahtumista, jotta voi määrittää oman 

sijaintinsa ajassa ja kuvitella tulevaisuutta. Ilman tukea ja kannustusta en olisi 

pystynyt tähän. Siksi omistan väitöskirjani kaikille ihanille ihmisille, jotka ovat 

ilman ehtoja ja varauksettomasti kannustaneet jatkamaan eteenpäin. 

Oulu, Toivoniemi, 11.11.2009 Päivi Huhtela 
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1 Tutkimuksen lähtökohdat 

1.1 Tutkimuksen tausta 

On kuin meitä olisi nyt niin monta saman hengen lasta, että meidän pitäisi 

saada ihmeitä aikaan.1  

Lause on sairaanhoitajien koulutuksen tarkastaja Venny Snellmanin kirjeestä 

sairaanhoitajakoulun johtajalle Irja Pohjalalle. Kirjeen sisältö ilmensi yhteenkuu-

luvuutta, jota suomalaiset sairaanhoitajat tunsivat toisiaan kohtaan. Heidän yhtei-

set ponnistelunsa sairaanhoitajien koulutuksen kehittämiseksi saivat aikaan pieniä 

ihmeitä huolimatta sodasta ja jälleenrakennuksen ajan puutteellisesta elämästä. 

Kirjettä säilytetään Kansallisarkistossa ja se kuuluu osana Venny Snellmanin 

kansainväliseen kirjeenvaihtoon. Näiden historian dokumenttien avulla on mah-

dollista rakentaa kuva menneiden aikojen tapahtumista. Sairaanhoitajien koulu-

tuksen historiassa tämä on tärkeää, sillä menneisyyden ymmärryksen puute voisi 

johtaa siihen, että kadotetaan kiinnekohdat kulttuuriin.2 Siksi tällä tutkimuksella 

haluttiin tuottaa uutta tietoa sairaanhoitajien koulutuksen historian eräästä vai-

heesta, uusimuotoisen terveyssisarkoulun ajasta. 

Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelun dokumentit nousivat kiinnostaviksi 

asiakirjoiksi, kun perehdyin arkistoihin lisää. Dokumentit yhdistyivät Helsingin 

sairaanhoito-opiston museon historian henkilöihin eli sairaanhoitajien koulutuk-

sen suunnittelijoihin Venny Snellmaniin, Tyyne Luomaan, Aino Durchmaniin ja 

Irja Pohjalaan sekä Birgit Niemiseen. He olivat asiakirjojen kirjoittajia. Nämä 

kirjoitukset, luonnokset, kirjeet ja opetussuunnitelmat ovat yllättävän moderneja 

hengeltään ja niissä on aistittavissa aidosti innostuneiden ihmisten toiminta. Voi 

kai sanoa, että asiakirjat alkoivat puhutella minua, kun tutustuin niihin. Siksi asi-

kirjojen taustojen ymmärtäminen edellytti tarkempaa perehtymistä kirjoittajiin. 

Kirjoittajien toiminta ajoittuu toisen maailmansodan ja jälleenrakennuksen aikaan 

Suomessa, mutta nämä sairaanhoitajat opiskelivat USA:ssa, Kanadassa ja Iso-

Britanniassa ja olivat kansainvälisesti ajattelevia. Näiden sairaanhoitajajohtajien 

aatemaailma oli innovatiivinen. Heidän ansiostaan Suomi oli kansainvälisestikin 

edistyksellinen maa sairaanhoitajien koulutuksessa. Heidän vaikutuksensa näkyy 

aktiivisena työskentelynä koulutuksen rakenteen ja sisältöjen kehittämisessä.  

                                                        
1Snellmanilta Pohjalalle 13.5.1936. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto Rockefeller-stipendiaattien 
kanssa. Kirjeenvaihto 1934 - 1940. LH V Hb:2. KA. 
2Matilainen 2001, 209. 
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Tämän tutkimuksen alussa ei ollut selvää, että tutkimus olisi terveyssisarten, 

nykyisten terveydenhoitajien, koulutuksesta. Suunta tarkentui, kun Tyyne Luo-

man arkistosta tammikuussa 2006 löytyi asiakirja3, josta saattoi päätellä, että 

kolmivuotinen terveyssisarkoulutus oli tutkimisen arvoinen asia. Näköpiirissä ei 

ollut toista koulutusta, joka olisi tuonut yhtä paljon uudistuksia sairaanhoitajien 

koulutukseen. Uudistukset osoittautuivat aikaa kestäviksi, sillä osa niistä on vie-

läkin käytössä. Nykyiset opetusmenetelmät on joskus täytynyt kehittää. 

Historiantutkimuksen tehtävä on luoda menneisyydestä sellainen kokonais-

kuva, joka antaa selityksen kaikille niille asian piiriin kuuluville jäljille, jotka 

viittaavat menneisyyteen.4 Sekä henkilöistä että suomalaisen sairaanhoidon men-

neisyydestä kertovia väitöskirjatutkimuksia on tehty kattavasti. Sairaanhoidon 

historian alueen havainnollistamiseksi luonnehditaan seuraavaksi niitä keskeisiä 

tutkimuksia, jotka ovat avanneet tämän tutkimuksen tekijän näkemystä.  

Suomessa ensimmäinen sairaanhoitajien historiaa kuvaava väitöskirja oli Ma-

rianne Tallbergin5 tutkimus, jossa hän toi esille vapaaherratar Sophie Mannerhei-

min suuren vaikutuksen suomalaiseen sairaanhoitoon. Vapaaherratar Mannerheim 

oli sairaanhoidon johtaja, hoitonäkemyksen syventäjä, sairaanhoidon opetuksen 

järjestäjä ja oppikirjojen kirjoittaja.6 Tallbergin tutkimus oli perinteinen historian-

tutkimus. Tutkija painotti, ettei tutkinut naistutkimuksen keinoin, vaikka tutki-

musaiheena oli naisten ammatti.7 Myöhemmin ilmestyi Dahly Matilaisen aatehis-

torian ja henkilöhistorian tutkimus.8 Hän valitsi molemmat tutkimusmenetelmät, 

koska tällä tavalla tutkimuksen kohdetta eli hoitotyön kantavia ideoita ja ajatus-

mallien muototutumista voitiin tarkastella historian eri ajankohtina.9 Matilaisen 

tutkimuksessa kerrotaan sairaanhoidon opettaja Karin Neumann-Rahnin mielen-

terveys- ja hoitotyön ajatusmalleista 1920- ja 1930-luvulla.10 Annu Haho11 tutki 

Oulun sairaalan ylihoitajan Naima Kurvisen elämää. Pohjoissuomalainen Kurvi-

nen toimi opetustehtävissä ja luennoi opiskelijoille, mutta oli myös hyvä esimerk-

ki sairaanhoidon johtajasta. Näiden edellä mainittujen sairaanhoidon vaikuttaja-

                                                        
3Käsikirjoitus terveyssisartyön ja -koulutuksen kehityksestä. TL Kansio 3. KA. 
4Renvall 1983, 68. 
5Tallberg 1991. 
6Vapaaherratar Sophie Mannerheim oli vuosina 1904 - 1928 Kirurgisen sairaalan eli ns. ”Kirurgin” 
ylihoitajana Helsingissä.Tallberg 1991, 41 - 42. 
7Tallberg 1991, 14. 
8Matilainen 1997, 6. 
9Ibid. 
10Matilainen 1997, 96 - 140. 
11Haho 2006, 38 - 39. 
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naisten historiassa näyttää olevan paljon yhteistä. Hyvä koulutus, sivistyneisyys ja 

omistautuminen työlle näkyvät toiminnassa. Hoitotyötä ohjaavat ideat olivat kui-

tenkin syy, miksi tutkijat kiinnostuivat heidän elämästään ja työstään. 

Yvonne Hilli määritteli kodin etoksen merkitystä hoitajien antamassa kotihoi-

dossa 1930-luvulla.12 Hillin tutkimuksen hoitajat olivat osin ilman työhön vaadit-

tavaa ammattipätevyyttä. Maija Sorvettula13 kuvasi tutkimuksessaan 1930-lukua 

sairaanhoitajien koulutuksen käännekohtana, sillä silloin sairaanhoitajien koulutus 

piteni kolmen vuoden mittaiseksi ja samanaikaisesti koulutus mahdollistui use-

ammalle naiselle. Anni Punton14 tutkimuksessa tuon ajakohdan yksi esimerkki oli 

terveyssisarten ammatillisen pätevyyden hankkiminen Suomessa. Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton aloittamasta ja myöhemmin Valtion Terveydenhuolto-

opistossa tapahtunutta terveyssisarten koulutusta kuvataan Punton tutkimuksessa. 

Leena Paasivaara15 kuvasi monitasotarkastelun avulla erästä sairaanhoidon koulu-

tusta, apuhoitajien koulutusta. Koulutus järjestettiin muuttuvissa historian tilan-

teissa. Tutkimuksessa ilmeni, miten sairaanhoitajien koulutukseen vaikuttivat 

yhteiskunnan tarpeet, kuten sairaanhoitajien määrän kasvattaminen. 1940-luvulta 

lähtien koulutettiin apuhoitajia, koska sairaanhoitohenkilökuntaa monipuolistet-

tiin.  

Sairaanhoidon kehittyminen professioksi johtui monista tekijöistä. Maria 

Sarkio16 tutki, millä tavoin koulutetut sairaanhoitajat erottuivat kouluttamattomis-

ta. Ilmeni, että oppikirjojen opiskelun mahdollisuus oli erottava tekijä. Sarkio 

myös havainnollisti sairaanhoidon opetuksessa käytettyä valtaa, sillä sairaanhoi-

don opetuksen kirjallisuutta käytettiin vallan pönkittämiseen. Koulutettujen sai-

raanhoitajien toimintaa sotien aikana puolustusvoimissa kuvasi Ritva Virtanen17 

tutkimuksessaan. Sodan kaaoksessa kaikki apu oli tarpeen, mutta koulutetut sai-

raanhoitajat olivat ennen kaikkea johtamassa sairaanhoitoa sodan ajan vaikeissa 

oloissa. Koulutuksen yksi tehtävä on ollut auttaa sairaanhoitajia selviytymään 

työtehtävissä erilaisissa olosuhteissa. Vuokko Lohiniva18 osoitti tutkimuksessaan, 

miten sairaanhoitajan kyky oppia joustamaan oli ratkaiseva kysymys koulutuksen 

merkittävyydessä. Esimerkiksi Pohjois-Suomen ankarissa oloissa selviytyminen 

terveyssisaren työssä ei ollut helppoa. Lohiniva kertoi, kuinka opetus ohjasi ter-

                                                        
12Hilli 2008, 51. 
13Sorvettula 1998, 239 - 240. 
14Punto 1989, 26. 
15Paasivaara 2002, 33. 
16Sarkio 2007, 207. 
17Virtanen 2005, 16. 
18Lohiniva 1999, 38. 
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veyssisaria työelämän tarpeisiin lappalaisessa kulttuurissa. Tämä kulttuuri oli 

säilynyt elossa sopeutumalla ympäristöön ja elinolosuhteisiin, siksi terveydenhoi-

tajaltakin vaadittiin laaja-alaista ammattitaitoa ja itseluottamusta19. Tutkimuksesta 

selvisi myös, että terveydenhuoltoon kouluttautuminen ei yksinomaan ole tapah-

tunut yhteiskunnan tarpeet huomioiden, vaan myös sairaanhoitajien omasta moti-

vaatiosta20. 

Suomen sairaanhoitajien koulutuksen historia osoittaa, että koulutettuja opet-

tajia oli aluksi vähän. Sairaanhoitajat saivat koulutuksensa pääasiassa joko Yh-

dysvalloissa New Yorkissa Columbia Universityssä tai Iso-Britanniassa Lontoos-

sa Bedford Collegessa.21  Suomalaiset sairaanhoitajat tutustuivat varhain sekä 

englantilaiseen että yhdysvaltalaiseen sairaanhoidon traditioon. Pohjois-

Amerikassa noudatettiin englantilaisen Florence Nightingalen perinteitä sairaan-

hoidossa, mutta siellä syntyi myös omaleimaista sairaanhoitoa. Sairaanhoidon 

alueella oli ollut koko 1800-luvun lopun sisäisiä ristipaineita ja painotuseroja, 

mutta amerikkalainen traditio, jossa sosiaaliset luokat ylitettiin yhteiskunnallises-

sa nousussa, toimi sairaanhoitajien professionaalistumisen eduksi. Ellen D. Bae-

rin22 tutkimuksessa ilmeni, miten Yhdysvalloissa sairaanhoitajan ammattiin kou-

lutettiin kolmivuotisen opetussuunnitelman avulla jo vuosisadan vaihteessa Johns 

Hopkinsin lääketieteellisen instituutin yhteydessä. 

Erilaisten kansainvälisten vaikutteiden omaksuminen antoi suomalaisille sai-

raanhoitajille mahdollisuuden ymmärtää useita kulttuureja ja näkemyksiä. Vaiku-

tusvaltaisen Venny Snellmanin henkilökohtainen panos suomalaisen sairaanhoi-

don tunnetuksi tekemiseksi ulkomailla ja aktiivisen kansainvälisen vuorovaiku-

tuksenkin ylläpitämiseksi havainnollistui Marianne Tallbergin kirjoituksessa. 23 

Snellman kollegojensa kanssa sovelsi ulkomailta hankitun sairaanhoidon asian-

tuntijatiedon suomalaiseen koulutukseen ja näin käynnistyi sairaanhoidon opetus-

työn aktiivinen kehittäminen Suomessa. Sairaanhoitajakoulutuksen pitkään jatku-

nut kansainvälinen yhteistyö ilmeni hyvin siinä, miten eräs keskeinen suomalai-

nen terveyssisarkoulutuksen opetusuunnitelma tehtiin Toronton yliopisto-

opinnossa jo toisen maailmansodan alkuvuosina.  

Terveyssisarkoulutuksen kansainvälisyys ja tavoitteet historiassa ovat olleet 

filantrooppisen yhdysvaltalaisen Rockefeller-säätiön toimintaa. Säätiön rahoitta-

                                                        
19Lohiniva 1999, 100. 
20Lohiniva 1999, 135. 
21Sorvettula 1998, 188, 268 - 269. 
22Baer 1985, 36. 
23Tallberg 2006, 175. 
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maa terveyssisarten ja sairaanhoitajien jatko-opintojen yliopisto-opetusta tutki 

Charon Richardson.24 Tutkimuksessa kerrottiin, että Kanadassa Toronton yliopis-

tossa 1930- ja 1940-luvulla tapahtunut 39 kuukauden mittainen yliopistokoulutus 

oli ainutlaatuinen, koska instituutin henkilökunta otti kokonaisvastuun opiskeli-

joista ja että koulutuksesta tuli tasavertainen yksikkö yliopiston muiden laitosten 

kanssa.25 Koulutus perustui yhdysvaltalaiseen curriculumin eli opetussuunnitel-

man ohjeistukseen.26  Suomalaiset opettajat saivat tämän kanadalaisen opin 

Rockefeller-stipendiaatteina. Rockefeller-säätiön tukemasta suomalaisen terveys-

sisartyön ammatillistumisen prosessista kertovasta Ann Yrjälän tutkimuksesta 

kävi ilmi suomalaisten stipendiaattien koulutuksen ulkomaiset perusteet. Sairaan-

hoitajajohtajat olivat kehittäneet omatoimisesti koulutuksen tasoa niin, että 

Rockefeller-säätiö kiinnostui suomalaisista.27 Charon Richardsonin mukaan Poh-

jois-Amerikassa oli hankalaa saada aikaan sairaanhoitajien yliopistokoulutusta ja 

samoin oli tilanne Suomessa.28 Tämä konkretisoitui, kun luki Anne Laihon29 väi-

töskirjaa, jossa kuvataan yrityksiä saada Pohjoismaiden sairaanhoidon jatkokoulu-

tus yliopistoon. Lopulta ponnistelu johti tulokseen: jatkokoulutuksesta tuli yli-

opistokelpoinen.30 Laiho tarkasteli sairaanhoitajan ammattia aluksi naisten hyvin-

vointiammattina, ammatin professionaalistumista ja lopulta ammatin tieteellisty-

mistä. 

Harjoittelu aidossa ympäristössä ja ohjaus olivat osa sairaanhoitajaopiskeli-

joiden opettamista. Sodan jälkeinen aika oli kehittämisen aikaa, mikä vaikutti 

myös sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluun. Uusittiin sairaalaverkosto, neu-

volatoimintaa kehitettiin ja tulokset näkyivät mm. lasten terveyden paranemisena. 

Myös sairaanhoidon opettajat vastasivat maan kehitystarpeisiin. Siksi usein jäi 

huomioimatta valtava työmäärä, joka oli tarvittu opetuksen teorian suunnitteluun 

ja yleiseen organisointiin. Sairaanhoidon opettajat yhteistuumin tekivät useita 

opetusohjelmia ja luennoivat opiskelijoille, mutta myös ylihoitajat osallistuivat 

opettajina käytännön työhön.31 Miten koulutus toteutettiin sairaanhoitajaopiskeli-

joiden opetuksessa ja miten koulutus kehittyi suunnittelun avulla, on keskeinen 

kiinnostuksen kohde tässä tutkimuksessa. Sairaanhoidon opettajien henkilökoh-

                                                        
24Richardson 1994. 
25Richardson 1994, 75 - 76. 
26Deutsch 1938, 1090; Richardson 1994, 74. 
27Yrjälä 2005, 126.  
28Tallberg 2006, 185. 
29Laiho 2005. 
30Laiho 2005, 22 - 37. 
31Sorvettula 1998, 244. 
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taisen innostuksen täytyi olla suurta. Tämä näkyi siinä, miten sodan ja jälleenra-

kennuksen aikana tapahtui huima kehitys sairaanhoidon opetuksessa, vaikka ul-

koiset puitteet olivat niukat, mikä ilmeni etenkin vanhentuneena kirjallisena op-

pimateriaalina.32  

Sairaanhoitajien33 koulutuksella ymmärretään tässä tutkimuksessa myös sai-

raanhoitajattarien, terveydenhoitajien eli terveyssisarten ja kätilöiden koulutusta. 

Tutkimuksella saadun uuden tiedon avulla voidaan ymmärtää erilaisia näkökul-

mia sairaanhoidon opetuksessa, mikä syventää opetuksen periaatteiden ymmärtä-

mistä. Tämän tutkimuksen avulla saatiin uutta historian tietoa oman ammatin 

syvälliseen tuntemiseen tuleville sairaan- ja terveydenhoitajasukupolville, heidän 

opettajilleen ja ohjaajilleen. Tutkimuksen tietoja hyödyntämällä voidaan kehittää 

sairaanhoidon koulutuksen tietoperustaa. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu 

Historian tapahtumien ja ilmiöiden rakentaminen on monimutkaista ja siksi mie-

lenkiintoista. Tutkija voi parhaassakin tapauksessa luoda niistä vain ajatusraken-

nelman.34 Lähtökohta tässä tutkimuksessa oli erityisen haasteellinen. Sairaanhoi-

tajien koulutuksen historiassa oli tuskin lainkaan tutkimustietoa uusimuotoisesta 

terveyssisarkoulutuksesta. Koulutuksesta on ollut toistaiseksi luettavissa, että 

nämä koulut olivat opetuksen suunnitelmatyön uudistajia. Siitä miten uudistami-

nen oli tapahtunut, ei ole kerrottu.35 Tiedetään, että sairaanhoitajien koulutuksen 

uudistaminen perustui kansainvälisen hoitotieteellisen ajattelun kehittymiseen 

                                                        
32Sarkio 2007, 354. 
33Sairaanhoitajajohtajat pyrkivät itse uudenaikaistamaan sairaanhoidon käsitteitä. Kolme sairaanhoita-
jajohtajaa teki lausunnot lakiehdotuksesta sairaanhoitajan toimesta vuonna 1948. Lausunnoissa käyte-
tään sairaanhoitaja-käsitettä sairaanhoitajattaren tilalla. Tarkastajien lausunto lakiehdotuksesta sai-
raanhoitajan toimesta ynnä tarkastuksin ja täsmennyksin. Kolmen tarkastajien lausunto asetusehdotuk-
sesta sairaanhoitajan koulutuksesta vuodelta 1948: Aino Durchmanin, Venny Snellmanin ja yksi 
henkilöimätön lausunto. IP Kansio 80 Mac 7 II. KA; Vuonna 1948 aloittanut ruotsinkielinen terveys-
sisarkoulutus käyttää sairaanhoitaja-käsitettä niin, että koulutuksen nimessä kuvataan sjuksköterske-
käsitteellä sekä nais- että miespuolista sairaanhoitajaa. Päiväkirja Svenska Sjuksköterske - Hälsosys-
terskolan med ansluten barnmorskeutbildning I48 - II49 - 48 - 49. HSSI Ab3. KA. 
34Satokangas, ”Historiassa kohtaavat tiede ja tarina” (alak.). Kaleva 23.5.2004. 
35Komiteanmietinnössä sanotaan, että terveyssisarkoulut ovat osoittaneet, miten terveydenhuolto ja 
sosiaaliseen opetukseen tähtäävä opetus voidaan liittää peruskoulutukseen. Siten terveyssisarkoulut 
huomattavassa määrin ovat vaikuttaneet yleensä maan sairaanhoitajakoulujen opetusohjelmien ja 
opetusmenetelmien kehittämiseen. Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva 
mietintö. KoM 1954:9, 21 - 22; Sorvettula 1998, 239, 249. 
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1940- ja 1950-luvulla.36 Suomalainen sairaanhoitajien koulutus sai hyödyn kan-

sainvälisestä tieteellisestä ajattelusta, jota suunnittelutyöhön osallistuneet sairaan-

hoitajajohtajat edustivat.  

Historian dokumenttien valossa näytti siltä, että paljon olennaista tälle uusia 

ideoita tuottaneelle koulutukselle ja siihen vaikuttaneelle historialliselle ajankoh-

dalle oli mahdollista tuoda esille. Siksi tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ja 

ymmärtää sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua ja toteutusta Suomessa vuo-

sina 1945 - 1957. Tutkimusajankohdan alku on vuosi 1945, koska silloin uusi-

muotoinen terveyssisarkoulutus alkoi.37 Kyseessä oli tuolloin uusi koulutus, josta 

oli mahdollista saada sekä sairaanhoitajan että terveyssisaren pätevyys samanai-

kaisesti. Tutkimusajankohta loppuu, kun viimeiset terveyssisaret valmistuvat 

koulutuksesta vuonna 1957. Pääotsikkotasolla tekstissä käytetään sairaanhoitajaa 

kuvaamaan kaikkea koulutusta, mutta alaotsikoissa näkyy myös terveyssisar-

käsite. 

Tutkimuksen kohde on terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelun ja 

toteutuksen kokonaiskuva, jonka taustalla keskeisesti toimivat sairaanhoitajajoh-

tajat. Sairaanhoitajajohtajien toiminnasta tuli tutkimuksessa kokonaisuus siten, 

että henkilöitä tutkittiin yksityishenkilöinä. Silloin ymmärrettiin heidän sekä vi-

ranomaisen että yksityishenkilön ajattelun lähtökohtansa. Jotta voitiin ymmärtää 

sairaanhoitajajohtajien toimintaa, oli ymmärrettävä sitä ajattelua, joka toimintaan 

sisältyi ja vaikutti sen taustalla.38  

Tutkimuskysymykset täsmentyivät tutkimuksen edetessä. Alussa olleet kaksi 

laajaa, lähes teemallista kysymystä syvenivät, kun tutkimusaineistoa luettiin kva-

litatiivisesti. Ensimmäisen kysymyksen avulla kartoitettiin valtionhallinnon toi-

mintaa ja organisointia sekä valtionhallinnon toimijoiden työskentelyä sairaanhoi-

tajien koulutuksessa. Uusimuotoiselle terveyssisarkoulutukselle asetettiin edelly-

tyksiä, ja koulut saavuttivat puitteet, joiden tarkoituksena oli saada aikaan muu-

toksia sairaanhoitajien opetuksessa. Aluksi siis tutkitiin koulutusta makrotasolla. 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: 

                                                        
36Laiho 2005, 57, 209 - 216. 
37 Tässä kutsutaan terveyssisaria kouluttavia sairaanhoitajakouluja yhteisesti terveyssisar-sairaan-
hoitajakouluiksi. Aluksi kouluja kutsuttiin nimellä terveyssisarkoulu, mutta myöhemmin nimi vaihtui 
kaksiosaiseksi. Terveyssisarten koulutuksen tarve oli syynä koulujen perustamiseen ja koulutuksen 
sisällössä terveydenhuolto painottui, joten terveyden ensisjaisuus on oikeutettu näkyä nimessäkin.  
38Kallinen 2003, 134. 
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1. Minkälaista oli terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelu ajalla 

1945 - 1957?  

Osakysymykset: 

– Miten valtionhallinto ohjasi sairaanhoitajien koulutusta?  

– Miten suunniteltiin terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen organisaatio? 

– Miten sairaanhoitajajohtajat suunnittelivat sairaanhoitajien koulutusta? 

Oletus oli, että koulutusta suunnittelivat johtavassa asemassa olevat sairaanhoita-

jat. Siksi näiden sairaanhoitajajohtajien ajattelu ja näkemykset nousivat keskeisik-

si suunnittelussa. Pyrittiin ymmärtämään heidän ajatteluaan ja päätöksiään ajan-

kohtana, jolloin tapahtui paljon muutoksia terveyssisarten koulutuksessa. Kun he 

lopettivat aktiivisina toimijoina, niin voitiin katsoa, että ajanjakso saavutti pääte-

pisteensä. Sairaanhoitajien opetuksesta kokonaiskuvan hahmottamiseksi tuotiin 

esiin myös niiden henkilöiden näkemys, jotka opettivat tai olivat opiskelijoita tai 

molempia. Ensiksi he olivat toisen maailmansodan aikana sairaanhoitajaopiskeli-

joita ja noin 5 - 10 vuotta myöhemmin jatko-opiskelijoita ja sairaanhoidon opetta-

jia. Opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtaisen kokemusten ja käsitysten avulla 

haluttiin mikrotason tutkimustietoa terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksesta. Toi-

nen tutkimuskysymys muodostui seuraavaksi: 

2. Minkälaista oli terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen toteutus vuosina 

1945 - 1957?  

Osakysymykset: 

– Miten sairaanhoitajien ja terveyssisarten opetus suunniteltiin? 

– Minkälaista opetus oli terveyssisar-sairaanhoitajakouluissa? 

– Minkälaista opiskelu oli terveyssisar-sairaanhoitajakouluissa?  

Kaikki sairaanhoitajien erilaiset käsitykset asioista ja tilanteista laajensivat sai-

raanhoitajakoulutuksen historian kuvaa ja syvensivät ymmärrystä. Siksi tämän 

tutkimuksen tehtävä ei ollut selvittää, vastasiko yksittäisen henkilön käsitys todel-

lisuudesta todellisuutta vai ei, vaan tutkimuksella yritettiin ymmärtää, millainen 

tämä käsitys oli.39 Ihmisten käsitykset asioista ja asiantiloista muovasivat heidän 

valintojaan ja käyttäytymistään, osin tiedostamattomastikin.40 Näillä käsityksillä 

                                                        
39Kalela 2000, 132. 
40Kallinen 2003, 135. 
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saattoi olla vaikutusta sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuuteen. Kiinnostavinta 

oli tietää, minkälainen järjestelmä terveyssisar-sairaanhoitajakoulu oli aikanaan ja 

miten siellä toimittiin, esimerkiksi miten opetuksen suunnittelun ihanteet näkyivät 

opetuksessa. Uudistusten toteuttaminen perinteisessä sairaanhoidon ympäristössä 

on vaatinut vahvoja perusteluja, joita sairaanhoitajajohtajat ja opettajat ovat jou-

tuneet esittämään. Opettajat oletettavasti joutuivat puolustamaan näkemyksiään 

ympäristössään. Sairaanhoidon opettajat ja opiskelijathan muovasivat koulutuk-

sen organisaatioita, joihin kehittyvät järjestelmälliset tavat toimia työyhteisössä. 

1.3 Historian kuva 1940- ja 1950-luvulla 

Tässä tutkimuksessa määritetyn historian aika Suomessa on 1940- ja 1950-luku. 

Aika alkaa, kun Suomi joutui toiseen maailmasotaan. Ennen sodan alkua suoma-

laiset toisaalta lujasti uskoivat, ettei sotaa tule41 ja toisaalta halusivat pysyä puolu-

eettomina42. Itäinen naapurimaamme, silloinen Neuvostoliitto, sanoi hyökkäämät-

tömyyssopimuksensa irti, kun suomalaiset oli ensiksi lavastettu syyllisiksi Neu-

vostoliiton rajanylitykseen Mainilassa.43 Tästä alkoi talvisota 30.11.1939 ja Neu-

vostoliiton armeija vyöryi Suomen rajan yli kaikilla lohkoilla.44  

Terveydenhuollon uudelleenorganisointi sodan aikana selkiytti kentän ja antoi 

mahdollisuuden tehokkaaseen terveydenhoitoon.45 Ohjeet uudelleenorganisointiin 

saatiin talvisodan kokemuksista. Päällikkölääkäri Seiron raportissa lääkintöhalli-

tukselle46 ilmeni turhautuminen huonoon organisointiin. Toiminnasta vastatessaan 

lääkäri Seiro, sairaalan kokenein kirurgi, joutui jäämään pois leikkaustoiminnasta. 

Siksi hän ehdotti talouden siirtämistä puolustuslaitoksen hoidettavaksi seuraavalla 

perusteella:  

Sairaalamme on ollut jonkinlainen lääninsairaalan ja sotasairaalan ristisiitos. 

Määräyksiä on otettu vastaan osittain Lääkintöhallitukselta, osittain Pääma-

jalta ja osittain Punaiselta Ristiltä. 

                                                        
41Ylikangas 2007, 256. 
42Jutikkala & Pirinen 1966, 336. 
43Meinander 2006, 177. 
44Jutikkala & Pirinen 1966, 337. 
45Pesonen 1958, 8. 
4611. Sotasairaalan toimintakertomus huhtikuun 20. päivän jälkeen 1940. Kotkan yleisen sairaalan 
Viipurin lääninsairaalan arkisto Dc:1. MMA. 
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Päällikkölääkäri toivoi rintaman lähelle sijoitettavan vain keskisuuren sairaalan, 

sillä pommitusvaara oli erittäin suuri.47 Nämä tarpeet päämaja huomioikin ja aset-

ti lääkintähuollon uudelleenjärjestämiskomitean, joka suoritti myöhemmin muu-

toksia kenttälääkintäpalvelussa ja kehitti sotasairaaloiden, sairasjunien ja veripal-

velun potilaskirjanpitoa.48  

Lääkintähenkilökunta toimi uupumatta väestön terveysolojen hyväksi. Lääkä-

rit ja sairaanhoitajat ja terveyssisaret osallistuivat sotaan niin sotasairaaloissa 

Suomessa kuin vallatuilla alueillakin siviiliväestön hoitoon. Suomi kesti sodan 

paljolti sen ansiosta, että suomalainen yhteiskunta säilyi toimintakykyisenä, luja-

na ja yksimielisenä sodan merkityksestä.49 Kansakunnan usko parempaan tulevai-

suuteen kiteytyi päällikkölääkärin raportissa yhteen lauseeseen: 

Aivot raksuttavat koko ajan tulevaisuuden ihannekuvissa.50 

Talvisodan alkaessa ylihoitaja Meeri Manelius työskenteli Viipurissa ja hänestä 

tuli myös paikallisen sairaanhoitajakoulun johtaja. 51  Sairaala evakuoitiin pian 

Kuusankoskelle sotasairaalan yhteyteen ja ensimmäinen sairasjuna rintamalta 

saapui sinne ennen joulua. Kuusankoski sijaitsi keskeisellä paikalla sotatoimiin 

nähden, siksi sairaalan potilaspaikkojen määrä oli suuri, 720 potilaspaikkaa pää-

asiassa kahdessa koulurakennuksessa ja tuberkuloosiparantolassa. Viipurin läänin-

sairaalan henkilökunnasta olivat leikkaussalissa 16 sairaanhoitajaa ja 37 lääkintä-

lottaa, määrään sisältyivät toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat. Silti sairaan-

hoitajien tarve sodan aikana oli krooninen.52 Puolustusvoimien lääkintämuodos-

telmissa oli hoitajia Suomen Punaisen Ristin sairaanhoitajareservistä, joka vuonna 

1940 käsitti noin 6 500 sairaanhoitajan tiedot53. Suomen Punainen Risti oli kerän-

nyt tiedot sairaanhoitajista ja terveyssisarista, jotka myöhemmin sodan aikana 

täyttivät lääkintähuollon vaatimukset.54 Aselepo Neuvostoliiton kanssa solmittiin 

13.3.1940 ja alkoi välirauhan aika. Sotasairaalat lopetettiin tai niiden toimintaa 

                                                        
4711. Sotasairaalan toimintakertomus huhtikuun 20. päivän jälkeen 1940. Kotkan yleisen sairaalan 
Viipurin lääninsairaalan arkisto Dc:1. MMA. 
48Virtanen 2005, 156. 
49Vahtola 2003, 377. 
5011. Sotasairaalan vuosikertomus 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto 
Dc:1. MMA. 
51Tallberg 2005, 14. 
5211. Sotasairaalan vuosikertomus 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto 
Dc:1. MMA. 
53Virtanen 2005, 157. 
54Sorvettula 1998, 343. 



 27

supistettiin maaliskuun lopussa puolustusministeriön käskystä. 55  Huhtikuussa 

vain rintamalääkärit työskentelivät edelleen.56 

Sairaanhoitajien luentopäivillä keväällä 1941 sairaanhoitajien koulutuksen 

tarkastaja Venny Snellman korosti sitä, että sairaanhoitajien oli asetuttava tuke-

maan taloudelliseen ahdinkoon joutunutta Suomea supistamalla menoja siten, että 

sairaanhoitajattarien tulisi pyrkiä siihen, että taloudellisia menoja saataisiin myös 

sairaalojen kohdalta pienenemään. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että potilai-

den hoidossa olisi jotakin laiminlyötävä. Sillä alalla tulee pyrkiä yhä parempiin ja 

parempiin tuloksiin. Mutta sairaaloiden taloudellisen hallinnon alalla on paljon 

sellaista, missä sairaanhoitajattaretkin voivat supistuksia tehdä omalla kohdal-

laan.57 

Kun sairaalapaikoista oli jo entuudestaan puute, niin pyrittiin lisäämään kotisai-

raanhoitoa. Sodasta huolimatta sairaalaolot Suomessa jo 1940-luvun alussa olivat 

hyvää vauhtia kehittymässä. Tiedostettiin äitien- ja lastenhuollon tarve. Ensim-

mäisen ikävuoden kuolleisuutta pidettiin kansainvälisesti tärkeänä kansantervey-

den mittarina, mistä tohtori Arvo Ylppö kertoi tammikuussa 1941 Duodecimin 

Säätytalossa pidetyssä kokouksessa. Se uutisoitiin lehdessä Äitien ja lasten huolto 

ratkaisee terveyden -otsikolla. Suomi oli Euroopan maiden 11. sijalla pienten 

lasten kuolleisuudessa.58 Karjalaisalueilla lasten keskimääräinen imeväiskuollei-

suus oli kuitenkin keskimääräistä suurempi, se oli yli kymmenen prosenttia.59  

Alkuvuodesta 1941 oltiin terveydenhuollossa uudistusmielisiä. Tohtori Severi 

Savonen kertoi kokouksessa Säätytalossa, että yleisestä lääkärinhoidosta tuli saa-

da laki mahdollisimman pian.60 Mutta mahdollisuudet uudistuksiin menivät, kun 

Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon 22.6.1941. Neljä päivää siitä presidentti Ryti 

ilmoitti radiossa myös Suomen olevan sodassa Neuvostoliittoa vastaan.61 Jatkoso-

taan osallistui yli 600 000 miestä62. Suomi eteni niin, että suomalaiset sotilaat 

ylittivät itärajan ja Viipuri vallattiin heinäkuun lopulla. Syksyllä 1941 uskottiin 

yleisesti, että sota on lyhytaikainen ja voittoisa rauha oli pian edessä.63 Sota kui-

                                                        
55Virtanen 2005, 156. 
5611. Sotasairaalan toimintakertomus huhtikuun 20. päivän jälkeen 1940. Kotkan yleisen sairaalan 
Viipurin lääninsairaalan arkisto Dc:1. MMA. 
57 S.n., ”Sairaanhoitajatarkoulutus koko laajuudessaan selvitettävä” (art.). Helsingin Sanomat 
15.2.1941. 
58S.n. HS 24.1.1941. TL Kansio 10. KA. 
59Tuuteri 1998, 64. 
60S.n. HS 24.1.1941. TL Kansio 10. KA. 
61Vahtola 2003, 371; S.n., ”Risto Rytin puhe jatkosodan alussa 26.6.1941” (ääninauhoite). YLE 1941.  
62Ylikangas 2007, 283. 
63Tuuteri 1998, 38. 



28 

tenkin muuttui asemasodaksi ja tuota aikaa kesti noin tuhat päivää. Sinä aikana oli 

puutetta kaikesta. Vesitilanne oli kulkutauteja ajatellen huolestuttava etenkin Kar-

jalassa, sillä monet sairaalatkin käyttivät järvi- ja jokivettä.64 Vuoden 1942 ja 

1943 terveydenhuoltoväen opintopäivillä ilmeni, että Karjalassa työskennelleet 

hoitajat pitivät miltei pilkantekona sellaista lastenhoidon neuvontaa, johon heidät 

oli opetettu. Se oli kaukana karjalaisten arkipäivästä. Kansan uskomukset ja van-

hat tavat olivat esteenä terveydelle ja edistivät riisitaudinkin lisääntymistä.65 Sen 

sijaan koululaisten terveys oli siedettävä, sillä heillä oli huomattavasti vähemmän 

hammasmätää kuin muualla Suomessa, mutta heillä suurin ongelma oli vaatepu-

la.66 

Viipurissa toimi oma sairaanhoitajakoulu, jonka johtaja oli Martta Piironen. 

Hänellä oli apunaan apulaisjohtajattaria ja oppilaskodin johtaja. 67  Opiskelijat 

harjoittelivat Viipurissa sairaalassa eri osastoilla. Ylihoitaja kertoi päiväkirjassaan 

seuraavaa: Viipurin lääninsairaalan osastot avattiin yksitellen, ensimmäisenä nais-

ten sairaalan eristysosasto 15.9.1943 ja viimeisenä lastentautiosasto 12.6.194468. 

Viipurissa aloittaneet opiskelijat kävivät alkuvuodesta valmistavaa koulua Hel-

singissä ja Turussa69, mutta huhtikuusta eteenpäin heidät oli sijoitettu Viipuriin 

sairaalaan. Opiskelijoiden työvuorolistat oli suunniteltu aina 14.6.1944 asti70. Kun 

Neuvostoliiton suurhyökkäys alkoi Kannaksella 9.6.194471, Viipurin lääninsairaa-

la siirrettiin Kuusankosken ammattikoululle, jossa se kesäkuun 23. päivänä liitet-

tiin sotasairaalan osastoksi. Silloin Viipurin lääninsairaala lakkasi toimimasta 

itsenäisesti. 72  Sairaalan taloudenhoitajan mukaan viipurilaiset − maaliskuusta 

1944 lähtien nimellä terveyssisarkoulu – toimivat aluksi Kotkassa. Tilinpidon 

                                                        
64Tuuteri 1998, 31. 
65Tuuteri 1998, 71. 
66Tuuteri 1998, 76 - 80. 
67Viipurin sairaanhoitajatarkoulun taloudenhoitajan Martti Siron laatima palkkausluettelo A. v. 1944. 
Kassakirja Viipurin lääninsairaala 2.11.43-Tammi-helmikuu 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin 
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Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Ad:2. MMA. 
69Tallberg 2005, 18. 
70Viipurin lääninsairaala Viipurissa ( 1.9.1943 - 16.6.1944). Päiväkirja Viipuri ja Kotka 1943 - 1946. 
Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Ad:2. MMA. 
71Vahtola 2003, 375. 
7211. Sotasairaalan vuosikertomus 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto 
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palkkausluetteloissa ilmenee, että tammikuussa 1945 opettajien toimipaikka oli 

vaihtunut Poriin.73 

Sairaanhoitajista alkoi olla pulaa. Punaisen Ristin sairaanhoitajareservi oli 

sodan loppuvaiheessa niin käytetty, että oli vaikeaa tyydyttää kasvavaa sairaan-

hoitajatarvetta sodan lopulla.74 Onneksi sotatoimet loppuivat marsalkka Manner-

heimin käskystä kaikkialla maalla, merellä ja ilmassa 4.9.1944. Aseleposopimus 

allekirjoitettiin Neuvostoliiton kanssa 19.9.1944 ja sopimus astui voimaan saman-

aikaisesti.75 Lapin sota76 päättyi huhtikuun lopulla 1945 suomalaisten osalta, kun 

saksalaiset poistuivat Suomesta Norjaan. 77  Toinen maailmansota koetteli niin 

suomalaisia sotilaita kuin siviiliväestöäkin runsaan viiden vuoden ajan. Toisessa 

maailmansodassa 94 000 suomalaista menetti henkensä, 70 000 vuosina 1941 - 

45.78 Siviiliväestöäkin uhkasivat sodan tavanomaiset seuralaiset, nälkä ja taudit.79 

Sodalla oli seurauksensa, sillä ihmisten mieliin jäivät syvät arvet sodan kärsimyk-

sistä. 

”On syntynyt uusi ihminen ”80, kertoi Yrjö Kokko ihmisen kehityksestä. Ylei-

nen usko parempaan tulevaisuuteen sodan jälkeen välittyi Kokon kirjoittamasta ja 

valokuvin kuvittamasta Pessi ja Illusia -luontosadusta.81 Kirja julkaistiin sodan 

loppuvaiheessa. Paitsi että se oli uudenlainen lastenkirja, se vaikutti sota-ajan 

sukupolven eheytymiseen ja uuden maailmankuvan muokkautumiseen.82 Siihen 

oli tarvetta, kun sota-ajan poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset 

aloittivat jälleenrakennuksen ajan.  

Suomalaisen yhteiskunnan kehitystä luonnehti sodan jälkeen ennen kaikkea 

kaksi seikkaa, hyvinvointivaltion rakentaminen ja maan uusi idänpolitiikka. 83 

Hävitetty Pohjois-Suomi rakennettiin uudelleen. Siirtoväki menetetystä Karjalasta 

sijoitettiin ja rintamamiehet asutettiin. Suomen taloudellinen tilanne säilyi sivii-

leille sodan ajan kohtuullisena, kansanhuolto ja säännöstely ostokortteineen taka-

                                                        
73Taloudenhoitajan luettelo Viipurin lääninsairaalassa komennuksella olleista ja eronneista. Kotkan 
yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Gf:3. MMA. 
74Virtanen 2005, 155. 
75Mannerheim 154, 364 - 366. 
76Ylikangas 2007, 254. 
77Vahtola 2003, 377. 
78Meinander 2006, 187. 
79Tuuteri 1998, 40. 
80Kokko 1944, 219. 
81Ibid., passim. 
82Heikkilä-Halttunen 2004, 227. 
83Meinander 2006, 188. 
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sivat niukan, mutta riittävän toimeentulon.84 Mutta sotakorvaukset olivat raskaat, 

sillä maksetun sotakorvauksen tosiasiallinen arvo oli 444,7 miljoonaa dollaria85.  

Sosiaalipolitiikan suunnittelussa ensiksi otettiin käyttöön pakollinen sosiaali-

vakuutusjärjestelmä, toiseksi laajennettiin yhteiskunnan sosiaali- ja terveyden-

huoltopalveluja ja kolmanneksi koko koululaitoksen rakenne uudistettiin.86 Suo-

malaisen perhepolitiikan keskeinen osa, lapsilisä, tuli lakiin vuonna 1948, jolloin 

kulutusmahdollisuudet suurilapsisissa perheissä lisääntyivät.87 Myös vapaaehtoi-

set kantoivat huolta huono-osaisista Kansanavun keräyksillä, sillä joka seitsemäs-

toista naimisissa oleva nainen oli sotaleski ja joka kahdeskymmenesneljäs lapsi 

oli sotaorpo. Kansanapu oli kohdennettu lasiperheiden äideille ja sotaorpojen 

ammattikasvatukseen sekä siirtoväen työvälineiden hankkimiseen.88  Keräyksen 

alkuunpanija oli presidentti Risto Ryti tammikuussa 1942.89 Suomalaisten elintaso 

parani 1950-luvulle tultaessa ja valtion tukitoimet saivat toisenlaisia perhepolitii-

kan muotoja.90 

Sodan jälkeen perhesuhteissa oli tapahtunut muutoksia, mikä heijastui Koti-

liesi-lehden91 arikkeleissa. Lehdessä kerrotiin, että kaupunkilaiskodeissa oli vielä 

ennen sotia paljon sitkeitä ja vilpittömiä kotiapulaisia, jotka hoitivat talouden ja 

osallistuivat lastenhoitoon.92 Perheen malli muuttui, kun useat isät jäivät invali-

deiksi ja äidit leskiksi. Nuoria naisia kehotettiin nyt itsenäistymään, sillä tulevai-

suuttaan ei voinut perustaa muun kuin oman henkilökohtaisen työkyvyn ja am-

mattitaidon varaan.93 Avioliiton ulkopuoliset lapset koettiin suureksi häpeäksi ja 

turvattomat yksinäiset synnyttäjät hakeutuivat vasta perustettuihin Ensikoteihin.94 

1950-luvulla esitettiin kaino toivomus, että nainen ei odottaisi yksin. Perusteluissa 

viitattiin ajan moraalin mukaisesti, etteivät yksinäiset naiset oikeastaan ole kelvol-

                                                        
84Vahtola 2003, 377. 
85Jutikkala & Pirinen 1966, 347. 
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87 Kuusi 1961, 178 - 180; Bäckström & Virtanen, ”Lapsilisien maksua vuonna 1957” (katsaus). 
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90Kuusi 1961, 178 - 180. 
91Mäenpää luonnehtii Kotiliesi-lehteä seuraavasti: Kotiliesi-lehdelle syntyi merkittävä rooli suomalais-
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lisia myöskään kasvattamaan lasta.95 Silti korkeasti koulutetut yksinäiset naiset 

hyväksyttiin jopa adoptiovanhemmiksi.96 

Sodan ja aluemenetysten vuoksi evakuoitiin 420 000 ihmistä, joista noin 

230 000 kuului viljelijäperheisiin.97 Sodan jälkeen kiireisimpänä tehtävänä pidet-

tiin siirtoväen ja rintamamiesten asuttamista. Sen vuoksi jälleenrakentaminen 

painottui koko 1940-luvun maaseudulle, jonne rakennettiin 70 % uusista asun-

noista.98 Kaikkein eniten sodan aikana olivat kärsineet kaupunkien rakennukset.99 

Sodan jälkeen kaupungeissa asuttiin ahtaasti asuntopulan takia. Kaupunkien isois-

sa huoneistoissa oli useita sukupolvia imajoitettuna. Saniteettitilat ja keittiötilat 

olivat yhteiset, jos niitä oli. Perhe saattoi Kotilieden mukaan asua yhdessäkin 

huoneessa kodikkaasti.100 Uusia asuntoja tarvittiin siitäkin yksinkertaisesta syystä, 

että Suomi koki muiden Euroopan maiden tavoin todellisen ”baby-boomin” heti 

sodan jälkeisinä vuosina.101 

Asuntoarkkitehtuuri oli Suomessa 1950-luvulla tärkeämmällä sijalla kuin 

koskaan aikaisemmin tai myöhemmin.102 Avuksi tuli vuodesta 1949 lähtien valti-

on asuntorahoittaminen, niin sanotut Arava-lainat. 103  Asumisen ihanteeksi tuli 

lähiö, joka edusti maaseudun ja kaupunkiasumisen välimuotoa. Tapiolan puutar-

hakaupunki Espoossa sai ulkomaita myöten laajaa julkisuutta ja lähiöaatteesta 

tulikin 1950-luvulla eräänlainen valtakunnanideologia.104  Marraskuussa 1953 

ensimmäiset Tapiolan asukkaat muuttivat omakotitaloihinsa.105 Pienenä kritiikki-

nä voidaan esittää, että kaupunkien uudet lähiöt saivat melko yhdenmukaiset poh-

jakaavat ja ilmeettömät julkisivut, jonka yhteiskunnan nopea rakennemuutos ai-

heutti. 106  Koteihinsa suomalaiset perheet saattoivat jo 1950-luvun puolivälissä 

hankkia oman automaattipesukoneen, joka otti ja poisti itse veden ja kuivasi pyy-

kin paineella.107 Puhtaus ja siisteys saivat myös moraalisen arvon. Mitä siistimpi 
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koti ja mitä yksinkertaisempi muotokieli, sitä puhtaampia ja sivistyneempiä olivat 

asukkaatkin.108 

Poliittisesti epävarman ja sodasta toipuvan 1940-luvun jälkeen Suomessa, ku-

ten kaikkialla länsimaissa siirryttiin hämmästyttävän kulttuurioptimismin henges-

sä 1950-luvulle. Turhaan vuosikymmentä ei ole kutsuttu suomalaisen muotoilun 

juhlaksi.109 Taideteollisuus oli 1940-luvulta 1960-luvun loppupuolelle suomalai-

sen hengenviljelyn ja tuotannon kansainvälisestikin näkyvimpiä alueita.110 Sitä 

edustivat lasiteollisuuden kansainvälisesti palkitut suunnittelijat Timo Sarpaneva 

ja Tapio Wirkkala111, käyttökeramiikkateollisuus Kai Franckin muotoilemin Kilta-

astioin112 ja Marimekon myötä suomalaisesta valmisvaateteollisuudesta tuli jopa 

taideteollisuuden haara113. 

Urheilun avulla saavutettava hyvinvointi oli Suomen nuorison keskeinen ta-

voite, sillä jokaisen ihmisen kaikkein tärkein ”työase” oli hänen oma olemuksensa, 

ruumiinsa ja sielunsa.114 Suomi järjesti suurkisat kesällä 1947. Kisojen joukko-

voimistelun jättiläistapahtumiin osallistui parhaimmillaan 35 000 henkeä. Koska 

harjoittelu oli tapahtunut puutteellisissa oloissa, esityksiä voitiin pitää erityisen 

ansiokkaina.115 Tapio Rautavaaran keihäskulta Lontoon olympialaisissa vuonna 

1948 oli suuri voitto koko Suomen kansalle ja Rautavaarasta tulikin kansallissan-

kari.116 Varsinaiset olympiakisat vuonna 1952 keräsivät Suomeen ulkomaalaisia 

turisteja.117 Kisoja voikin verrata sotaan siten, että urheilulla oli tärkeä sija, ja 

varsinkin kansainvälisellä menestyksellä, suomalaisen identiteetin luomisessa ja 

työstämisessä.118 Suomalaista itsetuntoa eheytti myös suomalaisen naisen voitto 

kansainvälisessä kauneuskisassa, kun Armi Kuusela olympiavuonna valittiin Miss 

Universumiksi.119  

Hyvinvointivaltion rakentaminen ja uusi idänpolitiikka olivat toisistaan riip-

puvaisia.120 Paasikiven presidenttikaudella 1946 - 1956121 laskettiin perusta Suo-

                                                        
108Saarikangas 2004, 321. 
109Peltonen, ”Niukan muodon 50-luku” (art.). Glorian antiikki 2002, 17 - 23. 
110Sarantola-Weiss 2004, 342. 
111Nokela 2001, 275 - 279. 
112Kalha 2004, 346. 
113Peltonen 2002, 23. 
114Salokannel & Vartia 1944, 9. 
115S.n.,”The Finnish Festival Games” (lyhytelokuva). SF 1947. 
116S.n., “Keihäs, painia, nyrkkeilyä” (ääninauhoite). YLE 1948. 
117S.n., ”Kisavieraita ja Coca-Colea” (lyhytelokuva). SF 1952. 
118Meinaner 2004, 438. 
119Roivas, ”Miss Universumia juhlitaan” (lyhytelokuva). Filmi Seppo 1952. 
120Meinander 2006, 188.  
121Vaarnas 1976, 100. 
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men ulkopoliittiselle asemalle toisen maailmansodan jälkeisissä, 1947 alkaneen 

kylmän sodan oloissa. Paasikiven ohjenuorana oli, ettei Suomen tulisi sekaantua 

mihinkään poliittiseen tekoon, jonka saattoi katsoa olevan Neuvostoliittoa vastaan 

suunnatun.122 Näillä edellytyksillä Suomi siirtyi 1960-luvulle. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajeneminen alkoi suurten sairaaloiden raken-

tamisella eri puolelle maata.123 Vuodesta 1953 eteenpäin runsastunut keskussai-

raaloiden rakentaminen aiheutti sen, että vuoden 1957 lopussa Suomessa oli kaik-

kiaan 35 809 sairaalapaikkaa124. Sairaalalain myötä vuonna 1957 valtio luovutti 

sairaalat kokonaan kuntainliittojen omistukseen ja hallintaan.125 Lääkäreiden mää-

rän lisääminen oli silloin terveyden- ja sairaanhoidon tehokkuuden edellytys.126 

Väestön terveyden vahvistaminen ja varhainen hyvään hoitoon hakeutuminen 

olivat yhteiskuntatieteilijä Pekka Kuusen mielestä tehokkaimmat keinot sairaan-

hoidon kustannusten kasvun hallitsemiseksi.127 Lääkäreiden määrän lisäys, terve 

väestö ja varhainen hoitoon haketuminen olivat terveydenhuollon tavoitteet ja 

yksi hyvinvointivaltion olemassaolon edellytys128. 

1.4 Tutkimuksen näkökulma ja tutkimusmetodi 

Historiantutkimuksen tulevaisuudessa totuutta tulisi ajatella moniulotteisena on-

gelmana.129 Siksi historian ilmiötä voi tutkia monitieteellisesti. Monitieteellisyys 

tarkoittaa esimerkiksi, että historiantutkimuksesta nousee tutkimuksen metodolo-

ginen lähestymistapa, terveyshallinnon tutkimuksesta teoreettinen viitekehys ja 

jostain kolmannesta tieteen tutkimuksesta erityisalue juuri oman tieteenalan tut-

kimiseen.130 Tässä tutkimuksessa historiaa tarkastellaan terveyshallintotieteen ja 

kasvatustieteen näkökulmasta. Myös terveyshallintotiede muodostuu useamman 

tieteenalan tiedoista. Terveyshallintotiede koostuu terveys- ja hallinto-

orientaatiosta.131 Terveyshallintohistorian tutkimuksen näkökulma on tässä tutki-

                                                        
122Puntila 1971, 225 - 227. 
123Meinander 2006, 204. 
124Pesonen 1958, 12. 
125Ibid. 
126Pesonen 1958, 15. 
127Rimpelä, ”Kuusen ehdotukset toimivat yhä” (art.). Kaleva 3.1.2004. 
128Kuusi 1961, 275 - 277. 
129Kalela 2000, 243. 
130Paasivaara 2002, 23. 
131Vuori 2006, 25 - 26. 
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muksessa hallinnollinen, sillä sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

on hallinnon toimintaa. 

Hallintohistoriallinen tutkimus edistää historiallista tietoisuutta ja kertoo, mi-

ten hallinnon käytäntö ja hallinnon ilmiöt liittyvät toisiinsa.132 Valtionhallinnolla 

on välitön vaikutus koulutukseen, koska valtionhallinto ohjaa koulutusta. Julkisen 

hallinnon muutosten ymmärtäminen auttaa eri aikakausiin liittyvien erilaisten 

arvostusten ymmärtämistä.133 Koulutuksen arvolähtökohtien muutoksia voi siten 

ymmärtää valtionhallinnon muutoksesta käsin. Arvolähtökohdat näkyvät opetuk-

sen suunnittelussa, sillä opetussuunnitelmat laaditaan eettisen normijärjestelmän 

pohjalta. Opetusuunnitelmat puolestaan ohjaavat opetusprosessia tehtyjen arvo-

ratkaisujen mukaan. Nämä arvoratkaisut heijastuvat menettelytapaohjeisiin 134 , 

joita opetuksessa toteutetaan. Kun halutaan tutkia sairaanhoidon opetusta, tutki-

taan hoitotyön didaktiikkaa. Didaktiikka eli opetusoppi on kasvatustieteen osa-

alue, jonka tutkimuskohteena on opetus.135 Siten tämä tutkimus on myös didaktii-

kan alueen tutkimus. 

Tutkimuksen näkökulma, jolla historian tilanteita ja elämänalojen ilmiöitä eli 

menneisyyden ilmiötä tarkastellaan, on historiallinen, aatehistoriallinen ja osin 

tapahtumahistoriallinen. Historian tutkija Pentti Renvallin136 mukaan historialli-

suus tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkimuksen kohteena ei ole nykyisyys tai 

tulevaisuus, vaan menneisyys. Siksi historiaa voidaan tutkia vain historiallisten 

lähteiden avulla. Tulevat tapahtumat, joita historian tutkimus ennakoi, tulevat 

esiin uusissa lähteissä. Historian tutkija Jorma Kalelan137 mielestä historiantutki-

muksen tehtävä on lisäksi punnita historian ilmiöiden välisistä yhteyksistä esitet-

tyjen väitteiden kestävyyttä. Tapahtumahistoriassa ollaan kiinnostuneita, mitä tai 

miten todella tapahtui.138 Tapahtuma- ja aatehistoria lähestyvät tutkittavaa ilmiötä 

eri tavoilla. Professori Maija Kallinen139 on todennut, että tapahtumahistoria ei ole 

vailla merkitystä aatehistorian tutkimuksessa, mutta aatehistoriassa tärkeintä on 

selvittää, mitä ihmiset eri aikoina ajattelivat erilaisista elämäänsä kuuluvista ilmi-

öistä ja asioista.  

