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JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee mielisairaanhoitajien koulutuksen kehitystä 1900-luvun 

Suomessa. Historiatieteessä aihetta on sivuttu lukuisissa psykiatriaa, sairaanhoitoa, 

mielisairaanhoitoa ja koulutusta käsittelevissä teoksissa, mutta kokonaiskuva on ollut 

sirpaleinen. Tutkielmani tavoite on muodostaa yhtenäinen kokonaiskuva siitä, miten 

mielisairaanhoitajien koulutus muotoutui vuosien 1906–1969 aikana. 

 

Historiallinen tausta 

Lääketieteen kaksi perustehtävää ovat kautta aikojen olleet terveyden hoitaminen ja 

sairauksien parantaminen.1 Suomessa sairaanhoitolaitokset olivat aluksi kirkon 

viranomaisten alaisuudessa toimineiden Seilin ja Kruunupyyn hospitaalien kaltaisia 

hoitolaitoksia, joihin eristettiin mielisairaat, spitaaliset ja muut parantumattomia tauteja 

sairastaneet. Hospitaalien maine oli huono, sillä niiden olosuhteet olivat kurjia ja 

sairaudet herättivät aikalaisissa pelkoa. Parantumattomien sairauksien selitysmallit olivat 

uskonnollisia, sillä sairauksien katsottiin olevan synnin aiheuttamia ja siten 

lääketieteellisen avun ulkopuolella.2  

Lääkintölaitos oli Suomessa pitkään kehittymätöntä. Parannettavien sairauksien hoito 

tapahtui pääsääntöisesti välskäreiden, kansanparantajien ja erilaisten puoskareiden 

toimesta. Koulutetut lääkärit yleistyivät 1700-luvun puolivälissä, jolloin maahan saatiin 

ensimmäiset piiri- ja kaupunginlääkärit. Samoihin aikoihin perustettiin myös 

ensimmäinen varsinainen sairaala, Turun lääninlasaretit. Mielisairaiden hoito keskittyi 

Seiliin ja Kruunupyyhyn, jatkuen samaan tapaan kuin ennenkin.3 Lääkintölaitoksen 

kehitys tuli ajankohtaiseksi vuonna 1809, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän 

keisarikuntaa ja sai autonomisen aseman. Mielisairaanhoidon näkökulmasta ajanjakso oli 

käänteentekevä, sillä mielisairaiden hoito siirtyi lääketieteen piiriin.4 1700-luvun 

valistusaatteen ja lääketieteen kehityksen yhteydessä Euroopan oppineiden keskuudessa 

oli yleistynyt käsitys mielisairaudesta lääketieteellisenä sairauden tilana. Uusi 

                                                 
1 Mikkeli 1995, 9-11. 
2 Pesonen 1980, 10; Sarvilinna 1938, 72–74; Pietikäinen 1914, 54–56. 
3 Pesonen 1980, 6-10; Tiitta 2009, 16, 28–29.  
4 Pesonen 1980, 31–32; Pietikäinen 2014, 161. 
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selitysmalli vaikutti aluksi modernin psykiatrian kehitykseen Ranskassa ja myöhemmin 

1800-luvulla koko länsimaisen psykiatrian ja mielisairaanhoidon kehitykseen.5  

Suomessa laitosjärjestelmän uudistaminen alkoi 1830-luvulla, jolloin mielisairaanhoitoa 

pyrittiin kehittämään eurooppalaisten mallien mukaisesti. Vuonna 1840 säädettiin 

Keisarillinen asetus mielisairaanhoidon järjestämisestä. Mielisairaanhoito määriteltiin 

valtion järjestämäksi ja lääkintöviranomaisten valvomaksi sairaanhoidoksi, jota varten 

perustettiin erillinen keskusviranomainen eli Houruinhoidon johtokunta.6 Asetus erotti 

ensimmäistä kertaa mielisairaanhoidon vaivaishoidosta ja loi kauaskantoisen perustan 

hoitojärjestelmälle, joka kehittyi erillään muusta sairaanhoitolaitoksesta. Uudistuksen 

myötä Helsinkiin perustettiin ensimmäinen mielisairaala, Kruunupyyn hospitaali 

lakkautettiin ja Seili muutettiin pitkäaikaissairaiden turvalaitokseksi.7 1800-luvulla 

mielisairaiden laitoshoito, pääasiallisesti taloudellisten tekijöiden vuoksi, oli kuitenkin 

melko harvinaista ja potilasmäärät pieniä.8 

1860-luku käynnisti Suomessa voimakkaan uudistamisen aikakauden, jonka aikana 

köyhä maatalousyhteiskunta alkoi rakenteiltaan muuttua kohti modernisoituvaa 

teollisuusyhteiskuntaa. Uudistusta vauhditti yleiseurooppalainen kansallisuusaate, jonka 

voimin sivistyneistö pyrki rakentamaan takapajuisesta Suomesta yhtenäisen 

kansallisvaltion. Sivistyneistön johdolla väestö muuttui kansaksi, josta kansakoulun, 

kansanvalistuksen ja kulttuurin välityksellä koulittiin sivistynyttä kansakuntaa.9 

Lääketieteellinen osaaminen laajentui ja erikoistui, esimerkiksi vuosien 1875–1906 

aikana perustettiin Helsingin yliopistoon kahdeksan eri lääketieteen erikoisalojen 

professuuria. Oppia akateemiseen ja käytännön lääketieteeseen haettiin erityisesti 

Saksasta.10  

Teollistuminen ja kaupungistuminen toivat esiin sosiaaliset ongelmat ja maaseudun 

kurjistuvat olot, jotka alettiin nähdä uhkana koko kansakunnan edistykselle. Kurjuudesta 

tuli koko kansan terveysriski, jonka pelättiin ensin kulkutautien ja myöhemmin 

perinnöllisyyden välityksellä leviävän. Kansan terveydentila alkoi saada yhä suuremman 

merkityksen kansallisen menestyksen, kuten talouselämän ja puolustusvoimien, 

                                                 
5 Scull 2015, 204–221; Pietikäinen 2014, 64–65, 69–74, 145–148. 
6 Sarvilinna 1938, 230–231; Eskola 1983, 203–205; Tiitta 2009, 28–30.  
7 Tiitta 2009, 28–30; Eskola 1983, 204–205; Pietikäinen 2014, 161–162. 
8 Pietikäinen 2014, 162.  
9 Kts. esim. Vahtola 2003, 257–268. 
10 Pesonen 1980, 9; Pietikäinen 2014, 160.   



5 

 

elinehtona.11 Yhteiskunnan kokonaisvaltaiset muutokset konkretisoituivat 

terveysaatteessa, joka nousi 1800-luvun loppupuolella keskeiseksi lähtökohdaksi 

terveyspoliittisten uudistusten toteuttamisessa. Koko yhteiskunnan edun nimissä valtio 

pyrki edistämään lääketiedettä, parantamaan sairaalajärjestelmiä ja kehittämään laaja-

alaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Samalla terveyden ylläpitämisestä tuli yksilön 

velvollisuus.12  

Terveyden 1800-luvulla kasvanut merkitys näkyi myös sairaanhoitohenkilökunnan 

koulutuksen muotoutumisena. Terveydenhuoltoalojen ammatillisen koulutuksen historia 

käynnistyi Suomessa vuonna 1816, kun Turkuun perustettiin ensimmäinen kätilöiden 

opetuslaitos ja synnytyssairaala. Taustalla oli korkea äiti- ja lapsikuolleisuus, joka 

yritettiin saada laskuun koulutettujen kätilöiden avulla.13 Sairaaloiden 

hoitohenkilökuntaan kuuluneet olivat muutoin 1800-luvun alussa pääsääntöisesti alalle 

kouluttamattomia. Hoitajat olivat usein leskiä ja naimattomia naisia, joita kutsuttiin 

piioiksi, palvelijoiksi ja sairaanvartijoiksi. Sairaanhoidon opetus alkoi vuonna 1867 

Helsingin Diakonissalaitoksella. Vähitellen opetus laajeni ensiapukursseiksi, joita 

järjestettiin sivistyneille tytöille. Helsingin kirurgisen sairaalan johtaja Fredrik Salzmanin 

johdolla koulutus muuttui viralliseksi vuonna 1888 ja laajeni pian muutaman kuukauden 

mittaisista kursseista vuoden pituiseksi.14  

Koulutetut sairaanhoitajat yleistyivät vähitellen sairaaloiden palveluksessa, mutta 

mielisairaaloiden hoitajat pysyivät kouluttamattomina. Näkemykset sairaanhoitoalan 

koulutuksen tarpeellisuudesta myös mielisairaaloissa yleistyivät 1900-luvun vaihteessa. 

Koulutettuja sairaanhoitajia pyrittiin palkkaamaan hoitohenkilökunnan johtajina 

toimineiden ylihoitajien virkoihin. Samalla hoitotyö alkoi yleisesti eriytyä koulutuksen 

perusteella määrittyneihin ammatteihin ja työtehtäviin, mikä vähitellen johti 

sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen laajenemiseen. Vuosisadan alussa alkoi 

avustavan hoitohenkilökunnan, eli mielisairaanhoitajien ammatillinen koulutus.15 

                                                 
11 Lehtonen 1995, 208; Harjula 2007, 16–18. 
12 Lehtonen 1995, 206–209, 212–219; Harjula 2015, 31–36.  
13 Klemelä 1999, 155–156.  
14 Klemelä 1999, 154–164; Järvinen 1993, 38. 
15 Järvinen 1993, 38–39; Klemelä 1999, 164–165; Sarvilinna 1938, 405.  
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Tutkimustehtävä  

Tutkimukseni kohteena on mielisairaanhoitajien koulutus 1900-luvun Suomessa. Tutkin, 

miten mielisairaanhoitajien koulutus on muuttunut sairaaloiden omalle henkilökunnalle 

järjestetyistä lyhytkestoisista kursseista ammatilliseksi koulutukseksi, josta on 

muotoutunut lailla suojattu ammattinimike ja ehto mielisairaanhoitajan toimeen. 

Koulutuksen historia on osa laajempaa kasvatuksen historian osa-aluetta, jonka 

tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä erilaisista koulutusjärjestelmistä ja niiden 

kehitykseen vaikuttaneista ilmiöistä.16 Historiantutkimuksessa mielisairaanhoitajien 

koulutus on jäänyt vähälle huomiolle, sillä aihetta ei ole aiemmin tutkittu tässä 

laajuudessa.  

Tutkimukseni on perustutkimusta, jonka tavoitteena on luoda yleiskuva 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta tutkittavana ajanjaksona. Keskeinen 

tutkimuskysymys on: Miten mielisairaanhoitajien koulutus muuttui vuosien 1906–1969 

välisenä ajanjaksona? Lähestyn aihetta koulutuksen aloittamiseen johtaneiden 

taustatekijöiden, yleisen kehityskulun ja yhteiskunnallisten kiinnekohtien näkökulmasta. 

Tutkittava ajanjakso on valikoitunut mielisairaaloiden järjestämän mielisairaanhoitajien 

koulutuksen näkökulmasta, sillä sen aikana hoitajien koulutus mielisairaaloissa sai 

alkunsa ja päätöksensä.  

Tutkimukseni on jaettu kolmeen kronologisesti etenevään päälukuun, joiden alaluvut 

käsittelevät aihetta temaattisesti. Ensimmäinen pääluku käsittelee mielisairaanhoitajien 

koulutusta vuosien 1906–1928 näkökulmasta. Mitä olivat mielisairaanhoidossa 

tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttivat mielisairaanhoitajien koulutuksen 

aloittamiseen? Miten koulutus alkuvaiheessa järjestettiin? Millaisia tietoja ja taitoja 

koulutuksen välityksellä haluttiin hoitajille välittää? Toinen pääluku käsittelee 

koulutuksen muotoutumista vuosina 1929–1950. Miten mielisairaanhoitajien koulutus 

muuttui koulutuksesta säädettyjen asetusten ja uuden opetusohjelman myötä? Miten 

mielisairaanhoito erosi yleisestä sairaanhoidosta oppikirjojen välittämän hoitajan 

työnkuvan näkökulmasta? Millainen merkitys sotavuosilla 1939–1945 oli 

mielisairaanhoitajien koulutukseen? Kolmannessa pääluvussa tarkastelen 

                                                 
16 Kuikka 2001, 16–18.  
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mielisairaanhoitajien koulutukseen kohdistettuja uudistamispaineita vuosina 1951–1969. 

Miten koulutusuudistusta perusteltiin? Millaisia uudistuksia koulutukseen tehtiin? 

Päälukujen aikarajaukset eivät ole ehdottomia, mutta olen pyrkinyt niiden puitteissa 

tarkastelemaan kullekin ajanjaksolle ominaisia ilmiöitä ja kehityskulkuja. Työn 

kronologinen rakenne perustuu keskeisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet 

koulutuksen sisältöön ja siitä käytyyn keskusteluun. Vuosien 1906–1928 aikana 

mielisairaanhoitajien koulutus alkoi mielisairaaloissa ja muuttui viralliseksi 

ammatilliseksi koulutukseksi. Vuoden 1930-luvun taitteessa koulutus sai 

lainsäädännöllisen aseman ja uuden opetusohjelman, jotka aloittivat uuden aikakauden 

mielisairaanhoitajien koulutuksen historiassa. Vuoden 1950 jälkeen keskustelu 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta alkoi näkyä ja vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Työ 

päättyy vuoteen 1969, jolloin valtakunnallinen koulutusuudistus päätti mielisairaaloissa 

järjestetyn mielisairaanhoitajien koulutuksen.  

Ammatillinen koulutus voidaan jakaa perus-, täydennys- ja jatkokoulutukseen. 

Mielisairaanhoitajien ammatillisella koulutuksella tarkoitan tässä yhteydessä 

peruskoulutusta, joka on tähdännyt mielisairaanhoitajan ammatin perustietojen ja -

taitojen hankintaan. Täydennyskoulutuksen tehtävä on ollut antaa valmiuksia 

ammattitaidon kehittämiseen peruskoulutukseen. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan 

perustutkintoa korkeampaa koulutusta.17 Sivuan täydennys- ja jatkokoulutusta lähinnä 

kolmannessa pääluvussa siltä osin, kuin se on liittynyt mielisairaanhoitajien koulutuksen 

uudistamisesta käytyyn keskusteluun. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaisesti tutkimukseni 

kohde, joten käsittely on hyvin pintapuolista.  

Nykypäivänä mielisairaanhoitajista käytetään nimitystä mielenterveyshoitaja tai 

psykiatrinen sairaanhoitaja. Koulutuksen näkökulmasta tutkimukseni kohdetta vastaa 

lähinnä toisen asteen mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitajan 

ammattitutkinto. Selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi käytän tässä työssä nimityksiä 

mielisairaanhoitaja ja mielisairaanhoitajien koulutus, koska ne esiintyvät läpi 

lähdeaineiston. Lähdeaineistossa käytettiin sukupuolisidonnaisia hoitajan ja hoitajattaren 

kaltaisia nimityksiä, mutta tässä tutkimuksessa olen käyttänyt ’tar’-päätettä ainoastaan 

silloin, kun päätteellä on erityistä merkitystä aiheen kannalta. 

                                                 
17 Katso tarkemmin ammatillisen koulutuksen eri muodoista Kuikka 1991, 27–28.  
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Tutkimustilanne 

Mielisairaanhoitajien koulutusta on aiemmin tutkittu osana yksittäisten mielisairaaloiden, 

terveydenhuoltoalojen koulutuksen ja ammatillisten koulutusjärjestelmien historiaa. 

Olemassa oleva tutkimus on ollut enimmäkseen kuvailevaa tutkimusta, jossa aihetta ei 

juurikaan ole syvennetty tarkastelemaan nimenomaan koulutuksen näkökulmasta. Sen 

vuoksi tämä tutkimus täydentää merkittävällä tavalla nykyistä tutkimusta 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta. Tutkimustilanteen vuoksi tutkimuskirjallisuutta 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta vuosilta 1906–1969 on saatavilla melko vähän.  

Yksittäisten mielisairaaloiden järjestämän koulutuksen näkökulmasta tärkeimpiä ovat 

sairaaloiden historiaa käsittelevät teokset. Käyttämistäni teoksista merkittävimmät ovat 

Mervi ja Pekka Kaarnisen Pitkäniemen sairaala 1900–1990, Kaija Vuorion Niuva. 

Niuvanniemen sairaala 1885–1952, Sirkka Tuovisen Inhimillinen Nikkilä ja Jorma 

Malmivuoren Niuvanniemen sairaala 1885–1985. Niiden lähdeaineistona on käytetty 

sairaaloiden omia arkistoja, joten ne täydentävät oleellisesti tutkimukseni lähdeaineiston 

välityksellä rakentuvaa käsitystä mielisairaanhoitajien koulutuksesta. Valitettavasti 

tutkimuskirjallisuutta Lapinlahden, Seinäjoen, Tammisaaren, Rauhan, Oulun ja 

Harjamäen sairaaloiden järjestämästä koulutuksesta ei käytännössä ole lainkaan, sillä 

sairaaloiden historiaa käsittelevissä teoksissa aiheesta löytyy vain yksittäisiä mainintoja.  

Mielisairaanhoitajien koulutuksen varhaisia vuosia käsitellään jonkin verran Atso 

Sarvilinnan tutkimuksessa Mielisairaanhoidon kehityksestä Suomessa vuoteen 1919 ja 

Martti Kailan Psykiatrian historia lääketieteen yleiskehityksen ja kulttuurihistorian 

valossa. Osana ammatillista koulutusjärjestelmää aihetta on tutkittu Kirsi Klemelän 

Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin ja Marjo-Riitta Järvisen Koulutus 

hoivatyöhön: Terveydenhuoltoalan koulutuksen muotoutuminen ja tulevaisuuden 

näkymät. Lisäksi Mari Sarkio on tarkastellut yksittäisiä mielisairaanhoitajien 

koulutuksessa käytettyjä oppikirjoja sairaanhoitajien koulutusta käsittelevässä 

väitöskirjassaan Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat vuoteen 1967 asti.  

Mainittujen teosten ohella olen käyttänyt kontekstin luomisessa eri aihepiirejä 

käsitteleviä yleisteoksia. Psykiatrian, mielisairaanhoidon ja terveydenhuollon kehitystä 

käsittelevät teokset Kalle Achtén, Jaakko Suomisen ja Tapani Tammisen toimittama 

Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, Petteri Pietikäisen Hulluuden 

historia, Minna Harjulan Hoitoonpääsyn hierarkiat ja Terveyden jäljillä. Koulutuksen ja 
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kasvatuksen rakentumista Suomessa tarkastellaan Anja Heikkisen ja Pirkko Leino-

Kaukiaisen toimittamassa Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-

luvulta 1960-luvulle sekä Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 

2000-luvulle.  

 

Lähteet ja menetelmät 

Tutkielmani pääasiallinen lähdeaineisto on Mielisairaanhoitajain liitto ry:n julkaiseman 

Mielisairaanhoitaja -aikakauslehden vuosikerrat 1938–1969 ja mielisairaanhoitajien 

koulutusta käsitelleiden komiteoiden mietinnöt. Lisäksi olen käyttänyt Suomen 

säädöskokoelmasta mielisairaanhoitajiin ja mielisairaanhoitajien koulutukseen liittyneitä 

lakeja ja asetuksia. Mahdollisuuksien mukaan olen käyttänyt myös oppikirjoja, joita 

mielisairaanhoitajien koulutuksessa on käytetty.  

Mielisairaanhoitaja -lehti ilmestyi vuosina 1936–1969, 12 kertaa vuodessa. Lehdissä 

käsitellään ammattiliiton toimintaa, mutta ne sisältävät myös ajan kuvaa 

mielisairaanhoitajien ammatista, kuulumisista ja koulutuksesta. Mielipidekirjoitukset, 

haastattelut ja paikallisjärjestöjen kuulumiset tuovat esiin mielisairaanhoitajien oman, 

paikoin kantaa ottavan, äänen. Tässä tutkielmassa vuosikerrat 1936–1937 puuttuvat 

kokonaan, jonka lisäksi mukanaolevista vuosikerroista puuttuu joitain yksittäisiä 

lehtinumeroita. Niiden saaminen on osoittautunut haasteellisesti, jonka vuoksi 

Mielisairaanhoitaja -lehdistä on voinut jäädä joitain yksittäisiä tutkimustehtäväni 

kannalta hyödyllisiä asioita huomiotta. 

Komiteanmietinnöt ovat osa valtion lainvalmisteluprosessiin kuuluvaa perusvalmistelua, 

jotka sisältävät tietoa käsiteltävä aiheesta, valmiit säädösehdotukset ja niiden perustelut.18 

Olen systemaattisesti kartoittanut ja ottanut osaksi lähdeaineistoa mietinnöt, jotka ovat 

käsitelleet mielisairaanhoitajien koulutusta tutkittavalta ajanjaksolta. Vastaavasti olen 

kartoittanut Suomen säädöskokoelmasta lait ja asetukset, jotka ovat välillisesti tai 

välittömästi liittyneet mielisairaanhoitajien koulutukseen ja ammatin harjoittamiseen. 

Lähdeaineistossani mietinnöt ja säädöskokoelmat edustavat viranomaisjulkaisuja, jotka 

ovat valtakunnallisella tasolla ohjanneet mielisairaanhoitajien koulutuksen pääpiirteitä. 

                                                 
18 Tieteen termipankki 2017, komiteanmietintö.  
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Tutkielmani lähdeaineistoon liittyy muutamia erityisiä lähdekriittisiä ongelmia. 

Mielisairaanhoitaja -lehti oli mielisairaanhoitajien ammattiliiton julkaisu, jonka vuoksi 

lehden sisältö on osittain palvellut ammattiliiton etuja ja tarkoitusperiä. Etenkin 

koulutuksen uudistamisesta käytyyn keskusteluun on suhtauduttava kriittisesti, sillä 

mahdollisesti ammattiliiton motiivina on ollut parantaa koulutuksen välityksellä 

mielisairaanhoitajien palkkausta ja asemaa mielisairaaloissa sairaanhoitajiin nähden. 

Lähdekriittisestä näkökulmasta on huomioitava myös käyttämäni Mielisairaanhoitaja -

lehden haastattelut, joista osa on sisältänyt suullista muistitietoa. Perinteisesti muistitietoa 

käsittelevä lähdeaineisto on voitu tulkita epäluotettavaksi niiden subjektiivisuuden ja 

tapahtumien ajallisen etäisyyden vuoksi.19 Tässä tutkielmassa esimerkiksi vanhojen 

hoitajien haastatteluiden arvo on tiedossa, jota ei muualta ole ollut saatavilla. 

Informaation uskottavuutta olen peilannut muun lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden 

välittämään kokonaiskuvaan.  

Komiteanmietinnöt ja Suomen säädöskokoelma ovat lähdekriittisestä näkökulmasta siinä 

mielessä luotettavia, että ne ovat asiantuntijoiden laatimia valtion viranomaisjulkaisuja. 

Niiden tulkitseminen on kuitenkin vaatinut erityistä huolellisuutta, koska sisältö on 

paikoin epätarkkaa ja tulkinnanvaraista. Etenkin komiteanmietinnöissä koulutuksen 

muotoutumista on kuvattu paikoin hyvinkin epätarkasti ja edistystä korostaen. 

Käyttämäni lähdeaineisto ja tutkimuskirjallisuus muodostavat kokonaisuuden, jonka 

puitteissa mielisairaanhoitajien koulutusta on mahdollista tarkastella tutkimustehtävän 

kannalta oleellisella tavalla. 

Tutkielmani on luonteeltaan laadullista tutkimusta, jossa olen tehnyt aineistolähtöistä 

analyysia löytääkseni käyttämästäni lähdeaineistosta perustietoa tutkimukseni 

kohteesta.20 Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä aineiston keruussa olen käyttänyt 

lähilukua, eli aineiston tarkkaa ja perusteellista lukemista.21 Aluksi olen etsinyt 

aineistosta mielisairaanhoitajien koulutuksesta kertovaa tietoa, jota olen samalla arvioinut 

lähderiittisesti. Tämän jälkeen olen järjestänyt keräämäni aineiston kronologisiksi 

kokonaisuuksiksi, jotka olen erotellut teemoittelun avulla aiheiden mukaisiksi ylä- ja 

                                                 
19 Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 21–22. 
20 Eskola & Suoranta 2001, 19.  
21 Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 20–21.  
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alateemoiksi. Teemat ilmentävät mielisairaanhoitajien koulutuksessa korostuneita 

keskeisiä ilmiöitä ja ajanjaksoja.22  

Lopuksi olen liittänyt mielisairaanhoitajien koulutuksen keskeisen kehityskulun osaksi 

laajempaa mielisairaanhoidollista ja ammatillisen koulutuksen kontekstia. Käytännössä 

tämä on tarkoittanut analyysia, jossa olen kontekstoimisen avulla tulkinnut 

mielisairaanhoitajien koulutuksessa tapahtuneita muutoksia, osana laajempaa 

yhteiskunnallista kehitystä.23 Tekstin elävöittämiseen olen käyttänyt sitaatteja silloin, kun 

sitaatti on kiteyttänyt lähdeaineiston luonnetta erityisen kuvailevasti.24 Kvantitatiivista 

esitystapaa olen käyttänyt lähinnä jäsentääkseni määrällistä muutosta, joka on tapahtunut 

esimerkiksi mielisairaanhoitajakoulutuksen valmistuneiden määrässä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Tematisoinnista kts. Eskola & Suoranta 2001, 174–175.  
23 Hyrkkänen 2002, 200–203. 
24 Sitaattien käytöstä kts. Eskola & Suoranta 2001, 175.  
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1. KOULUTUKSEN ALKUTAIVAL 1906–1928 

1.1. Mielisairaanhoitaja ja hoitotyön muutos  

Mielisairaanhoitajien ammattikunta syntyi aikana jolloin sosiaali- ja terveysalojen 

ammatit yleisesti kehittyivät Suomessa. Näiden ammattien syntymisen taustalla vaikutti 

suomalaisen yhteiskunnan asteittainen modernisaatio, joka 1800-luvun jälkipuolelta 

lähtien muutti yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten arkielämää. Ymmärtääksemme, miksi 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta tuli ajankohtaista juuri 1900-luvun alussa, on 

tarkasteltava näitä muutoksia ja niiden yhteyksiä mielisairaanhoitoon.  

 

Mielisairaanhoito kansakunnan etuna 

1900-luvun kynnyksellä mielisairaanhoito oli murroksessa, ja mielisairaiden hoito siirtyi 

yhä enenevissä määrin perheyhteisöiltä yhteiskunnalle, kodeista mielisairaaloihin. Valtio 

oli 1860-luvulta lähtien valmistellut mielisairaanhoidon uudelleenjärjestämistä, sillä 

Lapinlahden sairaalan ja Seilin turvalaitoksen laitospaikat olivat käyneet 

riittämättömäksi. Vuosisadan lopulla laitospaikkoja lisättiin aktiivisesti rakentamalla 

uusia mielisairaaloita ja velvoittamalla kunnat perustamaan vaivaistalojen yhteyteen 

mielisairasosastoja, jotka oli tarkoitettu varattomille pitkäaikaissairaille.25 1800-luvulla 

laitoshoitoon päädyttiin useimmiten viimeisenä vaihtoehtona, johon turvauduttiin lähinnä 

väkivaltaisten tai itsetuhoisten sairaiden kohdalla. Vaikka valtaosa mielisairaista 

hoidettiin mielisairaaloiden ulkopuolella, kasvoivat sairaaloiden ja niiden potilasmäärät 

tasaisesti 1890-luvulta lähtien. 26 Seuraava asetelma kuvaa määrällistä kasvua vuosina 

1880–1920:  

Taulukko 1. Mielisairaalat ja potilasmäärät vuosina 1880–1920.27   
         
Vuosi: Sairaalat: Potilaat:    

1880 2 433    
1900 8 1361    
1920 15 3157    

 

                                                 
25 Eskola 1983, 205–206; Hyvönen 2008, 89–96.  
26 Kaila 1966, 169–172; Salo 1996, 56–57; Hyvönen 2008, 95–96.  
27 Salo 1996, 56.  
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Mielisairaalaverkoston muotoutuminen oli tyypillistä modernisoituville yhteiskunnille, 

joissa kansallisvaltion, palkkatyön ja psykiatrian kehitys olivat ajallisesti yhteydessä 

toisiinsa. Teollistuminen ja kaupungistuminen johtivat työnjaon eriytymiseen, mikä 

merkitsi ammatillista erityisosaamista edellyttäneiden palkkatöiden yleistymistä ja uusien 

ammattien syntymistä. Samalla julkisen vallan vahvistuessa perinteisesti perheyhteisöille 

mielletyt, kasvatukseen ja hoivaan liittyvät, tehtävät siirtyivät valtion organisoimille 

instituutioille.28 Mielisairaalaverkoston laajeneminen johti myös psykiatrien ja 

mielisairaanhoitajien määrälliseen kasvuun. Esimerkiksi vuonna 1903 mielisairaaloissa 

työskenteli yhteensä noin 112 hoitajaa, mutta vuoden 1919 lopulla jo pelkästään 

mielisairaaloissa hoitajien lukumäärä oli 118.29 Valtion omistamien Lapinlahden, 

Niuvanniemen ja Pitkäniemen sairaaloiden lisäksi vuonna 1920 mielisairaaloita oli 

kaksitoista, joten mielisairaanhoitajien kokonaismäärässä lienee tapahtunut 

potilasmäärien tavoin huomattavaa kasvua.  

1800-luvun mielisairaalat olivat Suomessa lähinnä säilytyslaitoksia, joihin ei juuri liitetty 

toiveita potilaiden parantamisesta. Länsimaissa, joissa mielisairaalaverkoston 

rakentuminen oli toteutunut miltei vuosisata Suomea aiemmin, oli mielisairaaloiden rooli 

alkanut muuttua. Tähän vaikutti lääketieteen ja psykiatrian yleinen kehitys, jossa 

mielisairaaloilla oli keskeinen merkitys. Pitkällä aikavälillä potilasaines lisäsi tietoisuutta 

erilaisista mielen sairauksista, mikä mahdollisti lääkäreiden lisääntyvän tietoisuuden 

mielen sairauksien diagnosoinnista ja hoidosta. Kehityksen myötä mielisairaaloihin ja 

mielisairaanhoitoon liitettiin yhä useammin pyrkimys sairaiden parantamisesta.30 

Euroopassa 1800-luvun kansallisvaltioiden rakentaminen johtivat valistuksen ja 

kansallisuusaatteen myötä terveyden ja kansalaisuuden uudelleenmäärittelyyn. 