                                                        
132Stenvall 2000, 37. 
133Stenvall 2000, 13. 
134Kansanen 1989, 136. 
135Kansanen 1989, 125. 
136Renvall 1983, 14 - 15. 
137Kalela 2000, 28. 
138Kallinen 2003, 133. 
139Ibid. 
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Aatehistoria jaetaan usein kahteen pääsuuntaukseen, yhtäältä ideoiden histo-

riaan ja toisaalta hengen historiaan. Ideoiden historian on katsottu tutkivan sivis-

tyneistön katsomuksia ja käsityksiä.140 Tässä tutkimuksessa keskeisiä ovat sai-

raanhoitajajohtajien käsitykset, sillä heidän katsotaan edustavan oman aikansa 

sivistyneistöä. Heidän aatteitaan ei tutkita irrallisina, vaeltamassa itsekseen läpi 

historian, vaan tiettyyn aikaan, paikkaan ja toimijoihin sidottuina. 141  Aatteet 

konkretisoituivat, kun tutkimusmateriaalin lukuvaiheessa ne nostettiin esiin do-

kumenteista ja otettiin mukaan tutkimukseen. Jotta saadaan kokonaiskuva tutki-

musalueesta, tarkastellaan sairaanhoidon opetusta kokijaosapuolten eli opettajien 

ja opiskelijoiden näkökulmasta. Siksi tutkimusta varten tehtiin haastatteluja. Nä-

mä yksilöhaastattelut142 perustuvat muistamiseen.  

Renvallin mukaan lähdetieto on jälki toimijasta.143 Näiden jälkien kuulumi-

nen laajempiin tapahtumiin tarjoaa päätelmien tarkastamisen uusien lähteiden 

avulla, jotka viittaavat samaan laajempaan tapahtumaan. Toinen lähde voi todistaa 

tapahtuman oikeaksi. Näin tieteellinen todentaminen eli verifikaatio on mahdol-

lista. Historian tutkimuksen metodiopissa edellä mainittua seikkaa käytetään hy-

väksi ja sovelletaan. Tieteellis-objektiivinen lähdekritiikki on menettelytapa, joka 

on tämän tutkimuksen luotettavuuden144 edellytys. Lähdekritiikki pohjautuu sii-

hen, että lähde on monia ulottuvuuksia sisältävä kokonaisuus.145 Ulkoisen kritii-

kin avulla lähde pystytään sijoittamaan tapahtumien kulkuun.146 Sisäisen kritiikin 

avulla tulee ymmärrettäväksi henkilöratkaisun perusteella se, onko kirjoituksen 

sävy ulkokohtainen vai luottamuksellinen.147 Lähteestä tehdyn kokonaisratkaisun 

eli päättelyn avulla on tarkoitus tehdä ymmärrettäväksi kaikki asiakirjassa olevat 

tiedot ja piirteet.148 Historiantutkimusta kiinnostavat ensisijaisesti sellaiset tapah-

tumat, joiden kaikista jäljistä lähdetieto muodostaa vain murto-osan149, mutta jos 

historialliset lähteet ovat päätelmien kanssa sopusoinnussa, niin − Renvallin sa-

noin − voidaan olettaa historiantutkijan olevan oikeassa.150 

                                                        
140Räisänen siteeraa Mikkeliä & Tommilaa 1995, 11. 
141Kallinen 2003, 133. 
142Virrankoski 1980, 5. 
143Renvall 1983, 64 - 66. 
144Renvall 1983, 166 - 167. 
145Renvall 1983, 41. 
146Renvall 1983, 167. 
147Renvall 1983, 208. 
148Renvall 1983, 226. 
149Renvall 1983, 64. 
150Renvall 1983, 52. 
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Tämän tutkimuksen lähdeaineiston tulkinnan perustana oli aineiston kvalita-

tiivinen lukutapa. Kyseessä on aatehistoriallinen dialogi, joka on tavoitteellista 

keskustelua ja jota profiloivat tutkimuskysymykset.151 Kvalitatiivisen lukutavan 

eli valikoivan lukemisen avulla etsittiin lähteistä vastausta tutkimuskysymyksiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lähteitä luettiin palaamalla useamman kerran samaan 

lähteeseen tutkimusprosessin aikana, joka lukukerralla syvennettiin ymmärrystä. 

Ymmärryksen lisääntyminen on tutkijan palaute itselleen. Sitten kun lähteet on 

valittu, täsmäluetaan valikoitunut materiaali. Silloin ei enää lueta vain ilmaisuja, 

vaan kuunnellaan äänenpainoja ja tyylejä, mitä asioilla tarkoitetaan. Tulkinnassa 

pyritään ymmärtämään menneisyyttä. Aatehistoriallisella dialogilla yritetään ym-

märtää, kuinka ihmiset ovat käsitteellistäneet ja merkityksellistäneet maailman ja 

olemassaolonsa siinä.152 Kvalitatiivisen lukutavan avulla historian dokumenteista 

eli sairaanhoitajajohtajien ajattelun ja toiminnan jäljistä tulivat päättelyn avulla 

muodostetut tutkimustulokset sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelussa ja to-

teutuksessa. Yhtenä tärkeänä päätelmien perusteena oli, että historiallisen kon-

tekstualisoinnin tuli ulottua aatteellista ulottuvuutta kauemmas ja ottaa huomioon 

erilaiset tekijät henkilöhistoriallisista ominaispiirteistä yhteiskunnallisiin, talou-

dellisiin ja poliittisiinkin tekijöihin.153 

Aate voidaan nähdä kokoavana käsitteenä inhimillisille käsitteille, käsityksil-

le ja oletuksille.154 Ajattelun ja ajattelutapojen oletetaan olevan aikakausispesifejä, 

siten ajan hengen mukaisia.155 Tutkimusajankohdan suomalaisessa sairaanhoitaji-

en koulutuksessa ei ollut taustana suurta kasvatusfilosofiaa, siksi sairaanhoitaja-

johtajien aatemaailma heijastaa ajattelutapoja ja käsityksiä, joita silloisessa koulu-

tuksessa oli. Aatehistoria kiinnittää huomionsa suurten filosofien ohella myös 

normaaleihin ajattelijoihin, sillä oppineisuuden historiassa heitä on ollut enem-

mistö.156 Sairaanhoitajajohtajien ajattelu koulutuksen suunnittelusta ja haastateltu-

jen sairaanhoitajien kertomukset opetuksen toteutuksesta olivat kuvailun ja ym-

märryksen lähtökohta tässä tutkimuksessa. 

                                                        
151Isaksson 2001, 14. 
152Isaksson 2001, 13. 
153Kallinen 2003, 133. 
154Matikainen 2000. 
155Hyrkkäinen 2002, 69. 
156Kallinen 2003, 135. 



 37

1.5 Tutkimuksessa käytetyt lähteet ja aineiston keruu 

Tutkimuksen lähdetieto perustuu arkistoituihin dokumentteihin 1940 - 1950-

luvulta ja haastattelumateriaaliin eli aikalaisten muistitietoon sekä ajankohdan 

julkaisuihin. Terveyssisar-sairaanhoitajakoulujen opetuksen suunnittelusta ja to-

teutuksesta on kerättyä dokumentoitua ensikäden tietoa arkistoissa ja tutkimus-

ajankohdan asioita voi kysyä ajankohdan kokeneilta haastattelemalla. Tutkimuk-

seen sisältyneistä historian lähteistä pystyy tuomaan näkyväksi kyseisessä histori-

allisessa tilanteessa vaikuttaneiden asioiden todelliset, käytännölliset tai funktio-

naaliset yhteydet.157 

Tutkimuksen lähdeaineisto on laaja, sillä se sisältää arkistodokumentteja, 

muistietoa ja julkaisuja (kuvio 1). Runsas lähdemateriaali voidaan pelkistää kuvi-

oksi. Aluksi lähteet on luokiteltu hierarkisesti kuvaamaan terveyssisar-

sairaanhoitajakoulutukseen sisältynyttä kansainvälistä ja kansallista toimintaa. 

Kansallista toimintaa kuvaavat lähteet ovat eriteltyinä valtionhallinnon ja sairaan-

hoitajajohtajien sekä käytännön toimijoiden eli opettajien ja opiskelijoiden toi-

mintaan. Lähdemateriaali esitetään vielä yksilöidysti, jotta aineiston asia ja käy-

tännön yhteydet selviävät. Lisäksi ilmoitetaan lähteiden lukumäärät. Lukumäärä 

ei kuitenkaan kerro lähteiden todellisesta käytöstä. Lähteellä saattaa olla kolmekin 

funktiota samanaikaisesti. Yksi asiakirja voi olla yhtä aikaa opetussuunnitelma, 

kirje ja komiteanmietinnön luonnos. Kuvio pyrkii tekemään ymmärrettäväksi, 

minkälaista tietoa lähteet sisältävät. Samalla se havainnollistaa tutkijan mahdolli-

suuden monipuoliseen ja todistusvoimaiseen lähteiden käyttöön.  

                                                        
157Ala 2000. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen lähdeaineiston luokittelu sisällön ja kohderyhmän mukaan. 

1.5.1 Arkistolähteet 

Tämän tutkimuksen menneisyyden julkiset jäljet eli arkistodokumentit on järjes-

tetty säilytettäväksi yhdessä. Ne kuuluvat tehtävänmukaisesti yhteen ja ovat val-

miita kokonaisuuksia. Käsite arkisto voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Se voi 

tarkoittaa arkistolaitosta tai tapaa, jolla yhteenkuuluvat asiakirjat on järjestetty 

säilytettäväksi yhdessä.158 Tämän tutkimuksen arkistojen asiakirjat, kuten toimin-

takertomukset, päiväkirjat, muistiot, puheet, kirjeet, raportit, luonnokset, luennot 

ja käsikirjoitukset, kertovat sairaanhoitajajohtajien, sairaanhoidon opettajien ja 

opiskelijoiden elämästä ja toiminnasta.  

                                                        
158Renvall 1983, 138. 
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Arkistojen valinta perustui tutkimuksen henkilövalintoihin. Tutkimukseen va-

litut historian henkilöt ovat sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelijat 1940- ja 

1950-luvun Suomessa. He näkyivät omana aikanaan monipuolisesti ja jättivät 

jälkensä erilaisiin dokumentteihin. Siten tällainen dokumenttilähde on jälki toimi-

jasta, jokaisen jälki eri tavalla.159 Oletus on, että merkkihenkilöissä kiteytyy oman 

aikansa henki ja heidän toiminnassaan näkyy yhteinen ajattelu. Heitä myös yhdis-

tää kyky ajatella kansainvälisesti. Kolmen sairaanhoitajajohtajan arkisto on hei-

dän omalla nimellään Kansallisarkistossa: Venny Snellman, Tyyne Luoma ja Irja 

Pohjala. Nämä arkistot ovat ns. virallisia arkistoja.160 Birgit Niemisen luetteloima-

ton yksityisluonteinen arkisto kuuluu mukaan tutkimukseen, jotta sairaanhoitajien 

koulutuksen suunnittelu tulee yksityiskohtaisemmaksi ja täydellisemmin ymmär-

retyksi. Arkistojen asiakirjojen tiedot yhdistettyinä muihin lähteisiin kuvaavat 

sairaanhoitajajohtajien yhteistä toimintaa. Maakunta-arkistoissa Mikkelissä, Ou-

lussa ja Turussa terveyssisarkouluista kertovia lähteitä käytetään täydentämään 

koulutuksen toteutuksen kuvausta. Tutkimuksen yksittäisissä luvuissa käytetään 

useaa eri lähdetyyppiä ja tarkastellaan asiaa monen eri lähteen avulla. Näin pää-

dytään luotettavaan kokonaisratkaisuun. Seuraavassa esitellään arkistolähteiden 

käyttö keskeisten lukujen mukaisesti siten, että luonnehditaan arkistoja ja nime-

tään asiakirjat sekä kerrotaan lähteiden merkitys tässä tutkimuksessa. 

Sairaanhoitajajohtajien toiminnasta kertovista arkistolähteistä tutkittiin sai-

raanhoitajia koulutuksen suunnittelijoina ja toteuttajina (luku 2.3). Tutkimuksessa 

käytetyistä Kansallisarkiston viidestä arkistosta kolme on sairaanhoitajajohtajien 

arkistoja. Venny Snellmanin (VS), Tyyne Luoman (TL) ja Irja Pohjalan (IP)161 

arkistot kuuluvat toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen, 1930 - 1960-lukuun. Myös 

lääkintöhallituksen arkistossa (LH) Venny Snellmanin viranomaistoiminnan ja 

Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitutin (HSSI) johtaja Ulla Wegeliuksen sekä 

Birgit Niemisen (BN) koulutuksen suunnittelun asiakirjat kuuluvat samaan ajan-

kohtaan, kaksi viimemainittua pääasiassa 1940 - 1960-lukuun. Birgit Niemisen 

arkistoa käytettiin siksi, että menneisyyden rakentamisesta tarvitaan sairaanhoita-

jajohtajista sellainen kuva, että se sisältää ne piirteet, jotka valaisevat heidän 

osuuttaan 162  sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelussa. Kuva havainnollistuu 

                                                        
159Renvall 1983, 64 - 66. 
160Renvall 1983, 138 - 144. 
161Vuosina 2000 - 2006 Helsingin sairaanhoito-opiston opettajat -arkistoa ei oltu vielä järjestetty 
Helsingin sairaanhoito-opiston arkistoksi ja Irja Pohjalan arkistoksi. Jako viranomaisarkistoon ja 
yksityisarkistoon alkoi vuoden 2006 jälkeen. 
162Renvall 1983, 233. 
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Venny Snellmanin (LH) puheissa, joissa kuuluvat valtion komiteoiden toiminnan 

taustalla olevat sairaanhoitajien oma suunnittelu ja omat ajatukset.  

Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelusta vastanneiden komiteoiden toi-

minta (luku 2.1) näkyy lähdevalinnoissa siten, että komiteanmietintö- ja lakiluon-

noksista voidaan lukea ensiksi valtionhallinnon tavoitteet ja toiseksi sairaanhoita-

jien omat tavoitteet. Irja Pohjalan arkistolle on tyypillistä, että yksityiskohtaiset 

tiedot komiteoiden toiminnasta löytyvät säilytetyistä asiakirjoista. Komiteoiden 

jäsenten kirjoittamissa luonnoksissa ja kirjeissä konkretisoituvat sairaanhoitaja-

johtajien käsitykset ja aatteet. Lääkintöhallituksen arkistossa säilytettävät uusi-

muotoisten terveyssisarkoulujen toimintakertomukset antavat kuvan kouluissa 

annetusta opetuksesta. 

Terveyssisar-sairaanhoitajakoulujen (luku 2.2) suunnittelun ja organisoinnin 

asiakirjat ovat osin Rockefeller-säätiön toiminnan dokumentteja (TL, LH). Asia-

kirjoista osoitetaan Rockefeller-säätiön toiminnan vaikutusyhteys163 suomalaiseen 

koulutuksen suunnitteluun. Virkamiesten kansainvälinen toiminta − kahden lää-

kintöhallituksen tarkastajan toiminta − ilmenee heidän kirjeissään ja raporteissaan. 

Kansainvälisen toiminnan ymmärtäminen täydentyy Birgit Niemisen asiakirjoilla: 

yksityiskirjeillä ja opetussuunnitelmilla. Kirjeet ovat hedelmällinen tietolähde, 

sillä tällaisista alkuperäisistä kirjeistä pystyy rekonstruoimaan oletetut suhteet 

sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelijoiden välillä.164 Uusimuotoisten terveyssi-

sarkoulujen toiminnan asiakirjat ovat maakunta-arkistoissa Oulussa (OMA) ja 

Turussa (TMA) sekä HSSI:n arkistossa. Koulujen toiminnasta tehdyn päättelyn 

perustana ovat oppilaitosten päiväkirjat, toimintakertomukset ja opetussuunnitel-

mat. Vahinko, että sairaanhoitajakurssien päiväkirjoista on saatavana vain tietyt 

otannat, sillä 1950-luvun päiväkirjoista vain kaksi vuosikertaa on säilytetty165.  

Luvussa 3 kuvataan sairaanhoitajien koulutuksen toteutusta tavoitteellisesti ja 

käytännössä. Koulutuksen teoriaa havainnollistetaan kahdeksan opetussuunnitel-

man avulla (liite 1; IP, BN). Opetuksen suunnittelun yksityiskohtaistumisen pro-

sessi lasten sairaanhoidon esimerkissä tehdään näkyväksi kolmen peräkkäisen 

opetussuunnitelman tiedoilla (IP, OMA). Sairaanhoitajien koulutuksen käytäntöä 

kuvaillaan ja ymmärretään kokousmuistioiden tietoa ja muistitietoa yhdistämällä. 

Asiakirjoista etsitään opetussairaaloiden, perusterveydenhuollon ja koulujen toi-

                                                        
163Renvall 1983, 74. 
164Renvall 1983, 111. 
165Sairaanhoito-oppilaitosten muuttuminen ammattikorkeakouluiksi aiheutti arkistojen uudelleenjärjes-
telyn. Oulun sairaanhoitajakoulun asiakirjat siirrettiin maakunta-arkistoon. Silloin arkistointiohjeen 
mukaan säilytettiin kaksi vuosikertaa kymmenen vuoden jaksosta päiväkirjoja vuodesta 1950 alkaen. 
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mintalinjojen välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja (OMA, LH). Koulujen toimintaker-

tomukset, päiväkirjat, luennot ja luonnokset kertovat päivittäisestä opetustoimin-

nasta (HSSI, OMA, TMA).  

Viipurilainen sairaanhoitajakurssi R31 on tutkimuksessa erityinen ryhmä, sil-

lä se on tutkimuksen muistitiedon kertoja. Haastateltujen ryhmäläisten kertomat 

asiat alkavat toisesta maailmansodasta, joten sodan aikaisten tapahtumien ymmär-

tämiseksi ja historian olosuhteiden kartoittamiseksi tarvitaan olosuhteita kuvaavia 

tapahtumia Viipurissa. Materiaalia saatiin Mikkelin maakunta-arkistosta (MMA). 

Lähteissä kerrotaan Viipurin lääninsairaalan ja sotasairaalan antamasta hoidosta 

ylihoitajan ja ylilääkärin näkökulmasta päiväkirja- ja toimintakertomuslähteissä. 

Sodasta huolimatta Viipurin koulun arkistot onnistuttiin tuomaan Suomeen. Ar-

kistot siirrettiin Porin terveyssisarkouluun, kuten koulu itsekin, ja sieltä Turun 

maakunta-arkistoon. Arkistossa olevat koulun päiväkirjat, toimintakertomukset ja 

opiskelijoiden hakupaperit täydentävät haastateltujen kertomuksia (luku 3.2).  

1.5.2 Muistitieto 

Tässä tutkimuksessa muistitieto on suullista historiaa, jonka avulla saadaan uutta 

tietoa tutkimukseen ja joka havainnollistaa arkistotietoja. Käsitteenä muistitieto 

on tutkimuksessa monimerkityksinen, vakiintumaton ja sen käyttö on kirjavaa.166 

Historiantutkimuksessa se voi olla lähde, tulos tai metodi sekä keino saada tie-

toa.167 Muistitieto on lisäksi arvokasta tietoa, joka kadotetaan, ellei sitä tallenne-

ta.168 Haastatteluina kerätyn tiedon avulla ymmärretään kollektiivisia ja yksityisiä 

tapahtumia sairaanhoitajien opetuksessa ja opiskelussa. Tässä tutkimuksessa hen-

kilöhaastattelujen avulla selvitetään aikalaisten käsitystä asioista ja siksi heidän 

kertomuksensa ovat tärkeitä.169 Muistitiedon käyttö tutkimuksessa usein perustuu 

juuri tutkittavan ilmiön ainutkertaisuuteen ja subjektiivisuuteen.170 Haastattelujen 

muistitieto on siksikin merkityksellistä, että siinä tulee ilmi elettyjä suhteita, joista 

saatu tieto näin tuodaan ymmärrettäväksi.171 

Tutkimuksen muistitietoaineisto koostuu kahdeksasta henkilöhaastattelusta. 

Haastatellut sairaanhoitajat opiskelivat toisen maailmansodan aikana. Seitsemän 

                                                        
166Paasivaara & Nikkonen 2004, 169. 
167Virrankoski 1980, 5. 
168Matilainen 2001, 217. 
169Kalela 2000, 132. 
170Paasivaara & Nikkonen 2004, 169. 
171Renvall 1983, 111. 
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heistä aloitti opinnot keväällä 1944 Viipurissa ja valmistui sairaanhoitajaksi Po-

rissa vuonna 1947. He kuuluivat Viipurin sairaanhoitajakoulun viimeiseen kurs-

siin, ryhmä 31:een. Heistä neljä on suorittanut opinnot Sairaanhoitajien Jatko-

opistossa, ja heillä on joko opettajakokemusta tai kokemusta esimiestehtävistä. 

Edellä mainittujen lisäksi yksi sairaanhoitaja on toiminut opettajana hankkimansa 

opettajakoulutuksen perusteella. Nämä sairaanhoitajat edustavat paitsi omaa ryh-

määnsä, niin myös laajempaa sairaanhoidon opiskelijoiden ja opettajien joukkoa. 

Ryhmä 31:n haastattelut nauhoitettiin tunnin mittaisina ja litteroitiin keskimäärin 

15 sivun mittaisiksi kirjoituksiksi. Haastatteluaineisto kerättiin kahden avoimen 

teemakysymyksen avulla, joista toisella kartoitettiin sairaanhoidon opiskeluaikaa 

ja toisella työelämää ja myöhempää koulutusta. Kysymykset ilmoitettiin etukä-

teen, mutta tarvittaessa tehtiin tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana. Viipu-

rin kurssiin kuulumattoman sairaanhoitajan haastattelu kirjattiin muistiin useam-

massa haastattelutilanteessa ja hyväksytettiin haastateltavalla. Kysymysten avulla 

tutkijan tehtävänä oli rekonstruoida haastatellun tarina, joka toimi raakamateriaa-

lina ja jonka haastateltu oli mielessään jo kertaalleen tulkinnut.172 Tutkijalla oli jo 

asiasta esiymmärrys.  

Muistitietoa luettiin niin, että tehtiin ryhmät kuvaamaan haastateltujen elä-

mänhistorian eri ajanjaksoja. Näistä ajanjaksoista valittiin joko yleisiä tapahtumia 

tai henkilökohtaisia kokemuksia kuvaavia lainauksia. Vaikka haastattelujen luke-

minen teetti enemmän työtä kuin asiakirjojen lukeminen, niin samalla se tuotti 

myös hedelmällisempää173 tulosta kuin tavanomainen asiakirjojen erittely.174 Li-

säksi omaelämäkerta-aineiston lukutapa vielä syvensi litteroitujen haastattelujen 

ymmärtämistä, jolloin yksittäisetkin kertomukset koettiin tärkeiksi. Tutkijana 

uskon, että kyseinen lukutapa antaa haastateltujen toiminnasta todenmukaisen 

kuvan. Näin löydettiin sekä faktoja että tulkintoja.175 Haastatellun kokemus tapah-

tumasta on tutkimuksen kannalta yhtä merkityksellinen kuin itse tapahtumasta 

kertominen. Kokemusten tärkeys näkyy myös laadullisessa tekstin luennassa, kun 

kiinnitetään huomio siihen, mikä ei ollut kirjoituksissa luettavissa, mutta joka 

kokonaisuutta tulkittaessa löytyi tekstistä. Lisäksi haastatteluaineiston tulkinnassa 

pyrittiin punnitsemaan, missä suhteessa saatu tieto oli aikaisemmin saatuihin.176 

                                                        
172Backman, Paasivaara & Nikkonen 2001, 244. 
173Kalela 2000, 191. 
174Kalela 2000, 101. 
175Apo 1993, 127. 
176Renvall 1983, 87. 
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Tällaisella tutkimustiedolla voidaan koota syvällistä ja rikasta kokemuksellista 

tietoa.177 

1.5.3 Julkaisut 

Historian kirjallisuuteen perehtymällä yleinen ymmärrys sodan ja jälleenraken-

nuksen ajasta laajenee. Samalla tutkimuksen konteksti hahmottuu ja voidaan tar-

kastella sairaanhoitajia omassa ympäristössään. Historian lähdekirjallisuuden 

merkitys on siinä, että sen avulla määrittyy tutkimuksen julkaisujen todellisuus-

pohja ja merkitys.178 

Sairaanhoitajajohtajista kertovat henkilöhistoriat Sairaanhoidon vuosikirjois-

sa kuuluvat tukimukseen siksi, että niissä kiistattomasti on elävä kokonaiskuva 

henkilöstä.179 Venny Snellmanista ja Tyyne Luomasta kertovat henkilöhistoriat 

julkaistiin 1970-luvulla. Sairaanhoitajien ammattilehdissä 1990-luvulla julkaistut 

henkilökuvat Irja Pohjalasta ja Birgit Niemisestä täydentävät heidän henkilöku-

vaansa. Sairaanhoitajajohtajien omat kirjoitukset ammattilehti Epionessa ja kirjoi-

tukset erilaisissa sairaan- ja terveydenhoitoa käsittelevissä Kotiliesi-lehden artik-

keleissa auttavat ymmärtämään henkilöiden inhimillistä toimintaa. Kotiliesi-

lehdellä oli merkittävä rooli Suomen kuluttajien kasvattajana ja modernin elämän 

peilinä180, joten tietoa lehden eri vuosikerroista keräämällä löytyvät asiat ja ilmiöt, 

jotka parhaiten kuvaavat ajankohtaa. Sodan ja jälleenrakennuksen ajan naisten ja 

perheiden elämä hahmottuu lehden arkisista kertomuksista ja juhlavista tapahtu-

mista. Vuosikerta 1947 valittiin kuvaamaan tutkimusajankohdan 1940-lukua ja 

1950-lukua vuosikerta 1954. 

Koulujen historiikeista voi lukea yksittäisten sairaanhoitajakoulujen toimin-

nasta, mikä tekee koulujen toimintatavat ja toimintaympäristön ymmärrettäväksi. 

Sairaanhoitajien opetuksesta tehtyä päättelyä täydentävät jatko-opiskelijoiden 

tekemät opinnäytetyöt. Tutkimuksessa käytetyt opinnäytetyöt julkaistiin Sairaan-

hoidon vuosikirjoissa 1960-luvulla, mutta niissä on tutkittu 1950-luvun sairaan-

hoidon opetusta. 

Lyhytelokuvat ovat laajalle yhteisölle yhteinen nimittäjä tietyssä historialli-

sessa tilanteessa. Lajiityypiltään nämä dokumenttifilmit muodostavat strategisesti 

                                                        
177Paasivaara & Nikkonen 2002, 38. 
178Renvall 1983, 166. 
179Renvall 1983, 43. 
180Mäenpää 2004, 288. 
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tärkeän ohjelmakokonaisuuden.181 Jälleenrakennuksen ajalta on paljon lyhytelo-

kuvia. Pienen aikamatkan menneisyyteen onnistuu tekemään vanhoja radiolähe-

tyksiä kuuntelemalla ja elokuvia katselemalla. Tutkimukseen valittu audiovisuaa-

linen materiaali on alkuperäistä tietoa tapatumista. Syksyn 2007 filmit ja radiolä-

hetykset YLEn Elävästä arkistosta esittävät tutkimusajan historian käännekohtia.  

Olympiavuosi 1952 nousi esille useassa dokumentissa, etenkin filmeissä. 

Ajankohdan uutisointi kertoo Suomen tulemisesta maailmanlaajuiseen tietoisuu-

teen. Tämä tarkoitti kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntymistä, mikä vaikutti 

sairaanhoitajienkin koulutukseen. Kansainvälisen ajattelun avulla sairaanhoitajien 

koulutus kehittyi ja tuli monimuotoisemmaksi. Siksi tutkimusajanjakso on ryhmi-

telty kahteen: vuosiin 1945 - 1951 ja vuosiin 1952 - 1957. 

1.6 Yhteenveto 

Historian ajatusrakennelmat tässä tutkimuksessa syntyvät historiallisen, aatehisto-

riallisen ja tapahtumahistoriallisen tarkastelunäkökulman avulla. Tutkimusajan-

jakso on uusimuotoisten terveyssisarkoulujen aikakausi. Ajanjakso on ryhmitelty 

kahteen jaksoon (kuvio 2). Jaksojen vertailussa ilmenevät sairaanhoitajien koulu-

tuksen muutokset. Tutkimuksella pyritään kuvailemaan ja ymmärtämään sairaan-

hoitajien koulutuksen suunnittelun kokonaisuutta siten, että tarkastellaan ilmiötä 

makro- ja mikrotasolla. Koko valtionhallinnon toiminta koulutuksessa, jonka 

suunnittelussa sairaanhoitajajohtajat toimivat virkamiehinä, muodostaa makrota-

son. Sairaanhoidon opettajat ja opiskelijat muodostavat mikrotason. Henkilöiden 

inhimillinen toiminta pyritään tuomaan esille työtoiminnan lisäksi, koska viran-

omaispäätösten taustalla vaikuttivat inhimilliset aatteet. 

                                                        
181Montonen 1990, 194. 
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Kuvio 2. Tutkimusasetelma. 

  

Vuosina 1945 - 1951 Vuosina 1952 - 1957

Makrotaso

1. Suunnittelu

Sairaan-

hoitajien

koulutuksen

Mikrotaso

2. Toteutus

suunnittelu

ja

toteutus

Valtionhallinnon ohjeet
sairaanhoitajien koulutukseen

Terveyssisar-sairaanhoitaja-
koulutuksen organisaation
suunnittelu

Sairaanhoitajajohtajien
suunnittelema
sairaanhoitajien koulutus

Suunnitelmien toteuttaminen
sairaanhoitajien opetuksessa

Opetus terveyssisar-
sairaanhoitajakouluissa

Opiskelu terveyssisar-
sairaanhoitajakouluissa
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2 Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelu 

2.1 Valtionhallinnon ohjeet 

Yhteiskuntatieteilijä Pekka Kuusi laittoi huomattavan vähän painoa koulutuspoli-

tiikalle osana sosiaalipolitiikan suunnittelua.182 Silti koulutuspolitiikka on ohjan-

nut lasten, nuorten ja aikuisten elämää heti kansakoulun syntymästä lähtien. Tär-

kein koulutuspolitiikan muotoilija Suomessa on ollut valtion keskushallinto, kos-

ka vain sillä on ollut oikeus asettaa koulutuksen kehittämistä koskevia oikeudelli-

sia normeja. 183  Koulutuspolitiikkaa on määritelty arvojen ja intressien avulla. 

Aivan aluksi arvolähtökohdat olivat humanistiset, jolloin yksilön kasvu ja persoo-

nallisuus olivat tärkeimmät lähtökohdat. Koulutuspolitiikan arvot ovat olleet 

myös yhteisöllisiä, jolloin tavoiteltiin taloudellisia, teknologisia, sotilaallisia tai 

sosiaalisia päämääriä.184 Valtiollisen koulutuspolitiikan alkuna voi muodollisessa 

merkityksessä pitää Suomen itsenäistymistä.185  

Koulutuspolitiikkaa muotoiltiin itsenäisyyden alkuajoista lähtien valtiollisissa 

komiteoissa, joiden jäseninä oli poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi etujärjestöjen 

ja tutkijayhteisöjen jäseniä. Komiteat työskentelivät tavallisesti pienissä työryh-

missä tai yksittäisten selvitysmiesten toimesta tai johdolla.186 Komiteatyön tulok-

sena syntyneet mietinnöt noudattivat samaa kaavaa, joka oli kyseisen asiakirjan 

virallinen muoto187, sillä ne tehtiin valtion komiteapäätöksen antamien ohjeiden 

mukaan. Mietinnössä tuli esittää yhteenveto komitean esityksistä ja perusteluista. 

Ehdotusten tuottamat hyödyt ja kustannukset oli arvioitava. Useassa komitean-

mietinnössä oli tukimateriaalia, kuten tausta- tai tilastoselvityksiä. Myös eri mais-

ta tehtiin vertailuja. Mietintöihin saatettiin lisätä myös eriäviä mielipiteitä. 188 

Tällainen mietintö kuvasi siten hyvin monia tapahtumia ja samalla se oli kokonai-

suutena jälki kyseisen komitean päätöksestä.189 Komiteoiden lisääntynyt käyttö 

välillisen ohjauksen keskeisenä välineenä jäi sotien jälkeisen valtionhallinnon 

tavanomaiseksi piirteeksi.190  

                                                        
182Kuusi 1961, 131 - 132. 
183Lampinen 2003, 11. 
184Lampinen 2003, 12. 
185Lampinen 2003, 13. 
186Ibid. 
187Renvall 1983, 161. 
188Hovi, Kivinen & Rinne 1989, 79. 
189Renvall 1983, 151. 
190Hovi et al. 1989, 25. 
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Sairaanhoitajien koulutukseen 1940- ja 1950-luvulla keskeisesti vaikuttaneet 

komiteanmietinnöt (liite 6) voi nimetä aikajärjestyksessä. Sairaanhoitajien koulu-

tusta muovasivat yksi kansainvälinen komitea, kolme Suomen valtioneuvoston 

nimeämää komiteaa ja kaksi sairaanhoitajien omaa komiteaa, jotka keräsivät tie-

toa valtion komiteoiden mietintöihin.  

Vuonna 1939 sai työnsä päätökseen maaseudun terveydenhuolto-olojen pa-

rantamiseksi asetettu komitea. Komiteanmietintö sisälsi ohjeen terveyssisarkoulu-

tuksen järjestämiseksi. Ehdotettiin, että lisäämällä sairaanhoitajien koulutusta 

saataisiin opiskelijoita enemmän myös Valtion Terveydenhuolto-opistoon ja siten 

lisää terveyssisaria. 191  Mietinnössä oli myös paljon tartuntatautitietoutta, jota 

käytettiin sota-aikana oppimateriaalina192. Komiteassa mukana ollut tohtori Severi 

Savonen julkaisi kuusi vuotta myöhemmin kirjan, jossa hän kertoi, miten maa-

seudun terveydenhuolto-olojen puutteet korjattiin. Näin tohtori Savosen kirja tuki 

mietintöä, koska mietintö kertoi, mitä maaseudulla oli tehtävä terveydenhuolto-

olojen parantamiseksi.193 

Sairaanhoitajajärjestöjen oma komitea toimi aktiivisesti vuosina 1941 - 1945. 

Se antoi asiantuntijaohjeistuksen sairaanhoitajien koulutuksen järjestämiseksi 

valtioneuvoston asettamalle komitealle.194 Sairaanhoitajakoulutuksen uudistamis-

ta varten asetettiin virallinenkin komitea, niin sanottu Palménin komitea, joka sai 

työnsä päätökseen vuonna 1945.195 Komitea teki sairaanhoitajien yleiskoulutuk-

sesta196 ja erikoiskoulutuksesta197 sekä opetus- ja hallintokoulutuksesta198 esityk-

sen ja linjasi kolmiportaisen koulutuksen. 

Maailman terveysjärjestön (WHO:n) asettaman sairaanhoitaja-asiantuntija-

komitean ensimmäisen kokouksen raportti vuonna 1950 lähensi suomalaiset sai-

raanhoitajat osaksi Eurooppaa ja Pohjoismaita. Raportissa ehdotettiin kansainväli-

sen työjärjestön yhteistä tutkimustyötä, joka selvittäisi mm. sairaanhoitohenkilö-

kunnan pätevyysvaatimukset. Haluttiin tehdä myös eri sairaanhoitajakouluja kos-

kevaa vertailevaa tutkimusta.199 

                                                        
191Maaseudun terveydenhuolto-olojen parantamista koskeva mietintö. KoM 1939:9, 49. 
192T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
193Savonen 1945, 10 - 11. 
194Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 3 - 5. 
195Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö. KoM 1945:10, 4. 
196KoM 1945:10, 17 - 20. 
197KoM 1945:10, 20 - 25. 
198KoM 1945:10, 25 - 27. 
199Maailman terveysjärjestö 1950, 15 - 16. 
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Sairaanhoitajien oma komitea edelsi taas seuraavaa koulutusuudistusta. Tä-

män sairaanhoitajajärjestöjen komitean toiminta ajoittui vuosille 1948 - 1951.200 

Sairaanhoitajien työkomiteat täsmensivät koulutusta pienemmissä ryhmissä. Eräi-

siin sairaanhoitajien koulutusta koskevien lakien luonnoksiin pyydettiin asiantun-

tija-arviointeja helsinkiläisiltä sairaanhoitajakoulun johtajilta.201  

Sairaanhoitajakoulutuksen uudistaminen polki paikallaan, koska vuonna 1949 

asetettu Mustakallion komitea ei huonon ilmapiirinsä takia miltei saanut työtään 

valmiiksi.202 Vihdoin vuonna 1954 se täsmensi alemmassa sairaanhoidon koulu-

tuksessa käytetyt nimikkeet ja koulutusvaatimukset, lisäksi se lyhensi sairaanhoi-

tajien koulutuksen ja erotti erikoistumiskoulutuksen omaksi vuoden koulutuksek-

si.203  

Kahden valtioneuvoston asettaman komitean mietinnöt nousivat kulmakiviksi 

sairaanhoitajien koulutuksen uudistamisessa. Vuoden 1945 komiteanmietinnön 

avulla sairaanhoitajien koulutusta pyrittiin lyhentämään, mikä onnistui viimein 

vuoden 1954 komiteanmietinnön seurauksena. 

2.1.1 Toteuttamatta jäänyt komiteanmietintö 

Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden koulutus haluttiin järjestää uu-

delleen Suomen silloisia oloja silmällä pitäen, sanottiin nk. Palménin komitean 

mietinnössä vuonna 1945. Komitea asetti tehtäväkseen tutkia sairaanhoitajakoulu-

tusta ja antaa ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi. Komitean tehtävä oli selvittää 

mahdollisuuksia lisätä sairaanhoitoalalla työskentelevien lukumäärää ja vastata 

kysymykseen, voitaisiinko sairaanhoitajien opintoaikaa lyhentää ammattitasoa 

alentamatta.204 Komitea oli aloittanut työn kolme vuotta aikaisemmin maaseudun 

terveydenhuolto-oloja tutkineessa komiteassa puheenjohtajana olleen maaherra 

E. Y. Pehkosen johtamana. Maaherra Pehkonen joutui luopumaan puheenjohta-

juudesta komiteatyön loppuvaiheessa ja johdon otti professori A. J. Palmén.205 

Toinen maailmansota ei suuremmin hidastanut komitean toimintaa. 

                                                        
200Sorvettula 1998, 254 - 260. 
201Tarkastajien lausunto lakiehdotuksesta sairaanhoitajan toimesta ynnä tarkastuksin ja täsmennyksin. 
Kolmen tarkastajien lausunto asetusehdotuksesta sairaanhoitajan koulutuksesta vuodelta 1948: Aino 
Durchmanin, Venny Snellmanin ja yksi henkilöimätön lausunto. IP Kansio 80 Mac 7 II. KA.  
202Tallberg 2007, 172. 
203Terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta ja työnjakoa koskeva mietintö. KoM 1954:9, 49 - 50. 
204KoM 1945:10, 4. 
205KoM 1945:10, 3. 
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Palménin komitean työn tulokseen vaikutti kaksi erilaista näkökantaa: itse 

komitean ja sairaanhoitajajärjestöjen kanta. Palménin komitean lähtökohta oli, 

että yksinkertaisiin työtehtäviin ei tarvittu kolmivuotista koulutusta. Sairaanhoita-

jien koulutukseen pyrkijöiden tietopuolisia ansioita oli siksi arvostettu ohi käy-

tännön osaamisen.206 Palménin komitean rinnalla työskennelleellä sairaanhoitaja-

järjestöjen komitealla oli toisenlainen näkemys. Sen mielestä sairaanhoitajien 

työalan laajentumiseen ja monipuolistumiseen olivat vaikuttaneet lääketieteen 

saavutukset, yhteiskunnallisten olojen kehitys sekä vastuuntunnon voimistuminen 

yhteiskunnassa. Nämä olivat syyt, joiden vuoksi koulutusjärjestelmää tuli uudis-

taa. 207  Sairaanhoitajien näkemyserot, erilaiset tavoitteet ja toiminta Palménin 

komiteaan nähden aiheuttavat sen, että sairaanhoitajajärjestöjen komiteaa voi 

nimittää Palménin komitean ”varjokomiteaksi”. Näkemyseroista huolimatta viral-

linen komitea työskenteli ripeästi ja työn tulos oli, että sairaanhoitajien peruskou-

lutuksesta tuli 2-vuotinen (taulukko 1) ja erikoiskoulutuksesta vuoden mittainen. 

Palménin komitea ehdotti perustettavaksi myös sairaanhoitajien jatko-opiston, 

johon erikoisopinnot ja opettaja- ja hallintokoulutus liitettäisiin.208 Palménin ko-

mitea ymmärsi sairaanhoitajakoulun kasvatustehtävän ensisijaiseksi, siksi se pai-

notti ammattitaitoisten opettajien ja ylihoitajien kouluttamista Suomessa209, sillä 

nämä kasvattivat tulevia sairaanhoitajia.  

Terveyssisarlain voimaan saamiseksi työskennellyt terveyssisarten kouluttaja 

Tyyne Luoma oli komitean työn aikana edennyt lääkintöhallituksen virkamieheksi. 

Hän oli komitean ainoa sairaanhoitaja-asiantuntija. Kaksi muuta mietinnön alle-

kirjoittanutta oli lääkäreitä. Ei ole yllättävää, että komitean työn lopuksi tarkastaja 

Luoma joutui sanoutumaan irti komitean kirjoittamasta mietinnöstä, koska piti 

omaa eriävää mielipidettään toteuttamiskelpoisempana.210 Asiakirjoissa ei ilmene, 

miten paljon ja minkälaista mielipiteiden vaihtoa komitean sisällä Luoman ja 

lääkäreiden välillä oli ollut. Kummastusta aiheuttaa lääkäreiden halukkuus selke-

ästi poiketa sairaanhoitajien ehdotuksesta. Sairaanhoitajien mielipide haluttiin 

mitätöidä, kun lääkärit kääntyivät kätilö, ylihoitaja Berrit Kihlmanin näkökannalle. 

Komitean lääkärit pitivät parempana ylihoitaja Kihlmanin ehdotusta211, joka puo-

lestaan oli sairaanhoitajien komiteanmietintöön kirjattu eriävä mielipide. Kihlma-

                                                        
206Sorvettula 1998, 251. 
207Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 9. 
208KoM 1945:10, 20 - 21. 
209KoM 1945:10, 25. 
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nin mielipiteitä luultavimmin oli käytetty, koska ne olivat lääkäreiden mielipitei-

den suuntaiset. 

Palménin komitea ehdotti sairaanhoitajakoulutuksen esikarsintakriteeriksi 4 - 

6 kuukauden työskentelyä sairaanhoitolaitoksessa Ruotsin mallin mukaan. 212 

Tällainen ehdotus oli vastoin sairaanhoitajien ajattelua, mutta näin oli ylihoitaja 

Kihlman eriävässä mielipiteessään kirjoittanut.213 Ylihoitaja Kihlmanin perustelu 

oli, että opiskelijoiden innostus ja ymmärrys potilasta ja hänen tautiaan kohtaan 

olisi suurempi, jos teoriaopinnot eivät keskeyttäneet käytännöllistä harjoittelua. 

Tarkastaja Luoma ei hyväksynyt kyseistä esikarsintaa. Hänen mielestään harjoit-

telupaikoissa ohjaus oli niin eriarvoista, ettei työskentelystä ollut opetusjakson 

pohjaksi. Luoman mielestä sairaanhoitajaharjoittelu olisi ollut vain sellainen etu, 

josta olisi hyötyä heikommilla edellytyksillä opiskelemaan pyrkiville. Kotitalous-

alan koulu oli kuitenkin sovelias harjoittelupaikka, sillä silloin voitiin teoriaope-

tuksessa vähentää kyseistä opetusta. Jonkinlainen koulujen suorittama esikarsinta 

tai ammatinvalinnan ohjauksen suorittama esitietojen keruu olisi myös ollut mah-

dollinen.214 

Palménin komitea pyrki myös madaltamaan sairaanhoitajakoulujen pääsyvaa-

timuksia.215 Mutta sairaanhoitajat perustelivat ylioppilaiden ja keskikoulun käy-

neiden valintaa sillä, että kouluissa annettavalla opetuksella oli sivistysmerkitystä. 

Sairaanhoitajaopiskelija tarvitsi sivistystä osatakseen jo alun pitäen kohdella poti-

lasta arvokkaasti. Sairaanhoitajien koulutuksen yleisten periaatteiden nähtiin ole-

van siinä, että 

voidakseen mahdollisimman hyvin täyttää paikkansa valitsemallaan elämän-

uralla ihminen tarvitsee ammattikasvatusta. Tähän sisältyy kullakin ammat-

tialalla vaadittavien tietojen ja käytännöllisten taitojen opettaminen. Mutta ol-

lakseen täysipainoista, ammattikasvatukseen, joka johtaa työskentelyyn ih-

misten parissa, tulee myös liittyä yksilön persoonallisuuden muovaaminen, ts. 

kasvatus sanan varsinaisessa merkityksessä.216 

Sairaanhoitajien komitea edellytti, että sairaanhoitajan uralle aikovan luonteen-

ominaisuudet, kehitystaso ja yleissivistys täyttivät tietyt vaatimukset. Sairaanhoi-

tajalta edellytettiin käytännöllistä älykkyyttä ja kykyä johdonmukaiseen ajatte-
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luun, velvollisuudentuntoa ja luotettavuutta. Tulevan sairaanhoitajan tuli kuulua 

ihmistyyppiin, jonka mielenkiinto oli kohdistunut ihmisiin. Hänellä tuli olla myös 

kykyä epäitsekkääseen toimintaan. Komitean mielestä koulutiedot voivat osittain 

häipyä, mutta yleissivistävä kasvatus oli kuitenkin kehittänyt johdonmukaista 

ajattelutapaa ja arvostelukykyä.217 

Sairaanhoitajat pyrkivät lisäämään teoriaopintoja. Ylihoitaja Kihlmanin las-

kutavan mukaan uudessa opetusohjelmassa teoriaopintojen määrä olisi ollut jopa 

36,5 %218, kun ennen uudistuksia sairaanhoitajien koulutuksessa oli luokkaopetus-

ta vain 6 %219. Teoriaopinnot voitiin määritellä eri tavoin, esimerkiksi mitä sisäl-

lytettiin teoriaopetukseen. Kihlmanin näkemyksessä ero teorian ja käytännön 

opetuksen välillä olisi muuttunut huomattavan suureksi määrittelyeroista riippu-

matta. Palménin komitean mietinnössä oli piirteitä Kihlmanin ehdotuksesta, vaik-

ka se huomioi sairaanhoitajajärjestöjenkin kannan. Huomiointi näkyi teoriopinto-

jen eli luentojen ja kokeiden lisäämisenä (liite 3). Palménin komitea nimesi luen-

not ja tutkintoajan erilllisiksi opinnoiksi (taulukko 1). Palménin komiteanmietin-

nössä opiskelijoille tuli aluksi opettaa sairaanhoidon tekniikkaa teoriaopintojen ja 

käytännöllisten harjoituksien avulla. Harjoituksiin kuuluivat vuoteiden valmista-

minen, potilaiden säännöllinen peseminen ja pukeminen, ruokkiminen ja auttami-

nen luonnollisia tarpeita tehtäessä, lämpötilan, sydämen toiminnan ja hengityksen 

tarkkaileminen. Kyseessä olivat sellaiset sairaanhoitajan tehtävät, jotka ammatti-

taitoinen sairaanhoitaja suoritti ilman lääkärin määräystä. Näiden harjoitusten 

jälkeen tutustuttiin sisätautien, kirurgian, lastenhoidon, kotisairaanhoidon ym. 

erikoisalueisiin. Lopuksi omaa erikoistumisalaa harjoiteltiin käytännössä.220  
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Taulukko 1. Sairaanhoitajien koulutukseen ehdotetut oppiaineet. 

Palménin komitean ehdotus221 kk Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitean 

ehdotus222  

kk 

Valmistava koulu 3 Valmistava opetusjakso 4 

Sairaalatyöhön tutustuminen 1 Yleinen sairaanhoito 2 

Sisätautisten hoito yhdistettynä 

keuhkoalaan 

4 Sisätautien hoito 3 

Lastenhoito yhdistettynä 

kulkutauteihin  

4 Lastenhoito 4 

Kirurginen sairaanhoito 4 Kirurginen sairaanhoito 4 

Naistentautisten, synnyttäjien ja 

vastasyntyneiden hoito 

1½ Äitiyshuolto ja naistentautien hoito 1½ 

Mielisairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito ja huolto 2 

  Kulkutautien hoito 1 

Kotisairaanhoito ja terveydenhuolto 1½ Tuberkuloosihuolto ja kotisairaanhoito 1½  

Lukujakso, luentoja 1½ Luokkaopetusta ja käytännöllista harjoittelua 2 

Tutkintoaika ½ Kertausta, kuulusteluja, luokkaopetusta 1 

Lomaa 2 Lomaa 2 

Koulutuksen pituus 24 Koulutuksen pituus 28 

Terveyssisarten koulutuksen uudistamisen näkökulmasta seuraavat asiat nousivat 

keskeisiksi: Ensiksikin komitean mielestä maaseutuoloihin riitti lyhempi sairaan-

hoitajien koulutus, sillä kolmivuotinen koulutus maksoi paljon verrattuna suoritet-

tavaan työhön. Maaseutuolot olivat vaatimattomat ja kaupungissa maksettava 

palkka paremmin kompensoi kolmivuotista koulutusta.223 Kuitenkin maaseudulla 

asui kaksinkertainen väestömäärä kaupunkeihin nähden ja väen oletettiin vielä 

lisääntyvän.224 Tässä näkemyksessä ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ei koettu 

merkitykselliseksi. Vähentämällä teoriaopetusta koulutuksessa vähennettiin hoita-

jien tiedon tasoa ja osaamista terveysneuvonnan antamiseen. 

Toiseksi käytiin kiivasta keskustelua opiskelijoiden sisäänottokriteereistä. Ta-

voitteena oli hakijoiden koulusivistyksen laskeminen. Sairaanhoitajiksi alun perin 

alettiin ottaa etupäässä naisia, jotka olivat käyneet tyttökoulun tai seminaarin tai 

omasivat vastaavan sivistysmäärän.225 Pääsyvaatimuksena sairaanhoitajakouluun 

1940-luvulla oli 19 - 29 vuoden ikä ja sairaanhoitajan toimen vaatima terveys, 
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hyvä maine sekä vähintään ylemmän kansakoulun oppimäärä tai vastaavat tiedot. 

Suuremman koulusivistyksen omaavalle tuli kuitenkin antaa etusija.226 Sisäänoton 

kriteerien alentaminen olisi mahdollistanut sen, että myös opetuksen tavoitteet 

olisivat alentuneet. 

Kolmanneksi komiteanmietinnössä huomioitiin, että opiskelijoiden valintata-

pa oli ollut epäluotettava. Kansakouluopinnot eivät riittäneet, vaan opiskelemaan 

otettiin keskikoulun käyneitä ja ylioppilaita. Muut soveltuvuustekijät oli jätetty 

huomioimatta.227 Komitean mielestä alalle oli tullut soveltumatonta ainesta, vaik-

ka jo 1940-luvun alkupuolella järjestettiin joissakin kouluissa kahden ensimmäi-

sen viikon aikana sielutieteellisiä eli psykologisia soveltuvuuskokeita. Sopivuus 

koetettiin huomioida myös niin, että pyydettiin kahden luotettavan henkilön suo-

situs hakijasta.228, 229 Kun komitea määritteli soveltumattoman aineksen, se oli 

opiskelijoita ennakolta seulovaa, eikä komitea luottanut siihen, että koulut olisivat 

osanneet itse määritellä soveltuvuuden. 

Sairaanhoitajien työkomiteat230, jotka tekivät oppiaine- ja koulutuskohtaisia 

suunnitelmia, olivat sopeuttaneet omat opetuksen suunnittelun perustelunsa työ-

elämälähtöisiksi ja työelämän kehitystä vastaaviksi. Samalla sairaanhoitajajärjes-

töt pyrkivät pitämään sairaanhoitajien koulutuksen tason korkeana. Ne eivät suos-

tuneet luopumaan kolmivuotisesta sairaanhoitajien koulutuksesta231, puhumatta-

kaan lääkäreiden mielestä liian korkeista koulutukseen pääsyn kriteereistä 232 . 

Sairaanhoitajajärjestöjen näkemys ohitti käytännössä virallisen valtionhallinnon 

komitean näkemyksen. Tällainen ”varjokomitean” työskentely suoranaisesti esti 

Palménin komitean työn tuloksen toteutumisen. 

2.1.2 Käänteentekevä komiteanmietintö 

Valtion komiteanmietintö vuodelta 1954 muutti ratkaisevasti sairaanhoitajien 

koulutuksen. Mietintö oli ensisijaisesti tarkoitettu sairaanhoitajien ja apuhenkilö-
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kunnan koulutuksen ja työnjaon selventämiseksi. Komiteasta käytettiin nimeä 

Terveydenhuoltohenkilöstön työnjako- ja koulutuskomitea. Sen toiminta kesti 

viisi vuotta. Tämän nk. Mustakallion komitean raportissa olivat ehdotukset ter-

veydenhuoltohenkilöstöä koskevista laeista ja asetuksista sekä asetusehdotukset 

tällaisten henkilöiden koulutuksesta.233 Koulutuksen opetusperiaate, toisin sanoen 

opiskelijatyövoiman vapauttaminen koulutukseen sekä jatko-opintojen toteutta-

misen periaate olivat Mustakallion komitean erityistehtäviä.234 

Mustakallion komitea otti vaarin muuttuneesta ajasta.235  Se piti tärkeänä 

ajanmukaistaa lainsäädäntöä sellaiseksi, kuin käytännöt eri työryhmien välillä 

terveydenhuollossa olivat vakiintuneet. Edellisen komiteanmietinnön jälkeen oli 

tapahtunut muutoksia. Apuhenkilökunnan määrä oli lisääntynyt hoitotyössä ja 

samalla sairaanhoitajat olivat jatkokouluttaneet itseään. Sairaanhoitajista oli pulaa 

monestakin syystä. Heistä vain puolet saavutti eläkeiän työssään. Huomattavaa oli, 

että kotirouviksi jäi jopa yksi kolmasosa ja terveydenhoitajista suuri osa oli muu-

alla kuin kunnassa työssä.236 

Mustakallion komitealle työnjakokysymykset olivat keskeisiä. Tarvittiin 

työntutkimuksia selvittämään koulutettujen sairaanhoitajien ja apuhenkilökunnan 

välistä työnjakoa.237 Apuhoitohenkilökunta ja tekniset apulaiset olivat sodan jäl-

keen uusia ammattilaisia. Heitä oli sairaaloissa miltei yhtä paljon kuin koulutettu-

ja sairaanhoitajia. Heidän koulutuksensa tuli ajanmukaistaa.238 Käytännössä sai-

raanhoitaja huolehti erikoistoimenpiteet, opetti ja ohjasi, mutta potilaan varsinai-

sesti hoiti apuhoitaja. Siksi komitea ehdotti, että hoitotoimenpiteistä huolehti yksi 

ja sama henkilö tai käytettäisiin työryhmäjärjestelmää.239 Nyt ensimmäisen kerran 

käsiteltiin sairaanhoitajien tulevaisuutta laajassa ammattiryhmien kokoonpanos-

sa.240 Mustakallion komiteanmietinnössä havainnollistettiin terveydenhuoltohen-

kilöstön hierarkia. Komitea ehdotti terveydenhuoltohenkilöstön jakamista pää-

ryhmiksi. Komitea kutsui hallinnon ja pedagogiikan suorittaneita esihoitajiksi, 

mikä oli Suomen Akatemian kielitoimiston suositus241. Esihoitajat olivat pyrami-

dikuvion huippu, jonka alapuolella olivat erikoissairaanhoitajat ja sairaanhoitajat. 
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Apusisaret ja lastenhoitajat työskentelivät sairaanhoitajien alaisuudessa, mutta 

omatoimisesti.242 Komitea totesi, että tällainen käytännössä muovautunut työnja-

ko oli pääpiirteissään oikea.243 

Komitea kiinnitti huomion siihen, että olipa kyseessä mikä ammattikunta ta-

hansa, niin potilaan kanssa työskentelevä henkilö oli omalla persoonallisella työs-

kentelyllään vastuullinen siitä, millaista apua potilas sai.244  

Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että luottamuksellisen keskustelun syntymisen 

edellytyksenä olevan suhteen potilaaseen saavuttaa lähinnä se sairaanhoitaja 

tai alihoitaja, joka yleishoitoon kuuluvia tehtäviä suorittaessaan eniten joutuu 

potilaan itsensä kanssa kosketukseen. Tällöin riippuu hoitavan henkilön per-

soonallisuudesta, koulutuksesta ja kokemuksesta, minkälainen tulee olemaan 

hänen antamansa apu.245 

Sairaanhoitajan antaman avun menetelminä käytettiin henkilökohtaisia keskuste-

luja ja potilaan tilan herkkää huomiointia, havainnoista tiedottamista lääkärille 

sekä osallistumista hoidon suunnitteluun. Sairaanhoitaja tulkitsi potilaan henkilö-

kohtaisia tarpeita ja sairaanhoitajan työn näkemystä kokonaishoidossa.246  

Sairaanhoitajien koulutus oli muuttunut vain hieman valtion edellisen koulu-

tuskomitean ehdotusten suuntaisesti. 1950-luvullakin opiskelu kesti kolme vuotta, 

viimeinen puoli vuotta oli erikoistumisopintoja (liite 5). Hieronta ja ruuanlaitto 

olivat poistuneet opetusohjelmasta. Sosiologiaa oli tarpeellisesti lisätty. Psykolo-

gian nähtiin sisältyvän moneen oppiaineeseen. Opetusmenetelmät olivat muuttu-

neet kaikkein eniten. Opetusmenetelminä olivat keskustelut ja opetuskokonai-

suuksien nivominen toisiinsa. Kenttäopetukseen oli saatu tavoitteet. Hämmästyt-

tävää on, että edellisen komitean antaman harhaiskun leiman247 saanut uusimuo-

toinen terveyssisarkoulutus nyt saikin kiitosta ja kehuja siitä, että sen avulla ter-

veydenhuollon näkökulma oli sairaanhoitajienkin koulutuksessa. Maan laajuisesti 

oltiin koettu, että uusimuotoiset terveyssisarkoulut olivat olleet kiitettävän aktiivi-

sia opetusohjelmien ja opetusmenetelmien kehittämisessä.248 

Sairaanhoitajien koulutuksen nähtiin vaativan tehostamista. Tällä perusteella 

koulutus muutettiin 2½-vuotiseksi ja erikoiskoulutus erotettiin itsenäiseksi koulu-
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tukseksi. Valmistava koulu ns. sairaanhoitajien esikoulu jäi pois ohjelmasta. Val-

mistavan koulun teoriapainotteisuudesta ei ollut hyötyä varsinaisiin opintoihin 

siirryttäessä, sillä opiskelijat olivat ihmeissään käytännön ja teorian ristiriidoista. 

Uuden koulutuksen tarkoitus oli antaa sairaanhoitajan tehtävän edellyttämät tiedot 

ja taidot ja auttaa opiskelijaa asennoitumaan oikein ihmisiin ja tulevan työnsä 

vaatimuksiin. Lisäksi peruskoulutuksen tuli auttaa opiskelijaa kypsymään arvoste-

lukykyiseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi yksilöksi.249 Erityisesti painotettiin, että 

syventävällä jaksolla oli tarkoitus lisätä psykologisia aineita, mutta suunnitelma 

oli vielä avoin. Sairaanhoitajille asetettiin tasokkaat vaatimukset, mutta jos ope-

tusnäkökohdat huomioitiin, niin komitean mielestä oli mahdollista, että vaatimuk-

set täyttyivät.250 

Mustakallion komiteanmietinnössä ehdotettiin, että teoriaopintojen ja käytän-

nön erilaisuutta vähennettäisiin. Tämä toteutui, kun opettajat ohjasivat ja valvoi-

vat myös käytännön jakson. Edellytyksenä oli, että opettajien määrää lisättiin. Eri 

alueiden kokonaiskäsityksen oletettiin muodostuvan paremmaksi, jos käytäntö ja 

teoria olivat yksi asiakokonaisuus. Ajallisesti teoria ja käytäntö oli tarkoitus sijoit-

taa samaan lukujaksoon. Komitea halusi vaalia nuoren kasvamista sairaanhoitajan 

ammattiin antamalla riittävästi aikaa kypsymiseen, siksi vain yhden kasvattajan 

oli tarkoitus opastaa ja valvoa sairaanhoitajaopiskelijaa opintojen syventävässä 

vaiheessa.251 Opettajasta tuli näin tärkeä tuki opiskelijan ammatilliseen kasvuun. 

Mustakallion koulutuskomitea korosti, että opetuksen tarkoitus oli antaa kuva 

terveydenhuollon kokonaisuudesta, jonka osa sairaanhoito oli. Siirtyminen luku-

kausijärjestelmään lähensi sairaanhoitajakoulutusta muihin koulujärjestelmiin, 

kun sairaanhoitajaopiskelijat saivat joulu- ja kesäloman kuten muutkin opiskelijat. 

Siihen saakka koulutus oli koettu läkähdyttäväksi kokoavien taukojen puuttuessa, 

mutta nyt opiskelijoiden terveydentila ja työaika sekä luokkaopetuksen ja käytän-

nöllisen opetuksen suhde huomioitiin.252 Pääsyvaatimukseksi vakiinnutettiin pää-

sääntöisesti keskikoulun oppimäärä.253  

Komitean mielestä sairaanhoitajakoulujen hallintoa tuli uudistaa. Sairaanhoi-

tajien Jatko-opisto-Valtion Terveydenhuolto-opisto oli toiminut edelläkävijänä 

opetuksen suunnittelussa, siksi sen arvokkaita kokemuksia tuli hyödyntää. Jatko-

opintoja verrattiin korkeakouluopintoihin, kun opinnoissa oli virkatutkintoon 
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johtava linja. Akateemisuus koulutuksesta kuitenkin uupui. Jatko-opintojen järjes-

tämiseen ei haluttu puuttua254, vaikka todettiin WHO:n kannustavan asian järjes-

tämistä255. 

Helsingissä 1950-luvun puolivälissä sairaanhoitajien opinnoissa oli yksi kol-

masosa luokkaopetusta ja loput käytännön harjoittelua. Opetusta pyrittiin vielä 

tehostamaan. 256  Mutta vielä 1960-luvulla nk. Pesosen paperin avulla pyrittiin 

antamaan kaksi vuotta käytännössä olleille sairaanhoitajille erikoissairaanhoitajan 

pätevyys ilman teoriaopintoja.257 Teorian merkitys erikoissairaanhoitajan ammat-

tikasvatuksessa nähtiin silloin toisarvoiseksi, vaikka Mustakallion komitean mie-

lestä ”nykyaikaisen sairaanhoitajan työn edellytettiin huomioivan terveydenhoito-

työn ajankohtaisen kehityksen ja ajankohtaisia sosiaalisia suuntauksia”.258 Lääke-

tieteen kehitys ja yhteiskunnalliset muutokset asettivat vaatimuksia terveyssisar-

ten koulutukselle seuraavalla tavalla: 

Ensiksi terveyssisarten ja kätilöiden vastuu oli kasvanut maaseutuoloissa, sik-

si juuri heillä tuli olla hyvä peruskoulutus. Erikoisalojen kehittyminen lääketie-

teen kehittymisen myötä vaati erikoistumisjakson tason nostoa.259 Mutta keskityt-

täessä teknisiin toimenpiteisiin potilaan sosiaaliseen taustaan perehtyminen ja 

hänen ymmärtämisensä yksilönä jäivät vähemmälle huomiolle. Siksi jo hoidon 

suunnittelussa tuli ottaa huomioon potilaan sosiaaliset ja tunnetekijät. Potilaan tuli 

osallistua kotihoidon suunnitteluun. Omaiset voivat auttaa potilasta sopeutumaan 

kotona, kun saivat siihen terveyssisaren tuen.260 

Toiseksi useat kansantaudit voitiin hoitaa osittain kotona, siksi kotisairaan-

hoidon tasoa oli kehitettävä. Työ edellytti itsenäistä toimtaa ja sen mukaista kor-

keatasoista koulutusta. Komitea halusi keskittää kotisairaanhoidon terveyssisarille. 

Näin terveyskasvatuskin voitiin suorittaa silloin, kun perheen asennoituminen oli 

sopivimmillaan. Kodin yksilöllisten erityispiirteiden ja yhteiskunnallisen taustan 

ymmärtämisen tuli johtaa menettelytapojen soveltamiseen yksilöllisesti. Kodista 

ja muusta yhteiskunnasta saatava hyöty olivat työn tärkeitä edellytyksiä. Kotisai-

raanhoito oli varsin huomattavalta osalta potilaiden ja heidän omaistensa neuvon-

                                                        
254KoM 1954:9, 61 - 62. 
255Ibid. 
256Havanto 1989, 80. 
257Jokinen 1996, 144. 
258KoM 1954:9, 51. 
259KoM 1954:9, 33. 
260KoM 1954:9, 38. 



 59

taa ja opetusta. Tähän tarvittiin erikoisosaamista, jota terveyssisarkoulutus an-

toi.261 

Sairaanhoitajakoulutuksen uudistamiselle annettiin tavoitteeksi vuosi 

1965.262, 263 Tämä edellytti seuraavia kiireellisiä toimenpiteitä: uusien oppilaitos-

ten perustamista ja uusien virkojen saamista pyramidimallin mukaisesti. Uusille 

opettajille annettiin erityinen tehtävä toimia opetuksen tehostajina ja syventäjinä. 

Mustakallion komitea keskitti koulutuksen suunnittelun lääkintöhallitukselle, 

jonka tuli laatia opetussuunnitelmat kullekin koulutettavalle ryhmälle. Lääkintö-

hallituksella tuli hyväksyttää myös koulujen opetustuntimäärät. 264  Yksittäisille 

sairaanhoitajakouluille annettiin ohjeet omien toimintakertomusten laadintaan.265 

Uutuus oli, että kokonaisuuden muodostavat ja toisiaan täydentävät sairaanhoidon 

alat oli koottu yhtenäisiksi jaksoiksi: sairaanhoidon perusteiden jaksoksi, eri alo-

jen sairaanhoidon jaksoiksi ja syventäväksi jaksoksi.266 

2.2 Kasvatukselliset ohjeet 

Komiteoiden lisääntynyt käyttö valtiollisen ohjauksen välineenä jäi sotien jälkei-

sen valtionhallinnon kehityksen yleiseksi piirteeksi.267 Koulutusta suunnittelevia 

komiteoita oli usealla koulutusasteella. Siksi saman ajankohdan kansakoulun, 

ammatillisen koulutuksen ja yliopiston komiteasuunnittelua ja päätöksentekoa voi 

verrata keskenään. Kansakoulun opetusta suunnittelivat sodan ajan komiteassa 

opettajankoulutuksen saaneet henkilöt ja kaksi kouluneuvosta sekä kaksi maanvil-

jelijää.268 Korkeakoulun suunnittelussa myöhemmin, 1960-luvun alussa, oli mu-

kana neljä väitellyttä tohtoria, lakitieteilijöitä ja valtiotieteilijöitä sekä filosofi.269 

Yleensä olivat tutkintojen sisällön asiantuntijat enemmistönä vastaamassa suun-

nittelusta. Sairaanhoitajien koulutus kuitenkin muodosti poikkeuksen. Valtion 

                                                        
261KoM 1954:9, 42 - 43. 
262KoM 1954:9, 65. 
263Sairaanhoitajien koulutuksen uudistamista valmisteltiin siten, että ensimmäinen painettu sairaanhoi-
tajien koulutuksen opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 1964. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuun-
nitelma 1964. 
264KoM 1954:9, 65 
265Sorvettula 1998, 260. 
266KoM 1954:9, 51 - 52. 
267Hovi et al. 1989, 24. 
268Kansakoulun jatko-opetusta koskevien lakien ja asetusten muutosehdotuksia koskeva mietitntö. 
KoM 1945:5. 
269Yliopistojen ja korkeakoulujen koulutuskapasiteetin lisäämistä ja mahdollisten uusien korkeakoulu-
jen perustamista koskeva mietintö. KoM 1965: B22. 
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asettamissa sairaanhoitajien koulutuskomiteoissa yleensä lääkärit olivat enemmis-

tönä päättämässä. Toki suunnittelussa olivat mukana sekä sairaanhoitajat että 

muut komiteoihin valitut henkilöt.270 Lääkäreiden päätöksillä oli kauaskantoiset 

vaikutukset. Kuten aiemmin ilmeni, niin komiteoiden ammattikuntajaolla oli 

seurauksia komiteatyöskentelyyn ja lopputulokseen (luku 2.1.1).  

Koulutusta suunnitelleet komiteat sovelsivat kunakin ajankohtana vaikutta-

neita kasvatusaatteita. Ajankohtia yleisesti luonnehtivat tunnuspiirteet olivat sel-

västi tunnistettavissa komiteanmietinnöissä. Esimerkiksi vuoden 1939 maaseudun 

terveydenhuolto-oloja tutkinut komitea271 liittyi ajankohtaan, jolloin korostettiin 

kansallisia arvoja ja kansallisvaltiota. Silloin vallitsi laman jälkeinen pysähtynei-

syys koulutuksen suunnittelussa.272 Sodan jälkeisessä siirtymä- ja uudelleenarvi-

oinnin vaiheessa ei enää korostettu kansallisia arvoja, vaan kansalliset arvot jou-

tuivat uudelleenarviointiin. Oikeistokriittisyydestä löytyi yksittäinen, mutta hyvin 

kuvaava esimerkki kansakoulukomitean mietinnössä vuodelta 1945. Siinä va-

semmistolaiset järjestöt vaativat liian oikeistolaisen aineen puhdistamista opetus-

materiaalista.273  

Opetusopillinen näkökulma muuttui 1940- ja 1950-luvulla. Saksalainen ns. 

herbartilainen ajattelu vaikutti opetuksessa etenkin 1940-luvulla. Silloin opetus-

oppi sisälsi opetuksen järjestämisen ja opetuksen antamisen.274 Kasvatustieteen 

professori Mikael Soinisen muovaamassa kansakoulun opetussuunnitelmassa 

olivat tiedolliset, oppiainekohtaiset tavoitteet. Näistä ulkokohtaisista oppimisen 

tavoitteista siirryttiin oppimisen sisäistämiseen, kun Soinisen kasvatusideologiaa 

seurasi Koskenniemen kasvatusideologia. Kasvatustieteen professori Matti Kos-

kenniemi esitti jo vuonna 1944 deweyläisen oppimisnäkemyksensä, jossa oppi-

miskokemukset ja oppimisprosessit olivat keskeisiä.275 Näkemys perustui sosiaa-

lipsykologiaan. Professori Koskenniemen mielestä ammattikasvatus ei ollut niin-

kään kasvatusta ammattiin, vaan kasvatusta ammatissa.276 Tämä oppimisnäkemys 

kirjattiin komiteanmietintöön vasta vuonna 1952.277 

                                                        
270KoM 1939:9; KoM 1945:10; KoM 1954:9. 
271KoM 1939:9. 
272Hovi et al. 1989, 55. 
273KoM 1939:9, 6. 
274Nykyajan käsitteiden avulla voidaan määritellä Soinisen opetusoppi eli didaktiikka niin, että ope-
tuksen järjestäminen on opetuksen rakenne ja opetuksen antaminen on opetuksen sisältö. Soininen 
1945, 93. 
275Lampinen 2003, 42. 
276Tuominen & Wihersaari 2006, 63. 
277Lampinen 2003, 42. 
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1950-luvun alussa toimineet komiteat osuivat ajankohtaan, jolloin Suomeen 

luotiin uutta koulutuspolitiikkaa, ns. toisen tasavallan koulutuspolitiikkaa. Elettiin 

sodanjälkeistä uudelleenorientoitumisen aikaa. Ammatillisen ja akateemisen kou-

lutuksen perustassa vahvistui eräänlainen meritokratisuus. Siirryttiin yksilökes-

keisemmän lähestymistavan suuntaan. Esiin nousivat yksilön yhteiskunnallisen 

aseman, hyvinvoinnin ja kilpailuedellytysten parantaminen sekä yleensä yksilöta-

son hyötynäkökohtien ottaminen huomioon. Elinkeinorakenteen muuttuminen 

aiheutti yhteiskunnan keskiluokkaistumisen.278 

Opiskelijan asema perustui koulutuksen taustalla vaikuttaneeseen ajatteluun. 

Ajattelutavassa tapahtui näkyviä muutoksia sodan- ja jälleenrakennuksen aikana. 

Demokraattinen ajattelutapa omaksuttiin nopeasti 1950-luvulla. Kun vielä 1940-

luvun alussa kansalaissota oli ollut vahvasti ihmisten mielessä ja kansalliset arvot 

esillä, niin demokraattisia arvoja ei ollut mainittu komiteanmietinnöissä.279 Mutta 

1950-luvulla ajateltiin, että opiskelija ei ollut vain opetuksen vastaanottaja. Hän 

oli yksilö, joka oli samalla sekä kotipiirinsä että ympäristönsä ja omien taipumus-

tensa alainen.280 Tällainen ajattelutapa sopi erityisen hyvin 1960-luvulta eteenpäin 

muodissa olleeseen ammattikasvatuksen kehittämisajatukseen.281 Ammattikasva-

tus liittyi vahvasti 1960-lukuun.282 Yhteiskuntatieteilijä Pekka Kuusen sosiaalipo-

liittisessa näkemyksessä 1960-luvun koulutuspolitiikka mainittiin ohimennen jopa 

valtion taloudellisenkin kasvun edistäjänä283.  

Suomeen saatiin kansainvälisiä vaikutteita 1960-luvulla. Ajankohdan komite-

at olivat luonteeltaan tilapäisiä ja lyhytkestoisia, koska ne olivat tietyt tehtävät 

selvitettyään laatineet mietinnön toimenpide-ehdotuksineen.284 Kasvatusaatteiden 

pohdinnalle ei ollut aikaa. Poliittiset ideologiat alkoivat näkyä mietinnöissä, sillä 

komitealaitoksen kautta olivat jotkut intressipiiritkin olleet oikeutettuja osallistu-

maan komitean työhön.285 

Yleisesti voi todeta, että eräs ihmisen peruskatsomuksissa tapahtuneista muu-

toksista oli painopisteen siirtyminen humanismipohjaisesta elämänkatsomuksesta 

biologis-teknisesti sävyttyneeseen.286 Tällä oli merkitystä myös kasvatusaatteisiin 

                                                        
278Hovi et al. 1989, 86. 
279Hovi et al. 1989, 55. 
280Hovi et al. 1989, 106. 
281Kuusi 1961, 131 - 132. 
282Lampinen 2003, 72. 
283Kuusi 1961, 131 - 132. 
284KoM 1965: B22, 18. 
285KoM 1965: B22, 19. 
286Viljanen 1979, 101. 
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ja opiskelijan asemaan oppimistapahtumassa. Kun mekanistinen oppimisnäkemys, 

behaviorismi, alkoi näkyä opetuksessa 1940-luvulta eteenpäin, niin herbartilai-

suudesta oli siirrytty Deweyn ja Skinnerin kautta behaviorismiin 1950-luvulle 

tultaessa.287 Silloin kasvatus oli saanut psykologisia painotteita ja oppijan yksilöl-

lisyys korostui. Näkemykset kasvatuksesta muuttuivat uusien tietojen myötä. Eri 

koulutuksissa asiaan kiinnitettiin huomiota eri tavalla. Koulutus ja koulutuksen 

suunnittelu poikkesivat koulutuksissa ja kouluasteissa toisistaan. Koulutoimen 

hajanaisuudesta johtuen Valtioneuvosto nimitti komitean vuonna 1958 opetushal-

linnon yhtenäistämiseksi.288 

2.2.1 Opetusohjelmasta opetussuunnitelmaksi 

Sairaanhoitajien opetuksen käsitteistön muuttuminen kuvaa ajattelun muuttumista. 

Asennoituminen sairaanhoitajien opetukseen eri aikoina heijastelee eri kehitys-

suuntauksia. Siten kyseinen kehityssuuntaus voi valaista nykyisiäkin käytäntö-

jä. 289  Yksi tällainen kehityssuuntaus oli opetusohjelman kehittyminen opetus-

suunnitelmaksi, sillä suunnittelu miellettiin opetuksen keskeiseksi ohjaajaksi. 

Sairaanhoitajien opetuksen sisältöjä ja etenemistä kuvattiin opetusohjelman avulla 

1940 - 1950-luvulla. Rinnakkaisena esimerkkinä opetusohjelmalle voi mainita 

kansakoulun opetuksessa käytetyn käsitteen opetussuunnitelma290, joka kuvasi 

sitä tapaa, millä lapset ja nuoret saatiin oppimaan asiat. Heille opetettiin pääsään-

töisesti tietopuolinen opetus suunnitelman mukaisesti. Valtionhallinnon tasolla 

käytettiin opetussuunnitelman käsitettä jo vuoden 1945 kansakoulukomitean mie-

tinnössä. Kansakoulu, oppikoulu ja kansalaiskoulu toimivat kansallisen opetus-

suunnitelman mukaisesti.291 

Sairaanhoitajien koulutuksessa samana ajankohtana oli toisin. Käsitettä ope-

tusohjelma käytettiin opetussuunnitelman sijaan. Opetusohjelma sisälsi käytän-

nöllisen ja tietopuolisen opetuksen. Sairaanhoitajien opetussuunnitelma sitä vas-

                                                        
287Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, 85 - 90; Viljanen 1979, 156; Hall & Linzey 1978, 640. 
288Nurmi 1981, 114. 
289Matilainen 2001, 214. 
290Jo vuonna 1925 postuumisti ilmestynyt kasvatusopin professori Soinisen Maalaiskansakoulujen 
opetussuunnitelma -niminen komiteanmietintö oli nimetty opetussuunnitelmaksi. Soininen 1945, 6; 
Soinisen varsinainen oppikirja sisälsi käsitteet opetusohjelma ja opetussuunnitelma. Opetussuunnitel-
maoppi-luvussa ilmenee, että kuvaillessaan omia ehdotuksiaan Soininen käyttää käsitettä suunnitelma 
ja kirjoittaessaan valtion ohjeista hän käyttää ohjelmaa. Soininen 1945, 99 - 127. 
291KoM 1945:5, 9. 
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toin kuvasi yhden opettajan luokkaopetuksen tuntisisältöjä ja -määriä.292 Opetus-

suunnitelman laati sairaanhoitajaopettaja vaikkapa lääkärin luennoista ja esimer-

kiksi USA:ssa luentojen opetussuunnitelma monistettiin opiskelijoille.293 Tosin 

sairaanhoitajakoulun ohjesäännössä käsite taas laajeni seuraavasti: 

johtokunnan tulee tarkastaa ja hyväksyä koulun johtajattaren laatima, lääkin-

töhallituksen opetusohjelmaan perustuva koulun opetussuunnitelma.294  

Opetusohjelma sisälsi aluksi vain sairaanhoitajien koulutuksen. Myöhemmin tuli 

tärkeäksi miettiä eroja sairaanhoitajien ja apuhoitajien koulutuksen välillä, siksi 

vuoden 1948 - 1951 komiteaa295 varten suunniteltiin lakia sairaanhoitajien koulu-

tuksesta. Oli luonnollista, että sairaanhoitajien koulutuksen tarkastaja Venny 

Snellman ja Helsingin sairaanhoitajakoulun johtaja Aino Durchman olivat suun-

nittelussa mukana. Kirjoittamiinsa lakiluonnoksiin sekä Snellman että Durchman 

yrittivät saada asetusehdotuksen samaan kohtaan opetusohjelman sijasta käsitteen 

opetussuunnitelma. He olivat molemmat lausunnoissaan ylipyyhkineet sanan 

ohjelma ja tämän yläpuolelle kumpikin omaan paperiinsa kirjoittanut suunnitel-

man. 296  Tällainen merkitsemistapa sisälsi selvästi heidän omia ajatuksiaan. 297 

Näytti siltä, että heillä oli pyrkimys uudenaikaistaa sairaanhoitajakoulutuksen 

käsitteitä ja ehkä kansainvälistää koulutusta vastaamaan USA:ssa ja Kanadassa 

käytössä olleita käsitteitä. 298  Kolmannessa henkilöimättömässä lausunnossa, 

mahdollisesti Valtion Terveydenhuolto-opisto- Sairaanhoitajien Jatko-opiston 

johtajan Irja Pohjalan lausunnossa, asetusehdotuksesta todettiin lisäksi, että ang-

losaksiselta kuulostava sana sairaanhoitajakoulu olisi vaihdettava sairaanhoito-

opistoksi. Perusteluna oli, että näin järjestelmä saisi joustavuuden, mikä vastasi 

elävää elämää. 299  Modernista ajattelusta huolimatta kolmannessa lausunnossa 

käytettiin silti edelleen korjaamattomana vanhanaikaista opetusohjelmaa. 

                                                        
292 Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen 
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293Snellman, “Piirteitä sairaanhoitajakoulutuksesta ja sairaanhoidosta U.S.A:ssa” (art.). Epione 1947, 
67 - 69. 
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Kolmen tarkastajien lausunto asetusehdotuksesta sairaanhoitajan koulutuksesta vuodelta 1948: Aino 
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298Univesity of Toronto Calendar, School of Nursing 1939 - 1940. BN. 
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Kolmen tarkastajien lausunto asetusehdotuksesta sairaanhoitajan koulutuksesta vuodelta 1948: Aino 
Durchmanin, Venny Snellmanin ja yksi henkilöimätön lausunto. IP Kansio 80 Mac 7 II. KA.  
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Vielä 1950-luvullakaan Mustakallion komitealle käsitteet ohjelma ja suunni-

telma eivät olleet vakiintuneet. Mietinnössä käytettiin suunnitelmaa lääkintöhalli-

tuksen suunnittelusta300 ja ohjelmaa koulujen omista suunnitelmista.301 Mielen-

kiintoinen mutka Mustakallion komitean käsitteissä oli sanamuoto ohjelmasuun-

nitelma, joka tarkoitti sairaanhoitajien peruskoulutuksen ohjelman suunnitel-

maa.302 Käsite ohjelmasuunnitelma voi myös kuvata epävarmuutta, jolla ohjelman 

toteutusta odoteltiin. Olihan aikaisempi, vuoden 1945 ehdotus jäänyt miltei to-

teuttamatta. Vaikka Snellman kirjoituksessaan Epionessa vuonna 1948 ilmaisi 

halunsa luopua kompromisseista ja puolinaisuuksista sairaanhoitajakoulutukses-

sa303, niin ohjelmasuunnitelma kuulosti juuri sellaiselta.  

Vielä vuonna 1956 Oulussa kentän ja koulun välisen keskustelun muistiossa 

kerrottiin sairaalan henkilökunnan toivoneen, että valittaisiin kutakin sairaanhoi-

don alaa varten oma toimikunta, joka suunnittelisi kyseisen alan ohjelmaa. Ni-

menomaan ohjelmaa siis toivottiin esimerkiksi kirurgian, sisätautien ja lastensai-

raanhoidon opetukseen kentällä ja koulussa.304 Tämä kuitenkin kuulosti jo van-

hanaikaiselta. 

Käsitesotkuista huolimatta Mustakallion komitea selkiytti koulu- ja opis-

to -käsitteiden käytön. Komitea teki yksioikoisen kannanoton siitä, että sairaan-

hoitajien perusopinnot suoritettiin kouluissa ja erikoistumisopinnot opistoissa.305 

Siten yksi oppilaitos saattoi toimia sekä kouluna että opistona. Valtion Terveyden-

huolto-opistolla oli havainnollinen nimi, mutta vuodesta 1954 eteenpäin myös 

Oulun ja Porin terveyssisarkoulut saivat kutsua itseään opistoiksi.306 

Tällainen esimerkki käsitteiden muuttumisesta havainnollisti sen, että toiveet 

sairaanhoitajakoulutuksen uudistamisesta edes kielen tasolla tyrehtyivät viimeis-

tään valtion nimeämien komiteoiden kirjoituksissa. Vain liitteenä olleeseen lakiin 

terveydenhuoltohenkilökunnasta ja sen yhteen pykälään oli kirjoitettu opetus-

suunnitelma opetusohjelman sijaan.307 

                                                        
300KoM 1954:9, 47. 
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2.3 Sairaanhoitajien koulutuksen organisointi 

Sairaanhoitajapula oli lääkintöhallituksen sairaanhoitajien koulutuksen tarkastajan 

Venny Snellmanin mielestä avainasemassa siinä, että uusimuotoisia terveyssisar-

sairaanhoitajakouluja yleensä perustettiin. Nämä koulut osoittautuivat myöhem-

min sairaanhoitajakoulutukselle merkityksellisiksi, sillä ne toimivat oivallisena 

sisäänpääsynä uusille ideoille, metodeille ja systeemille.  

De nya skolorna är ypperliga inkörsportar för nya idéer och metoder och 

system.308 

Snellman kertoi näin ruotsinkielisessä päivälehdessä jäätyään eläkkeelle tarkasta-

jan virasta. Sairaanhoitajien koulutuksen tarkastajana juuri hänen oma osuutensa 

koulujen synnyttämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tukemisessa oli merkittävä, 

mistä kerrotaan seuraavassa. 

Sairaanhoitajien koulutuksen yhtenäistäminen perustui sairaanhoitajien kou-

lutuslakiin309 ja -asetukseen vuodelta 1929310. Ohessa tulivat määräykset koulujen 

hallinnosta eli ohjesäännöt311. Koulutus oli valtion rahoittamaa ja valvomaa ja 

Venny Snellmanin hallinnassa. Lääkintöhallitus vahvisti vuonna 1930 sairaanhoi-

tajakouluille ohjelman, joka koski koko Suomea. Siinä koulutuksen pituudeksi 

määriteltiin kolme vuotta.312 Ensin sairaanhoitajaopiskelijat kävivät neljän kuu-

kauden mittaisen alkeisoppijakson, niin sanotun valmistavan koulun, jonka jäl-

keen oli kaksi vuotta kahdeksan kuukautta sairaanhoitajan opintoja – aika sisälsi 

kahden kuukauden loman − ja loppu opiskeluaika sisälsi erikoistumisopintoja.313 

Tätä ohjelmaa noudattivat Helsingin sairaanhoitajakoulu yleisen sairaalan yhtey-

dessä ja lääninsairaaloiden yhteydessä toimineet Turun, Viipurin, Oulun, Kuopion, 

Vaasan, Hämeenlinnan ja Mikkelin sairaanhoitajakoulut.314 Valmistava koulu oli 

Helsingissä ja Viipurissa.315 Vuodesta 1931 lähtien oli kaksikielinen valmistava 

                                                        
308S.n.,”Kampglad pionjär för sjuksköterskeskolning. Monadens namn Venny Snellman” (art.). Huf-
vudsbladet 14.2.1958. 
309L 340/1929 Sairaanhoitajattarien koulutuksesta. 
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312Valtion sairaanhoitajataropetuksen ohjelma 1930. OAMK; Pohjala 1965, 6. 
313A 424/1929 Sairaanhoitajattarien koulutuksesta 11§. 
314Manninen, Mertakoski & Sarvikas 1998, 31.  
315Sorvettula 1998, 240. 
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koulu Turussa.316 Kätilökoulutuksesta oli annettu säännökset vuonna 1934. Kou-

lutusta annettiin Kätilöopistolla Helsingissä.317  

Vuoden 1930 uusi opetusohjelma oli tuottanut tulosta, sillä sairaanhoitajakun-

ta oli oleellisesti erilaista kuin ennen suunnitelmaa, kertoi Snellman 600 kollegal-

leen sairaanhoitajapäivillä helmikuussa 1941. Sairaanhoitajia oli valmistunut 

keskimäärin 274 vuodessa, kun määrä ennen opetusohjelmaa oli 163. Sairaanhoi-

tajien koulutukseen suunniteltiin komiteaa, sillä hyvistä tuloksista huolimatta 

lehtiartikkelin uutisotsikon mukaan oli sairaanhoitajakoulutus koko laajuudessaan 

selvitettävä. Yksi epäkohta oli, että sairaanhoitajaopiskelijat koettiin niin tärkeäk-

si aputyövoimaksi osastoilla, että laitos säästi palkkakustannuksissa yli puoli 

miljoonaa vuodessa opiskelijoiden työllä.318 Oli näin ollen luonnollista, että hei-

dän työoloihinsa kaivattiin parannuksia.319 

Sodan aikana opetus toteutettiin sotasairaaloiden tarpeet huomioiden. Puolus-

tuslaitoksessa työskenteli sodan aikana 5 500 sairaanhoitajaa320. Sodan jälkeen 

sairaanhoitajapulasta kärsittiinkin jatkuvasti 1940- ja 1950-luvulla, mihin yksi syy 

saattoi olla hakijapula sairaanhoitajakouluihin. Sairaanhoitajan asemaa muovasi-

vat huono palkka, epäsäännölliset työvuorot ja perheen ja kodin sitovuus. Vain 

puolet valmistuneista sairaanhoitajista suuntautui työelämään.321 Tähän parannuk-

seksi Snellman ehdotti seitsemää uutta sairaanhoitajakoulua perustettavaksi 

vuonna 1954.322 Vuonna 1957 sairaanhoitajien koulutus lyheni puolella vuodel-

la323, jotta sairaanhoitajia valmistuisi enemmän ja lisääntyvä työvoiman tarve 

turvattaisiin.  

Sairaanhoitajakouluihin hakeneet nuoret naiset olivat eriarvoisessa asemassa 

hakiessaan kouluihin. Sairaanhoitajatarkouluihin pyrki opiskelijaksi vuonna 1938 

yhteensä 1 144 ja heistä hyväksyttiin 302. Valituista kolmasosalla oli ylioppilas-

tutkinto ja lopuilla keskikoulun oppimäärä ja neljä oli käynyt kansakoulun.324 

Edellisenä vuonna ei yksikään runsaasta sadasta kansakoulun käyneestä hakijasta 

tullut valituksi.325 Eriarvoisuus kaupunkien ja maalaiskuntien välillä sairaanhoita-

                                                        
316Manninen 1998, 31.  
317KoM 1939:9, 21. 
318S.n., ”Sairaanhoitajatarkoulutus koko laajuudessaan selvitettävä” (art.). HS 15.2.1941. 
319Pohjala 1965, 6. 
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325The Statement of the Problem, osa kirjallista tehtävää Toronto Yliopistoon. BN. 
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jan koulutuksen saamisessa oli räikeä, sillä maalaiskunnissa sijaitsi vuonna 1939 

esimerkiksi vain 13 prosenttia lukioista326. Tilanne oli tasoittumaan päin, kun 

lukuvuonna 1945 - 46 Suomessa keskikoulun aloitti 15 580 opiskelijaa ja koulun 

päätti neljä vuotta myöhemmin 11 360 opiskelijaa.327. Kun maalaiskuntiin lisättiin 

kouluja ja etenkin keskikouluja perustettiin328, niin olisi luullut, että koulutuksen 

tasa-arvoistuminen olisi lisännyt hakijoita myös sairaanhoitajakouluihin 1950-

luvun alussa. Näin ei kuitenkaan käynyt. 1950-luvun alkuvuosina esimerkiksi 

Helsingin sairaanhoitajakoulussa oli vuosittain noin 450 opiskelijaa kolmivuoti-

sen koulutuksen eri vaiheissa.329 Vuosina 1954 - 1958 sairaanhoitajia valmistui 

Suomessa keskimäärin 800 vuodessa, mutta vuotuinen lisäys oli poistuman vuok-

si vain noin 660 sairaanhoitajaa. 330  Jatkossa tavoiteltiin 1 000 sairaanhoitajan 

valmistuvan vuodessa toiminnassa olevista 17 sairaanhoitajakoulusta.331 Vuonna 

1958 oli Suomessa kaikkiaan 7 974 koulutettua sairaanhoitajaa.332 Mainittakoon, 

että lääkäreitä oli koko maassa samana vuonna 2 599.333 

2.3.1 Terveyssisarten koulutuksen organisointi 

Vapaaherratar Sophie Mannerheim halusi aloittaa terveyssisarten koulutuksen 

Suomessa, koska näki tarpeelliseksi uusimuotoisen ehkäisevän sairaanhoitajatyön. 

Hän valitsi Venny Snellmanin johtamaan koulutusta. Vasta perustettu yksityinen 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto alkoi kouluttaa terveyssisaria vuonna 1924.334 

Folkhälsan koulutti ruotsinkieliset terveyssisaropiskelijat vuodesta 1927.335 Ter-

veyssisarten koulutus laajeni ja vuonna 1931 se muutettiin Valtion Terveyden-

huolto-opistoksi ja johtajaksi vaihtui Tyyne Luoma. Vuoden 1944 kolmoislait336 

johtivat lisääntyvään kunnallisten terveyssisarten tarpeeseen, mihin vastasivat 

vuodesta 1945 Oulun ja Porin terveyssisar-sairaanhoitajakoulut. Niissä toteutettiin 

uusimuotoista opetusohjelmaa, jonka suunnittelussa sairaanhoidon opettaja Birgit 

                                                        
326Sysiharju 1966, 134. 
327Sysiharju 1966, 121. 
328Sysiharju 1966, 135. 
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Nieminen oli keskeisessä asemassa.337 Ruotsinkielinen terveyssisarkoulutus alkoi 

vuonna 1948 ja se noudatti uusimuotoisten terveyssisarkoulujen mallia.338 Oppi-

laitokset saivat tehtäväkseen antaa koulutusta terveyssisartyöhön siten, että kan-

santerveystyön tavoite otettiin huomioon koko peruskoulutuksen ajan.339 Koulu-

tuksen vaativuus huomioitiin koulutuskomitean taholta ja Helsingin Terveyden-

huolto-opiston lisäksi myös 1940-luvulla perustetut terveyssisarkoulut saivat 

opiston statuksen vuonna 1954.340 Samana vuonna ehdotettiin kahden uuden ter-

veyssisarkoulun perustamista.341  

Suomalaiset sairaanhoitajajohtajat pätevöityivät USA:ssa ja Kanadassa opis-

kelemalla. Rockefeller-säätiö koulutti suomalaiset terveydenhuollon suunnittelijat 

tavallisesti master-tutkinnon 342 , 343  tasoisissa opinnoissa stipendiensä turvin. 344 

Säätiö räätälöi stipendit tiettyä käyttötarkoitusta varten. Snellmanin kouluttamisen 

tarkoitus oli tehdä hänestä Suomen sairaanhoitajakoulutuksen uudistaja345, Luo-

man koulutus tähtäsi terveyssisarkoulun johtajaksi346 ja Niemisen koulutus oli 

tarkoitettu Porin terveyssisarkoulujen aloittamiseen347. Säätiö valvoi myös rahoi-

tuksen sijoittamista ja suomalaisen koulutuksen toteuttamista, joten se asetti pal-

jon toiveita terveyssisarkoulutuksen kehittymiselle Suomessa.348 Tuki oli tarkoi-

tettu koko perusterveydenhuollon kehittymiseen, josta terveyssisarkoulutus oli 

merkittävä osa. Siksi Rockefeller-säätiön omissa seurantaraporteissa huomioitiin 

pettyneinä joidenkin korkeasti koulutettujen sairaanhoitajien avioituminen ja 

siirtyminen pois työelämästä.349 

Suomen terveysisarlaitokselle annettu ulkomainen tuki 

Yhdysvaltalainen Rockefeller-säätiö tarjosi taloudellista tukeaan terveydenhuol-

lon edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Säätiöllä oli merkittävä vaikutus suomalai-
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sen terveyssisartyön ammatillistumiseen.350 Suomessa tukea saatiin vuosina 1929 

- 1956.351 Runsaasti apua tuli terveyssisar-sairaanhoitajakoulujen suunnittelun ja 

toteutuksen aikana. Snellman viritteli Rockefeller-säätiön kanssa yhteistyötä Tu-

run sairaanhoitajakoulun opetuskenttäharjoitteluun, jossa voisi demonstroida 

uudenaikaista kansanterveystyötä jo vuonna 1934, mutta suunnitelma tyrehtyi 

henkilökuntavaihdoksiin.352 Sen sijaan vuonna 1940 aloittaneelle Helsingin maa-

laiskunnan Rockefeller-säätiön tukemalle avoterveydenhuoltoprojektille koulutet-

tiin Yhdysvalloissa paitsi terveyssisaria, niin myös terveydenhuoltolääkäri Erkki 

Leppo Johns Hopkins -yliopistossa. Projekti oli suunniteltu viideksi vuodeksi ja 

sen päätarkoituksena oli toimia terveyssisarkoulutuksen mallityökenttänä. 353 

Malmille perustettiin terveystalo ja Valtion Terveydenhuolto-opiston opetuskenttä 

Helsingin maalaiskunnassa otettiin opiskelijoiden harjoittelupaikaksi.354 Kolmois-

lait jäivät tukemaan perusterveydenhuollon kehitystä, kun niitä alettiin toteuttaa 

Rockefeller-säätiöltä saadun avustuksen aikana. 

Perusterveydenhuolto kohentuikin Malmin alueella huomattavasti. Suomessa 

Terveydenhoitolehdessä, Suomen Punainen Risti -lehdessä sekä lukuisissa sano-

malehdissä julkaistiin aiheesta artikkeleita.355 Tohtori Arvo Ylppö kirjoitti Malmin 

terveystalon viisivuotisesta toiminnasta356 ja Suomen Huollon lääkäri Paavo Kuu-

sisto kirjoitti paikalliset tarpeet huomioon ottavien terveystalojen rakentamises-

ta357 ja molemmat artikkelit julkaistiin yhdysvaltalaisessa julkaisussa. Suomalai-

sessa komiteanmietinnössä ei sen sijaan kehuttu säätiön vaikutusta sairaanhoitaji-

en koulutukseen. Ei ymmärretty ennaltaehkäisyn merkitystä sairaanhoidossa ja 

töykeästi nimitettiin uusimuotoista terveyssisarkoulutusta harhaiskuksi silloisissa 

Suomen oloissa, koska sairaanhoitajien sijaan valmistui terveyssisaria.358 

Malmin opetuskenttäkokeilusta jäi sodan vuoksi tukea käyttämättä. Ra-

hasumma kohdennettiin Ouluun ja Poriin vuonna 1949.359 Tuki annettiin kerta-

apuna, kertasummana 10 000 dollaria eli 1 352 493,50 markkaa.360 Terveyden-

huollon tarkastaja Luoma kävi vuoden 1948 tammikuussa kertomassa rahoituk-
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351Tallberg 2006, 175. 
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sesta Oulussa ja esittelemässä idean, joka liittyi tukeen. Yhdeksi vuodeksi saatiin 

myös Ouluun ja Poriin käytännöllinen harjoittelu Rockefeller-säätiön rahoittamal-

le opetuskenttäalueelle, joka Oulussa käsitti Oulun kaupungin ja 7 - 8 lähiympä-

ristön maalaiskuntaa.361  

Malmin kokeilualueen laajentamishanke ulotettiin Uudellemaalle, sillä kas-

vava määrä eri terveydenhuollon opiskelijoita ei olisi Malmille enää mahtunut. 

Hanke toteutettiin vuosina 1950 - 53.362 Sinä aikana Uusimaan 300 000 asukasta 

kuuluivat Rockefeller-säätiön Suomeen rahoittaman projektin piiriin. Tuon ajan 

rahassa summa oli 36 000 dollaria.363 Opetusalueena Uusimaa palveli lääketieteen, 

eläinlääketieteen sekä terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan tarpeita. Opis-

kelijoiden sijoittamista kuntiin koordinoi lääkintöhallitus 364  ja kunnanlääkärit. 

Kätilöt ja terveyssisaret osallistuivat opetukseen ja ohjaukseen, vaikka opiskeli-

joilla oli koulunkin puolelta omat opettajansa.365  

Perinteinen terveyssisarkoulutus 

Valtion Terveydenhuolto-opisto ja Sairaanhoitajien Jatko-opisto saivat uuden 

koulun ja uudet toimitilat yhdessä Helsingin sairaanhoitajakoulun kanssa vuonna 

1940. Suomen sairaanhoitajakoulutuksen koulurakennuksista lienee kuuluisin 

juuri kyseinen Helsingin sairaanhoitajaopisto Tukholmankadulla Meilahdessa. 

Aluksi koulu joutui toimimaan Punaisen Ristin invalidisairaalana, mutta vihdoin 

vuonna 1947 se saatiin koulun käyttöön. Siellä voitiin antaa saman katon alla 

kaikki sairaanhoitajille annettava eriasteinen koulutus.366 

Terveyssisarten koulutus piteni kuudesta kuukaudesta yhdeksäksi kuukaudek-

si vuonna 1940.367 Yleensä vain valmiit sairaanhoitajat hakeutuivat Valtion Ter-

veydenhuolto-opistoon368, mutta sodan aikana koulutuksen saattoi saada jo ennen 

sairaanhoitajan pätevyyttä369, 370. Terveyssisaropiskelijoina oli usein ylioppilastut-

kinnon suorittaneita.371 

                                                        
361Kaleva 23.1.1948. Oulun lääninlääkäri Hb1 - 2. OMA. 
362Tallberg 2007, 163 - 167. 
363Tallberg 2006, 184. 
364A 390/1944 Kunnallisista terveyssisarista 19§. 
365Tallberg 2007, 164. 
366Pohjala 1965, 9. 
367Punto 1989, 26. 
368T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
369Hyttinen 1996, 42.  
370T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
371Ibid. 



 71

Terveyssisarkurssien kanssa osittain yhdessä järjestettiin Helsingissä kasva-

tusopillisia jatkokursseja, jotka myöhemmin muuttuivat kasvatusopillis-

hallinnollisiksi kursseiksi. 372  Vuonna 1951 lääkintöhallituksen suostumuksella 

yhdistettiin Sairaanhoitajien Jatko-opisto ja Valtion Terveydenhuolto-opisto yh-

deksi laitokseksi, jolla oli oma johtokunta ja johtaja. Opiston johtaja ensimmäiset 

neljä vuotta oli maisteri Mervi Ahla.373 Sairaanhoitajien Jatko-opiston pidempiai-

kaiseksi johtajaksi tuli Irja Pohjala, mutta häntä ennen henkilö vaihtui usein, mikä 

aikanaan huolestutti koulutusta rahoittanutta Rockefeller-säätiötä.374  

2.3.2 Terveyssisar-sairaanhoitajakoulutus 

Vuonna 1944 tuli voimaan laki ja asetus kunnallisista terveyssisarista375, mikä 

muodosti käännekohdan Suomen terveyssisartyön historiassa. Terveyssisarlain 

mukaan terveyssisarten tarpeeksi oli määritelty yksi terveyssisar jokaista alkavaa 

4 000:ää asukasta kohti376. Se edellytti terveyssisarkoulutuksen voimakasta lisää-

mistä. Vuonna 1937 sairaanhoitajien kokonaismäärästä 10 prosenttia eli noin 700 

oli terveyssisaria.377 Sodan aikana valmistui vain 50 terveyssisarta ja suunnitellut 

100 jäi kouluttamatta.378 Terveyssisaria valmistui kolmesta koulusta toisen maa-

ilmansodan jälkeen, mutta etenkin Pohjois-Suomi kärsi terveyssisarten vähäisyy-

destä tästä huolimatta. Lehdistön kirjoittelusta päätellen kehitystä ei juuri tapah-

tunut vuosien 1948 ja 1954 välillä. Terveyssisaria olisi tarvittu neuvoloihin aluksi 

37 prosenttia enemmän. Kuuden vuoden kuluttua tarve oli vain kymmenen pro-

senttia vähemmän. Ihmeteltiin minne terveyssisaret menivät, kun heitä valmistui 

kolmesta koulusta. Ilmeisesti Pohjois-Suomen kunnat eivät heitä houkutelleet.379 

Oulussa ja Porissa koulutettiin terveyssisaria vuodesta 1945 lähtien rinnan 

Helsingin Terveydenhuolto-opiston kanssa.380 Terveyssisaren erikoistuminen kesti 

kuusi kuukautta − ja oli näin lyhempi kuin Helsingissä − ja sisältyi valtion ope-

tusohjelman mukaiseen 3-vuotiseen sairaanhoitajan tutkintoon. Erikoistuminen 

piteni myöhemmin kahdella kuukaudella, kun mukaan liitettiin teollisuusterveys-
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sisarkoulutus.381 Opetusohjelmassa pyrittiin alusta pitäen terveyspainotteisuuteen 

ja noudatettiin Birgit Niemisen suunnittelemaa opetusohjelmaa. Ensimmäiset 

terveyssisar-sairaanhoitajakoulut olivat opetussuunnitelmatyön uudistajia382. 

Siitä huolimatta, että Oulun ja Porin terveyssisar-sairaanhoitajakoulujen pe-

rustamista nimitettiin harhaiskuksi, koska terveyssisarten valmistaminen vähensi 

saman määrän sairaanhoitajia,383 terveyssisaria kuitenkin tarvittiin runsaasti eten-

kin sodan jälkeen. Helsingistä ei valmistunut vaadittavaa noin 200:aa hoitajaa 

vuodessa.384 Koulutusta lisättiin, kun myöhemmin mukaan liittyi ruotsinkielinen 

terveyssisarkoulutus omana kouluna. Koulu vastasi ruotsinkielisen väestön terve-

ystarpeisiin. 

Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu 

Oulun sairaanhoitajakoululla oli pitkät perinteet, sen alku oli jo vuodessa 1896.385 

Perinteinen sairaanhoitajakoulu muutti nimensä Oulun sairaanhoitaja- ja terveys-

sisarkouluksi, kun lääkintöhallitus antoi luvan terveyspainotteisen opetusohjel-

man toteuttamiseen vuonna 1945.386 Ensimmäinen ryhmä terveyssisaropiskelijoi-

ta aloitti 3.3.1945. Ryhmää kutsuttiin oppijakso 1:ksi ja sen koko oli 19 opiskeli-

jaa.387 Johtajaksi oli valittu Birgit Nieminen marraskuussa 1944.388 Oulun terve-

yssisarkoulu syntyi maalaisväestön ja Pohjois-Suomen terveydenhuollon tarpei-

siin. 

The school of nursing in Oulu was established in 1945, to meet for more 

Public Heath nurses in the rural districts in Finland. Especially in the north 

part of Finland, where need is greatest.389 

Nieminen loi uusimuotoisen opetuksen kouluun, sillä uusi opetussuunnitelma 

painottui voimakkaasti terveydenhuoltoon. Teoriaopetus lisääntyi, mutta käytän-
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nön harjoittelu sairaalassa väheni entiseen koulumuotoon verrattuna. Joidenkin 

mielestä tämä ylitti kaikki kohtuuden rajat.390 Oulussa käytiin koviakin kiistoja 

sairaalan ja koulun kesken opiskelijoiden työajoista 391  ja ohjauksesta 392 . Kun 

terveyssisarista oli jatkuva puute Pohjois-Suomessa, mikä oli yleisesti tiedossa393, 

ja kun Rockefeller-säätiö antoi Malmilta jäljelle jääneen rahoituksen opetuskent-

tään, niin sairaanlankin ylilääkäri myönsi vihdoin, että ennaltaehkäisevä hoitotyö 

säästäisi tulevaisuudessa sairaalan voimavaroja.394  

Kuva 1. Oppijakso 13:n opiskelijat arkkitehti Uno Ullbergin piirtämän Oulun lääninsai-

raalan edessä vuonna 1955. 

Koulutilat olivat hienon uuden lääninsairaalan (kuva 1), nykyisen Kontinkankaan 

sairaalan yhteydessä. 395  Koululla oli oma johtokunta ja oma budjetti.396  Hyvä 

yhteistyö lääkintöhallituksen kanssa näkyi koulun taloudessa, sillä 

                                                        
390Hyttinen 1996, 83. 
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oli tunne, että kun Birgit Nieminen suunnitteli koulua, niin rahaa tuli aina kun 

pyydettiin Venny Snellmanilta.397 

Lähtökohdat olivat hyvät uuden koulun johtajalle Niemiselle, joka oli paitsi suur-

ten linjojen johtaja myös motivoiva opettaja ja loi oppilaitokseen työtä ja opetusta 

arvostavan ilmapiirin.398 Niemisen ansiosta terveyssisarten koulutus lähti vauhdil-

la liikkeelle. Hänen otteessaan näkyi hyvä organisointi, josta esimerkkinä olivat 

ripeästi aloitetut yhteistyökokoukset kentän kanssa. Terveyssisartyön opettajien, 

osastonhoitajien ja koulun opettajien yhteisiä kokouksia pidettiin yhteistyön lujit-

tamiseksi, opiskelijaohjauksen yhtenäistämiseksi ja tehostamiseksi.399 Kun kun-

nassa oli perusterveydenhuolto järjestetty niin, että kenttää saattoi ajatella opetus-

työhön sopivaksi, kutsuttiin myös kunnanjohtajat ja terveyssisaret sekä kasvatus-

neuvolan työntekijät yhteisiin neuvotteluihin. 400  Yhteistyökokoukset koskivat 

myös sairaalaa, kun opiskelijoiden siirtyessä valmistavalta oppijaksolta sairaala-

työhön pidettiin opettajien ja osastonhoitajien kokouksia.401  

Porin terveyssisar-sairaanhoitajakoulu 

Sodan päättyessä loppuvuodesta 1944 sekä Viipurin koulun opiskelijat että opet-

tajat olivat hajallaan eri sairaaloissa. Tilanne oli sekasortoinen ja Pori nousi esiin 

Viipurin koulun uutena sijoituspaikkana.402 Terveyssisarten koulutus Poriin olikin 

suunniteltu jo vuonna 1939.403 Porin terveyssisarkoulun vaiheet olivat moninaiset, 

mutta selvää lienee, että ensimmäiset opiskelijansa − kokonaisen koulullisen yh-

dellä kertaa − se sai Viipurin koulun muuton yhteydessä. Useat lähteet osoittivat 

Viipurin koulun nimetyn terveyssisarkouluksi jo alkuvuodesta 1944404, kun se oli 

palannut evakosta omiin Viipurin tiloihin takaisin405. Ensiksikin tämä ilmeni ta-

                                                        
397T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
398Hyttinen 1996, 39. 
399Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945, kohdassa kokoukset. LH 
V Ebm:7. KA. 
400T. Meriläisen haastattelu. Oulu 31.3.2008. 
401Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen väliset muistiot ajalta 20.1. - 23.10.1956. Oulun tervey-
denhuolto-oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA. 
402Tallberg 2005, 2.  
403Snellmanilta Kansaselle 20.4.1939. BN. 
404Sorvettula 1998, 248; KoM 1945:10, 11. 
405Maaliskuussa 1944 Viipurissa työskennelleille sairaanhoidon opettajille maksettiin palkka nimen-
omaan Viipurin terveyssisarkouluun maaliskuulta 1944 lähtien. Viipurin sairaanhoitajatarkoulun 
taloudenhoitajan Martti Siron laatima palkkausluettelo A. v. 1944. Kassakirja Viipurin lääninsairaala 
2.11.43 Tammi-helmikuu 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Gf:3. MMA. 
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loudenhoitajan tilinpidossa406, joka oli pikkutarkka todiste. Mutta myös toisen 

viranomaisen eli koulun johtajan kirjoittaman, nimenomaan terveyssisarkoulun, 

vuosikertomuksen mukaan Viipurissa oli hyvät puitteet terveydenhuollon opiske-

lulle, koska siellä harjoiteltiin useassa neuvolassa.407 Siitä huolimatta Viipurin 

kouluun eräät syyskuussa 1943 hakemuksen osoittaneet opiskelijat painottivat 

hakemuksessaan, etteivät halunneet opiskella terveyssisariksi.408 Näistä kaikista 

15:stä ryhmä 31:läisestä (kuva 2) tulikin eri alojen erikoistuneita sairaanhoitajia ja 

vain yhdestä terveyssisar.409  

Kuva 2. R31 luokkakuvassa johtaja Martta Piiroisen kanssa Porin terveyssisarkoulus-

sa vuonna 1947. ”Eilen valmistui 11 hoitajatarta ja näin päättyi Viipurin koulun mai-

neikas toiminta” kirjoitti tohtori Herpola Venny Snellmanille 19.12.1947.
410

 

                                                        
406Viipurin sairaanhoitajatarkoulun taloudenhoitajan palkkausluettelo A. v. 1944. Kassakirja Viipurin 
lääninsairaala 2.11.43 Tammi-helmikuu 1944. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan 
arkisto Gf:3. MMA. 
407Viipurin terveyssisarkoulun vuosikertomus vuodelta 1944. Liite N:o 8, terveydenhuoltoharjoittelu 
2/1. - 15/6.44. LH V Ebm:7. KA. 
408Koulutukseen hyväksyttyjen hakemukset oj. 31. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Viipu-
rin sairaanhoitajakoulu BeI ja II. TMA. 
409 Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite, Porin Terveyssisarkoulussa v. 
1947 koulutuksensa päättäneiden saama käytännöllinen opetus. Porin terveydenhuolto-opiston arkisto 
Db1. TMA. 
410Herpolalta Snellmanille 19.12.1947. LH V Hg:10. KA. 
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Viipurin koulun tavarat, jotka olivat olleet pakattuina Raudaskylän kansanopistol-

la, siirrettiin muutossa Porin yleiseen sairaalaan. Terveyssisarkoulua johdettiin 

aluksi Helsingistä käsin.411 Koulun johtaja oli kiireinen, sillä vasta marraskuussa 

oli edellisen vuoden toimintakertomus tehtynä. 412  Viipurin terveyssisarkoulun 

muuttoa Poriin kuvaili koulun johtaja Martta Piironen seuraavasti: 

Kun hajallaan olevalle Viipurin terveyssisarkoululle oli saatava pysyvä sijoi-

tuspaikka, jossa se jälleen voisi yhtenäisenä toimia, niin kääntyi katse Poriin, 

jossa tuntui olevan mahdollisuuksia ja jota jo aikaisemmin oli ajateltu Dia-

konissalaitoksen tyyssijaksi. Niinpä sairaanhoitajakoulutuksen tarkastaja, nti 

Venny Snellman teki joulukuussa 1944 tunnustelumatkan Poriin. Yleisen sai-

raalan ylilääkärin J. V. Sysimetsän ja ylihoitaja, nti Selma Niemelän ystävälli-

sellä avustuksella päästiinkin niin pitkälle, että oppilaita tulisi sairaalaan vuo-

den 1945 alusta ja että valmistavaa koulua ja oppilaskotia varten vuokrataan 

kaupungilta Junneliuksen palatsi.413 

Porista ei kuulunut säröääniä, vaikka koulutus ei lähtenytkään niin systemaattisen 

terveyspainotteisesti kuin Oulussa. Käytännöt luotiin kokonaan alusta.414 Siirto-

väen muuton takia myös Porin sairaalassa415  ja opiskelija-asuntolassa koettiin 

tilanahtautta vielä 1940-luvun lopussa. Viipurin opiskelijat, jotka asuivat Viipuris-

sa kaupungilla niin sanotussa Massisessa, joutuivat muutossa Poriin asettumaan 

Junneliuksen palatsin tilaviin saleihin, mutta pahvisin väliseinin eristettyihin ti-

loihin.416, 417 Ensimmäinen varsinainen terveyssisarkurssi lopultakin alkoi Porissa 

7.3.1945, viiden vuoden viiveellä.418 Oppijakso 1 oli 11 opiskelijan suuruinen. 

Myöhemmin ryhmäkooksi vakiintui noin 20 opiskelijaa. Vuosittain alkoi kaksi 

oppijaksoa, toinen helmi- ja toinen elokuussa.419  

                                                        
411 Viipurin terveyssisarkoulun vaiheet vuoden loppupuolella, Viipurin terveyssisarkoulun vuosi-
kertomus vuodelta 1944. LH V Ebm:7. KA. 
412Viipurin terveyssisarkoulun vuosikertomus vuodelta 1944, LH V Ebm:7. KA. 
413Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1945. Selostus Porin terveyssisarkoulun vai-
heista v. 1945. LH V Ebm:7. KA. 
414Herpolalta Snellmanille 7.12.1947, LH V Hg:10. KA.  
415R. Santasen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
416H. Ekholmin haastattelu. Helsinki 12.11.1997.  
417Mattila 2005, 43. 
418Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1945. Liite N:o1, terveyssisarkoulun oppilaat. 
LH V Ebm:7. KA. 
419Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite N:o 1, Porin terveyssisarkoulun 
oppilaat v. 1947. Porin terveydenhuolto-opiston arkisto Db1. TMA. 



 77

Ruotsinkielinen terveyssisarkoulutus 

Tukholmankadun sairaanhoitajakoulun tiloissa alkoi vuonna 1948 ruotsinkielinen 

laaja-alainen420 terveyssisarkoulutus, jossa oli yhdistettynä sairaanhoitajan, terve-

yssisaren ja kätilön tutkinto.421 Siksi koulun nimessäkin näkyi kätilöopetus seu-

raavasti: Svenska Sjuksköterske-Hälsosysterskolan med ansluten barnmorskeut-

bildning.422 Ruotsinkielisen väestön tarve toimi koulutuksen lähtökohtana, sillä 

ruotsinkielisten määrä oli silloin miltei kymmenen prosenttia koko Suomen väes-

töstä423.  