Määritelmä terveestä ihmisestä muuttui, kun työstä ja työkykyisestä kansasta tuli 

kansallisvaltioiden kulmakivi. Mielisairaanhoito sai sen myötä uudenlaisen 

yhteiskunnallisen aseman, jossa psykiatrian tehtäväksi tuli kuntouttaa ja palauttaa 

mielisairaaloiden potilaat takaisin yhteiskuntaan työkykyisinä.31  

                                                 
28 Salo 1996, 58–60; Antikainen et al. 2006, 15–20. 
29 Komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajataropetuksen järjestämiseksi (jatkossa KM) 

1920:8, 8–9.  
30 1800-luvun mielisairaanhoito perustui ajatukseen, jonka mukaan sairas jäi sairaalan ulkopuolella ilman 

tarvitsemaansa hoitoa ja pahimmillaan altistui sairautta pahentaville tekijöille. Sairas oli siksi eristettävä 

mielisairaalaan, jonka järjestystä ja säännöllisyyttä korostaneessa ilmapiirissä varsinainen lääketieteellinen 

hoito alkoi. Pietikäinen 2014, 147–148.  
31 Salo 1996, 34, 61–63; Stark 2006, 32–33; Pietikäinen 2014, 142–143, 147; Scull 2015, 202–208. 
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Suomessa mielisairaaloiden muutos säilytyslaitoksista sairaaloiksi alkoi näkyä 1900-

luvun vaihteessa. Kansallisvaltion rakentaminen teki terveydestä kansansivistysprojektin, 

joka kietoi yhteen terveyskansalaisuuden ja täysivaltaisen poliittisen kansalaisuuden. 

Terveyden ylläpitämisestä tuli kansalaisen velvollisuus, joka edellytti valveutuneisuutta 

ja vastuullisuutta. Poliittisten oikeuksien laajentuessa myös terveyteen liittyvät oikeudet 

ja velvollisuudet nousivat yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Käytännössä terveyden 

ja työkyvyn vaalimisesta tuli yksilön moraalinen velvollisuus, jota valtiolla oli oikeus 

kontrolloida, sillä kansallinen etu meni yksilöiden edelle.32 Laajemmin taustalla vaikutti 

1800-luvun lääketieteessä voimistunut terveysaate, joka korosti ennaltaehkäisevää 

terveydenhoito-oppia. Terveys oli koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta ratkaiseva 

tekijä, sillä se oli perusta kansan kehitykselle, työteholle, puolustuskuntoisuudelle ja 

talouden elinvoimaisuudelle. Ihmishenkien ja työkuntoisuuden, eli terveyden, menetys 

kulminoituivat kansantaloudellisiksi tappioiksi.33  

Valtion näkökulmasta mielisairaat olivat pitkäaikaissairaita, jotka yhteiskunnan tukea 

tarvitsevina olivat lähinnä rasite nousujohteiselle taloudelle. 1900-luvun alussa mielen 

sairauksiin liitettiin myös pelko degeneraatiosta, joka oli fyysisenä ja henkisenä 

heikkoutena ilmenevää kansakunnan perinnöllistä rappeutumista. Degeneratiivinen 

taipumus saattoi ilmetä mielisairautena, vammaisuutena, rikollisuutena tai alkoholismina. 

Kansakunnan rappeutumista pyrittiin ennaltaehkäisemään rotuhygienialla, joka eskaloitui 

1930-luvulla sterilisointilakina. Laki oikeutti kehitysvammaisten ja mielisairaiden 

pakkosterilisaation ilman heidän omaa suostumustaan.34 Degeneraation pysäyttäminen 

oikeutti kulttuurisesti mielisairaiden laajamittaisen laitoshoidon, suuren säilöönoton.35 

Ilman yhteiskunnan väliintuloa degeneraatio olisi vaarantunut koko kansakunnan 

olemassaolon. Vuosisadan alun psykiatria otti näin lähtökohdakseen paitsi kontrollin, 

myös hoivan ja hoidon tehtävät.36  

Mielisairaaloihin 1900-luvun alussa kohdistuneita odotuksia kuvasti myös lääketieteen 

tohtori Atso Sarvilinnan siteeraama lääkintöhallituksen näkemys:  

                                                 
32 Harjula 2015, 31–33; 36.38; Salo 1996, 61–63; Pietikäinen 2014, 142–143; Ahlbeck et al. 2013, 9–10.  
33 Harjula 2007, 16–19; Harjula 2015, 38. 
34 Harjula 2007, 40–45, 52–53.  
35 Suuri säilöönotto tarkoittaa tässä yhteydessä länsimaissa noin vuosina 1800–1960 toteutunutta 

mielisairaiden ja muiden marginaaliryhmien siirtoa erilaisiin laitoksiin. Pietikäinen 2014, 142–143. 
36 Harjula 2007, 46–48; Salo 1996, 61–63; Ahlbeck et al. 2013, 9–10.  
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Sadat, jopa tuhannet mielisairaat, jotka kaikella varmuudella 

asianmukaisen hoidon kautta voisivat joko täydellisesti parantua tai 

ainakin tulla työkykyiseksi, tilanpuutteen takia mielisairashoitolaitoksissa 

jäävät aineiseksi henkiseen pimeyteen.37 

Mielisairaaloiden orastava roolin muutos johti vuosisadan alussa uudistuksiin, jotka 

kohdistuivat myös mielisairaanhoitajiin ja näkyivät kasvavina koulutuksellisina 

vaatimuksina. Seuraavaksi tarkastelen mielisairaanhoidon organisaatiotason muutoksia, 

jotka vaikuttivat mielisairaanhoitajien ammattikuvan muutokseen aikansa 

edistyneimmässä mielisairaalassa, Lapinlahdessa.  

 

Mielisairaanhoitajien kasvavat ammatilliset vaatimukset  

Lapinlahden sairaala perustettiin vuonna 1841 Helsinkiin. Valmistuessaan se oli 

ensimmäinen mielisairaanhoitoon tarkoitettu sairaala, ja sen ylilääkäriksi valittiin alalle 

erikoistunut Leonhard Fahlander. Lääketiede osana mielisairaiden laitoshoitoa oli melko 

uutta, sillä ennen vuotta 1811 hoitovastuu oli pääsääntöisesti papeilla. Nyt mielisairaat 

oli riivattujen sielujen sijaan alettu nähdä sairaina, joita pystyttiin lääketieteellisin keinoin 

auttamaa. Lapinlahden perustamisen myötä laitoshoito jakautui kahtia. Lapinlahdesta tuli 

sairaala, jonne Sarvilinnan sanoin ”kaikilta paikkakunnilta mielisairaita henkilöitä 

voidaan lähettää parannusta saamaan” ja Seilin turvalaitoksesta asuinsija 

parantumattomille.38  

Optimistisesta tavoitteesta huolimatta läpi 1800-luvun Lapinlahden arkea leimasi 

haasteellinen potilasaines, vähäinen potilasvaihto, pakkokeinot ja pula pätevistä 

hoitajista. Erityisesti ylilääkäri Thiodolf Saelanin aikana sairaala taantui vankilamaiseksi 

säilytyslaitokseksi, jonka potilaiden ajasta valtaosa kului eristyksissä selleihin lukittuina. 

Moni sairaalan uudistus toteutettiin lähiympäristön ja hoitohenkilökunnan ehdoilla, joissa 

potilaiden näkökulma jäi toiseksi. Esimerkiksi sairaalan suurten ikkunoiden alaosat 

muurattiin umpeen, jotta potilaiden huutelu ei haittaisi lähiympäristön elämää. Potilaiden 

                                                 
37 Sarvilinna siteeraa lääkintöhallituksen kertomusta vuodelta 1910. Sarvilinna 1938, 602.  
38 Sarvilinna 1938, 148; Eskola 1983, 203–205.  
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väkivaltaisuuden ja levottomuuden hillitsemiseksi toimintaa rajoittaneet pakkokeinot, 

kuten häkkisängyt ja pakkopaidat, olivat yleisessä käytössä vielä 1900-luvun taitteessa.39  

Muiden aikakauden mielisairaaloiden tapaan Lapinlahden hoitohenkilökunnalta puuttui 

kokonaan koulutus sairaanhoitoon. Vuosien 1860- ja 1870-lukujen mielisairaanhoidon 

kehitys oli vienyt mielisairaanhoito erilleen yleisestä sairaanhoidosta, kohti 

köyhäinhoitoa. Tämä näkyi muun muassa siinä, että samaan aikaan yleisten sairaaloiden 

hoitohenkilökunnassa koulutettujen sairaanhoitajien osuus vähitellen kasvoi. Valtion 

mielisairaaloiden hoitohenkilökunnalle laadittiin ensimmäiset viralliset 

pätevyysvaatimukset 1890-luvulla, mutta ne eivät sisältäneet lainkaan vaatimuksia 

terveydenhuoltoalan koulutuksesta – työhön opittiin vasta toimeen valinnan jälkeen. 

Ylihoitajien piti olla tyttökoulun tai kansakoulunopettajan koulutuksen käyneitä. 

Vanhemmilta hoitajilta tuli olla suoritettuna kansakoulu tai omata vastaavat tiedot. 

Molemmilta hoitajaryhmiltä edellytettiin vähintään vuoden työkokemusta 

mielisairaalassa. Nuoremmilta hoitajilta sen sijaan riitti ”taipumus mielisairaanhoitoon”, 

joka käytännössä lienee tarkoittanut hoitajan suurta fyysistä kokoa.40  

Hoitajilla oli suuri merkitys sairaalan arjessa, jota seuraava katkelma vuoden 1900 

Pitkäniemen sairaalan hoitajien järjestyssäännöistä kuvasti:  

Mielisairaala, todella täyttäessään tarkoitustaan, kaipaa ehdottomasti 

luotettavaa ja sopivaa hoitajaa. Sopimaton hoitaja aikaansaa monelle 

sairaalle vahingon, jonka tuhoavaa vaikutusta ei enää saata korvata. Sitä 

vastoin on taitava hoitaja sekä lääkärille että sairaalle aarre, jota ei voida 

kyllin suureksi arvostella. Hoitajan suuri tärkeys riippuu siitä asemasta ja 

työstä, joka sille laitoksessa kuuluu. Hoitaja pitää huolen sairaista niin 

päivin kuin öisin, pitää silmällä heitä työ- että lepohetkillä ja seuraa heitä 

kävelyille. Hoitajaan ja hoitajattareen perustuu viimeinkin kaikki. 

Parhaimmatkaan neuvot ja määräykset ovat hyvin vähäiseksi hyödyksi, jos 

ne väärin käsittäen ja taitamattomasti pannaan käytäntöön.41 

                                                 
39 Sarvilinna 1938, 425, 486–488; Kaila 1966, 169–170. Pakkokeinoista kts. Pietikäinen 2014, 171–172. 
40 I. Kalpa, ”Nykyinen sairaanhoitohenkilökunnan puute”. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 

(jatkossa Duodecim) 8/1939, 229–230; Sarvilinna 1938, 404–405; Harjula 2015, 98–99.  
41 I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaala 50-vuotias”. Mielisairaanhoitaja (jatkossa MH) 6/1950, 112.  
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Vuonna 1904 Lapinlahden uudeksi ylilääkäriksi valittiin Christian Sibelius, suomalaisen 

tieteellisen psykiatrian isä. Hänen tavoitteena oli modernisoida Lapinlahti 

uudenaikaiseksi sairaalaksi, joka vastaisi ajan mielisairaanhoidon ja psykiatrian 

vaatimuksia. Uudistukset edellyttivät laajoja remontteja, sillä koko osastojärjestelmä oli 

muutettava erilaisten potilasryhmien tarpeet huomioiden.42 Rauhallisia potilaita varten oli 

rakennettava avo-osastoja, joissa oli päiväsalit ja työskentelymahdollisuudet. Lisäksi oli 

tehtävä kylpyosastoja, jotta potilaille voitiin antaa aikakaudella suosittuja rauhoittavia 

kylpyhoitoja. Sibelius myös vaati koko sairaalassa kaikista pakkokeinoista luopumista, 

sillä hänen mielestään jokaiselle potilaalle oli taattava mahdollisimman suuri 

henkilökohtainen vapaus. Aikansa psykiatrien tapaan hän ajatteli, että pakkokeinot olivat 

haitallisia ja lisäsivät potilaiden haasteellista käyttäytymistä.43  

Sairaalan rakenteellisten muutosten ja hoitomuotojen uudistamisen lisäksi Sibeliuksen 

huomio kiinnittyi hoitohenkilökunnan kokoonpanoon ja koulutukseen. Osastojen johtoa 

varten perustettiin erilliset ylihoitajien (osastonhoitajien) virat, joihin palkattiin 

koulutettuja sairaanhoitajia. Muutos oli uraauurtava, sillä sen myötä koulutetut 

sairaanhoitajat alkoivat yleistyä mielisairaaloiden esimiestehtävissä. Muutos toi myös 

naiset miestenosastoille, sillä koulutetut sairaanhoitajat olivat naisia ja mielisairaaloiden 

osastot jakautuivat sukupuolten mukaisesti. Käytännössä siis miestenosastoilla 

työskenteli ainoastaan miehiä ja naistenosastoilla vain naisia. Sibeliuksen perustamille 

uusille osastoille palkattiin myös lisää henkilökuntaa, joten hoitohenkilökunnan 

kokonaismäärä potilaisiin suhteutettuna kasvoi. Lisäksi Sibeliuksen tavoitteena oli 

aloittaa mielisairaanhoitajien koulutus, jota alettiin suunnitella vuosisadan alussa.44  

Lapinlahdessa pakkokeinottomuutta oli yritetty jo Fahlanderin aikana 1850-luvulla, 

mutta hoitohenkilökunnan riittämättömyyden ja kouluttamattomuuden vuoksi uudistus 

oli jäänyt väliaikaiseksi.45 Myös hoitohenkilökunnan asenteet edellyttivät muutosta, sillä 

Saelanin aikana hoitajia oli syytetty moneen otteeseen potilaiden välinpitämättömästä, 

epäinhimillisestä ja jopa väkivaltaisesta kohtelusta.46 Käytännössä pakkokeinoista 

luopuminen edellytti hoitohenkilökunnan määrän lisäämistä, sillä potilaiden eristämisen 

                                                 
42 Potilasaines oli kirjavaa, sillä varsinaisten mielisairaiden lisäksi sairaaloihin suljettiin myös epileptikkoja, 

kehitysvammaisia ja vanhuksia. Kts. lisää: Pietikäinen 2014, 185, Kaarninen & Kaarninen 1990, 44–46. 
43 Sarvilinna 1938, 486–489, Kaila 1966, 176–177; Achté 1983, 110.   
44 Sarvilinna 1938, 489–491; Kaila 1966, 176–178. 
45 Sarvilinna 1938, 485–486.  
46 Sarvilinna 1938, 405; Achté 1974, 95–96; Achté 1991, 73–75.  
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tilalle tuli tehostettu valvonta. Osa potilaista tarvitsi jatkuvaa valvontaa, sillä he saattoivat 

olla vaarallisia paitsi itselleen, myös muille potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Vaikka 

pakkokeinot hoitomenetelmänä kyseenalaistettiin, oli niillä ollut merkitystä myös 

potilaiden ja hoitajien turvallisuuden kannalta.47 Sibeliuksen muutokset 

hoitohenkilökunnan suhteen olivat siis välttämättömiä, jotta sairaalan uudistukset 

pakkokeinoista luopumista myöten saatiin kokonaisvaltaisesti toteutettua. 

Hieman vastaavia muutoksia 1900-luvun vaihteessa oli koetettu tehdä Niuvanniemen ja 

Pitkäniemen sairaaloissa. Pakkokeinojen käytöstä oli mahdollisuuksien mukaan luovuttu 

molemmissa sairaaloissa, mutta ne olivat osittain käytössä hoitajien vähäisen määrän 

vuoksi. Potilaita oli pyritty ryhmittelemään myös sairauden laadun mukaisesti erilaisiin 

osastoihin.48 Niuvanniemen ylilääkäri Albert Björkman oli Sibeliuksen kanssa samoilla 

linjoilla hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Björkman oli opintomatkallaan Euroopassa 

kiinnittänyt huomiota hoitohenkilökunnan osaamistasoon, joka osassa sairaaloista oli 

korkeatasoista. Yksittäisissä sairaaloissa hoitajille oli järjestetty koulutusta.49  

1900-luvun alun modernisointi mukaili eurooppalaista mielisairaanhoidon kehitystä, joka 

levisi lääkäreiden opintomatkoilta Suomeen. Lapinlahdessakin lääkärinä vaikuttanut 

Ernst Therman kuvaili, miten Euroopassa mielisairaanhoidon edistyksen myötä 

suljettujen kasarmimaisten sairaaloiden tilalla oli huvilamaisia rakennuksia, jotka oli 

jaettu erilaisiin osastoihin. Mielisairaalamaisuutta oli hälvennetty muuttamalla potilaiden 

huoneet kodinomaisiksi ja makuuosastot yleisten sairaaloiden esimerkkien mukaisiksi. 

Muutos oli seurausta uudenlaisesta inhimillisestä sairauskäsityksestä – mielisairaita oli 

hoidettava mahdollisimman samalla tavalla, entä kaikkia muitakin sairaita. 

Pakkokeinoista luopuminen edellytti kuitenkin hoitohenkilökunnan määrän lisäämistä, 

minkä lisäksi oli suositeltavaa Ranskan ja Ruotsin esimerkkien mukaisesti palkata 

kaikille osastoille koulutettuja sairaanhoitajia.50 

Valtion tukemat opintomatkat Eurooppaan olivat suomalaisille lääkäreille tavanomainen 

väylä opiskella lääketieteen erityisaloja, jotka kotimaassa olivat vasta muotoutumassa.51 

1900-luvun vaihteessa useimmat mielisairaaloiden ylilääkärit tekivät vähintään 

                                                 
47 Mielisairaaloissa koetusta väkivallasta kts. Pietikäinen 2014, 189. 
48 Sarvilinna 1938, 394–399, 486; Malmivuori 1985, 60–61; Vuorio 2010, 57–58. 
49 Vuorio 2010, 53, 65. 
50 E. Therman, ”Yhtä ja toista psykiatrian alalta”. Duodecim 2/1904, 35–39. 
51 Pietikäinen 2014, 160.  
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muutaman kuukauden mittaisia opintomatkoja.52 Mielisairaaloissa toimineiden 

lääkäreiden vähäisen määrän vuoksi on todennäköistä, että he tunsivat henkilökohtaisesti 

toisensa ja heillä oli melko yhtenäinen näkemys suunnasta, johon suomalaista 

mielisairaanhoitoa oli edelleen kehitettävä.53 Kertyvä asiantuntijuus näkyi 

mielisairaanhoidon eri tasoilla. Akateemisen psykiatrian kehitystä kuvastaa esimerkiksi 

vuonna 1904 Sibeliuksen valinta maan ensimmäiseksi psykiatrian professoriksi. Vuonna 

1905 asetettiin Björkmanin johtama komitea suunnittelemaan mielisairaanhoidon 

valtakunnallista uudistusta. Aiemmat esimerkkini valtion mielisairaaloiden uudistuksista 

heijastivat asiantuntijuuden vaikutuksia myös käytännön mielisairaanhoidossa.54  

Mielisairaaloiden, psykiatrian ja mielisairaanhoidon kehitys muuttivat 

mielisairaanhoitajan ammattikuvaa. Uudistusten myötä hoitajista tuli hoitotyön tekijöitä, 

joilta edellytettiin uudenlaista otetta työhön. Samanaikaisesti mielisairaanhoitajien ja 

ylilääkäreiden välille rakentui kuilu, joka omalta osaltaan vauhditti keskustelua 

mielisairaanhoitajien ammatillisista vaatimuksista. Mielisairaanhoitajat koettiin yleisesti 

ongelmalliseksi työntekijäryhmäksi, mihin vaikutti kaksi tekijää. Ensinnäkin hoitajien 

vaihtuvuus ja työsuhteiden lyhytaikaisuus olivat yleistä kaikkialla, esimerkiksi 

Niuvanniemessä yhden vuoden aikana peräti 40 % hoitajista vaihtui.55 Vaihtuvuuteen 

vaikutti hoitajien työn luonne, pätevyysvaatimukset ja ammattiin valmistavan 

koulutuksen puute.  

Mielisairaanhoitajat työskentelivät lääkäreiden ja ylihoitajien ohjeistusten alaisina 

haasteellisissa olosuhteissa. Käytännössä he vastasivat potilaiden pääasiallisesta 

hoidosta, mutta myös potilashuoneiden ja osastojen siisteydestä. Työpäivät olivat pitkiä 

ja vapaa-aikaa vain vähän. Palkkausta työn vaativuuden nähden pidettiin pienenä. Lisäksi 

hoitajien oli asuttava sairaalassa, usein muutaman hoitajan kanssa jaetuissa huoneissa 

potilasosastojen yhteydessä. Asumisjärjestelyt olivat erityisen haasteellisia perheellisille 

mieshoitajille. Pätevyysvaatimukset ja yhtenäisen koulutuksen puute mahdollistivat sen, 

että hoitajat hakeutuivat mielisairaalaan töihin hyvin moninaisista lähtökohdista. Osa 

hoitajista taustoiltaan renkejä, piikoja, ulkotyöläisiä ja muita työmiehiä, joille työ 

sairaalassa oli alun alkaenkin väliaikaista. Mielisairaanhoitajan toimi oli väylä hakeutua 

                                                 
52 Vuorio 2010, 52–53; Achté 1991, 82–83; Kaarninen & Kaarninen 1990, 63. 
53 Achté et al. 1983, 15–20.  
54 Alanen et al. 1983, 49–50; Mielisairashoito-komitean mietintö (jatkossa KM) 1908:6, 1–3.  
55 Vuorio 2010, 65.  
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paremmin palkattuihin poliisin ja vanginvartijan ammatteihin. Naiset puolestaan jättivät 

työnsä avioituessaan.56 Työsuhteiden lyhytaikaisuus kuormitti mielisairaaloiden 

resursseja, sillä monet hoitajat lähtivät ”opittuaan talon tavoille”. Uusien hoitajien 

rekrytoiminen ja perehdyttäminen veivät aikaa, joka jo valmiiksi oli kortilla vapaampien 

hoitomenetelmien myötä.  

Toinen tekijä, joka ylilääkäreiden silmissä muotoutui ongelmalliseksi, oli hoitajien 

yhteiskunnallinen asema. Hoitajat edustivat luokkayhteiskunnan alempia kerroksia, 

joiden nähtiin kykenevän ennen kaikkea ruumiillisen työhön. Mielisairaaloiden uusien 

hoitomenetelmien ja tavoitteiden myötä hoitajien työ ei enää edustanut pelkästään 

fyysisen työn tunnusmerkkejä, vaan siihen liitettiin aiempaa vahvemmin näkemys 

koulutettujen sairaanhoitajien kutsumustyöstä ja sivistyneisyyden vaatimuksesta.57 

Ylilääkäreiden silmissä mielisairaanhoitajat näyttäytyivät pakkokeinoihin piintyneinä, 

sivistymättöminä ja jopa väkivaltaisina. Toisaalta hoitajat olivat tavallista kansaa, joiden 

näkemykset mielen sairauksista poikkesivat merkittävästi psykiatrien näkemyksistä. 

Pitkien työpäivien lisäksi hoitajien työhön liittyi alituinen pelko potilaiden 

arvaamattomuudesta ja väkivallasta. Siinä valossa ylilääkäreiden vaatimukset 

pakkokeinottomuudesta lienevät näyttäytyneen hoitajien kokemaa arkea vasten 

ristiriitaisilta. Käytännössä hoitajien koulutuksen puute ja suuri vaihtuvuus jarruttivat 

mielisairaanhoidon nykyaikaistamista. 

Hoitajien kouluttautumattomuus lienee korostunut myös siinä mielessä, että 

teollistumisen ja muiden yhteiskunnallisten muutosten yhteydessä koulutuksen merkitys 

kasvoi. Vuosisadan vaihteessa ammatteihin kouluttaminen oli yleisesti alkanut monella 

alalla kehittyä ja laajentua eri toimialojen ja ammattien sisäisiksi koulutusjärjestelmiksi.58 

Kyseessä oli siis eräänlainen yhteiskunnan tavallisen kansan ja korkeasti koulutetun 

eliitin välinen kulttuurinen yhteentörmäys, joka omalta osaltaan aiheutti ristiriitoja 

sairaalan toimintakulttuurissa. Mielisairaanhoidon laaja-alaiset muutokset johtivat siihen, 

                                                 
56 Kaarninen & Kaarninen 1990, 75; Vuorio 2010, 64–65, 84. 
57 Maatalousyhteiskunnassa hoivatyö oli kuulunut perinteisesti naisten tehtäviin. Teollistumisen edetessä 

näistä tehtävistä eriytyi hoivatyön ammatteja, joiden edustajat olivat tyypillisesti naisia. 1900-luvun 

vaihteessa sairaanhoitajat tulivat ylemmistä sosiaaliluokista, joilla osalla oli ulkomailla hankittu koulutus. 

Kätilöt olivat usein talonpoikais- ja käsityöläistaustaisia. Järvinen 1993, 15–16, 27–31, Sarkio 2007, 290–

292.  
58 Klemelä 1999, 192–193. 
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että mielisairaaloiden sisäisiä ongelmia ja ristiriitoja pyrittiin ratkaisemaan koulutuksen 

avulla. 

 

1.2. Itsenäisestä opiskelusta mielisairaanhoitajakursseille  

Vuoden 1906 koulutusohjelma käynnistää koulutuksen 

Ensimmäinen askel kohti mielisairaanhoitajien säännöllistä koulutusta otettiin vuonna 

1906, kun osana mielisairaanhoidon uudistamista Lapinlahden, Niuvanniemen ja 

Pitkäniemen sairaaloiden ylilääkärit laativat lääkintöhallitukselle aloitteen 

koulutusohjelmasta, joka hyväksyttiin saman vuoden joulukuussa. Mielisairaanhoitajien 

koulutusohjelma yhdistettiin palkankorotukseen, jonka toivottiin motivoivan hoitajia 

kouluttautumaan vapaaehtoisesti. Tavoitteena oli näin saada toimeensa kykenevää ja 

osaavaa hoitohenkilökuntaa, joka vastasi käytännön mielisairaanhoidosta.59 Opintojen 

pohjakoulutusvaatimuksena oli kansakoulu (tai vastaavat tiedot) ja kuuden kuukauden 

työkokemus mielisairaalassa. Käytännössä opinnot olivat fysiologian, anatomian, yleisen 

sairaanhoidon, terveyden- ja mielisairaanhoidon alkeiden itseopiskelua, josta suoritettiin 

ylilääkärille kirjallinen tai suullinen koe.60  

Ammatillisen koulutuksen muotoutumista tutkineet kasvatussosiologit Kirsi Klemelä ja 

Marjo-Riitta Järvinen ovat kuvailleet mielisairaanhoitajien koulutuksen alkuvaihetta 

avustavan hoitohenkilökunnan käytännön työhön perehdyttämiseksi.61 Näkemys on 

kuvaava, sillä vuoden 1906 koulutusohjelma aloitti mielisairaanhoitajien koulutuksen, 

jota ei kuitenkaan vielä ollut koulumaista järjestelmällistä ja säännöllistä opiskelua. 

Vuonna 1910 annetun asetuksen mukaan mielisairaaloiden hoitajaksi voitiin ottaa 

”hyvämaineinen henkilö, jolla oli taipumusta ja tottumusta sairaanhoitoon”.62 Kokeen 

suorittaminen ei johtanut minkäänlaiseen mielisairaanhoitajan ammattitutkintoon, sillä se 

oikeutti ainoastaan pääsyn parempaan palkkaluokkaan. Koulutus oli myös suunnattu 

mielisairaalassa jo työskenteleville, joten sen kautta ei pyritty tuottamaan valmiiksi 

ammattitaitoisia hoitajia Vuoden 1906 koulutusohjelmalla oli kuitenkin iso merkitys, sillä 

                                                 
59 KM 1908:6, 131–132. 
60 Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö (jatkossa KM) 1945:10, 31; 

Kaarninen & Kaarninen 1990, 79. Kts. myös Sarvilinna 1938, 469. 
61 Järvinen 1993, 38; Klemelä 1999, 164.  
62 Armollinen Asetus sairaanhoitohenkilöistä Suomessa 18.9.1910. Suomen suuriruhtinaanmaan 

asetuskokoelma 14/1911. 
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sen myötä alkoi koulutuksen välityksellä tapahtuva sairaanhoidon ja hoitotyön 

integroiminen osaksi mielisairaanhoitoa. Samalla alkoi vähitellen rakentua käsitys 

mielisairaanhoitajista ammattiryhmänä, jolta edellytettiin yhtenäisen koulutuksen 

tuottamaa tietotaitoa mielisairaanhoitajan toimen harjoittamiseen.  

Mielisairaanhoitajien koulutuksen aloitusvuodesta on lähdeaineistossa ja 

tutkimuskirjallisuudesta kahdenlaista tietoa. Sairaanhoitajien koulutuksen uudistamista 

käsittelevässä komiteanmietinnössä (1920:8) aloitusvuodeksi mainitaan vuosi 1904.63 

Tutkimuskirjallisuudessa lähdettä on käytetty esimerkiksi Klemelän, Järvisen ja 

Tiilikkalan koulutuksen historiaa käsittelevissä tutkimuksissa.64 Muissa 

sairaanhoitohenkilöstön koulutuksen uudistamista käsittelevissä komiteanmietinnöissä 

aloitusvuodeksi esitetään vuosi 1906.65 Mielisairaanhoitoa sekä psykiatriaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa käytetään myös vuotta 1906.66 Sarkio huomioi molemmat vuodet.67 

Oman tutkimukseni perusteella ajattelen, että komiteanmietinnössä 1920:8 on 

kirjoitusvirhe. Vertaamalla mietintöä muun lähdeaineiston perusteella rakentuvaan 

kuvaan mielisairaanhoitajien koulutuksen alkuvaiheista, on perusteltua tulkita, että 

mietinnössä tarkoitetaan koulutuksessa vuosina 1906 ja 1914 tapahtuneita muutoksia. 

Vuoden 1906 koulutusohjelman pohjalta rakentui Lapinlahdessa, Niuvanniemessä ja 

Pitkäniemessä erilaisia koulutuskäytäntöjä, joiden tarkoitus oli edistää ja helpottaa 

mielisairaanhoitajien opiskelua. Esimerkiksi Niuvanniemessä vuodesta 1908 lähtien 

järjestettiin työpäivien päätteeksi luentoja kaksi kertaa viikossa. Sairaalan alilääkäri 

luennoi hoitajille mielisairaanhoidosta ja hygieniasta, jonka lisäksi hoitajia ohjattiin 

anatomian, fysiologian ja terveysopin opinnoissa. Pitkäniemessä taas järjestettiin kolmen 

kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja, jollaisen oli vuoteen 1913 mennessä suorittanut 

lähes 200 opiskelijaa. Harjoitteluun osallistujat työskentelivät sairaalassa tehden heille 

määrättyjä tehtäviä. Jakso toimi sekä perehdytyksenä että soveltuvuuskokeena alalle, sillä 

hyvin suoritetun harjoittelun jälkeen avautui mahdollisuus päästä Pitkäniemeen 

vakituiseksi mielisairaanhoitajaksi.68 

                                                 
63 KM 1920:8, 8. 
64 Klemelä 1999, 164; Järvinen 1993, 38; Järvinen 1997, 63; Tiilikkala 2011, 323. 
65 KM 1945:10, 31; Mielisairaanhoitajien koulutuskomitean mietintö (jatkossa KM) 1958:17, 1–2. Kaikissa 

Mielisairaanhoitaja -lehden koulutuksen historiaa käsittelevissä artikkeleissa aloitusvuosi on 1906.  
66 Sarvilinna 1938, 469, 489; Kaila 1966, 178; Achté 1991, 85. 
67 Sarkio 2007, 57. 
68 KM 1920:8, 8; Vuorio 2010, 66; Kaarninen & Kaarninen 1990, 75–76. 
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Pitkäniemen ylilääkäri ja lääkintöneuvos Ilmari Kalpan mukaan vuoden 1906 

koulutusohjelma oli alusta lähtien väliaikainen ja edellytti jatkokehitystä.69 Keskustelua 

sen kehitystarpeista käytiin Björkmanin komiteassa, joka kuitenkin päätyi toteamaan, että 

oli toistaiseksi liian varhaista arvioida koulutusohjelman tavoitteiden toteutumista tai 

esittää muutosehdotuksia. Komitea piti kiireellisempänä asiana hoitajien asuntotilanteen 

parantamista, sillä etenkin mieshoitajista oli edelleen pula.70 Koulutusohjelman 

väliaikaisuus selittää erilaisten koulutuskäytäntöjen muotoutumisen melko pian sen 

jälkeen, kun väylä opiskeluun ylipäätään tuli mahdolliseksi. Vaikka Björkmanin komitea 

ei pitänyt ajankohtaisena koulutusohjelman kehittämistä, oli kuitenkin jo olemassa 

viitteitä siitä, ettei hoitajien kouluttautuminen edennyt ylilääkäreiden toivomalla tavalla.  

Keskustelu mielisairaanhoitajien sivistyksen ja koulutuksen puutteesta kärjistyi 1910-

luvun taitteessa Niuvanniemessä. Ylilääkäri Björkmanin mielestä kouluttautumattomat 

hoitajat ”eivät osanneet puhua sairaille kärsivällisesti ja vastuunalaisesti”.71 Hoitajilta 

puuttui kutsumus sairaiden parissa työskentelyyn, sillä hoitajaksi hakeutuvien 

keskuudessa ammatin puute, lyhytaikaiset työsuhteet ja työttömyys olivat yleistä. 

Björkmanin mielestä tällaisella taustalla ei ollut edellytyksiä toimia hoitajana, koska: 

– – harva oli käynyt kansakoulun, moni ei osannut kirjoittaa nimeänsäkään 

ja siveellisessä suhteessa kaipasivat varmaan useimmat niitä luonteen 

ominaisuuksia, jotka yksinään luovat hyvän hoitajan, varsinkin 

mielisairashoidon alalla”.72 

Lopulta keskustelu ajautui palkkariitaan, jonka seurauksena valtaosa Niuvanniemen 

miespuolisista hoitajista irtisanoutui. Hoitajat olivat vaatineet vastaavaa palkkaa entä 

koulutetuilla sairaanhoitajilla, vaikka he eivät olleet suorittaneet edes vuoden 1906 

koulutusohjelman mukaisia opintoja.73  Björkmanin mielestä hoitajien vaatimukset olivat 

kohtuuttomia ja osoittivat ainoastaan:  

– – mitenkä ahdas heidän henkinen näköpiirinsä on, mitenkä vähän he 

ymmärtävät ammattinsa vaatimuksia. He eivät katso tarvitsevansa mitään 

                                                 
69 I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148–150. 
70 KM 1908:6, 131–132.  
71 Vuorio siteeraa ylilääkäri Albert Björkmanin laatimaa Niuvanniemen vuosikertomusta vuodelta 1904. 

Vuorio 2010, 64. 
72 Malmivuori siteeraa sivulla 72 Niuvanniemen sairaalan ylilääkäri Albert Björkmanin 

lääkintöhallitukselle lähettämää kirjettä vuodelta 1908 (nro 209/1908). Malmivuori 1985, 71–73.  
73 ”Hoitajaveteraanin kertomaa”. MH 5/1951, 76–77; Malmivuori 1985, 71–73.  



24 

 

kouluttamista, mitään tietoja, joitten avulla he paremmin perehtyisivät 

siihen toimeen, jonka he ovat ottaneet täytettäväkseen.74  

Palkkariidan aikana Niuvanniemessä mielisairaanhoitajana toiminut August Miettinen 

muisteli vanhuudenpäivillään työvoimatilannetta, jonka Björkman joutui ratkaisemaan 

kaikkien miespuolisten hoitajien irtisanouduttua:  

Lähteneiden tilalla asetettiin hoitajattaria osastoille ja uusia hoitajattaria 

otettiin keittiöstä, pesulasta jne.75  

Niuvanniemen tapahtumat nostivat esiin mielisairaaloissa edelleen esiintyneet ongelmat, 

joita liki vuosikymmenen verran oli jo yritetty ratkaista. Toisaalta puutteelliset opinnot 

kansakoulussa loivat myös käytännön ongelmia, sillä sairaanhoitajaoppilaillakin 

vuosisadan vaihteessa ilmeni hataran kirjoitus- ja lukutaidon vuoksi jaksamisen ja 

ehtimisen vaikeuksia omaksua pitkien työpäivien ohella opinnoissa vaaditut tiedot ja 

taidot.76 Näkemystä tukee myös se, että mielisairaanhoitajien valintakriteerit kiristyivät 

1910-luvun taitteessa, sillä hoitajien valinnassa alettiin suosia yhä enemmän kansakoulun 

kokonaan suorittaneita.77 

 

Kohti virallisia kursseja 

Askel kohti säännöllistä mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmää otettiin, kun Sibelius 

järjesti keväällä 1913 Lapinlahdessa kymmenen viikkoa kestäneen 

mielisairaanhoitajakurssin. Kurssi herätti mielenkiintoa laajemminkin, sillä Sibelius sai 

kyselyitä mukaan pääsystä sairaalan ulkopuoleltakin. Myönteisen vastaanoton 

innoittamana Sibelius anoi lääkintöhallitukselta vuotuista menoerää kuusi kuukautta 

kestäville mielisairaanhoitajakursseille, joille otettaisiin kahdeksan oppilasta kerrallaan. 

Kursseja varten Lapinlahteen perustettiin erillinen virka ylihoitajalle, jonka tehtävänä oli 

toimia opetushoitajana ja vastata kursseja varten perustetusta opetusosastosta. 

Opetushoitajan virkaan valittiin äidilliseksi opastajaksi kuvailtu sairaanhoitaja Lyyli 

Svahn, joka toimi virassaan vuoteen 1937 asti. Sibeliuksen suunnitelmana oli järjestää 

                                                 
74 Malmivuori siteeraa Björkmanin lääkintöhallitukselle lähettämää kirjettä vuodelta 1908 (nro 209/1908). 

Malmivuori 1985, 73. 
75 ”Hoitajaveteraanin kertomaa”. MH 5/1951, 77.  
76 Kts. Sarkio 2007, 85.  
77 ”Vanha veteraani muistelee”. MH 6/1950, 114; ”Hoitajaveteraanin kertomaa”. MH 5/1951, 76–77.  



25 

 

uusi kurssi heti syksyllä 1913, mutta rahoitus lääkintöhallitukselta järjestyi vasta keväälle 

1914.78 

Keskustelu mielisairaanhoitajien koulutuksesta jatkui syksyllä 1913 Suomen Psykiatrisen 

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa. Mielisairaaloihin kaivattiin lisää 

koulutettuja sairaanhoitajia, jotta avustavan hoitohenkilökunnan koulutus olisi 

helpompaa. Lisäksi kurssien tueksi oli saatava mahdollisimman pian mielisairaanhoitoa 

käsittelevä oppikirja.79 Syyskokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta Lapinlahden 

esimerkin mukaisesti mielisairaanhoitajakurssit laajenivat Pitkäniemeen, jossa 

marraskuussa 1913 järjestettiin kolmen kuukauden mittainen kurssi. Ensimmäiselle 

kurssille osallistui 57 hoitajaa, joista 47 oli Pitkäniemen omaa henkilökuntaa ja 10 

muualta tullutta. Heistä 50 valmistui, mutta tietoa keskeyttämiseen johtaneista syistä ei 

ole. Kurssitoiminta jatkui maaliskuussa 1914, jolloin aloitti kaksi erillistä viisi kuukautta 

kestänyttä kurssia.80 

Lapinlahden ja Pitkäniemen kurssit olivat perusta viralliselle mielisairaanhoitajien 

koulutukselle, joka alkoi vuonna 1914 ja laajeni sairaaloiden oman hoitohenkilökunnan 

perehdytyksestä kaikille avoimeksi koulutukseksi. Vuoden 1906 koulutusohjelma säilyi 

ennallaan mielisairaanhoitajakurssien rinnalla.81 Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan 

virallisten mielisairaanhoitajakurssien sisältöä ja käytäntöä.   

 

1.3. Viralliset mielisairaanhoitajakurssit  

Mielisairaanhoitajien virallinen koulutus alkoi vuonna 1914. Koulutuksen on katsottu 

muuttuneen viralliseksi, kun senaatti hyväksyi mielisairaanhoitajakursseille säännöllisen 

määrärahan ja lääkintähallitus vahvisti kurssien opetusohjelman.82 Vuodesta 1914 lähtien 

mielisairaanhoitajien koulutus muuttui järjestelmälliseksi ja säännölliseksi. 

Koulutusjärjestelmän vakiintuminen merkitsi suurta edistysaskelta mielisairaanhoidon 

                                                 
78 KM 1945:10, 31; Sarvilinna 1938, 489–490; ”Lapinlahden sairaala toiminut 100 vuotta”. MH 6/1941, 

75, 78. 
79 Achté et al. 1983, 16–18.  
80 Sarvilinna 1938, 405; I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 

6/1953, 148–150. Kts. myös Kaarninen & Kaarninen 1990, 77–78.  
81 Esimerkiksi Nikkilän sairaalassa järjestettiin vuoden 1906 koulutusohjelman pohjalta erillisiä 

mielisairaanhoitajakursseja sairaalan omalle hoitohenkilökunnalle. Tuovinen 2009, 39–40. 
82 Sarvilinna 1938, 405–406, 489; KM 1958:17, 1–2; Mielisairaanhoitajatoimikunnan mietintö (jatkossa 

KM) 1967:B22, 5.  
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kehityksessä, sillä Kalpan sanoin, se tarkoitti ”sen tosiseikan tunnustamista, että 

mielisairaanhoitokin oli ala, johon oli valmistauduttava ja jota oli opittava”.83  

 

Järjestelmällistä koulutusta 

Mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmän hallinto rakentui kolmiportaisesti. 

Siviilitoimituskunnan (itsenäistymisen jälkeen sisäasiainministeriö) alaisuudessa 

toiminut lääkintöhallitus vastasi maan terveydenhuollon kehityksestä ja valvonnasta. 

Siviilitoimituskunta teki viime kädessä lääkintöhallituksen esitysten perustalta päätökset, 

jotka koskivat esimerkiksi rahoitusta tai lainsäädäntöä. Lääkintöhallitus johti 

keskusviranomaisen ominaisuudessa mielisairaaloiden toimintaa ja 

terveydenhuoltoalojen (sairaanhoitajat, kätilöt) koulutusta, joten myös 

mielisairaanhoitajien koulutus keskittyi sen alaisuuteen. Lääkintöhallituksen tehtävä oli 

laatia muun muassa ohjesäännöt, joiden perustalta varsinainen mielisairaanhoitajien 

koulutustoiminta järjestettiin. Ohjesäännöt määrittelivät esimerkiksi koulutusohjelman 

laajuuden, sisällön, hakukelpoisuuden ja koulutuksen tuottaman pätevyyden.84 

Mielisairaanhoitajien koulutuksen käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta vastasivat 

valtion mielisairaalat.85 Erillisiä oppilaitoksia tai johtokuntia ei perustettu, vaan 

sairaaloiden ylilääkärit johtivat mielisairaanhoitajien koulutusta osana mielisairaalan 

toimintaa. Koulutus keskittyi alkuvaiheessa Lapinlahteen ja Pitkäniemeen. Käytännön 

opetuksen järjestelyistä vastasi ylilääkäri ja ylihoitaja. Opetusvastuu oli sairaalan 

lääkäreillä ja ylihoitajilla, jota varten esimerkiksi Lapinlahdessa laadittiin erillinen virka 

vastaamaan opetustoimintaa ja johtamaan oppilaskotia. Kurssien rahoitus sisällytettiin 

mielisairaaloiden vuosittaiseen menoerään, mikä mahdollisti tarvittavien opettajien, 

                                                 
83 I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148–150. 
84 Klemelä 1999, 184–187; Heikkinen 2011, 71; Tiitta 2009, 40–43; Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- 

ja työnjakokomitean mietintö (jatkossa KM) 1954:9, 25–26. 
85 Valtion, kuntien ja kuntayhtymien mielisairaaloista sekä kunnalliskotien mielisairasosastoista valtion 

mielisairaaloita pidettiin laadukkaimpina, sillä niiden johtajien tuli olla koulutettuja lääkäreitä ja 

mielisairaanhoitoon perehtyneitä. Mielisairaanhoitojärjestelmässä valtion sairaalat oli tarkoitettu potilaiden 

parantamiseen, kun alkuvaiheessa muut sairaalat olivat lähinnä parantumattomasti sairaiden ”säilytystä” 

varten. Kts. esim. Harjula 2015, 98–108.  
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opetustilojen ja -välineiden sekä oppilaskodin hankinnan. Käytännössä koulutustoiminta 

tapahtui niukkojen taloudellisten resurssien puitteissa.86  

Mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmä rakentui samalla tavalla, entä muutkin 

ammatilliset koulutusjärjestelmät 1900-luvun alussa. Ammatillinen koulutus toimi 1960-

luvulle asti elinkeinoaloittain eri ministeriöiden alaisuudessa. Jokaista alaa kehitettiin 

erikseen, mikä merkitsi lukuisia hyvin erilaisia ammattiin valmistavia 

koulutusjärjestelmiä. Käytännössä koulutusjärjestelmät kehittyivät käytännön työelämän 

tarpeista käsin ja muotoutuivat kullekin toimialalle luontevimmalla tavalla. Kätilöiden ja 

sairaanhoitajien koulutus tapahtui oppilaitoksissa, jotka toimivat sairaaloiden 

yhteydessä.87 Mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmä oli siis luonnollinen jatkumo ajan 

mielisairaaloiden toiminnalle ja osa ammattiin valmistavien koulutusjärjestelmien 

kehitystä.  

Ensimmäiset ohjesääntöjen mukaiset kurssit pidettiin Lapinlahdessa maaliskuussa ja 

Pitkäniemessä marraskuussa 1914. Ohjesääntöjen mukaan oppilaiden oli jossain määrin 

perehdyttävä mielisairaanhoidon eri puoliin. Nähdäkseni sairaaloiden ohjesäännöt 

poikkesivat alkuvaiheessa jonkin verran toisistaan, sillä koulutuskäytännöt muotoutuivat 

hieman erilaisiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä koulutuksen ajallinen kesto, joka on 

varmasti vaikuttanut opintojen sisältöön ja laajuuteen. Lapinlahdessa kurssit kestivät 

alusta lähtien kuusi kuukautta, mutta Pitkäniemessä ne laajenivat kolmen kuukauden 

mittaiseksi vasta vuonna 1916. Vuodesta 1917 lähtien koulutusaika laajeni molemmissa 

paikoissa yhden vuoden mittaiseksi, joskin lääkintöhallitus vahvisti muutoksen vasta 

vuonna 1922.88  

Mielisairaalaverkoston laajeneminen jatkui 1920-luvun taitteessa, jolloin 

mielisairaaloiden hoitopaikoista oli edelleen huutava pula. Itsenäistymisen jälkeen 

mielisairaaloiden valtionavun ehtoja muutettiin, mikä helpotti kuntayhtymien yhteisten 

piirimielisairaaloiden perusteella. Vuosien 1923–1932 aikana rakennettiin peräti 11 uutta 

piirimielisairaalaa, mutta pula hoitopaikoista jatkui.89 Tutkija Minna Harjula on esittänyt, 

                                                 
86 KM 1954:9, 26; Sarvilinna 1938, 405–406, 489–490; Vuorio 2010, 96–98; Kaarninen & Kaarninen 1990, 

78–79. 
87 Klemelä 1999, 192–196; Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 30–33; Heikkinen 2011, 71; Järvinen 

1997, 65–71.  
88 Sarvilinna 1938, 405–406, 489; I. Kalpa, ”Pitkäniemen mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 

148–150. 
89 Elosuo & Harenko 1983, 151–152; Kaila 1966, 178–179. 
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että mielisairaaloiden kysynnän kasvu johtui voimistuneesta rotuhygieenisestä 

ilmapiiristä, jossa valtion selvitysten perusteella degeneroitumisvaarassa olevien määrä 

oli nousussa. Kansakuntaa uhannutta perinnöllistä rappeutumista pyrittiin hallinnoimaan 

siirtämällä mieleltään sairastuneet muiden riskiryhmien tavoin laitoksiin.90 Toisaalta 

lääketieteen kehittyessä, mielisairaalajärjestelmän vahvistuessa ja potilaspaikkojen 

lisääntyessä yhä useampi sairastunut pystyttiin tunnistamaan ja siirtämään sairaalaan 

hoidon piiriin. Julkisen vallan harjoittaman ”suuren säilöönoton” vastapainona, myös 

omaisten kynnys siirtää sairastunut lähiomainen sairaalaan, madaltui käsitysten 

muuttuessa.91  

Mielisairaaloiden kiihtyvä rakentaminen enteili myös hoitajien kasvavaa tarvetta, joka 

nosti mielisairaanhoitajien koulutuksen jälleen ajankohtaiseksi keskustelunaiheeksi. 

Vaikka mielisairaanhoitajien koulutusohjelma oli hyvää vauhtia vakiinnuttanut 

asemansa, punnittiin 1920-luvun taitteessa vaihtoehtoista tapaa tuottaa päteviä hoitajia 

mielisairaaloihin. Sairaanhoitajien koulutuksen uudistamista käsitellyt komitea linjasi, 

että mielisairaaloiden järjestämä koulutus pitäisi sulauttaa osaksi sairaanhoitajan 

tutkintoa. Muutosta perusteltiin sivistysmaiden mielisairaaloiden lääkäreiden ja johtajien 

yleisellä näkemyksellä, jonka mukaan mielisairaanhoitajat oli korvattava kokonaan 

koulutetuilla sairaanhoitajilla. Näkemys ei ollut uusi, sillä vastaava ajatus oli muutamaa 

vuotta aiemmin esitetty myös Suomen Psykiatrisen Yhdistyksen kokouksessa.92 

Komitean mukaan mielisairaaloiden hoitohenkilökunnan sisäistä työnjakoa olisi muutettu 

siten, että mielisairaanhoitajien työtehtävät olisi jaettu varsinaisten sairaanhoitajien ja 

siivoojien kesken. Sairaanhoitajat olisivat vastanneet pelkästään potilaiden hoitotyöstä ja 

siivoojat mielisairaanhoitajien ”karkeammasta työstä”. Tämä olisi merkinnyt 

sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä 25:llä.93 Nähdäkseni uudistuksen 

toteutus olisi muuttanut huomattavasti mielisairaalan hoitohenkilökunnan 

koulutusrakennetta, sillä hoitajien työnkuva eriytyi nimenomaan koulutuksen perusteella. 

Koulutetut sairaanhoitajat toimivat esimiestehtävissä ylihoitajina ja osastonhoitajina, ja 

mielisairaanhoitajat vastasivat käytännön hoitotoimista sairaanhoitajien alaisuudessa.94 

Uudistuksen myötä mielisairaaloiden hoitajakunta olisi myös naisistunut, sillä 1960-

                                                 
90 Harjula 2007, 43–46.  
91 Pietikäinen 2014, 184–186.  
92 KM 1920:8, 13–14, 49; Achté et al. 1983, 18.  
93 KM 1920:8, 13–14. 
94 KM 1945:10, 22–23, 31–32; KM 1954:9, 35. 
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luvulle asti miehet eivät voineet kouluttautua sairaanhoitajiksi. Komitean mukaan 

mielisairaaloissa olisi kuitenkin edelleen tarvittu miehiä apuhoitajan ominaisuudessa 

”edustamaan ruumiillista voimaa”.95   

Uudistusmielisyydestä huolimatta komitea totesi, että muutos tulisi tapahtumaan 

vähitellen. Ajankohtaista sillä hetkellä oli Sibeliuksen suosituksen mukaisesti lisätä 

mielisairaanhoito pakolliseksi oppiaineeksi sairaanhoitajien opetusohjelmaan, sillä 

sellaisenaan koulutus ei antanut riittäviä valmiuksia mielisairaanhoitoon. Komitea 

huomautti myös, että sairaanhoitajat tarvitsivat osaamista mielisairaanhoidossa myös 

mielisairaaloiden ulkopuolella.96 Kaavailtu uudistus jäi siltä erää kuitenkin suunnittelun 

asteelle, sillä lääkintöhallitus ja sairaanhoitajajärjestöt eivät päässeet yksimielisyyteen 

sairaanhoitajakoulutuksen uudistamisen suuntaviivoista.97 

Komitean kannanotto kuvasti hyvin kehitystä, joka mielisairaanhoidossa oli 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä tapahtunut. Mielisairaalat olivat nimensä mukaisesti 

sairaaloita, joiden hoitohenkilökunnalta edellytettiin yhä laajempaa osaamista 

sairaanhoidossa. Komitean esittämä vaihtoehtoinen koulutussuunnitelma ei kuitenkaan 

ratkaissut mielisairaanhoitajien kasvavaa tarvetta. Tilanteeseen reagoitiin aloittamalla 

keskustelut mielisairaanhoitajien koulutustoiminnan laajentamisesta Niuvanniemeen, 

joka Pitkäniemen ja Lapinlahden tavoin oli valtion sairaala. Koulutus päästiin aloittamaan 

vuonna 1922 ja sen erityisenä tavoitteena oli kouluttaa päteviä mielisairaanhoitajia Itä-

Suomen alueelle. Niuvanniemen mielisairaanhoitajien kurssit kestivät alusta lähtien 

vuoden ja opetusohjelma mukaili Pitkäniemen ja Lapinlahden opetusta.98   

 

Opiskelijaksi mielisairaanhoitajakursseille 

Ohjesääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävät mielisairaanhoitajakurssit 

olivat avoimia kaikille, jotka täyttivät hakukelpoisuuden. Hakijoiden tuli olla 20–35 

vuoden ikäisiä miehiä tai naisia, joiden pohjakoulutuksena oli kansakoulu tai vastaavat 

tiedot. Mukaan otettiin myös mielisairaanhoitajana jo työskenteleviä.99 Tietoa siitä, miten 

                                                 
95 KM 1920:8, 13–14; Järvinen 1993, 77–79.  
96 KM 1920:8, 14. 
97 Sarkio 2007, 80–85. 
98 Vuorio 2010, 96–97. 
99 Sarvilinna 1938, 405–406; I. Kalpa, ”Pitkäniemen mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148–

150. 
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kansakoulua vastaavat tiedot määriteltiin tai tulkittiin, ei ole löytynyt. Työikäisten 

keskuudessa vielä 1920-luvullakin oli yleistä, että opinnot kansakoulussa olivat jääneet 

puolitiehen.100 Tämän vuoksi pidän todennäköisenä, että pohjakoulutusvaatimusten 

tulkinnanvara laajensi kelpoisten hakijoiden määrää ja mahdollisti jokaisen aloituspaikan 

täyttämisen. Sopivista hakijoista oli myös pulaa, sillä esimerkiksi Niuvanniemessä vasta 

vuonna 1927 päästiin valitsemaan osanottajat ja täyttämään miehille varattu 

opiskelijakiintiö.101  

Koulutukseen valittujen opiskelijoiden määrä vaihteli jonkin verran eri vuosina, 

vaihdellen 8–30 valitun välillä.102 1920-luvulla hoitajien koulutustarpeen kasvu näkyi 

Pitkäniemessä aloituspaikkojen määrällisenä kasvuna: 

Taulukko 2. Pitkäniemen aloituspaikat vuosina 1920–1928.103  

Vuosi: Määrä: 

1920 20 

1922 24 

1928 34 

 

Koulutukseen valituista opiskelijoista päätti aina sairaalan ylilääkäri.104 Tarkkaa tilastoa 

mielisairaanhoitajien koulutukseen hakeneiden henkilöiden määristä tai 

pohjakoulutuksesta ei ole löydettävissä, mutta oletettavasti hakijat olivat pääsääntöisesti 

kansakoulun kokonaan tai osittain suorittaneita.105 Hakijoille oli varattu sukupuolten 

mukaiset kiintiöt, esimerkiksi Niuvanniemessä valittiin ensisijaisesti kymmenen naista ja 

viisi miestä. Sairaaloiden potilasosastot jakautuivat miesten- ja naistenosastoihin, mutta 

miespuoliset hoitajat saivat työskennellä ainoastaan miehille tarkoitetuilla osastoilla.106 

Opiskelijaksi valinnan jälkeen valitut muuttivat mielisairaaloiden yhteydessä olleisiin 

oppilaskoteihin ja saivat sairaalassa ilmaisen ylläpidon. Opiskelu oli ilmasta, mutta 

                                                 
100 Heikkinen & Leino-Kaukiainen 2011, 24–25, 193; Tuomaala 2006, 243–246.  
101 Vuorio 2010, 97.  
102 KM 1920:8, 8; Vuorio 2010, 97.  
103 KM 1920:8, 8; I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148. 
104 I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148–150. 
105 KM 1954:9, 26.  
106 Vuorio 2010, 97; Kaarninen & Kaarninen 1990, 52. 
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naispuolisten oppilaiden oli osittain kustannettava ja ommeltava työpuvut itse. Miehiltä 

tätä ei vaadittu.107 Koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli pieni, mutta kursseja 

järjestettiin usein, sillä alan vaihtajia riitti edelleen.108 

Vaikka mielisairaanhoitajien koulutus vakiintui, säännöllistyi ja nähtiin tärkeänä, sitä ei 

vaadittu mielisairaanhoitajan toimeen. Edelleen hoitajaksi voitiin palkata myös henkilö, 

joka oli hyvämaineinen ja omasi tottumusta sairaanhoitoon. Ensisijaisesti suositeltiin, että 

mielisairaanhoitajaksi palkattiin mielisairaanhoitaja tai muuten suuremman tietomäärän 

omaava hakija.109 Koulutettujen mielisairaanhoitajien asema kuitenkin parani, sillä 

valintatilanteessa mielisairaanhoitajat olivat ensisijaisia kouluttamattomiin nähden. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan mielisairaanhoitajien koulutusta opetuksen 

näkökulmasta. 

 

1.4. Mielisairaanhoitajaksi kasvattaminen 

Opetus ja oppikirjat 

Vuoden mittaiset mielisairaanhoitajien opinnot jaettiin kolmeen jaksoon, joiden aikana 

ammattiin opiskeltiin eri oppiaineissa ja käytännön harjoitteluissa. Opetussuunnitelma 

jaettiin tietopuoliseen ja käytännölliseen opetukseen, mikä oli ammatilliselle 

koulutukselle yleinen tapa korostaa luokkahuoneiden oppituntien ja harjoittelussa 

käytännön työympäristössä tapahtunutta opetusta. Oppiaineet olivat fysiologia ja 

anatomia, terveydenhoito, sairaanhoito ja mielisairaanhoito.110 Opinnot rakentuivat 

täysin työelämän tarpeista käsin, sillä se räätälöitiin mielisairaanhoitajan arkisen työn 

edellyttämiä teoreettisia tietoja ja käytännöllisiä taitoja silmällä piteitä. Viitteitä siitä, että 

mielisairaanhoitajat olisivat alkuvaiheessa vaikuttaneet itse koulutuksen sisältöön, ei ole 

löytynyt.  

Tietopuolista opetusta varten järjestettiin luentosarjoja, muun muassa Pitkäniemessä 

pidettiin kaksi 20–24 tuntia sisältänyttä luentosarjaa. Alkuvaiheessa luennot järjestettiin 

aina iltaisin työpäivien päätteeksi, sillä moni osallistujista teki opintoja hoitajan työn 

                                                 
107 Kaarninen & Kaarninen 1990, 78; Malmivuori 1985, 79, 84; Vuorio 2010, 98. 
108 Kaarninen & Kaarninen 1990, 79. 
109 KM 1920:8, 46. 
110 KM 1920:8, 8. 
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ohella.111 Opetusvastuu luennoilla oli pääsääntöisesti alilääkäreillä ja ylihoitajilla, mutta 

ylilääkäreiden kiireestä ja kiinnostuksesta riippuen myös he saattoivat luennoida 

yksittäisistä aiheista. Tavanomaisesti lääkärit opettivat fysiologian, anatomian ja 

mielitautiopin kaltaisia teoreettisia aiheita. Ylihoitajien pitämät oppitunnit sisälsivät 

käytännön sairaanhoidon opiskelua, joka sisälsi haavansidonnan kaltaisten 

toimenpiteiden harjoittelua yhdessä. Varsinainen työharjoittelu tapahtui osastotyössä, 

jossa pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon erilaista kokemusta. Osastotyön 

harjoittelun opetusvastuu oli sairaalasta riippuen opetus-ylihoitajalla tai osastonhoitajilla. 

Kurssin loppuvaiheessa hoitajaoppilaat pääsivät usein jo työskentelemään itsenäisesti.112  

Mielisairaanhoitajien opetuksen tukena käytettiin alusta lähtien kurssikirjallisuutta, 

joiden painotus vaihteli hieman sairaaloittain. Pääsääntöisesti oppikirjat olivat kuitenkin 

samoja, sillä valinnanvaraa ei juuri ollut.113 Sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutuksessa 

käytetyt oppikirjat olivat alkuvaiheessa kansantajuisia oppaita ja varsinaiset oppikirjoiksi 

tarkoitetut kirjat syntyivät muodollisen koulutuksen yhteydessä tarpeen kasvaessa. 

Koulutuksen laajentuessa ja erikoistuessa myös oppikirjat lisääntyivät.114 Vastaava 

kehityskaari on havaittavissa myös mielisairaanhoitajien koulutuksessa, jonka oppikirjat 

koostuivat alkuvaiheessa jo olemassa olevasta kirjallisuudesta. 

Suomen Sairaanhoitajatar Yhdistys oli perustanut vuonna 1909 oppikirjakomitean, jonka 

tehtävä oli laatia opetukseen soveltuvia kirjoja sairaanhoitajien koulutusta varten.115 

Yhdistyksen julkaiseman Oppikirja sairaanhoitajattarille -sarjan ensimmäinen osa 

Ihmisruumiin anatomia ja fysiologia (1912) otettiin käyttöön mielisairaanhoitajakurssien 

pakolliseksi oppikirjaksi. Sarjan toinen osa Sisätaudit (1915) oli vapaaehtoinen 

oppikirja.116 Lisäksi käytössä oli lääkäri A. J. Palménin kirjoittama Ensi apu tapaturmissa 

ja äkillisissä sairauksissa (1916), joka oli suurelle yleisölle tarkoitettu yleistajuinen opas 

erilaisten vammojen ja tapaturmien hoitoon.117 Näiden kirjojen käyttäminen oli 

ymmärrettävää, sillä ne olivat helposti saatavilla olevia, suomenkielisiä ja osin 

opetustarkoitukseen laadittuja. Etenkin kun huomioi 1920-luvun taitteen pyrkimyksen 

                                                 
111 I. Kalpa, ”Pitkäniemen mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 148–150. 
112 Sarvilinna 1938, 489–490, KM 1920:8, 8; Malmivuori 1985, 84–85; Kaarninen & Kaarninen 1990, 78–

79, 115; Vuorio 2010, 97–98. 
113 Achté et al. 1983, 16; Kaarninen & Kaarninen, 1990, 78–89; Malmivuori 1985, 85; Vuorio 2010, 97. 
114 Sarkio 2007, 89–91, 107–117.  
115 Sarkio 2007, 89–91, 113–114. 
116 Sarkio 2007, 409; Kaarninen & Kaarninen, 1990, 78–79; Vuorio 2010, 97; Malmivuori 1985, 85. 
117 Palmén 1916, 5; Vuorio 2010, 97; Kaarninen & Kaarninen 1990, 78. 
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korvata mielisairaanhoitajat sairaanhoitajilla, lienee ollut järkevää ohjata oppikirjojen 

välityksellä mielisairaanhoitajia ja mielisairaanhoitoa kohti yleisen sairaanhoidon 

suuntaan.  