Ruotsinkieliset sairaanhoitajat saivat koulutuksen omalla kielellään omilla 

kursseillaan 1920-luvulla Helsingin kaupungin koulussa ja 1930-luvulla Turun 

sairaanhoitajakoulussa.424 Terveyssisaren pätevyyden pystyi hankkimaan vuodesta 

1927 lähtien ruotsinkielisellä terveyssisarkurssilla, jonka Folkhälsan järjesti ja 

myöhemmin valtion järjestämillä kursseilla.425 Uusi koulutus haluttiin laajaksi, 

sillä sairaanhoitajan kolminkertainen erikoistuminen kesti yhteensä viisi vuotta. 

Runsaassa kolmessa ja puolessa vuodessa sai ruotsinkielinen hoitaja sairaanhoita-

ja, terveyssisaren ja kätilön pätevyyden. Koulutuksen yhtenäistämisestä toimivat 

esimerkkeinä Oulun ja Porin uusimuotoiset terveyssisarkoulut.426  

Ruotsalaisella terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksella ei ollut taustallaan tra-

ditioita, joiden varaan rakentaa, eikä opetuskenttiä, joista huolehtia. Tämä oli 

toisaalta etu, mutta sisälsi myös monia vaikeuksia. Koulun opetussuunnitelma 

voitiin perustaa täysin senaikaisen käsityksen mukaan opetuksen toteuttamises-

ta427, jossa yhteiskunnallinen näkemys oli painotettuna.428 Koulussa oltiin innos-

tuneita ja siellä vallitsi vapaaehtoisuuden henki (frivillinghetens anda).429 Johtaja-

tar Ulla Wegelius hyödynsi USA:sta tuomaansa demokraattista opetusnäkemystä, 

jota hän kutsui ”fri stil”. Hän uskoi, että kun opiskelija tuli kohdelluksi hyvin, 

niin se heijastui myöhemmin potilaisiin.430 

                                                        
420Huhtela 1992, 24 - 25. 
421Lehtinen 1973, 3 - 4. 
422Päiväkirja. Svenska sjuksköterske-Hälsosysterkursen-Läskursen I48 - II48. HSSI Ab2. KA; Päivä-
kirja. Svenska Sjuksköterske - Hälsosysterskolan med ansluten barnmorskeutbildning I48 - II49 - 48 - 
49. HSSI Ab3. KA. 
423Kusénius 1990, 9. 
424Tallberg & Tolonen 2002, 8. 
425Kusénius 1990, 16.  
426Lehtinen 1973, 3 - 4. 
427Lehtinen 1973, 7. 
428Leijonqvist 1983, 86 - 87.  
429Kusénius 1990, 22. 
430Kusénius 1990, 28. 
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Uudenlaista näkemystä edustivat uudet oppiaineet, kuten opintojen ohjaus, 

joka sisälsi myös tutustumisen lähdemateriaalin hankintaan kirjastosta.431 Oppiai-

ne noudatteli angloamerikkalaista sairaanhoitajakoulutusta, josta Snellman oli 

kirjoittanut vuotta aikaisemmin USA:n matkansa jälkeen. 

Yleissivistykselle asetetut vaatimukset ovat epäilemättä suuremmat kuin 

meillä. Opetuksen laatu USA:ssa on myös toisenlainen kuin meillä. Siellä 

kannustetaan oppilaiden omatoimisuutta, he oppivat opiskelemaan itsenäises-

ti, käyttämään hyväkseen kirjastoa, hankkimaan tietoja, ”lukemaan” teoksen 

niin että kykenevät sen arvostelemaan jne.432 

Oman vaikeutensa koulun arkeen toi valmiin tavoitteen puuttuminen koulutukses-

ta, sillä lääkintöhallituksen ohje oli vain, että kyseinen koulutus tuli polkaista 

käyntiin. Myöskään koulun jatkuvuudesta ei ollut tietoa. 433  Pohjanmaalaisten 

hakijoiden määrä väheni, kun Vaasassa alkoi ruotsinkielinen sairaanhoitajakoulu-

tus vuonna 1956.434 Koulutuksen uudelleenorganisointi vuonna 1957 viimeistään 

osoitti sen, että suomenkielinen sairaanhoitajakoulu tarvitsi Tukholmankadun tilat 

kokonaan itselleen.435 

2.3.3 Kätilökoulutus 

Yhtä hyvin kuin Tukholmankadulla eivät olleet asiat Helsingissä Neitsytpolulla 

sijainneessa Kätilöopistossa. Sillä kun lääkärit saivat klinikkaopetusta jo 1930-

luvulla uudessa Naistenklinikan sairaalassa Meilahdessa 436 , kätilöt taistelivat 

tilanahtautta vastaan vielä 1950-luvun puolivälissä. Esimerkiksi potilaitten kylpy-

huone oli samalla osastolla ainut huuhteluhuone. Kun äiti tuli sisälle, keskeytyi 

kätilöopiskelijan työ. Kätilöopiston teoreettisella puolella oli myös sama ahtaus. 

Kahtasataa opiskelijaa varten oli yksi ainut luentosali, joka toimi samalla juhlasa-

lina. Toki oli jo luvattu uusi Kätilöopisto Sofianlehdonkadulle, eikä se ihme ollut-

kaan, kun laitoksen johtajakin kuvaili tiloja viime vuosisataisiksi.437 Toinen suuri 

                                                        
431Oppiaine ”Studie- och biblioteksvägledning”. Päiväkirja Svenska Sjuksköterske - Hälsosysterskolan 
med ansluten barnmorskeutbildning I48 - II49 - 48 - 49. HSSI Ab3. KA. 
432Snellman, ”Piirteitä sairaanhoitajakoulutuksesta ja sairaanhoidosta U.S.A:ssa” (art.). Epione 1947:3, 
26. 
433Kusénius 1990, 23. 
434Lehtinen 1973, 6. 
435Lehtinen 1973, 5. 
436Leidenius, ”Mitä uuden Naisten Klinikan valmistuminen merkitsee?” (art.). Kotiliesi 1934, 726 - 
727. 
437S.n.,”Kiireesti Kätilöopistolle” (art.). Kotiliesi 1954, 724 - 725. 
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synnytyslaitos Suomessa, uusi Viipurin naistensairaala, tuhoutui pommituksissa 

dramaattisesti vuonna 1944, kun  

kesäkuun 15 päivän ammusjunan räjähdys aiheutti ilma-aallot, jotka löivät 

ikkunoita kehyksineen sisään ja repäisivät ovia irti ja mursivat heikompia vä-

liseiniä.438 

Mustakallion komiteamietinnössä vuonna 1954 kätilökoulutus ehdotettiin säilytet-

täväksi omana koulutuksena, josta valmistuisi vuosittain 200 opiskelijaa. Sairaan-

hoitajien tai sairaanhoitajaopiskelijoiden oli kuitenkin mahdollista pätevöityä 

kätilöiksi lisäämällä omiin opintoihinsa runsaat puolet kätilön opinnoista eli 13 

kuukautta. Kätilökoulutuksen tasoa pyrittiin kokonaisuutena nostamaan.439 

2.3.4 Sairaanhoitajien jatkokoulutus 

Sairaanhoitajat viestivät akateemisen koulutuksen tärkeyttä omissa keskusteluis-

saan. Useasti esitettiin vaatimuksia opettajien tasosta. Snellman kertoi sairaanhoi-

tajaopettajien loppututkinnon tärkeydestä alustuksessaan sairaanhoitajaliiton luen-

topäivillä vuonna 1941.  

Ne vähäiset jatko-opiskelun palaset joita meillä on, ovat aivan irrallisia pa-

lasia. Ei ole vielä olemassa sellaista loppututkintoa, jonka avulla sairaanhoita-

jataropettaja saisi pätevyyden, muihin opettajiin verrattavana olevan ase-

man.440 

Sairaanhoitajajohtajien tavoitteista huolimatta ei seuraavallakaan vuosikymme-

nellä akateemisuus tuntunut olevan käden ulottuvilla. Mustakallion komitean 

mielestä koulutus ei täyttänyt akateemisuuden tunnusmerkkejä.441 Snellmanille oli 

suuri henkilökohtainen pettymys, että huolimatta Rockefeller-säätiön tuesta ja 

sairaanhoitajajohtajien valmistautumisesta jatko-opetukseen, sairaanhoitajien 

jatko-tutkintoa ei nähty yliopistokelpoisena.442 

Sairaanhoitajien Jatko-opiston lähtökohta oli ollut koulutus sairaanhoitajatar-

opetuksessa. Koulutus käynnistyi syksyllä 1931. Lääkintöhallitus määräsi pidet-

                                                        
438 Viipurin lääninsairaalan ylilääkärin raportti lääkintöhallituksen tarkastusosastolle 8.5.1944. 11. 
Sotasairaalan toimintakertomus huhtikuun 20. päivän jälkeen. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin 
lääninsairaalan arkisto 1940 Dc:2. MMA. 
439KoM 1954:9, 22 - 25. 
440HS 15.2.1941. 
441KoM 1954:9, 62. 
442Tallberg 2006, 185. 
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täväksi kolmen kuukauden pituisia kasvatusopillisia jatkokursseja sairaanhoitajil-

le pätevien opettajien saamiseksi sairaanhoitajakouluihin. Kurssien käytännöllisen 

järjestämisen lääkintöhallitus antoi jatkokurssien johtokunnalle, johon kuuluivat 

filosofian tohtori Kaino Oksanen, lääketieteen tohtori M. J. Siirala ja ylihoitaja 

Aino Durchman.443 

Oli tärkeää, että mukaan sairaanhoitajakoulutuksen suunnitteluun saatiin auk-

toriteettiasiantuntija, joka tiesi tyttöjen ja naisten asemasta kouluelämässä. Sellai-

nen nainen oli Kaino Oksanen. Hän oli todennut väitöskirjassaan vuonna 1919, 

että tytöt suoriutuivat lukioissa ja yhteiskouluissa yhtä hyvin kuin pojat. Yleinen 

ennakkoluulo oli tyttöjen koulunkäynnin vastainen. Tuon ajan koululääkäritkin 

usein vetosivat tyttöjen sairastavan ja väsyvän helpommin444, jolloin tyttöjen lu-

kio-opetus ei kannattanut. Vuosisadan alun olosuhteissa Kaino Oksasen väitöskir-

ja oli ennakkoluuloton keskustelun avaus. Keskustelu oli hyödyksi, kun muokat-

tiin asenteita sairaanhoitajien antaman opetuksen tarpeellisuudesta. 

Vuodesta 1939 lähtien jatkokurssia nimitettiin Valtion kasvatusopillis-

hallinnolliseksi jatkokurssiksi, koska silloin voimistui tarve kouluttaa opiskelijoi-

ta alan opetustehtävien lisäksi työnjohdollisiin kysymyksiin.445 Opetuksesta vas-

tasivat Aino Durchman ja Irja Pohjala sekä ylihoitajat omasta hallinnon asiantun-

temuksestaan. Vuonna 1947, sairaanhoitajaopiston vihdoin siirryttyä Tukholman-

kadulle, opettajien koulutuksen johtaminen siirtyi Pohjalalle. 446  Opetus sisälsi 

vuoden 1951 päästötodistuksen mukaan sielutiedettä, kasvatusoppia, sairaanhoita-

jakoulutusta, työnjohdon periaatteita sekä sairaalahallintoa.447 

Maisteri Mervi Ahla toimi yhdistetyn Valtion Terveydenhuolto-opiston ja Sai-

raanhoitajien Jatko-opiston ensimmäisenä johtajana vuosina 1951 - 1954. Lääkin-

töhallitus vahvisti tuolloin opetuksen kummassakin koulutuksessa vuoden kestä-

väksi ja vahvisti samalla uudet ohjelmat.448 Vuodesta 1954 sairaanhoidon opetta-

jien tarve tuli kasvamaan ja Snellman kehottikin henkilökohtaisesti jatko-

opinnoista kiinnostuneita hakemaan opettajakoulutukseen. Hakijan heikossa ta-

loudellisessa tilanteessa Sairaanhoitajien koulutussäätiö ja paikalliset sairaanhoi-

tajajärjestöt saattoivat olla apuna.449 

                                                        
443Iivonen 1989, 142. 
444Oksanen 1919, 129 - 130. 
445Iivonen 1989, 143. 
446Pohjala 1965, 8. 
447M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
448Pohjala 1965, 9. 
449Sairaanhoidon tarkastajalta johtajattarille 28.4.1954. HSSI Ha1. KA. 
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2.4 Sairaanhoitajaeliitin merkitys suunnittelussa ja organisoinnissa 

Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelusta vastasivat sairaanhoitajajohtajat. 

Heidän aatemaailmastaan on tärkeä kertoa, sillä hoitotyön didaktiikassa suunnitte-

lu ohjasi opetusta tehtyjen arvoratkaisujen mukaan. Nämä arvoratkaisut sijoittui-

vat tavoitteenasetteluun, mutta ne heijastuivat myös menettelytapaohjeisiin.450  

Vaikuttajahenkilöiden määrä ehkä olisi voinut olla suurempikin, mutta tämä 

tutkimus rajautui seuraaviin henkilöihin: Venny Snellmaniin, Tyyne Luomaan, 

Irja Pohjalaan, Aino Durchmaniin ja Birgit Niemiseen. Heidän kauttaan löytyi 

terveyssisar-sairaanhoitajakoulun taustavaikuttajia, kuten tohtori Severi Savonen 

ja maaherra Eero Yrjö (E. Y.) Pehkonen.451 Haastateltujen muistiin olivat jääneet 

henkilöt, jotka opettivat nuoria sairaanhoitajaopiskelijoita sodan aikana ja toimi-

vat näin esikuvina tuleville hoitajille. 

Sairaanhoitajajohtajat sisällytettiin tutkimukseen siksi, että jos tutkittaisiin 

erikseen vain virallisia asiakirjoja tai toisaalta pelkästään yksityisiä lähteitä, olisi 

erittäin suuri vaara, että luotaisiin kaksi yhteenkuulumatonta kuvaa menneisyy-

destä. Toisen kuvan täyttäisivät elävät, mutta vain henkilökohtaisten suhteittensa 

keskellä liikkuvat ihmiset, kun taas toisen kansoittaisivat persoonallista elämää 

vailla olevat, julkisia tai vähemmän julkisia tehtäviä symbolisoivat robotit. Täl-

löin jäisi helposti huomaamatta se kiinteä yhteys, mikä vallitsi yksityishenkilön ja 

toimihenkilön välillä.452 Nämä henkilöt näkyivät allekirjoituksillaan asiakirjoissa 

mm. sairaanhoitajajärjestöjen 453  ja valtakunnan tason komiteanmietinnöissä 454 . 

Henkilöhistoriat 455  kertoivat osasta heistä ja naisille suunnatussa Kotiliesi-

lehdessä456 heistä useat esiintyivät sarjassa Tunnettuja naisia. Sairaanhoitajajohta-

jat esiintyivät myös ajankohdan sanomalehdissä. Näitä sairaanhoitajajohtajia 

voitiin nimittää meritokratiaksi eli lahjakkaiden, korkeakoulusivistystä saaneiden 

muodostamaksi eliittiluokaksi.457  

                                                        
450Kansanen 1989, 136. 
451Maaherra Pehkosen nimi näkyy asiakirjoissa kirjoitetun etunimen alkukirjaimilla koko etunimen 
sijasta. Siksi tässä käytetään jatkossa etunimistä kirjaimia E. Y. 
452Renvall 1983, 137. 
453Sairaanhoitajien koulutuskomitea 1945. 
454KoM 1945:10. 
455Tuulio 1970, 11 - 37; Benson 1973, 9 - 53. 
456S.n., ”Tunnettuja naisia: Tyyne Luoma” (art.). Kotiliesi 1951, 458 - 459; S.n., ”Tunnettuja naisia 
kotioloissaan: Venny Snellman” (art.). Kotiliesi 1954, 632 - 633; S.n., ” Sairaanhoitaja kättä ja sydäntä 
kasvattaa Aino Durchman” (art.). Kotiliesi 1952, 644 - 645. 
457Hovi et al. 1986, 86; Aikio & Vornanen 1994, 406. 
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Sairaanhoitajaeliitin merkitys näkyy siinä, että sen jäsenten yhteiset ponniste-

lut johtivat sairaanhoitajakoulutuksen voimakkaaseen kehitykseen. Kansainväliset 

näkemykset omaksuttiin Suomessa nopeasti, saatiin aivan uudenlainen koulutus 

terveyssisarille ja ideat sairaanhoitajan työstä työurana jäivät elämään. 

2.4.1 Sairaanhoitajien koulutuksen järjestäjä Venny Snellman 

Sosiaalineuvos Venny Snellman (1893 - 1966)458 kehitti Suomen sairaanhoitajien 

koulutusta. Englannissa Kansainvälisen Punaisen Ristin ylläpitämässä Bedford 

Collegessa opiskellessaan hän suunnitteli Suomeen terveyssisarten koulutuksen459, 

jota sitten johti Mannerheimin Lastensuojeluliitossa 1920-luvulla460. Snellman oli 

etevä visionääri, jonka taitoja tarvittiin koko Suomen sairaanhoidon koulutukses-

sa. Snellman siirtyi Suomen sairaanhoitajien koulutuksen tarkastajaksi vuonna 

1930461, kun oli ensin opiskellut uutta tehtävää varten Rockefeller-stipendiaattina 

ja palannut Suomeen Yhdysvalloista462. Hänen elämäntehtävänsä oli ennen kaik-

kea toimia edellytysten luomiseksi Suomen sairaanhoitajien koulutukselle siinä 

mielessä, että sairaanhoitajat pystyivät täyttämään yhteiskunnan heille asettamat 

vaatimukset ja että terveydenhoidon tasoa voitiin nostaa rinnan lääketieteen kehi-

tyksen kanssa.463  

Oman opiskelunsa jälkeen Venny Snellman oli jatkuvasti tekemisissä Rocke-

feller-säätiön henkilökunnan kanssa, kun hän rekrytoi suomalaisia sairaanhoitajia 

USA:han ja Kanadaan opiskelemaan.464 Rockefeller-säätiön stipendiaatti Birgit 

Nieminen kysyi häneltä kirjeessään ohjeita opiskelunsa suhteen. 

Miss Fidler kertoi tavanneensa Sinut, mutta ei enää muistanut olitko mainin-

nut hänelle mitään toivomastasi ohjelmasta minun suhteeni.465 

Kun Niemisen ei ennen USA:han lähtöä ollut mahdollista keskustella Snellmanin 

kanssa, niin hän toivoi, että Snellman kirjallisesti neuvoisi häntä. Kolmen viikon 

                                                        
458Sorvettula 1998, 454. 
459S.n.,1954b, 633. 
460Punto 1989, 56. 
461A427/1929Naispuolisen tarkastajantoimen asettamisesta lääkintöhallituksen sairaanhoitajatarkoulu-
tusta varten. 
462Tallberg 2006, 178. 
463S.n. 1954b, 632. 
464Tallberg 2000, 129. 
465Kansaselta Snellmanille 9.9.1939. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto RF-stipendiaattien kanssa. 
LH V Hb:2. KA. 
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odotuksen jälkeen Nieminen edelleenkin vain odotti selvyyttä opetusohjelmaansa, 

sillä sota-aikana oli äärettömän vaikeaa ja tuntui, ettei voinut tehdä mitään.466 

Kaksi lääkintöhallituksen kansanterveysosaston tarkastajaa Venny Snellman 

ja Tyyne Luoma saivat Rockefeller-säätiön ensimmäiset matka-apurahat sodan 

jälkeen.467  Luoman saamassa kirjeessä San Fransiscosta luki, että eräs toinen 

stipendiaatti oli Snellmanin kanssa löytänyt jotain tärkeää…468 Ja kun Snellman 

palasi 1946 Yhdysvalloista kotiin ”pirteänä, iloisena, erikoisen, salaperäisen auran 

ympäröimänä, mikä on tunnusomainen kaukana muilla mailla vierailleille”, hän 

oli valmis käymään käsiksi uuden luomiseen, uusien aatteiden toteuttamiseen.469 

Muistiinpanoja tuli paljon tuolta ajalta.  

Snellman kirjoitti Epionessa vuonna 1948 Rockefeller-säätiö edistäneen sai-

raanhoitajakoulutusta. Kirjoituksessaan hän totesi myös, että olisi luovuttava 

kaikista kompromisseista ja puolinaisuuksista, jotka niin kauan olivat olleet sai-

raanhoitajakoulutukselle tunnusomaisia. Sairaanhoitajien ammattikoulutus oli 

perustettava niin laajojen kasvatuksellisten periaatteiden pohjalle, että se kestäisi 

jopa tulevaisuutta silmällä pitäen.470 Yhdysvalloista haettiin esimerkkiä sairaan-

hoitajien korkeamman koulutuksen esikuvaksi. Suomessa Sairaanhoitajien Jatko-

opisto oli perustettu edellisenä vuonna ja siihen oli saatu aluksi 28 000 dollarin 

tuki Rockefeller-säätiöltä471 valtion rahoituksen rinnalle.472 Snellmanin toiveena 

oli nostaa sairaanhoitajien koulutuksen arvostus niin, että kyvykäs nainen tiesi, 

että hän sairaanhoitajaksi ryhtyessään pystyi saavuttamaan yhtä tunnustetun ja 

arvostetun pätevyyden kuin hänen yliopistossa ja muissa korkeakouluissa opiske-

levat toverinsa. Toimintamahdollisuuksia johtavilla paikoilla oli runsaasti niille, 

joilla oli oikeat edellytykset, siten heillä olisi enemmän kiinnostusta tätä alaa 

kohtaan.473  

Huolimatta korkeasta asemastaan Snellman oli läheisessä yhteistyössä eri 

puolilla Suomea toimivien sairaanhoitajakoulujen kanssa. 474  Snelmanin empa-

tiakyvyn vuoksi opettajat ja opiskelijat kääntyivät hänen puoleensa. Hän oli tie-

                                                        
466Kansaselta Snellmanille 9.9.1939. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto RF-sipendiaattien kanssa. 
LH V Hb:2.KA. 
467Tallberg 2006, 182. 
468RF-stipendiaatilta Luomalle 20.10.1946. TL Kansio 3. KA. 
469Tuulio 1970, 27. 
470Snellman 1948, 84. 
471Tallberg 2006, 183. 
472Sorvettula 198, 265. 
473S.n. 1954b, 633, 624. 
474S.n. 1954b, 633. 
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toinen jopa yksittäisten terveyssisarten henkilökohtaisesta tilanteesta. Erään ker-

ran hän soitti toipilaana olevalle terveyssisarelle ja kysyi, jaksaisiko tämä lähteä 

perustamaan siirtoväen sairaalaa.475 Snellmanilla oli suuri päätösvalta yksittäis-

tenkin sairaanhoitajakoulujen opiskelija-asioissa ja hän oli henkilö, johon voitiin 

vedota, jos koettiin epäjohdonmukaisuutta opiskelijoiden käsittelyssä. Hänen 

sanotaan pystyneen arvovallallaan ratkaisemaan asiat.476 

”Elämäni on ollut työtä ja työ on ollut elämääni. Ehkä siksi, että olen elänyt 

sitä niin koko olemuksellani, se on ollut niin monikuvioista, niin täynnä pakotta-

vaa hätää tai pienten saavutusten iloa, niin täynnä vaikeuksia ja voittoja”, sanoi 

Venny Snellman.477 Hän ei antanut vastoinkäymisten lannistaa itseään ja siinä 

häntä auttoi mielikuva pyrkiä vertauskuvallisten siipien avulla korkeammalle. 

Snellman puhui siipien kantavasta voimasta jo 1920-luvulla.478 Siipien merkityk-

sen ja ainutlaatuisuuden puki sota-ajan luontosaduksi myös Yrjö Kokko niin, että 

elämän valoisaa puolta edusti Illusia-niminen keijukainen, joka asui sateenkaarel-

la.  

Tytön tukka oli valkoinen ja kihara kuin poutapäivän pilvenhattara, mutta ih-

meellisintä olivat hänen hartioistaan kohoavat siivet.479 

Snellmanissa oli ajoittain jotain samanlaista kuin Illusiassa, sillä hän kertoi itses-

tään, että oli kuin hänellä olisi silloin tällöin ollut nuo vertauskuvalliset siivet. 

Hän lisäsi, että harva ihminen, ja hänkin vain aniharvoin, sai tuntea ilmaa siipien-

sä alla. Vaikka siivet olivat pienet, niin kun vain joskus oli tuntenut ilmaa niiden 

alla, tiesi eläneensä.480 Sanomalla näin Snellman samalla valoi uskoa moniin kol-

legoihin ja antoi voimaa ajatella samoin. Aikalaiset vertasivat häntä taiteilijaan ja 

taiteilijan luovuutta Snellman joutuikin käyttämään sairaanhoidon koulutuksen 

suunnittelussa. Siinä häntä auttoi taito innostaa ja jakaa ihastumisensa ja tulevai-

suudenuskonsa sekä uskonsa tulevaisuuden mahdollisuuksiin.481 Siksi on tärkeää 

tuoda esiin Snellmanissa virkamiehen lisäksi ilmennyt voimakkaasti idealistinen 

puoli. 

                                                        
475Askola, ”Terveyssisarena sodan aikana” (muistelma). Terveydenhoitaja 1988, 17. 
476H. Ekholmin haastattelu. Helsinki 12.11.1997. 
477S.n.1954b, 624. 
478Tuulio 1970, 20. 
479Kokko 1944, 204. 
480S.n. 1954b, 624. 
481Kusénius 1990, 27. 
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Venny Snellmanin ajatuksia sairaanhoitajien koulutuksesta 

Sairaanhoitajien koulutuksen johtava virkamies Snellman ilmaisi ajatuksensa 

organisoimistaan koulutuksen uudistuksista puheissaan, joita hän piti erilaisissa 

tilaisuuksissa sairaanhoitajakouluissa, terveyssisarkouluissa ja Valtion Tervey-

denhuolto-opisto-Sairaanhoitajien Jatko-opistossa. Hänen ajatuksensa ja tunteensa 

vaihtelivat eri aikoina. Hän kertoi mitä oli kokenut ja mitä asioita oli ajatellut 

koulutuksen uudistamisen aikana. Snellmanin puhe vuoden 1930 uudella opetus-

ohjelmalla koulutettaville opiskelijoille henki optimismia ja tulevaisuudenuskoa 

suomalaiseen sairaanhoitajakoulutukseen ja uuden isännän eli valtion panostuk-

seen. 

Suomi on tietääkseni ainoa maa, jossa valtio siinä mittakaavassa kun meillä 

nyt tulee tapahtumaan, huolehtii sairaanhoitajaopetuksesta, joka miltei kaik-

kialla on yksityisten järjestöjen ja sairaaloitten aloitteen varassa.482 

Uusi terveyssisar-sairaanhoitajakoulutus toimi käytännöllisesti vielä tällä samalla 

opetusohjelmalla, mutta uudelleen muotoilluin sisällöin (luku 3.1.2). Mahdollises-

ti Porin koululle kirjoitettu puhe noin vuodelta 1950 - 1951 alkoi onnittelemalla 

valmistuvia opiskelijoita ja eteni lopuksi hartaaseen kiitokseen koulun johdosta 

vastanneille ja yleisen sairaalan henkilökunnalle sekä opettajille. Snellman kertoi 

tuntemuksiaan koulun perustamisen alussa, jolloin ilmassa oli ollut yleistä toi-

veikkuutta vaikeuksista huolimatta.  

Niin paljon siitä mikä Teistä on itsestään selvää, on kerran tuntunut vaikealle, 

ehkä mahdottomalle, on joskus ollut vain kaukainen haave. Niinpä sekin, että 

maassamme on saatu uusia uria aukovia sairaanhoitaja-terveyssisarkouluja, 

että ?ssa on sellainen koulu, että tämä koulu on saanut asiaan eläytyviä henki-

löitä, tehtäväänsä valmist. , opetukseen antautuvia opettajia. Unelma on ollut 

se, että tästä koulusta valmistuisi ryhmä R: jälkeen uusiin tehtäviinsä val-

mennettuja sairaanhoitaja-terveyssisaria ja se on nyt toteutunut.483  

Oulussa uusimuotoinen teveyssisarkoulutus oli kokenut lääkäreiden ja osaston-

hoitajien vastarintaa ja arvostelua siitä, ettei sairaalasta voitu siirtää tietoa valmis-

tuville sairaanhoitajille niin kuin ennen oli tehty.484 Snellman joutui asettelemaan 

                                                        
482Snellmanin puhe ensimmäisellä uudella sairaanhoitajien opetusohjelmalla koulutettaville opiskeli-
joille 1930. LH Hg:10.KA. 
483Snellmanin puheen luonnos vuonna 1950 - 1951 terveyssisarkoulutuksessa. LH Hg:10. KA. 
484T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
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sanansa niin, ettei Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun toimintaa olisi koettu 

vain perusterveydenhuollon koulutukseksi. Puhe oli kirjattu kirjoitetuksi lääkintö-

hallituksessa helmikuun toisena päivänä vuonna 1949. Silloin valmistui Oulussa 

kolmas terveyssisarkurssi.485 

Otaksun, että terveydenhuoltotyö on mielessänne etualalla, siksi muutama sa-

na Teille sairaanhoitajina…486 

Ruotsalaisen koulun onnekkuus muihin terveyssisar-sairaanhoitajakouluihin näh-

den oli Snellmanin tiedossa. Koulutuksen aloittaminen verrattuna toisiin terveys-

sisarkouluihin, oli silmiin pistävän vaivatonta, minkä Snellman huomioikin pu-

heessaan. 

Men vad det berodde på att den svenska skolan seglade upp i så förliga vindar 

jag alldrig föstått.487 

Helsingin sairaanhoitajakouluun suunniteltuun puheeseensa Snellman sisällytti 

toivomuksen sairaanhoitajakorkeakoulun alkamisesta. Opiskelijat voisivat suorit-

taa laudatur-oppimäärän niin halutessaan. Yhdessä laitoksessa toimisi koulutus-

portaiden kokonaisuus, jossa kukin jakso olisi eriasteinen oppimäärä samassa 

oppiaineessa, sairaan- ja terveydenhuollossa. Jotta tämä voisi tapahtua Helsingin 

sairaanhoitajakoulussa niin kuin Rockefeller-säätiön tuki edellytti, tulisi asetuksia 

uudistaa ja opettajan virkoja lisätä. Näillä toimenpiteillä koulusta tehtäisiin sai-

raanhoitajakorkeakoulu. Sairaanhoitajakorkeakoulun lähtökohdista Snellman 

kertoi seuraavaa: 

Niin pian kun Helsingin Sairaanhoitajakoulu, Terveydenhuolto-opisto ja Jat-

ko-opisto toimivat saman katon alla, syntyi läheistä vuorovaikutusta opistojen 

kesken ja konkreettisiin muotoihin pukeutuvaa yhteistyötä, kuten eri ryhmille 

yhtenäisiä luentosarjoja, opettajien, toisillekin kuin omille ryhmilleen, anta-

maa opetusta ja ennenkaikkea opistojen opettajien yhteistä suunnittelua ope-

tukseen nähden sen eri muodoissa. Tänä päivänä tässä talossa on muodolli-

sesti kolme eri opetuslaitosta. Todellisuudessa on intensiivinen kehitysproses-

                                                        
485Oppijakso 3 päiväkirja. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I arkisto Af:3. OMA. 
486 Snellmanin puhe Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun valmistuvalle ryhmälle 2.2.1949. LH 
Hg:10.KA. 
487Tallberg 2002, 9. 
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si käynnissä ja syntymässä asiallisesti ja toivottavasti pian myös muodollises-

ti yksi sairaanhoitajaopisto.488 

Näin optimistisia odotuksia Venny Snellmanilla oli sairaanhoitajaopettajien kou-

lutuksesta Suomessa 1950-luvun alussa, kun siihen asti useasti ylin tieto oli haettu 

ulkomailta. Mutta koulujen johtajat joutuivat yleensä hakemaan oppinsa ulko-

mailta vielä 1950-luvullakin, sillä korkeakoulukin − puhumattakaan yliopistosta − 

jäi lopulta vain haaveeksi.489 

2.4.2 Terveyssisarten työn kehittäjä Tyyne Luoma 

Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman (1893 - 1970)490 unelma 1920-luvulla oli 

saada Suomeen terveystaloja, joissa hoitajat toimisivat.491 1940-luvulla hän näki 

tämän toteutuvan, kun alkuun Rockefeller-säätiön avulla rakennettiin Malmin 

terveystalo.492 Myöhemmin talot muuttuivat terveyskeskuksiksi, mutta tätä Luo-

ma ei enää nähnyt.  

Luoma toimi opiskelunsa jälkeen sairaanhoitajana leikkaussalissa, jossa hän 

kyllästyi ihmisten korjaamiseen. Hän halusi ennaltaehkäistä, jotta ihmiset eivät 

joutuisi tähän ”korjaamotoimintaan”. Kolme vuotta terveyssisartyötä Manhat-

tanilla kiinalaiskorttelin kupeessa ohjasi hänet tulevaan elämäntehtävään. Opiske-

lu Columbia University Teachers Collegessa yhdistettynä käytännön terveyssisar-

työhön Henry Street Settlementissä vuosina 1921 - 1924493 opetti uuteen nk. työ-

otteeseen hoitotyössä.494  

Vastaperustetussa Suomen sairaanhoitajatarliitossa Luoma toimi sihteerinä 

vuosina 1925 - 1932. Silloin hän sai mahdollisuuden kokeilla ja soveltaa suoma-

laisiin oloihin uusia ajatuksiaan lähinnä kotisairaanhoidon alalta.495 Alueena oli 

myös sairaanhoitajien työnvälitys ja yksityishoitajatarkodista 496  huolehtiminen. 

Liiton perustettua Kotisairashoidon ja Terveydenhuollon Keskus -nimisen toimis-

ton Luoma kirjoitti lääkärilehti Duodecimissa toimiston uudesta sairashoidollises-

                                                        
488Snellmanin puhe kutsuvieraille Helsingin sairaanhoitajakoulussa. LH Hg:10.KA. 
489Tallberg 2006, 185. 
490Sorvettula 1998, 445. 
491Benson 1973, 9. 
492Benson 1973, 31. 
493S.n. 1951, 458. 
494Sorvettula 1998, 445. 
495S.n. 1951, 458. 
496Huhtela 2007, 16. 
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ta työotteesta, yksityissairaanhoitajatartoiminnasta ja kotisairashoidosta. 497  Yh-

dysvalloissa työskentely oli vaikuttanut hänen näkemykseensä kotisairaanhoidos-

ta. Luoma määritteli yksityissairaanhoitajan työksi vuorokauden ympäri tapahtu-

van hoitotyön ja kotisairaanhoidoksi huokean tavan hoitajan piipahtaa kotona 

hoitamassa pieniä pulmia ja antamassa terveydenhuollollista tukea lapsiperheissä. 

Kotikäyntejä ja sairaanhoitoa oli runsaasti ja lääkäreiden ja kotien antama palaute 

oli ollut hyvää.498  

Vuonna 1932 Luoma siirtyi vastaperustetun Valtion Terveydenhuolto-opiston 

johtajaksi. Hän toimi laitoksen johtajana vuosina 1932 - 1943.499 Hänen mottonsa 

oli, että oli parempi torjua sairautta kuin parantaa sitä.500 Häntä kuvattiin luontai-

seksi kasvattajaksi ja erinomaiseksi pedagogiksi501, jopa synnynnäiseksi502. Opet-

tamistavaltaan häntä pidettiin demokraattisena. Opiskelijoiden mielestä Luoman 

opetustyyli oli harvinaisen intensiivinen, voimakas ja innoittava. Hänellä oli har-

vinainen taito siirtää osa sammumatonta innostusta opiskelijoihin.503 Joskus ilta-

myöhään kestäneet ryhmäkeskustelut innoittivat opiskelijoita niin, etteivät he 

malttaneet illalla lähteä luentosalista. Opiskelijoiden innoittaminen olikin tärkeää, 

koska opiskelijat myöhemmin työssään kokivat niin ”susien piirityksen kuin il-

keiden isäntien pihiydenkin”. Työ siis saattoi olla fyysisesti ja henkisesti vaarallis-

ta ja raskasta.504 Huolimatta siitä tiedosta, että työ saattoi olla täynnä haasteita, 

kaikki viisaus tulee kentältä505 oli Luoman näkemys. Hän oli aktiivisesti kirjeen-

vaihdossa entisiin opiskelijoihinsa ja keräsi näin jatkuvasti käytännöstä viisautta. 

Kirjeenvaihto oli ollut runsasta terveyssisarten kanssa. He ilmeisesti olivat niitä 

hyviä terveyssisaria, joilla oli Luoman mukaisesti oikea terveyssisarhenki.506  

Luomalle oli ominaista luoda syviä ystävyys- ja samalla työtoveruussuhteita 

kanssasisariin.507 Kun eräs terveyssisar ei enää tuntenut saavansa työstään tyydy-

tystä, koska siitä hänen mielestään puuttui vakavan työn leima, niin hän halusi 

                                                        
497 Luoma, ”Suomen sairaanhoitajatarliiton yksityishoitajatartoiminta ja kotisairashoito” (art.). 
Duodecim 1927, 389 - 391. 
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502S.n., ”Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman syntymästä 100 vuotta 30.1.1993” (art.). Terveyden-
hoitaja 1993, 6. 
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504Benson 1973, 21. 
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keskustella asiasta. Luoma ehdottikin hänelle, että hakee apulaisjohtajan virkaa 

Oulun terveyssisarkoulussa.508 Hoitajat siis luottivat Luoman mielipiteeseen ja 

päinvastoin. Yksi Luoman luottohenkilöistä oli Oulun terveyssisarkoulun opetus-

alueen johtava terveyssisar. 509  Oulussa hänen toimeensa saatiin varat osittain 

Rockefeller-säätiöltä ja toimeen kiinnitettiin terveyssisar, joka entuudestaan oli 

läänissä terveydenhoitotyössä tunnettu henkilö.510 Luoman mielestä terveyssisar-

työ oli elämäntehtävä. 

Oulun terveyssisarkoulun alueen johtava terveyssisar ohjasi terveyssisaret 

tyyliin Malmi opettamaan oppilaat. Hän oli Tyyne Luoman luottohenkilö.511 

Luoma ymmärsi terveyskasvatuksen ja neuvonnan merkityksen. Hän puuttui las-

ten kouluruokailun tarpeeseen Suomessa.512 Vuodesta 1944 hän pystyi konkreetti-

semmin keskittymään maan terveydenhuoltoasioihin, kun hänet valittiin Suomen 

ensimmäiseksi terveyssisartoimen tarkastajaksi.513 Luoma oli aktiivisesti kehittä-

mässä Helsingin maalaiskunnassa, Malmilla, terveyssisakoulutuksen opetuskent-

tää. Malmille perustettiin terveystalo ja Valtion Terveydenhuolto-opiston opetus-

kenttä Helsingin maalaiskunnassa 514  otettiin opiskelijoiden harjoittelupaikaksi. 

Asukkaiden kohentunut terveydentila oli tästä seurauksena.515 

Sairaanhoitajien ja terveyssisarten opetuksen kehittäminen oli yksi vaihe 

Luoman uralla. Hän eteni sairaanhoitajaliitosta terveyssisarten kouluttamiseen ja 

lopuksi terveyssisartyön organisoimiseen ja tieteellisen tutkimuksen tukemiseen 

1950-luvulla. 516  Työtoveri lääkintöhallituksesta mainitsi keskeisen ajatuksen 

Luoman työssä olleen sen, että Luoma ymmärsi kodin, perheen ja lähiyhteisön 

merkityksen terveysasenteiden ja -käyttäytymisen pohjana. Luoman mielestä 

hoidon aukkoja ja päällekkäisyyttä voitiin välttää ja hoidon jatkuvuus turvata. 

Tähän suuntaan kehitettiin koulutuksen sisältöä ja opiskelijoiden asenteita.517 

Luoman opettaja-ajalta vanhin säilynyt toimintakertomus terveyssisarkoulu-

tuksen toiminnasta on ajalta 1937 - 38. Toimintakertomuksessa oli 26 viikkoa 
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514Helsingin maalaiskunnan opetusalue. Raportti toiminnasta 1940 - 45. TL Kansio 6. KA. 
515Benson 1973, 31. 
516Siivola 1993, 11. 
517Ibid. 
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käsittäneestä kurssista 65 päivää omistettu tietopuoliselle opetukselle ja 79 päivää 

käytännölliselle harjoitustyölle. Teorian ja käytännön määrällä ei ollut suurta eroa. 

Harjoitustunneilla tietopuolista opetusta pyrittiin siirtämään käytäntöön, esimer-

kiksi Petronella-nukkea ja opiskelutovereita hoitamalla. Kotitehtävinä olivat kir-

jaselostukset, esitelmät ja yhteiset kotitehtävät. Keskustelutilaisuuksia ja opinto-

käyntejä oli tavattoman paljon. 518  Terveyssisarkoulun ominaisina piirteinä oli 

opiskelijoiden ohjaus yksilöllisesti ja pienryhmissä. Tämä ns. tutor-järjestelmä oli 

lähtöisin angloamerikkalaisesta koulumaailmasta.519 

Vuonna 1944 Luoma luennoi tuleville terveyssisarille. Silloin luennoista il-

meni, miten hän ymmärsi kouluttavansa terveyssisaria koko maan tarpeisiin. Yh-

teiskunnalliset muutokset ja sodan vaikutukset näkyivät terveyssisaren työssä. 

Tuleva terveyssisarlaki ja muut sairaanhoitoon vaikuttavat lait ohjasivat terveyssi-

saren työtä. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan avulla ennakoitiin parempaa tule-

vaisuutta kansakunnalle. Terveyssisartyön kehitys näkyi Luoman luennoissa sa-

moin kuin tulevaisuuden haasteetkin.520 

Saavutuksistaan terveydenhuollon kehittäjänä oli Tyyne Luoma nimetty tun-

netuksi naiseksi vuoden 1951 Kotilieden artikkelissa. Hänen henkilöhistoriaansa 

on kuvailtu samaksi kuin hänen työhistoriansa.521 Luoma jakoi Snellmanin kanssa 

samanlaisen näkemyksen työn ja elämän yhdistämisestä.  

2.4.3 Yhteistyön taitaja Aino Durchman 

Helsingin sairaanhoitajakoulun johtaja Aino Durchman (1892 - 1994)522 opiskeli 

Kirurgisen sairaalan ns. tähtikurssilla523, mikä ehkä ennustikin hänen tulevaisuu-

tensa vaikutusvaltaisena sairaanhoitajana. Hänellä oli Columbia Universityssä 

Yhdysvalloissa suoritettu sairaanhoidon opettajan diplomi524, kun hänet nimitet-

tiin johtajattareksi Helsingin sairaanhoitajakouluun vuonna 1936. Snellman kuva-

si puheessaan Durchmanin uraa seuraavasti: 

Tullessasi erittäin vaikeaan tehtävään vuonna 1936 tämän koulun johtajatta-

reksi, oli sinulla tietoa ei vain päämääristä ja keinoista vaan myös kallisar-

                                                        
518Benson 1973, 21 - 22. 
519Siivola 1985, 192. 
520Luentorunko terveyssisaropetukseen 1944. TL Kansio 3. KA. 
521S.n. 1951, 458 - 459. 
522Sorvettula 1998, 431. 
523S.n. 1952, 645; Määttänen 1989, 59. 
524Kauttu 1992, 2765. 
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voista käytännön kokemusta… Tilannehan on jatkuvasti ollut jollain lailla ai-

na vain uusi.525 

Muutosvastarinta oli ollut ilmeinen, koska Durchman kertoi, että kaikesta piti 

taistella.526 Durchman lienee tarkoitti vaikeutta saada uudistuksia läpi, koska lää-

käreiden ja sairaanhoitajien näkemykset poikkesivat liikaa toisistaan. Durchmanin 

mielestä syy ristiriitoihin saattoi olla saksalaisten vaikutteiden, joita lääkärit saivat 

omassa koulutuksessaan. Lääkärit kävivät opintomatkoilla Saksassa ja Itävallassa, 

joissa vallitsi Oberarzt-mentaliteetti ja joissa sairaanhoitajan työtä ei lainkaan 

arvostettu. Hoitajat puolestaan hakivat oppinsa USA:sta ja Englannista, jossa 

painotettiin sairaanhoitajan ammatillisuutta.527  Sairaanhoitajien näkemys hoito-

työstä oli, että se nähtiin itsenäisenä ammattina, ei vain lääkärin työn jatkeena. 

Huvittavaakin keskustelua lääkäreiden kanssa käytiin muun muassa siitä, että 

lääkärit halusivat sairaanhoitajien oppivan keittiötaitoja ja ruuanlaittoa. Sairaan-

hoidon opettajat puhuivat ravitsemusopin puolesta.528 

Sodan jälkeen oli luonnollisesti tarpeita joka asiassa, mutta katkerasti sen ko-

ki sairaanhoitajakoulutus, kun Durchmanin pyytämistä viroista monet jäivät lää-

kintöhallitukselta vahvistamatta. Vuosina 1946 - 1947 siirtyminen sotasairaalana 

palvelleeseen sairaanhoitajakouluun oli vaikeaa aikaa, koska koulu kärsi opettaja-

pulasta. Suurena tukena näissä vaikeuksissa olivat tarkastaja Venny Snellman ja 

sairaanhoitaja, kansanedustaja Kyllikki Pohjala.529 Kun Kotiliesi esitteli sairaan-

hoitajaopistoa kuvin, niin kirjoituksessa kerrottiin, kuinka sairaanhoitajan ammat-

ti oli naisen ammatti. Lehden valokuvat ilmensivät koulun mukavaa ja kiireetöntä 

tunnelmaa.530 Kuvista näkyi, minkälaisia pehmeitä arvoja 1950-luvullakin liitet-

tiin sairaanhoitajan ammattiin. Opiskelijat eivät kuitenkaan pitäneet Durchmania 

yksinomaan pehmeänä. 

Aino Durchmanin muistan valmistavasta koulusta. Hän oli ihan tavallinen, ei 

mitään erikoista jäänyt mieleen hänestä. Oli sairaanhoito-oppia, etiikkaa, il-

meisesti jäi jonkinlainen mielikuva sellaisesta tiukasta linjasta.531 

                                                        
525Snellmanin puhe Aino Durchmanin jäädessä eläkkeelle. VS Kansio 2. KA. 
526Kauttu 1992, 2765. 
527Kauttu 1992, 2766. 
528Ibid.; S.n.,”Sairaanhoitaja Kyllikki Pohjala käy Amerikan kuuluisinta koitalousopettajaa tapaamassa” 
(art.). Kotiliesi 1934, 782 - 783. 
529Kauttu, 1992, 2776. 
530S.n. 1952, 645. 
531M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
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Yhteiskuntatieteellisten aineiden vahva nousu 1950-luvulla oli nähtävissä.532 

Sairaanhoitajakoulutuksessakin tahdottiin kiinnittää huomio erikoisesti ihmisen 

kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen eikä vain yksityisten taitojen hankkimi-

seen, jotta sairaanhoitajat osaisivat käsitellä ihmisiä ja olisivat luotettavia työnte-

kijöitä.533 Sairaanhoitajakoulun johtajana Durchman pohti sitä, minkälaisen taus-

tan koti antoi nuorelle534, sillä opiskelijat olivat tuoneet elävinä eteen kuvia hyvin 

erilaisista ja eritasoisista kodeista. Durchman sanoi rikastuneensa tästä kokemuk-

sesta, koska hän oli voinut jakaa omia kokemuksiaan ohjattavilleen, tuleville 

opettajille. Kristillinen kotikasvatus sai häneltä kiitosta ajan hengen mukaisesti. 

Sairaanhoitoala oli kuitenkin hänen mielestään niin laaja ja monipuolinen, että 

sairaanhoitajaksi soveltuivat ja siinä menestyivät hyvin erilaiset ihmiset. Jotain 

yhteistä heissä kaikissa piti olla. He olivat kiinnostuneita ihmisistä, viihtyivät 

ihmisten parissa ja tunsivat rakkautta heitä kohtaan, sanalla sanoen olivat mielen-

laadultaan sosiaalisia.535  

Helsingin sairaanhoitajakoulussa oli vuonna 1952 noin 450 opiskelijaa.536 

Pitkälti toista tuhatta sairaanhoidon opiskelijaa oli koulutettu Durchmanin johta-

jakauden 16 ensimmäisen vuoden aikana. Myös sairaanhoitajaopettajien koulutus 

ja hallinnon jatkokoulutus olivat käynnissä. Opettajien tarve kattoi koko Suomen. 

Uusi suuri koulutalo tarjosi uudenaikaiset tilat. Tyylin luomiseen Durchman osal-

listui näkyvästi, sillä Mannerheim-salin funktionaalinen tyyli ja henki olivat en-

nen kaikkea hänen luomaansa.537  

Durchmanilla oli huoli siitä, miten sairaanhoidon opettajakoulutus saataisiin 

muiden opettajakorkeakoulujen tasolle.538 Hänen toiveensa oli, että sairaanhoi-

toalalle antautui riittävästi lahjakkaita, tarmokkaita ja sosiaalisesti valveutuneita 

naisia ja että he voisivat tällä alalla päästä eteenpäin ja saada työssään täyden 

tyydytyksen, niin kuin hän itse oli saanut.539  

                                                        
532Kauttu 1992, 2766. 
533S.n. 1952, 644. 
534S.n. 1952, 645. 
535S.n. 1952, 644. 
536S.n. 1952, 646. 
537Snellmanin puhe Aino Durchmanin jäädessä eläkkeelle. VS Kansio 2. KA. 
538S.n. 1952, 644. 
539Ibid. 
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2.4.4 Opetustyön uudistaja Irja Pohjala 

Helsingin sairaanhoitajaopiston rehtori Irja Pohjala (1902 - 1986)540 kertoi eläk-

keelle lähtiessään seuraavaa: ”Olen saanut elää aikakautena, jolloin maamme 

sairaanhoitoa ja sairaanhoitajakoulutusta ovat kehittäneet suuret henkilöt kansalli-

selta pohjalta kansainväliset ja pohjoismaiset vaikutteet huomioon ottaen”.541 Hän 

viittasi Snellmaniin, Durchmaniin ja Luomaan, joiden kollegana hän toimi 1930-

luvulla opetustyössä Helsingin valmistavan koulun apulaisjohtajana. 

Pohjala koki Snellmanin ymmärtäväksi kollegaksi, sillä Snellmanin kanssa 

kirjeenvaihto oli ollut sydämellistä. Opiskeluvuonnaan Lontoossa hän kirjoitti 

Snellmanille, että vaikka olikin mukava palata työhön, niin hän pelkäsi sitä, täyt-

täisikö hän uuden tehtävän tulevana Helsingin sairaanhoitajakoulun johtajana.542 

Tilanne koettiin päinvastaiseksi Helsingissä, sillä siellä häntä jo kovasti odotettiin, 

siitä kertoo Snellmanin vastaus. 

Eikö tämä kaikki ole johdatusta. Kaikki tuntuu järjestyvän niin hyvin. Onhan 

Teidän maailmalla oppineena käydä johtajattaren tehtäviin käsiksi koulussa, 

jonka toiminnan kaikki yksityiskohdat tunnette. Minusta tuntuu, että voimme 

edellyttää mitä ihmeellisintä yhteistyötä Helsingin sairaanhoitajakoulun hy-

väksi. On kuin meitä olisi nyt niin monta saman hengen lasta, että meidän pi-

täisi saada ihmeitä aikaan.543 

Kirjeenvaihto 1930-luvulla oli ollut henkilökohtaista ja kunnioittavaa. Lähikolle-

goille oli voinut jopa valitella pienistä säryistäkin.544  

Pohjala piti opiskelijoitaan melkein kuin he olisivat olleet perheenjäseniä, 

mistä seuraava opiskelijan kertomus. Opiskelija kertoi elokuvissa käynnistä ja sitä 

seuranneesta dramaattisesta yöstä ja paluusta koulun turvaan. 

Vasta aamulla pääsimme pommisuojasta ulos ja Helsinki oli täynnä tulipaloja, 

taivaanranta oli punaisena ja lasinsirpaleita oli siellä pitkin ja pommien ää-

nethän kuuluivat hyvin sinne sisälle [elokuvateatteri], niin että se oli aika 

karmeaa. En muista kulkivatko silloin vielä raitiovaunut, mutta kuitenkin 

pääsimme sieltä ennemmin tai myöhemmin takaisin ja siellä oli tämä meidän 

                                                        
540Sorvettula 1998, 451. 
541S.n., ”Ehyt elämäntyö” (art.). Sairaanhoitaja 1968, 609. 
542Pohjalalta Snellmanille 17.4.1936. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto RF-stipendiaattien kanssa. 
LH V Hb:2. KA. 
543Snellmanilta Pohjalalle 13.5.1936. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto RF-stipendiaattien kanssa. 
LH V Hb:2. KA.  
544Durchmanilta Pohjalalle. IP Fc1. KA.  
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johtajattaremme Irja Pohjala vastassa ja hän tarjoili meille teetä, kun me aa-

mulla pääsimme sinne opistolle.545 

Pohjala kohteli läheisiään ymmärtävästi ja lämmöllä, joten ei siis ollut ihme, että 

hänestä kehittyi pedagogi, josta yleisesti ottaen pidettiin. Seuraavassa valmistavan 

koulutuksen opiskelija kertoi kokemuksistaan pääsykokeessa. 

Irja Pohjala oli tämä johtajatar, sanoi miulle sitte, että ei näitä tarvitse pelätä 

näitä kokeita, et ei näis ole mittään pelkäämistä, et ei nää tarkota, että tarvit-

see heti lähtee.546 

Jatko-opiskelijoilta Pohjala edellytti hyvää käytöstä ja siistiä ulkoasua. Pohjala 

luennoi aiheesta työpuvun käyttö otsikolla Työpuku ja esiintyminen. Samalla hän 

käsitteli myös täsmällisyyttä aterioilla ja luennoilla. Käytännön ohje oli, että ate-

rioilla oli odotettava toisia ”alussa ja lopussa sekä vältettävä liikaa ääntä”. Huo-

maavaisuus ja ruokailutavat tuli myös huomioida.547 Kasvatusopillisen opinto-

suunnan jatko-opiskelija piti alustuksen aiheesta sairaanhoitajaoppilaan ulko-asu, 

esiintyminen ja käyttäytyminen.548 Samasta aiheesta kertoi toinen jatko-opiskelija 

seuraavaa: 

IP [Irja Pohjala] oli tarkka ruokailusta ja pukeutumisesta. Opiskelijoiden kes-

kuudessa kiersi velvollisuus istua opettajien vieressä ruokailussa. Opettajat 

seurasivat ja arvioivat käyttäytymistä samalla.549 

Oman opetuksen pohtimista koskevaa arkistomateriaalia Pohjalalta oli jäänyt 

paljon. Siitä näkyi, että hän ymmärsi hoitotyön lähtökohdaksi potilaskeskeisyyden, 

vaikka totesikin, että teknisellä ajattelulla on merkitystä. Hän sisällytti sairaan-

hoidon oppikirjaansa vuonna 1942 neuvon siitä, että sairaanhoitajan oli säilytettä-

vä objektiivisuus, eikä hän saa antaa määrätyn diagnoosin vaikuttaa huomioihin-

sa.550 Joka kerta oli nähtävä potilas ja perhe ongelmineen, jotka olivat aina erilai-

sia. Siksi sille työlle, joka suoritettiin välittömästi potilaalle ja potilaan kanssa, ei 

                                                        
545E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
546K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
547Irja Pohjalan luento aiheesta työpuvun käyttö. Luento pidetty Sairaanhoitajien jatko-opistossa 1954 
- 55. IP Hea II 1. KA.  
548Eila Longin alustus aiheesta sairaanhoito-oppilaan ulkoasu, esiintyminen ja käyttäytyminen. Luento 
pidetty Sairaanhoitajien jatko-opistossa. IP Hea II:1. KA. 
549T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
550Irja Pohjalan luonnos Sairaanhoidon oppikirja -kirjaksi vuonna 1942. IP Hfa 9. KA.  
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hänen mielestään annettu riittävästi tunnustusta. Etenkin erikoissairaanhoidon 

kehittyessä tämä lähtökohta usein unohdettiin.551 

Ajat ja tarpeet muuttuivat sairaanhoitajienkin koulutuksessa. Pohjala ymmärsi, 

että yhteiskunnan tarpeet oli tarkoin analysoitava sairaanhoitajan tehtävän ja kou-

lutuksen määrittämiseksi. Oli panostettava koulutukseen, asenteisiin ja tutkimus-

työhön. Koulutuksen tuli parhaiten palvella terveydenhuoltoa ja sen välityksellä 

yhteiskuntaa. 552  Siksi sairaanhoitajien peruskoulutuksen tavoitteena oli 1950-

luvulla kouluttaa sekä laadultaan että määrältään maan kulloistakin tarvetta vas-

taavia sairaanhoitajia, joiden tehtävänä oli edistää potilaiden fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista hyvinvointia sekä osallistua terveydenhoidolliseen valistustyöhön.553 

Pohjalan opetusnäkemys perustui aluksi Lontoossa Bedford Collegessa 

vuonna 1935 - 36 hankittuihin tietoihin. Rockefeller-säätiön stipendiaattiajalta 

Yhdysvalloissa tiedot lisääntyivät sairaanhoidon opetuksen kasvatusopillisilla 

kursseilla, luentomuistiinpanoilla osastonhoitajan työstä ja Philadelphia General 

Hospitalissa suoritetulla osastoharjoittelulla vuonna 1946 - 47. Tämä antoi perus-

teet korkeampaan sairaanhoidon osaamiseen myös Suomessa.554 USA:ssa opetuk-

sessa painotettiin sitä, että opiskelijoiden tuli opettajan tehtävänannon perusteella 

pitää mielessään, mitä he yrittävät oppia tehtävän avulla. Itse opetustyö oli mate-

riaalin ja lähteiden järjestämistä, jotta ne olisivat saatavilla tarvittaessa. Tuntien 

suunnittelu oli kokonaisuus, joka jaettiin osiin, joissa kukin luento käsitteli yhtä 

teemaa. Yksittäiset tunnit tuli suunnitella siten, että ne tukivat opetuksen kokonai-

suutta.555 

Ajatukset opetustyöstä täsmentyivät Pohjalalle oman työn avulla ja näkyivät 

mm. yleisen sairaanhoidon opetuksen sisällyksessä. Opetuksen tarkoituksena oli 

selvittää opiskelijalle, miten terveydenhoidon periaatteita sovellettiin yleishoidos-

sa. Opettaja opetti sairaanhoitajaopiskelijaa hoitamaan potilasta kokonaisuutena ja 

kiinnittämään huomio potilaaseen yksilönä. Opiskelijaa opetettiin myös suhtau-

tumaan oikein sairaaseen ihmiseen ja ympäristöön.556 1950-luvulla sairaanhoita-

jaopiskelijan tuli perusopetuksessa saada sellaiset perustiedot ja -taidot ja auttaa 

häntä saavuttamaan sellaisen kypsyyden, että hän kykeni ymmärtämään ihmistä, 

kykeni terveyskeskeiseen sairaanhoitoon, näki työnsä osana laajempaa kokonai-

                                                        
551S.n. 1968, 609. 
552Ibid. 
553Sairaanhoitajien peruskoulutuksen tavoitteet vuonna 1959. IP Hea10. KA.  
554Teaching − Lesson Planning -muistiinpanot vuonna 1934. IP Hea II 1. KA. 
555Ibid. 
556Yleisen sairaanhoidon opetus vuonna 1944. IP Hfa1. KA.  
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suutta ja ymmärsi ihmissuhteiden merkityksen. Tavoite oli ymmärtää työn poti-

laskeskeisyys ja vastata omasta työstä sekä ryhmätyöstä. Opiskelijan toivottiin 

olevan myönteinen uudistuksille ja omaavan edellytykset jatkuvalle kehityksel-

le.557 

Pohjalan mielestä opiskelun pääteeman tuli olla sairaanhoito, jota muut oppi-

aineet täydensivät. Entisestä oppipoikajärjestelmästä oli kehittynyt 1960-luvun 

lopulle systemaattista opiskelua, jossa luokkaopetus ja käytännön opetus täyden-

sivät toisiaan. Pohjala iloitsi, kun oli irtauduttu opetussuunnitelman jakso- eli 

blokkiajattelusta558, josta tosin USA:ssa oli luovuttu jo 1940-luvun puolivälissä559. 

2.4.5 Vuorovaikutteinen uranuurtaja Birgit Nieminen 

Oulun sairaanhoito-oppilaitoksen rehtorin Birgit Niemisen (1906 - 2000)560, tyt-

tönimeltään Kansasen, terveyssisaren ura alkoi nykyisen Venäjän puolella sijait-

sevasta Paanajärven kylästä.561 Asiantuntijaterveyssisarena, Pohjois-Suomen Pu-

naisen Ristin tarkastavana terveyssisarena562, hän toimi Suomen maaseudun ter-

veydenhuolto-oloja tutkineessa komiteassa vuosina 1937 - 1939563 . Nieminen 

kartoitti Pohjois-Suomen terveydenhuolto-oloja vierailemalla kunnissa yhdessä 

maaherra E. Y. Pehkosen kanssa.564  

Nieminen sai Rockefeller-säätiön stipendin, jonka ansiosta hän lähti syksyllä 

1939 opiskelemaan Toronton yliopistoon Kanadaan.565 Paluumatka Yhdysvallois-

ta oli ikimuistettava, sillä sodan aikana ainoa avoin meritie Suomeen kulki Poh-

joiselta Jäämereltä.566 Kirjeessään Snellmanille Nieminen kertoi vain odottelevan-

sa kotimatkan mahdollisuutta, joka ei ollut varmistunut useankaan kuukauden 

aikana. Hän ilmoitti kuitenkin olevansa tulossa, kun vain tilaisuus ilmaantuisi. 

Vaikeuksista huolimatta itse opiskelu oli kannattanut. 

                                                        
557Sairaanhoidon peruskoulutuksen tavoitteet vuonna 1959. IP Hea10. KA.  
558S.n. 1968, 609. 
559Snellman, ”Piirteitä sairaanhoitajakoulutuksesta ja sairaanhoidosta U.S.A:ssa” (art.). 1947, 49 - 51. 
560Tallberg 1996, 291. 
561Leiber 1996, 12. 
562Leiber 1996, 12 - 13. 
563KoM 1939:9, 4. 
564Ibid.; Leiber 1996, 14. 
565Tallberg 1996, 291. 
566Mannerheim 1954, 259. 
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Tämä vuosi on ollut erittäin antoisa ja mielenkiintoinen, mutta myöskin vaa-

tiva ja raskas, sillä sota Suomessa otti osansa ajatuksistani. Sittenkin olen kii-

tollinen Sinulle tästä oppivuodesta, joka on ollut suurenmoinen.567 

Odotus palkittiin, kun Niemisen onnistui meriteitse Pohjoisen Jäämeren ja Liina-

hamarin sataman kautta palata Suomeen.568 

Rockefeller-säätiön opintomatkan jälkeen Nieminen sai lääkintöhallitukselta 

tehtäväksi suunnitella uudentyyppisen terveyssisarkoulutuksen vuodeksi 1944, 

jolloin laki kunnallisista terveyssisarista astui voimaan ja terveyssisaria tarvittiin 

tuhat enemmän kuin heitä oli koulutettu.569 Toronton ajalta oli peräisin ajatus 

yhdistää terveyssisar- ja sairaanhoitajakoulutus.570 Niemisen suunnittelema uusi-

muotoinen terveyssisarkoulutus oli arvioitavana Rockefeller-säätiön terveyssisar-

konsulteilla Mary Elizabeth Tennantilla ja Elizabeth Brackettilla heidän vierail-

lessaan Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1945.571 Niemistä kaavailtiin reh-

toriksi Porin kouluun, mutta avioituminen oululaisen radioaseman päällikön Niilo 

Niemisen kanssa sai hänet jäämään Ouluun.572 Maaliskuussa vuonna 1945 en-

simmäinen terveyssisarryhmä aloitti Oulussa ja siitä alkoi Niemisen ura koulun 

johtajana (kuva 3).573  

                                                        
567Kansaselta Snellmanille 5.6.1940. Tarkastaja Snellmanin kirjeenvaihto RF-stipendiaattien kanssa. 
LH V Hb:2. KA. 
568T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
569Leiber 1996, 14. 
570T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
571Tallberg, 2007, 155. 
572T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
573Ibid. 
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Kuva 3. Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun oppijakso 13 valmistujaiskuvassa 

vuonna 1955 kuvattuna koulun eli lääninsairaalan ns. D-lamellin edessä. Koulun johta-

ja Birgit Nieminen on alarivissä keskellä.  

Uusimuotoinen, keskusteleva opetustyyli, jota Nieminen käytti, herätti vastarintaa 

ja kotimaassa koulutuksen saaneet kollegat pitivät häntä härkäpäisenä ja olivat 

ennakkoluuloisia häntä kohtaan. 574  Mutta opettajakollegat kokivat työn hänen 

kanssaan kannustavaksi ja hyvää tahtovaksi. Nieminen halusi saada omia opetta-

jiansa esille opetuksen suunnittelussa valtakunnankin tasolla.575 Toronton yliopis-

toon tehty katsaus Suomen hoitotyön historiasta ja sairaanhoidon opetuksesta 

kuvasi Niemisen henkilökohtaista käsitystä suomalaisten sairaanhoidon opettajien 

korkeasta koulutustasosta576, olivathan useat opiskelleet Englannissa ja Yhdysval-

loissa. 

Myös Niemistä arvostettiin vastavuoroisesti. Erityisesti Snellman oli myön-

teinen Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun suhteen, ehkä siksi, että kuten 

Nieminen, niin myös hän oli opiskellut Lontoossa Bedford Collegessa577, ja ehkä 

myös siksi, että hän tiesi Pohjois-Suomen tilanteen. 578  Snellman suhtautuikin 

                                                        
574Leiber 1996, 12 - 15. 
575T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006.  
576The Statement of the Problem, osa kirjallista tehtävää Toronto Yliopistoon. BN. 
577Sorvettula 1998, 188. 
578S.n. 1954b, 633; Sorvettula 1998, 188. 
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aivan erityisen kannustavasti ja arvostavasti Niemiseen. Tästä oli esimerkki, kun 

Snellman ohjasi ruotsinkielisen koulun uuden johtajan Ulla Wegeliuksen tutustu-

maan Niemisen ideoihin terveyssisarten koulutuksesta. Ulla Wegelius kävi pereh-

tymässä Oulussa nimenomaan Snellmanin kehotuksesta.579 Snellmanin ja Niemi-

sen yhteistyö toimi jopa niin saumattomasti, että erään opettajakollegan mielestä 

Snellman ikään kuin keskusteli Niemisen kautta erilaisten kokousten aikana.580 

Birgit Nieminen oli rohkea, luova ja itsenäisesti toimiva johtaja, jonka esit-

tämiä uudistuksia Venny Snellman, lääkintöhallituksen pääjohtaja Hannes Ryömä 

ja lääkintöneuvos Severi Savonen tukivat ja veivät eteenpäin.581 Ansioistaan huo-

limatta Niemisestä ei ole yhtä monia mainintoja Suomen sairaanhoidon historias-

sa kuin kollegoistaan. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan -kirjassa hänen 

nimensä löytyi listattuna Bedford Collegen opiskelijoista yhdessä neljäntoista 

muun sairaanhoitajan kanssa582, mutta vaille mainintaa jääminen varhaisten vai-

kuttajien (54 henkilöä) joukossa583 kertoi siitä, että häntä ei aina rinnastettu arvo-

valtaisiin kollegoihin. Ehkä tällainen näkymättömyys ilmensi myös Niemisen 

vaatimatonta luonnetta ja halua antaa tilaa muillekin kollegoille. 

2.4.6 Tohtori Severi Savonen ja maaherra E. Y. Pehkonen 

Suomalaisen perusterveydenhuollon kehittämisessä oli kaksi erityisen aktiivista 

miestä584, lääketieteen tohtori, lääkintöneuvos Severi Savonen ja Suomen itsenäi-

syysasiakirjan allekirjoittanut senaattori ja Oulun läänin maaherra E. Y. Pehkonen. 

Heidän myötävaikutuksellaan terveyssisarkoulutus kehittyi Suomessa edelläkävi-

jäksi kansainvälisestikin. Suomessa oli jo ratkaistu monet asiat, joita muissa 

maissa vasta mietittiin.585 Tohtori Severi Savonen toimi asiantuntijana maaherra 

E. Y. Pehkosen maaseudun terveydenhuollon suunnittelukomiteassa, jossa hah-

moteltiin sisältöä terveydenhoitotyölle586. Tuolta ajalta jäi jäljelle yhteistyö Birgit 

Niemisen kanssa, sillä Nieminen oli komitean terveyssisartyön asiantuntija.587 

                                                        
579Kusénius 1990, 23. 
580T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
581Hyttinen 1996, 39. 
582Sorvettula 1998, 188. 
583Sorvettula 1998, 426 - 460. 
584Benson 1973, 28. 
585Siivola 1993, 11. 
586KoM 1939:9, 68. 
587KoM 1939:9, 4. 
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Tohtori Severi Savonen (1886 - 1964)588 koulutti 1910- ja 1920-luvulla tuber-

kuloosihoitajia ja myöhemmin terveyssisaria589 sekä kirjoitti kirjallisuutta tervey-

denhuollosta.590 Suomen lääkintöhallituksen kansanterveysosaston johdossa hän 

työskenteli 1940-luvulla, jolloin alaisina olivat sairaanhoitajien koulutuksen tar-

kastaja, kätilötoimen tarkastaja ja terveyssisartoimen tarkastaja.591 Tohtori Severi 

Savonen vastasi karjalaisen siirtoväen terveyden- ja sairaanhoidosta lääkintöhalli-

tuksessa talvisodan jälkeen.592 Hän oli hyvä työpari Tyyne Luomalle, kun Luoma 

aloitti Muolaassa neuvolavastaanoton vuonna 1942. 593  Yhdessä ”Isä-Severin” 

kanssa ”Äiti-Luoma” suunnitteli 10.3.1944 voimaan astuneiden kansanterveysla-

kien osuuden lain kunnallisista terveyssisarista. Suunnitelma hyväksyttiin edus-

kunnassa lähes sellaisenaan. Heidän diplomaattinen työotteensa olikin hyödyksi, 

kun yhdistettiin monia eri toimintoja terveyssisaren työksi. Aikaisemmin esimer-

kiksi tuberkuloosin hoito kuului hallinnollisesti eri järjestölle kuin lastenneuvo-

lat.594 

Maaherra E. Y. Pehkosen (1882 - 1949)595 työ maaseudun terveydenhuolto-

olojen parantamiseksi alkoi, kun hän tuli Oulun läänin maaherraksi. Pohjoisen 

olot olivat hänelle tutut, olihan hän syntynyt Limingan kunnassa.596 Hänen Poh-

jois-Suomen taloudellisista oloista tekemänsä komiteanmietintö sisälsi ehdotuk-

sen siitä, että maanviljelystalouden ja metsän tuotannon suunnittelutyön sekä 

yleisen neuvontatyön avulla pohjoisen oloja voitiin parantaa.597 Neuvonta ja valis-

tustyö olivat keskeisiä myös terveyssisaren työssä, mikä oli ilmaistu maaseudun 

terveydenhoito-oloja koskevassa komiteanmietinnössä.598  Maaseudun väestön 

tarpeiden ymmärtäminen näkyi erityisesti terveyssisarten koulutusta koskevassa 

osuudessa Pehkosen toisen komitean mietinnössä, kun terveyssisarten koulutusta 

aloitettiin myös maakunnissa.599 Professori A. J. Palmén johti loppuun komitean 

työn, sillä E. Y. Pehkonen luopui sairauden vuoksi tehtävästä puoli vuotta aikai-

semmin. 

                                                        
588Siivola 1985, 25. 
589Siivola 1985, 25, 92. 
590Savonen 1945, passim. 
591Benson 1973, 28 - 29. 
592Tuuteri 1998, 19. 
593Benson 1973, 41. 
594Benson 1973, 28. 
595Vaarnas 1966, 105. 
596S.n.,”Oulun seutu tarvitsee ministerin” (pk.). Kaleva 23.3.2007. 
597Pehkonen 1929, 21. 
598KoM 1939:9, 86 - 92. 
599KoM 1945:10, 11 - 12. 
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Tähän kolmen henkilön Palménin komiteatyöryhmään kuului myös Tyyne 

Luoma, joka kirjoitti eriävän mielipiteensä mietinnön perään.600 Mielenilmaisua 

ei luonnollisesti tarkoitettu henkilökohtaiseksi E. Y. Pehkoselle. Luoman asiakir-

jojen perusteella maaherra oli hänelle merkittävä vaikuttajahenkilö. 601  Oulun 

läänin terveydenhoitajia koskevilta opinto- ja neuvottelupäiviltä, jossa Luoma 

toimi luennoitsijana, kävi ryhmä terveydenhoitajia Luoman johdolla tervehtimäs-

sä kotona sairastavaa E. Y. Pehkosta. Käynnistä kerrottiin paikallislehdessä.602 

Käynti oli esimerkki läheisistä väleistä, jotka olivat ominaisia tuon ajan tervey-

denhuollossa vaikuttaneille henkilöille ja jotka heijastuivat heidän yhteiseen työs-

kentelyynsä. 

2.4.7 Sairaanhoitajajohtajat koulutuksen ohjaajina 

Suomessa olisi voitu kehittää koulutusta pohjoisamerikkalaiseen suuntaan sai-

raanhoitajajohtajien kokemusten ja tietojen avulla (tarkemmin luvussa 2.3.7). 

Näin ei kuitenkaan tapahtunut siitä syystä, että työelämän erikoistumistarpeet ja 

työnjaolliset hierarkiat olivat sairaanhoitajien koulutuksen kehittämisen pääasial-

lisina lähtökohtina. 603  Suomessa ei päädytty WHO:ssa ja Pohjois-Amerikassa 

parhaana pidettyyn polyvalenttiin koulutukseen. Tällaisen koulutuksen tuli olla 

suhteellisen pitkä kattaakseen kaiken tärkeän, myös erikoisalojen oppiaineksen.604  

Terveysaloille oli leimallista kamppailut sairaaloiden työvoiman tarpeen ja 

teoreettisen opetuksen suhteesta. Kiistat kolmivuotisesta sairaanhoitajakoulutuk-

sesta päätyivät valtakunnallisesti yhtenäisen, valtiollisen koulutuksen aloittami-

seen ja koulutus siirtyi vähitellen yhä selvemmin kouluihin. Koulutuspoliittisissa 

uudistuksissa painoarvo oli ammattikuntien − lääkäreiden ja hoitajien − välisessä 

suhteessa. Naisammattilaisten ääni kuului jo varhain ammattijärjestöjen avulla. 

Muutama alan edustaja sai paikan valtion koulutuskomiteoissa sekä muuten eri-

tyisen lääkärivaltaisessa paikallis- ja keskushallinnossa.605 Esimerkiksi terveyssi-

sartoimen tarkastaja Luoma osallistui suunnitteluun vuoden 1945 koulutuskomi-

teassa ja hänet oli samanaikaisesti nimitetty lääkintöhallituksen virkamieheksi.  

                                                        
600KoM 1945:10, 33 - 39. 
601Benson 1973, 28. 
602Kaleva 28.10.1948. Oulun lääninlääkäri Hb1 - 2. OMA. 
603Borgman & Henriksson 2000, 142. 
604Heikinheimo-Lindholm 2000, 138. 
605Borgman & Henriksson 2000, 140 - 141. 
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Koulutuspolitiikassa vaikutti terveydenhuoltohenkilöstön työn laatu ja moni-

naisuus. Kunkin tehtävän vaatimaan suorittamiseen tarvittavasta työvoiman mää-

rästä riippui sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelu mm. koulutusajan keston ja 

pääsyvaatimusten suhteen.606 Sairaanhoitajajohtajat pyrkivät koulutuksen pituu-

dessa ja hakijoiden koulusivistyksessä myötäilemään työelämän tarpeita. Siten 

sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelu oli myös koulutuspolitiikkaa. Sairaan-

hoitajajohtajat suunnittelivat lääkintöhallituksessa ja komiteoissa ja samanaikai-

sesti ohjasivat opetusta. Lääkintöhallituksen tarkastajilla, sairaanhoitajien koulu-

tuksen tarkastaja Venny Snellmanilla ja terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luo-

malla oli tehtävää molemmilla tasoilla, valtionhallinnossa ja käytännön työssä. 

Heidän käytännön opetustyön tuntemuksensa vaikutti heidän näkemykseensä 

lääkintöhallituksen viranomaisena. 

Lääkintöhallitus toimi 1940- ja 1950-luvulla sisäasiainministeriön alaisena 

keskusvirastona. Hallituksen johdossa oli pääjohtaja, jonka alaisuudessa työsken-

teli yhdeksän osastopäällikköä. Kansaterveysosastoa johti tohtori Severi Savonen. 

Hänen alaisuudessaan työskentelivät lääkintöhallituksen sairaanhoitajakoulutuk-

sen tarkastaja, terveyssisartoimen tarkastaja ja kätilötoimen tarkastaja. Vertailun 

vuoksi mainittakoon, että lääkintöhallituksen toisen osaston − terveydenhoito-

osaston − alaisuuteen kuului lääkintöhallituksen epidemiologi eli kulkutautilääkä-

ri.607 Oikeusoppineet olivat keskusvirastoissa tavanomaisia ja erityisalojen koulu-

tuksen tutkinnot virkamiehistössä olivat marginaalisia. 608  Lääkintöhallitus oli 

kuitenkin lääketieteellisesti koulutettujen virasto.609  Eräiden virkamiesten 

USA:ssa suoritetut yliopistotasoiset master-tutkinnot 610  kuitenkin kelpuutettiin. 

Sellaiset olivat Luomalla ja Snellmanilla.  

Lääkintöhallituksen virkamiesten tutkintovaatimuksista johtuen sairaanhoita-

jien koulutusta ohjasivat eri henkilöt kuin ne, jotka ammattijärjestöjen kautta 

vaikuttivat koulutuspolitiikkaan. Lääkintöhallituksessa työskennelleet sairaanhoi-

tajajohtajat jättivät jälkensä arkistodokumentteihin. He olivat 1940- ja 1950-

luvulla yksinomaan ulkomailla jatkokoulutuksensa saaneita sairaanhoitajia, eivät 

Suomessa työssä ansioituneita.  

Esimerkiksi Porin terveyssisarkoulussa oli kaksi johtajaa, joiden toiminnan 

jäljet näkyvät eri tavalla. Terveyssisar, Porin terveyssisarkoulun johtaja Martta 

                                                        
606KoM 1954:9, 47. 
607Savonen 1945, 28 - 29. 
608Stenvall 2000, 139. 
609Stenvall 2000, 138. 
610Tallberg 2007, 155 - 156. 
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Piironen keskittyi ihmisten ja koulun toiminnan ohjaamiseen. Kerrotaan, että 

silloinkin kun näytti siltä, että kaikki oli sodassa menetetty ja tie tukossa, kun 

monet muut lamautuivat, niin Piironen nosti pään pystyyn ja sanoi ”mikäs tässä, 

aloitetaan alusta”.611 Sen sijaan saman koulun apulaisjohtaja, terveyssisar Terttu 

Tela oli USA:n stipendimatkansa jälkeen aktiivisesti mukana opetuksen suunnitte-

lussa. Hänen toimintansa näkyy arkistodokumenteissa.612  

Yleisesti terveyssisarten merkitys suunnittelijoina sai vauhtia Rockefeller-

säätiön rahoittamista terveydenhuollon hankkeista, jotka toisaalta velvoittivat 

suunnittelemaan ja toisaalta antoivat mahdollisuuden uudenlaisiin opetuksellisiin 

ratkaisuihin.613 Keskeisesti sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelutyöhön osal-

listunut terveyssisar ja master-tutkinnon suorittanut Birgit Nieminen liittyi osaksi 

suunnittelevaa johtoa juuri Rockefeller-säätiön hankkeen seurauksena (tarkemmin 

luvussa 3.1.2). 

Helsingin sairaanhoitajakoulu toimi esimerkkinä sairaanhoitajien opetuksessa. 

Se oli luonnollisesti suunnittelun keskuspaikka, sillä pääkaupunkiin valikoituivat 

hyvät organisoijat, kuten sairaanhoitajakoulun johtajat Aino Durchman ja Irja 

Pohjala, jotka yhdistivät monen asiantuntijan taidot opetuksen suunnittelussa. 

Myös erilaiset oppisisältöjä suunnitelleet komiteat toimivat Helsingistä käsin. 

Lääkintöhallituksen fyysinen läheisyys ja suuren koulun arvovalta antoivat näky-

vimmän aseman sairaanhoidon johtavalle koululle, johon yhdistyi Valtion Ter-

veydenhuolto-opisto-Sairaanhoitajien Jatko-opisto.  

Sairaanhoitajakoulutuksen sisällön hyvin tuntenut tarkastaja Snellman ohjasi 

koulutusta lääkintöhallituksesta. Hän koordinoi suomalaisten sairaanhoitajien 

stipendivaihtoa ulkomaille. Ulkomailla opiskelu valmisti sairaanhoitajakouluihin 

johtajia ja apulaisjohtajia. Sairaanhoitajakoulujen yhteistyön sujumista helpotet-

tiin koulujen yhteisten suunnittelupäivien avulla, jotka Snellman myös ohjasi ja 

järjesti. Hän oli paikan päällä asiantuntijana ja sopimassa silloin, kun käytiin han-

kalia neuvotteluja koulujen ja sairaaloiden välillä. Joskus valtionhallinnon byro-

kratia oli niin musertavaa, että esimerkiksi ennen eläkkeelle lähtöä Snellmanin 

osaksi tuli erittäin turhauttava vaihe työelämässä.614 

                                                        
611Tuulio 1970, 29. 
612 Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi vuodelta 1954. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I 
arkisto Hb1:1.OMA. 
613KoM 1954:9, 23. 
614Tallberg 2006, 185. 
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2.4.8 Sairaanhoitajaeliitti 

Useimmilla 1940-luvun johtavilla sairaanhoitajilla oli taustanaan Helsingin ylei-

sen sairaalan eli Kirurgin615 kurssi (kuva 4), Venny Snellmanilla, Tyyne Luomalla 

ja Aino Durchmanilla jopa samalta vuodelta, Suomen itsenäistymisvuodelta 

1917. 616  Nämä sairaanhoitajat edustivat 1940-luvulla aikansa meritokratiaa eli 

eliittiluokkaa617, ammatillisesti alansa huippua, sillä he saivat olla ohjaamassa 

sairaanhoitajien koulutusta ja suunnitella koulutusta valtakunnallisesti. Heillä oli 

jo uran alusta lähtien yhteyksiä ulkomaille, jolloin he saivat vaikutteita muiden 

maiden sairaanhoidosta. He toimivat ahkerasti kansainvälisesti 1950-luvulla mm. 

YK:n erilaisissa valiokunnissa618, unohtamatta yhteispohjoismaista yhteistyötä. 

                                                        
615Helsingin kirurgisesta sairaalasta käytettiin puhekielessä lyhennystä Kirurgi. Tallberg 1991, 41. 
616Määttänen 1989, 56 - 59; Tuulio 1970, 15; S.n. 1952, 645. 
617 Yhdysvaltalaisessa sairaanhoidon tutkimuksessa käytettiin eliitti-käsitettä jo 1980-luvulla. Baer 
tutki sairaanhoitajien koulutusta sosiaalihistorian menetelmällä. Hän kertoi sairaanhoitajien kouluttaji-
en mm. englantilaisen Florence Nightingalen ja yhdysvaltalaisen Isabel Hamptonin, Johns Hopkinsin 
sairaanhoitajakoulun johtajan, kuuluneen sairaanhoitajien eliittiluokkaan. Esimerkiksi Baer kutsui 
sairaanhoitajien johtajaryhmää eliitiksi seuraavasti: ”Though she convinced most of her cohort group, 
the elite American leadership in nursing.” Lause kertoi tilanteesta, jossa johtaja Hampton kertoi muille 
sairaanhoitajajohtajille koulutettujen sairaanhoitajien monopoliasemasta. Baer 1985, 36 - 37.  
618Sorvettula 1998, 230 - 231; Birgit Nieminen osallistui Genevessä WHO:n kokoukseen 22.3. - 
6.4.1952, Curriculum Vitae. BN. 
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Kuva 4. Sairaanhoitajaeliitin opettaja ja Kirurgin sairaanhoitajakurssien johtaja vapaa-

herratar Sophie Mannerheim ryhmäkuvassa sairaanhoitajaoppilaiden kanssa vuonna 

1913. 

Sairaanhoitajasukupolvia 1940-luvulla ja vielä osin 1950-luvullakin kouluttaneet 

johtajat opiskelivat yliopistoissa ulkomailla. Rockefeller-säätiö rahoitti useiden 

opettajien yliopisto-opinnot USA:ssa ja Kanadassa 1930 - 1940-luvulla.619 Sen 

sijaan 1950-luvulla useita sairaanhoidon opettajia kouluttautui WHO:n stipendillä 

joko USA:ssa tai Englannissa.620 Tämä sairaanhoitajaeliitti löysi toisensa amma-

tillisen osaamisen ja innostuneisuuden kautta. Snellmanin ura ehkä muodosti 

ääriesimerkin poikkeuksellisen arvovaltaisen taustatukensa ansiosta. Tämän tuen 

hän myöhemmin itse pystyi kääntämään kollegojen eduksi tukemalla nuorempia 

kollegojaan vastaavalla tavalla.  

Vapaaherratar Sophie Mannerheim suositteli Snellmania Bedford Collegeen 

Lontooseen. Tämän koulutuksen tarkoitus oli pätevöittää Snellman opettamaan 

terveyssisarkursseja Suomessa. Hän opiskeli Bedford Collegessa ehkäisevää sai-

raanhoitotyötä pääaineena sosiaalinen terveydenhoito. Suomeen palaamisen jäl-

keen Snellmanilla oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton terveyssisarkurssien 

                                                        
619Sorvettula 1998, 268 - 269. 
620Sorvettula 1998, 236. 
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kouluttajana loisteliaat mahdollisuudet suuntautua näyttävälle uralle. 621  Hänen 

nousujohteinen uransa havainnollistui, kun ensimmäisen terveyssisarkurssin val-

mistumista vuonna 1925 juhlimaan saapuivat vapaaherratar ja veljensä marsalkka 

Mannerheim. Yhteiskuvassa näkyy, miten säteilevä nuori opettaja Venny Snell-

man istuu luonteikkaasti Marsalkan vieressä.622 Näin näytti itsestään selvältä, että 

Snellmanin ura tulisi vain jatkamaan nousuaan.  

Kollegiaalisuus ja naisten yhdessä tekeminen toteutuivat sairaanhoitajaeliitin 

vuorovaikutuksessa. Kannustaminen ja tukeminen havainnollistui, kun Snellman 

ohjasi opiskelijaansa Niemistä uravalinnassa siten, että terveyssisarkurssin jälkeen 

hän tarjosi mahdollisuutta opiskella Bedford Collegessa. Suoranaista henkilöva-

lintaa Snellman käytti, kun Poriin suunniteltiin terveyssisarkoulua. Snellmanin 

kirjeen luottamuksellinen sävy paljasti totuuden siitä623, mitä hän ajatteli Niemi-

sen kyvyistä. Kirjeenvaihdossa ilmeni, että Snellmanin ensivalinta Porin terveys-

sisarkoulun johtajaksi oli Nieminen, jota hän suostutteli toimeen. 

Lääkintöhallitus on ehdottanut Porin terv.hoitajakoulun perustettavaksi ensi 

vuonna ja ensimmäisen oppijakson alkavaksi helmikuussa 1940. Johtajattaren 

palkka, vuosipalkka on 30.000:-, on valmistelutöiden takia ehdotettu saata-

vaksi jo vuoden alusta. Nyt täytyy minun pyytää Sinua määrittelemään kanta-

si… Uskon saavani sen vastauksen, jota toivon. Sydämellisin terveisin  

Venny.624 

Asiasta oli kiire päättää, sillä stipendin odotettiin alkavan jo puolen vuoden sisällä 

ja se edellytti matkustamista Kanadaan. Koska Niemisen päätös oli myönteinen, 

hän lähti opintomatkalle syksyllä 1939 USA:n kautta. Hän suoritti teoriaopinnot 

Toronton yliopistossa, mutta ennen paluuta Suomeen Niemisellä oli mahdollisuus 

tutustua New Yorkin kaupungissa terveydenhuoltoon ja Rockefeller-säätiön toi-

mintaan.625 Hän oli viimeinen Rockefeller-stipendiaatti Suomesta moneen vuo-

teen.  

Nieminen osallistui jonkin verran Suomessa yleiseen keskusteluun koulutuk-

sesta ja kansainvälisiin tilaisuuksiin. Mutta samanlaista jatkumoa, mikä oli Sophie 

Mannerheimin ja Snellmanin välillä, ei syntynyt Niemisen ja Snellmanin välille. 

                                                        
621Tuulio 1970, 16 - 17. 
622Mannerheim 1954, 145. 
623Renvall 1983, 208. 
624Snellmanilta Kansaselle 20.4.1939. BN. 
625Birgit Kansaselle suunniteltu vierailuohjelma, Rockefeller Foundation International Health Division 
17.5.1940. RF-säätiön terveyssisarkonsultilta Miss Mary Elizabeth Tennantilta Kansaselle. BN. 
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Ehkä Nieminen oli ikänsä ja ammatillisen kokemuksensa puolesta liian samaa 

sukupolvea. Ehkä Suomeen mahtui kerrallaan vain yksi tai korkeintaan muutama 

sairaanhoidon huippuasiantuntija yhtenä aikakautena. Huolimatta suoran vaiku-

tusvallan puutteesta kansainväliseen koulutukseen Nieminen kuitenkin kannusti 

alaisiaan ulkomaan opintoihin.626 Esimerkiksi Oulun koulun apulaisjohtaja Tyyne 

Lahdenperä harjoitteli terveyssisarena ja lastensairaalassa Englannissa puoli vuot-

ta opettajauransa alussa.627  

Suomen sairaanhoitajaeliitti muodostui samoin kuin mikä tahansa eliitti eli 

valiojoukko. Siihen kuuluivat paitsi lähtökohdiltaan lahjakkaat, niin myös amma-

tillisesti alansa huippua edustavat sairaanhoitajat. Heidän voidaan sanoa luoneen 

uran sairaanhoidon johtotehtävissä. Maailmanhistoriallinen ajankohta, Sophie 

Mannerheimin vaikutus ja Rockefeller-säätiön toiminta, kaikki yhdessä loivat 

perustan etenkin kolmen, Venny Snellmanin, Tyyne Luoman ja Aino Durchmanin 

vaikutukselle suomalaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa. Kahden eliittiin kuulu-

van sairaanhoitajajohtajan Irja Pohjalan ja Birgit Niemisen kohdalla toinen maa-

ilmansota merkitsi vastoinkäymisiä, mutta myös niistä selviämistä ja uusien voi-

mien löytymistä opetuksen suunnitteluun. Oulussa vaikuttanut Nieminen oli kou-

lutuksen suunnittelutyössä eliittiryhmän ydintä. Snellmanin suosikkina ja läheise-

nä työtoverina sekä ainoana sodan ajan Rockefeller-stipendiaattina hän sai va-

rauksetonta tukea omille näkemyksilleen. 

Yhteisten kokemustensa ja samankaltaisen näkemyksensä ansiosta eliitin yh-

teistyö sairaanhoitajien koulutuksessa oli esimerkillistä. Keskinäinen kunnioitus 

ja ystävyys vielä lisäsi yhteistyön mahdollisuutta. Näiden voimakastahtoisten ja 

uhrautuvien naisten avulla sairaanhoitajakoulutuksessa saatiin aikaan paljon hyviä 

asioita niin 1940- kuin 1950-luvullakin. Aatehistorian näkökulmasta heidän vai-

kutusaikansa alkoi jo 1930-luvulla, mutta etenkin 1940-luku oli heidän työnsä 

kulta-aikaa. 1950-luvulla kaikki viisi sairaanhoitajajohtajaa olivat vakiinnuttaneet 

asemansa ja pystyivät toimimaan taustalla, kun uusi ja uudenlainen sairaanhoita-

jajohtajien sukupolvi alkoi näkyä. Siirtyminen 1960-luvulle tapahtui ilman heidän 

työpanostaan. Sairaanhoitajien koulutuksessa eliittiä ei enää tarvittu samassa 

muodossa ja tavoitteet sairaanhoitajien koulutuksen tasosta laskeutuivat akatee-

misesta ammatilliseksi. 

                                                        
626Snellmanin puhe ”Pro labore omni laude dig`ma”- mitalin jakotilaisuuteen. VS Kansio 2. KA. 
627T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
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2.4.9 Sairaanhoitajaeliitin aika terveyssisarkoulutuksessa 

Sairaanhoitajaeliitin toiminta terveyssisarkoulutuksen hyväksi esitetään kuviossa 

3. Kuviolla havainnollistetaan, miten Venny Snellman (VS), Tyyne Luoma (TL), 

Birgit Nieminen (BN), Irja Pohjala (IP) ja Aino Durchman (AD) osallistuivat 

terveyssisarkoulutuksen syntyyn ja kehittämiseen. Myös muu toiminta, jolla oli 

suoranaista vaikutusta terveyssisar-sairaanhoitajakouluihin, kuten rahoitus ja 

opettajien koulutus, tuodaan näkyväksi kuviossa. Eliitin jäsenten yksilöllisen 

toiminnan linjat terveyssisarkoulutuksen suunnittelussa, aloittamisessa ja toimin-

nassa jaetaan 30 vuoden ajanjaksolle kokonaisiin vuosikymmeniin ja havainnol-

listetaan etenevän horisontaalisesti (kuvio 3). Kuviosta näkyy, miten sairaanhoita-

jaeliitin ura oli nousujohteinen sairaanhoitajien koulutuksen päätöksenteon hui-

pulle saakka.  

 
Kuvio 3. Sairaanhoitajaeliitin aika terveyssisarkoulutuksessa. 

1930-luku 1940-luku 1950-luku

VS

TL

IP

AD

Rockefeller-säätiön kansainvälisyyden lääkintö-
hankkeiden tuominen sairaan- hallituksesta
koordinointi hoitajien koulutukseen koulutuksen
Suomessa tukeminen

terveyssisar- Rockefeller-säätiön lääkintöhallituksesta
koulutus opetuskenttähankkeiden koulutuksen tukeminen

koordinointi

BN uusimuotoisen uusimuotoisen terveyssisar-
terveyssisarkoulutuksen koulutuksen soveltaminen

suunnittelu ja ja kehittäminen paikalliset
toteutus olosuhteet huomioiden

sairaan- opetustyön sairaanhoitajajohtajien
hoitajien kehittäminen, ja sairaanhoidon
valmistava komiteatyöskentely opettajien koulutus
koulutus

toiminta yhteistyö VS:n jaTL:n
opetustyön yhteiskunnallisen kanssa jatko-opintojen
organisointi näkemyksen saamiseksi akatemisoimiseksi

opetusohjelmaan
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Kotiliesi-lehti esitti vuorovuosina 1950-luvulla Sophie Mannerheimin opiske-

lijat Venny Snellmanin, Aino Durchmanin ja Tyyne Luoman sarjassaan Tunnettu-

ja naisia. Lehti pyrki modernisti tuomaan esille työuralla menestyneitä sairaanhoi-

tajia. Lehden tarjoama julkisuus kuvasi sairaanhoitajien korkeaa arvostusta suo-

malaisten naisten maailmassa. Sairaanhoitajaeliittiä arvostettiin siksi, että se jakoi 

yhteiset aatteet sairaanhoidosta ja yhtenäiset, kansainväliset käsitykset sairaanhoi-

tajien uran merkityksestä. Sairaanhoitajaeliitin keskinäisessä kommunikoinnissa 

havainnollistui, miten se piti itseään samanhenkisenä elämänarvojen suhteen. 

Elämänarvot ilmenivät kiinnostuksena työuran luontiin ja sairaanhoitajien koulu-

tuksen kehittämiseen. Sairaanhoitajajohtajien ajatukset saivat uutta lentoa, kun he 

vertauskuvallisten siipien avulla tunsivat luottamusta siihen, että elämä kannatte-

lee. Yhtenäinen rintama heistä tuli, kun piti puolustaa yhteiskuntatieteiden merki-

tystä opetuksessa. Heillä oli sama näkemys siitä, että yhteiskunnan hyvä tuntemi-

nen ja potilaan hahmottaminen tätä taustaa vasten toimi osana terveyssisarten 

antamaa hoitoa. Opetuksessa toteutettiin heidän ansiostaan yhteiskuntatieteellis-

ten aineitten opetusta lääkintöhallituksen vastustuksesta huolimatta. 

Opetustyössä toimineella kahdella hieman nuoremmalla eliitin jäsenellä Bir-

git Niemisellä ja Irja Pohjalalla yhteiskuntatieteet olivat osa oppimiskäsitystä, 

sillä psykologia vaikutti heidän oppimiskäsitykseensä. He ymmärsivät opiskeli-

joiden ohjauksen tapahtuvan psykologian avulla, ja psykologia oli myös oppiaine 

sairaanhoitajien koulutuksessa. Sen sijaan ammattikasvatuksen merkitys herätti 

kysymyksiä. Ammattikasvatuksen avulla oli opetettu opiskelija sisäistämään am-

matin sisäinen henki, kirjaimellisesti ilmaistuna terveyssisarhenki (lähemmin 

luvussa 3.1.6). Tällainen saattoi tuntua vanhanaikaiselta ajattelulta 1950-luvulla, 

mutta ammattikasvatus sai uutta sisältöä, kun se alettiin nähdä kasvatuksena yh-

teiskunnan jäseneksi ja siten osaksi psykologiaa. Yksilöllisemmat eettiset arvot 

näkyivät mm. ruotsinkielisessä koulutuksessa, jossa opiskelijoiden kokema hyvä 

kohtelu nousi keskeiseksi keinoksi, jolla hyvän tekeminen jatkui potilaille saakka. 

2.5 Yhteenveto 

Yhteiskunnan tarpeiden myötäily näkyi sairaanhoitajien koulutuksen suunnitte-

lussa makrotasolla. Tarve kouluttaa terveyssisaria sairaanhoitajien sijaan oli vas-

taus perusterveydenhuollon kehitykseen 1940-luvulla. Keskussairaalajärjestelmän 

kehittyminen lisäsi sairaanhoitajien tarvetta sairaaloissa 1950-luvulla. Komitean-

mietinnöissä näkyivät eri ammattikuntien väliset näkemyserot sairaanhoitajien 

koulutuksen pituudessa ja pääsyvaatimuksissa. Lääkärit olivat valmiita alenta-
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maan koulutuksen tasoa, jotta koulutus olisi saatu lyhenemään ja sairaanhoitajia 

olisi valmistunut enemmän. Samanaikaisesti sairaanhoitajajohtajat etenivät valti-

on keskushallinnon virkamiehiksi ja sairaanhoitajakouluissa johtaviin asemiin. He 

muodostivat uuden kansainvälisesti ajattelevan asiantuntijaryhmän, jota voi kut-

sua sairaanhoitajaeliitiksi. Eliitin merkitys koulutuksen suunnittelussa nousi mer-

kittäväksi. Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua voidaan yksityiskohtaistaa 

siten, että suunnittelu kohdentuu joko koulutuksen rakenteeseen tai sisältöön (ku-

vio 4). 

 
Kuvio 4. Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelu. 

Sairaanhoitajien koulutus Vuosina 1945 - 1951 Vuosina 1952 - 1957

KOULUTUKSEN RAKENNE

Valtionhallinnon ohjeet Sairaanhoitajien määrän
lisäys

Peruskoulutuksen
lyhentäminen ja
erikoiskoulutuksen
myöhentäminen

Koulutuksen organisointi Uusimuotoinen
terveyssisarkoulutus

Sairaanhoitajien koulutuksen
yhdenmukaistaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Sairaanhoitajaeliittin ohjeet Kansainvälisten vaikutusten
tuominen koulutuksen
rakenteeseen ja sisältöön

Sairaanhoitajan ammatin
kehittäminen työuraksi

Teoriaopintojen lisääminen

Korkeatasoisen koulutuksen
ylläpitäminen

Kasvatukselliset ohjeet Ammattikasvatusaate Psykologinen
oppimisnäkemys
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3 Sairaanhoitajien koulutuksen toteutus 

3.1 Sairaanhoidon opetus tavoitteellisesti 

Sairaanhoidon opettajan työ sisälsi monenlaisia tehtäviä 1940- ja 1950-luvulla. 

Opettajat suunnittelivat opetuksen, koordinoivat lääkäreiden luento-opetuksen ja 

toteuttivat oman opetuksensa. He ohjasivat opiskelijoita sairaaloissa ja avotervey-

denhuollossa. Opetus perustui opetusohjelmiin. Vuonna 1930 niin sanotun valtion 

sairaanhoitajataropetuksen ohjelman pituus oli 3 vuotta eli 36 kuukautta628. Huo-

limatta Palménin komitean pyrkimyksestä lyhentää koulutusta, se miltei piteni. 

Helsingin sairaanhoitajakoulun opetusohjelma oli vuonna 1952 pituudeltaan 36,5 

kuukautta629. Molemmat ohjelmat sisälsivät neljä kuukautta valmistavan koulun ja 

kuusi kuukautta erikoistumisajan opintoja. Loma piteni kahdesta kuukaudesta 

4,5:een kuukauteen (liitteet 1, 3 ja 5).  

Raamit sairaanhoidon opetustyöhön tulivat teorian ja käytännön opetuksen 

tuntijaoista. Teoria ja käytäntö opetettiin erillään ns. jaksoissa eli blokeissa. Muis-

tiinpanoissaan 1930-luvulla Aino Durchman kehitteli opetuksen blokkiajattelua, 

johon hän perehtyi USA:ssa.630 Birgit Nieminen suunnitteli oman opetuksensa 

blokkiajattelun perustalle. Niemisen opetusohjelmassa vuodelta 1940 jaksot oli 

jaettu vuosittain siten, että ensimmäisen vuoden jaksoja oli kaksi: ensimmäinen 

oli teoriapainotteinen valmistavien opintojen ja käytäntöpainotteinen yleissai-

raanhoidon jakso ja toinen kirurgian ja sisätautien sekä teorian että käytännön 

jakso, joka jatkui seuraavalle vuodelle. Vielä toisena vuonna jatkui jakso kaksi, 

lisäksi tuli lastenhoidon käytäntö, joka oli jakso numero kolme. Kolmas vuosi 

alkoi jakso neljällä, kliinisellä jaksolla, palasi takaisin jaksoon kolme – lastenhoi-

don teoriaan − ja loppui terveyssisarten puolen vuoden erikoistumisjaksoon, jota 

ei ollut numeroitu (liite 2).631 

Venny Snellman kirjoitti 1940-luvun lopussa Epionessa, että USA:ssa ei enää 

blokkijärjestelmää hyväksytty, vaan oltiin siirtymässä periaatteeseen, jossa käy-

täntö ja teoria olivat mahdollisimman kiinteässä yhteydessä toisiinsa.632 Käytän-

nön ja luokkaopiskelujen yhteen liittämisestä oli kokemuksia jaksoajattelun sisäl-

                                                        
628Valtion sairaanhoitajataropetuksen ohjelma 1930. OAMK. 
629Helsingin sairaanhoitajakoulun peruskoulun opetusohjelma ja eri aineitten tuntimäärät v. 1952. IP 
HeaII 5. KA.  
630Durchmanilta Pohjalalle.IP Fc1. KA.  
631Summary of the Curriculum for the School of Nursing and Public Health Nursing in Oulu. BN. 
632Snellman 1947, 50. 
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läkin. Esimerkiksi ruotsalaisen koulun johtaja Ulla Wegelius oli vuonna 1950 

luonnostellut kirurgian opetuksen yhden opettajan työksi. Opettaja sekä ohjasi 

opiskelijoita osastolla 24 tuntia että luennoi luokassa 12 tuntia.633 Yhden opettajan 

kohdalla opetusaineen opettaminen ei katkennut. Luokkaopetus ja käytännön 

opetus täydensivät nyt toisiaan. Suuri muutos opetuksessa tapahtui, kun opetus-

suunnitelmassa siirryttiin pois blokki- eli jaksojärjestelmästä. 634  Jaksojärjestel-

mästä siirryttiin lukukausijärjestelmään. Irja Pohjala iloitsi jaksojärjestelmästä 

luopumisesta, mutta Birgit Nieminen pohti muistiinpanoissaan, miten vaikeaa ns. 

vanhojen sairaanhoitajakoulujen oli siirtyä lukukausijärjestelmään. Kentät olivat 

tottuneet ohjaamaan opiskelijoita ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden.635 

3.1.1 Terveyssisarkoulutuksen suunnitteleminen komiteanmietinnön 

mukaiseksi 

Koulutettuja sairaanhoidon opettajia oli maassamme vähän636 , siksi he saivat 

osallistua koulujensa opetusohjelmien tekoon. Vuoden 1945 keväällä aloittivat 

Porin ja Oulun ensimmäiset terveyssisaropiskelijat opintonsa. Tähän uusimuotoi-

seen terveyssisarkoulutukseen valmistauduttiin koulutuskomitean työkomitean 

avulla. Työkomitea kokoontui helmikuussa 1943 Helsingissä, mistä Irja Pohjala 

kirjoitti kirjeen Birgit Niemiselle Ouluun. Kirjeessä ilmeni, että sairaanhoitaja-

koulutuksen yhteydessä tapahtuvan terveyssisarkoulutuksen ensisijainen tarkoitus 

oli itse hoitaa erikoistumiskoulutus eikä kuormittaa Helsingin Terveydenhuolto-

opistoa. 

Periaatehan on, että terveyssisarkoulutuksella pyritään lisäämään maan ter-

veyssisartuotantoa. Jos terveyssisarkoulut lähettävät oppilaansa erikoistu-

maan Terveydenhuolto-opistoon, ei näin tapahdu. Ehdotus: yksi kiinteä koko-

naisuus, jossa terveyssisareksi aikova saa kaiken terveydenhuoltotyöhön liit-

tyvän valmennuksen. 

Pohjala lisäsi vielä, että terveyssisarkoulun ohjelmaehdotuksessa oli syytä selvit-

tää, mihin kokoonpanoon se koko laajuudessaan pohjautui.637 

                                                        
633Skiss för Lärarinnans arbetstid. Kurspärm - Betyg 2 /50. HSSI Hdc5. KA. 
634Sairaanhoitaja 1968, 609. 
635Birgit Niemisen muistiinpanoja sairaanhoitajakoulujen lähentämiseksi muihin koululaitoksiin vuon-
na 1957. BN. 
636Sorvettula 1998, 161, 244, 279. 
637Pohjalalta koulutuskomitean työkomitean johdosta 19.2.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
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Koulutuskomitean työkomitean kirjeenvaihdon pohjana oli ollut Niemisen 

tekemä opetusohjelma, johon hän pyysi arvioita kollegoiltaan. Helsingissä tiedet-

tiin paremmin, mitä valtakunnallisessa sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen 

uudistamisen komiteanmietinnössä tultaisiin ehdottamaan. 638  Arvioinneissaan 

työkomitea kehotti, lähinnä Pohjalan suulla, että Nieminen tekisi vielä uuden 

ehdotuksen, jossa oli mukana valtakunnallisen komitean kanta. Siinä tiettävästi 

peruskoulutuksen pituus olisi 27 kuukautta ja terveydenhoito rinnastettaisiin mui-

hin erikoistumisaloihin (taulukko 1). Opiskelija voisi myös keskeyttää terveyssi-

saren erikoistumiskoulutuksen ja valmistua sairaanhoitajaksi.  

Pohjala toivoi kaavamaista luetteloa opetettavista aineista.639 Niemisen ehdo-

tus oli kirjoitettu aineryhmiin peräkkäin, muttei taulukon muotoon.640 Voi kuiten-

kin olettaa, ettei kyseessä ollut pelkkä luonnos, niin huolellisesti tehtävään oli 

paneuduttu. Niemisellä oli jo yksi opetussuunnitelman teko takanaan Rockefeller-

säätiön stipendiaattina ollessaan. 641  Huolimatta silloin saamastaan kiitoksesta 

Toronton yliopiston opettajilta (luku 3.1.2) Nieminen nöyrästi ilmaisi epävarmuu-

tensa kollegoilleen. Hän oli erityisen huolissaan, miten terveyssisaret saisivat 

työssä tarvitsemansa sairaanhoitajan pohjan, sillä käytännön työssä toimivat ter-

veyssisaret olivat toivoneet opiskelijoille jopa viiden kuukauden kirurgian jaksoa. 

Niemisellä oli suuri vastuu kuunnella työelämän toiveita, mutta myös määrätietoi-

sesti viedä omaa näkemystään eteenpäin. Onneksi Tyyne Luoman mielipide oli 

saman suuntainen, mikä näkyy seuraavasta käsikirjoitusotteesta: 

Terveyssisarkoulussa tulee oppilaan kaiken ensimmäiseksi oppia miten terve-

yttä hoidetaan ja sitten vasta miten sairasta on hoidettava. Täten terveyssisar-

työ ja sairaanhoitotyö muodostavat kiinteän kokonaisuuden ja terveyden- ja 

sairaanhoito tulevat myös yhteiskunnassa kulkemaan rinnan − täydentäen toi-

nen toisiaan, eikä kuten tähän asti, täysin vieraina toisilleen.642 

Ideaalin ja toteutuvan toiminnan välillä piili ristiriita. Miten opintojen rajoitettuun 

suorittamisaikaan sai mahdutettua molempia, sairaan- ja terveydenhoitoa? Asian 

ratkaiseminen oli pulmallista. Aluksi Nieminen ratkaisi asian niin, ettei ollut 

                                                        
638Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean jäse-
nille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
639Pohjalalta koulutuskomitean työkomitean johdosta 19.2.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
640Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean jäse-
nille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
641Kansaselta äidilleen Ingrid Kansaselle 3.4.1940. BN. 
642Käsikirjoitus terveyssisartyön ja -koulutuksen kehityksestä. TL Kansio 6. KA. 
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suunnitellut ohjelmaan lainkaan kirurgian opintoja, vaan ainoastaan 27 tuntia 

sisätautien opintoja.643  

Itse oppiaineetkin askarruttivat Niemistä, koska hänen mielestään sielutiedet-

tä tuli opettaa heti valmistavissa opinnoissa, sillä sen opinnot hyödyttivät myö-

hempiä opintoja.644 Työkomitea oli sitä mieltä, että sielutiedettä piti lisätä Niemi-

sen ehdottamasta 26 tunnista valmistavassa ja lapsisielutiedettä 10 tuntia erikois-

tumisjaksolla. Pohjalan mielestä sitä oli liikaa valmistavassa vaiheessa ja kaikki 

opetus tuli siirtää myöhempään.645 Porin terveyssisarkurssin päiväkirjasta näkyi 

oppiaineen arvostus. Sielutiedettä opetettiin 20 tuntia valmistavassa koulussa ja 

erikoistumisaikana vielä sielutiedettä ja lapsisielutiedettä 20 tuntia.646 Näin suun-

nittelija sai toiveensa toteutettua lähes muuttumattomana.  

Niemisen suunnitelmaa ja Porin terveyssisarkurssin päiväkirjaa verrattaessa 

ilmeni, että Niemisen suunnittelemaa erikoistumisjakson opetusta, kuten raajarik-

koisten hoitoa tai psykiatrista hoitotyötä, toteutettiin Porissa jo perusopinnoissa. 

Niemisen opetusohjelman mukaiset äitiyshuollon sekä lastenhoidon ja -huollon 

opetus olivat suunnitelman mukaisesti erikoistumisjaksolla. Tuntimäärät olivat 

pieniä. Lastenhoitoa ja -huoltoa oli 6 tuntia, äitiyshuoltoa 4 tuntia ja imeväisten ja 

keskosten hoitoa 10 tuntia. Sielutiede ja lapsisielutiede olivat jopa 20 tunnin ko-

konaisuus ja lasten- ja nuortensuojelua oli 8 tuntia.  

Valmistavan koulun kokonaiskestoksi Nieminen ehdotti edelliseen opetusoh-

jelmaan verrattuna pidempää aikaa, neljää kuukautta. Hänen suunnitelmassaan oli 

huomattavaa yhteiskunnallisten ja terveydenhoidollisten aineiden suuri osuus 

opintojen alussa. Yhteiskunnallisen huoltotyön eli sosiaalisen koulutuksen tuli 

alkaa hänen mielestään opintojen alussa. Valmistavan koulun kesto Porissa oli 

kolme kuukautta, mutta toteutetussa opetuksessa ei sielutieteen lisäksi ollut jäl-

keäkään Niemisen ehdottamista yhteiskunnallisista aineista. Porissa yhteiskunnal-

liset aineet tulivat erikoistumisopinnoissa 16 tuntina sosiaalipolitiikkaa.  

Nieminen oli suunnittelussaan edellä aikaansa. Hänen vaatimansa yhteiskun-

nalliset aineet saatiin kaikkiin opetusohjelmiin vasta 1950-luvun lopulla.647 Nie-

misen ennakkoluulottomuus todennäköisesti juontui Toronton opiskeluajalta, 

jolloin yliopistossa jo perusopinnoissa opetettiin sosiaalisia ja psykologisia ainei-

                                                        
643Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean jäse-
nille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
644Ibid. 
645Pohjalalta koulutuskomitean työkomitean johdosta 19.2.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
646Päiväkirja Porin terveyssisarkoulun opintojakso 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Vii-
purin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA. 
647Kauttu 1992, 2766. 
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ta.648 Niemisen tavoin Torontossa opiskellut Terttu Tela sanoi, että opiskelijan piti 

alusta pitäen ottaa tietoisuuteensa yhteiskunta, koti ja yksilö niiden jäsenenä (ku-

vio 5).649 

 
Kuvio 5. Terveyssisar, yhteiskunta, koti ja yksilö.650 

Terveyssisarkoulun ohjelmaehdotus oli esimerkki yhdestä sairaanhoitajakoulun 

opetuksen suunnittelun vaiheesta ja sen vaikutuksista opetukseen. Työkomitean 

keskustelu uusimuotoisesta koulutuksesta oli välttämätöntä, jotta kaikki näkökul-

mat tuli huomioitua. Suunnitelmia ei todennäköisesti voitu henkilökunnan pienen 

määrän vuoksi muuttaa vuosittain. Ehkä muutokseen ei olisi ollut tarvettakaan, 

sillä johtajien − Oulussa Birgit Niemisen ja Porissa Martta Piirosen − lisäksi oli 

palkattu vain joitakin opettajia. Porin koulussa opetti terveyssisar Terttu Tela ja 

Oulussa terveyssisar Ines Kuittinen.651 Näiden terveyssisarten lisäksi opetussai-

                                                        
648Univesity of Toronto Calendar, School of Nursing 1939 - 1940, 17 - 19. BN. 
649Sorvettula 1998, 249. 
650Huhtela 1992, 3. 
651Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen ar-
kisto Db1. TMA; Oulun terveyssisarkoulun ensimmäisen opintojakson toimintakertomus allekirjoitet-
tu 1.6.1948. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I arkisto Dd:1. OMA. 
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raaloiden osastonhoitajien ja ylihoitajien katsottiin kuuluvan varsinaiseen opetta-

jakuntaan.652 

Sairaanhoitajakoulutuksen yhteydessä tapahtuvan terveyssisarkoulutuksen 

suunnittelua edelsi usean vuoden mittainen prosessi, jossa Nieminen oli keskeinen 

henkilö. Hän lähti Rockefeller-stipendiaatiksi Kanadaan Toronton yliopistoon 

lukuvuodeksi 1939 - 40. Siellä hän suunnitteli uusimuotoisen terveyssisarkoulu-

tuksen Suomeen. Seuraavassa kerrotaan tuosta ajasta ja sen seurauksista. 

3.1.2 Uusimuotoisen terveyssisarkoulutuksen opetus 

Snellman ilmoitti kesken Niemisen opintojen Kanadaan, ettei uusimuotoisen ter-

veyssisarkoulutuksen kotipaikaksi kaavaillusta Porin koulusta tule mitään. Nie-

minen kirjoitti pettyneenä asiasta äidilleen maaliskuussa 1940. Muuten hän oli 

tyytyväinen Toronton opintosuorituksiinsa ja kertoi, että palaute oli ollut paras 

mahdollinen. 