Mielisairaanhoitoa käsittelevien oppikirjojen tilanne oli heikompi, sillä valinnan varaa ei 

juuri ollut. Ensimmäisten kurssien aikaan saatavilla oli ainoastaan lääkäri Theodor 

Löfströmin vuonna 1904 julkaistu Mielisairaitten hoito. Lyhyt opastus mielisairaitten 

hoitajille. Hoitajille suunnattu opas kirjoitettiin lääkintöhallituksen aloitteesta 

”täydellisen, mielisairaitten hoitajille sopivan, suomen kielisen oppikirjan puutteen 

poistamiseksi”.118 Jostain syystä Löfströmin oppikirja ei ihan alkuvaiheessa ollut 

käytössä, mutta ajan mittaan se vakiintui osaksi kurssikirjallisuudeksi ja oli 

Niuvanniemessä käytössä vielä 1920-luvun lopussa.119 Vuonna 1918 oppikirjojen 

valikoima laajeni. Sosiaalihallituksen aloitteesta julkaistiin Lapinlahden alilääkäri Akseli 

Nikulan kirjoittama Mielisairaat ja niiden hoito, joka sisälsi katsauksen 

mielisairaanhoidon kehitykseen, mielisairauksiin ja niiden ilmenemismuotoihin sekä 

käytännön ohjeita mielisairaanhoitoon. Teos oli tarkoitettu ensisijaisesti kunnallisten 

mielisairaaloiden ja köyhäintalojen mielisairasosastojen hoitajille, sekä 

mielisairaanhoidosta vastanneille kunnallisille viranomaisille ja päättäjille. Nikula 

huomautti, että paremman puutteessa teos soveltui myös mielisairaanhoitajakurssien 

oppikirjaksi ja sellaisena se otettiinkin käyttöön.120  

Laajempi oppikirja mielisairaanhoitajakursseille saatiin, kun mielisairaanhoito 

sisällytettiin sairaanhoitajien koulutukseen ja hanke siihen soveltuvan oppikirjan 

kirjoittamisesta käynnistyi. Mielisairaalassa ylihoitajana ja sairaanhoito-oppilaitoksen 

johtajana toimineen Karin Neuman-Rahnin kansainvälisestikin menestynyt oppikirja 

Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa julkaistiin vuonna 1924. Se oli 

ensimmäinen psykiatrisen sairaanhoidon oppikirja, joka kuvaili laaja-alaisesti mielen 

sairauksien oireita, diagnosointia ja hoitoa sekä tieteellisen psykiatrian että hoitotyön 

näkökulmasta. Oppikirjan tavoitteena oli kasvattaa osaavia, lempeitä ja ymmärtäväisiä 

hoitajia, uudenaikaisen mielisairaanhoidon kulmakiviä.121 Neuman-Rahnin teokseen 

palaan vielä laajemmin seuraavassa pääluvussa. 

                                                 
118 Löfström 1904, Alkulause.  
119 Vuorio 2010, 98; Vuorio 2011, 202. 
120 Nikula 1918, I-V; Vuorio 2010, 98.   
121 Neuman-Rahn 2003, passim. Kts. myös Sarkio 2007, 130–132.  
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Hyväksi mielisairaanhoitajaksi 

Järjestelmällinen mielisairaanhoitajien koulutus syntyi, kun työhön oppiminen toimeen 

valinnan jälkeen ei katsottu riittävän tuottamaan tarvittavaa ammatillista osaamista, jota 

mielisairaanhoitajilta alettiin vaatia hoitojärjestelmien kehityksen myötä. Yksi 

ammatillisen koulutuksen päämääristä on ollut tuottaa työmarkkinoilla tarvittavia 

kvalifikaatioita. Käytännössä kvalifikaatiot ovat sellaisia tietoja, taitoja, asenteita ja 

arvoja, joilla on katsottu olevan erityistä merkitystä ammatissa toimimisen kannalta.122 

Mielisairaanhoitajien koulutuksen painopiste oli käytännön harjoittelussa, jota 

tietopuolinen opetus ja oppikirjat ikään kuin täydensivät. Oppikirjojen välityksellä 

voidaan kuitenkin saada tietoa siitä, millaisia tietoja ja taitoja mielisairaanhoitajien 

haluttiin koulutuksen myötä omaksuvan.  

Oppikirjojen välittämä kuva mielisairaanhoitajien keskeisistä työtehtävistä rakentuu 

potilaiden perushoidon, erilaisten hoitomenetelmien ja mielisairaalan säännöllisen arjen 

ympärille. Hoitajien tehtäviin kuului huolehtia potilaiden arkirutiinien onnistumisesta, 

joka eri potilaiden kohdalla saattoi merkitä hyvinkin erilaisia asioita. Potilaita oli 

autettava pukeutumisen, peseytymisen ja ruokailun kaltaisissa asioissa. Etenkin 

puhtauden suhteen potilaita oli autettava, sillä he eivät usein itse ymmärtäneet sairautensa 

vuoksi puhtauden merkitystä.123 1910-luvun lopussa mielen sairauksia pidettiin aivojen 

tauteina, joita lääketieteen keinottomuuden vuoksi oli useimmiten jouduttava 

parantamisen sijaan vain hoitamaan. Sen vuoksi erilaisten hoitomenetelmien – kylpyjen, 

kääreiden, työn ja levon – valmisteleminen ja valvominen olivat merkittävässä asemassa 

hoitajien arkirutiineissa.124 1920-luvun vaihteessa mielisairaanhoitajana Niuvanniemessä 

aloittaneet Martta Hörman ja Lauri Happonen muistelevat ajan hoitomenetelmiä: 

Lääkkeet olivat vaatimattomia. Lähinnä käytettiin erilaisia tinktuuroita ja 

pulvereita. Osastoilla oli erittäin levotonta, josta syystä pakkopaitojakin 

jouduttiin joskus käyttämään. Kylpyjä käytettiin eräissä tapauksissa usein 

ja kylvyt kestivät aamusta iltaan. Lisäksi kylmiä kääreitä siten, että potilaan 

ympärille kiedottiin useita lakanoita.125 

                                                 
122 Antikainen et al. 2006, 140–142.  
123 Löfström 1904, 33–38; Nikula 1918, 72–73. 
124 Nikula 1918, 10–12, 49–63.  
125 Malmivuori 1985, 86. 
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Vaikka pakkokeinoista luovuttiin, olivat ne kuitenkin toisinaan käytössä. Nikulan 

mukaan niitä oli kuitenkin mahdollisuuksien vältettävä ja käytettävä ainoastaan 

poikkeustapauksissa. Tällaisia tilanteissa pakkokeinoja käytettiin potilaiden 

hyvinvoinnin vuoksi, esimerkiksi pakkokintaita voitiin käyttää, jos harhojen vallassa ollut 

potilas ”nyppi kasvonsa verille” tai kiihtynyt potilas voitiin muutamaksi tunniksi eristää, 

jos hän ei muutoin rauhoittanut. Itsemurhalle altista potilasta ei kuitenkaan saanut eristää 

missään tapauksessa.126 Käytännössä hoitajat eivät saaneet itsenäisesti tehdä päätöstä 

pakkokeinojen käytöstä, vaan niihin tuli aina olla lääkärin määräys.127 

Potilaiden perushoito sisälsi myös tavallisia yleiseen terveyden- ja sairaanhoitoon 

liittyneitä toimenpiteitä. Niiden päämääränä oli potilaan fyysisen terveyden säilyttäminen 

ja tautien ennaltaehkäiseminen. Hoitajien, potilaiden, vaatteiden, sairaalavälineiden ja 

huoneiden tuli olla kauttaaltaan puhtaita. Erityisen tärkeää oli käsien peseminen. 

Tavanomaiset makuuhaavat olivat vuodehoitojen vuoksi yleisiä ja myös tapaturmia sattui 

toisinaan, joten hoitajien oli osattava puhdistaa, hoitaa ja sitoa haavoja.128 Erityisesti 

Oppikirja sairaanhoitajille II sisälsi ohjeita erilaisten haavojen oikeaoppisesta 

hoitamisesta ja hoitovälineiden desinfioinnista, haitallisten bakteerien leviämisen 

ennaltaehkäisemiseksi.129 Tautien ennaltaehkäiseminen oli tärkeää, sillä erilaiset 

epidemiat levisivät herkästi mielisairaaloiden kaltaisissa suljetuissa yhteisöissä.  

Mielisairaaloiden potilasaines asetti erityisiä vaatimuksia mielisairaanhoitajalle, jonka 

kenties tärkein tehtävä oli potilaiden valvominen. Erilaiset sairaskohtaukset, kuten 

tajuttomuustilat, epileptiset kohtaukset ja halvauskohtaukset olivat yleisiä. Näissä 

tilanteissa hoitajien oli ensisijaisesti hälytettävä apuun lääkäri, jonka jälkeen oli 

toimittava potilaan oireiden ja tilanteen vaatimalla tavalla. Tärkeintä oli varmistaa, että 

potilas pystyi hengittämään, eikä esimerkiksi tukehtunut omaan oksennukseensa tai 

muutoin vahingoittanut itseään kohtauksen aikana.130 Potilaiden sairauksien vuoksi 

heidän itsensä vahingoittaminen, itsemurhayritykset ja itsemurhat olivat alituisesti läsnä. 

Tehokkaan ympärivuorokautisen valvonnan kautta näitä pyrittiin estämään, mutta 

toisinaan siinä epäonnistuttiin. Oppikirjoissa opastettiin yksityiskohtaisesti, kuinka 

itsemurhaa yrittänyt potilas irrotettiin häntä enempää vahingoittamatta hirttosilmukasta 

                                                 
126 Nikula 1918, 63–64.  
127 Löfström 1904, 62–67.  
128 Löfström 1904, 9–11, 23–24, 33; Fabritius 1915, 26–28; Palmén 1916, 25–28, 39–45. 
129 Fabritius 1915, 10–19, 24–26, 48–71; Runeberg 1915, 155–197. 
130 Löfström 1904, 24–27; Palmén 1916, 86–91. 
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tai verenvuoto tyrehdytettiin ripein sidoksin. Potilaiden elvyttämiseksi hoitajien oli 

osattava antaa myös tekohengitystä.131  

Edellä mainittujen tietojen ja taitojen lisäksi hyvän hoitajan oli omaksuttava oikeanlainen 

asenne mielisairaanhoitoon:  

Kärsivällisyys, tyyneys ja säälintunne ovat ne ominaisuudet, jotka hoitajalla 

ollakseen toimeensa kelpaava, tulee olla.132  

Hoitajan tulee olla luonteeltaan tyyni, totuutta rakastava, ahkera ja 

täsmällinen, hienotunteinen ja kuuliainen.133 

Hoitajan oli jokaisessa tilanteessa muistettava, että mielisairas oli sairautensa vuoksi 

täysin syyntakeeton käytökseensä, eikä häntä sen takia saanut rangaista millään tavoin. 

Väkivalta oli ehdottoman kiellettyä silloinkin, kun potilas halveksui ja käyttäytyi itse 

väkivaltaisesti hoitajaa kohtaan. Potilasta oli autettava irrottautumaan kiihtymistilasta 

hoitajan omalla määrätietoisella ja ymmärtäväisellä käyttäytymisellä. Hoitaja oli potilaan 

yhteys terveeseen maailmaan, jonka vuoksi hän ei milloinkaan saanut lähteä mukaan 

potilaan harhaluuloihin eikä antaa tyhjiä lupauksia paranemisesta.134 Tärkeintä oli, että 

hoitaja kohteli potilasta ystävällisesti, myötätuntoisesti ja tasapuolisesti. Hoitajan 

oikeanlainen käyttäytyminen auttoi potilasta ymmärtämään, että hoitotoimenpiteet olivat 

hänelle hyödyksi.135  

Mielisairaanhoitajan oli myös tunnollisesti noudatettava sairaalan sääntöjä. Muutoksista 

potilaiden tilassa oli ilmoitettava välittömästi ylihoitajille tai lääkäreille.136  Hoitajilla oli 

ehdoton vaitiolovelvollisuus: 

Hoitaja ei ole siveellisesti oikeutettu antamaan sairaan tautia koskevia 

tietoja muille kuin sairasta hoitavalle lääkärille. Hyvä tapa vaatii, että 

hoitaja ei anna muitakaan sairasta koskevia tietoja syrjäisille henkilöille.137 

                                                 
131 Löfström 1904, 27–32; Nikula 1918, 76–77; Palmén 1916, 28–29, 74–79; Runeberg 1915, 198–224.  
132 Löfström 1904, 45. 
133 Nikula 1918, 47. 
134 Löfström 1904, 45–49. 
135 Nikula 1918, 47. 
136 Löfström 1904, 56–67. 
137 Nikula 1918, 48. 
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Oppikirjojen välityksellä mielisairaanhoitajista pyrittiin kasvattamaan tunnollisia ja 

kärsivällisiä hoitajia, jotka ymmärsivät mielensairauksien erityislaatuisuuden ja 

kykenivät toimimaan haasteellisessa sairaalaympäristössä potilaita kunnioittaen. Hoitajan 

oli osattava yleistä terveyden- ja sairaanhoitoa siinä määrin, että hän pystyi vastaamaan 

potilaan perushoidosta ja suorittamaan haavojen hoitamisen kaltaisia tavallisia 

toimenpiteitä. Hoitajien oli oltava vastuullisia, kohdeltava potilaita ystävällisesti ja 

valvottava heitä herkeämättä. Tarvittaessa hoitajan oli pystyttävä reagoimaan äkillisiin 

sairaskohtauksiin. Yhteenvetona voi sanoa, että hyvä mielisairaanhoitajan oli oltava 

perillä sairaalan käytännöistä ja omasta käyttäytymisestään, jotta hän kykeni toimimaan 

mieleltään sairastuneiden parhaaksi.  
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2. YHTENÄISYYDEN JA LAAJENEMISEN AIKA 1929–1950  

Mielisairaanhoitajien koulutusohjelman uudistuminen nivoutui keskusteluun, jota 

sairaanhoitajakoulutuksen uudistamisesta käytiin 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä. Tässä luvussa tarkastelen koulutuksen uudistumista lainsäädännön ja 

opetusohjelman näkökulmista, sekä koulutuksen laajenemista, jota vauhdittivat 

muutokset yhteiskunnassa ja mielisairaanhoidossa.  

 

2.1. Ensimmäinen uudistusten aalto  

Asetukset mielisairaanhoitajien koulutuksesta, toimesta ja jatko-opinnoista 

Mielisairaanhoitajien ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä sekä kelpoisuudesta 

jatko-opintoihin säädettiin 1930-luvun taitteessa useita asetuksia, joita käsittelen 

seuraavaksi. Ennen vuotta 1929 mielisairaanhoitajien koulutuksella ei ollut 

lainsäädännöllistä asemaa.138 Vuonna 1929 sairaanhoitajien koulutuksesta annettiin 

lakiasetus, jossa säädettiin myös mielisairaanhoitajien koulutuksen ääriviivat. 

Mielisairaanhoitajakurssit määriteltiin asetuksessa vuoden mittaisiksi erikoiskursseiksi, 

joita järjestettiin lääkintöhallituksen määräämissä valtion mielisairaaloissa. Virallisen 

mielisairaanhoitajan pätevyyden sai ainoastaan lääkintöhallituksen hyväksymistä 

kouluista, joissa hyväksytyn tutkinnon suorittaneet hoitajat merkittiin lääkintöhallituksen 

ylläpitämään mielisairaanhoitajaluetteloon.139  

Lääkintöhallituksen hyväksyntää varten oli koulutuksen järjestäjien edettävä samojen 

vaiheiden mukaisesti, entä kuntien ja yksityisten sairaaloissa toimineiden 

sairaanhoitajakoulujen. Ensimmäisessä vaiheessa mielisairaanhoitajakoulun tai sellaista 

suunnittelevien sairaaloiden oli jätettävä lääkintöhallitukselle erillinen anomus, josta 

ilmeni täydellinen selvitys pääsyvaatimuksista, opetusohjelmasta ja koulutuksen 

pituudesta sekä opettajien pätevyysvaatimuksista. Anomukseen oli liitettävä myös 

selvitys sairaaloista, joissa oppilaat saivat käytännöllisen opetuksen. Toisessa vaiheessa 

lääkintöhallitus laati mielisairaanhoitajakoulujen perustamisesta oman lausunnon, joka 

yhdessä mielisairaalanhoitajakouluksi pyrkivän sairaalan anomuksen kanssa lähetettiin 

                                                 
138 KM 1958:17, 2–3. 
139 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 21.12.1929. Suomen asetuskokoelma 424/1929.  
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sisäasiainministeriölle. Kolmannessa vaiheessa sisäasiainministeriö teki päätöksen 

mielisairaanhoitajakoulun perustamisesta.140  

Vuoden 1929 lakiasetus vahvisti mielisairaanhoitajien koulutuksen asemaa, sillä 

mielisairaanhoitajat olivat ainoa terveydenhuollon avustavaksi hoitohenkilökunnaksi 

tulkittu ammattiryhmä, jonka koulutuksesta oli säädetty asetus.141 Asetus sisälsi osittain 

ristiriitaisia ohjeita. Vaikka asetuksessa määrättiin mielisairaanhoitajien koulutus 

toteutettavaksi valtion mielisairaaloissa, rinnastettiin kuitenkin koulutuksen järjestäjät 

kuntien ja yksityisten sairaaloiden sairaanhoitajakouluihin. Nähdäkseni tämä mahdollisti 

mielisairaanhoitajakoulujen perustamisen myös kaupunkien mielisairaaloihin ja 

kuntayhtymien yhteisiin piirimielisairaaloihin. Perustaminen edellytti kuitenkin 

lääkintöhallituksen ja sisäasiainministeriön puoltavaa päätöstä.  

Sairaanhoitajien ja mielisairaanhoitajien koulutuksesta annettiin vuonna 1933 uusi asetus, 

joka selkeytti aiemman asetuksen ristiriitaista ohjeistusta. Uuden asetuksen mukaan 

mielisairaanhoitajakoulutusta järjesti lääkintöhallituksen määräämät mielisairaalat.142 

Viittaus valtion mielisairaaloihin jäi siis pois. Mielisairaanhoitajakoulutuksen osalta tämä 

oli ainoa keskeinen sisältö, joka uudessa asetuksessa muuttui. Muutos oli aiheellinen, sillä 

valtion mielisairaaloiden lisäksi mielisairaanhoitajia oli alettu kouluttamaan myös 

piirimielisairaaloissa. Asetus muuttui näin vastaamaan paremmin todellisuutta.  

Vuoden 1929 koulutusasetus oli käänteentekevä, sillä sen mukaan lääkintöhallituksen 

hyväksymät mielisairaanhoitajakoulut tuottivat virallisen mielisairaanhoitajan 

ammattipätevyyden. Pätevyys määriteltiin tarkemmin samaan aikaan säädetyssä 

asetuksessa, joka käsitteli sairaanhoitajan toimen harjoittamista (426/1929). Asetuksen 

mukaan mielisairaanhoitajat olivat oikeutettuja työskentelemään hoitajina 

mielisairaaloissa ja kunnalliskotien mielisairasosastoilla, sekä kaatuma- ja tylsämielisten 

hoitolaitoksissa. Kunnalliskotien mielisairasosastojen hoitajista mainittiin erikseen, että 

lääkintöhallituksen suostumuksella hoitajaksi voitiin palkata hyvämaineinen henkilö, 

jolla oli taipumusta ja tottumusta mielisairaiden hoitoon.143 Sairaaloita ei kuitenkaan 

erikseen velvoitettu lainsäädännön nojalla palkkaamaan päteviä mielisairaanhoitajia, 

                                                 
140 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 21.12.1929. Suomen asetuskokoelma 424/1929.  
141 KM 1954:9, 54–55.  
142 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 27.2.1933. Suomen asetuskokoelma 59/1933.  
143 Asetus sairaanhoitajattaren- ja sairaanhoitajantoimen harjoittamisesta 21.12.1929. Suomen 

asetuskokoelma 426/1929.  
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joskin lääkintöhallitus edellytti sitä kaikilta mielisairaaloilta. Kunnalliskoteja lukuun 

ottamatta vuodesta 1930 lähtien epäpätevä hoitaja sai jatkaa mielisairaanhoitajan 

toimessa ainoastaan lääkintöhallituksen erillisellä luvalla.144 

Koulutusasetusten myötä mielisairaanhoitajakoulun suorittaneille naisille avautui 

mahdollisuus hakeutua sairaanhoitajakouluun. Vuoden 1929 asetuksen mukaan 

sairaanhoitajaksi pätevöityminen edellytti sairaanhoitajien valmistavan koulun ja 20 

kuukauden pituisen varsinaisen sairaanhoitajakoulun suorittamista.145 Vuoden 1933 

asetuksen perusteella mielisairaanhoitoon erikoistuneen sairaanhoitajan tutkinnon pystyi 

suorittamaan kahdessa vuodessa. Oppiaika piti sisällään opinnot niin valmistavassa kuin 

varsinaisessa sairaanhoitajakoulussa. Muuhun alaan erikoistuminen edellytti kuitenkin 

lisäkoulutusta.146 Vuoden 1929 sairaanhoitajien koulutusuudistuksen myötä opinnot 

sairaanhoitajaksi kestivät yhteensä kolme vuotta, josta valmistavan koulun osuus oli neljä 

kuukautta.147 Mielisairaanhoitajan tutkinto asteittain lyhensi koulutusaikaa 

sairaanhoitajaksi, joskin vuoden 1933 asetus tiukensi vaatimuksia. Lyhemmän 

koulutusajan ehtona oli, että sairaanhoitaja erikoistuu nimenomaan mielisairaanhoitoon. 

Mahdollisuudesta huolimatta mielisairaanhoitajien kouluttautuminen sairaanhoitajaksi 

oli vähäistä 1950-luvulle asti. Terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta pohtineen 

komitean mukaan väylää käytettiin vain poikkeustapauksissa. Komitea piti tähän syynä 

mielisairaanhoitajien koulutuspohjaa ja palkan eron vähäisyyttä. Miehillä mahdollisuutta 

ei ollut lainkaan.148 Mielisairaanhoitaja -lehden valossa mielisairaanhoitajat suhtautuivat 

koulutusväylään ristiriitaisesti. Sairaanhoitajaksi jatkaneista oltiin erityisen ylpeitä ja 

monen hoitajan toive olikin, että ylihoitajiksi valittiin nimenomaan 

mielisairaanhoitajataustainen sairaanhoitaja. Toisaalta koulutusväylää pidettiin 

epäreiluna, sillä se oli mahdollinen ainoastaan naisille. Mielisairaanhoitajien keskuudessa 

                                                 
144 Esimerkiksi vuoden 1937 mielisairaslaki ja mielisairasasetus eivät sisältäneet mainintoja 

mielisairaaloiden hoitajien pätevyysvaatimuksista. Tarpeen vaatiessa lääkintöhallituksella oli kuitenkin 

oikeus antaa tarkempia ohjeita asetuksen soveltamisesta. Mielisairaslaki 18.6.1937. Suomen 

asetuskokoelma 286/1937; Mielisairasasetus 22.12.1937. Suomen asetuskokoelma 455/1937; Kaarninen & 

Kaarninen 1990, 122. 
145 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 21.12.1929. Suomen asetuskokoelma 424/1929.  
146 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 27.2.1933. Suomen asetuskokoelma 59/1933.  
147 Sarkio 2007, 85.  
148 KM 1954:9, 26.  
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tätä pidettiin epäkohtana, sillä miehet olivat alusta lähtien työskennelleet hoitajina ja 

suorittivat tismalleen saman koulutuksen, kuin naiset.149 

Asetusten säätämisen taustalla oli sairaanhoitajakoulutuksen uudistus, jonka 

suuntaviivoista lääkintöhallitus, sairaanhoitajajärjestöt ja lääkärit olivat kiistelleet 

vuosikymmenten ajan. Lääkintöhallituksen johto vaihtui vuonna 1928, jolloin uuden 

pääjohtaja Hannes Ryömän esittämä kompromissi toi kaivatun ratkaisun tilanteeseen.150 

Mielisairaanhoitajien koulutuksen näkökulmasta Ryömän kompromissi oli merkittävä, 

sillä se hylkäsi lopullisesti Idmanin komitean (1920:8) esityksen 

mielisairaanhoitajakoulutuksen lakkauttamisesta. Todennäköisesti tähän vaikutti valtion 

heikko taloustilanne, jonka vuoksi sairaanhoitajakoulutuksen uudistamisesta aiheutuvia 

kustannuksia pyrittiin muutenkin minimoimaan.151 Mielisairaanhoitajakoulutuksen 

lakkauttaminen olisi merkinnyt valtiolle kasvavia kustannuksia, joten vastoin komitean 

suosituksia, lääkintöhallitus päätyi vahvistamaan mielisairaanhoitajakoulujen asemaa 

lainsäädännössä ja uudistamaan koulutusohjelman sisältöä. 

Asetukset vahvistivat mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmää, sillä ne määrittelivät 

mielisairaanhoitajan ammattitutkinnon tuottaman pätevyyden, mahdollistivat 

koulutustoiminnan laajenemisen ja velvoittivat lääkintöhallituksen organisoimaan 

mielisairaanhoitajien koulutuksen asetusten määräämällä tavalla. Asetukset lopettivat 

virallisen keskustelun mielisairaanhoitajakoulutuksen liittämisestä osaksi 

sairaanhoitajakoulutusta. Näin mielisairaanhoitajakoulujen asema osana valtakunnallista 

terveydenhuoltoalojen ammatillista koulutusjärjestelmää parani. Samalla 

mielisairaanhoitajien ammattikunnan rooli mielisairaaloiden varsinaisena, 

sairaanhoitajista erillisenä, hoitohenkilökuntana vankistui.  

 

Uusi opetusohjelma ja kiristyvät pääsyvaatimukset  

Lääkintöhallitus vahvisti toukokuussa 1931 mielisairaanhoitajakouluille uuden 

opetusohjelman, joka otettiin käyttöön kaikilla käynnissä olleilla kursseilla. 

Opetusohjelman mukaan koulutuksen piti sisältää vähintään 80 tuntia tietopuolista 

                                                 
149 Esimerkiksi MH 9/1940, 89–91; ”Koulutus ja työttömyyskysymys”. MH 2/1952 25–26. 
150 Sarkio 2007, 80–85.  
151 Kts. Sarkio 2007, 82–83.  
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opetusta ja käytännöllistä opetusta 12 kuukautta. Käytännöllinen opetus jaettiin 

kymmenen kuukauden mielisairaanhoidon ja kahden kuukauden yleisen sairaanhoidon 

opintoihin. Mielisairaanhoidon käytännön opetuksen aikana piti perehtyä ”sekä 

rauhallisten että levottomien mies- ja naispotilaiden hoitoon”.152 Opetusohjelman rakenne 

oli seuraava: 

Taulukko 3. Mielisairaanhoitajien perusopetusohjelma vuosina 1931–1965.153  

 

Vuoden 1931 opetusohjelma sisälsi huomattavia uudistuksia aiempiin verrattuna. 

Tietopuolisen opetuksen tuntimäärä laajeni huomattavasti. Lisäksi opetusohjelmaan 

sisällytettiin uusia oppiaineita, kuten käytännöllisen yleisen sairaanhoidon 

harjoittelujakson. Aiemmassa opetusohjelmassa yleinen sairaanhoito oli ollut 

tietopuolinen oppaine, jota ei harjoiteltu lainkaan osastoilla. Merkittävää oli myös tapa, 

jolla uuden yleisen sairaanhoidon käytännön harjoittelu järjestettiin. Kahden kuukauden 

harjoittelu suoritettiin kokonaan yleisissä sairaaloissa, usein lähimpien sairaanhoitaja-

oppilaitosten järjestämillä opetusjaksoilla.154 Koska opetusohjelma otettiin käyttöön 

kaikissa mielisairaanhoitajakouluissa, se yhtenäisti koko koulutusjärjestelmän opetuksen 

                                                 
152 KM 1958:17, 5–6; KM 1967:B22, 6.  
153 KM 1945:10, 31; KM 1954:9, 26; KM 1967:B22, 7.  
154 I. Kalpa, ”Pitkäniemen sairaalan mielisairaanhoitokurssi 40-vuotias”. MH 6/1953, 149; KM 1945:10, 

31. 

 

OPETUSJAKSO:   LAAJUUS: 

I Tietopuolinen opetus (perusteiden jakso)  4-8 viikkoa 

- Ihmisruumiin rakenne ja toiminta 14 tuntia 

- Terveysoppi   6 tuntia 

- Tautioppi   6 tuntia 

- Lääkeaineoppi   2 tuntia 

- Mielitautioppi   16 tuntia  

- Käytännöllinen sairaanhoito  34 tuntia 

II Käytännöllisen harjoittelun jakso   

a) Käytännöllinen mielisairaanhoito n. 32 viikkoa 

b) Yleinen sairaanhoito  n. 8 viikkoa 

III Kertaava oppijakso    n. 2 viikkoa 

IV Lomaa    n. 2 viikkoa 

 

Lähde: KM 1945:10, 31; KM 1954:9, 26; KM 1967:B22, 7.  
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ja koulutuksen tuottaman ammatillisen osaamisen. Painopiste opetusohjelmassa säilyi 

edelleen harjoittelujaksoilla. 

Opetusohjelman uusimisen yhteydessä lääkintöhallitus kiristi myös 

mielisairaanhoitajakoulujen pääsyvaatimuksia. Koulutukseen valittujen piti olla 19–30 

vuoden ikäisiä, vähintään kansakoulun suorittaneita ja hyvän terveyden omaavia. 

Valintatilanteessa etusija oli annettava hakijalle, joka oli harjoitellut mielisairaanhoitoa 

valtion apua saaneessa mielisairaalassa ja osoittanut harjoittelussa soveltuvuutensa 

mielisairaanhoitajan ammattiin.155 Hakijat valittiin kansakoulun todistuksen sekä 

harjoittelusairaalan kirjoittaman työtodistuksen ja soveltuvuusarvion perusteella. 

Hakijoita ei siis tavattu lainkaan, vaan luotettiin harjoittelusairaaloiden lausuntoihin.156 

Pääsyvaatimuksissa ”kansakoulua vastaavista tiedoista” luovuttiin, mikä todennäköisesti 

johtui siitä, että vuoden 1921 oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen kansakoulun 

suorittaneita hakijoita oli riittävästi. 

Hoitajan ammattia pidettiin vaikeana ja vaativana alana, jolle kuka tahansa ei soveltunut. 