Melkein koko kauden ajan valvoin kirjoitustehtävieni kanssa ja puheita val-

mistellen. Lopulta olin tyytyväinen tuloksiin − sain paljon kiitosta töistäni ja 

myöskin puheistani. Sen, jonka pidin opetustunnilla, oli arvostelevan opetta-

jan lausunnon mukaan yksi parhaimmista. Laajin kirjallinen tehtävä oli ope-

tusohjelma tuota uutta Porin koulua varten. (V. Snellman kirjoitti, ettei siitä 

toistaiseksi tule mitään.) Kirjoitin sen koneella, noin 20 sivua ja lisäksi piirsin 

valaisevia kuvioita ja liitin kartan sekä muutamia valokuvia. Johto oli niin 

ihastunut tähän, että tahtoi tuon kirjoitetun kappaleen kuvineen ja kirjoitti 

minulle siitä kopion. Ei ollut työssäni kuulemma mitään korjaamista, ja oli 

ollut äärettömän mielenkiintoista luettavaa.653  

Mahdollisesti Miss Emory, Toronton Yliopiston School of Nursing apulaisjohta-

ja654, pyysi Niemisen alkuperäisen opetusohjelmaluonnoksen. Mutta hyvin toden-

näköisesti etenkin Miss Fidler, yliopiston päätoiminen opettaja655, oli tehtävästä 

kiinnostunut. Miss Emoryn Nieminen tapasi opintojen aluksi ja Miss Fidler ohjasi 

Niemistä Hospital Staff Nurses’ Course (Teaching and Supervision)656 -opinnoissa. 

                                                        
652Sorvettula 1998, 246. 
653Kansaselta äidilleen Ingrid Kansaselle 3.4.1940. BN. 
654Univesity of Toronto Calendar, School of Nursing 1939 - 1940. BN. 
655Ibid. 
656Kansaselta Snellmanille 9.9.1939. LH V Hb:2. KA; Univesity of Toronto Calendar, School of 
Nursing 1939 - 1940, 27 - 29. BN. 
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Miss Fidleristä tuli matkan aikana hänen henkilökohtainen tukijansa. Torontosta 

lähtiessään Nieminen sai Miss Fidleriltä valtavan ruusukimpun junalaiturilla mu-

kaansa.657  

Torontossa tehdyistä opetusohjelman kopioista − todisteena papereissa oleva 

kanadalainen vesileima − oli olemassa seitsemän sivun pituinen johdanto-osa 

nimeltään the State of the Problem. Siinä Nieminen kertoi Suomen terveyden-

huollon tilanteesta ja työntekijöistä. Hän oli eriväristen ja -pituisten janojen avulla 

kuvannut sairaanhoidon opintojen etenemistä suomalaisessa sairaanhoitajakoulu-

tuksessa. Niemisen äidilleen kirjoittamassa kirjeessä mainittuja valokuvia ja 

Suomen karttaa ei ollut kopioitu. Johdanto-osassa Nieminen esitti lääkintöhalli-

tuksen ehdotuksen, johon uusimuotoinen terveyssisarkoulutus perustui. 

The proposed plan. 

The Finlands State Medical Board wishes to have a combined nursing school 

giving a diploma in nursing and public health. 

The Rockefeller Foundation granted a scholarship to a student to study health 

and nursing administration in Canada and United States. 

A new general hospital in the town Pori has already been selected for this 

purpose. It is a hospital about 300 beds, staffed completely with graduate 

nurses. All teaching and clinical facilities are adequately provided in this hos-

pital. 

It is planned to establish a p.h. teaching centre in the rural district in connec-

tion with this school. The district selected offers good public health opportun-

ities. 

The school will be controlled by the State Medical Board and will have an 

independent budget. 

Students selected will have a good general education.658  

Ehdotuksesta ilmeni, miten halukas lääkintöhallitus oli saamaan uusimuotoisen 

terveyssisarkoulutuksen. Oli luvattu jopa erityinen opetuskeskus perusterveyden-

huoltoon. Terveyssisarkoulu vaikutti perusteellisesti harkitulta ja se pohjautui 

olemassaoleviin faktoihin. Kaikki tuntui olevan mietittynä ja vain toteutumista 

valmisteltiin. 

                                                        
657Kansaselta äidilleen Ingrid Kansaselle 3.4.1940. BN. 
658The Statement of the Problem, osa kirjallista tehtävää Toronton yliopistoon. BN. 
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Niemisen mainitsemasta Porin koulun uudesta opetusohjelmasta ei ole joh-

danto-osan eli the State of Problem kaltaista kopiota, mutta alkuperäisten lähtei-

den joukossa on ensimmäinen Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun opetusoh-

jelma the Curriculum for the School of Nursing and Public Health Nursing at 

Oulu.659 Opetusohjelman kansilehteen Nieminen on kirjoittanut käsin: n. 1940 

kevät lukuk. Vuosiluku tarkoittaa hänen opintojaan Torontossa tai Porin koulun 

suunniteltua alkamisajankohtaa. Teksti on englanniksi ja ulkoasu on angloamerik-

kalainen (liite 2).660 

Asiakirjoissa on selkeä ristiriita661, koska opetusohjelman otsikossa on Oulun 

koulun eikä Porin koulun nimi. Kyseessä ei siis ole edes epäyhtenäinen asiakir-

ja662 johdanto-osan kanssa, vaikka asiakirjat samaan yhteyteen selvästi kuuluvat. 

Selitys saattaa olla historiallisen ajankohdan epävarmassa tilanteessa.  

Sodan merkitystä ei pidä vähätellä asioita uudelleen muokkaavana tekijänä, 

sillä Suomessa oli merkillinen tilanne vuosina 1943 ja 1944. Yhtäkkiä kolme 

sairaanhoitajakoulua oli ilmoittautunut terveyssisarkouluksi samanaikaisesti. 

Porin terveyssisarkoulu oli terveyssisarkoulu alkuperäisen suunnitelman mukaan, 

Viipurin sairaanhoitajakoulu vaihtoi nimensä terveyssisarkouluksi maaliskuussa 

1944 ja Oulun sairaanhoitajakoulu toimi kuin terveyssisarkoulu Niemisen ollessa 

siellä opettajana vuonna 1943. Nieminen tavallaan aloitti itsenäisesti uusimuotoi-

sen koulutuksen lähettämällä opiskelijansa Helsingin Terveydenhuolto-opistoon 

sairaanhoitajan opintojen keskellä663. Tällainen tuli myöhemmin kaikille opiskeli-

joille mahdolliseksi uusimuotoisen terveyssisarkoulutuksen myötä. The Curricu-

lum olisi voinut toimia jokaisen kolmen terveyssisarkoulun opetusohjelmana. 

Dokumenteista ei selvinnyt, milloin oppilaitoksen nimi on vaihtunut Porista Ou-

luksi.  

Niemisen opetusohjelma oli kopioituna muuallakin − Oulun ammattikorkea-

koulun terveysalan kirjaston asiakirjoissa − yhdessä johdato-osan kanssa.664 Säi-

lytystapa kertoi, että the State of the Problem ja Curriculum oli liitetty toisiinsa ja 

mielletty yhdeksi kokonaisuudeksi. Curriculumilla oli ollut keskeinen merkitys 

terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen opetuksen suunnittelun käsittämisessä. 

Ajattelu oli ollut kansainvälistä. 

                                                        
659The Curriculum for the School of Nursing and Public Health Nursing at Oulu on tarkoituksenmu-
kaisuuden vuoksi kirjoituksessa korvattu jatkossa lyhenteellä Curriculum. 
660The Curriculum for the School of Nursing and Public Health Nursing at Oulu. BN. 
661Renvall 1983, 149. 
662Renvall 1983, 187. 
663T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006.  
664Asiakirjojen kopiot ovat OAMK:ssa. Alkuperäiset ovat BN-arkistossa. 
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Niemisen kirjallisen tehtävän kopiosta ilmenee, että hän oli tehnyt laajan työn 

ns. johdolle Teaching of Schools of Nursing -opintoihin.665 Palaute oli ollut kiitet-

tävää. Siksi on oletettavaa, että stipendiajan suunnitelmaa hyödynnettiin Porin ja 

Oulun ensimmäisen terveyssisarkurssin perustana vuonna 1945. On todennäköistä, 

että Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun opetusohjelma on englanninkielinen, 

koska kyse on identtisestä Torontossa tehdystä opetusohjelmasta. Asiaa valottaa 

dokumentin säilyttäminen Niemisen alkuperäisten asiakirjojen joukossa. Mutta on 

toinenkin pieni mahdollisuus: Rockefeller-säätiön terveyssisarkonsultit tutustuivat 

ohjelmaan matkallaan Suomessa, jolloin tämä opetusohjelma olisi voinut olla 

käännös.666 Kääntäjä on todennäköisesti ollut Nieminen. 

Oulun ensimmäisille terveyssisar-sairaanhoitajakursseille oli olemassa kaksi 

opetusohjelmaa, toinen suomeksi ja toinen englanniksi. Curriculum oli ohjeena 

suomenkielistä opetusohjelmaa laadittaessa. Siirtyminen suomalaiseen ajatteluun 

tarkoitti sitä, että Oulun suomenkielistä terveyssisarkoulun opetusohjelmaa ei 

ollut esitetty vuosittain ja blokeissa. Suomenkielinen ohjelma oli jaettu tietopuoli-

seen opetukseen ja käytännöllisen työn harjoitteluun suomalaisen tavan mukaan. 

Teoria ja käytännön harjoittelu pysyivät saman sisältöisinä ja pituisina Curricu-

lumin kanssa.667 Suomalaista koulujärjestelmää varten tarvittiin sellainen opetus-

ohjelma, joka oli ymmärrettävä kaikille niillekin, jotka eivät tunteneet angloame-

rikkalasta koulujärjestelmää. Vain harvat sairaanhoidon opettajatkaan tunsivat 

Yhdysvaltojen ja Kanadan koulujärjestelmän.  

Irja Pohjalan matka USA:han tapahtui vasta vuosina 1946 - 47, joten ei voida 

olettaa, että hän olisi ymmärtänyt Niemisen opetusohjelman taustoja. Siitä syystä 

hän ei rohkaissut Niemisen suunnittelua, vaan ehdotti pitäytymistä suomalaisissa 

normeissa.668 Vaikka Niemisellä oli oma kokemus terveyssisarkurssien opettajana 

vuosina 1941 - 42 Terveydenhuolto-opistossa669, ei se antanut hänelle tarvittavaa 

varmuutta. Hän ei tuonut esille omaa kantaansa erityisen ponnekkaasti. Komite-

anmietinnöissäkään ei ollut esitetty hänen panostaan terveyssisarkoulutuksen 

suunnittelussa, vaikka niin voisi olettaa. Birgit Niemisen nimeä ei löydy komitea-

työskentelyyn osallistuneiden joukosta.670  

                                                        
665University of Toronto Calendar School of Nursing 1939 - 1940, 28. BN. 
666Tallberg 2007, 155. 
667Liite Nro 3, Oulun terveyssisarkoulun I-oppijakson opetusohjelma. OAMK. 
668Pohjalalta koulutuskomitean työkomitean johdosta 19.2.1943. Irja Pohjalan arkisto, KA, Kansio 79, 
Mac 6. 
669Birgit Niemisen Curriculum Vitae. BN. 
670Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 3 - 5. 
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Terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma oli olemassa, mut-

ta näytti siltä, että Porin terveyssisarkoulu ei alkanut täysin sitoutua siihen. En-

simmäisen ryhmän opetus tukeutui totuttuun kaavaan ja perinteiseen opetusoh-

jelmaan (liite 4). Porissa oli vain vähän terveyssisarten erikoistumisaineita en-

simmäisen vuoden aikana, vaikka niitä Oulussa opetettiin.671 Päiväkirjasta ilmeni, 

että yhteiskunnallinen huoltotoiminta sekä terveyden opettaminen potilaalle puut-

tuivat kokonaan. Yksilön huolto ja terveydenhoito kuitenkin opetettiin.672 Opiske-

lijoilla itsellään oli käsitys, että perusasiat oli opetettu. Oltiin iloisia, kun päästiin 

aloittamaan opinnot sodan jälkeen. Eräs opiskelija muisteli omaa lukujärjestys-

tään tyytyväisenä. 

Lukujärjestykset tehtiin sitten [kun muutettiin Poriin], siellä oli kirurgiaa, si-

sätautioppia, ihotautioppia, ihan kaikkia näitä perusaineita ja kokeita.673 

Porin terveyssisarkoulussa opetus noudatti vanhaa opetusohjelmaa, mikä ilmeni 

tietopuolisen ja käytännön opetuksen suhteessa. Aikaisemmassa, vuoden 1930 

opetusohjelmassa, tietopuolista opetusta oli 780 tuntia674. Porissa teoriaopetusta 

oli vain 850 tuntia. Uuden ajattelun mukaisesti tunteja olisi pitänyt olla lähes 

1 300 (liite 4). Uusi ajattelu näytti miltei toteutuneen Oulun ensimmäisten terve-

yssisaropiskelijoiden opetuksessa. Yleisen sairaanhoidon sekä sisätautien ja kirur-

gisen sairaanhoidon oppijaksojen yhteenlaskettu toteutunut tuntimäärä oli 138 

tuntia675, kun suunnitelmassa oli 152 tuntia (liite 2). Muut oppiaineet ensimmäi-

sen lukuvuoden aikana olivat pääpiirteissään samat kuin suunnitellut ja tervey-

denhuolto sävytti opetusta.  

Porissa sovellettiin ensimmäiselle terveyssisarkurssille lähinnä tuttua opetus-

ohjelmaa ja Oulussa vastaavasti Niemisen suunnittelemaa uusimuotoista terveys-

sisarkoulutuksen ohjelmaa. Porin ja Oulun terveyssisarkoulujen vertailun perus-

teella voi olettaa, että Torontossa tehtyä opetusohjelmaa käytettiin Oulussa joko 

sellaisenaan tai vähäisin muutoksin. Oletus perustuu terveyssisarten erikoiskoulu-

tuksen oppiaineiden opetusjärjestykseen, teorian kokonaistuntimäärään ja siihen, 

että Porissa ja Oulussa opetus monessa suhteessa huomattavasti poikkesi toisis-

                                                        
671Päiväkirja Oj. 1 1945 - 48. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I arkisto Oulun sairaanhoito-
oppilaitos Afl:1. OMA. 
672 Päiväkirja, Porin terveyssisarkoulun opintojakso 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA. 
673M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
674Hyttinen 1996, 83. 
675Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5B, Oulun terve-
yssisarkoulussa annettu tietopuolinen opetus v 1945. LH V Ebm:7. KA. 
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taan. Maamme pohjoisin terveyssisarkoulu oli tuohon aikaan ehkä Suomen kan-

sainvälisimmin ja edistyksellisimmin toteutettu sairaanhoitajakoulu. 

3.1.3 Opetuksen yhteiskunnallinen painotus 

Oli kulunut lähes kymmenen vuotta Niemisen opetusohjelmasta ja työkomitean 

kirjeenvaihdosta. Olympiavuonna 1952 suunniteltiin Helsingin sairaanhoitajakou-

lussa uusi peruskoulutuksen opetusohjelma. Se esitettiin taulukoina ja kaavioina. 

Tuntimäärät ilmoitettiin ainekohtaisesti.676 Asiaan oli perehdytty huolella, sillä 

Helsingin sairaanhoitajakoulun johtajan Aino Durchmanin johtajakaudella voitiin 

panostaa suunnitteluun677. Henkilökuntaa oli riittävästi. Johtajan lisäksi koulun 

opetukseen osallistui kolme palkattua apulaisjohtajaa, joista Terttu Tela oli ollut 

Rockefeller-stipendiaattina.678 Sairaanhoitajakoulun opettajanimikkeellä oli lisäk-

si 11 ylihoitajaa, joita kutsuttiin opettajiksi.679  

Opetusohjelma oli muuttunut Niemisen opetusohjelman680 suuntaisesti. Nie-

minen lisäsi yhteiskunnallisia aineita opetusohjelmaan, mutta hänen tuntimäärän-

sä olivat olympiavuoden opetussuunnitelmaan verrattuna pieniä. Nyt psykologian 

teoriaa oli 47 tuntia ja sosiologian ja sosiaalipolitiikan teoriaa oli 64 tuntia681. 

Näkökulman muutos valtion sairaanhoitajataropetuksen ohjelmaan, jota kutsuttiin 

aikanaan ideaalimalliksi682, oli merkittävä (liite 3). Opetusohjelma muistutti yh-

teiskunnallisilta painotuksiltaan huomattavasti enemmän terveyssisar-

sairaanhoitajakoulutuksen suunnitelmaa.  

Yhteiskunnallisten oppiaineiden tarpeellisuudesta löytyy esimerkki, kun 

Durchmanin sinnikkyys ja vaivannäkö palkittiin. Psykologia nimittäin katsottiin 

tarpeettomaksi, olihan maassa psykiatreja, joten piti järjestää näyteluento. Filoso-

fian tohtori Kaino Oksanen piti Durchmanin järjestämän näyteluennon, jonka 

jälkeen lääkintöhallituksesta vihdoin todettiin, ettei psykologia ollut hömpötystä 

                                                        
676Helsingin sairaanhoitajatarkoulun peruskoulun opetusohjelma ja eri aineiden tuntimäärät v. 1952. IP 
Hea II 6. KA.  
677Kaavio peruskoulutuksesta vuodelta 1952. Helsingin sairaanhoitajakoulu, johtaja Durchmanin sivu-
merkinnöin. IP HEA II 5. KA.  
678Sorvettula 1998, 249.  
679Helsingin sairaanhoitajatarkoulu, kaavio opettajista vuodelta 1952. IP HEA II 6. KA.  
680Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean jäse-
nille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
681Helsingin sairaanhoitajatarkoulun peruskoulun opetusohjelma ja eri aineiden tuntimäärät v. 1952. IP 
Hea II 5.  
682Tallberg 1996, 77; Sorvettula kertoo samaa opetusohjelmaa kutsutun optimaaliohjelmaksi. Sorvettu-
la 1998, 241. 
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ja se hyväksyttiin oppiaineeksi.683 Lääkintöhallituksen vallankäyttö sairaanhoita-

jien opetuksen sisällöissä oli merkittävä. Koulujen onnistui kuitenkin 1950-

luvulla lisätä oppituntien määrää. Yhteiskunnalliset aineet tulivat mukaan saman-

aikaisesti.684 

Sairaanhoidon opetustunnit olivat olympiavuoden opetussuunnitelmassa (liite 

5) lähes kaksinkertaiset Niemisen suunnitelmaan verrattuna. Esimerkiksi kirurgi-

nen sairaanhoito ja ensiapu yhdessä olivat 56 tunnin kokonaisuus, josta sairaan-

hoitaja opetti kaksi kolmasosaa. Vain 20 tuntia teoriaa oli synnytysten hoidon ja 

naistentautien opetuksessa. Terveiden ja sairaiden lasten hoidon teoriaopetus oli 

51 tuntia. Käytännöllisten tuntien harjoitusmäärät olivat teoriaan verrattuna suuria. 

Sisätautien ja kirurgian harjoittelu oli yhteensä 16 viikkoa ja lastenhoidon jakso 

16 viikkoa. Lastenhoidon opetukseen sisältyi lapsivoimistelua 2 tuntia sekä askar-

talua ja kasvatusta 5 tuntia seuraavassa taulukossa kuvatun opetuksen lisäksi (tau-

lukko 2).685  

Taulukko 2. Lastenhoidon opetus. 

 Terveet lapset Sairaat lapset 

Varsinaiset oppitunnit   

Lääkärin tunnit 10 10 

Sairaanhoitajan tunnit 17 14 

Käytännön harjoittelu   

Tunteja 288 348 

Viikkoja 8 8 

Ryhmäkeskustelut ja laboratoriotunnit 20 2 

Opintokäynnit 10 0 

Hoitokertomus ja    

Kotitehtävät XXX XX 

Osastotunnit ja    

Niihin verrattavat 20* 0 

Kirjalliset kokeet 2 2 

Tunteja kaikkiaan 347 376 

*Tuntimääristä ilmenee, että terveiden lasten käytännön harjoittelussa olleita joko osastotunteja, ryhmä-

keskusteluja tai laboratoriotunteja ei laskettu tuntien kokonaismäärään. 

                                                        
683Kauttu 1992, 2766. 
684Ibid. 
685Tunnit on laskettu 48 viikkotuntimäärän mukaisesti, eikä kahta luentoiltapäivää ole poistettu työhar-
joitteluviikosta. Hyttinen 1996, 84. 
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Kaikkiaan terveydenhuollon aineita opetusohjelmassa oli huomattavan vähän, 

mutta opiskelijat tekivät kotikäyntejä terveyssisaren kanssa ja saivat oman ns. 

tarkastuskodin. Ennaltaehkäisy näkyi vain rokotuksen opetuksen ripotteluna eri 

aineisiin. Tuberkuloosin hoitoon oli ennaltaehkäisyn näkökulmasta liitetty koti-

käynti.686 Peruskoulutuksessa näkyi kliinisten opintojen painotus ja perustervey-

denhuollon opinnot puuttuivat lähes kokonaan. 

Peruskoulutus oli hahmoteltu niin, että se rakentui kolmen teoria- eli lukujak-

son ympärille. Ensimmäinen lukujakso oli sama kuin valmistava koulu, toinen 

lukujakso oli yksi kuukausi opintojen toisena vuonna ja kolmas lukujakso oli 

syventävä jakso koulutuksen lopuksi. Samanlainen blokki- eli jaksoajattelu näkyi 

Niemisen suunnitelmassa vuonna 1943, jossa ehdotettiin puolentoista kuukauden 

lukujaksoa. Porissa vuonna 1945 - 47 toteutettiin kahden kuukauden lukujakso. 

Helsingissä käytetty lyhyt lukujakso opintojen keskellä − joka tosin saattaa olla 

myös ero sairaanhoitajakoulujen ja terveyssisar-sairaanhoitajakoulujen välillä − 

selittyy mahdollisesti kliinisten opettajien ohjauksella harjoituskentillä (luku 

3.2.2). Lukuiltapäivät muodostivat osan teoriaopinnoista ja ehkä juuri näinä vuo-

sina etsivät muotoaan opetuksessa. Käytäntö alkoi muuttua enemmän kliinisten 

opettajien ohjaamaksi ja teoriatietoja laajennettiin käytännön jaksolla. 

Uuden opetusohjelman visuaalinen esitystapa oli oppiaineen jakaminen sa-

rakkeisiin. Teoriaopintojen lohkaiseminen koko aineen opetusmäärästä tapahtui 

siten, että taulukossa rinnakkain olivat käytäntö ja teoria. Tarkoitus oli havainnol-

listaa, miten asia toteutettiin. Muissa sarakkeissa esitettiin opetusmenetelmät niin, 

että yleisen psykologian tunnit pidettiin ryhmäkeskusteluina ja sosiaalialan aineis-

sa oli runsaasti opintokäyntejä. Hoitokertomuksia tehtiin pidemmiltä harjoittelu-

jaksoilta ja osastotunteja pidettiin 20 - 25 kolmella suurimmalla harjoittelujaksoil-

la. Opetusohjelma on selkeä ja helposti ymmärrettävä, mutta oppiaineitten sisällöt 

eivät hahmotu ohjelmasta. Sisällöistä mahdollisesti tehtiin oppiaineittain selvityk-

set erikseen. Yleisvaikutelmaksi jää ennaltaehkäisevän terveydenhoidon näkö-

kulman puuttuminen lähes kokonaan, vaikka yhteiskunnallisten aineiden lisään-

tyminen toikin laajemman näkökulman sairaanhoitoon. 

                                                        
686Helsingin sairaanhoitajatarkoulun peruskoulun opetusohjelma ja eri aineiden tuntimäärät v. 1952. IP 
Hea II 5. KA.  
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3.1.4 Opetuksen toteutuminen asiakokonaisuuksina 

Lasten merkitystä korostettiin Suomen kansakunnan tulevaisuuden kannalta jo 

ennen toista maailmansotaa. Tästä oli hyvä esimerkki kansallisen lastensuojelulii-

ton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, perustaminen. Liiton suosiolla terveyssi-

saret nousivat keskeisiksi lasten ennaltaehkäisevän terveydenhoidon työntekijöik-

si.687 Lastenhoito on aina vaatinut tarkkuutta lasten pienen koon ja avuttomuuden 

vuoksi. Opetusohjelmien oppiaineena lastensairaanhoito oli malliesimerkki siksi, 

että suunnitelman yksityiskohtaisuudelle ei löytynyt vertailukohdetta opetusoh-

jelmien joukossa. Oletettavasti alan asiantuntijat olivat suunnittelemassa. Pikku-

tarkka työskentely näyttää olleen ominaista kyseiselle ammattikunnalle yleisem-

minkin.  

Lastenhoidon suunnittelu oli harvinaisen yksituumaista. Kaikissa opetusoh-

jelmissa, paitsi ideaalimallissa, sen kesto oli 4 kuukautta. Yksi kokonaisuus se oli 

jo sairaanhoitajien omassa komiteanmietinnössä, koska sekä sairaiden että tervei-

den lasten hoito sisältyi neljän kuukauden jaksoon. Lastenhoidon alkeet olivat 

ensimmäisen jakson aikana, lääkärin ja sairaanhoitajan opetustunnit määrittele-

mättömänä ajankohtana, mutta ne piti olla suoritettuina kolmannella lukujaksolla. 

Opetuksen toteuttamista ei ohjeistettu tarkemmin, vaan annettiin koulujen omaan 

harkintaan.688  

Vuoden 1948 lastenhoidon opetuksen työkomitean luonnos689 sisälsi opetuk-

sen tarkoituksen ja tavoitteet. Oppiaineen tärkeyttä perusteltiin kansanterveydelli-

sin syin. Jokaisen sairaanhoitajan tuli kyetä edistämään lastenhoitoa omalla toi-

minnallaan ja neuvoillaan. Opetuksen tarkoitus selvitettiin kahdeksassa kohdassa 

seuraavasti: ”Sairaanhoitajaopiskelijan tuli soveltaa terveydenhoitoa lapsen sai-

raanhoidossa, ymmärtää lapsen terveys ja sairaus kokonaisvaltaisesti, ennaltaeh-

käisy, iänmukainen hoito, ymmärtää lapsi osaksi yhteiskuntaa, lastensairaudet, 

tartuntataudit ja ensiapu sekä sairaanhoitajan osuus lastenhoitotyössä”. Tavoitteet 

ovat sanamuodosta päätellen opettajan laatimia. 

Lastenhoidon alkeet opetti lastenhoitoon perehtynyt terveyssisar ja opetus 

annettiin valmistavan jakson aikana. Luokkaopetusta oli 12 tuntia, imeväisikäi-

seen tutustuttiin lastenhoitolaitoksessa puolentoista päivän ajan, kotikäynti tehtiin 

terveyssisaren kanssa tai vaihtoehtoisesti perhe kävi neuvolassa. Opetukseen liit-

tyvissä ryhmäkeskusteluissa käytiin läpi koti- ja neuvolakäyntien kokemuksia. 

                                                        
687Mannerheim 1954, 138 - 139. 
688Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 52 - 53. 
689Koulutuskomitean laatima luonnos lastenhoidon opetukseen. IP Hfa 2. KA.  
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Lastenhoidon ja -huollon (sisälsi lastentaudit) opetti lastenlääkäri ensimmäi-

sen ja toisen opintovuoden aikana. Tavoitteena oli liittää opetus mahdollisimman 

tiiviisti käytäntöön. Opetuksen sisältöinä olivat lastenhoidon yhteiskunnallinen 

merkitys ja lastenhuolto sekä luettelo lasten sairauksista. 

Erikoislääkäri opetti vastasyntyneen ominaispiirteet ja taudit, keskosuuden, 

lapsen kehityksen ja ruokinnan. Lisäksi hän opetti lastentaudit, kasvuhäiriöt ja 

kehitysvirheet, mahalaukun ja suoliston taudit, ilmatietaudit, vitamiinin puutos-

taudit − etenkin riisitaudin − ihottumat, tuberkuloosin, luesin, reuman, veritaudit 

ja hermostolliset viat. Luettelo sisälsi vielä runsaasti pieniä opetuskokonaisuuk-

sia.690 Lääkärin antaman opetuksen jälkeen erikoistunut sairaanhoitaja jatkoi sai-

raan lapsen hoidon opetusta. Jakso kesti 12 tuntia ja oli rinnan käytännöllisen 

harjoittelun kanssa. Harjoittelu oli osa suurempaa kokonaisuutta, joka käsitti ter-

veen lapsen hoitoa hoitokodissa ja laitoksessa. Harjoittelu oli ensimmäisen ja 

toisen opiskeluvuoden aikana.  

Seuraavaksi esitettävä lastenhoidon opetuksen suunnitelma lähenee sellaista 

tarkkuutta, että sen toteuttamisessa ei voinut tapahtua minkäänlaista poikkeamista. 

Helsingin sairaanhoitajakoulun apulaisjohtaja Terttu Tela691 teki luonnoksen sai-

raanhoitajien koko koulutuksen opetusohjelmaksi, josta tämä yksityiskohtainen 

lastenhoidon suunnitelmakin oli osa.692 Opetusohjelma oli joutunut Oulun terve-

yssisarkoulun asiakirjoihin siitä syystä, että eräs oululainen opettaja teki Sairaan-

hoitajien Jatko-opistoon kirjallisen työn juuri Terttu Telan opetusohjelman pohjal-

ta (luku 3.1.5). Tällainen dokumenttien siirtely koulusta toiseen kertoi aktiivisesta 

vuorovaikutuksesta sairaanhoitajajohtajien välillä. Asiakirja on siinä yhteydessä, 

mihin se alun pitäen oli luonnostaan joutunut.693 Ohjelma oli arkistointijärjestyk-

sen perusteella todennäköisimmin vuodelta 1954. Ajankohdan määritys perustuu 

siihen, että arkistossa oleviin asiakirjoihin kuuluu tietty keskinäinen yhteenkuulu-

vuus, jota on noudatettava järjestettäessä.694 Opetusohjelmaa ei ollut tehty enää 

vuoden 1954 terveydenhuollon työnjakokomitean mietinnön jälkeen695, sillä Tert-

tu Telan suunnitelmassa oli valmistava koulu mukana. Komiteanmietinnössä val-

mistava koulu sulautui perusopetusohjelmaan. Edellä mainittu asiakirjojen järjes-

                                                        
690Koulutuskomitean laatima luonnos lastenhoidon opetukseen. IP Hfa2. KA. 
691Helsingin sairaanhoitajatarkoulu, kaavio opettajista vuodelta 1952. IP HEA II 6.KA.  
692 Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi vuodelta 1954. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I 
arkisto Hb1:1.OMA. 
693Renvall 1983, 142. 
694Renvall 1983, 138. 
695KoM 1954:9. 
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tys piti sisällään arkiston funktionaalisuuden periaatteen696, siksi päätelmä asiakir-

jan ajankohdasta oli relevantti tehdä. 

Terttu Telan laatima perusopintojen suunnitelma oli laaja, se sisälsi 15 oppi-

aineen yksittäisen paketin. Paketin ulkoasu oli useimmiten taulukkomuotoinen, 

varsinkin konseptipaperissa697, ja muistutti suurta lukujärjestystä. Terttu Tela oli 

sitten koonnut kokonaisuudeksi nämä oppiainepaketit, sillä kenelläkään yksittäi-

sellä henkilöllä ei olisi riittänyt asiantuntemusta näin tarkkaan erikoissairaanhoi-

don hallintaan kaikissa eri oppiaineissa. Paketin tekijä on mahdollisesti yksi vas-

tuuhenkilö tai työryhmä. 

Pakettien järjestys määräytyi oppiaineen järjestyksen mukaan. Esimerkiksi äi-

tiyshuollon ja lastenhuollon jakso oli heti 24 viikon valmistavan jakson ja sitä 

seuranneen 4 viikon loman jälkeen.698 Paketin sisältö oli sairaan lapsen hoidon 

tuntimääräinen jako699 Tunnit jaettiin lääkärin ja sairaanhoidon opettajan kesken. 

Lääkärin luentoja oli 10 tuntia ja sairaanhoitajaopettajan oppitunteja yhteensä 23, 

mikä sisälsi kokeet ja demonstraatiot. Demonstraatiotunneilla harjoiteltiin injekti-

on antoa lapselle, lääkejakoa lapselle, hapen antoa ja happikaapin käyttöä, höyryn 

ja sumun antamista, ihottumapotilaan kiinnisitomista ja kalvosimien käyttöä ihot-

tumalapsella.  

Sairaan lapsen hoito oli harjoittelujaksolla jaettu kahdeksaan viikkoon verti-

kaalisesti ja kuuteen päivään horisontaalisesti. Viikonpäivät oli merkitty sarakkei-

den yläosaan kuin lukujärjestyksessä. Viikkotunteja oli 40, joista 32 oli käytäntöä 

ja 8 teoriaa. Työpäivä alkoi kello seitsemän. Opiskelijat lähtivät teoriaopintoihin 

kahtena iltapäivänä viikossa.  

Ensimmäisen viikon teemana olivat ilmainfektiot. Maanantaina tutustuttiin 

osastoon. Tiistaina käytännön lisäksi oli yksi lääkärin ja yksi sairaanhoitajan luen-

to. Keskiviikkona käytännön lisäksi oli osastotunti. Torstaina oli lukuiltapäivä 

kuten tiistaina. Perjantaina käytännön lisäksi oli demonstraatioita ja ryhmäkeskus-

teluja ilmainfektioista. Lauantaina oli vain käytäntöä. Sunnuntai oli lepopäivä. Oli 

laadittu tarkka viikoittainen aikataulu. Harjoittelu jatkui niin, että toisella viikolla 

käsiteltiin riisitauti, kolmannella oksenteleva lapsi, neljännellä ripulilapsi, viiden-

nellä ihottumalapsi, kuudennella lapsuusiän tuberkuloosi, seitsemännellä kouriste-

                                                        
696Renvall 1983, 144. 
697Konseptimuotoista esitystä voidaan arkistoinnin yhteydessä kutsua myös vaipaksi. 
698Peruskoulun ohjelmaehdotus, Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi. Oulun terveydenhuolto-oppi-
laitoksen I arkisto Hb1:1. OMA. 
699 Sairaan lapsen hoito 3c, Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi. Oulun terveydenhuolto-oppi-
laitoksen I arkisto Hb1:1. OMA. 
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leva lapsi ja kahdeksannella sokeritauti, sydäntaudit ja munuaistauti. Opiskelun 

tehostamiseksi olivat viikoittaiset ryhmäkeskustelut, joissa oli tarkoitus keskustel-

la tietyn tautia sairastavan lapsen hoidosta kokonaisuutena. Keskustelu liittyi 

lääkärin ja sairaanhoitajaopettajan luentoihin. Aiheet olivat viikkoaikataulun mu-

kaiset. Viikoittaisella osastotunnilla keskusteltiin jonkin osastolla olevan potilaan 

hoidosta. Osastokierto oli kerran viikossa osaston lääkärin johdolla. Kierrolla 

perehdyttiin kahden potilaan sairauteen ja hoitoon. Käytännön demonstraatioita 

oli opetuskeittiössä lasten dieettiruuista. Myös sosiaalihoitajat tutustuttivat omaan 

työhönsä kahden opetustunnin ajan. 

Jaksolla tehtiin kaksi kirjallista työtä. Harjoittelujakson lopussa opiskelijat 

esittivät kirjallisen tarkkailukäyntiselostuksen. Selostus oli tehty kotikäynneistä, 

joita tehtiin joka toinen viikko erityisessä tarkkailukodissa. Kotikäynneistä kes-

kusteltiin kaksi tuntia jakson lopuksi. Toisen kirjallisen työn, hoitokertomuksen, 

ohjasi osastonhoitaja sairaalassa ja hoitokertomusten purkuun käytettiin yhteisesti 

kuusi tuntia.  

Tärkeä lastenhoidon oppiaine oli taudin ehkäisy ja potilaan hoito.700 Tässä 

oppiaineessa vastasyntyneiden lastentaudit sisälsivät seuraavan: icterus neuonato-

rum, erythroblastosis fetalis, melena ja synnytyksen aiheuttamat aivovammat. 

Vastasyntyneiden taudeista opiskeltiin ehkäisy, tutkimukset, tarkkailu, perushoito, 

ruokinta, lääkitys, erikoistoimenpiteet ja neuvonta (taulukko 3). 

 
Taulukko 3. Lastenhoidon opetus, riisitaudin hoito. 

Ehkäisy Tutkimus Tarkkailu Perushoito Ruokinta Lääkehoito Erikois-

toimenpiteet 

Neuvonta 

D-vit tarv. vk luuston oireet iän ja yt:n iän ja yt:n vitamiini lääkitysvoim kts. perus- 

Ulkoilu kalkki hikoilu mukainen mukainen kalkki auringonvalo ja 

Auringonvalo fosfori velttous  kivennäis-

pitoinen ruoka 

 tarv. 

kirurginen 

hoito 

lääkehoito 

Liikunta fosfataasi kalpeus ulkoilu  ps(huom. D-    

 rtg-tutkim. herm. oireet auringonvalo  vit.)    

   kalkki liikunta      

   virtsan tark.       

                                                        
700Taudin ehkäisy ja potilaan hoito, Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Hb1:1. OMA. 
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Telan suunnitelman avulla päästiin yhtenäisiin oppimistavoitteisiin useammassa 

sairaanhoitajakoulussa. Suunnitelman tarkkuus oli ylivertainen aikaisempiin 

suunnitelmiin nähden. Niemisen uusimuotoisessa terveyssisarkoulun opetusoh-

jelmassa uutena opetusmetodina näkyneet luentoiltapäivät (liite 2) olivat nyt va-

kiintuneet opetukseen. Teorian ja käytännön jaksot ilmoitettiin yhtenä kokonai-

suutena. Aikaisempi jako oli ollut jako luku- ja harjoittelujaksoihin. Opetuksen 

järjestäminen kokonaisuuksiksi auttoi opiskelijoita keskittymään lastenhoitoon ja 

siirtymään aikanaan seuraavaan jaksoon.  

Miten hyvin eri oppiainepaketit limittyivät toisiinsa ja huomioivat toisensa, ei 

näy ohjelmasta, sillä sairaanhoidon opiskelun kokonaistavoitteita ei kerrota. Kou-

lujen tekemät opetussuunnitelmat tulivat ammattikasvatushallituksen vahvista-

miksi vuodesta 1968 lähtien ja silloin ne tavallaan sisälsivät myös tavoitteet.701 

3.1.5 Opetussuunnitelma opetustyössä 

Sairaanhoitajakoulujen opettajat hankkivat lisäkoulutusta. He tekivät opinnois-

saan erilaisia opinnäytetöitä, ns. tutkimuksia. Erään tällaisen Valtion Terveyden-

huolto-opisto-Sairaanhoitajien Jatko-opistossa tehdyn opinnäytetutkimuksen tar-

koitus oli yksilöllisen lastenhoidon opettamisen tutkiminen. Jatko-opiskelija pyrki 

toteamaan lastenhoidon oppiaineen opetuksesta, miten hyvin sairaanhoitajien 

koulutuksessa opetettiin yksilöllinen lastenhoito. Yksilöllinen lastenhoito tarkoitti 

sitä, että sairaanhoitajan tuli osata huomioida lapsen kehitys ja yleistila ja antaa 

lapsen tarpeitten mukaista hoitoa.702  

Opinnäytetutkimus toteutettiin Helsingin sairaanhoitajakoulussa. Tutkimuk-

sen perustana käytettiin Helsingin sairaanhoitajakoulun vuoden 1952 perusope-

tusohjelmaa tuntijaon ja jakson sijoittumisen määrittelyssä703 ja Helsingin sai-

raanhoitajakoulun vuoden 1954 lastenhoidon opetusohjelmaa opetuksen sisällön 

määrittelyssä704. Tutkimustulokset saatiin opiskelijoille tehtyjen kyselyjen avulla 

ja käytännön harjoitustyössä heitä havainnoimalla. Jatko-opiskelijan tekemä tut-

kimus ankkuroitui kiinteästi tutkimuksen aikaisiin opetuksen kirjattuihin suunni-

telmiin, opetusohjelmiin. 

                                                        
701A418/68 Sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta 8§. 
Opetussuunnitelman (ts. ohjesäännön) sisällössä esitettiin myös vaatimus opetuksen tarkoituksesta, 
joka laajasti ymmärrettynä voidaan rinnastaa opetuksen tavoitteisiin.  
702Lahdenperä 1954, 5. 
703Ibid. 
704Ibid. 
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Opinnäytetutkimuksen tulosten perusteella voi päätellä, että opetuksen suun-

nittelu oli Helsingin sairaanhoitajakoulun käytännöllisen ja tietopuolisen opetuk-

sen perustana. Opetussuunnitelmat toimivat, sillä niiden avulla ohjattiin opetusta. 

Opetussuunnitelmat oli muutettu käytännön opetustyöksi. Lisäksi on oletettavaa, 

että opettaja hyödynsi opinnäytetutkimuksesta saadun tiedon ja kokemuksen 

myöhemmin, kun hän palasi opettajan tehtävään omaan sairaanhoitaja-

terveyssisarkouluunsa. 

3.1.6 Kasvatusaatteet sairaanhoitajien opetuksessa 

Sairaanhoidon opetuksessa ei ollut taustalla yhtä suurta kasvatusideologiaa, vaan 

noudatettiin kullekin ajankohdalle ominaista näkemysta. Tämä johtui käytännön 

harjoittelujakson opetuksen suuresta merkityksestä ja siitä, että opetuksesta suuri 

osa toteutui työharjoittelujaksoilla, joita sairaanhoitajat ja terveyssisaret ohjasivat. 

Heillä ei ollut opettajan koulutusta. Koulutettuja sairaanhoidon opettajia oli vähän 

ja heidän opettamansa tuntimäärät olivat pieniä. Silti opettajat aktiivisesti pohtivat 

kasvatusaatteita, mikä ilmeni heidän dokumenteistaan. Aatteiden vieminen käy-

tännön tasolle olisi ollut mahdollista jo 1940-luvun lopulla, kun opettajien antama 

ohjaus käytännön harjoittelujaksoilla lisääntyi (luku 3.2.2).  

Sairaanhoidon opetustyöhön tulivat raamit teorian ja käytännön opetuksen 

tuntijaosta. Käytännön opetus vaikutti suuresti opetuksen kokonaisuuteen, siksi 

ammattikasvatuksella oli suuri merkitys työharjoittelussa. Kasvatusfilosofi J. E. 

Salomaan näkemystä ammattikasvatuksesta käytettiin sairaanhoitajien opetuksen 

suunnittelussa. Näkemyksen mukaan ammattikasvatuksen tehtävä oli sekä kasvat-

taa ymmärtämään ammatin sisäinen henki että sen moraalinen ja kulttuurinen 

merkitys ja moninaiset suhteet sosiaalisen ja valtiollisen elämän kokonaisuudes-

sa.705 Ammattikasvatuksen tärkeyttä tuli tehostaa myös siksi, että taloudellinen 

itsenäisyys riippui koulutetusta työkyvystä ja kehitetyistä työhyveistä.706 Ammat-

tikasvatuksen perustehtävä Suomessa oli vielä 1940-luvulla muokata yksilö talo-

uselämän ”vaihtopyörästöön” sopivaksi osaksi.707 Talouselämä ja sitä kautta työ-

elämä asettivat koulutukselle vaatimukset, jotka liittyivät koulutuspoliittisesti 

ammattitaidon parantamiseen, sillä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän taholta koh-

distui kvalitatiivisia odotuksia sairaanhoitajatyövoimaan.708 Sairaanhoitajien kou-

                                                        
705Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 30 - 31. 
706Salomaa 1943, 108. 
707Hovi et al. 1989, 105. 
708Hovi et al. 1989, 47 - 50. 
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lutus-709 ja työkomiteat710 pyrkivät sopeuttamaan koulutuksen työelämän tarpeita 

ja kehitystä vastaavaksi. 

Yhteiskunnassa yleissivistys ja ammattisivistys sulautuivat yhteen. Vaikeus 

oli, kun opetussuunnitelmassa täytyi ratkaista, mitä yleissivistäviä aineita poistet-

tiin ammattisivistyksen hyväksi. Yleissivistävät aineet edistävät ammattikasvatus-

ta, kun ne kehittävät mielikuvitusta, muistia ja itsenäistä ajattelua, jotka ovat tar-

peellisia kaikissa ammateissa. Ajateltiin, että jo lapsi sai kypsyyttä ammattinsa 

valintaan kodeissa ja kansakouluissa, kun häntä kasvatettiin työteliäisyyteen ja 

ahkeruuteen sekä välitettiin alkeistietoja ammateista ja niiden tehtävistä. Kypsy-

mistä seurasi opastaminen etsivän kokeilun ja ammatinvalinnan aikana. Kun am-

matinvalinta oli tehty, seurasi varsinainen ammattikasvatus.711 

Kasvatuksen asiantuntijan näkemys sairaanhoitajien ammattikasvatusasiaan 

oli, että yhteiskunnallisen kasvatuksen ydin oli siinä, että sairaanhoitajakouluista 

valmistui vastuuntuntoisia ja myötäeläviä sairaanhoitajia. Kaikilla nuorta ammat-

tiin ohjaavilla oli sama tavoite, hyvä työntekijä. Työssä menestymiseen ja onnis-

tumiseen vaikutti kaikkein ratkaisevimmin aito ja vilpitön halu alalle ja kiintymys 

sen tarjoamaan työhön. Kaikkien opiskelijoiden yhteinen tekijä oli, että he halusi-

vat onnistua. Opettajan myönteinen asenne oli erityisen tärkeä tuki silloin, kun 

opiskelijan piti oppia epäonnistumisistaan. Siksi arvostelun piti olla perusteltua. 

Sairaalaympäristö ei suosinut tällaista asennetta, sillä pitkäaikaisessa sairaalatyös-

sä luonto suojasi työntekijää turruttamalla liiallisen herkkyyden.712  

Sairaanhoitajaopettajien koulutustilaisuuksissa pohdittiin ammattikasvatusta 

ja sitä, pitäisikö sairaanhoitajakoulun kasvattaa opiskelija yhteiskunnan jäseneksi 

ja kuuluiko sairaanhoitajakoulujen tehtäviin varsinaisen ammattiopettamisen 

rinnalla auttaa opiskelijaa omaksumaan ammattinsa sisäinen henki ja kasvaa vas-

tuunsa tuntevaksi, itsenäiseksi sairaanhoitajapersoonallisuudeksi sekä aktiiviseksi 

yhteiskunnan jäseneksi. Miten tämä voitiin ottaa huomioon ja toteuttaa kasvatus-

työssä, pohti Irja Pohjala. Arvostivatko opiskelijat itsekään omaa alaansa, mietti 

hän myös. Hän ihmetteli, miten arvostamista voitaisiin kysyä opiskelijoilta tai 

miten ammatin sisäinen henki ymmärrettiin.713 

                                                        
709Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945, 51. 
710Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean jäse-
nille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA; Pohjalalta koulutuskomitean työkomitean johdosta 
19.2.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
711Salomaa 1948, 106 - 111. 
712Kasvatustieteen kandidaatti Eivi Lehtosen alustus Kasvatuskysymyksiä II-sarjassa. IP Kansio 69 
Hfb 7. KA.  
713Irja Pohjalan pohtivaa materiaalia, luonnos päivätty 13.3.1953. IP Kansio 69 Hfb7. KA. 
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Sairaanhoitajakoulujen opettajien neuvottelupäivillä pidetyssä alustuksessa 

puhuttiin ammattimoraalista. Suomalaisen kasvatustavan todettiin perustuvan 

auktoriteettiin. Siksi piti hyväksyä opiskelijoiden erilaisuus. Todettiin, että jotkut 

opiskelijoista mukautuivat hyvin ammattimoraaliin, kun toisille kehittyi pakko-

neuroottisia piirteitä. Opettajan tuli silloin menetellä niin, että opiskelijalle kehit-

tyi mielenkiinto ihmiseen. Ammattimoraaliin pyrittiin asiallisen muuttumisen 

avulla mekaanisen ja rutiininomaisen sijasta. Opettajien tuli siksi olla tasoltaan 

mahdollisimman ”korkea-asteisia”, sillä he toimivat esimerkkinä opiskelijoiden 

ammattimoraalin omaksumiselle.714 

Jatko-opiskelijat osallistuivat ammattikasvatuskeskusteluun omissa tilaisuuk-

sissaan. Orientoimis- ja itsenäistämiskasvatuksen yleisiä näkökohtia pohdittiin 

keskustelukokousten alustuksissa aiheista asennoituminen sairaanhoitajan työ-

hön715 ja nuori ihminen valmistuu ammattiinsa716. Nuori ihminen valmistuu am-

mattiinsa esitettiin myös sairaanhoitajakoulujen ja oppilaskotien neuvottelupäivil-

lä vuonna 1953. Päivien yhdelle esiintyjälle, sairaanhoitajien oppikirjallisuuttakin 

kirjoittaneelle Enni Voipiolle suurin huolenaihe oli, ettei oppilaskodeissa ollut 

yhtenäistä kasvatustavoitetta. Se olisi hänen mielestään voinut olla itsekasvatuk-

seen ohjaaminen.717 

Ammattikasvatuksen etiikan kohteena olivat erilaiset eettiset arvot ja moraa-

likysymykset, hyvä ja paha sekä oikea ja väärä. Ammattikasvatuksessa ammat-

tietiikka ja siihen liittyvät filosofiset kysymykset nousivat yleensä ensimmäisinä 

esille. Etiikka miellettiin enemmän käytännölliseksi kuin teoreettiseksi.718  

Sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimisen oletettiin tapahtuvan tehokkaan teo-

riajakson aikana. Sairaanhoitajakouluissa oppimisen ymmärrettiin perustuvan 

sielutieteeseen eli psykologiaan. Lukioissa ja tyttökoulujen viimeisillä luokilla 

käytetty professori Arvo Lehtovaaran Sielutiede-oppikirja kehotti opiskelijoita 

kyseenalaistamaan ja testaamaan tietojaan. Itse kirjakin ohjasi testaamiseen ar-

kiympäristössä.719 Asiakirjoista ei ilmene, kehotettiinko myös sairaanhoitajaopis-

kelijoita testaamaan tai kyseenalaistamaan tietojaan, sillä teoriatietoa hyödynnet-

                                                        
714Muistiinpanot tohtori Martti Takalan alustuksen mukaan sairaanhoitajakoulujen opettajien neuvotte-
lupäivillä Jyväskylässä 5.4.1954. IP 69 Hfb7. KA. 
715Hanna Arvelinin alustus asennoitumis- ja itsenäistämiskasvatuksesta sairaanhoitajakoulutuksessa 
Sairaanhoitajien jatko-opistossa. IP Hea II 1, KA.  
716Ibid. 
717Enni Voipion alustus oppilaskotien johtajattarien neuvottelupäivillä Lahdessa 7.9.12.1953. Neuvot-
telupäivien pöytäkirja, IP Hea II 1, KA.  
718Tuominen & Wihersaari 2006, 235 - 238. 
719Lehtovaara 1948, 5 - 6. 
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tiin työharjoittelussa. Professori Arvo Lehtovaara oli Suomessa arvostettu psyko-

logian asiantuntija sodan jälkeen, siksi Irja Pohjalan ja monien sairaanhoidon 

opettajien oppimiskäsitys muodostui 1950-luvulla juuri hänen luento-

opetuksessaan.720 Professori Lehtovaaran toinen kirja, Johdatus ihmistuntemuk-

seen, oli tarkoitettu etenkin sairaanhoitajakoulutukseen oppikirjaksi.721 

Tammikuussa 1944 aloittivat Kuopion, Viipurin ja Oulun kurssit Helsingin 

valmistavassa koulussa. 722  Opiskelijat testattiin psykologian testeillä sekä sai-

raanhoitajakouluun haettaessa että uudemman kerran Helsingin sairaanhoitaja-

koulussa. Useimmilla opiskelijoista oli muistoja testeistä.  

Ja sitten mä muistelen, että meillä olis ollu tämmöinen psykologin testi. Että 

jotain plänttiä, että mitä siinä näkee. Ja sitte jotain numeroja, sanasarjoja. 

Niin no sitte meiän piti kirjottaa oma elämänkerta lapsuudesta siihen asti. 

Missä ei ny ollu tietenkään kovin paljon asioita ja sitte miksi olen sairaanhoi-

taja. Tämmönen aine, miksi olen hakenu sairaanhoitaja-alalle. Se oli ihan hy-

vä aine, kun oli kauhea kutsumus [naurahdus]. En tiiä oliko se sitä.723 

Testit herättivät huvittuneisuutta, mutta ne kuitenkin koettiin ilmeisen positiivi-

sesti. 

Oli niitä jotain tehtäviä kyllä. Oli kaikennäköstä sinne piirrettiin [huvittunut]. 

Mutta olihan se tämmöistä.724 

Hupi säilyi siihen saakka, kun testien vuoksi opiskelijoita karsiutui koulusta. 

Niin päästiin valmistavaan kouluun. Ni siellä oli uudet psykologiset testit. Ja 

siellä meijänkin kurssista yks tyttö joutu pois.725 

Aila Heikinheimo opetti Porin koulun ensimmäisiä terveyssisaropiskelijoita.726 

Hän edusti uutta käsitystä opiskelijan oppimisesta. Hänen oppimiskäsityksessään 

oppiminen oli muutostapahtuma. Oppimisen nähtiin tapahtuvan opiskelijassa 

itsessään, siksi oppimisella oli 100 prosentin vaikutus opiskelijan asemaan ope-

tuksessa.727 Opiskelijalla oli aktiivinen rooli oppimistapahtumassa. Pohjala piti 

                                                        
720Professori Lehtovaaran luennot vuodelta 1952. IP Kansio 69 Hfb 12. KA. 
721Lehtovaara 1954, 5 - 6. 
722E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
723K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
724K. Suomalaisen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
725Ibid. 
726Päiväkirja, Porin Terveyssiarkoulu oppijakso n:o 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA.  
727Luonnos Curriculum guide to make changes. IP Kansio 69 Hfb 12 KA. 
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ajattelua ilmeisen kiinnostavana, koska hän oli säilyttänyt omissa dokumenteis-

saan Aila Heikinheimon piirtämän hahmotelman oppimistapahtumasta. Uusi op-

pimiskäsitys oli rinnastettu professorin luentoihin, niin paljon ajatuksia se oli 

herättänyt.728 Pohjala kirjoitti professori Arvo Lehtovaaran luentojen innoittamana 

opetustaidon luentomuistiinpanoihin sivumerkinnän: 

Lopputavoite oli kaikilla sama, eri teitä, oppilaiden erilaiset edellytykset 

huomioiden, lahjakkaat antaa mennä pitemmälle.729 

Durchmanin mielestä 1950-luvulla USA:ssa opiskellut psykiatri Martti Paloheimo 

edusti uutta dynaamista suuntausta mielenterveyden opetuksessaan.730 Psykiatri 

Paloheimo oli pyydetty luennoimaan valmistuvien oppijaksojen opettajien koko-

ukseen. Hän kertoi lähtökohtansa opetustyössä olevan, että opetuksessa tuli pai-

nottaa koulutuksen alkuvaiheessa ihmisrakkauden ja hienotunteisuuden suurta 

merkitystä sairaanhoitotyössä. Ihanteellisia motiiveja opiskelijoissa oli vaalittava. 

Opettajan esimerkillinen käyttäytyminen oli paras rokote ajan hengen sekula-

risointia vastaan (kuva 5).731  

                                                        
728Luonnos Curriculum guide to make changes. IP Kansio 69 Hfb 12 KA. 
729Professori Lehtovaaran luennot 1952. IP Kansio 69 Hfb 12. KA. 
730Kauttu 1992, 2766. 
731 Valmistavien oppijaksojen opettajien kokouspöytäkirja Helsingin sairaanhoitajakoulussa 29.9. - 
1.10.1952. IP Kansio 69 Hfb7. KA. 
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Kuva 5. Uudet terveyssisaret ja sairaanhoitajat siunataan Oulun tuomiokirkossa 

vuonna 1955.  
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3.2 Sairaanhoidon opetus ja opiskelu käytännössä 

Tämän tutkimuksen historiallisen ajan alussa, talvi- ja jatkosodan jälkeen, Viipu-

rin terveyssisarkoulun opiskelijat sijoittuivat asemasodan ajaksi lääninsairaalan 

eri osastoille. Vuonna 1944 ylihoitajan päiväkirjamerkinnöissä ilmenivät keväällä 

ja kesäkuun 14. päivään saakka toteutuneet R31:n opiskelijoiden harjoittelupai-

kat732 sekä syksyllä toteutunut harjoittelu733. Viipurin koulun opiskelijat joutuivat 

erilaisiin sairaanhoidon tehtäviin heti evakkoon lähdettyään. Sotasairaalassa haa-

voittuneiden hoitamiseen osallistuneet opiskelijat saivat runsaasti käytännön har-

joitusta niin, että heidän koko käytännöllisen opetuksen tuntimääränsä ylitti 7 000 

tuntia734 (liite 4).  

Kokemuksia tuli sodan aikana kaikille suomalaisille sairaanhoitajaopiskeli-

joille ennen kaikkea kirurgisesta hoidosta.735 Mieleen jääviä kokemuksia ja taitoja 

kertyi työtä tehdessä. Kekseliäisyydestä oli usein hyötyä, josta kertoo seuraava 

esimerkki. Sotasairaalan osastoilla Kuusankoskella kankaisten sidetarpeiden si-

jaan käytettiin paperisiteitä, jotka eivät pysyneet paikallaan. Kun potilas kääntyi 

sängyssä, niin siteet irtosivat. Sairaanhoitajien sidontataidot olivat tarpeen, koska 

päähän haavoittuneilla tarvittiin taitavia pääsidoksia.736 Päähän ja silmiin haavoit-

tuneita hoiti erikoistunut silmälääkäri. Suurissa sotasairaaloissa oli erikoisosastoja 

erilaisten vammojen hoitoon. 

Yleiskunnon heikkeneminen ja tarttuvat taudit vaivasivat sotilaita. Tartunta-

tauteja hoidettin seurantalolla, jossa pystyttiin hoitamaan punatautisia sotilaita. 