Kalpan mukaan valinnassa ”Tärkeintä on, että mielisairaanhoitokursseille valittu oppilas 

on luonteenominaisuuksiltaan tälle alalle sopiva”.157 Lääkintöneuvos A. J. Anttilan 

mukaan hoitajan oli kyettävä kohtaamaan potilaat ennakkoluulottomasti ja 

ymmärtäväisesti. Sairaita ei missään nimessä saanut kohdella rikollisina.158 Alan 

haasteellisuudesta huolimatta kansakoulua pidettiin sopivana 

pohjakoulutusvaatimuksena, sillä Nikkilän mielisairaalan ylihoitaja Enni Unkilan 

mukaan: 

Mitään säteilevää älykkyyttä ei mielisairaanhoitajalta vaadita, 

liikaälykkyys voi päinvastoin olla haitaksikin hänelle: tehdä hänet 

rauhattomaksi, koska hän ei voi tarpeeksi käyttää älyään. Tärkeintä on 

kuitenkin että mielisairaanhoitaja tuntee lämpöä hoidettaviaan kohtaan. 

Hyvä mielisairaanhoitaja on samalla romantikko ja suuri realisti.159 

                                                 
155 KM 1945:10, 32; KM 1954:9, 26; KM 1958:17, 3; KM 1967:B22, 6.  
156 I. Laurinkari, ”Oppilaiden valinta mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 279.  
157 KM 1945:10, 32.  
158 U. Kanko, ”Uutta viiniä vanhoihin leileihin, eli vaikutelmia mielisairaanhoitajattarien ja -hoitajien 

ensimmäiseltä kertauskurssilta”. MH 1/1951, 10.  
159 U. Kanko, ”Uutta viiniä vanhoihin leileihin, eli vaikutelmia mielisairaanhoitajattarien ja -hoitajien 

ensimmäiseltä kertauskurssilta”. MH 2/1951, 19. 
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Puolen vuoden harjoitteluaika toimi eräänlaisena soveltuvuuskokeena 

mielisairaanhoitajien koulutukseen pyrkivien joukossa, sillä sen avulla kurssille 

hakijoista pystyttiin tehokkaasti karsimaan ne, jotka eivät soveltuneet mielisairaanhoidon 

alalle.160  Karsinta oli tarpeellinen, sillä kilpailu mielisairaanhoitajakouluun pääsystä oli 

kovaa: Esimerkiksi vuoden 1938 aikana Pitkäniemen, Lapinlahden ja Niuvanniemen 

mielisairaanhoitajakursseille oli yhteensä 440 hakijaa, joista 56 hakijaa sai 

opiskelupaikan.161 Toisaalta suuria hakijamääriä pidettiin tärkeänä, sillä sen katsottiin 

pitävän mielisairaanhoitajien ammatillisen osaamisen korkeana ja mahdollisti vain 

parhaimpien hoitajien työllistymisen.162 

Harjoittelun pystyi tekemään periaatteessa missä tahansa mielisairaalassa. Monet 

sairaalat toimivat niukkojen taloudellisten resurssien puitteissa, minkä vuoksi 

mielisairaalat mielellään palkkasivat koulutettua työvoimaa edullisempia harjoittelijoita. 

Suosiota kuvastaa esimerkiksi se, miten Kellokosken sairaalassa vuonna 1934 

lääkintöhallitus kielsi mielisairaanhoitajaharjoittelijoiden palkkaamisen, jos tavoitteena 

oli korvata koulutetun mielisairaanhoitajan työpanos.163 Harjoittelijaksi ei kuitenkaan 

päässyt kuka tahansa, sillä myös harjoittelijoiksi pyrkivien määrä oli huomattava. Tämän 

vuoksi mielisairaalat karsivat harjoittelijoita kansakoulun päästötodistuksen, 

lääkärintodistuksen ja erillisen suosittelijan lausunnon perusteella.164  

Harjoittelun päättyessä ”harjoittelusairaalat” ilmoittivat mielisairaanhoitajakouluihin 

arvionsa hakijan soveltuvuudesta alalle. Jos hakija ei päässyt mielisairaanhoitajakouluun, 

päättyi työsuhde yleensä 2–3 viikon sisällä, kun tieto oppilasvalinnoista oli saapunut. 

Poikkeustapauksissa harjoitteluaikaa voitiin jatkaa, mutta korkeintaan vuoden ajaksi. 

Yleistä oli, että mielisairaanhoitoon soveltuvat harjoittelijat, jotka eivät päässeet 

mielisairaanhoitajakouluun, saivat jatkaa mielisairaalassa kesälomansijaisina tai sairaala-

apulaisen tehtävissä.165 

                                                 
160 KM 1945:10, 32.  
161 Ilmoitukset kursseille valituista. MH 5/1938, 79; MH 8/1938, 125; 9/1938, 144.  
162 U. Kanko, ”Uutta viiniä vanhoihin leileihin, eli vaikutelmia mielisairaanhoitajattarien ja -hoitajien 

ensimmäiseltä kertauskurssilta”. MH 1/1951, 10–13; I. Kalpa, ”Pitkäniemen mielisairaanhoitokurssi 40-

vuotias”. MH 6/1953, 150.  
163 Tuovinen & Sinisalo 1990, 14.  
164 KM 1958:17, 10–11.  
165 KM 1958:17, 10–11.  
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Mielisairaanhoitajakouluun hakiessa harjoittelu oli käytännössä pakollinen. Tämän 

vuoksi mielisairaanhoitajakoulutuksen voidaan katsoa vuodesta 1931 lähtien 

laajentuneen 1,5 vuoden mittaiseksi. Opintojen painopiste oli edelleen käytännön 

työharjoittelussa, sillä vuoden 1931 opetusohjelmassa tietopuolisen opetuksen tuntimäärä 

oli ajallisesti hyvin vähäinen koulutusta edeltäneeseen harjoitteluun ja varsinaisiin 

käytännöllisen työn harjoittelujaksoihin verrattuna.  

 

2.2. Mielisairaanhoitajat ja mieleltään sairastuneet  

Vuoden 1931 opetusohjelmassa yleisen sairaanhoidon ja mielitautiopin (psykiatrian) 

tietopuolinen opetus, sekä käytännön harjoittelujaksot muodistivat merkittävimmän osan 

mielisairaanhoitajien koulutuksesta. Yleisen sairaanhoidon päämääränä oli potilaan 

perushoito, johon kuului huolenpito ruumiillisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 

Huolenpito koostui riittävästä levosta, hyvästä ravinnosta, puhtaudesta ja raittiista 

ilmasta.166 Tietoa yleisen sairaanhoidon opetuksessa käytössä olleista oppikirjoista ei 

näiltä ajoilta ole löytynyt. 1950-luvulla mielisairaanhoitajien koulutuksen 

uudelleenjärjestämistä käsitellyt komitea huomautti, että opetukseen soveltuvista 

tietopuolisista oppikirjoista oli pulaa.167 Tämän vuoksi pidän todennäköisenä, että 

tietopuolisessa opetuksessa käytettiin sairaanhoitajajärjestöjen oppikirjakomiteoiden 

(myöhemmin sairaanhoitajien koulutussäätiön) julkaisemia sairaanhoitajien 

oppikirjoja.168 Huomioituna yleisen sairaanhoidon päämäärät ja mielisairaanhoitajien 

koulutuksen aiemmat oppisisällöt, on todennäköistä, ettei potilaiden perushoito ollut juuri 

muuttunut. 

Mielitautiopin ja mielisairaanhoidon osalta mielisairaanhoitajien koulutuksessa oli 

vuoteen 1939 asti käytössä jo aiemmin mainitsemani Neuman-Rahnin Sielullisesti sairas 

ihminen ja hänen hoitonsa. Neuman-Rahnin mukaan yleinen sairaanhoito ja 

mielisairaanhoito erosivat toisistaan siinä mielessä, että mielisairaudet olivat sielullisia 

sairauksia, joiden ilmenemisen muodot poikkesivat muista sairauksista. Hoitaja, jolla oli 

oikeanlainen ote inhimillisestä sielunelämästä, pystyi hoitamaan sairaan ruumiin lisäksi 

myös sairastunutta mieltä. Tämän vuoksi hoitajien oli ymmärrettävä ja tiedostettava mitä 

                                                 
166 KM 1945:10, 5. 
167 KM 1954:9, 30–31.  
168 Sairaanhoitajien koulutuksessa käytetyistä oppikirjoista vuosina 1930–1967 lisää Sarkio 2007. 
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sielullinen sairaus oli, ja miten sielullisesti sairasta ihmistä voi ja täytyi kohdella ja 

hoitaa.169 Neuman-Rahnin mukaan ihmisen sielunelämä rakentui erilaista aistimuksista, 

mielteistä, tunteista ja tahdosta. Samat elementit olivat läsnä terveen ja sairaan ihmisen 

elämässä. Sen vuoksi mielen sairauksien oireet olivat usein hyvin samankaltaisia kuin 

terveenkin, mutta kuitenkin ne jollain tapaa korostuivat poikkeuksellisina.170 Terve 

ihminen ja tavallinen elämä olivat ikään kuin peili, jota vasten hoitajat pystyivät 

ymmärtämään sairautta ja sen aiheuttamia oireita.  

Neuman-Rahnin oppikirjassa hoitajien suorittamat hoitomenetelmät olivat pitkälti samoja 

kuin Löfströmin ja Nikulan oppikirjoissa. Säännölliset rutiinit, valvonta, kylvyt ja kääreet 

olivat edelleen käytössä. Lääkkeistä Neuman-Rahn mainitsee lähinnä rauhoittavat ja 

unilääkkeet, jotka oli annettava varmistaen, että potilas todella söi lääkkeensä. 

Lääkkeisiin liittyi itsemurhariski, sillä potilas saattoi säilöä lääkkeet ja ottaa 

yliannostuksen.171 Neuman-Rahnin oppikirja oli uraauurtava siinä mielessä, että sisälsi 

laajan mielen sairauksia käsittelevän osuuden hoitotyön näkökulmasta.172 Löfströmin ja 

Nikulan oppikirjat korostivat hoitajan luonnetta ja käyttäytymisen merkitystä 

mielisairaanhoidossa, mutta Neuman-Rahn eriytti hoitotyön sisältöä mielen sairauksien 

diagnostiikan näkökulmasta. 

Käytännössä hoitotyön eriyttäminen tarkoitti sitä, että mielisairaanhoitajan oli 

käyttäydyttävä tavalla, jota potilaan sairauden oireet vaativat. Esimerkiksi 

skitsofreenisille potilaille näkö- ja kuuloharhojen kaltaiset aistiharhat olivat yleisiä. 

Harhat olivat potilaille todellisia kokemuksia, joita muu ympäristö ei havainnut. Potilasta 

ei kuitenkaan saanut jättää harhojensa valtaan, joten hoitajan oli kekseliäisyyttä käyttäen 

kiinnitettävä potilaan huomio johonkin muualle, harhoista todellisuuteen. 

Mahdollisuuksien mukaan hoitajien oli myös vakuuteltava potilaalle, etteivät hänen 

kokemansa harhat olleet todellisia.173 Näin hoitaja pystyi auttamaan potilasta hänen 

mielen sairauden hoidossa. 

Mitä haasteellisempi potilaan taudin kuva oli, sitä kekseliäämpi ja kärsivällisempi 

hoitajan oli oltava. Jo mainitsemani skitsofrenia oli mielen sairauksista kaikista vaikein, 

                                                 
169 Neuman-Rahn 2003, 23, 75. 
170 Neuman-Rahn 2003, 76, 98–99.  
171 Neuman-Rahn 2003, 264–315.  
172 Neuman-Rahn 2003, 160–242.  
173 Neuman-Rahn 2003, 99–106, 212.  
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ja potilaat olivat usein sellaisia, jotka saattoivat olla vaaraksi itselleen ja muille. 

Taudinkuvaan kuului potilaiden peräänantamattomien päähänpistojen, impulsiivisten 

tekojen ja läsnäolottomuuden kaltaisia oireita. Vastusteleville potilaille oli väitettävä 

mahdollisimman vähän vastaan, sillä se vain vahvisti potilaan vastarintaa. Toisinaan 

hoitajan oli kehotettava potilasta tekemään jotain, joka ei varsinaisesti ollut sen hetkinen 

päämäärä. Esimerkiksi jos vastahakoisen potilaan halusi peseytyvän, saattoi olla 

aiheellista kehottaa potilasta syömään, jolloin hän saattoikin peseytyä.174 Hoitajilta 

edellytettiin siis kykyä ajatella kokonaisuutta potilaan sairauden näkökulmasta ja 

erinomaista tilannetajua.  

Vuonna 1935 mielitautioppi sai oman oppikirjansa, kun professori Martti Kailan teos 

Mielitaudit julkaistiin. Oppikirjan lähestymistapa mielitauteihin oli puhtaasti 

lääketieteellinen. Kailan mukaan tavanomaisesti mielisairaana pidettiin ihmistä, joka ei 

kyennyt huolehtimaan itsestään, eikä sairautensa vuoksi sopeutunut muuhun ympäristöön 

ja herätti pelkoa tai ihmettelyä kanssaihmisissä. Lääketieteen näkökulmasta mielen 

sairauksien taudinkuvat olivat kuitenkin huomattavasti laaja-alaisempia.175 Sen vuoksi 

teoksessa käsiteltiin mielitautiopin käsitteistöä, tajuntaan, tunne-elämään ja ajatteluun 

liittyneitä häiriöitä sekä erilaisten mielen sairauksien syitä ja oireita. Kailan oppikirjassa 

ei juurikaan käsitelty käytännön hoitotyötä, johon puolestaan Neuman-Rahnin oppikirja 

keskittyi.  

Vuonna 1939 julkaistiin uusi mielisairaanhoitoa käsitellyt sairaanhoitaja Lyyli Kinnusen 

oppikirja Mielisairaanhoito, josta tuli Kailan oppikirjan ohella 1960-luvun lopulle asti 

merkittävimmät mielen sairauksia ja mielisairaanhoitoa käsitelleet oppikirjat. 

Molemmista teoksista julkaistiin lukuisia uusintapainoksia.176 Neuman-Rahnin teoksen 

tavoin myös Kinnusen oppikirja oli hyvin käytännönläheinen. Oppikirja sisälsi 

perusohjeet potilaiden perushoitoon mielisairaalassa, sairaalan toimintatavoista, hoitajan 

suhtautumisesta potilaisiin ja erilaisista hoitomenetelmistä. Käytännössä oppikirjassa 

käytiin läpi kaikki mahdolliset perusasiat ja ohjeistukset, joihin mielisairaanhoitaja 

todennäköisesti törmäsi mielisairaalassa työskennellessään. Kinnunen korosti erityisesti 

mielisairaanhoidon psykologisia ulottuvuuksia:  

                                                 
174 Neuman-Rahn 2003, 220–221. 
175 Kaila 1950, 54–55.  
176 Lista Kailan ja Kinnusen teosten uusintapainoksista Sarkio 2007, 411–412. 
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Mielisairaalassa noudatetaan samoja yleistä sairaanhoitoa koskevia 

sääntöjä ja menettelytapoja kuin muissakin sairaaloissa. Hoitajalta vain 

vaaditaan vielä enemmän huomio- ja arvostelukykyä ja kärsivällisyyttä kuin 

sielullisesti terveitä hoidettaessa.177 

 – – hoitajan tulee olla ”voimakkaampi kahdesta”, ei fyysisesti, vaan 

 henkisiltä ominaisuuksiltaan, voidakseen hallita, auttaa ja tukea potilasta 

 hänen taistelussaan sairautta vastaan.178 

Mielisairaanhoidossa hoitajan luonteenominaisuuksilla ja koko hänen 

persoonallisuudella oli ensiarvoisen suuri merkitys käytännön työssä. Potilaita kohtaan 

hoitajan oli oltava myötätuntoinen, ystävällinen ja johdonmukainen.179 Hoitotyössä piti 

olla tunnollinen, aloitekykyinen ja huumorintajuinen: 

 Lämmin huumorintaju on suuri lahja ja korvaamaton etu, se auttaa hoitajaa 

 suhtautumaan valoisammin ikäviinkin asioihin, helpottaa monta piinallista 

 tilannetta ja estää tekemästä vaikeuksista liian suurta numeroa.180 

Kinnusen mukaan mielisairaalan hoitotaso ja mielisairaanhoitajan osaamistaso mitattiin 

vastahakoisten, väkivaltaisten ja häiritsevien potilaiden kanssa. Heidän kanssaan 

hoitajien kärsivällisyys ja johdonmukaisuus joutuivat todelliselle koetukselle. 

Väkivaltaisille potilaille ei saanut näyttää omaa pelkoaan, vaan hoitajan oli pysyttävä 

tyynenä ja itsevarmana uhkaavissakin tilanteissa. Oli muistettava, että potilaan 

käyttäytyminen ei milloinkaan johtunut tahallisesta ilkeydestä, vaan vaikeasta 

sairaudesta, jonka vuoksi sairas ei kyennyt kontrolloimaan ja arvioimaan omaa 

toimintaansa terveen ihmisen tavoin.181 Hoitajan hyvä käytös potilasta kohtaan edesauttoi 

voittamaan tämän luottamuksen puolelleen, joka edisti koko sairaalan arjen, potilaiden 

hoidon ja vuorovaikutuksen sujumista.  

Huomattavaa on, että Neuman-Rahnin, Kailan ja Kinnusen oppikirjoissa mielen sairaudet 

olivat ennen kaikkea sielun sairauksia. Vaikka sairaudet vaikuttivat potilaiden 

toimintakykyyn, oli heidän ruumiinsa periaatteessa terve. Ruumiin ja mielen välillä 

                                                 
177 Kinnunen 1950, 53. 
178 Kinnunen 1950, 63. 
179 Kinnunen 1950, 63–64. 
180 Kinnunen 1950, 63. 
181 Kinnunen 1950, 68–70. 
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nähtiin yhteys, jonka avulla potilaan terveyttä voitiin edistää. Käytännössä kaikissa eri 

mielen sairauksien hoitomuodoiksi mainitaan työ tai muu sopiva askare, jossa jokaiselle 

sairastuneelle pyrittiin etsimään juuri hänelle sopiva tehtävä. Tällaisia tehtäviä olivat 

sairaalan pihatyöt, siivous, taide ja käsityöt. Tarkoituksena oli taistella sairaalan arjen 

yksitoikkoisuutta vastaan ja viedä työhön keskittymisen myötä sairastuneen huomio pois 

mielen sairauksien aiheuttamista oireista. Työn nähtiin lieventävän potilaiden oireita, 

tervehdyttävän ja tyynnyttävän, opettavan rytmiä, vahvistavan onnistumisen tunnetta ja 

herättävän velvollisuudentunnetta.182 

Oppikirjojen perusteella mielisairaanhoitajien ammatilliset vaatimukset perustiedoista ja 

-taidoista kasvoivat. Etenkin Kailan oppikirja Mielitaudit laajensivat 

mielisairaanhoitajien ymmärrystä mielen sairauksista lääketieteellisestä näkökulmasta, 

jonka käsittely Löfströmin ja Nikulan oppikirjoissa oli ollut huomattavasti suppeampaa. 

Neuman-Rahnin ja Kinnusen oppikirjat puolestaan vahvistivat hoitajien käytännön 

osaamista siinä mielessä, että ne sisälsivät yksityiskohtaisesti tietoa mielisairaaloiden 

käytännöistä ja potilaiden kanssa toimimisesta. Kokonaisuudessaan oppikirjat laajensivat 

mielisairaanhoitajien koulutuksen tietopuolista osaamista ja muuttivat koulutusta 

teoreettisempaan suuntaan, vaikka ajallisesti koulutuksen painopiste olikin edelleen 

käytännön harjoitteluissa.  

 

2.3. Koulutustoiminta laajenee  

Mielisairaanhoitajien koulutuksesta säädetyn asetuksen myötä moni mielisairaala aloitti 

lääkintöhallituksen kanssa keskustelut ”kurssisairaalan” perustamisesta. 

Koulutustoiminnan laajeneminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, välittömästi 1930-

luvun alkuun ja 1940-luvun lopun sotavuosien jälkeiseen aikaan. 

 

Hoitajia ruotsinkielisiin ja maakuntien sairaaloihin  

1930-luvun taitteessa mielisairaalaverkosto oli laajimmillaan siihen asti. Vuonna 1932 

lääkintöhallitus oli tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan mielisairaaloihin 

sairaanhoitajiksi tai mielisairaanhoitajiksi sai palkata ainoastaan hoitajia, jotka oli 

                                                 
182 Neuman-Rahn 2003, 320–343; Kinnunen 1950, 86–95.  
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merkitty lääkintöhallituksen viralliseen hoitajaluetteloon.183 Valtion sairaaloiden 

mielisairaanhoitajakoulutus ei kuitenkaan tuottanut riittävästi uusia koulutettuja hoitajia, 

joiden tarve jatkoi kasvuaan. Tämän vuoksi koulutustoimintaa laajennettiin ensin vuonna 

1931 Seinäjoen piirimielisairaalaan ja vuonna 1932 Tammisaaren piirimielisairaalaan. 

Molempien kurssisairaaloiden opetus järjestettiin vuoden 1931 opetusohjelman 

mukaisesti.184 Seuraava taulukko havainnollistaa mielisairaaloiden laajenemista: 

Taulukko 4. Mielisairaalat ja potilasmäärät vuosina 1930–1970.185  

Vuosi: Mielisairaalat: Potilaat: 1000 asukasta kohti: 

1930 25 5726 1,65 

1940 27 8403 2,27 

1950 - 8997 2,23 

1960 57 15 250 3,43 

1970 71 19 492 4,24 

 

Uusien mielisairaanhoitajakoulujen perustaminen kuvasti tarvetta, joka 

mielisairaanhoitajille oli. Seinäjoen piirimielisairaala ja Niuvanniemen sairaala olivat liki 

kahden vuosikymmenen ajan maan pohjoisimmat mielisairaanhoitajia kouluttavat tahot. 

Mielisairaalaverkoston laajeneminen ja mielisairaanhoidon kehitys näkyivät 

maakunnissa, joihin koulutettuja mielisairaanhoitajia oli hankala houkutella. Sairaalat 

yrittivät oma-aloitteisesti ratkaista hoitajapulaa laatimalla lääkintöhallitukselle aloitteita 

mielisairaanhoitajakoulujen perustamisesta. Keskusteluja koulutustoiminnan 

aloittamisesta 1930-luvulla kävi muun muassa Oulun piirimielisairaalaa ja Joutsenossa 

sijainnut Rauhan sairaala. Kursseja ei kuitenkaan perustettu. Oulussa ylilääkäri päätyi 

järjestämään toimipaikkakoulutusta silloisille työntekijöille. Rauhassa 

kurssisuunnitelmat jäivät syksyn 1939 kiristyneen poliittisen tilanteen jalkoihin.186 

                                                 
183 Törrönen 1985, 74; Harjula 2015, 155–157, 159–160. 
184 I. Kalpa 1939, ”Nykyinen sairaanhoitohenkilökunnan puute.”. Duodecim 8/1939, 232–233.  
185 Salo 1996, 56.  
186 Kraatari & Vähä 1975, 164–165; Vahvaselkä 1976, 168–169.    
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Mielisairaalaverkoston laajeneminen näkyi myös ruotsinkielisillä alueilla. 1920- ja 1930-

luvuilla perustettiin ruotsinkielinen Tammisaaren sairaala (Ekåsens sjukhus) minkä 

lisäksi sairaaloita rakennettiin myös Ahvenanmaalle ja Pohjanmaan rannikolle.187 

Ruotsinkielisillä alueilla luonnollisesti tarvittiin ruotsinkielisiä mielisairaanhoitajia, joista 

suomenkielisen koulutuksen vuoksi oli pulaa. Tämän vuoksi Tammisaaren ylilääkäri 

Wellenius ehdotti lääkintöhallitukselle, että sairaalassa aloitettaisiin kokonaan 

ruotsinkieliset mielisairaanhoitajakurssit. Kurssitoiminta alkoi vuonna 1932 ja jatkui aina 

vuoteen 1970 asti.188 

 

Sotavuosien haasteet 

Toisen maailmansodan yhteydessä Suomi kävi vuosien 1939–1945 aikana kolme sotaa, 

jotka jättivät oman jälkensä myös mielisairaaloihin ja mielisairaanhoitajien koulutukseen. 

Sotien aikana lääkärit, miespuoliset mielisairaanhoitajat ja koulutetut sairaanhoitajat 

olivat velvoitettuja osallistumaan sotatoimiin, minkä seurauksena mielisairaalat toimivat 

hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tietoa sodan aikaisista 

mielisairaanhoitajakursseista on melko vähän, lähinnä Pitkäniemestä. Lähdeaineiston ja 

tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että mielisairaanhoitajien 

koulutusta pyrittiin jatkamaan mahdollisimman normaalisti. Käytännössä tämä ei 

kuitenkaan aina onnistunut, sillä ainakin Lapinlahdessa ja Pitkäniemessä kurssit 

jouduttiin moneen otteeseen keskeyttämään. 

Sota-aika vaikeutti erityisesti miespuolisten mielisairaanhoitajaoppilaiden opiskelua, sillä 

asepalveluksen vuoksi monen opintie katkesi – osalla lopullisesti. Esimerkiksi 

Pitkäniemessä vuoden 1939 kurssille oli valittu kaksitoista miesoppilasta, joista 

lokakuuhun mennessä kymmenen oli jo joutunut keskeyttämään opintonsa. 

Asepalveluksen takia oppilaat joutuivat olemaan keskimäärin seitsemän kuukautta 

poissa. Sotien aikaisten mielisairaanhoitajakurssien erityispiirre olikin, että kursseille 

valitut ja valmistuneet olivat pääsääntöisesti naisia. Pitkäniemessä ylilääkäri Kalpa oli 

ennakoinut tilannetta ja anonut lääkintöhallitukselta poikkeusjärjestelyjä. Siksi vuoden 

                                                 
187 Elosuo & Harenko 1983, 155, 164, 167–168.  
188 Törrönen 1985, 74–77. 
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1941 kurssille otettiin kymmenen miesoppilasta enemmän ja kurssin alaikäraja laskettiin 

17 vuoden ikään.189 

Poikkeukselliseen tilanteeseen reagoi myös mielisairaanhoitajien ammattiliitto, joka esitti 

lääkintöhallitukselle vuonna 1940, että asepalvelus hyvitettäisiin mielisairaanhoitajien 

kurssiajaksi. Lääkintöhallitus tiedusteli asiasta kurssisairaaloiden ylilääkäreitä, jotka 

eivät puoltaneet liiton ehdotusta.190 Esimerkiksi Kalpa perusteli näkökantaansa sillä, ettei 

asepalvelus yksinkertaisesti pätevöittänyt ammattitaitoiseksi mielisairaanhoitajaksi.191 

Poikkeustapauksia kuitenkin oli, sillä esimerkiksi mielisairaanhoitaja Kalle Järvinen 

merkittiin lääkintöhallituksen koulutettujen mielisairaanhoitajien luetteloon suoritettuaan 

asepalveluksessa lääkintäaliupseerikoulun.192 Vaikka opintie miesoppilailla katkesi, 

saivat he asepalveluksesta vapauduttuaan mahdollisuuden suorittaa pitkittyneet opinnot 

normaalisti loppuun: 

 Noin 4½ vuotta sitten saimme aloittaa tämän, nyt pian loppuvan kurssimme. 

 Olimme silloin täynnä elämän tahtoa… ja otteemme työhön ja tehtäviin 

 teräksistä. – – Viime vuodet saimme elää kansamme kanssa karusti, ohi 

 parhaan nuoruutemme ja onnellisten vuosien, saimme lähteä kursseilta 

 aivan alussa, jättää elämämme, töiden ja tehtävien opiskelut. Silloin 

 tulevaisuus näytti mustalta, mutta Suomi tarvitsi meitä.193  

Mielisairaanhoitajien ammattiliitto arvioi, että sodat vaikuttavat mielisairaanhoitajiin ja 

mielisairaanhoitajakoulutukseen kahdella tavalla. Ensinnäkin talvisodan ihmishenkien 

menetyksen arvioitiin osuvan kaikista kipeimmin juuri parhaassa työiässä oleviin 

miehiin. Toiseksi sodan jälkeisen jälleenrakennuksen ennustettiin vaikuttavan 

mielisairaanhoitoalan vetovoimaisuuteen etenkin miesten kohdalla, sillä alan palkkaus oli 

liiton mielestä pieni ja sodan jälkeen töiden arvioitiin riittävän jokaiselle halukkaalle. 

Liiton mielestä tilanne oli erityisen ikävä mielisairaanhoidon kannalta, sillä 

                                                 
189 Kaarninen & Kaarninen 1990, 128–129; ”Työllisyystilanne”, pääkirjoitus. MH 8/1951, 121.  
190 T. Kasari & T. Pitkänen, ”Kertomus Mielisairaanhoitaja Liiton r.y. toiminnasta v. 1940”. MH 1–2/1941, 

7.  
191 Kaarninen & Kaarninen 1990, 129. 
192 Herbertti, ”Kalle Järvinen haastateltavana”. MH 4/1960, 100. 
193 ”Jukolan poikain läksiäiset”. MH 2/1946, 18–19.  
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hakijamäärien laskiessa koulutettavat oppilaat olivat väistämättä ”keskivertoa heikompaa 

ainesta”, mikä laski koko alan hoitotasoa.194 

Sotavuosien jälkeen mielisairaanhoitajien koulutuksessa alkoi voimakas laajenemisen 

aikakausi. Tähän vaikutti sotien jälkeinen yhteiskunnallinen kehitys, jonka myötä 1930-

luvulla kaavaillut uudistukset nousivat jälleen ajankohtaiseksi. Seuraavaksi tarkastelen 

näitä muutoksia. 

 

Mielisairaanhoitajista työvoimapula? 

Sotien jälkeen mielisairaanhoitajien koulutus laajeni vuodesta 1945 lähtien 

ennennäkemättömällä tavalla, kun mielisairaanhoitajakoulujen määrää ja yksittäisten 

kurssien oppilasmääriä lisättiin. Vaikka valtaosa mielisairaanhoitajien koulutuksen 

laajentumiseen vaikuttaneista uudistuksista toteutettiin 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa, 

oli niiden suunnittelutyö käynnistynyt jo 1930-luvulla ennen sotia.  

Mielisairaanhoitajien koulutustarpeen lisäämisestä tuli ajankohtaista, kun sairaaloiden 

hoitohenkilöstö siirtyi kahdeksan tuntisen työajan piiriin. Kahdeksan tunnin työaika oli 

ollut voimassa useimmilla aloilla vuodesta 1917 lähtien, mutta se ei käytännössä koskenut 

sairaaloiden hoitohenkilökuntaa.195 Vuonna 1929 asiasta säädettiin erillinen asetus, jonka 

perusteella sairaaloiden ja vankiloiden henkilökunnan työaika poikkesi yleisestä 

työaikalaista.196 Keskustelu mielisairaanhoitajien työajan lyhentämisestä nousikin 

ajankohtaiseksi 1930- ja 1940-luvuilla, jolloin hoitajat olivat huolissaan 14-tuntisten 

työpäivien vaikutuksesta potilaiden hoitoon, perhesuhteisiin ja hoitajien välisiin 

suhteisiin.197 Sodan jälkeen Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK) johdolla 

työaikalain uudistaminen oli jälleen ajankohtainen. Lakimuutos saatiin valmiiksi vuonna 

1946 ja uusi laki kahdeksan tuntisesta työpäivästä astui voimaan porrastettuna vuoden 

                                                 
194 ”Kehityskyky ja mahdollisuudet”, pääkirjoitus. MH 9/1940, 90; T. Kasari, ”Tulevaisuuden näköaloja”. 

MH 8/1942, 86–87.  
195 Esimerkiksi Niuvanniemessä Vuorion mukaan ei vuoden 1917 työaikalakia hoitajien kohdalla 

noudatettu. Vuorio 2010, 85–86. 
196 Laki kahdeksan tunnin työajasta 27.11.1917. Suomen asetuskokoelma 103/1917; Valtioneuvoston 

päätös, joka sisältää eräitä poikkeuksia kahdeksan tunnin työajasta 27.11.1927 annetun lain säännöksistä 

19.12.1929. Suomen asetuskokoelma 409/1929.  
197 Esimerkiksi MH 9/1938, 138–139; MH 1–2/1940, 13–14.   
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1946 alussa.198 Lain myötä myös mielisairaanhoitajien työaika muuttui kahdeksan tunnin 

mittaiseksi, mikä työaikojen lyhentyessä kasvatti uusien mielisairaanhoitajien kysyntää.  

Perustavanlaatuisin vaikutus mielisairaanhoitajien koulutukseen oli koko 

mielisairaanhoitojärjestelmän uudistus, joka käynnistyi 1930-luvun lopulla. Uusi 

mielisairaanhoidosta annettu laki vuonna 1937 ohjasi mielisairaanhoitoa yhä vahvemmin 

kunnallisesti järjestetyn hoidon piiriin ja asetti myös kunnalliset mielisairasosastot 

lääkintöhallituksen alaisuuteen. Ajan arvioiden mukaan näillä osastoilla oli yhtä paljon 

potilaita kuin varsinaisilla piirimielisairaaloiden osastoilla. Mielisairaanhoidon 

valtakunnallinen uudistamistyö jatkui vuonna 1939 asetetussa komiteassa, joka jätti 

mietintönsä vuonna 1943. Komitean mukaan mielisairaanhoito oli hajanainen ja 

kerroksellinen järjestelmä, joka oli kokonaisuudessaan asetettava lääkintöhallituksen 

valvonnan alaisuuteen. Komitean mielestä mielisairaanhoito oli järkevintä uudistaa 

jakamalla maa mielisairaanhuoltopiireihin (17), jotka vastaisivat alueellisesti koko 

hoitojärjestelmän kehittämisestä.199  

Vuosien 1943–1952 aikana mielisairaanhoitoon valmisteltiin laaja-alaisia muutoksia, 

joiden perusteella vuonna 1952 voimaan astui uusi mielisairaanhoitolaki. Vastuu 

mielisairaanhoidon järjestämisestä siirtyi kokonaan kunnille, ja lääkintöhallitukselle sen 

valvonta. Sairaalat jakautuivat erilaisten vastuualueiden mukaisesti A- ja B-sairaaloihin. 

A-sairaalat vastasivat akuutisti sairastuneiden sekä erityishoitoa tarvitsevien hoidosta. B-

sairaaloiden potilaat olivat kroonisia pitkäaikaissairaita, jotka eivät tarvinneet varsinaista 

erityishoitoa. 1960-luvun puoliväliin mennessä rakennettiin 40 uutta B-sairaalaa, joiden 

myötä potilaspaikkojen määrä oli lisääntynyt 9000.200 

1950-luvun alussa lääkintöhallitus teki myös periaatteellisen linjauksen, jonka mukaan 

mielisairaanhoidossa tuli käyttää pääsääntöisesti koulutettua työvoimaa.201 

Kunnalliskotien mielisairasosastot toimivat sosiaalihuollon yhteydessä, erillään muusta 

mielisairaanhoidosta. Kunnalliskotien mielisairasosastojen katsottiin kuitenkin vastaavan 

mielisairaaloiden pitkäaikaissairaiden hoitolaitoksia. Vuoden 1933 asetuksella 

kunnalliskodit saattoivat edelleen palkata lääkintöhallituksen suostumuksella 

                                                 
198 MH 2/1947, 19; Toivo Kasari, ”Työaikalaki käytännössä”, pääkirjoitus. MH 3/1948, 29; Työaikalaki 

2.8.1946. Suomen asetuskokoelma 604/1946.  
199 Eskola 1983, 209–210. 
200 Eskola 1983, 210–211; Kaila 1966, 180–181; Mielisairaslaki 2.5.1952. Suomen asetuskokoelma 

187/1952; Mielisairasasetus 23.12.1952. Suomen asetuskokoelma 448/1952. 
201 KM 1954:9, 35.  
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kouluttamatonta henkilökuntaa. Vuonna 1952 sosiaaliministeriö kuitenkin totesi, että ei 

näe mitään syytä käyttää kouluttamatonta työvoimaa kunnalliskotien osastoilla. Tämän 

vuoksi sosiaaliministeriö yhdessä lääkintöhallituksen kanssa laati ohjeet 

hoitohenkilökunnan pätevyysvaatimuksista. Niiden mukaan mielisairasosastoilla oli 

käytettävä alle 40 paikkaa käsittävillä osastoilla yksi mielisairaanhoitaja jokaista 

kymmentä potilasta kohden, ja lisäksi yli 40 paikkaa käsittävillä osastoilla oli oltava 

koulutettu sairaanhoitaja osastonhoitajana.202 

Koulutettujen mielisairaanhoitajien kysyntää ennakoitiin laajentamalla 

mielisairaanhoitajien koulutusta vuodesta 1946 lähtien. Käynnissä olleiden kurssien 

aloituspaikkojen määrää lisättiin, minkä lisäksi sairaalat järjestivät ylimääräisiä kursseja. 

Esimerkiksi vuonna 1949 Lapinlahden aloituspaikkojen määrää lisättiin seitsemällä ja 

Pitkäniemessä vuonna 1951 järjestettiin yhteensä kolme kurssia.203 Vuonna 1948 

perustettiin kaksi uutta kurssisairaalaa, Rauhaan ja Nikkilään. Rauhan kursseja oli 

suunniteltu aloitettavaksi jo vuonna 1939, mutta sotien vuoksi aloitusta oli jouduttu 

lykkäämään. Rauhan koulutustoiminta jäi lopulta lyhytaikaisesti, sillä se lopetettiin 

kahden vuosikurssin valmistumisen jälkeen vuonna 1949. Perusteena oli, että 

akuuteimman hoitajapulan katsottiin olevan ohi, joten lääkintöhallitus ei katsonut 

kurssitoiminnan jatkumista tarkoituksenmukaisena.204  

Nikkilässä vuosina 1948–1949 järjestettiin ruotsinkielisiä mielisairaanhoitajakursseja, 

mutta alhaisen hakijamäärän vuoksi nekin lakkautettiin kahden vuosikurssin 

valmistumisen jälkeen.205 Aloituspaikkojen lisääntyminen näkyi myös valmistuvien 

mielisairaanhoitajien määrässä, jota seuraava tilasto kuvaa: 

Taulukko 5. Valmistuneet mielisairaanhoitajat vuosina 1937–1949.206  

                                                 
202 ”Kunnalliskotien mielisairasosastojen henkilökunnasta ja järjestelystä uudet ohjeet”, pääkirjoitus. MH 

2/1952, 21–23.  
203 ”Pitkäniemestä valmistuneita”. MH 8/1951, 137; ”Mielisairaanhoitajakoulutuksesta Lapinlahden 

sairaalassa”. MH 2/1958, 32. 
204 KM 1958:17, 4; Vahvaselkä 1976, 168–169; Verner, ”Ammattimme ja sen suojaaminen”. MH 10/1951, 

161–162. 
205 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 269.  
206 ”Työllisyystilanne”, pääkirjoitus. MH 8/1951, 121. 
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Mielisairaaloiden jakauduttua A- ja B- sairaaloihin keskittyi mielisairaanhoitajien 

koulutus kokonaan A-sairaaloihin. Jatkumo oli luonteva, sillä opetusta järjestävät 

sairaalat järjestäytyivät muutoksen myötä kuntainliittojen ja kaupunkien omistamiksi A-

sairaaloiksi. Lähdeaineistossa keskustelu B-sairaaloiden järjestämästä koulutuksesta 

nousi esille vuonna 1958, jolloin eduskunnan päätöksellä ainoastaan A-sairaalat saivat 

toimia mielisairaanhoitajien koulutuksen järjestäjinä. Linjauksen taustalla oli Teuvan B-

sairaalan aloite mielisairaanhoitajakoulun perustamisesta, jota lääkintöhallitus ja 

eduskunta eivät puoltaneet.207  

A-sairaaloiden etuoikeutta järjestää mielisairaanhoitajien koulutusta perusteltiin 

sairaaloiden potilasaineksen kattavuudella.208 Nähdäkseni tarkoituksenmukainen 

koulutus mahdollisti tuleville hoitajille mahdollisimman laajan kokemuksen erilaisten 

sairaaloiden, potilaiden ja osastojen kirjosta. B-sairaaloiden potilasaines rakentui 

rauhallisista pitkäaikaissairaista, jonka vuoksi sairaaloilla ei ollut mahdollisuutta järjestää 

tarpeeksi monipuolisia olosuhteita koulutuksen näkökulmasta. Oikeus järjestää opetusta 

ei ollut itsestäänselvyys myöskään A-sairaaloissa, kuten Niuvanniemen 

koulutustoiminnan päättyminen osoitti. Vuonna 1952 Niuvanniemestä tuli valtion 

sairaala, joka keskittyi pelkästään erikoispsykiatriaan. Muutoksen myötä akuuttien 

sairastapausten hoitaminen loppui ja potilasaines spesifioitui. Opetusta ei voitu enää 

                                                 
207 ”Mielisairaanhoitohenkilökunnan koulutuksesta”. MH 7/1958. 
208 ”Mielisairaanhoitohenkilökunnan koulutuksesta”. MH 7/1958.  
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järjestää yhtä monipuolisesti entä aiemmin, minkä vuoksi Niuvanniemen 

mielisairaanhoitokoulu lopetti toimintansa vuonna 1958.209  

 

2.4. Nikkilän opetusohjelma uudistaa ja eriyttää 

Nikkilän mielisairaalassa mielisairaanhoitajien koulutus alkoi vuonna 1948 sairaalan 

ylilääkäri Johan Runebergin aloitteesta. Koulun opetusohjelma laadittiin vuoden 1931 

ohjelman pohjalta, mutta siihen tehtiin perustavanlaatuisia uudistuksia. Uudistusten 

taustalla oli Runebergin aiemmat kokemukset Pitkäniemen opetusohjelmasta, jonka 

puutteellisuuksia ja epäkohtia Nikkilän ohjelmassa pyrittiin korjaamaan.210 Ohjelman 

tietopuolisen opetuksen määrää laajennettiin huomattavasti ensimmäisten vuosien 

aikana. Alkuvaiheessa opetusta järjestettiin 120 tuntia, mutta melko pian määrä nousi jo 

208 tuntiin ja 1960-luvun alussa tietopuolista opetusta oli yhteensä 360 tuntia.211 

Koulun johtajatar Inga Laurinkarin mukaan opetusohjelmassa oli pyritty jatkuvasti 

seuraamaan mielisairaanhoidon kehitystä ja mukauttamaan opetuksen sisältöä kehityksen 

mukaiseksi.212 Kehitystyö näkyi opetusohjelmassa, jonka tietopuolisen opetuksen määrä 

oli huomattavasti laajempi kuin vuoden 1931 opetusohjelmassa.213 Seuraavassa kuvassa 

on Nikkilän opetusohjelma laajimmillaan: 

Taulukko 6. Nikkilän mielisairaalan opetusohjelma vuonna 1964.214 

 

 

 

 

 

                                                 
209 O. S., ”Päättyneen Niuvanniemen sairaalan mielisairaanhoitajakoulutuksen muistolle”. MH 11/1958, 

265–266; Mielisairasasetus 23.12.1952. Suomen asetuskokoelma 448/1952; Vuorio 2011, 176.  
210 ”Nikkilän mielisairaanhoitajakoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 268–269. 
211 ”Nikkilän Mielisairaanhoitokoulu tiennäyttäjänä”. MH 10/1961, 309; KM 1967:B22, 8–9. Tuovinen 

2009, 79. 
212 ”Nikkilän Mielisairaanhoitokoulu tiennäyttäjänä”. MH 10/1961, 308–309.  
213 Vuoden 1931 opetusohjelma oli edelleen käytössä kaikissa muissa kurssisairaaloissa.  
214 KM 1967:B22, 8–9.  
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Opinnot alkoivat perusteiden jaksolla, jonka aikana potilaan perushoitoa harjoiteltiin 

toisiin oppilaisiin ja tutustuttiin osastotyöhön, osallistumatta kuitenkaan käytännön 

työhön. Anatomian ja fysiologian opinnoista Laurinkari mainitsee, että opetuskäytössä 

oli kuvatauluja, filmejä, luuranko ja ”suuri ylpeydenaihe” eli anatominen malli, jonka 

sisäelimet voitiin irrottaa. Sairaanhoidon etiikan oppitunnit käsittelivät hoitajan 

käyttäytymistä ja toimintaa potilaiden ja koko työyhteisön kanssa. Lääkeaineopin tunnilla 

OPETUSJAKSO:   LAAJUUS: 

I Perusteiden jakso:  

- Anatomia ja fysiologia  20 tuntia   

- Tautioppi   26 tuntia 

- Lääkeoppi   20 tuntia  

- Sairaanhoidon perusteet  66 tuntia  

- Ravinto-oppi   15 tuntia 

- Sairaanhoidon etiikka I  8 tuntia 

- Henkilökohtainen terveydenhoito  10 tuntia 

- Sidonta ja ensiapu   22 tuntia 

- Ohjaustunteja   8 tuntia 

- Tuberkuloosihuoltotyö  8 tuntia  

- Sosiaalihuolto   4 tuntia 

- Kristillinen etiikka   10 tuntia 

- Vajaamielishuolto   2 tuntia 

- Lastenpsykiatria I    2 tuntia 

     

II Käytännöllinen työn jakso: 

- Käytännöllisen mielisairaanhoidon harjoittelu 31 viikkoa 

- Yleisen sairaanhoidon harjoittelu  8 viikkoa 

- Psykologia   10 tuntia 

- Mielitautioppi I   30 tuntia 

- Mielisairaanhoito   36 tuntia 

- Lastenpsykiatria II   4 tuntia 

- Sisätautien sairaanhoito  4 tuntia 

- Kirurginen sairaanhoito  4 tuntia 

- Toimintaterapia   12 tuntia 

 

III Kertaava jakso: 

- Mielitautioppi II   6 tuntia 

- Sosiaalipsykiatria   4 tuntia 

- Sosiaalipsykologia   10 tuntia  

- Mielenterveys   5 tuntia 

- Ryhmätyön periaatteet  6 tuntia 

- Sairaanhoidon etiikka II   2 tuntia  

- Järjestötoiminta   2 tuntia 

- Kirjastotyö   2 tuntia 

- Liikuntaterapia   2 tuntia 
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perehdyttiin tavallisimpiin lääkeaineryhmiin ja laskettiin lääkelaskuja, jotka Laurinkarin 

mukaan olivat osalle haasteellisia.215  

Käytännöllisen työn harjoittelu mielisairaanhoidossa järjestettiin sairaalan omilla 

osastoilla. Harjoittelun aikana opiskeltiin myös tietopuolisia oppiaineita, joiden 

painopiste oli mielitautiopin ja mielisairaanhoidon eri osa-alueissa. Opetusohjelmaan 

kuului myös opintokäyntejä, potilasjuhlia, kerhoiltoja ja keskustelukokouksia. Yleisen 

sairaanhoidon harjoittelu suoritettiin Marian sairaalan sisätautien ja kirurgian osastoilla. 

Jakson aikana opiskeltiin sisätautien ja kirurgian sairaanhoitoa. Viimeinen opintojakso 

sisälsi syventäviä luentoja ihmisten välisistä suhteista, psykiatriasta, psykologiasta, 

ryhmätyön ja liikuntaterapian periaatteista, alkoholistihuollosta ja 

rikollisuuskysymyksistä.216  

Opetus järjestettiin kokonaan päivisin, eivätkä oppilaat työskennelleet opintoihin 

kuuluneita harjoittelujaksoja lukuun ottamatta ollenkaan mielisairaalassa. 

Erikoislääkäreiden aikataulut pyrittiin sairaalan taholta järjestämään siten, että he 

pystyivät pitämään luentoja.217 Jokaisen luentosarjan viimeisellä kerralla oppilaille 

pidettiin kirjalliset kokeet. Kokonaisten opintojaksojen viimeisinä päivinä järjestettiin 

erilliset käytännölliset kokeet, jolloin ylilääkärin, yli- ja osastonhoitajien edessä 

”oppilasraukka saa sitten pelko sydämessä antaa näytteen oppimistaan taidoista”. 

Laurinkarin lausahdus oli hieman huumorintajuinen. Käytännöllisten kokeiden 

arvioinnin pääperiaatteena oli antaa rakentavaa palautetta, joka auttoi tulevaa hoitajaa 

kehittämään omaa osaamistaan.218 

Keskeisin ero vuoden 1931 opetusohjelmaan Nikkilässä oli tietopuolisten oppiaineiden 

ja oppituntien huomattava määrä. Vanhassa opetusohjelmassa tietopuolista opetusta oli 

yhteensä 80 tuntia, joten Nikkilässä oli parhaimmillaan peräti 280 oppituntia enemmän 

kuin muissa kurssisairaaloissa. Yksittäisistä oppiaineista esimerkiksi mielitautioppia 

opiskeltiin 36 tuntia, kun sitä muualla opiskeltiin vain 16 tuntia. Merkittävä ero oli myös 

eri oppiaineiden määrässä. Nikkilässä opetettiin mielisairaanhoidon, terapeuttisten 

hoitomenetelmien ja psykologian kaltaisia tietopuolisia aineita, jotka eivät lainkaan 

                                                 
215 I. Laurinkari, ”Opetushoitajana mielisairaalassa”. MH 12/1956, 296. 
216 I. Laurinkari, ”Opetushoitajana mielisairaalassa”. MH 12/1956, 297; ”Nikkilän Mielisairaanhoitokoulu 

tiennäyttäjänä”. MH 10/1961, 308–309; Kts. myös Tuovinen 2009, 78–79. 
217 I. Laurinkari, ”Opetushoitajana mielisairaalassa”. MH 12/1956, 295–296.  
218 I. Laurinkari, ”Opetushoitajana mielisairaalassa”. MH 12/1956, 297. 
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kuuluneet vanhaan opetusohjelmaan. Nikkilän opetusohjelma uudisti 

mielisairaanhoitajien koulutusta monella tapaa. Uusien oppiaineiden ja korkeamman 

tuntimäärän myötä käytännön ja teoreettisen opetuksen välinen ero kapeni. Oppilaat 

siirtyivät osastoharjoitteluun vasta, kun he olivat opiskelleet sairaanhoidon perusasiat. 

Oppilaita ei myöskään käytetty sairaalan työvoimana, mikä oli hyvin poikkeuksellista. 

Samalla Nikkilän opetusohjelma myös eriytti, sillä muiden sairaaloiden järjestämä opetus 

oli huomattavasi kapea-alaisempi, joka väistämättä vaikutti ainakin mielisairaanhoitajien 

tietopuolisen ammattitaidon sisältöön.  

Runeberg ja Laurinkari kehittivät Nikkilän opetusohjelman yhteistyössä 

lääkintöhallituksen kanssa. Opetusohjelma oli pitkälti Laurinkarin käsialaa, sillä hänen 

tarkoituksenaan oli kehittää mielisairaanhoitajien koulutusta kokonaisvaltaisesti.219 

Laurinkari oli koulutukseltaan mielisairaanhoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, joka oli 

suorittanut opetustehtäviä varten erillisen hallinnon ja kasvatusopin kurssin.220 

Nähdäkseni opetusohjelman muotoutumisen taustalla oli juuri Laurinkarin pedagoginen 

osaaminen ja vahva näkemys suunnasta, johon mielisairaanhoitoa oli yleisesti 

kehitettävä. Laurinkarin mielestä mielisairaanhoitajien koulutusaikaa olisi pitänyt 

pidentää ja erityisesti tietopuolisen opetuksen määrää lisätä. Kuvaavaa on, ettei hän ollut 

täysin tyytyväinen Nikkilänkään opetusohjelmaan, joka kuitenkin oli aikansa 

edelläkävijä.  

Laurinkari käytti mielisairaanhoitajakurssien sijaan sanaa ”mielisairaanhoitajakoulu”. 

Hänestä kouluille olisi muiden oppilaitosten tapaan pitänyt olla oma johtaja, jonka 

vastuulla sairaalan opetustoiminta oli. Laurinkari kaipasi laajempaa yhteistyötä eri 

mielisairaanhoitajakoulujen välillä, sillä se olisi mahdollistanut erilaisten kokemusten 

soveltamisen ja kehityksen kaikkien koulujen opetustyössä.221 Mielisairaanhoitajien 

koulutuksen kehittäminen saikin Laurinkarista aktiivisen puolestapuhujan 1950-luvun 

vaihteessa. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan laajemmin keskustelua 

mielisairaanhoitajien koulutuksen uudistamisesta ja toimenpiteitä sen toteuttamiseksi.  

 

                                                 
219 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu juhli”. MH 4/1964, 122.  
220 Tuovinen 2009, 78. 
221 ”Nikkilän Mielisairaanhoitokoulu tiennäyttäjänä”. MH 10/1961, 303–309; Ks. myös Tuovinen 2009, 

78–79. 
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3. MODERNISOITUMISEN JA ERIYTYMISEN AIKA 1951–1969  

3.1. Kiista koulutuksen uudistamisesta 

Mielisairaanhoitajakoulutuksen puutteet  

Keskustelu mielisairaanhoitajien koulutuksen uudistamisesta käynnistyi vähitellen 1940-

luvulla. Alkuvaiheessa kritiikki kohdistui mielisairaanhoitajien epätasa-arvoisiksi 

koettuihin jatko-opintomahdollisuuksiin. Hoitajakunnan voimistuva kanta oli, että myös 

miehille oli myönnettävä mahdollisuus hakeutua mielisairaanhoitoon erikoistuvan 

sairaanhoitajan opintoihin ja siten pätevöityä mielisairaaloiden osastonhoitajaksi. 

Keskustelun laajentuessa esiin nousi myös vaatimus koulutusajan pidentämisestä, sillä 

kahden vuoden mittaista koulutusaikaa pidettiin tarkoituksenmukaisempana.222 Samaan 

aikaan sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista järjesteltiin komiteassa, joka 

esityksensä asiasta vuonna 1945. Mielisairaanhoitajien koulutuksen osalta komitea käytti 

asiantuntijana Kalpaa, jonka mukaan uudistus oli yksinkertaisesti tarpeeton. Kalpan 

sanoin ajatusta miehistä osastonhoitajina ”on pidettävä kuolleena syntyneenä”. Komitea 

myötäili asiantuntijalausuntoa, eikä pitänyt mielisairaanhoitajien koulutuksen 

uudistamista ajankohtaisena.223   

1950-luvun vaihteessa mielisairaanhoitajien koulutus alkoi kuitenkin näyttäytyä yleisesti 

vanhanaikaisena. Käytössä ollut vuoden 1931 opetusohjelma oli, Nikkilän 

opetusohjelmaa lukuun ottamatta, säilynyt muuttumattomana samalla, kun 

mielisairaanhoito sai uusia muotoja ja hoitomenetelmiä: 

Kehitys tällä alalla on mennyt eteenpäin hyvin suuressa määrin. 

Rauhoittavista kylvyistä on vähitellen päästy sähkö-, insuliini-, työterapia-

, psykoterapia- ja erilaisiin lääkehoitoon. Mielisairaalat eivät ole enää 

turvalaitoksia eikä säilytyspaikkoja, vaan nykyaikaisia sairaaloita, mistä 

potilaat terveinä pääsevät pois.224 

Lääkintöneuvos A. J. Anttilan mukaan 1930- ja 1940-lukunen aikana tapahtunut kehitys 

uusine hoitomuotoineen asetti hoitohenkilökunnalle yhä suurempia vaatimuksia, jonka 

                                                 
222 ”Kehityskyky ja mahdollisuudet”, pääkirjoitus. MH 9/1940, 89–90; T. Kasari & T. Pitkänen, ”Kertomus 

Mielisairaanhoitajain Liiton toiminnasta vuonna 1942”. MH 1–2/1943, 6. 
223 KM 1945:10, 32.  
224 ”Koulutuskysymyksen vaiheilta”. MH 6/1956, 128.  
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vuoksi mielisairaanhoitajien koulutusta oli tehostettava.225 Lainauksessa mainitut 

biologiset ja terapeuttiset hoitomenetelmät olivat mielisairaaloiden käytössä osin jo sotia 

edeltävänä aikana, joten ne eivät yksin riitä selittämään, miksi näkemykset koulutuksen 

uudistamistarpeesta muuttuivat varsin lyhyessä ajassa.226 Välittömästi sotien jälkeisinä 

vuosina mielisairaaloissa käyttöön otettiin neurokirurginen lobotomia ja psykoterapia, 

joiden merkitys psyykenlääkkeiden käytön ohella kasvoi erityisesti 1950- ja 1960-lukujen 

aikana.227  

Lobotomian käyttöönotto oli siinä mielessä merkittävää, että menetelmää pidettiin 

erityisen käyttökelpoisena parantumattomasti sairaiden hoidossa. Menetelmä sai 1950-

luvun vaihteessa laajalti myönteistä huomiota niin psykiatrien kuin mediankin 

keskuudessa.228 Mielisairaanhoitajien työtehtävien näkökulmasta lobotomia ja 

psyykenlääkkeet eivät suoranaisesti muuttaneet potilaiden perushoitoa, joka edelleen 

tapahtui lääkäreiden ja osastonhoitajien alaisuudessa.229 Uudet hoitomenetelmät 

muuttivat kuitenkin mielisairaanhoitoa yleisesti, joten ne lienevät herättäneen keskustelua 

myös mielisairaanhoitajien koulutuksen sisällöstä. Koulutuksen uudistamisesta käydyn 

keskustelun ja hoitotyön sisällön näkökulmasta keskeisimmältä muutokselta vaikuttaakin 

psykoterapia, jonka merkitystä käsittelen tuonnempana.  

1950-luvulla mielisairaanhoitajien koulutusta käsiteltiin peräti kahdessa komiteassa. 

Professori Mustakallion johtama komitea (1954) käsitteli koko terveydenhuoltoalojen 

koulutuksen uudistamista ja suositteli alan koulutusjärjestelmien yhtenäistämistä. 

Suurimmat muutokset komitean mielestä piti tehdä lastenhoitajien sekä 

mielisairaanhoitajien koulutukseen, josta löydettiin eniten huomauttamisen aiheita. 

Komitea piti opiskelijoiden valintaa ongelmallisena, sillä hakijoille ei teetetty 

minkäänlaisia soveltuvuuskokeita.230 Opiskelijat suorittivat edelleen opintoja edeltävän 

harjoittelun, mutta sairaaloiden harjoittelukäytännöt poikkesivat laadullisesti toisistaan, 

                                                 
225 U. Kanko, ”Uutta viiniä vanhoihin leileihin, eli vaikutelmia mielisairaanhoitajattarien ja -hoitajien 

ensimmäiseltä kertauskurssilta”. MH 1/1951, 10.  
226 Biologisista hoitomenetelmistä 1920-luvulla yleistyi malariahoito ja kestonarkoosi. Insuliini-, 

kardiatsoli- ja sähkösokit yleistyivät 1940-luvun alkuun mennessä, jolloin myös psykoterapiaksi luokiteltu 

työ- ja askarteluhoito olivat käytössä. Kinnunen 1943, 60–64, 98–131; Salminen 2010, 14–16.   
227 Alanen & Achté 1983, 245–247; Olkinuora 1983, 295–298; Salminen 2010, 16–22.  
228 Salminen 2010, 16–18, 20–22. 
229 Esimerkiksi mielisairaanhoidon oppikirjassa lobotomian ja muiden biologisten hoitomenetelmien 

yhteydessä käsitellään lähinnä potilaan perushoitoa hoitotoimenpiteiden eri vaiheissa. Kinnunen 1964, 

150–185. 
230 KM 1954:9, 30–31. 
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eikä harjoittelijoista laaditut lausunnot tarjonneet tarpeeksi objektiivista lähtökohtaa 

hakijoiden alelle soveltuvuuden arvioinnissa.231 Isona käytännön ongelmana pidettiin 

myös sairaaloiden yleistä tapaa käyttää opiskelijoita työvoimana. Työnteon katsottiin 

heikentävän opiskelijoiden jaksamista opinnoissa, joka kuitenkin oli heidän varsinainen 

päätehtävä. Lisäksi opintoja vaikeutti tietopuolisten oppiaineiden opetukseen soveltuvien 

oppikirjojen ja opettajien puute, joka komitean mielestä oli ongelma etenkin osastotyön 

harjoittelussa.232 Komitea piti mielisairaanhoitajien koulutusta muuten laadukkaana, 

mutta opetusohjelmaa piti kehittää. Vuoden 1931 opetusohjelmaan perustunut koulutus 

ei komitean mielestä sisältänyt riittävästi psyykkisesti sairaiden hoidossa tarvittavien 

kykyjen ja taitojen kehittämistä. Tuleville hoitajille olisi pitänyt opettaa enemmän 

ihmistuntemusta, potilaisiin suhtautumista ja askartelun ohjausta.233  

Käytännössä koulutuksen olisi siis pitänyt sisältää enemmän opetusta 

psykoterapeuttisissa hoitomuodoissa, jotka edellyttivät hoitajilta ” kykyä nähdä 

syvemmälle - - ei sitä mitä hän on, vaan se mitä hän tahtoisi olla”.234 Psykoterapeuttisen 

näkemyksen mukaan mielisairaalat oli Kinnusen sanoin muokattava kokonaisuudessaan 

”sielun hoidon välineeksi”. Mieleltään sairastuneet olivat alttiita ympäristön 

vaikutukselle, joten mielisairaalan positiivinen ilmapiirin nähtiin vaikuttavan 

myönteisesti potilaan terveyteen. Sen vuoksi hoitajien oli toimittava siten, että potilas 

pystyi sairaalassa tuntemaan olonsa arvostetuksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi. 

Myönteisen ilmapiirin tehtävä oli auttaa potilasta ymmärtämään, että sairaalan 

hoitotoimenpiteiden tavoitteena oli saada hänet parantumaan.235  

Näissä näkemyksissä ei varsinaisesti ollut mitään uutta, mutta psykoterapian aseman 

vahvistuessa hoitajien ja potilaiden välinen kanssakäyminen sai uudenlaisen tieteellisen 

perustelun. Hoitotyön tehtäväksi tuli tukea potilaan paranemista sairaalan arjessa, jonka 

seurauksena mielisairaanhoitajista tuli aiempaa kiinteämpi ja näkyvämpi osa potilaiden 

paranemisprosessia. Näkemystäni tukee se, että koulutuskeskustelussa uudistamistarpeet 

kohdistuivat pääsääntöisesti tietopuolisen opetuksen sisältöön, jonka laajentamista 

pidettiin erityisen tärkeänä potilaiden psyykkistä hyvinvointia edistävissä oppiaineissa. 