Näitä potilaita lääkittiin antidiorreella ja ruuaksi annettiin vesivelliä. Käytössä 

olivat vain ulkokäymälät ja ämpärit, joita hoitajat paljain käsin pesivät väkevillä 

lysoleilla.737 Syöpäläiset olivat myös ongelmana kaikilla osastoilla. Kun haavoit-

tuneet pääsivät osastolle puhtaiden lakanoitten väliin, niin kaikki tuntui heistä  

 

                                                        
732Ylihoitajan päiväkirja Viipuri ja Kotka 1943 - 1946. Kotkan yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaa-
lan arkisto Ad:2. MMA. 
733 Ylihoitajan päiväkirja sivut oppilaiden sijoittamisesta harjoittelupaikkoihin 10.10.1944. Kotkan 
yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Ad:4. MMA. 
734Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite 6, Porin Terveyssisarkoulussa v. 
1947 koulutuksensa päättäneiden saama käytännöllinen opetus. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen 
arkisto Db1. TMA. 
735Tallberg 1996, 77. 
736H. Ekholmin haastattelu. Helsinki 12.11.1997. 
737Ibid. 
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ensin suurenmoiselta siihen saakka, kun luteet alkoivat purra, ja saksalaiset soti-

laat huusivat hädissään ”wanze, wanze”.738,739 

Tuntuu hämmästyttävältä, että sairaanhoidon opettajat saivat hädän ja kurjuu-

den keskellä niin paljon hyvää aikaan opetuksen suunnittelussa. Suunnittelun 

seurauksena toteutus käynnistyi sujuvasti. Heti kolmen kuukauden kuluttua sota-

toimien loppumisesta jatkettiin sairaanhoidon opetusta. Käytännön harjoittelun 

kestettyä vuoden verran, alkoi R31:llä Porissa perusopintojen teoriajakso, joka 

kesti kaksi kuukautta, 1.4. - 1.6.1946. Kovaan lukemiseen osattiin varautua, kun 

siitä varoiteltiin. 

Meillä oli sitten kun oltiin oltu siellä [Porissa] vuoden päivät suunnilleen käy-

tännön työssä, niin sit oli semmoinen lukukurssi, että sit oli luentoja. Oli pari 

kuukautta semmosta ja tohtori Herpola sano, että tämä ei kysy enää päätä tä-

mä kysyy peffaa.740  

Viipurin sairaanhoitajakoulun opiskelija muisteli opetuksen sisältöjä. 

Porissa meillä oli niitä lukujaksoja siellä, tän käytännön työn jälkeen. Mutta 

se oli hyvin vähäistä se sairaanhoidon teoria ja sen opettaminen.741 

Sairaanhoidon opettajan pitämiä harjoitustunteja, opintokäyntejä, kirjallisia tehtä-

viä, kokeita ja keskusteluja oli vuorotellen käytännön harjoittelun kanssa. Porissa 

annettu sairaanhoidon ja terveydenhoidon teoriaopetus ensimmäisille terveyssisa-

ropiskelijoille oli ensin lääkäreiden opetusta, jonka jälkeen tai samanaikaisesti oli 

sairaanhoitajan tai terveyssisaren antamaa opetusta.742 Opiskelija hahmotti opinto-

jen painottuneen lääketieteellisesti. 

Sillon ei sairaanhoidosta mun mielestä niinkään paljon puhuttu, vaan se oli 

lääketiedettä, lääkäreitten pitämiä. Sitten oli joku terveydenhoitaja, kun puhu 

terveydenhuollosta.743 

Koska haastattelujen muistitietoon sisältyy aina stereotypian mahdollisuus, mikä 

on mahdollinen tulkinta asian oletetusta laadusta744, niin tosiasioiden selvittämi-

                                                        
738E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
739Wanze tarkoittaa saksaksi ludetta. 
740K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
741M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
742 Päiväkirja, Porin terveyssisarkoulun opintojakso 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA. 
743M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
744Kalela 2001, 102. 
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nen päiväkirjoista ja koulujen vuosikertomuksista täydentää kuvaa toteutuneesta 

opetuksesta. Päiväkirjoissa on merkintöjä tietopuolisesta opetuksesta. Vuosiker-

tomuksissa tai toimintakertomuksissa − molempia nimityksiä käytettiin − ilmoi-

tettiin toteutunut harjoittelu. 

Oulun ensimmäisen uusimuotoisen terveyssisarkurssin opetus 745  noudatti 

johdonmukaisesti Birgit Niemisen ohjelmaa746. Jotkut luennoitsijat edustivat sil-

loista Suomen perusterveydenhuollon huippuasiantuntemusta. Tohtori Severi 

Savonen kävi luennoimassa kansanterveystyön suuntaviivoista, Nieminen itse 

opetti yksilön huollon ja opettaja P. Peltoniemi luennoi aiheesta terveydenhoidon 

opettaminen potilaalle. 747  Keskustelukokouksissa, yhteiskunnallisen huoltotyön 

opetukseen liittyen, keskusteltiin muun muassa siitä, mikä aiheutti nuorisorikolli-

suutta ja mikä merkitys kasvatuslaitoksilla oli nuorisorikollisuuden ehkäisyssä. 

Kirurgisen sairaanhoidon ja sisätautien hoidon oppijaksolla keskusteltiin aiheista: 

insufficientia cordis, diabetes mellitus, infarctus cordis, abscessus pneumonis, 

bronchopneumonia, febris reumatica ja polyarthritis. Tehtiin opintokäynnit Pohjo-

lan poikakotiin, Päivärinteen parantolaan ja Muhoksen äitiys- ja lastenneuvolaan. 

Pidettiin esitelmiä SPR:n ja Mannerheimliiton yhteiskunnallisesta toiminnasta ja 

invalidihuollon järjestämisestä.748 Dietetiikan kokeissa kysymykset olivat happa-

masta ruokavaliosta ja mitä ruoka-aineita sokeritautipotilas sai käyttää vapaasti 

sekä ummetuksen parantaminen ruokavalion avulla. Näyttää siis siltä, että pääs-

tiin käytännön toimintaan, koulunkäynti palautui normaaliksi ilahduttavan pian 

sodan jälkeen ja tulevaisuuden odotukset alkoivat toteutua. 

3.2.1 Opetuksen henkilökohtaistaminen oppimistehtävien avulla 

Seuraavassa käytetään käsitettä käytännön harjoittelu kuvaamaan sekä ns. kliinis-

tä harjoittelua opetussairaalassa749 että terveyssisartyön harjoittelua opetuskentäl-

lä750. Käytännön harjoittelun ja tietopuolisten opintojen suhde vaihteli tuntimäärit-

täin eri opetusohjelmissa. Tietopuolista eli teoriaopetusta solutettiin käytäntöön, 

                                                        
745Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5B, Oulun terve-
yssisarkoulussa annettu tietopuolinen opetus v. 1945. LH V Ebm:7. KA. 
746Liite No 3, Oulun terveyssisarkoulun I-oppijakson opetusohjelma. OAMK. 
747Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5B, Oulun terve-
yssisarkoulussa annettu tietopuolinen opetus v. 1945. LH V Ebm:7. KA. 
748Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5C, keskustelu-
kokoukset ja opintokäynnit. LH V Ebm:7. KA. 
749Pasanen, ”Sairaanhoidon opettajan toimimisesta Kirurgisessa sairaalassa” (art.). Epione 1949, 18. 
750Benson 1973, 31. 
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joten teoriatunteja oli mahdollisesti enemmän kuin päiväkirjoissa tai vuosikerto-

muksissa näkyi (luku 3.1.3). Käytännön harjoittelujen aikana teoriaopintoja tuet-

tiin tekemällä kirjallisia tehtäviä. Näiden tehtävien tarkoitus oli muistuttaa tulevaa 

hoitajaa siitä, että hänen hoidossaan ei ollut tautitapaus, vaan ihminen, lähimmäi-

nen.751 

Hoitokertomus oli keskeinen opetusmenetelmä.752 Se tehtiin pisimmillä har-

joittelujaksoilla, kuten kirurgisella, sisätautien ja lasten sairaanhoidon sekä koti-

sairaanhoidon jaksolla. 753  Aino Durchman oli hoitokertomuksen opettamisessa 

edelläkävijä Suomessa, sillä hänen ansiostaan opiskelijat saivat jo Propedentilla 

tehdä hoitokertomuksen, kun vielä muualla sitä ei ollut.754 Ennen sotaa hoitoker-

tomuksen käyttöönottoa vasta suunniteltiin Viipurin sairaanhoitajakoulussa. 755 

Sen sisältö oli jo tiedossa, sillä sairaanhoitajakoulutukseen oli olemassa hoitoker-

tomuksen luonnos, jonka ohjeistus oli kolme sivua pitkä. Ulkoasu viittasi 1930-

lukuun. Opetusmenetelmänä hoitokertomuksen tehtävä oli ohjata opiskelijaa. 

Ohjauksessa esitettiin opiskelijalle kysymykset: mitä minä opetin potilaalle ja 

mitä minä opin hoitaessani tätä potilasta?756 

Kirurgisen sairaanhoidon opettaja Ulla Pasanen käsitti hoitokertomuksen me-

netelmäksi, joka kertoi opiskelijan vuorovaikutustaidoista. Tapa, jolla opiskelija 

oli hankkinut tiedot potilaalta kuvasi, miten hän oli sairaanhoidon ymmärtänyt, 

oliko opiskelija ikävästi kuulustellut potilasta vai antanut potilaan työskentelyn 

ohessa kertoa itsestään.757 Vuorovaikutustaidoista puhui tohtori Martti Takalakin 

silloin, kun hän kehotti opettajia herättämään sairaanhoitajaopiskelijoiden mie-

lenkiinnon ihmiseen. Opiskelijan tuli nähdä asioita eri näkökulmista, myös poti-

laan vaikeuksista käsin. Oli hyvä keskittyä syvästi johonkin erityiseen potilaa-

seen. 758  Hoitokertomuksen avulla opiskelijat harjoittelivat vuorovaikutustaitoja 

yhden potilaan kanssa. Hoitokertomus sai tieteellisemmän sävyn, kun sitä alettiin 

kutsua hoitoanalyysiksi.759  

                                                        
751Pasanen 1949, 18 - 19. 
752Ibid. 
753 Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi vuodelta 1954. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I 
arkisto Hb1:1.OMA. 
754Snellmanin puhe Durchmanin jäädessä eläkkeelle. VS Kansio 2. KA. 
755Elnalta Kuopiosta Pohjalalle. IP Fc1. KA.  
756Ohjeet hoitokertomuksen tekoon. IP Hea II 2. KA.  
757Pasanen 1949, 19. 
758Muistiinpanot tohtori Martti Takalan alustuksen mukaan sairaanhoitajakoulujen opettajien neuvotte-
lupäivillä Jyväskylässä 5.4.1954. IP Kansio 69 Hfb7. KA. 
759E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
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Terveyssisarten opinnoissa erikoisuutena ja uutena opetusmenetelmänä oli 

huoltokertomus eli a family case study (liite 2). Huoltokertomus tehtiin henkilö-

kohtaisen social case work -menetelmän avulla. Menetelmän lähtökohta oli sosi-

aalityössä.760 Valmistavan jakson aikana opiskelijoille annettiin perhe, jonka luo-

na he opintojen aikana kävivät. Näistä tapaamisista tehtiin erikoistumisjaksolle 

kirjallinen huoltokertomus. Huoltokertomukset koettiin työläiksi ja vähitellen 

niiden käyttö loppui opetusmenetelmänä. 

Sairaalassa taidettiin hakea koteja, mutta valvonta ja ohjaus jäi huonon lai-

seksi. Oppilaat eivät saaneet sieltä oikein vastaavaa hyötyä. Perheetkin ehkä 

rasittuivat kun vieraita tulee, jolla ei ole sanottavaa ja annettavaa.761 

Terveyssisareksi opiskelevilta vaadittiin erittäin pitkäjänteistä sitoutumista yhteen 

perheeseen, kun he tapasivat perhettä säännöllisesti opintojen aikana. Oulussa 

sosiaalityö mahdollisesti koettiin erityisen etäiseksi, sillä terveyssisarten koulutus 

ei tuottanut sairaanhoitajia sairaalan tarpeisiin. Tämä lähtökohta ei motivoinut 

sairaalaa yhteistyöhön ja opiskelijoille ei löytynyt perheitä. Helsingissä sairaan-

hoitajaopiskelijoille annettiin lastenneuvolajakson aikana ns. tarkastuskoti, mutta 

he eivät tehneet huoltokertomusta.762  

Osastotunti eli oppitunti osastolla liittyi kiinteästi opetuksen kokonaisuuteen. 

Opiskelijalle se merkitsi tilannetta, jossa hän kykeni soveltamaan oppimaansa 

sairaanhoidollista tietoa jonkun osastolla olevan potilaan hoitoon.763 Osastotunti 

oli tiedotustilaisuus, missä kuultiin opiskelijan selostus potilaasta muiden opiske-

lijoiden kuunnellessa. Tehtävä annettiin etukäteen ja esityksen jälkeen kysymyk-

sistä keskusteltiin. Osastonhoitaja oli läsnä oppitunnilla.764 Osastotunnit oli sovit-

tu etukäteen ja ne oli merkitty opetussuunnitelmaan viikoittain.765, 766 Luokkaope-

tus ja käytännön kokemukset voitiin yhdistää kokonaisuudeksi, kun läsnä oli asi-

antuntija, joskus useampiakin, sekä kentältä että koululta. Joskus osastotunti sai 

työpaikkakoulutuksen luonteen, minkä otaksuttiin luovan myönteistä ilmapiiriä ja 

                                                        
760Hyttinen 1996, 84. 
761T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
762Helsingin sairaanhoitajatarkoulun peruskoulun opetusohjelma ja eri aineiden tuntimäärät v. 1952. IP 
Hea II 6. KA.  
763Hirvonen, Korhonen & Tilvis 1966, 40. 
764Pasanen 1949, 18 - 19. 
765 Peruskoulun ohjelmaehdotus, Terttu Telan luonnos opetusohjelmaksi. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Hb1:1. OMA. 
766Hirvonen et al. 1966, 40. 



140 

lisäävän koko henkilökunnan mielenkiintoa opiskelijan ohjaukseen. 1960-luvulle 

tultaessa osastotunnilla oli vakiintunut asema opetuskokonaisuudessa.767 

Opintokäyntejä oli paljon.768  Ne olivat tärkeä oppimisen keino käytännön 

harjoittelun aikana. Opintokäynneillä tutustuttiin sosiaalityöhön, tuberkuloositoi-

mistoon, koulun hammashuoltoon ja lastenkotiin sekä tehtaisiin tai kaupungin eri 

lautakuntien kokouksiin.769 Käynneistä tehtiin raportti, joka esitettiin keskustelu-

kokouksessa. Yleinen keskustelu seurasi raportin esitystä.770 Keskustelu tapahtui 

hevosenkengän muotoisessa kaaressa istuen, mikä oli uusimuotoinen luokkajär-

jestely.771 Kun istuttiin kasvokkain, niin keskinäinen vuorovaikutus tehostui. 

Keskustelukokoukset pidettiin harjoittelupaikassa tai koululla. Puheenjohtaji-

na ja sihteereinä toimivat opiskelijat. Opettajat ja kentän asiantuntijat olivat läsnä 

ja osallistuivat keskusteluun. Opiskelijat esittivät kolmen tai neljän hengen ryh-

missä aiheen, joka usein liittyi opintokäynteihin. Keskustelukokoukseen varattiin 

aikaa kaksi tuntia.772 Porissa sairaanhoitajan opintoihin sisällytettiin 10 kertaa 

keskustelukokouksia. 773  Oulussa keskustelukokouksia pidettiin myös yleisestä 

sairaanhoidosta ja kirurgisesta sekä sisätautien hoidosta. Oulussa kokousta kutsut-

tiin keskustelutilaisuudeksi. Yleisen sairaanhoidon, kirurgisen ja sisätautien jak-

son aikana oli 24 tuntia keskustelutilaisuuksia.774 Oulussa pidettiin 65 kokousta 

peruskoulutuksen aikana ja erikoistumisjaksolla 9 kokousta.775 Pakinoiden val-

mistelu ja esitys voitiin rinnastaa keskustelukokouksiin. Niiden ohjaus ja esitys 

sekä arviointi tapahtui yhteistyössä piirin opetusterveyssisarten kanssa.776  

Ruotsinkieliset terveyssisaropiskelijat kirjoittivat koulutuksen alussa ns. koti-

seutuselvityksen eli hemortsbeskrivningen, joissa tuli näkyä oman kotiseudun 

sosiaalinen, terveydellinen ja sairaanhoidollinen toiminta. Seudun maantieteelli-

nen selvitys, hengellinen toiminta, rakennukset, asuntotilanne ja hallinto sisältyi-

                                                        
767Hirvonen et al. 1966, 40. 
768Kusénius 1990, 25. 
769Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite 8, terveydenhoitoharjoittelu v. 1947. 
Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Db1, TMA. 
770Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5C, keskustelu-
kokoukset ja opintokäynnit. LH V Ebm:7. KA. 
771Leiber 1996, 15. 
772Liite Nro 3, Oulun terveyssisarkoulun I-oppijakson opetusohjelma. OAMK. 
773Päiväkirja, Porin Terveyssiarkoulu oppijakso n:o 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA. 
774Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5C, keskustelu-
kokoukset ja opintokäynnit. LH V, Ebm:7. KA. 
775Liite Nro 3, Oulun terveyssisarkoulun I-oppijakson opetusohjelma. OAMK. 
776Lääninterveyssisaren osuus terveyssisaroppilaiden opetuksen järjestelyssä opetuskentällä. Liite 3, 
terveyssisartyön opettajan osuus oppilasopetuksesta kentällä. Ohjeistus annettu 15.2.1954. OAMK. 
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vät myös tähän kirjalliseen työhön. Koulutuksessa yleisemminkin pyrittiin henki-

lökohtaistamaan terveydenhoito koskemaan opiskelijaa itseään. Kirjallisia harjoi-

tuksia pyrittiin lisäämään, sillä opiskelijat tarvitsivat harjoittelua kirjoittamises-

sa.777 Valmistavan koulun aikana Oulussa opiskelijat tekivät samanlaisen projek-

tin kuin ruotsinkieliset opiskelijat. Tehtävän englanninkielinen nimi oli county 

survey (liite 2). Niemisen suunnitelman mukaisesti oli tarkoitus aloittaa henkilö-

kohtaiset keskustelut jokaisen opiskelijan kanssa778, mutta sellaisesta ei ollut toi-

mintakertomuksissa merkintöjä. 

3.2.2 Opettajien ohjaama käytännön harjoittelu 

Koulun ja kentän välinen yhteistyö perustui kirjallisiin sopimuksiin, jotka selven-

sivät opiskelijan asemaa sairaalassa ja perusterveydenhuollossa.779, 780 Myöhem-

min sairaalat olivat kuntainliiton ja oppilaitokset valtion alaisuudessa, joten niiden 

suhteet oli kirjattava sopimuksissa. Eri hallinnon alalla toimiminen antoi aihetta 

opiskelijan aseman määrittelyyn, vakinaisen henkilökunnan lisäämiseen ja opetta-

jien palkkaamiseen käytännöllistä opetusta varten. 781  Sairaanhoidon opettajat 

työskentelivät sairaaloissa siitä lähtien, kun opiskelijoita ei enää käytetty työvoi-

mana ja sairaalat joutuivat palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Toinen syy opettaji-

en läsnäoloon osastoilla oli, että koulutukseen tarvittiin yhdenmukaistamista ja 

opiskelijoiden todettiin tarvitsevan enemmän tukea, jotta he voisivat toteuttaa 

koulun antamia periaatteita potilaan hoidossa.  

Sairaanhoitajien Jatko-opiston kasvatuksellisella opintosuunnalla tehtiin tut-

kimus sairaanhoitajaopettajan asemasta ja tehtävistä opetuskentällä. Tutkimus 

havainnollisti, miten tärkeitä kliiniset opettajat osastoilla olivat. Opiskelijat pys-

tyivät toteuttamaan koulussa saamaansa opetusta, kun kliiniset opettajat ohjasivat. 

Vuoden 1948 jälkeen perustetut kliinisen opettajan virat takasivat, että opiskeli-

joiden työskentelyä todella ohjattiin.782 Helsingin sairaanhoitajakoulussa ohjaus 

                                                        
777Kusénius 1990, 25. 
778 Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean 
jäsenille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
779Sorvettula 1998, 260. 
780Koulun ja kentän väliset kirjalliset sopimukset. Lääninlääkäri toimiston ja kunnanhallitusten välisiä 
sopimuksia terveydenhoitotyön kehittämisestä. Oulun lääninlääkäri Hc:1. OMA. 
781Heikinheimo-Lindholm 2000, 137. 
782Hirvonen et al. 1966, 24. 
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oli mahdollista, kun vuonna 1949 oli kuusi kliinistä opettajaa, jotka työskentelivät 

eri erikoistumisalueiden opetussairaaloissa.783 

Snellman oli tuonut idean kliinisistä opettajista USA:sta. Hän kirjoitti Epio-

nessa vuonna 1947. 

Osa sairaanhoitajakoulun opettajista [instructors] toimii sairaalan osastolla 

opetusta ohjaamassa ja opettamassa. Yksi instructor vastaa tällöin kokonaan 

kirurgian ja sisätautien sairaanhoidosta, toinen lastentautien ja lastenhoidon 

opetuksesta. Vertaillessamme koulutusta USA:ssa ja omassa maassamme on 

meidän valitettavasti todettava, että juuri osastolla annettuun opetukseen näh-

den me olemme huomattavasti jäljessä.784 

Opiskelijat harjoittelivat viikolla osastoilla, paitsi kahtena lukuiltapäivänä. Kliini-

sen opettajan opetus osastolla oli osittain työn seuraamista, tehtävien suorituksen 

tarkkailua ja tarvittaessa neuvomista, selittämistä ja korjaamista. Merkittävin 

opetus oli osasto-opetus, joko henkilökohtaisena tai ryhmäopetuksena.785 Opiske-

lijoiden työtä pyrittiin rationalisoimaan niin, että osastotunnille jäi aikaa. Osasto-

tuntia varten opiskelija oli saanut jonkin erityistehtävän, jonka hän parin päivän 

valmistelun jälkeen esitti. Tehtävässä voitiin käsitellä esimerkiksi mitä oli yksilöl-

linen sairaanhoito. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun opiskelija oli unohtanut 

viedä vettä potilaalle.786 Hoitokertomuksen teko selvitettiin heti harjoittelun alus-

sa. Sen tekemisessä opiskelija pystyi näyttämään sosiaaliset taitonsa haastattelija-

na ja korjaamaan mahdolliset omat väärät käsitykset, virheet, saman tien.787 Op-

piminen tapahtui oman kokemuksen kautta. 

Sairaanhoidon opettajaopiskelijoiden tekemän tutkimuksen taustatiedoista 

ilmeni, että lähes kaksi kolmasosaa kliinisistä opettajista oli suorittanut kasvatus-

opillisia opintoja. Opinnot olivat joko Sairaanhoitajien Jatko-opistossa tai opetta-

jat olivat muulla tavoin pätevöityneet toimimaan sairaanhoidon opetuksessa.788 

Yhdellä kolmasosalla ei ollut sairaanhoidon opettajan pätevyyttä vielä 1960-luvun 

alussa.789 Opiskelijaohjaajien puutetta pitivät ylihoitajat ja apulaisylihoitajat asia-

na, joka lisäsi heidän työtään ja vastuutaan.790 Noin kymmenen prosenttia heistä-

                                                        
783Pasannen 1949, 18. 
784Snellman 1947, 49. 
785Pasanen 1949, 19. 
786Pasanen 1949, 20. 
787Ibid. 
788Kaasalainen 1966, 55 - 56. 
789Hirvonen et al. 1966, 26. 
790Kaasalainen 1966, 77. 



 143

kin oli suorittanut yliopistollisia opintoja kasvatustieteissä tai valtiotieteissä ja 

kolmasosa kasvatusopillis-hallinnollisen koulutuksen, joten osan pätevyys oli 

rinnastettavissa opettajan pätevyyteen. Sairaalan osastonhoitajalta vaadittiin 

osaamista, sillä hän yksin arvioi opiskelijan käytännön työn joka viidennessä ns. 

vanhassa sairaalassa. Uusissa sairaaloissa arviointi suoritettiin yhdessä opettajan 

kanssa tai opettaja arvioi yksin.791 

Kun harjoitusjakso oli ohi, niin koulun johtaja pyysi jokaiselta opettajalta ra-

portin käytännön harjoittelun sujumisesta. Raportin tiedon perusteella keskustel-

tiin ja tehtiin uusia suunnitelmia. Opettajalla oli mahdollisuus ohjata opiskelijaa 

henkilökohtaisesti uuden tiedon avulla. 792  Uudistuksista huolimatta, ja vaikka 

opettajilla oli selkeä tehtävä opiskelijan tukijana, opettajien tehtävät osastolla 

koettiin epäselviksi. Aluksi he ohjasivat toimenpiteitä niin, että opiskelijoiden oli 

vaara nähdä hoitajan työ pelkkänä temppujen tekemisenä.793 Osaston henkilökun-

takin odotti opettajan opettavan myös heidän työtään.794 Ei siis ollut ihme, että 

kliiniset opettajat kokivat, että heidän työnsä kulki vielä lapsen kengissä 1950-

luvun taitteessa.795  

3.2.3 Terveyssisarkoulutuksen hyöty käytännön harjoittelulle 

Varsinainen sairaanhoidon opetushan meillä alkoi sitten Porissa 1945… To-

della se jatkui koulumaisena sen jälkeen. Että meillä oli tietyt lukujaksot ja 

sitten olimme näillä eri osastoilla ja poliklinikoilla ja leikkaussaleissa ja jopa 

tubitoimistossa kaksi kuukautta.796 

Viipurin opiskelijat olivat hämmästyneitä Porin terveyssisarkoulun järjestelmälli-

syydestä sotasairaalan kokemuksien jälkeen. 

Pori oli hyvin järjestelmällinen, se oli todella sairaala!797 

Opiskelijoiden muistikuvat opiskeluajasta liittyivät enimmäkseen käytännön jak-

soihin. Eikä se ihme ollutkaan, sillä viipurilaisten opiskelijoiden käytännöllisen 

harjoittelun osuus oli lähes 90 prosenttia opinnoista (liite 4).  

                                                        
791Vanha sairaala tarkoitti sairaalaa, joka oli perustettu ennen vuotta 1953 ja uusi sairaala sen jälkeen. 
Hirvonen et al. 1966, 39. 
792Kusénius 1990, 26. 
793Kusénius 1990, 34.  
794Kusénius 1990, 44. 
795Pasanen 1949, 20. 
796E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
797M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
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Birgit Nieminen esitti uusimuotoisen terveyssisarkoulutuksen opetusohjelman 

suunnitelmassa käytännön osuudeksi kaikkiaan ensiksi 24 kuukautta ja korjattuna 

22 kuukautta. Koulun opettajien ohjaama opetus näyttää opetusohjelmassa sisäl-

tyneen teoriaopetukseen.798 Esimerkiksi opintokäynnit, esitelmät terveydenhuol-

losta, keskustelutilaisuudet ja ryhmä- ja henkilökohtaiset keskustelut merkittiin 

teoriaopinnoiksi.799 Tällainen opetus myös ilmoitettiin vuosikertomuksissa teo-

riaopetuksena.800 

Helsingin maalaiskunnassa Malmilla saatu hyvä kokemus opetuskenttien 

toiminnasta ohjasi muidenkin koulujen toimintaa. Oulussa yhteistyö kentän kans-

sa lähti napakasti liikkeelle Niemisen johtajakauden alussa. Terveyssisarkoulun 

käytännöllisen työn opettajien kokous oli 21.4.45. Kokouksessa keskusteltiin 

seuraavista opetusta ohjaavista kysymyksistä: 

1. Missä järjestyksessä työmuodot olisi opetettava oppilaille? 

2. Kuinka paljon kotikäyntejä tulisi suorittaa eri työmuodoissa ja kuinka 

paljon näistä itsenäisesti? 

3. Kumpi oli suositeltavampi piiri- vai kotijako kuukauden ajan työskente-

leville oppilaille? 

4. Mitkä tehtävät vastaanotoilla tai muissa tarkastuksissa voidaan uskoa op-

pilaille?801 

Koulun opettajakuntaan kuuluva terveyssisar piti käytännön työhön valmentavat 

luennot perusopinnoissa ensimmäisellä lukukaudella.802 Kahdentoista tunnin ai-

kana käytiin läpi teoriassa kotikäynnin suunnittelu ja tekniikka ja kotikäynti lap-

sen ja koululaisen kotona. Ennaltaehkäisevän näkökulman kanssa saman painoar-

von sai kotisairaanhoito − esimerkiksi huoltokäynti tuberkuloosipotilaan luona − 

sairaanhoito kotona sekä hoitoon tarvittava laukku ja sen esittely. Loppukol-

masosa tunneista meni raporttien opetteluun803 ja vuosikertomusten tulkintaan.804 

Nämä olivat tietopuoliset lähtökohdat käytännön harjoitteluun.  

                                                        
798 Oulun terveyssisarkoulun ensimmäisen opintojakson toimintakertomus allekirjoitettu 1.6.1948. 
Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I arkisto Dd:1. OMA.  
799 Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean 
jäsenille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
800Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikertomus V:lta 1945. Liite No 5B, Oulun terve-
yssisarkoulussa annettu tietopuolinen opetus v. 1945. LH V Ebm:7. KA. 
801Vuosikertomuksen kohdassa kokoukset. Oulun sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulun vuosikerto-
mus V:lta 1945. LH V Ebm:7. KA.  
802 Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Numeroimaton liite, luento-ohjelma 
v.1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Db1. TMA. 
803Savonen 1945, 289 - 297. 
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Käytännön harjoittelujaksoilla opiskelijat oli sijoitettu eri hoitolaitoksiin. 

Useat harjoittelujaksot olivat kuukauden pituisia, mutta lasten- ja sisätautien sekä 

kirurgian jakso 3 - 4 kuukautta805. Helsingin yliopiston klinikoille sijoitetut pori-

laiset opiskelijat harjoittelivat Helsingissä jopa puoli vuotta806. Kunnissa harjoitte-

lu pisimmillään kesti kuusi kuukautta. Kätilöharjoittelijat olivat Kätilöopistolla 

vuoden807. Turussa oli Oulun808 ja Porin opiskelijoita muun muassa veneeristen 

tautien ja kulkutautien hoitoa harjoittelemassa. 809  Opiskelijoiden sijoittamista 

harjoittelupaikkoihin ei perusteltu koulujen toimintakertomuksissa810, mutta näyt-

tää siltä, että asemasodankin aikana Viipurissa pyrittiin antamaan opiskelijoille 

mahdollisimman laaja näkemys eri erikoisalojen sairaanhoidosta.811  

Valtion sairaanhoitajakoulun ja valmistavan sairaanhoitajakoulun ohjesään-

nössä luvattiin järjestää opiskelijoiden työt osastolla opetusnäkökohdat huomioi-

den ja valvoa ja ohjata opiskelijoiden työtä.812 Hyvistä aikeista huolimatta opiske-

lijat olivat ennen kaikkea työvoimaa, joten heidän tasainen sijoittelunsa osastojen 

kesken oli työnjaollinen kysymys. Koulutuksen järjestämisen todellisia pulmia 

olivat opiskelijoiden pitäminen työvoimana ja siitä seurannut opetuksellisten 

periaatteiden sivuuttaminen.813 Opiskelija itse tiesi olevansa työvoimana.  

Mä olin sillon kaksnatsanen kun mut lähetettiin Tampereen Yleiseen sairaa-

laan sairaanhoitajan sijaiseksi. Naisten sisätautiosastolle, mähän olin siellä 

yhden kesän. Et joo, mun koulunkäynti oli tämmöstä.814 

                                                                                                                                    
804 Päiväkirja, Porin terveyssisarkoulun opintojakso 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac:2. TMA. 
805 Ylihoitajan päiväkirja sivut oppilaiden sijoittamisesta harjoittelupaikkoihin 10.10.1944. Kotkan 
yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Ad:4. MMA.; Oppijakso Nro 31 sijoituspäiväkirja 
1944 - 1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Viipurin sairaanhoitajakoulu Ad:1. TMA. 
806M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
807R. Santasen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
808T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
809 Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite Nro 5, Oppilaiden sijoitus eri 
harjoituslaitoksiin ja harjoitteluajat. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Db1. TMA. 
810 Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen 
arkisto Db1. TMA. 
811 Ylihoitajan päiväkirja sivut oppilaiden sijoittamisesta harjoittelupaikkoihin 10.10.1944. Kotkan 
yleisen sairaalan Viipurin lääninsairaalan arkisto Ad:4. MMA.; Oppijakso Nro 31 sijoituspäiväkirja 
1944 - 1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Viipurin sairaanhoitajakoulu Ad:1. TMA. 
812Lisäys valtion sairaanhoitajatarkoulun ja valmistavan sairaanhoitajatarkoulun ohjesääntöön 15§. 
Lisäys annettu 26.5.1943. OAMK. 
813Sorvettula 1998, 279. 
814R. Santasen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
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Silti joissakin kouluissa, kuten ruotsinkielisessä sairaanhoitajakoulussa, osattiin 

iloita hyvästä kenttäohjauksesta ja opetustyöhön koulutetusta henkilökunnasta.815  

Porin terveyssisarkoulussa olivat seuraavat opetusmenetelmät käytössä 

useimmissa sairaaloissa: säännölliset selostukset työvuorojen vaihtuessa eli rapor-

toinnit, hoitokertomusten kirjoittaminen ja suurissa sairaaloissa työnjako potilait-

tain.816 Opiskelijat totutettiin ottamaan vastuu omasta potilaasta jo heti opintojen 

alussa. Tässä saattoi olla kyseessä mahdollinen omahoitajamallin esiaste tai vä-

hintäänkin tiimityöskentelyn perusta. Terveydenhoitoharjoittelua edelsi opettajan 

selostus eri työmuodoista ja menetelmistä. Harjoittelupaikkojen terveyssisaret 

selostivat työtään ja ohjasivat käytännön harjoittelun. Opetukseen sisältyivät 

myös pakinat ja keskustelukokoukset sekä työkentällä että koululla.817  

Käytännön harjoittelusta vastaavan osastonhoitajan ohjeen mukaan opiskeli-

jat sijoitettiin erikoistumisjaksolle. Ylilääkäri ja osastonhoitaja valitsivat ne opis-

kelijat, jotka saivat mennä leikkaussaliin erikoistumaan. Osastonhoitaja ehdotti 

opiskelijoita koulun johtajalle, joka sitten valitsi.818 Useimmat viihtyivätkin hyvin 

erikoistumisjakson harjoittelussa ja mukisematta palasivat erikoistumisalalle kou-

lun loputtua. Eräät kokivat niin suurta tyydytystä erikoistumisjaksosta ja saivat 

paljon itseluottamusta, että mielellään jatkoivat samalla erikoistumisalalla.819 

Opiskelijat eivät olleet työvoimaa, mutta osastojen oli vaikea asiaa ymmärtää. 

Kun se hyväksyttiin, niin voitiin työharjoitteluunkin asettaa toisenlaiset tavoitteet. 

Yötyötä oli paljon, sillä sitä oli 2 - 3 kuukautta kolmessa opiskeluvuodessa820. 

Työaikalain821 voimaantulo vuoden 1947 alussa helpotti opiskelua osastolla.  

Onneksi terveyssisaropiskelijoiden perusterveydenhuollon harjoittelu tapahtui 

päiväaikaan, joten työajat ja yötyö eivät aiheuttaneet ristiriitoja oppilaitosten ja 

harjoittelupaikkojen välillä. USA:sta Luomalle lähetetty kirje 20.10.1946 ennakoi 

uudenlaista harjoitteluohjeistusta. Kirjeessä kerrottiin, miten eräs Rockefeller-

stipendiaatti oli Vennyn (Snellman) kanssa löytänyt jotain tärkeää. Tärkeä asia oli 

Report of the Working Party on the Recruitment and Training of Nurses, jossa 

                                                        
815Verksamhetsberättelse 1948. HSSI Ha1. KA. 
816Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite N:o 7, opetusmenetelmät työssä. 
Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Db1. TMA. 
817Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947. Liite N:o 8, terveydenhoitoharjoittelu v. 
1947. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto Db1. TMA. 
818T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
819S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
820Porin terveyssisarkoulun toimintakertomus vuodelta 1947, kohdassa yötyö. Porin terveydenhuolto-
oppilaitoksen arkisto Db1. TMA. 
821L604/1946. Työaikalaki. 
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skotlantilaiset viranomaiset eivät suositelleet opiskelijoiden käyttämistä työvoi-

mana, vaan ehdottavat erillisiä opetusyksiköitä.822, 823 Vuoden 1954 koulutusko-

mitea käytti raporttia omassa työssään esimerkkinä opiskelijoiden käytännön 

harjoittelun ratkaisemisessa.824 

Oulussa ja lähikunnissa lähdettiin mielellään mukaan harjoituskenttien kehit-

tämiseen, kun Rockefeller-säätiö rahoitti toiminnan.825  Pohjois-Suomessa oli 

ymmärretty perusterveydenhuollon kehittäminen tärkeäksi, sillä 

tajuttiin, että kansanterveystyössä tarvittiin ennaltaehkäisevää toimintaa. 

Maaseudun kehittäminen,tutustuminen Pehkosen kirjaan826 oli ehkä jo Hel-

singin ajoilta [vuodelta 1943], mikä kunnassa on tilanne.827 

Rockefeller-säätiökin oli tyytyväinen Malmilla saatuihin tuloksiin828 ja sitoutui 

vuosiksi 1950 - 1953 jatkamaan yhteistyötä. Terveyssisar- ja kätilöopiskelijat 

harjoittelivat kurssinsa loppuvaiheessa maalaiskunnissa. He tutustuivat alueen 

sosiaalisiin kysymyksiin, ravintoasiainneuvontaan ja mielenterveysryhmään. 829 

Opiskelijoiden ohjaus muuttui systemaattisemmaksi. Terveyssisaropettajan tehtä-

väksi tuli auttaa piirin opetusterveyssisarta tämän opetustehtävässä.830 Tavoitteena 

oli antaa opiskelijalle mahdollisimman hyvä kokonaisnäkemys terveyssisartyöstä 

käytännön harjoittelujaksolla, jonka kesto Porissa, Oulussa ja ruotsinkielisessä 

koulussa oli 4 - 4,5 kuukautta. Opetusmenetelminä olivat keskustelut neuvolavas-

taanottojen ja terveystarkastusten jälkeen terveyssisaren kanssa, jatkuva osallis-

tuminen ryhmäkokouksiin ja pakinat ja esitykset annetuista aiheista. Esitysten 

ohjaus oli suunniteltu. Neuvotteluyhteys koulun kanssa oli terveyssisarten ja kou-

lun välinen yhteistyön muoto.831 

Ikävää on, miten ohjaus sairaalassa muuttui entistä byrokraattisemmaksi, kun 

perusterveydenhuolto kehittyi opiskelijoiden ohjaamisessa. Huolestuneisuutta 

                                                        
822Kirje Rockefeller-stipendiaatilta Luomalle 20.10.1946. TL Kansio 3. KA.  
823Report of the Working Party on the Recruitment of Nurses; Ministry of Health for Scotland. 
824KoM 1954:9, 9. 
825Tallberg 2006, 184. 
826KoM 1939:9. 
827T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
828Tallberg 2006, 184. 
829Mahdollisesti Kirsti Valanteen artikkeli ”Uusimaa terveydenhuollon opetusalueeksi, terveyssisar- ja 
kätilöoppilaitten harjoittelu maalaiskuntiin. Laajennettua terveydenhuoltotyötä Rockefeller-varojen 
turvin”. TL Kansio 10. KA. 
830Lääninterveyssisaren osuus terveyssisaroppilaiden opetuksen järjestelyssä opetuskentällä. Liite 3, 
terveyssisartyön opettajan osuus oppilasopetuksesta kentällä. Ohjeistus annettu 15.2.1954. OAMK. 
831Ibid. 
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aiheutti se, että osasto tyhjeni kokonaan opiskelijoista kahtena iltapäivänä viikos-

sa. Opiskelijat lähtivät teoriaopintoihin. Ylilääkäri oli vihainen, koska opiskelijat 

menivät teoriatunneille, eivätkä tehneet töitä. Osastonhoitajatkin olivat pahoillaan, 

koska olivat aikaisemmin saaneet siirtää oman kokemuksensa erikoistuville opis-

kelijoille.832 

Oulun lääninsairaalassa ylihoitaja Eeva Aitto kutsui opettajat kuulemaan sai-

raalan vaikeuksista. Sairaala oli hänen mielestään suuressa hädässä, koska opiske-

lijat lähtivät teoriaopintoihin ja osastoille jäivät vain sairaanhoitajat. Ilmeisesti 

ylilääkäri oli pyytänyt ylihoitaja Aittoa pyytämään vastaavia opettajia tule-

maan.833 Kokousmuistiossa ilmenee, että osastonhoitajien taholta oli esitetty vali-

tus sairaalan ja koulun välisestä yhteistyöstä ja kokous järjestettiin siksi. Sanalla-

kaan ei ilmaistu sairaalan hätää, vaan syytettiin nyt yhteistyön puutetta.834 Vastaa-

vaa ristiinpuhumista esiintyy jatkossakin. Mutta kokousmuistioissa näkyy vain se, 

mikä on järkevää kirjata.835 Pöytäkirja syntyy julkisuutta varten, joten se ei vält-

tämättä vastaa asian todellista käsittelyä, siksi mielipide-erot jätetään asiaankuu-

lumattomina niistä pois. Virallinen ja pätevä pöytäkirja ei kerro koko totuutta.836  

Esimerkkejä löytyy vielä lisää silloin, kun keskusteltiin opiskelijoiden työ-

ajasta. Osastonhoitajat olivat tyytymättömiä, sillä heidän pettymyksekseen opis-

kelijoiden työaika oli vain 4 päivää viikossa. Kuitenkaan itse kokouksessa yksi-

kään osastonhoitaja ei ottanut kantaa asiaan. Myöhemmin pöytäkirjassa ylihoitaja 

ilmoitti, että 

osastonhoitajilla on niin kiire, ettei heiltä riitä aikaa yhteisiin kokouksiin, eikä 

hukattavaksi ulkopuoliseen keskusteluun ja mikäli kokouksia halutaan, on 

niistä ilmoitettava kirjallisesti hänelle [ylihoitajalle], jonka jälkeen osaston-

hoitajat harkitsevat, onko heillä aikaa.837 

Sairaalassa haluttiin lisäksi tietää lääkintöhallituksen kanta opiskelijoiden työ-

aikaa koskevassa asiassa. Ylihoitaja käytti puheenvuoron, jossa hän sanoi, että 

osastoilla ei ole mitään opetusta nuoremmille opiskelijoille, ennen kuin lääkintö-

                                                        
832T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
833Ibid. 
834 Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen välinen muistio 20.1.1956. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA. 
835Kalela 2001, 94. 
836Renvall 1983, 210. 
837 Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen välinen muistio 20.1.1956. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA. 
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hallituksen kanta asiaan oli tiedossa.838 Seuraava kokous pidettiin ja sairaalan 

puolelta toivottiin, että opettajat ja osastonhoitaja voisivat yhteistyössä huolehtia 

ohjauksesta osastolla.839 Lääkintöhallituksen kanta lienee viimeistään tullut sel-

väksi, kun kokouksessa oli lääkintöhallituksesta sairaanhoitajien koulutuksen 

tarkastaja keskustelemassa asioista sairaalan ja koulun henkilökunnan kanssa. 

Silloin käytiin mielenkiintoinen keskustelu ylihoitajan ja tarkastajan välillä seu-

raavasti:  

Venny Snellman: Kuinka monta vakanssia teillä on osastolla? 

Eeva Aitto: Kolme isolla osastolla. 

Venny Snellman: Kuinka monta vakanssia on varattu? 

Eeva Aitto: Vakansseja on täyttämättä.840  

Työntekijöistä oli ilmeinen pula ja opiskelijatyövoimalla konkreettisesti säästet-

tiin palkkakustannuksia. Kokouksessa sovittiin kuitenkin yhteisymmärryksessä, 

että osastonhoitajan ja kliinisen opettajan täytyi keskustella siitä, mitä kumpikin 

opettaa. Sovittiin myös, että kirurgisen sairaanhoidon, lastenhoidon ja sisätautien 

opetusalueen kokous sekä yksi yhteinen kokous pidettäisiin toukokuun lopulla. 

Tämä kokous päättyi sopuisasti841, mutta seuraavassa kokouksessa ylihoitaja oli 

edellisen kokouksen päätöksistä eri mieltä, vaikka oli itse allekirjoittanut muistion. 

Osastonhoitajat, jotka eivät kommentoineet lääkintöhallituksen tarkastajan läsnä-

ollessa, olivat hekin nyt eri mieltä.842 Tilanne oli kääntynyt päälaelleen. Oli har-

millista, miten vellovaa keskustelu ammatti-ihmisten kesken oli. Oikeutetusti 

voidaan kysyä, tällaistako todella tapahtui. Kyseisten keskustelujen tietojen luo-

tettavuus perustuu siihen, että keskustelut eivät olleet muusta ihmiselämästä erilli-

siä tekijöitä, vaan niiden todistusvoima perustuu asiayhteyksiin843.  

Oli siis mahdotonta luoda yhteistä linjaa opiskelijoiden ohjauksesta sairaalan 

ja koulun välille, sillä sairaalan henkilökunta pyörsi ja perui sanomisiaan. Pöytä-

kirjoja siloiteltiin, sillä tarkastajan ja ylihoitajan välistä keskustelua ei niiden mu-

kaan koskaan käyty. Myöskään allekirjoitukset eivät olleet sitovia, kun päätöksiä 

                                                        
838 Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen välinen muistio 20.1.1956. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA. 
839Ibid. 
840T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
841 Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen välinen muistio 7.3.1956. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA. 
842Ibid. 
843Renvall 1983, 210. 
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tehtiin. Miten siis vastuu opetuksesta ja kasvatuksesta jaettiin osastojen ja opetta-

jien kesken? Niemisen ja opettajien mielestä opiskelija sai työskennellä eri osas-

toilla omaksi parhaakseen.844 Tämä turvattiin siten, että opettaja oli puolet työ-

ajasta käytännön opetuksessa osastolla ja puolet ajasta teoriaopetuksessa koulul-

la.845 

Snellman tiesi, että kentän ja koulun välinen yhteistyö saattoi olla ongelmal-

lista. Siksi hän kutsui neuvotteluihin koulujen opettajia ja kentän henkilökuntaa. 

Kirjeessään koulujen johtajille Snellman kehotti arvioimaan tulevien kokousten 

matkakustannukset. Porissa tuli järjestettäväksi kokous, jossa yhdessä läänin ter-

veyssisarten kanssa käsiteltiin sairaanhoitaja- ja terveyssisaropiskelijoiden opetus-

ta perusterveydenhuollon kentällä. Kokoukseen liittyi terveyssisarkoulutusta an-

tavien oppilaitosten neuvottelu.846 Kokous herätti kiinnostusta, sillä 16 läänin 

terveysisarta ja 56 sairaanhoitajakoulujen ja terveyssisarkoulutusta antavien oppi-

laitosten johtajaa ja opettajaa Snellmanin ja Luoman lisäksi saapui Poriin.847 

3.2.4 Käytännön harjoittelun merkitys opiskelijoille 

Opiskeluajoista jäi mieleen, miten valmistavassa koulussa harjoiteltiin opetta-

jan johdolla luokkatiloissa, pedattiin sänkyjä ja pyyhittiin pölyjä. Kertaakaan 

ei käyty sairaalassa opintokäynnillä, mikä tuntui ällistyttävältä.848 

Siksi ensimmäisen harjoittelupaikan osastonhoitajalla oli suuri merkitys opiskeli-

jan myöhemmän osaamisen kannalta. Vaikka osastonhoitaja olisikin ollut pikku-

tarkka, niin opiskelija saattoi kokea sen olleen vain hyvä myöhempää kehitystä 

silmällä pitäen. Hyvä ohjaaja oli sellainen osastonhoitaja, joka huolehti, että opis-

kelija osasi ja tiesi asiat. Osastonhoitajan terävä ote tuntui oikeudenmukaiselta 

opintojen aluksi.849 Nuoremmat opiskelijat opetettiin heti tarkkuuteen. Yksi ope-

tusmenetelmä oli osaston viikottainen siivous, jonka tekivät opiskelijat.850 ”Pik-

kuoppilas” sai olla kierrolla lääkärin kanssa ja lääkärin apuna. 

                                                        
844 Käytännön opetuskenttien ja oppilaitoksen välinen muistio 25.5.1956. Oulun terveydenhuolto-
oppilaitoksen I arkisto Ch:1. OMA.  
845Hyttinen 1996, 87. 
846Sairaanhoitajakoulutuksen tarkastajalta johtajattarille 28.4.1954. HSSI Ha1. KA. 
847Muistio koulutuspäiviltä Porissa 4 - 6.4.1956. Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen I arkisto Ch:1. 
OMA. 
848E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
849S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
850K. Suomalaisen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
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Pikkuoppilaan tehtävä oli lääkärinkierrolla antaa pyyheliina ja saippuakuppi, 

johon sitten lääkäri pesi kätensä sitten aina lähdettyään potilashuoneesta.851 

Oli erittäin tärkeää, että oppi saatiin käytännön tilanteissa, vaikkapa lääkärin esi-

merkistä.  

Seuraavassa esimerkissä ilmenevä ohjaavan sairaanhoitajan käytös ei olisi 

nykyisin hyväksyttävää. Nykyisestä käytöskulttuurista kertomusta on vaikea us-

koa todeksi. Kertomus ei perustu kahden aikakauden erilaiseen kulttuuriin vaan 

tulkinta on erilainen nykyaikana. Kertomuksessa sairaanhoitaja ohjaa opiskelijaa 

olemaan harkitsevampi. Opiskelija sai kovakouraisen opin, kun oli leikkaussali-

harjoittelunsa aikana nostanut taitoksen paljain käsin. 

Mie muistan aina kun mie tulin opetussairaalaan ja sain kynsilleni. Niin mi-

nun ei tarvi kun mie aattelin kun mie otan tupon niin mie varmasti muistan 

tämän. Ei tarvi muuta. Mutta mie nostan sille hoitajalle lakkia sen takia, kun 

ei ollu yhtään epäilystäkään siinä, etteikö se ois voinu muuta sanoa.852 

Mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä helpommin opiskelijasta tuntui, että hänen 

täytyi vastata yhtä hoitajaa osastolla.853 Osaava ensimmäisen vuoden sairaanhoita-

jaopiskelija sai palkkaakin harjoittelupaikasta.854 

Kotikäynnit opiskelija sai tehdä itsenäisesti. Kahden kuukauden aikana koti-

sairaanhoidon jaksolla ehti kiertää monissa taloissa. Terveyssisar ei ollut aikoihin 

käynyt potilaiden kotona, mutta nyt laitettiin tuberkuloosikortistoa ripeästi kun-

toon opiskelijan toimesta.855  Itsenäinen opiskelija toimi potilaan puolesta niin 

kotona kuin sairaalassakin. Joskus opiskelijan oli osoitettava siviilirohkeutta poti-

laan asioiden järjestelyssä. Reipas opiskelija antoi kerran palttua sairaalan hierar-

kialle ja sisuuntui potilaan saamasta ymmärtämättömästä kohtelusta. Hän vaati, 

että potilas oli otettava sairaalaan. 

Aamulla lähettiin sitten kaheksaks sinne Unioninkadulle. Istumme aikamme 

siellä ja potilas otettiin tutkittavaksi ja sitten tulee kandi sanomaan, että ohjeet 

ja että ei oteta sairaalaan. Ja mie aattelin, että en kyllä lähe viemään takas tätä 

ennää [Poriin] ja meen professorin puhheille itte. Siinä oli muita opiskelijoita 

tuomas potilaita ja ne sano, että et kai sinä oppilas mene proffan puheille. Mie 

                                                        
851E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
852S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
853K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
854R. Santasen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
855E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
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sanoin, että kyllä minä menen, ei se ole ihmistä kummempi ja menin sinne. Ja 

aikamme keskustelimme professorin kanssa ja hän kyseli, että minkä takia 

minä puhun niin paljon potilaan puolesta. Mie sant, no ko pienessä mökissä 

missä siellä nurkassa makkaa tää potilas, että kyllä se on nyt saatava hoitoon. 

Aikamme juttelimme, niin hän sano, että otetaan sairaalaan. Muistaakseni se 

oli professori Holsti nimeltään.856 

Mallioppimisen merkitys harjoittelujaksoilla oli suuri. Usein asiat opittiin kanta-

pään kautta ja matkimalla. Kovaksi koetut opit pysyivät mielessä lopun elämän. 

Mutta opiskelijan omatoimisuuskin palkittiin, jos ei muuten, niin potilaan saama-

na hyvänä hoitona. 

3.2.5 Opettajien henkilökohtaiset kasvatusaatteet 

Sairaanhoitajien ajattelussa ja toiminnassa koulutus sai poikkeuksellisen suuren 

huomion.857 Koulutusohjelmia suunnitelleet opettajat halusivat opetusohjelmien 

avulla antaa opiskelijoille tietoa, taitoa ja ymmärrystä eri terveydenhuollon alojen 

hallitsemisessa.858 He olivat halukkaita kehittämään opetusta. Miten se onnistui 

niillä opeilla, joita he itse olivat saaneet? Neljällä haastatellulla on Sairaanhoitaji-

en Jatko-opistossa suoritettu koulutus. Yhdellä sairaanhoitajalla on osastohoita-

jaksi vaadittu pätevyys Sairaanhoitajien Jatko-opiston ensimmäiseltä osastonhoi-

tajakurssilta. Kolmella haastatellulla on ylihoitajan tai opettajan pätevyyteen vaa-

dittavaa koulutusta: yhdellä kasvatusopillis-hallinnollinen tutkinto vuodelta 1951, 

yhdellä hallinnollinen jatkotutkinto vuodelta 1954 ja yhdellä kasvatusopillinen 

tutkinto vuodelta 1957. Haastatellut kertoivat omista kokemuksistaan. 

Sairaanhoitajien Jatko-opistossa koulutuksen saanut osastonhoitaja kuvasi 

hänelle annettua tietoa seuraavasti: 

No, se oli lähinnä hallintoa, hyvin paljon hallintoa ja psykologiaa, sosiologiaa, 

kaikkia näitä aineita. Ja kasvatusoppia.859 

                                                        
856K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
857Sorvettula 1998, 280. 
858Tyyne Lahdenperän esitys terveyssisarkoulutuksen opetusohjelmaksi 1957. Muistio 2 - 5.12.1957. 
Oulun lääninlääkäri Ha:2. OMA. 
859K. Suomalaisen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
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Kasvatusopillis-hallinnollisen koulutuksen päästötodistuksen perusteella opetusta 

oli vuonna 1951 annettu seuraavissa aineissa: sielutiede, kasvatusoppi, sairaanhoi-

tajakoulutus, työnjohdon periaatteet ja sairaanhoitohallinto.860  

Pätevistä opettajista oli pula ja kouluihin saatiin apua sairaalan sairaanhoita-

jista. Moni heistä jäi kouluttamaan opiskelijoita, kun ensin hankki pätevyyden 

Sairaanhoitajien Jatko-opistossa. Opettajaksi valmistuminen tapahtui omien sai-

raanhoitajakoulujen ehdoilla, eikä opettajaopiskelijoilla ollut pienintäkään ”aka-

teemista vapautta” opinnoissaan. 

Seuraavana syksynä mentiin molemmat [kaksi opettajaopiskelijaa] jatko-

opistoon niinkun sanottiin opiskelemaan. Siinä oli vaan se huono juttu, että 

meidän rehtori vaati sitten, että kokelaskausi saatiin olla omassa koulussa. Ja 

se ei tietenkään ollut hyvä sikäli, että olisi toki ollut hyvä nähdä, työskennellä 

jossain muussa koulussa.861 

Jatko-opinnot eivät välttämättä antaneet opetusharjoitteluun kokemuksia ja laajaa 

näkemystä opetuksesta, kun palattiin harjoittelemaan samaan tilanteeseen, josta 

oli lähdetty. Siksi opintojen anti jäi vähäisemmäksi kuin olisi ollut mahdollista. 

Ero koulutettujen ja kouluttamattomien sairaanhoitajaopettajien välillä ei ollut 

niin suuri kuin voisi olettaa. Vaikka opettajalla ei olisikaan ollut jatko-opintojen 

antamaa tukea työssään, vaan muita opintoja, niin silti pystyi selviämään vaikeis-

sakin tilanteissa ihmisiä kuuntelemalla. 

Siihen aikaan kun lähesty ihmistä ihmisenä ni pysty sanomaan sen mitä ajat-

teli sairaanhoitajan tehtävistä. Mikään sokki ei ollu taas semmoinen tunne, et-

tä opiskelijat olis jotenkin tykänny, että mikä se tuo on heitä opettamaan.862  

Ihmisten kohtelua oli painotettu opinnoissa alusta lähtien, niin että se vielä myö-

hemminkin muistui mieleen863: 

Potilasta oli ainakin kuunneltava. Se on yksi semmoinen asia, että kuunnella 

ja katsoa tilanne. Ja hakea apua… Jos ei tiedä, asiaa on kysyttävä.864 

Vuoden 1954 toukokuussa Snellman kehoitti sairaanhoitajia hakeutumaan opetta-

jakoulutukseen Sairaanhoitajien Jatko-opistoon.865 Sairaanhoidon opettajien mää-

                                                        
860M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
861E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
862S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
863K. Suomalaisen haastattelu. Pori 3.5.2000. 
864M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
865Sairaanhoidon tarkastajan kirje johtajattarille 28.4.1954. HSSI Ha1. KA. 
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rä tuli lisääntymään. Aila Heikinheimo ohjasi866 samana vuonna Sairaanhoitajien 

Jatko-opisto-Valtion Terveydenhoito-opistoon ns. terveyssisartyön opinto- ja hal-

lintalinjan opiskelijan opinnäytetyön aiheesta Huomioita yksilöllisen lastenhoidon 

opetuksesta Helsingin sairaanhoitajakoulussa. Opinnäytetyön loppukatsauksessa 

ilmeni, että opetustilanteissa tuli korostaa aiemmin opittua teoriaa ja että osaston-

hoitajat olisivat voineet paremmin liittää teorian käytännöllisen työn opetukseen. 

Myönteinen asia oli, ettei opiskelijoiden tieto ollut ulkoa opittua, vaan että he 

olivat omaksuneet ja ymmärtäneet opetuksen ja osasivat soveltaa sitä käytäntöön. 

Harjoitteluajan riittävyys, opiskelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja opiske-

lijoiden viihtyminen vaikuttivat koulussa annetun opetuksen omaksumiseen.867 

Opinnäytetutkimuksessa kävi ilmi puutteita opetuksessa, joita opettajien tuli ke-

hittää ja myönteisiä asioita, joihin opetus kannatti perustaa. 

Opettajaopinnoissa tehtiin myös tutkimukseen verrattavia seminaaritöitä, jot-

ka voitiin tehdä pareittain tai ryhmässä. Eräs parityönä toteutettu seminaarityö oli 

nimeltään Sosiaalilainsäädäntö kansanterveystyön näkökulmasta. Seminaarityötä 

varten haastateltiin helsinkiläisiä asiantuntijoita.868 

Luokkaopetuksessa opetuksen apuvälineitä oli sodan aikana vähän. Heti so-

dan jälkeen oppikirjat olivat käytössä.869 Harjoitustunneilla voitiin demonstroida 

luonnollisen kokoisella nukkepotilaalla hoitotoimenpiteitä.870 Perinteisten opetus-

välineiden, liidun ja taulun, ohella alettiin 1950-luvulla näyttää filmejä oppitun-

nilla.871 Jälleenrakennuksen aikana tekniset välineet kehittyivät nopeasti ja esi-

merkiksi monistuskoneilla saatiin helposti viikoittaiset lukujärjestykset872 monis-

tettua opiskelijoille siististi. 

Huolimatta saamistaan teoriaopinnoista − tai ehkä juuri niiden innoittamina − 

opettajat työskentelivät luovasti, huomattavan paljon omalla persoonallaan. Opet-

tajan teoriaopinnoista sen sijaan oli hyötyä opiskelijoiden ohjaamisen terävöittä-

misessä käytännön harjoittelujaksoilla. Esimerkiksi hoitosuunnitelma juonsi juu-

rensa jo 1930-luvulta873 ja sairaanhoitajaopettajat kokivat sen omimmaksi osaa-

misalueekseen. Hoitosuunnitelman opetus oli keskeistä opintojen joka vaiheessa 

ja se oli oleellinen osa opetustyötä. 

                                                        
866T. Meriläisen haastattelu. Oulu 31.3.2008. 
867Lahdenperä 1954, 49 - 51. 
868E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
869M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998. 
870K. Hämäläisen haastattelu. Pihtipudas 27.2.1998. 
871Helsingfors svenska sjuksköterske-hälsosysterskolans årsberättelse för år 1955. HSSI Hdc5. KA. 
872Kurs II-51. Läsordning. HSSI Hdc5. KA. 
873Ohjeet hoitokertomuksen tekoon. IP Hea II 2. KA. 
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Hoitoanalyysi piti sisällään hoidon suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin 

hoitosuunnitelman tapaan. Jokainen opiskelija teki tämmöisen hoitoanalyysin 

jostain potilaasta, joka sitten käytiin läpi ja ohjattiin sillä tavalla.874 

Oman opiskeluajan oppimiskokemukset lienevät osittain aiheuttaneet sen, että 

opettajat tunsivat aiheetonta epävarmuutta omassa osaamisessaan ja onnistumi-

sessaan aina sairastumiseen saakka. 

Minä en ollu millään lailla valmistautunu siihen [uuden ryhmän tuloon], mut-

ta kuitenkin meni mukavasti ja ei ollu sellasta mitään. Mutta mahahaavan mie 

aikanaan sain siitä.875 

Sairaanhoidon opettajalta vaadittiin paljon taitoja ja esimiesten valvonta koettiin 

joskus pelottavaksi, siitä on seuraava esimerkki: 

Hän [johtaja] vaati uusilta opettajilta näytetunnit. Mun kohdalla kävi niin, että 

mä olin valmistanu näytetunnin, mutta hän huomas kuinka paljon mä jännitin. 

Olin struumapotilaasta valmistanu, tehny tunnin ja sitten sano, no ei sun tartte 

pitää. Hän luottaa siihen, että mä pystyn opetuksen hoitamaan. Hän ei käyny 

edes kuuntelemassa.876 

Opettajat mielellään näyttivät omaa osaamistaan opiskelijoille käytännön ympä-

ristössä. He halusivat olla hyviä opettajia ja pyrkivät välittämään opiskelijoilleen 

humanistista ihmiskäsitystä niin potilaiden kohtelussa kuin omassa sairaanhoita-

jan roolissakin. 

…kyllä se [ohjaus] vähästä oli et sen takia miusta tuntuu, että kun mie tulin 

itte tänne töihin, se oli minulle kaikkein tärkeintä, että mie sain olla niien tyt-

töjen kanssa siellä osastolla. Ja ohjata niitä nimenommaa käestäpittäin. Mulle 

on hirveen tärkeetä se.877  

1950-luvulla opetustyönsä aloittaneet opettajat mielsivät itsensä enemmänkin 

käytännön työn tekijöiksi, jotka välittivät omaa osaamistaan aidossa ympäristössä 

opiskelijoilleen. Ammattikasvatuksesta ei kukaan haastatelluista maininnut. Teo-

riaopinnot olivat silti todennäköisesti vaikuttaneet opetustyön taustalla, etenkin 

kun psykologia oli jäänyt elävästi mieleen (luku 3.1.6). 

 

                                                        
874E. Longin haastattelu. Kotka 18.2.1998. 
875S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
876M. Mäkitalon haastattelu. Tampere 20.10.1998.  
877S. Valkaman haastattelu. Oulu 23.1.2001. 
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3.3 Keskustelua sairaanhoidon opetuksesta 

Sairaanhoidon opettajat mielsivät terveyssisartyön yhteiskunnalliseksi toiminnak-

si. Vuoden 1945 Palménin koulutuskomitean näkemys oli toisenlainen. Sen mie-

lestä terveyssisaren työ oli vain tautien ehkäisyn kannalta yhteiskunnalle tärke-

ää.878 Mikä siis tuli nostaa ensisijaiseksi, tieto yhteiskunnasta vai tieto sairauksista? 

Luoman pitämissä luennoissa vuonna 1944 Valtion Terveydenhuolto-opistossa 

välittyi kuulijoille uusi vaihe terveyssisartyössä, syyt siihen ja toimiminen ter-

veyssisarena muuttuvissa oloissa. Luoma huomioikin hyvin kontekstin, jossa 

terveyssisaret toimivat, kuten johdon hajanaisuuden ja yksityiset järjestöt toimi-

joina. Seuraavat sisällöt olivat kukin yhden opetustunnin aiheita: terveyssisartyön 

johtavat periaatteet, yhteistyö kätilön kanssa, toiminta valistustyön tekijänä ja 

opettajana sekä hyvälle terveyssisarelle kuuluvat ominaisuudet.879 Luoman luen-

not eivät olleet yksinomaan luettelo terveyssisaren työn sisällöstä, vaan niissä oli 

myös yleissivistävää tietoa terveyssisarten tilanteesta yhteiskunnassa. Martta 

Piironen Porissa oli vuotta myöhemmin keskittynyt opetuksessaan vain siihen 

osaan Luoman opetuksen sisällöistä, joka välittömästi liittyi terveyssisaren työ-

hön.880 Luoman vaikutus ja yhteiskunnallinen näkemys ei nähtävästi välittynyt 

Poriin asti. Yhteiskunnallisen näkemyksen oli kuitenkin tarkoitus kuulua heti 

terveyssisar-sairaanhoitajakoulun opetuksen alkuun ensimmäisen suomalaisen 

opetusohjelman suunnitelman mukaisesti.881 

Virallisessa keskustelussa terveyssisar-sairaanhoitajakoulutuksen yhteiskun-

nallisia näkemyksiä pidettiin hyvinä. Sairaalan ylilääkäri Nevanlinna kiitteli juh-

lapuheessaan sitä, että Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu kehitti opetusoh-

jelman uusille urille kansanterveyden vaalimista silmällä pitäen ja että koulun 

johtaja oli huomattavalla tavalla ollut luomassa nykyistä koulumuotoa.882 Myös 

aikalaiset alkoivat antaa tunnustusta sille, että ensimmäiset terveyssisar-

sairaanhoitajakoulut olivat opetussuunnittelutyön uudistajia.883 

                                                        
878KoM 1945:10, 24. 
879Luentorunko terveyssisaropetukseen 1944. TL Kansio 3. KA. 
880 Päiväkirja, Porin terveyssisarkoulun opintojakso 1. Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto 
Viipurin sairaanhoitajakoulu Ac2. TMA. 
881 Kansaselta sairaanhoitajatarkoulutuksen yhteydessä tapahtuva terveyssisarkoulutus -komitean 
jäsenille 15.1.1943. IP Kansio 79 Mac 6. KA. 
882Nevanlinnan puhe Oulun terveyssisarkoulun ensimmäisen oppijakson päätöstilaisuudessa. Oulun 
lääninlääkäri Hb1 - 2. OMA. 
883Sorvettula 1998, 249. 
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Niemisen oululainen kollega suunnitteli vuonna 1957 terveyssisarkoulutuk-

sen ohjelman kenttäopetuksen perusteet sellaisiksi, että opetuksen tuli antaa tietoa, 

taitoa ja ymmärrystä opiskelijalle. Koulutuksen tuli lisäksi vielä kehittää tiettyjä 

kykyjä opiskelijassa. Nämä kyvyt olivat ilmaisun selkeys ja myönteisyys, ihmis-

ten hyväksyminen, iloitseminen toisten edistymisestä, toisia rakentavaan toimin-

taan stimulointi, työssä saadun avun arvostaminen, kykyä itsearviointiin ja vas-

tuun ottaminen ammatti- ja kunnallisjärjestöissä.884 Tämän suunnitelman sanava-

linnat luonnehtivat humanistista ja myönteistä ihmis- ja oppimiskäsitystä. Mah-

dollisesti ohjelma heijasti myös kyseisen ajankohdan yleistä kehitysoptimismia. 

Vuodesta 1957 lähtien suoritettiin oppilaitoksissa järjestelmällistä opetusohjelmi-

en yhtenäistämistä885, mihin oululaisen opettajan ehdotus liittyi. 

Nieminen oli aiemmin tuonut oman opetussuunnitelmansa yleiseen keskuste-

luun, siksi oli oletettavaa, että hän nytkin näki tarpeelliseksi osallistua keskuste-

luun. Hän toi mielellään esille omia työtovereitaan ja kannusti heitä.886 Huolelli-

sen aiheeseen perehtymisen jälkeen ja muiden kannanottoja kuunneltuaan, opetta-

jakollega esitti suunnitelmansa887 toisten suomalaisten terveyssisarkoulujen arvos-

teltavaksi. Seuraukset yllättivät suunnittelijan. 

Annettiinko vihiä, että käydään keskustelemassa Inkeri Häkkinen-Kallelan 

kanssa, joka oli ollut mukana suunnittelussa [vuoden 1954 koulutuskomiteas-

sa888]. Varjoranta oli mukana koulussa, opetti terveydenhoitoa ja oli tärkeä lu-

ennoitsija ja kasvattaja [opettaja kävi tämän kotona]. Terveyssisarohjelman 

ehdotuksen esittelyssä muistuu vain Tyyne Luoma, mutta todennäköisesti 

paikalla oli myös Venny Snellman ja Birgit Nieminen. Oli tunne, ettei saanut 

aikaan keskustelua.889  

Tässä tutkimuksessa kiinnostavat ihmisten omat subjektiiviset tulkinnat tapahtu-

mista, siksi kokemus tämän haastatellun näkökulmasta on merkittävä. Kertomuk-

sen perusteella ei voi välttyä ajatukselta, ettei keskustelusta vaikeneminen olisi 

ollut tahallista. Näkökulmaa tukee myös oletus siitä, mikä keskustelemattomuu-

den saattoi aiheuttaa. Syy oli siinä, että Snellman mahdollisesti oli välittänyt aloit-

                                                        
884Terveyssisarkoulutus. Muistio 2 - 5.12.1957. Oulun lääninlääkäri Ha:2. OMA. 
885Hyttinen 1996, 87. 
886T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006.  
887Terveyssisartyön erikoiskoulutusta antavien oppilaitosten opetusohjelmien yhtenäistäminen. Tyyne 
Lahdenperän laatima esityö koulujen yhteisille neuvotteluille 27.6.1957. IP Kansio 10. KA. 
888KoM 1954:9, 4. 
889T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
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teen uudesta terveyssisarten ohjelmasta suoraan Niemiselle.890 Hän oli innostunut 

asiasta ja perehtynyt siihen etukäteen. Sairaanhoitajatoverit sanoivat Snellmanista, 

että hän ennen kokousta todella paneutui asioihin. Hän sai oman käsityksensä jo 

ennakolta ja testasi ehdotuksensa esittämällä sen toisille. Kun hänellä oli kyky 

nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuisi, hän usein osasi todistaa muut vaihtoehdot 

vähemmän onnistuneiksi ja oman suunnitelmansa toteuttamisen arvoiseksi. Tämä 

saattoi joskus ärsyttää niitä, jotka eivät olleet yhtä nopeita.891  

Snellmanin innokkuudesta huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä Luoma ei 

osoittanut myötämielisyyttä suunnitelmalle ja vaikeni asian loppuun käsitellyk-

si.892 Kun kyseessä on itse eletty suhde ja kokemus historian tapahtumista, niin 

tulkinta ei välttämättä ole objektiivinen.893 Mutta kun yrittää ymmärtää, minkälai-

nen käsitys suunnitelman tekijälle jäi kokemuksestaan, niin ymmärrystä syventää 

seuraava muistikuva, hänen omakohtainen pohdintansa siitä, miten olisi onnistu-

nut miellyttää kaikkia osapuolia. 

Omien tietojeni ja taitojeni mukaan yritin tehdä. Mutta jos siinä olisi ollut 

Tyyne Luoma toisella tavalla mukana, niin olisiko vastaanotto ollut suo-

peampi? Ei tullut mieleen ottaa yhteys Tyyne Luomaan.894  

Oli mahdollista, ettei kenenkään muunkaan mieleen johtunut ajatus ottaa Luomaa 

suunnitteluun mukaan, vaikka hän terveyssisartoimen tarkastaja olikin. Mahdol-

lista oli myös, että opettaja joutui keskelle kahden johtajan valtataistelua, mihin 

hänen suunnitelmansa sisällöllä ei ollut vähäisintäkään asiaa. Vahinko syntyi, kun 

keskustelu jäi käymättä ja suunnitelma käsittelemättä. Olisi ollut tärkeää tietää 

terveyssisarkoulutuksen tulevaisuudesta, sillä kaikkiin terveyssisarkoulutusta 

antaviin oppilaitoksiin tuli myöhemmin vuoden pituinen erikoistumiskoulutus. 

                                                        
890Snellmanin toiveet olivat varmasti välittyneet Lahdenperälle joko suoraan tai Niemisen välityksellä. 
Sillä Snellmanin kehotuksesta terveyssisartyön erikoiskoulutusta antavien oppilaitosten opetusohjel-
mien yhtenäistämisen ohjelmaluonnos oli otsikoitu saman periaatteen mukaisesti kuin peruskoulun 
opetusohjelmatoimikunta oli otsikoinut oman ohjelmaluonnoksensa. Snellman oli ohjeistanut kahta 
ryhmää toimimaan yhdenmukaisesti. Ohje oli Tyyne Ladenperän tiedossa. Tyyne Lahdenperän laati-
ma esityö koulujen yhteisille neuvotteluille 27.6.1957. IP Kansio 10. KA.  
891 Tuulio 1970, 27 - 28. 
892 Uusimuotoisesta terveyssisarkoulutuksesta vaiettiin myös WHO:n Euroopan maiden välisessä 
terveyssisartyön konferenssissa. Siellä Luoma kertoi suomalaisen terveyssisarkoulutuksen historiasta 
vain, että koulutuksen pituus oli aiemmin ollut yhdeksän kuukautta ja että uusi erikoistumiskoulutus 
oli vuoden pituinen. Luoman puhe sairaanhoitajan työn osuudesta ja tehtävistä yhteiskunnan tervey-
denhuollossa. WHO:n Euroopnan maiden terveyssisartyön konferenssi Helsinki 6 - 19.8.1958. IP 
Kansio 10. KA. 
893Renvall 1983, 
894T. Meriläisen haastattelu. Oulu 17.2.2006. 
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Opiskelijat tulivat eri kouluista ja heillä oli eripituinen aika sairaanhoitajaksi val-

mistumisesta. Oppilaitokset pyrkivät yhdenmukaistamaan erikoistumiskoulutuk-

sen895, johon paljon kokemusta omaavilla oppilaitoksilla olisi ollut hyödyllistä 

tietoa.  

Edellinen keskustelu tai keskustelusta pidättäytyminen havainnollistaa henki-

löiden inhimillisen vuorovaikutuksen tapahtumia heidän merkittävien systeemis-

ten aikaansaannostensa keskellä. Eräät heistä, kuten Snellman, saivat suoranaises-

ti seuraajia tai vähintään tukijoita uransa aikana. Toisten henkilöiden vaikutus-

kanavat olivat toisenlaiset. Sairaanhoitajaeliitissä vaikuttaneet alkoivat olla vii-

meisiä vuosiaan sairaanhoitajien opetustyön suunnittelussa mukana vuonna 1957 

ja kyseinen vuosi nousi muutenkin taitekohdaksi sairaanhoitajien koulutuksessa. 

Tuolloin valmistui kahden eripituisen koulutuksen saaneita sairaanhoitajia. Komi-

teanmietinnön ohjeet oli näin viimein muunnettu käytännön toiminnaksi. Opetus-

suunnitelmaa oli lyhennetty ja erikoistumiskoulutus annettiin erikseen, mistä 

johtui puoli vuotta lyhempi sairaanhoitajien koulutus. 

3.4 Yhteenveto 

Yhteiskunnassa vallinnut kaaos ja opiskelu sodan jaloissa palautui pian normaa-

liksi sairaanhoitajien koulunkäynniksi rauhan tultua. Sairaanhoidon koulutuksen 

toteutus mikrotasolla toi runsaasti muutoksia opetukseen ja opiskelijan asemaan. 

Rockefeller-säätiöltä saatu tuki Suomen perusterveydenhuollon kehitykseen 

1940-luvulla antoi opetuksen tavoitteellisessa toteuttamisessa uusia mahdolli-

suuksia. Kansainvälisiä oppeja hyödynnettiin etenkin uusimuotoisten terveyssi-

sarkoulujen opetusohjelmissa. Sairaalat eivät kuitenkaan hyötyneet terveyssisar-

opiskelijoista ja siksi käytännössä esiintyi jatkuvia hankaluuksia opiskelijoiden 

harjoittelussa. Sairaanhoitajaopiskelijoiden asema muuttui opettajien omaksumien 

uusien kasvatusaatteiden myötä. Ammattikasvatus sai sosiaalipsykologisen paino-

tuksen, jossa opiskelijalta odotettiin itsenäisempää otetta omaan opiskeluunsa ja 

jossa opettaja omaksui tutorin roolin. Yhteiskunnassa muutenkin rohkaistiin nai-

sia itsenäistymään ja hankkimaan ammatti. 1950-luvulla yhä useampi sairaanhoi-

taja hakeutui sairaanhoidon opettajan koulutukseen. Sairaanhoitajien Jatko-

opistossa opinnäytteenä tehdyt tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että lisään-

tynyt käytännön ohjaus ja harjoittelun aikana opettajan antama opetus oli koettu 

                                                        
895Terveyssisartyön erikoiskoulutusta antavien oppilaitosten opetusohjelmien yhtenäistäminen. Tyyne 
Lahdenperän laatima esityö koulujen yhteisille neuvotteluille 27.6.1957. IP Kansio 10. KA. 
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parannuksena. Sairaanhoitajien koulutuksen toteutus voidaan yksilöidä koske-

maan joko tavoitteellista tai käytännöllistä toteutusta (kuvio 6 ). 

Kuvio 6. Sairaanhoitajien koulutuksen toteutus. 

Sairaanhoitajien koulutus Vuosina 1945 - 1951 Vuosina 1952 - 1957

Opetus tavoitteellisesti Yhteiskunnallisen
näkemyksen lisääminen

Yhteiskunnallisen näkemyksen
vakiintuminen

Oppiainekokonaisuudet
opetukseen

Oppiainekokonaisuuksien
vakiintuminen

Teoriaopintojen lisääminen
sijoittamalla osa käytäntöön

Teoriaopintojen lisääminen
käytännön vähetessä

Opetus käytännössä Ohjaus itsenäiseen
tiedonhankintaan

Oppimisen
henkilökohtaistaminen

Opettajien opetus
harjoittelujaksoilla

Opettajien antaman ohjauksen
tehostuminen

Yhteistyön tehostaminen
harjoittelun ohjaajien kanssa

Käytännön harjoittelun
järjestämisen vakiintuminen
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4 Loppukeskustelu 

4.1 Tutkimustulosten tarkastelua ja johtopäätelmät 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ja ymmärtää sairaanhoitajien koulutuk-

sen suunnittelua ja toteutusta Suomessa vuosina 1945 - 1957. Tutkittavaa ilmiötä 

tarkastellaan historian, aatehistorian ja osin tapahtumahistorian näkökulmasta. 

Tutkimuksella pyritään kuvailemaan ja ymmärtämään sairaanhoitajien koulutuk-

sen suunnittelun kokonaisuutta siten, että tarkastellaan ilmiötä makro- ja mikrota-

solla. Koko valtionhallinnon toiminta koulutuksessa, jonka suunnittelussa sai-

raanhoitajajohtajat toimivat virkamiehinä, muodostaa makrotason. Tiedot makro-

tason toiminnasta ilmenevät arkistojen asiakirjoissa, historiikeissa ja henkilöhisto-

rioissa sekä vähemmässä määrin muissa historian dokumenteissa, kuten julkai-

suissa. Sairaanhoidon opettajat ja opiskelijat muodostavat mikrotason. Henkilöi-

den inhimillinen toiminta pyritään tuomaan esille työtoiminnan lisäksi, koska 

viranomaispäätösten taustalla vaikuttavat inhimilliset aatteet. Mikrotason toiminta 

havainnollistuu muistitiedossa, ja arkistodokumenteissa, esimerkiksi toimintaker-

tomuksissa ja opetussuunnitelmissa. Sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelua 

voidaan yksityiskohtaistaa siten, että suunnittelu kohdentuu joko koulutuksen 

rakenteeseen tai sisältöön. Koulutuksen toteutus tarkentuu koskemaan joko tavoit-

teellista tai käytännöllistä toteutusta. Sairaanhoitajien koulutuksen muutokset 

ilmenivät, kun vertailtiin kahta ajanjaksoa. Kuvio 7 havainnollistaa vuosina 1945 

- 1957 tapahtuneita muutoksia sairaanhoitajien koulutuksessa. Taustalla ovat vai-

kuttaneet Suomessa tapahtuneet muutokset, jotka yhtäältä näkyvät laajalti yhteis-

kunnassa ja toisaalta yksilöityvät naissukupuoleen, vaikuttavat ihmisten mielissä 

aineettomina asenteina tai konkretisoituvat sairaiden hoitamiseen.  

Tutkimuksessa makrotasolla ilmenneissä sairaanhoitajien koulutuksen raken-

teen muutoksissa näkyy yhteiskunnan tarpeiden myötäily, kun komiteanmietin-

nöissä 1940- ja 1950-luvulla painotettiin tarvetta lisätä valmistuvien sairaanhoita-

jien määrää ja vaadittiin lyhentämään peruskoulutusta. Koulutus kuitenkin jatkui 

vuoteen 1954 saakka kolmivuotisena. Sairaanhoitajien koulutus yhtenäistyi 1950-

luvun jälkipuoliskolla komiteanmietinnön mukaisesti. Sisällön muutoksissa sai-

raanhoitajaeliitti onnistuu kehittämään koulutusta kansainvälisen kokemuksensa 

ja luovuutensa avulla. Kehittäminen toi uusia näkemyksiä sairaanhoidon opetuk-

seen ja laajoja oppiainekokonaisuuksia. Sairaanhoitajien työura-ajattelu perustui 

naisten lisääntyvään työssäkäyntiin ja työnteon merkityksen kasvuun yhteiskun-
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nassa. Ajankohdan hoitotieteellinen näkemys sattumalta auttoi tukemaan tätä 

muutosta. Varsinkin uusimuotoinen terveyssisarkoulutus esti sairaanhoitajien 

koulutuksen lyhentämisen ja tason madaltamisen. Lisäksi syntyi vilkas vuorovai-

kutus koulujen ja perusterveydenhuollon välille Rockefeller-säätiön rahoittaman 

opiskelijoiden terveydenhuollon harjoittelun seurauksena. 

Tyttöjen koulunkäynti lisääntyy huomattavasti sodan jälkeen. Sairaanhoitaja-

kouluja perustettiin 1950-luvun lopulla kattamaan uusien keskussairaaloiden työ-

voiman tarve. Siksi olisi luullut, että sairaanhoitajakouluihin olisi ollut runsaasti 

hakijoita. Sairaanhoitajan työ ei kuitenkaan houkutellut nuoria naisia. Sairaanhoi-

tajajohtajat olisivat voineet kehittää koulutusta aina yliopiston tasolle asti, mutta 

koulutusta ei pidetty riittävän akteemisena. Opetusohjelma-käsitteen käyttö on 

esimerkkinä sairaanhoitajakoulutusta kohtaan säilyneistä vanhanaikaisista asen-

teista. Sairaanhoitajien opetussuunnitelmaa kutsuttiin opetusohjelmaksi, vaikka 

vertailu muiden koulutusten opetussuunnitelmiin osoittaa, että muualla oli vain 

opetussuunnitelmia. Opetusohjelma-käsitettä ei vaihdettu koulutusta ohjaavissa 

komiteanmietinnöissä, vaikka sairaanhoitajajohtajat muutosta perustelivat. Asen-

teiden pysähtyneisyys johtui ristiriidoista lääkärikunnan ja sairaanhoitajien välillä. 

Tutkimuksessa mikrotasolla sairaanhoitajien koulutuksen tavoitteiden muu-

toksia luonnehtii sodan jälkeinen kehitysoptimismi, vaikka resursseissa olikin 

suurta niukkuutta. Uusimuotoiset terveyssisarkoulut toivat kansainvälisiä aatteita 

sairaanhoitajien koulutukseen. Yhteiskunnallisten aineiden opettaminen ja psyko-

logian käyttäminen ammattioppimisen ajattelun perustana ilmentää yhteiskunnan 

ajattelutapojen muutosta. Opetuksessa yleisesti siirrytään yksilöllisemmän lähes-

tymistavan suuntaan. Käytännön muutoksissa uudet kasvatusaatteet kehittävät 

näkemystä oppimisesta. Käytännön ohjaajilla oli suuri merkitys opiskelijan ope-

tuksessa. Osastoharjoittelussa sairaanhoitajaopiskelijoiden aseman muuttuminen 

aputyövoimasta täysipainoiseksi opiskelijaksi kesti kuitenkin kauan, koska muu-

tos herätti vastustusta sairaalan taholta. Sairaalat eivät pettymyksekseen myös-

kään saaneet valmistuvista terveyssisarista työvoimaa osastoille.  

Käytännön opetustyössä Oulun, Porin ja ruotsinkielinen terveyssisarkoulu 

kehittivät opetukselle myönteisen ilmapiirin. Opettajan ja opiskelijan suhde muis-

tuttaa tutori ja tutoroitava -suhdetta, sillä luennoilla katederiopetuksen sijaan voi-

tiin jakaa kokemuksia keskustelemalla. Opetuksen uudet metodologiset ratkaisut 

muovautuivat varsinkin terveyssisarkoulujen ansiosta.  

Korkean koulutustason ylläpitämisessä ratkaisevinta oli sairaanhoitajaeliitin 

motivoituneisuus ja suoranainen uhrautuminen koulutuksen kehittämiseen. Sano-

taan, että monen heidän henkilöhistoriansa on sama kuin heidän työhistoriansa. 



 163

Kuvio 7. Suomessa tapahtuneet muutokset ja muutokset sairaanhoitajien koulutuk-

sessa vuosina 1945 - 1957. 

Johtopäätelmät 

Tutkimustulosten perusteella voi tehdä johtopäätelmät makrotasolla näkyvistä 

muutoksista sairaanhoitajien koulutuksen rakenteen ja sisällön suunnittelussa ja 

mikrotasolla koulutuksen tavoitteellisessa ja käytännöllisessä toteutuksessa. Muu-

tokseen tarvitaan suunnittelun ja toteutuksen välistä vuorovaikutusta. Tutkimustu-

loksista ilmeni, että vuorovaikutus on ollut aktiivista. Tämä voidaan havainnollis-

taa kuvion avulla (kuvio 8). Kuviossa sairaanhoitajien koulutus on jaettu kolmeen 

osaan. Tällä tavoin näkyy keskinäinen vuorovaikutus sairaanhoitajien koulutuk-

sen kaikkien osien välillä. Lisäksi tekstissä kerrotaan yksilöidysti minkälaisia 

vuorovaikutustekijöitä tutkimuksella nostettiin esiin. 

Suomessa tapahtuneet muutokset vuosina 1945 - 1957

YHTEISKUNTA ASENTEET
- perheen rakenne - kansainvälistyminen
- kotitalouksien vaurastuminen - optimismi
- sosiaalivakuutuksen - luovuus
käyttöönotto

SAIRAAN- JA NAISTEN ASEMA
TERVEYDENHOITO - naisten itsenäistyminen
- sairaaloiden määrän lisääntyminen - tyttöjen koulunkäynnin
- neuvolasysteemin kehittyminen lisääntyminen
- potilaiden, lääkäreiden ja hoitajien määrän kasvu - työura-ajattelu

MUUTOKSET
SAIRAANHOITAJIEN
KOULUTUKSESSA

Rakenne
-peruskoulutuksen
lisääminen

- erikoistumisen
myöhentäminen

Sisältö
-”yhteiskunta, koti ja yksilö”
-näkemys opetuksen
perustana

- ainekokonaisuuksien opetus
aluksi jaksoissa
myöhemmin lukukausittain

- kirjallisten tehtävien opetus
yksilölliseen hoitoon

Tavoitteet
- yhteiskunnallisen
näkemyksen
vakiintuminen opetukseen

- teoriaopintojen lisääminen

Käytäntö
- harjoittelun järjestäminen
- opiskelijoiden

itsenäistyminen
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Kuvio 8. Sairaanhoitajien koulutuksen rakenteen, sisällön ja toteutuksen vaikutus 

toisiinsa. 

1. Sairaanhoitajien koulutuksen rakenteeseen vaikutti ennen kaikkea kaksi val-

tion virallista komiteanmietintöä, jotka julkaistiin vuosina 1945 ja 1954. Niis-

sä näkyy, miten keskushallinnolla oli jatkuva tarve lyhentää koulutusta ve-

toamalla sairaanhoitajatuotannon lisäämisen yhteiskunnalliseen tarpeeseen. 

Onneksi sairaanhoitajaeliitin toiminta esti koulutuksen lyhentämisen ja tason 

madaltamisen, sillä myöhemmässä komiteanmietinnössä arvostettiin suoma-

laisten sairaanhoitajien korkeatasoista koulutusta ja huomioitiin koulutukses-

sa jo käytännössä toteutuneet muutokset. Mietintöehdotukset tehtiin muutos-

ten mukaisiksi. Komitea antoi siten hyväksyntänsä jo toteutuneille koulutuk-

sen sisällöllisille muutoksille.  

2. Sairaanhoitajien koulutuksen sisällössä suuri vaikutus on sairaanhoitajien 

kansainvälisillä yhteyksillä ja kansainvälisellä ajattelulla, joista saatiin perus-

teet jatkaa koulutuksen kehittämistä. Sairaanhoitajaeliitin hankkima hyöty ul-

komailla saadusta koulutuksesta − ja hyödyn huippuna mahdollisuus saada 

myös Suomeen akateeminen sairaanhoitajien tutkinto − hiipui lääkintöhalli-

tuksen tarkastajan Venny Snellmanin työuran myötä. Sairaanhoitajajohtajien 
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koulutustaso kuitenkin nousi ja opetuksen taso sen myötä pysyvästi. Valtion 

keskushallinnossa vaikuttaneet sairaanhoitajavirkamiehet toimivat kahteen 

suuntaa, sillä heillä oli mahdollisuus ohjata sairaanhoitajien koulutuksen ra-

kenteen suunnittelua ja koulutuksen varsinkin tavoitteellista ja ajoittain myös 

käytännöllistä toteutusta.  

3. Sairaanhoitajien koulutuksen toteutuksessa jatkettiin korkeatasoista koulutus-

ta, sillä valtion ja Rockefeller-säätiön taloudellinen tuki antoi siihen mahdol-

lisuuden tukemalla perusterveydenhuollon ja terveyssisarten koulutuksen li-

säämistä. Samanaikaisesti myös erikoissairaanhoitoa laajennettiin ja uusia 

keskussairaaloita perustettiin. Opiskelijat olivat aluksi osastojen työvoimana, 

mutta tehostunut opettajien läsnäolo kentällä lisäsi ohjausta ja siirsi osan teo-

riaopinnoista käytännön harjoittelun ajalle. Opiskelijan asema muuttui myös 

siksi, että yhteiskunnallinen näkemys toi demokraattisemman otteen opiske-

luun. Opetussuunnitelmissa pyrittiin noudattamaan valtion keskushallinnon 

ohjeita koulutuksen rakenteesta luovasti niin, että uusia oppiaineita ja ope-

tusmenetelmiä otettiin käyttöön ja opetus pääsi kehittymään. 

4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Terveyshallintohistorian tarkastelunäkökulma osoittautuu keskeisten ajattelun 

linjojen löytämisen kannalta käyttökelpoiseksi. Tämän tutkimuksen avulla ym-

märretään, miten sairaanhoitajajohtajat toimivat yhteisten ja omien tavoitteiden 

suuntaisesti. Tällaisella historian tutkimuksella saadaan päteviä tutkimustuloksia 

tarkastelemalla lähteitä tieteellis-objektiivisesti siten, että ymmärretään, että läh-

teillä on monia ulottuvuuksia, jolloin niiden yksipuolinen tulkinta ei johda par-

haaseen tulokseen.896 Tärkeää on kuunnella ja pyrkiä ymmärtämään, mitä lähteet 

todella kertovat. Tiedon oikeellisuus on kiinnostavaa siinä mitassa, kun tieto aut-

taa tulkitsemaan tutkittavaa kohdetta.897 Nyt saatu tieto antaa merkityksen henki-

löiden toiminnan jäljille898, kun se tuo uutta tietoa kahteen sairaanhoidon koulu-

tuksen vuosikymmeneen. 

Lähteiden todistusvoimaisuus899 johtuu monipuolisesti koostuneesta lähdema-

teriaalista, arkistolähteistä, muistitiedosta ja julkaisuista. Alkuperäisiä lähteitä eli 

aikalaistietoa ovat arkistolähteet ja sairaanhoitajien muistitieto. Kansallisarkiston 

                                                        
896Renvall 1983, 41. 
897Kallinen 2003, 133. 
898Kalela 2000, 49. 
899Renvall 1983, 210. 
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arkistolähteet ovat kansainvälisesti, valtionhallinnon tasolla ja sairaan- ja tervey-

denhoidon asiantuntijoina ansioituneiden henkilöiden dokumentteja, siten uskot-

tavia900. Luetteloimaton yksityisarkisto sisältää tutkimuksen kannalta keskeistä 

tietoa. Siksi jouduttiin määrittelemään yhden lähteen kuuluminen samaan asiayh-

teyteen muiden asiakirjojen kanssa. Asiakirjan eräät piirteet näyttävät olevan 

ristiriidassa alkuperäisyytensä901 vuoksi. Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelma 

the Curriculum for the School of Nursing and Public Health Nursing at Oulu on 

sisällöltään sellainen, että se näyttää asiayhteyden alkuperäisiin lähteisiin. Reu-

namerkinnät dokumentissa ilmaisevat merkintöjen kirjoittajan, asiakirjan tekijän, 

ajattelua selventää asiakirjan oikean yhteenkuuluvuuden902 (liite 2). Arkistossa 

olevan yksityiskirjeen perusteella yhteenkuuluvuus on olemassa. Lisäksi lähteen 

funktionaalinen yhteys903 on ilmeinen.  

Tämän tutkimuksen luotettavuus perustuu haastateltujen omaan käsitykseen 

aikalaistiedon merkityksestä tutkimuksessa ja haluun uskoa tutkijan pyrkimyk-

seen uuden historiantiedon tuottamiseen, jonka he kokevat merkitykselliseksi. 

Kun haastattelijan ja haastateltavien välillä vallitsee yhteisymmärrys, niin haastat-

telija voi ymmärtää haastateltaviaan, mikä on myös historiantutkimuksen sisäisen 

kritiikin lähtökohta.904 Kvalitatiivinen lukutapa asettaa muistitedon osaksi tutki-

muksen muita tuloksia ja siten tuomaan hedelmällistä tietoa tutkimuksen koko-

naisuuteen. Kaikkien haastateltujen muistitiedosta tutkimukseen lainatut kerto-

mukset ovat henkilöiden inhimillisiä kokemuksia, joiden avulla voidaan ymmär-

tää ajankohdan tapahtumia syvällisesti. Muistitieto on monikerroksista905, ja siksi 

tieto täytyy osata sijoittaa oikeaan kontekstiin, jolloin historian hyvä tunteminen 

on ensisijainen menetelmä välttää anakronismit906, 907. Tutkijan tehtävä oli saada 

validia muistitietoa, jossa haastateltava oli ilmaissut toimintansa ja ajattelunsa 

tämän toiminnan taustalla.  

Ensikäden tietoa julkaisulähteissä ovat muut paitsi koulujen historiikit ja sai-

raanhoitajajohtajien henkilöhistoriat. Tätä toisen käden tietoa tarvitaan syventä-

mään kerättyä lähdetietoa. Tutkimuksen päätelmät muodostettiin kvalitatiivisesta 

luennasta saadun tiedon perusteella. Aineiston huolellinen valinta tapahtui tutki-

                                                        
900Renvall 1983, 208. 
901Renvall 1983, 149. 
902Renvall 1983, 138. 
903Ala 2000. 
904Christy 1975, 191. 
905Kalela 2000, 102. 
906Kalela 2000, 84. 
907Paasivaaran mukan anakronismi-käsite voidaan korvata jälkiviisaus-käsitteellä. Paasivaara 2002, 41. 
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musprosessissa monen lukukerran jälkeen. Tulkinnan totuuskriterinä toimi lähde-

aineiston ja päätelmien yhtäpitävyys ja yleinen uskottavuus908. Tässä tutkimuk-

sessa totuuskriteerin perustana ovat todistusvoimaiset lähteet, joista kokonaisrat-

kaisun avulla tehtiin ymmärrettäviksi asiakirjoissa ja haastatteluissa olevat tiedot 

ja piirteet. Lopuksi tutkijan loogisen päättelyn tuli näkyä johdonmukaisena histo-

riankirjoituksena909. Alan mielestä historian tutkijan on normaalin dokumentoin-

nin keinoin osattava esittää aikalaisaineistosta asiayhteydet lukijalle.910 Kirjoitta-

minen on osa historian tutkimusprosessia. Siksi selkeä kielellinen ilmaisu on 

ominaista historian tutkimukselle.  

4.3 Tutkimuseettisten kysymysten huomiointi 

Historian eettinen tutkiminen edellyttää tutkijalta kykyä myötäeläytyä tutkimuk-

sen kohteeseen. Runoilija Kahlil Gibran on kirjoittanut ”Let today embrace the 

past with remembrance and the future with longing”.911 Olen pyrkinyt tarkastele-

maan menneisyyttä syvällisesti ja yrittänyt ymmärtää tutkimiani historian henki-

löitä lämmöllä Gibranin tavoin. Gibranin aforismeja voi pitää kuluneina, mutta 

valitsin hänet kuvaamaan tutkimuksen historian henkilöiden aikaa. Sairaanhoita-

jajohtajat pitäisivät valitsemaani runoilijaa hyvänä valintana, sillä he tutustuivat 

aikanaan amerikkalaisen Gibranin aforismeihin. Tämä oletettu asiayhteys suoma-

laisten sairaanhoitajajohtajien ja amerikkalaisen runoilijan välillä on mielenkiin-

toinen esimerkki siksi, että se kertoo miten voin kuvitella mielessäni asioita ra-

kentaessani menneisyyden kuvaa. Historian henkilöistä tulee hetkeksi hyvin lä-

heisiä. Mutta niin totta on, että tutkijan vapaudella konstruoida tapahtumia on 

rajansa912! Täytyy pitää mielessä, että on etuoikeus saada tutustua merkittävien 

henkilöiden arkistolähteisiin. Henkilöitä tulee kunnioittaa ja kohdella arvokkaasti. 

Historian henkilöiden kirjoittamat dokumentit ovat ainutlaatuisia ja korvaamat-

tomia. Siksi historiantutkijan eettiseen suhteeseen tiedon lähteisiin liittyy asiakir-

jojen tärvelemättömyys, hoito ja mahdollisuus saada tutustua historiantietoihin.913 

Viipurin sairaanhoitajaopiskelijoiden ryhmä 31 tuntee yhteenkuuluvuutta 

ryhmänä ja ylpeyttä omasta historiastaan, joka on poikkeuksellinen selviytymis-

                                                        
908Renvall 1983, 166 - 167. 
909Ahtiainen & Tervonen 1996, 171. 
910Ala 2000. 
911Gibran 1966, 63. 
912Kalela 2000, 128. 
913Birnbach, Brown & Hiestand 1993, 4. 
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kertomus sairaanhoitajien historiassa. Minulle yhteistyö ryhmän kanssa on etuoi-

keus ja arvokas kokemus, siksi subjektiivisten sympatioiden914 mahdollisuus vai-

kuttaa tuloksiin johti muistitiedon erityisen tarkkaan tulkintaan. Päättelyn lähtö-

kohta on tutkimuksen kohteena olevien ihmisten esiymmärrys915. Valmistuduin 

haastatteluihin tutustumalla sota-ajan sairaanhoidosta kertovaan kirjallisuuteen. 

Ennakolta varmistin muistitetojen huolellisen keruun. Anakronismien916 välttämi-

nen tapahtui tutustumalla ajankohdan historian taustatietoihin. Historian tieto 

auttaa tapahtumien sijoittamisessa oikeaan kontekstiin ja johtaa oikeaan tulkin-

taan, etenkin kun on kyse haastateltujen inhimillisestä toiminnasta. Tutkimuseet-

tinen lähtökohta on, että luottamuksellisten tietojen salassapito on luonnollisesti 

historiantutkijan velvollisuus tutkimuskohteelleen. Haastattelujen avulla saadun 

muistitiedon luotettavuus perustuu tutkijan ja haastatellun väliseen luottamukseen 

haastattelutilanteessa.917 

Useamman tieteellisen näkökulman yhdistäminen on historian tutkimuksessa 

suotavaa, sillä totuutta tulisi ajatella moniulotteisena ongelmana.918 Tutkimusnä-

kökulma vaatii tutkijalta monen tieteen alan − tässä tutkimuksessa terveystietei-

den, historian ja kasvatustieteiden − asiantuntijuutta. Tutkimustyön hyvin hallit-

sevan tutkijan täytyykin siksi huomioida työssään, että eri tieteenalojen huono 

hallinta ja huolimattomuus tutkimuksen suorittamisessa, tulosten kirjaamisessa, 

säilyttämisessä ja raportoinnissa ovat merkki huonosti tehdystä tutkimuksesta ja 

heikentävät tutkimustuloksia. 919  Tämän tutkimuksen tekemistä vaikeutti tutki-

musasiakirjojen sijainti useassa eri arkistossa. Lähdemateriaalin keräämisessä 

kiinnittyi huomio erityisesti huolelliseen asiakirjojen muistiin tallentamiseen, sillä 

lähteeseen palaaminen toistamiseen oli joskus käytännön mahdottomuus pitkien 

matkojen vuoksi. Omat ennakkonäkemykseni920 olisivat voineet vaikuttaa tiedon 

valintaan, jos olisin hakenut arkistoista tietoa erittäin kohdennetusti. Sairaanhoita-

jien koulutuksen ymmärtäminen ja kuvailu edellyttää usean arkiston tietoja. Tällä 

tutkimuksella saatu tieto on mielenkiintoista ja monipuolista. Siksi se tekee oi-

keutta tutkimuskohteelle. 

                                                        
914Renvall 1983, 88 - 89. 
915Kalela 2000, 128. 
916Kalela 2000, 84. 
917Christy 1975, 191. 
918Kalela 2000, 243. 
919Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2008, 3. 
920Kalela 2000, 50. 
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4.4 Tutkimuksen merkitys terveyshallintotieteen kannalta 

Terveyshallintotieteen tutkimuksessa on tavanomaista yhdistää useamman tie-

teenalan tutkimusta. Terveyshallintohistoriaa tutkittaessa näin voi toimia, jotta 

saadaan mahdollisimman laaja kuva tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa 

vahvistuu käsitys siitä, että monitieteellisyys tuottaa hedelmällistä tietoa. Hallin-

totieteellinen tieto on tässä tutkimuksessa uutta tietoa sairaanhoitajien koulutuk-

sen suunnittelusta ja organisoinnista. Tutkimuksella nostettiin esiin sairaanhoita-

javirkamiesten toiminnan merkitys sairaanhoitajien koulutuksessa. Stenvallin 

tutkimuksen mukaan 1940 - 50-luvulla Suomen valtion keskushallinnossa oli 

virkamiehille asetettuja koulutuksen pätevyysvaatimuksia, joihin ei ollut monia 

poikkeuksia.921 Tämän tutkimuksen tieto on yhdenmukainen Stenvallin tutkimuk-

sen kanssa. Osoitettiin ryhmä ulkomailla yliopistoissa koulutuksen saaneita sai-

raanhoitajia, josta osa loi uran lääkintöhallituksen terveydenhuolto-osastossa 

tarkastajan työssä. Tarkastajan tehtäviin ja etiikkaan sisältyi usein lainsäädännön 

valvontaa, järjestyksen ylläpitoa ja epäkohtiin puuttumista.922 Tarkastajina sai-

raanhoitajavirkamiehet pääsivät vaikuttamaan keskushallinnossa ja ohjaamaan 

sairaanhoitajien koulutusta. 

Tutkimustuloksena löydetyn suomalaisen sairaanhoitajaeliitiksi nimetyn 

ryhmän määritteleminen perustui sairaanhoitajien toimintaan virkamiehinä ja 

siihen, että heillä oli korkea koulutus ja henkilökohtainen mahdollisuus vaikuttaa 

oman työn kautta. Yhdysvaltalaisessa sairaanhoidon historian tutkimuksessa 

1900-luvun alun sairaanhoitajaeliitin määritelmän perusteet olivat: sairaanhoitaji-

en henkilökohtainen kutsumus, henkilöiden persoona ja koulutus. Käytännön 

hoitotyön osaamisen jättäminen pois perusteista aiheutti kritiikkiä.923 Yhdysvalta-

laisen ja suomalaisen sairaanhoitajaeliitin vertailu näytti, miten lähellä eliitin 

määritelmät ovat toisiaan maiden erilaisesta kulttuurista huolimatta. Lisäksi tietyt 

sairaanhoitajaeliitin piirteet ovat säilyneet ajan kuluessa muuttumattomina, mutta 

suomalaisessa määritelmässä ei 1940-luvulla enää mainittu kutsumusta.  

Koulutuksen sisältö ja koulutuksen tavoitteellinen toteutus ovat sairaanhoita-

jien koulutuksen didaktista tietoa ja kertovat opetussuunnitelmien merkityksestä 

sairaanhoitajien koulutuksen organisoinnin välineenä. Tällaista tietoa ei tiettävästi 

aikaisemmin ole tuotettu sekä arkistolähteiden että muistitiedon avulla. Historian 

tutkimusmenetelmistä juuri muistitieto tuo esille toteutuneen opetuksen ja opiske-

                                                        
921Stenvall 2000, 134. 
922Stenvall 2000, 101. 
923Baer 1985, 37. 
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lijoiden näkökulman. Sorvettula kuvasi tutkimuksessaan suomalaisen sairaanhoi-

tajien koulutuksen kehitystä eri aikoina924, mutta uusimuotoiset terveyssisarkoulut 

hän jätti vähemmälle huomiolle. Sorvettula totesi komiteanmietintöä925 mukaillen, 

että terveyssisarkoulut olivat suunnittelutyön uudistajia. Hän ei tarkentanut, miten 

suunnittelutyön uudistaminen tapahtui. Siksi tämä tutkimus täyttää tiedollisen 

aukon, joka sairaanhoitajien koulutuksen suunnittelutyön kehityksessä on tähän 

saakka ollut. 

Uusi sairaanhoitajien koulutuksen historian tieto 1940 - 1950-luvulta on kiin-

nostavaa, koska se täydentää aiemmin tutkittua 1930-luvun koulutusta. Tulevai-

suudessa tutkijat ehkä kiinnostuvat 1960-luvusta. Silloin määriteltiin sairaanhoi-

don opettajalta edellytettävät pätevyysvaatimukset ja opetusvelvollisuus 926  ja 

ammattikasvatushallitus alkoi vaikuttaa sairaanhoitajien koulutukseen ja opettaji-

en asemaan. 

Tämän tutkimuksen perusteella suomalaista terveyssisarkoulutusta voidaan 

pitää uusien ideoiden sisäänkäyntinä sairaanhoitajien koulutukseen sodan ja jäl-

leenrakennuksen aikana. Nyt saadut tutkimustulokset auttavat jäsentämään sai-

raanhoitajien koulutuksen tietoperustaa. Ne auttavat myös ymmärtämään nykyi-

sen sairaanhoitajakoulutuksen identiteettiä ja ovat perusta sen edelleen kehittämi-

selle.  

                                                        
924Sorvettula 1998, 249. 
925KoM 1954:9, 21. 
926A 418/1968 Sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttami-
sesta 19§. 
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Liite 1 

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytetyt opetussuunnitelmat. 

Vuosi Luonnehdinta Tekijä Lähde 

1930 Ensimmäinen sairaanhoitajien koulutuksen 

yhteinen opetusohjelma, jossa 

koulutuksen kesto oli 3 vuotta. 

Allekirjoitukset: 

lääkintöhallituksen 

pääjohtaja Hannes 

Ryömä, lääkintöneuvos 

Herman Lavonius 

Valtion 

sairaanhoitajatar-

opetuksen ohjelma 

(1930), Valtioneuvoston 

kirjapaino. 

    

1937 - 

38 

Valtion Terveydenhuolto-opiston toiminta-

kertomuksen perusteella: 

terveyssisarkurssin kesto 26 viikkoa, josta 

oli 65 päivää tietopuolista ja 79 päivää 

käytännöllistä opetusta. 

Mahdollisesti johtaja 

Tyyne Luoma 

Benson 1973, 21 - 22. 

    

1940 Terveyssisarkoulutuksen opetusohjelma 

(liite 2), tehtiin Toronton 

yliopistossa.Terveydenhuollon näkökulma 

oli heti koulutuksen alusta lähtien.  

Terveyssisar, Rockefeller-

stipendiaatti Birgit 

Nieminen  

BN. 

    

1943 Sairaanhoitajakoulutuksen yhteydessä 

tapahtuvan terveyssisarkoulutuksen 

suunnitelma 

Työkomitea: Birgit 

Nieminen, apulaisjohtaja 

Irja Pohjala, johtaja Sylvi 

Kiviristo ja apulaisjohtaja 

neiti Ilmarinen 

IP Kansio 79 Mac 6. KA. 

    

1948 Lastenhoidon opetuksen luonnos, jonka 

koulutuskomitea laati. 

Sairaanhoitajien 

työkomitea Mustakallion 

komiteaa varten 

IP Hfa 2. KA.  

    

1952 Helsingin sairaanhoitajakoulun 

peruskoulutuksen oppiainekohtainen ja 

tuntimääräinen ohjelma 

Tehty Aino Durchmanin 

johtajakaudella 

IP Hea II 5. KA. 

    

1954 Helsingin sairaanhoitajakoulun 

opetusohjelma, joka sisälsi 15 oppiaineen 

yksityiskohtaiset tiedot. 

Työkomiteoiden työn 

yhdisti apulaisjohtaja 

Terttu Tela 

Oulun terveydenhuolto-

oppilaitoksen I arkisto. 

Hb1:1. OMA. 

    

1957 Terveyssisarkoulutuksen ohjelman 

suunnitelma, joka kirjattiin 

kokousmuistioon 25.12.1957. 

Apulaisjohtaja Tyyne 

Lahdenperä 

Oulun lääninlääkäri 

Ha:2. OMA. 
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Liite 3 

Kuvio 9. Vertailu opetusohjelmien sisällöistä ja oppiaineiden kestoista. 

Opetusohjelmissa yhdistetyt kaksi oppiainetta ilmoitettiin painoarvoltaan 

suuremman mukaan. Aineita myös yhdisteltiin taulukoinnissa niin, että 

noudatettiin valmiita yhdistelmiä ja oppiaineiden luonne säilyi. 

0 2 4 6 8

loma

erikoistuminen

kokeet

luennot

iho- ja veeristen tautien…

silmä- ja korvatautien…

kotisairaanhoito

kulkutaudit

mielisairaanhoito/psykia…

naiset ja äidit

kirurginen sairaanhoito

lastenhoito

sisätaudit

sairaalatyö/yleishoito

valmistavat

kuukausi

op
pi

ai
ne

Sairaanhoitajien koulutuksen oppiaineet

Sairaanhoitajien koulutuksen
ohjelma vuonna 1930 36kk
(sisälsi erikoistumisen)

Sairaanhoitajakomitean
ohjelma 28kk

Palménin komitean ohjelma
24kk
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Liite 4 

Kuvio 10. Vertailu kolmen koulun tietopuolisesta ja käytännöllisestä opetuksesta. 

Porin terveyssisarkoulun tiedot perustuvat päiväkirjamerkintöihin ja käytännön 

harjoittelun aikaan, joka R31:llä piteni sodan vuoksi.927 

                                                        
927Käytännön opetuksessa on käytetty 48 viikkotyötunnin laskutapaa. Laskutapa perustuu työaikala-
kiin. Työaikalaki ja -asetus kuitenkin astuivat voimaan vasta vuoden 1947 alusta. Hyttinen 1996, 84. 
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Sairaanhoitajien koulutuksessa annettu opetus

Oulun sairaanhoitaja-
terveyssisarkoulussa annettu
opetus, jossa tunnit jakautuivat
1273/4874

Porin terveyssisarkoulussa
annettu ryhmälle Oj 1
tietopuolinen ja R 31:lle
käytännöllinen opetus 850/7008

Helsingin sairaanhoitajakoulun
opetusohjelma vuodelta 1952
2256/4272
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Liite 5 

Taulukko 5. Opetusohjelmien kestot ja sisällöt. 

Ehdotuksen numero 1 2 3 

loma 2 2 4,5 

erikoistuminen   6 

kokeet 0,5 1  
luennot 1,5 2 1 

iho- ja veeristen tautien hoito   1 

silmä- ja korvatautien hoito   3 

kotisairaanhoito 1,5 1,5 2 

kulkutaudit  1 1 

mielisairaan/psykiatrinen hoito  1 2 2 

naistentaudit ja äitiyshuolto 1,5 1,5 2 

kirurginen sairaanhoito 4 4 3 

lastenhoito 4 4 4 

sisätaudit 4 3 3 

sairaalatyö/yleishoito 1 2  
valmistavat opinnot 3 4 4 

 opintojen kesto kuukausina 24 28 36,5 

Opetuohjelmaehdotusten numerot: 

1= Palménin komitean ehdotus sairaanhoitajien perusopetusohjelmaksi  

2= Sairaanhoitajien komitean ehdotus perusopetuohjelmaksi 

3= Helsingin sairaanhoitajakoulun ohjelma vuonna 1952 
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Taulukko 6. Sairaanhoitajien koulutuksen muuttamista koskevat komiteanmietinnöt. 

Komiteanmietintö Sisältö Tehtävä Tulokset 

Pehkosen komitea vuonna 

19391 

komitea selvitti maaseudun 

terveydenhuolto-olojen 

parantamista  

selvittää sairaanhoitajien 

koulutuksen lisäämistä, jotta 

saataisiin opiskelijoita 

enemmän myös Valtion 

Terveydenhuolto-opistoon ja 

siten lisää terveyssisaria 

terveyssisar-

sairaanhoitajakoulutuksen 

aloittaminen Oulussa ja 

Porissa vuodesta 1945 ja 

vuodesta 1948 vastaava 

ruotsinkielinen koulutus  

 

Palménin komitea vuonna 

19452 

komitean tutki 

sairaanhoitajakoulutusta ja 

antoi ehdotuksia epäkohtien 

korjaamiseksi 

selvittää mahdollisuuksia lisätä 

sairaanhoitoalalla 

työskentelevien lukumäärää ja 

vastata kysymykseen, 

voitaisiinko sairaanhoitajien 

opintoaikaa lyhentää 

ammattitasoa alentamatta 

 

sairaanhoitajien koulutuksen 

muutoksen kannalta 

vähämerkityksinen mietintö 

Sairaanhoitajajärjestöjen 

komitea vuosina 1941 - 19453 

sairaanhoitajajohtajien ryhmä 

esitti asiantuntijaohjeistukset 

Palménin komitealle  

laatia asiantuntijaohjeistus, 

joka ilmestyi nimellä 

Sairaanhoitajakoulutuksen 

suuntaviivoja 

komitean esitystä toteutettiin, 

kunnes Mustakallion 

komiteanmietintö otettiin 

käyttöön 

 

Mustakallion komitea vuonna 

19544 

komitea perehtyi 

terveydenhuoltohenkilöstön 

käytännössä 

muodostuneeseen 

työnjakoon  

laatia ehdotukset 

terveydenhuoltohenkilöstöä 

koskevista laeista ja 

asetuksista sekä 

asetusehdotukset tällaisten 

henkilöiden koulutuksesta 

sairaanhoitajien koulutus 

muutettiin 2½-vuotiseksi ja 

erikoiskoulutus erotettiin 

itsenäiseksi koulutukseksi, 

valmistava koulu jäi pois 

ohjelmasta 

 

Sairaanhoitajajärjestöjen 

komitea 

vuosina 1948 - 19515 
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3Sairaanhoitajajärjestöjen koulutuskomitea 1945. 

4Terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta ja työnjakoa koskeva mietintö. KoM 1954:9. 

5Sorvettula 1998, 254; Koulutuskomitean laatima luonnos lastenhoidon opetukseen. IP Hfa 2. KA; Tarkastajien lausunto 

lakiehdotuksesta sairaanhoitajan toimesta ynnä tarkastuksin ja täsmennyksin. Kolmen tarkastajien lausunto 

asetusehdotuksesta sairaanhoitajan koulutuksesta vuodelta 1948: Aino Durchmanin, Venny Snellmanin  ja yksi 

henkilöimätön lausunto. IP Kansio 80 Mac 7 II. KA.  
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