                                                 
231 R.R., ”Epäkohtako?”. MH 8/1950, 169–170; I. Laurinkari, ”Oppilaiden valinta 

mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 279. 
232 KM 1954:9, 30–31.  
233 KM 1954:9, 30–31. 
234 H. Mattila, “Ihmistuntemus ja sen merkitys sielullisesti sairaitten hoidossa”. MH 1/1951, 11–12. 
235 Kinnunen 1964, 100–101.  
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Uudistukset mielisairaanhoitajien koulutuksen suhteen eivät juuri edenneet, ja aihetta 

käsiteltiin uudelleen professori Martti Kailan johtamassa mielisairaanhoitajien 

koulutuskomiteassa (1958). Komitean mukaan opetusohjelman kehittymättömyys oli 

vakava epäkohta, joka oli huomattu myös työelämässä. Ongelmat olivat edelleen pitkälti 

samoja, joihin Mustakallion komitea oli kiinnittänyt huomiota.236 Oppilaiden valinnassa 

harjoitteluaikaa pidettiin edelleen tarkoituksenmukaisena, mutta sen rinnalle suositeltiin 

psykologisten soveltuvuuskokeiden käyttöönottoa. Koulutusta edeltäneelle 

harjoitteluajalle komitea esitti valmentavia opintoja, kuten terveysoppia, 

mielisairaanhoitoa ja äidinkieltä. Valmentavien opintojen määräksi esiteltiin 90 tuntia. 

Varsinaisen mielisairaanhoitajien opetusohjelman tietopuolisten oppiaineiden tuntimäärä 

esitettiin nostettavaksi 130 tuntiin. Tärkeimmiksi uusiksi oppiaineiksi mainittiin työn- ja 

askartelunohjaus sekä ihmistuntemuksen opetus.237 Kailan komitean esitys olisi 

toteutuessaan muuttanut koulutusohjelman sisältöä merkittävästi. Teoreettisten opintojen 

määrä olisi harjoitteluajan pakolliset opinnot huomioiden lähes kolminkertaistunut ja 

opiskeluaika olisi laajentunut 1,5 vuoden mittaiseksi. 

Lääkintöhallitus reagoi vanhanaikaiseen koulutukseen järjestämällä vuodesta 1947 

lähtien kertauskursseja, joiden tavoitteena oli päivittää hoitajien tietopuolista osaamista 

mielisairaanhoidossa. Kurssit olivat lyhyitä, yleensä noin viikon pituisia. Alkuvaiheessa 

kurssit oli suunnattu vähintään kymmenen vuotta työelämässä olleille, mutta myöhemmin 

osanottajaksi pääsi muitakin. Kertauskurssien luennot käsittelivät psykiatrian ja 

mielisairaanhoidon viimeisintä kehitystä.238 Lääkärit pitivät kertauskursseja tärkeänä 

osana mielisairaanhoitajien ammattitaidon ylläpitoa. Osa sairaaloista tuki hoitajien 

lisäkouluttautumista maksamalla matkakulut ja täyden palkan koulutusajalta. 

Kertauskursseilla luennoitsijat olivat tyypillisesti paitsi psykiatrian kärkinimiä, myös 

koulutusuudistuksen vannoutuneita puolestapuhujia. Aktiivista luennoitsijoista 

mainittakoon Inga Laurinkari, Martti Kaila, lääkintöneuvos Leena Sibelius.239 Hoitajien 

mielestä lääkintöhallituksen kurssit eivät kuitenkaan riittäneet korvaamaan puutteellista 

                                                 
236 KM 1958:17, 4–9.  
237 KM 1958:17, 27–42. 
238 MH 5/1947, 77; ”Kertauskurssi mielisairaanhoitajattarille ja -hoitajille”. MH 11/1950, 227–228.               
239 Viittaan yleisesti kaikkiin kertauskursseja käsitelleisiin mainintoihin Mielisairaanhoitaja -lehden 

vuosikerroissa 1947–1969.    
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peruskoulutusta, sillä kertauskurssit olivat lyhyitä ja maan kaikista mielisairaanhoitajista 

kursseille pääsi osallistumaan vain pieni osuus.240  

 

Mielisairaanhoitajien ja oppilaiden kannanotot  

Mielisairaanhoitajien kannanotot koulutuksen uudistamiseen lisääntyivät huomattavasti 

Mielisairaanhoitaja -lehdessä 1950- ja 1960-luvuilla. Ammattiliiton edustajien lisäksi 

kannanottoja esitti mielisairaanhoitajana jo vuosia työskennelleet ja juuri koulutuksesta 

työelämään siirtyneet. Hoitajien mielestä koulutuksen uudistaminen oli tärkeää, koska 

nimenomaan mielisairaanhoitajat olivat vastuussa potilaiden pääasiallisesta hoidosta ja 

viettivät hoitohenkilökunnasta eniten aikaa heidän kanssaan.241 Kyseessä oli potilaiden 

etu:  

Mielisairaiden käsittelyssä ja heidän tautinsa positiiviseen suuntaan 

kulkemisessa on huomattava osuus hoitajilla. Mutta jos heille ei sallita 

tarpeellista tietomäärää kehityksen rinnalla, niin siitä joutuu kärsimään 

työmme perustavoitteet, eli potilaat.242 

Pystyäkseen soveltamaan uusia hoitomuotoja ja käsittelytapojakin, on 

koulutuksen kuljettava käsikädessä alalla tapahtuneen kehityksen 

kanssa.243 

On aiheetonta sanoa, että mielisairaanhoitajan ei tarvitse tietää lääkkeistä 

paljoakaan, koska käytäntö osoittaa toista. Sanottakoon vain, että 

esimerkiksi Pitkäniemen sairaalassakin jatkuvasti yli puolet 

osastonhoitajan viroista on ollut täytettynä mielisairaanhoitokurssin 

suorittaneilla henkilöillä - - Kuka vastaa, jos mielisairaanhoitaja 

vajavaisilla tiedoillaan vastuunalaisessa tehtävässä tekee virheen?244  

                                                 
240 ”Kertauskursseista ja päättäjäisistä”. MH 1/1953, 4–5; N. Nupponen, ”Opintopäiviltä”. MH 12/1962, 

461. 
241 Eräs hoitaja, ”Odotamme koulutuskysymyksen ratkaisua”. MH 3/1960, 69; ”Vieläkin koulutuksesta”, 

pääkirjoitus. MH 5/1961, 131. 
242 ”Kertauskursseista ja päättäjäisistä”. MH 1/1953, 4.  
243 ”Vieläkin koulutuksesta”, pääkirjoitus. MH 5/1961, 131. 
244 V., ”Pitkäniemen 50. kurssi”. MH 6/1960, 188–189.  
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Hoitajien kannanotot koulutuksen ja työelämän välisestä ristiriidasta kuvastivat 

avuttomuutta, jota he hoitotyössä mielisairaalan arjessa kokivat. Vielä laajemmin ne 

hoitajien kasvaneesta ammattiylpeydestä ja vastuusta, jonka he kokivat kasvaneen 

hoitomenetelmien uudistuessa. Hoitajien silmissä puutteellinen peruskoulutus esti heitä 

työskentelemästä tasolla, johon he itse pyrkivät: 

Mielisairaanhoito, niin kuin muukin sairaanhoito on käynyt läpi nopean ja 

voimakkaan kehityksen. On tullut uusia hoitomenetelmiä, uusia tehokkaita 

lääkkeitä on keksitty, psykoterapia on nykyajan muotisana. Pystytäänkö 

kaikkea tätä käytännössä tehokkaalla tavalla toteuttamaan? Ovatko olot 

mielisairaaloissamme sellaiset kuin mitä nykytiede vaatii? – – Nähdäkseni 

kunnon koulutusohjelmaan, jolla pyrittäisiin saamaan entistä pätevämpiä 

hoitajia mielisairaalaan, pitäisi alunpitäen tähdätä juuri tähän. Ja aivan 

soveltuvuuskokeista alkaen. Juuri henkilökohtaisiin ominaisuuksiin olisi 

syytä kiinnittää huomiota.245 

Koulutuksen uudistamista perusteltiin myös sairaanhoitajapulalla, joka näkyi 

mielisairaaloissa. Monet sairaalat joutuivat toimimaan ilman ylihoitajina ja 

osastonhoitajina työskennelleitä koulutettuja sairaanhoitajia, jonka vuoksi 

mielisairaanhoitajat hoitivat näitä tehtäviä epäpätevänä ja puutteellisella koulutuksella.246 

Tietopuolisen opetuksen lisäämisen lisäksi mielisairaanhoitajat halusivat parempia 

etenemismahdollisuuksia työelämässä. Tavoitteena oli, että koulutusuudistuksen myötä 

hoitajille avautuisi mahdollisuus hakeutua erikoistumisopintoihin, kuten 

osastonhoitajiksi, työ- ja askarteluohjaajaksi. Miehille vaadittiin mahdollisuutta opiskella 

sairaanhoitajaksi.247 Myös Laurinkari piti etenemismahdollisuuksien puutetta ongelmana, 

sillä hän katsoi sen karsivan koulutukseen hakeutuvista hyvää ja pätevää hoitaja-

ainesta.248 

1960-luvun puolivälissä myös mielisairaanhoitokurssien nykyiset ja juuri valmistuneet 

oppilaat alkoivat ottaa kantaa koulutusuudistukseen. Kirjoitushetkellä parhaillaan 

kurssilla ollut totesi, että uudistus oli tarpeellinen teoreettisissa ja käytännön opinnoissa. 

                                                 
245 Eräs hoitaja, ”Odotamme koulutuskysymyksen ratkaisua”. MH 3/1960, 69. 
246 ”Helpotusta sairaanhoitajapulaan”, pääkirjoitus. MH 11/1962, 381; ”Mielisairaanhoitajat kiirehtivät 

koulutuksensa uudistamista”. MH 1/1963, 20.  
247 ”Vieläkin koulutuksesta”, pääkirjoitus. MH 5/1961, 131. ”Mielisairaanhoitajat kiirehtivät koulutuksensa 

uudistamista”. MH 1/1963, 20. 
248 ”Nikkilän Mielisairaanhoitokoulu suunnannäyttäjänä”. MH 10/1961, 310.  
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Hän ei kuitenkaan kannattanut koulutusajan pidentämistä, sillä hänestä nykyinen koulutus 

ei ollut kovinkaan vaativa tavallisella älykkyysosamäärällä varustetulle oppilaalle. 

Määrän sijaan opetusohjelmaa oli parannettava laadullisesti ja otettava mallia 

sairaanhoitajien psykiatrisen sairaanhoidon opinnoista. Hänestä nykyinen opetusohjelma 

ei antanut tarvittavia valmiuksia hoitaa potilaita itsenäisesti.249  

Nimimerkki ”Entinen oppilas” kritisoi jumiutunutta koulutusuudistusta:  

Lääkintöhallitushan on todennut, että nykyinen koulutuksemme vastaa 

nykyaikaisen mielisairaanhoidon tarpeita. Tästä voidaan kai päätellä, että 

nykyinen mielisairaanhoito ei ole kehittynyt entisestään, koska 

mielisairaaloissa työskentelevän suurimman ammattiryhmän koulutus 

toimii samalla tavalla kuin neljäkymmentä vuotta sitten.250  

Kirjoittajan mielestä oli olemassa esimerkillisiä sairaaloita, joissa opetusta oli tehostettu 

ja muokattu ajan mielisairaanhoitoa vastaavaksi. Tämä oli kuitenkin johtanut oppilaiden 

kannalta eriarvoiseen tilanteeseen, sillä oli hyviä kurssisairaaloita ja niitä, joiden opetus 

oli jäänyt kehityksestä jälkeen. Kirjoittaja oli oppilaana sairaalassa, jota pidettiin yhtenä 

maan parhaimpina opetussairaaloina. Hänestä tavallinen ensiapukurssikin olisi tarjonnut 

paremmat valmiudet hoitajan työhön. Sairaalan teoreettinen opintojakso oli suppea, eteni 

nopeasti ja sisälsi turhaa päällekkäisyyttä, sillä luennoitsijat eivät olleet keskenään 

selvillä toistensa opetuksesta. Myönteisenä kokemuksena kirjoittaja piti osastotyötä, 

jossa sai perehtyä vaihtelevaan potilasainekseen ja käytössä olleisiin uusimpiin 

hoitomenetelmiin. Ongelmallista oli kuitenkin se, ettei varsinaista opetushoitajaa ollut, 

joten käytännön opetus ei ollut oikeastaan kenenkään vastuulla.251 

Lapinlahden mielisairaanhoitokurssi vuosimallia 1963 kannatti myös yksimielisesti 

koulutusuudistusta. Tärkeimpänä muutoksena oppilaat pitivät sitä, että oppilaiden käyttö 

työvoimana lopetettaisiin ja työssäoppimista tehostettaisiin paremmalla ohjauksella. 

Luentoja kurssilaiset pitivät pinnallisena, joten niiden sisältö edellytti kehitystä. 

Parhaimmat opit ja neuvot oppilaat kokivat saavansa mielisairaanhoitajilta, eivät niinkään 

opetushoitajalta tai osastonhoitajilta. Oppilaiden mielestä tietopuolinen opetus ei 

vastannut määrää, jota käytännön työssä olisi edellytetty. He kuitenkin korostivat, että 

                                                 
249 Napataata, ”Lukijat kirjoittajat”. MH 7/1965, 297. 
250 Entinen oppilas, ”Muistoja mielisairaanhoitokurssilta”. MH 8/1966, 377.  
251 Entinen oppilas, ”Muistoja mielisairaanhoitokurssilta”. MH 8/1966, 377.  
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oppilaat pystyivät itsekin olemaan oma-aloitteisia ja aktiivisia sen suhteen.252 Oppilaiden 

kannanotot poikkesivat mielisairaanhoitajien näkemyksistä siinä mielessä, etteivät he 

pitäneet tarpeellisena koulutusajan pidentämistä. Opetusohjelman tehostaminen ja 

sisällön kehittäminen olisivat tuoneet kaivatun lisän tietomääräiseen opetukseen. 

Oppilaiden linja oli tältä ja työvoiman käytön osalta yhteneväinen Mustakallion ja Kailan 

komitean kanssa.  

   *** 

Lukuisista komiteoiden laatimista suunnitelmista, lääkintöhallituksen, alan 

asiantuntijoiden ja mielisairaanhoitajien ammattiliiton pyrkimyksistä huolimatta 

koulutusuudistus ei edennyt vuosien 1940–1960 aikana lainkaan. 1960-luvun taitteessa 

jumiutuminen sai huomiota myös eduskunnassa. Eduskunnan talousvaliokunnan 

puheenjohtaja Veikko Helteen mukaan koulutuksen uudistamista pidettiin tärkeänä ja 

ajankohtaisena. Etenemättömyyteen oli kuitenkin olemassa painavia syitä, jotka 

hidastivat muutosta. Aluksi valtion taloudellinen tilanne oli rajoittanut uudistuksia ja 

sittemmin eduskunnan hajottaminen vuonna 1961 viivästytti päätöksentekoa muissakin 

asioissa.253 

Mielisairaanhoitajien koulutuksen uudistamispaineet olivat myös osa laajempaa 

yhteiskunnallista keskustelua, jota koulutuksesta käytiin erityisesti toisen maailmansodan 

jälkeisessä Suomessa. Jälleenrakennus, sotakorvaukset, siirtoväen ja rintamamiesten 

asumiskysymys edellyttivät valtiolta aiempaa suurempaa roolia yhteiskunnan 

kokonaisvaltaisessa suunnittelussa, jonka merkitys kasvoi edelleen elinkeinorakenteen, 

muuttoliikkeen ja väestönkasvun muutosten seurauksena.254 Sodan jälkeen ammatillisten 

koulutusjärjestelmien määrä alkoi nousta ja yhä useampi nuori hakeutui ammatilliseen 

koulutukseen.255 Mielisairaanhoitajien koulutuksen uudistamisen taustalla 

valtionhallinnon tasolla käytiin 1950- ja 1960-luvuilla aktiivista keskustelua koko 

koulutusjärjestelmän uudistamisesta ja yhtenäistämisestä.256 Nähdäkseni sen vuoksi 

                                                 
252 ”Mitä oppilaat sanovat koulutuksesta?”. MH 10/1963, 326–327. 
253 ”Mielisairaanhoitohenkilöstön koulutuksen uudistaminen hyväksyttiin eduskunnassa”. MH 1/1959, 7–

8; ”Koulutuksen uudistus on tärkeää!”. MH 1/1962, 8–9. 
254 Jalava et al. 2012, 68, 70–73.  
255 Klemelä 1999, 283–284.  
256 Klemelä 1999, 290–294; Klemelä & Vanttaja 2012, 182–185.  
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yksittäisten alojen koulutusuudistuksiin ei ryhdytty, vaikka niiden tarve 

mielisairaanhoitajien koulutuksen kohdalla tunnistettiin ja tunnustettiin.  

 

3.2. Uudistuva koulutus 

Mielisairaanhoitajien koulutusuudistuksen seisahtuessa, koulut alkoivat vähitellen 

uudistaa käytäntöjään omatoimisesti komiteoiden suositusten, lääkintöhallituksen 

myötävaikutuksen ja Nikkilän mielisairaanhoitokoulun esimerkin mukaisesti.  

 

Soveltuvuuskokeet 

Ensimmäiset mielisairaanhoitajien koulutukseen hakeneiden psykologiset 

soveltuvuuskokeet otettiin käyttöön vuonna 1956 Nikkilässä ja ne laajenivat yleiseen 

käyttöön 1960-luvun puolivälissä. Testausten tavoitteena oli selvittää hakijoiden 

luonteenpiirteitä ja niiden soveltuvuus mielisairaanhoitajan ammattiin. Alun perin kokeet 

otettiin käyttöön, koska ne olivat käytössä myös sairaanhoitajien ja liiketalouden 

opinnoissa. Soveltuvuuskokeet myös asettivat hakijat tasapuolisesti samalle viivalle, sillä 

niiden tulokset olivat vertailukelpoisia keskenään.257 Soveltuvuuskokeita oli tosin 

suositeltu jo Mustakallion komiteassa, joten sekin varmasti oli vaikuttanut Nikkilässä, 

jossa muutoinkin oltiin aktiivisia koulutuksen kehitystyössä. 

Soveltuvuuskokeiden käyttöönotto teki mielisairaanhoitajien hakuprosessista 

kaksivaiheisen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikista hakukelpoisista hakijoista karsittiin ne 

hakijat, jotka kutsuttiin soveltuvuuskokeisiin. Karsinta tehtiin tässä vaiheessa 

kansakoulun todistuksen ja harjoittelutodistuksen perusteella. Kansakoulun todistuksen 

keskiarvon oli oltava noin kahdeksan. Erityistä painoarvoa annettiin laskennon 

numerolle, sillä laskutaidolla oli käytännön merkitystä lääkkeiden annostelussa. 

Vähimmäisvaatimus laskennon arvosanalle oli seitsemän. Lisäksi huomiota kiinnitettiin 

huolellisuusnumeroon. Karsinnassa painotettiin keskivertoista koulumenestystä, sillä 

opetuksen kannalta tasaista ryhmää pidettiin ihanteellisena. Sen vuoksi 

koulumenestyksen perusteella ääripäät karsittiin.258 Riittävä koulumenestys oli kuitenkin 

                                                 
257 I. Laurinkari, ”Oppilaiden valinta mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 279.  
258 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 270–271; I. Laurinkari, ”Oppilaiden 

valinta mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 279. 
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tarpeellinen, sillä opintojen aikana oppilaiden oli kyettävä omaksumaan tietoa kohtalaisen 

lyhyessä ajassa.259 

Hakuprosessin toisessa vaiheessa hakijat kutsuttiin mielisairaaloissa järjestettyihin 

soveltuvuuskokeisiin. Tarkkaa tietoa hakijoiden ja soveltuvuuskokeisiin päässeiden 

kokonaismääristä en ole löytänyt, mutta esimerkiksi Nikkilässä vuonna 1959 

soveltuvuuskokeisiin kutsuttiin noin kaksinkertainen määrä aloituspaikoista.260 

Soveltuvuuskokeiden järjestäjien kokoonpano vaihteli hieman kouluittain. Esimerkiksi 

Nikkilässä ja Oulussa testaukset suoritti Työterveyslaitoksen psykologinen työryhmä. 

Lapinlahdessa työryhmään kuului sairaalan ylihoitaja, mielisairaanhoitajakoulun 

johtajatar ja Helsingin yliopiston soveltavan psykologian apulaisprofessori Olavi 

Viitamäki.261 

Soveltuvuuskoe rakentui erilaisista osioista. Testien perusteella selvitettiin hakijan 

oppimisvalmiuksia, kuten yleistä älykkyystasoa ja erityislahjakkuutta, sekä persoonallista 

soveltuvuutta alalle. Jälkimmäistä mitattiin arvioimalla kypsyyttä, sosiaalisuutta, 

huolellisuutta ja tunne-elämän tasapainoa. Kokeissa käytettiin samaa koetta kuin 

sairaanhoitajien soveltuvuuskokeissa, mutta kokeiden tuloksia kuitenkin painotettiin eri 

tavalla. Erityisen arvioinnin kohteena oli hakijan henkinen joustavuus ja 

mukautumistaidot. Hakijoiden sosiaalisia ja persoonallisia valmiuksia 

mielisairaanhoitajan ammattiin arvioitiin testien lisäksi yksilö- ja ryhmähaastatteluissa. 

Haastatteluissa arvioinnin kohteena oli hakijan sopeutumista ryhmätilanteen luomaan 

paineeseen, kykyä tulla toimeen muiden hakijoiden kanssa ja ammatinvalinnan motiiveja. 

Tavoitteena oli myös löytää hakijoista piirteitä, jotka olisivat voineet hankaloittaa 

mielisairaanhoitajan ammatissa toimimista. Tällaisia olivat muun muassa puhevika ja 

psyykkiset häiriöt, joista erityisesti luonnehäiriöisten ja liian neuroottisten hakijoiden 

seulominen oli tärkeää.262 

Mielisairaanhoitajien soveltuvuutta alalle oli korostettu jo 1900-luvun alusta lähtien, 

mutta soveltuvuuskokeiden myötä arviointikriteerit täsmentyivät ja muuttuivat 

systemaattiseksi hakijoiden karsintavälineeksi. Psykoterapeuttisen koulukunnan 

                                                 
259 Viitamäki 1967, 12–13. 
260 I. Laurinkari, ”Oppilaiden valinta mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 279.  
261 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 269–271; ”Testauksen kautta 

oppilaaksi”. MH 12/1961, 396–397; Viitamäki 1967, 7–8.  
262  ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 269–271; ”Testauksen kautta 

oppilaaksi”. MH 12/1961, 396–397. 
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vahvistuminen psykiatriassa 1950-luvulla kasvatti mielisairaaloiden terapeuttisten 

hoitomenetelmien suosiota, joka asetti uudenlaisia vaatimuksia myös 

mielisairaanhoitajien persoonallisuudelle.263 Hoitajien luonteenpiirteiden soveltuvuus 

mielisairaanhoitoon korostui ryhmä- ja askarteluterapioiden kaltaisissa 

hoitomenetelmissä.264 Esimerkiksi ryhmäterapiassa potilaiden keskinäistä 

vuorovaikutusta, ongelmanratkaisukykyä, yksilönä ja ryhmänä kasvua oli vahvistettava. 

Yhdessä toimimisen ja keskustelun kautta pyrittiin vahvistamaan potilaan 

persoonallisuuden terveitä osia.265 Askarteluterapian tavoitteena oli sairaalassa 

järjestetyn työskentelyn ja erilaisten askareiden suorittamisella vahvistaa potilaan 

terveydentilaa. Työnteon katsottiin edistävän aloitekykyä, itsehillintää ja 

keskittymiskykyä, sekä lieventävän sairauden aiheuttamia kiihtymyksen, 

masentuneisuuden ja hävittämishalun kaltaisia oireita.266 Käytännössä hoitajilta 

edellytettiin ominaisuuksia, joiden katsottiin edesauttavan mielisairaiden paranemista.  

Lopullinen oppilaiden valinta mielisairaanhoitajakursseille tehtiin kokonaisuuden 

perusteella. Nikkilässä valintaan osallistui sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja, 

soveltuvuuskokeiden työryhmän edustaja ja koulun johtajatar. Koulu- ja 

harjoittelutodistusten lisäksi apuna olivat yksityiskohtaiset yhteenvedot hakijoiden 

koetuloksista. Yhteenvedoissa oli kuusi painopistettä; älykkyys, kirjallinen esitystaito, 

laskutaito, sosiaalinen lahjakkuus ja yleinen tietotaso mielisairaanhoidosta.267 Niiden 

perusteella valittiin oppilaat, jotka olivat ”kehityskelpoisia yksilöitä, joilla on elävää 

harrastusta ihmisten ongelmiin ja joilla on edellytyksiä toimia 

mielisairaalaympäristössä”.268 Soveltuvuuskokeiden myötä valintaprosessi 

mielisairaanhoitajakursseille muuttui tiukemmaksi, monipuolisemmaksi ja 

tarkoituksenmukaisemmaksi.  

 

Uudistuvia ja eriytyviä opetusohjelmia  

                                                 
263 Psykoterapeuttisesta koulukunnasta laajemmin esim. Alanen & Achté 1983, 245–250.  
264 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 269–271; ”Testauksen kautta 

oppilaaksi”. MH 12/1961, 396–397. 
265 Kinnunen 1964, 112. 
266 Kinnunen 1964, 113–114.  
267 I. Laurinkari ”Oppilaiden valinta mielisairaanhoitokouluihin”. MH 9/1959, 280; ”Testauksen kautta 

oppilaaksi”. MH 12/1961, 396. 
268 Viitamäki 1967, 12. 
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Koulutuskeskustelun kärjistyessä ja pitkittyessä lääkintöhallitus alkoi vuonna 1959 

kehittämään mielisairaanhoitajien koulutusta yhdessä kurssisairaaloiden kanssa. 

Uudistusten perustana käytettiin hyväksi Nikkilästä saatuja kokemuksia.269 

Lääkintöhallituksen kädenojennus otettiin myönteisesti vastaan, joskaan kaikki 

mielisairaalat eivät lähteneet uudistamaan opetusohjelmiaan. 

Lapinlahdessa uusi opetusohjelma otettiin käyttöön vuonna 1959. ”Professori Kailan 

ohjelma” rakentui kolmesta vaiheesta; ensimmäisestä lukujaksosta, käytännöllisestä 

työjaksosta ja toisesta lukujaksosta. Opetus muuttui kokonaan päiväopetukseksi, eikä 

oppitunteja järjestetty enää iltaisin. Ensimmäinen lukujakso kesti kuusi viikkoa ja sisälsi 

146 teoriatuntia. Jakson oppiaineita oli anatomia, fysiologia, tautioppi, psykologia, 

psykiatria, perus- ja psykiatrinen sairaanhoito. Erillisillä harjoitustunneilla opiskelijat 

perehtyivät ohjatusti osastotyöskentelyyn. Lukujakson aikana tehtiin myös kaksi 

tutustumiskäyntiä mielisairaanhoitajien erilaisiin työympäristöihin, kuten Lastenlinnan 

lasten psykiatriselle osastolle ja Hesperian sairaalaan. Kohteet vaihtelivat vuosittain.270  

Käytännöllinen työjakso oli harjoittelujakso, jonka aikana tietopuolisia oppiaineita ei 

opetettu. Toinen lukujakso käsitti kurssiajan kaksi viimeistä viikkoa, joiden aikana 

teoriatunteja oli yhteensä 54. Opintokäyntejä jakson aikana järjestettiin 19 tuntia, 

kohteina oli muun muassa Nikkilän sairaala, Keskusvankila ja Järvenpään Alkoholistien 

vastaanottolaitos. Läpi opiskeluvuoden oppilaat osallistuivat ryhmäkeskusteluihin, joilla 

keskusteltiin oppilaita askarruttaneista asioista ja opeteltiin kuuntelemaan muiden 

näkökulmia eri keskusteluaiheisiin. Oppilaat myös järjestivät yhdessä kaksi potilasjuhlaa, 

pikkujoulujuhlan ja juhannusjuhlan. Niiden tarkoitus oli totuttaa oppilaat hoitajien 

järjestämään viihdytys- ja ohjelmatoimintaan, joka oli merkittävä osa 

mielisairaanhoitajan työtä.271 Kailan ohjelma laajensi Lapinlahden tietopuolisen 

opetuksen noin 220 tuntiin. Oppilaiden valmiuksia työskennellä erilaisissa ympäristöissä 

potilaiden kanssa laajennettiin opintokäynneillä ja muulla sosiaalisella toiminnalla, joka 

rakensi uudella tavalla perustaa mielisairaanhoitajan ammattiin.  

                                                 
269 ”Nikkilän mielisairaanhoitokoulu seuraa aikaansa”. MH 9/1959, 268.  
270 ”Helsingistä”, kuulumisia osastolta. MH 11/1959, 347; ”Mielisairaan hoitajakoululla on perinteitä”. MH 

12/1961, 398–400. 
271 ”Mielisairaan hoitajakoululla on perinteitä”. MH 12/1961, 399–400.  
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1960-luvun taitteessa perustettiin myös kaksi uutta mielisairaanhoitajakoulua, Ouluun 

vuonna 1958 ja Harjamäelle vuonna 1963.272 Oulun opetusohjelma laadittiin Nikkilän 

opetusohjelman esimerkin pohjalta, mutta siihen tehtiin muutamia muutoksia. 

Tietopuolisten oppiaineiden tuntimäärä oli yhteensä 371 oppituntia, eli hieman 

korkeampi kuin Nikkilässä. Oulun ohjelmassa oli myös kokonaan uusia oppiaineita, 

kuten sairaalahallinto, äidinkieli ja mielisairaanhoidon kertaus ryhmäkeskusteluina.273 

Muutoin erot Nikkilään olivat melko pieniä, ja molempia opetusohjelmia pidettiin 

kaikista edistyneimpinä. Harjamäen mielisairaanhoitajakoulussa oli alusta lähtien 

käytössä uudistettu opetusohjelma, tosin ainoa maininta sen sisällöstä on johtajatar 

Teroheimon lausahdus ”ylittää melkoisesti lääkintöhallituksen vaatimukset”.274 

Todennäköisesti opetusohjelma ei kuitenkaan ollut yhtä laaja kuin Nikkilässä ja Oulussa, 

sillä siitä olisi varmasti löytynyt mainintoja.  

Lähdeaineiston perusteella uudistetut opetusohjelmat olivat käytössä Nikkilässä, 

Oulussa, Lapinlahdessa ja Harjamäellä. Sen sijaan Seinäjoella ja Tammisaaressa 

käytetyistä opetusohjelmista ei ole löytynyt tietoa. Mikäli ohjelmia oli uudistettu, eivät 

niiden muutokset todennäköisesti olleet kovinkaan merkittäviä, koska niitä ei ole 

mainittu. Toisaalta Tammisaaren mielisairaanhoitajakoulusta on löytynyt muutenkin 

hyvin vähän mainintoja. Varmaa kuitenkin on, että Pitkäniemessä viimeinen ”miltei 

alkuperäisen linjan” eli vuoden 1931 opetusohjelman mukaisesti järjestetty kurssi päättyi 

vuonna 1964.275  

Mielisairaanhoitajien opetusohjelman uudistamattomuus johti 1950- ja 1960-luvuilla 

koulujen oma-aloitteisiin uudistuksiin, joiden seurauksena mielisairaanhoitajakoulujen 

opetusohjelmat poikkesivat tietopuolisen opetuksen suhteen huomattavasti toisistaan. 

Vuonna 1964 osassa kouluista oli käytössä yli kolmekymmentä vuotta vanha 

opetusohjelma, jonka ero Oulun ja Nikkilän opetusohjelmiin oli tietopuolisen opetuksen 

suhteen miltei viisinkertainen. Vaikka oppiaineiden sisältöä olisikin nykyaikaistettu, oli 

eri oppiaineiden ja niiden tuntimäärien määrä uudistettuihin opetusohjelmiin verrattuna 

vaatimaton. Huomattavaa myös on, että uudistetutkin opetusohjelmat olivat keskenään 

erilaisia. Yhteistä eri sairaaloiden järjestämälle koulutukselle oli pääsyvaatimukset, 

                                                 
272 Kraatari & Vähä 1975, 165–166; Lepola 1976, 13. 
273 KM 1967:B22, 7–10.  
274 ”Kehittyvä sairaala” MH 12/1963, 410. 
275 ”Pitkäniemen kurssi uudistuu”. MH 6/1964, 194; “Tehokas koulutus mielisairaanhoitajille”. MH 2/1967, 

45. 
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harjoittelut ja koulutuksen tuottama ammatillinen pätevyys. Käytännössä kehitys oli 

kuitenkin johtanut siihen, että mielisairaanhoitajien koulutus oli kauttaaltaan eriytynyt ja 

epätasa-arvoistunut.  

 

Miesten ja mielisairaanhoitajien sairaanhoitajakoulutus    

Suomen sairaanhoitojärjestelmän laajeneminen näkyi 1960-luvulle tultaessa uusien 

sairaaloiden rakentamisena sekä terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön kysynnän 

kasvuna. Muutokseen reagoitiin lisäämällä sairaanhoitohenkilöstön koulutusta.276 

Lääkintöhallitus perusti vuonna 1963 ainoastaan mielisairaanhoitajille tarkoitetun 

Tampereen II sairaanhoitajakoulun, jossa mielisairaanhoitoon erikoistuneeksi 

sairaanhoitajaksi pystyi kouluttamaan kahdessa vuodessa. Kouluun valittiin ainoastaan 

oppilaita, joilla oli mielisairaanhoidon ammatillinen peruskoulutus. Valintaperusteet 

poikkesivat muusta sairaanhoitajakoulutuksesta myös siinä, että käytössä ei ollut 

ikärajoja ja koulutus oli avoin myös miehille. Koulutuksen sisällössä huomiotiin 

mielisairaanhoitajien pohjakoulutus, jonka vuoksi perusopetukseen kuuluneiden 

oppiaineiden määrää vähennettiin tai tehostettiin.277 

Lääkintöneuvos Sibeliuksen mukaan Tampereen II sairaanhoitajakoululla oli kaksi 

tavoitetta, eli kouluttaa sairaanhoitajia ja psykiatrisen erikoiskoulutuksen saaneita 

sairaanhoitajia. Vaikean sairaanhoitajapulan vuoksi koulutus palveli maan koko 

sairaanhoitojärjestelmää, eikä pelkästään mielisairaaloiden hoitajatarvetta.278 

Mielisairaanhoitajat ottivat jatko-opintomahdollisuuden innokkaasti vastaan. 

Koulutuksen arvioitiin tuottavan sairaanhoitajia, jotka alunalkaenkin olivat kokeneet 

mielisairaanhoidon omaksi alakseen.279 Sibeliuksen mielestä erikoistumisessa ei 

varsinaisesti ollut mitään uutta, sillä hänen mukaansa mielisairaanhoitajia oli aiemminkin 

jatkanut sairaanhoitoalan opiskeluja ja erikoistumista muun muassa kätilöiksi.280 

Tampereen II sairaanhoitajakoululla oli merkittävä asema Suomen 

sairaanhoitajakoulutuksen historiassa, sillä ensimmäistä kertaa myös miehet pystyivät 

                                                 
276 Klemelä 1999, 268–269.  
277 ”Mielisairaanhoitajista erikoistuneita sairaanhoitajia”. MH 4/1963, 117–118. 
278 ”Mielisairaanhoitajista erikoistuneita sairaanhoitajia”. MH 4/1963, 117. 
279 ”Mielisairaanhoitokoulutus uudistuu”, pääkirjoitus. MH 6/1963, 179. 
280 ”Mielisairaanhoitajista erikoituneita sairaanhoitajia”. MH 4/1963, 118. 
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kouluttautumaan sairaanhoitajan ammattiin. Vuonna 1963 mahdollisuus koski tosin 

ainoastaan mielisairaaloissa työskenteleviä hoitajia. Sibeliuksen mielestä miehillä olisi 

pitänyt olla tasa-arvoinen mahdollisuus hakeutua yleisesti kaikkiin 

sairaanhoitajakouluihin.281 Lääkintöhallitus rekisteröi ensimmäiset Suomen miespuoliset 

sairaanhoitajat vuonna 1966. Terveydenhuoltoalan sukupuolijakaumia tutkineen Järvisen 

mukaan sairaanhoitajien ”sisar hento valkoinen” -myytti säilyi 1960-luvulle asti, jonka 

jälkeen miesten osuus terveydenhuollon ammateissa on hitaasti alkanut lisääntyä.282  

 

Uusi opetusohjelma yhtenäistää jälleen 

Terveydenhuoltoalojen koulutuksen kehitystyö muuttui jälleen ajankohtaiseksi, kun 

1960-luvun alussa sairaanhoitohenkilökunnan työvoimapula kärjistyi valtakunnallisesti. 

Ratkaisua etsittiin yhtenäistämällä opetusohjelmia, lisäämällä sairaanhoito-oppilaitosten 

ja aloituspaikkojen lukumäärää.283 Samalla paine uudistaa myös mielisairaanhoitajien 

koulutuksen eriytyneitä ja osin vanhanaikaisia opetusohjelmia kasvoi. Lääkintöhallitus 

hyväksyi huhtikuussa 1965 uuden mielisairaanhoitajien peruskoulutusohjelman, joka 

kumosi kaikki käytössä olleet opetusohjelmat.284 

Uusi peruskoulutusohjelma sisälsi yksityiskohtaisen erittelyn opetusohjelman sisällöstä 

ja malliohjelman, jonka mukaan koulutus tuli järjestää. Kouluille jäi kuitenkin vapaus 

kehittää opetusohjelman sisältöä myös itsenäisesti, kunhan se täytti säädetyt 

vähimmäisvaatimukset ja sai lääkintöhallituksen hyväksynnän. Uusi 

peruskoulutusohjelma sisälsi teoreettisia oppitunteja 400 tuntia ja seminaariluontoista 

opetusta 115 tuntia, sekä 200 päivää käytännöllistä harjoittelua mielisairaanhoidossa ja 

yleisessä sairaanhoidossa.285 Opetusohjelman sisältö jakautui seuraavasti:  

Taulukko 7. Mielisairaanhoitajien peruskoulutusohjelma 1965.286  

 

                                                 
281 ”Mielisairaanhoitajista erikoituneita sairaanhoitajia”. MH 4/1963, 118. 
282 Järvinen 1993, 78–79. 
283 Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö (jatkossa KM) 1966:B47, 1–2, 10. 
284 KM 1967:B22, 6, 10–11.  
285 KM 1967:B22, 6, 10–13.  
286 KM 1967:B22, 11–12.  
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Uusi opetusohjelma oli olennaisesti tiiviimpi ja tehokkaampi verrattuna vanhoihin 

opetusohjelmiin. Teoreettisten oppituntien määrä nousi yhteensä 515 tuntiin, joka oli 40 

% enemmän kuin Nikkilän ja Oulun opetusohjelmissa.287 Merkittävin kehitys tapahtuikin 

kuitenkin niiden kurssisairaaloiden kohdalla, joissa oli käytössä edelleen vuoden 1931 

                                                 
287 KM 1967:B22, 12. 

OPETUSJAKSO:    

Oppitunnit: Seminaarit: 

I Terveydenhuolto  

- Terveydenhuollon organisaatio ja periaatteet  5 - 

- Henkilökohtainen terveydenhoito   20 - 

- Liikunta    10 - 

- Mielisairaanhoitajan työ: 

        - Sairaanhoidon etiikka  10 - 

        - Työsuhteet ja niitä koskevat säädökset 5 - 

        - Sairaanhoidon hallinto ja työnjohto 5 - 

 

II Sairaanhoito-oppi 

- Perussairaanhoito   70 20 

- Psykiatrinen sairaanhoito ja kuntoutus  70 55 

- Kirurginen sairaanhoito   5 5  

- Sisätautien sairaanhoito   5 5  

- Ensiapu    15 10 

 

III Sairaanhoidon perusaineet  

Anatomia ja fysiologia   20 - 

Ravitsemusoppi   10 - 

Mikrobiologia   10 - 

Tautioppi    20 - 

Mielitautioppi   40 - 

Lääkeaineoppi   20 10 

Sosiologia    10 - 

Sosiaalipolitiikka   10 - 

Psykologia    25 - 

Kristinoppi ja sielunhoito   5 10 

Äidinkieli    10 - 

 

yht. 400 h yht. 115 h 

IIII Käytännön harjoittelu, 200 päivää 
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opetusohjelma. Esimerkiksi Pitkäniemessä uusi opetusohjelma moninkertaisti 

teoreettisten oppiaineiden määrän. Ero vuosina 1964 ja 1965 valmistuneiden 

teoreettisissa oppiaineissa oli 435 oppituntia, joten uuden peruskoulutusohjelman 

käyttöönotto tasoitti merkittävästi mielisairaanhoitajien opintojen sisältöjä ja laajensi 

huomattavasti ammatillisia valmiuksia. Harjoitteluiden aikana järjestetyn 

seminaariluonteisen opetuksen myötä teoria ja käytäntö yhdistyivät uudella, eri 

opetusmuotoja tukevalla tavalla. 

Opetusohjelman uudistamisen yhteydessä lääkintöhallitus täsmensi myös eri 

oppiaineiden opetussisältöjä.288 Lääkintöhallitus oli vuonna 1964 laatinut erillisen 

ohjeistuksen sairaanhoitajakoulutuksen yhteisestä opetussuunnitelmasta. 

Opetussuunnitelma sisälsi tarkat ohjeistukset oppiaineiden sisällöistä, malliohjelman ja 

muita periaatteellisia ohjeistuksia opetuksen järjestämistä varten. Suunnitelman 

tavoitteena oli järjestää opetus mahdollisimman tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti, 

taloudellisesti ja yhdenmukaisesti.289 Mielisairaanhoitajien koulutuksessa samainen 

opetussuunnitelma tuli oppiaineiden opetussisällön osalta ”suppeampana” käyttöön 

uuden peruskoulutusohjelman yhteydessä.290 Sairaanhoitajakoulun 

opetussuunnitelmassa ei mainittu mielisairaanhoitajien opintoja lainkaan, joten 

oletettavasti lääkintöhallitus ohjeisti erikseen kurssisairaaloita opetussuunnitelman 

sisältöjen tulkitsemista.  

Nähdäkseni 1960-luvun alun kehitystyön yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös 

oppikirjoihin. Sairaanhoitajien oppikirjakomitea alkoi vuonna 1959 kääntämään apu- ja 

mielisairaanhoitajien koulutukseen tarkoitettuja oppikirjoja, niin sanottua B-sarjaa 

alihoitohenkilökunnalle. 1960-luvun alussa julkaistiin Sairaanhoidon alkeet, Tautioppi 

alihoitohenkilökunnalle ja Sielullisista sairauksista. Vuonna 1966 julkaistiin 

Psykiatrinen sairaanhoito. B-sarjaan ei julkaistu lisäosia tai uusia painoksia näiden 

teosten jälkeen, sillä ilmeisesti alihoitohenkilökunnan koulutuksessa palattiin käyttämään 

valikoidusti sairaanhoitajien koulutukseen tarkoitettuja oppikirjoja.291 Mainintoja näiden 

kirjojen käytöstä mielisairaanhoitajien koulutuksessa 1960-luvulla ei ole löytynyt. Pidän 

niiden käyttöä kuitenkin todennäköisenä, sillä 1950-luvulla komiteanmietinnöissä 

                                                 
288 KM 1967:B22, 11. 
289 Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma 1967, 3–5.  
290 KM 1967:B22, 11.  
291 Sarkio 2007, 271.  
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sopivien oppikirjojen puutteesta huomautettiin useampaan otteeseen. 1960-luvulla 

komiteanmietinnöissä oppikirjoista ei löytynyt lainkaan mainintoja, vaikka 

mielisairaanhoitajien koulutuksen eri osa-alueita muutoin käsiteltiin laajasti.  

   *** 

Vuosien 1950- ja 1960-lukujen aikana keskustelu mielisairaanhoitajien koulutuksesta 

johti lopulta opetusohjelman laaja-alaisiin muutoksiin, mutta ei vaikuttanut koulutuksen 

pituuteen tai pääsyvaatimuksiin. Osa mielisairaanhoitajakouluista uudisti koulutuksen 

sisältöä yhteistyössä lääkintöhallituksen kanssa. Uudistusten ohjenuorana käytettiin 

Mustakallion ja Kailan komiteoiden esittämiä suosituksia, sekä Nikkilän 

mielisairaanhoitajakoulun uraauurtavaa opetusohjelmaa. Suositusten mukaisesti 

käyttöönotettiin soveltuvuuskokeet, joiden myötä pääsyvaatimukset kiristyivät. Koulujen 

kehitystyö tapahtui kuitenkin erillään toisistaan, jonka seurauksena opetussisällöt 

erilaistuivat huomattavasti. 1960-luvun alussa terveydenhuoltoalojen laajempi 

koulutusuudistuksen yhteydessä myös mielisairaanhoitajien koulutusohjelma 

uudistettiin. Lääkintöhallituksen päätöksellä Lapinlahden, Pitkäniemen, Seinäjoen, 

Tammisaaren, Nikkilän, Oulun ja Harjavallan mielisairaanhoitajakouluissa 

käyttöönotettiin yhdenmukainen opetusohjelma ja -suunnitelma.  

 

3.3. Hallintouudistus päättää koulutuksen mielisairaaloissa  

Lääkintöhallitukselta ammattikasvatushallitukselle 

1960-luvulle tultaessa ammatillinen koulutus järjestettiin edelleen toimialoittain eri 

ministeriöiden alaisuudessa. Vuonna 1942 kauppa- ja teollisuusministeriöön perustettiin 

ammattikasvatusosasto, jonka tavoitteena oli tehostaa ministeriön alaisuudessa 

järjestetyn koulutuksen hallintoa, suunnittelemista ja laajentamista. Vuonna 1965 

ammattikasvatusosasto muutettiin ammattikasvatushallitukseksi.292 

Ammattikasvatushallituksen tehtävä oli johtaa ammattioppilaitosten, teknillisten 

oppilaitosten, kauppaoppilaitosten ja merenkulkuoppilaitosten toimintaa.293 Tässä 

                                                 
292 Klemelä & Vanttaja 2012, 184–185.  
293 Laki ammattikasvatushallituksesta, 7.7.1965. Suomen asetuskokoelma 392/1965. 
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vaiheessa ammattikasvatushallituksen ulkopuolelle jäi sosiaaliministeriön, 

maataloushallituksen ja lääkintöhallituksen järjestämä ammatillinen koulutus.294 

Keskustelu ammatillisen koulutuksen ylimmän hallinnon yhdistämisestä oli käyty 

keskustelua jo 1920-luvulta lähtien. 1950-luvulla useat koulutusta käsitelleet komiteat 

olivat esittäneet näkemyksiä yhtenäistämisen eduista. Ammatillinen koulutus oli 

laajentunut huomattavasti sotien jälkeisenä aikana, jonka vuoksi satojen oppilaitosten 

valvonta, koulutuksen uudistaminen ja yhtenäisten päämäärien asettaminen oli 

järjestelmän monimuotoisuuden vuoksi käynyt työlääksi. Keskitetty hallinto olisi 

helpottanut oppilaitosten valtionavustusten ja määrärahojen jakamista, sekä 

aloituspaikkojen muuttamista kulloisenkin työvoimatilanteen tarpeiden mukaisesti.295 

Myös ammattikasvatushallituksen ensimmäinen pääjohtaja Aarno Niini ajoi 

voimakkaasti koko ammatillisen koulutuksen hallinnon siirtoa 

ammattikasvatushallituksen alaiseksi.296 

Vuonna 1968 ammattikasvatushallitus siirtyi kokonaan opetusministeriön alaiseksi 

keskusvirastoksi, jonka tehtäväksi tuli hoitaa, valvoa ja edistää ammattikasvatusta.297 

Hallinnollisesti ammatillinen kasvatus sai opetusministeriössä saman aseman, joka oli 

myös yleissivistävällä koulutuksella ja korkeakoulutuksella.298 

Ammattikasvatushallituksesta säädetyn lain ja asetuksen seurauksena valtaosa 

ammatilliseen koulutukseen liittyneistä tehtävistä siirtyivät eri ministeriöiden 

alaisuudesta keskitetysti ammattikasvatushallituksen alaisuuteen 1.7.1968 lähtien. 

Samalla ammattikasvatushallituksen valmisteltavaksi siirtyi myös kaikki vireillä olleet 

muutokset ammatillisen koulutuksen suhteen.299 Koulutuksen tuli olla suunniteltu ja 

toteutettu siten, että koulutukseen osallistujat pystyivät toimimaan eri ammattialoilla 

koulutustaan vastaavissa tehtävissä, ja sen tuli täyttää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 

muun työelämän sille asettamat vaatimukset.300 

                                                 
294 Sarkkinen 1973, 7.   
295 Klemelä & Vanttaja 2012, 185; Klemelä 1999, 365–366.  
296 Klemelä 1999, 294.  
297 Asetus ammattikasvatushallituksesta 7.6.1968. Suomen asetuskokoelma 339/1968. 
298 Klemelä 1999, 365–366; Jalava et al. 2012, 73–74. 
299 Laki ammattikasvatushallituksesta annetun lain muuttamisesta 4.1.1968. Suomen asetuskokoelma 

3/1968; Asetus ammattikasvatushallituksesta 7.6.1968. Suomen asetuskokoelma 339/1968. 
300 Sarkkinen 1973, 9.  
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Ammattikasvatushallituksen organisaatio jaettiin eri osastoihin, joille tuli omat 

alakohtaiset vastuualueet. Yleisen osaston vastuualueena oli koko ammatillista 

koulutusjärjestelmää käsittelevän lainsäädännön, eri oppilaitosten talouden ja hallinnon 

valvonta sekä erilaisten viranomaislausuntojen laatiminen. Terveydenhuolto- ja 

kauneudenhoitoalojen koulutukseen liittyneistä asioista vastasi terveydenhuolto-

opetuksen toimisto, joka toimi ammattikasvatushallituksen hoito- ja talousopetuksen 

osaston alaisuudessa. Toimiston tehtävä oli oppilaitosten suunnitteleminen, perustaminen 

ja laajentaminen. Myös oppilaitosten ohjesääntöjen, opetussuunnitelmien ja -ohjelmien 

laatiminen sekä tarvittavien opetustilojen ja -välineiden hankinta.301  

Käytännössä muutos tarkoitti sitä, että vuodesta 1968 lähtien mielisairaanhoitajien 

koulutuksen ylin hallinto siirtyi muiden terveydenhuoltoalojen koulutuksen tapaan 

hallintouudistuksen yhteydessä sisäasianministeriöltä opetusministeriölle, 

lääkintöhallitukselta ammattikasvatushallitukselle. Terveydenhuoltoalojen koulutusta 

alettiin keskitetysti organisoimaan osana muuta ammatillista koulutusjärjestelmää, jonka 

seurauksena myös mielisairaaloiden järjestämästä koulutuksesta tuli aiempaa kiinteämpi 

osa maan ammatillista kasvatusta. Samalla lääkintöhallituksen yli 60 vuotta kestänyt 

hallinnollinen vastuu mielisairaanhoitajien koulutuksesta päättyi.  

 

Mielisairaaloista sairaanhoito-oppilaitoksiin  

Terveydenhuoltoalojen siirtäminen ammattikasvatushallituksen alaisuuteen ja toisaalta 

sairaanhoitohenkilöstön koulutuksessa tapahtuneet muut muutokset johtivat siihen, että 

koko sairaanhoitohenkilöstön koulutusta koskeva lainsäädäntö oli uudistettava. 

Sairaanhoitajien ja mielisairaanhoitajien koulutusta koskeva lainsäädäntö oli peräisin 

1930-luvulta, eivätkä ne olleet enää sovellettavissa 1960-luvun muutoksiin. Lisäksi 

sairaanhoitoalalle oli kehittynyt uusia ammattiryhmiä, joiden koulutusta ei ollut lainkaan 

huomioitu lainsäädännössä.302 Samanaikaisesti mielisairaanhoitajien koulutuksen 

järjestelyitä pohdittiin jälleen uudessa komiteassa, Sairaalaliiton johtaja Heikki Simolan 

johtamassa mielisairaanhoitajatoimikunnassa. 

                                                 
301 Asetus ammattikasvatushallituksesta 7.6.1968. Suomen asetuskokoelma 339/1968. 
302 Klemelä 1999, 268–273.  
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Komitea esitti huomattavia muutoksia mielisairaanhoitajien koulutukseen, joista 

merkittävin oli koko koulutusorganisaation uudistaminen. Komitean mukaan 

mielisairaaloissa järjestettävä koulutus poikkesi merkittävästi muusta oppilaitoksissa 

järjestettävästä terveydenhuoltoalojen koulutuksesta. Koska kyse ei ollut varsinaisista 

oppilaitoksista, ei kouluissa ollut erillistä johtokuntaa, sillä niiden johtamisesta vastasi 

ensisijaisesti sairaaloiden ylilääkärit. Sairaalat eivät myöskään olleet oikeutettuja 

koulutuksen rahoittamiseen tarkoitettuun valtionapuun, joten rahoitus sisällytettiin 

sairaaloiden toiminnasta aiheutuvien käyttökustannusten yhteyteen.303 Komitea esitti, että 

mielisairaanhoitajien koulutuksen hallinto ja järjestäminen muutettaisiin sairaanhoito-

oppilaitosten tehtäväksi.304 Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että mielisairaaloiden 

järjestämä opetus lopetettaisiin kokonaan.  

Komitea esitti myös, että koko mielisairaanhoitajien opetusohjelma uudistettaisiin. 

Vaikka vuoden 1965 uudistus olikin olennaisella tavalla tehostanut koulutuksen sisältöä, 

oli siinä edelleen huomattavia puutteita. Komitean mielestä opetuksen lisäämistä tarvittiin 

sisätautien sairaanhoidon, geriatrian, toimintaterapia- ja kuntoutustyön kohdalla. Näiden 

oppiaineiden lisääminen olisi helpottanut mielisairaanhoitajia selviytymään aiempaa 

paremmin mielisairaanhoidossa tapahtuneessa potilasaineksen muutoksessa, jossa näkyi 

somaattisten ja geriatristen sairauksien lisääntyminen.305 Opetusohjelmaa esitettiin 

muutettavaksi siten, että teoreettisten oppiaineiden tuntimäärä nousisi suuntaa-antavasti 

noin 700 oppituntiin ja käytännöllisen harjoittelun määrä 260 päivään. Muutokset 

opetusohjelmaan edellyttivät, että mielisairaanhoitajien koulutusaika muutettaisiin 16 

kuukauden eli vajaa 1,5 vuoden pituiseksi.306 Opetuksen kokonaismäärän jakautumisessa 

käytettiin Euroopan Neuvoston suosituksia, jonka mukaan tietopuolista opetusta oli 

annettava 30% ja käytännöllistä 50% kokonaismäärästä.307 

Vuonna 1967 sairaanhoitohenkilöstön koulutuksesta säädettiin uusi laki, jonka mukaan 

sairaanhoitoalojen koulutus siirtyi kokonaisuudessaan ammattikasvatushallituksen 

valvonnan alaisiin oppilaitoksiin heinäkuussa 1968. Oppilaitosten johtoa ja hallintoa 

varten tuli perustaa erilliset rehtorin virat. Oppilaitosten toiminta määriteltiin kuntien, 

kuntainliittojen ja yhteisöjen ylläpitämäksi koulutukseksi, jonka rahoitukseen oli 

                                                 
303 KM 1967:B22, 13. 
304 KM 1967:B22, 37. 
305 KM 1967:B22, 23–26.  
306 KM 1967:B22, 31–33, 38. 
307 Sarkkinen 1973, 55. 
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mahdollista saada valtionapua.308 Lakia täsmentänyt asetus säädettiin kesäkuussa 1968. 

Asetuksen mukaan terveydenhuoltoalojen koulutuksen järjestäjät olivat 

sairaanhoitokoulut ja sairaanhoito-opistot. Sairaanhoitokoulut järjestivät 

mielisairaanhoitajien, apuhoitajien, vajaamielishoitajien ja hierojien perustutkintoihin 

johtanutta koulutusta. Sairaanhoito-opistot puolestaan vastasivat sairaanhoitajien, 

röntgenhoitajien, laboratoriohoitajien ja lääkintävoimistelijoiden koulutuksesta.309  

Asetuksen seurauksena mielisairaanhoitajien tutkinto muuttui kolmen lukukauden 

mittaiseksi, joka käytännössä tarkoitti 1,5 vuoden opintoja. Koulutuksessa käytetyistä 

opetussuunnitelmista, oppiaineiden tuntijaoista ja oppikirjoista määräsi erikseen 

ammattikasvatushallitus. Hyväksytysti suoritettu perustutkinto oikeutti suorittamaan 

sairaanhoito-opistossa jatkotutkinnon kaikissa koulutusohjelmissa yhden lukukauden 

lyhyempänä, kuin se muutoin olisi ollut. Tutkinnon suorittaneet merkittiin 

lääkintöhallituksen sairaanhoitotoimen harjoittajien luetteloon.310  

Hallintouudistuksen seurauksena mielisairaanhoitajien kauan kaivattu koulutusuudistus 

viimein toteutui. Koulutusohjelma laajeni yhden ja puolen vuoden pituiseksi 

perustutkinnoksi, jonka opetusohjelman sisältöä laajennettiin ja kehitettiin edelleen 

asiantuntijoiden suositusten mukaisesti vastaamaan aikakauden psykiatrian ja 

mielisairaanhoidon vaatimuksia. Teoreettisten oppiaineiden osuus vahvistui, kun 

opetusohjelman sisältö laadittiin Euroopan Neuvoston ohjeistusten mukaisesti. 

Koulutuksen järjestäminen siirtyi mielisairaaloista sairaanhoitokouluihin. 

Ammattikasvatushallituksen alaisuudessa koulutuksen kehitystyö tapahtui keskitetysti, 

joka helpotti opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien muuttamista. 

Vastuu mielisairaanhoitajien koulutuksen järjestämisestä ja toteutuksesta siirtyi 

ammattikasvatushallitukselle ja sairaanhoitokouluille. Lääkintöhallituksen tehtäväksi jäi 

edelleen osallistua mielisairaanhoitajien opetussuunnitelman kehitystyöhön ja ylläpitää 

sairaanhoitotoimen harjoittajista luetteloa, johon jokainen koulutuksen suorittanut 

                                                 
308 Laki sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta 22.12.1967. 

Suomen asetuskokoelma 598/1967.  
309 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta 28.6.1968. 

Suomen asetuskokoelma 418/1968.  
310 Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta 28.6.1968. 

Suomen asetuskokoelma 418/1968. 
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pätevyyksineen merkittiin.311 Nähdäkseni mielisairaaloiden osuudeksi 

mielisairaanhoitajien koulutuksessa jäi käytännön harjoitteluiden järjestäminen, joka 

kuitenkin muodosti merkittävän osan mielisairaanhoitajien koulutuksesta. Samalla 

kuitenkin mielisairaaloiden ja lääkintöhallituksen yli kuusi vuosikymmentä kestänyt 

yhteistyö mielisairaanhoitajien koulutuksen järjestäjinä päättyi. Muutoksen seurauksena 

mielisairaaloiden suora yhteys hoitajien koulutuksen ylimpään hallintoelimeen katkesi, 

jonka seurauksena ylilääkärit ja ylihoitajat eivät enää pystyneet vaikuttamaan 

mielisairaanhoitajien koulutuksen sisältöön samaan tapaan kuin aiemmin. Muutokseen 

sisältyi myös huolta, kuten Harjamäen sairaalan ylilääkäri Panu Hakola huomautti 

”Yhteys työkenttään saattaa uuden koulutuksen mukana heiketä. Tämä ei voi olla 

hyväksi”.312 Mielisairaanhoitajien keskuudessa uudistus otettiin innolla vastaan ja 

mielenkiintoista kyllä, ei koulutusuudistuksen sisältöön alun innostuksen jälkeen palattu 

lainkaan Mielisairaanhoitaja -lehden artikkeleissa.313 

Mielisairaaloiden järjestämä mielisairaanhoitajien koulutus päättyi asteittain vuosien 

1968-1970 aikana. Siirtymävaiheessa osa kouluista jatkoi sairaanhoitokoulujen hallinnon 

alaisuudessa toimintaansa, kunnes uudet tilat valmistuivat. Oulussa koulutus päättyi 

vuonna 1969, jonka jälkeen koulutus siirtyi välivuoden jälkeen Oulun sairaanhoito-

oppilaitokseen syksyllä 1971.314 Harjamäellä koulutus siirtyi Kuopio sairaanhoito-

oppilaitoksen yhteyteen vuonna 1969.315 Nikkilässä viimeinen vuosikurssi valmistui 

syksyllä 1969, jonka jälkeen koulutus siirtyi Helsingin sairaanhoito-oppilaitoksen tiloihin 

keväällä 1970.316 Tammisaaressa viimeinen kurssi valmistui syksyllä 1970, jonka jälkeen 

ruotsinkielisten mielisairaanhoitajien koulutus jatkui Tammisaaren sairaanhoitokoulussa 

vuonna 1971.317  

Mielisairaaloiden rooli mielisairaanhoitajien ja mielisairaaloiden hoitohenkilökunnan 

kouluttajina oli iso, sillä suurin osa mielisairaaloiden hoitohenkilökunnasta oli 

koulutukseltaan mielisairaanhoitajia. Vuosien 1906–1969 aikana mielisairaanhoitajia 

                                                 
311 KM 1967:B22, 28; Asetus sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön 

kouluttamisesta 28.6.1968. Suomen asetuskokoelma 418/1968. 
312 ”Kuudes kurssi päättyi Harjamäen sairaalassa”. MH 11/1969, 335. 
313 ”Mielisairaanhoitajakoulutus uudistuu”, pääkirjoitus. MH 8/1968, 247.  
314 Kraatari & Vähä 1975, 166–167.  
315 Lepola 1976, 13. 
316 Tuovinen 2009, 80.  
317 Törrönen 1985, 77.  
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koulutettuun yhteensä yhdeksässä sairaalassa, joissa arviolta yli 6500 

mielisairaanhoitajaa sai ammatillisen pätevyyden arvokasta työtehtäväänsä varten.318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318 Lääkintöhallituksen luetteloon oli merkitty vuoden 1964 lopussa yhteensä 5718 hoitajaa, jonka jälkeen 

mielisairaanhoitajakoulujen arvioitiin kouluttavan keskimäärin 200-250 hoitajaa vuodessa. KM 1966:B47, 

12; KM 1967:B22, 14.  



85 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Mielisairaanhoitajien ammatillinen koulutus alkoi modernisoituvassa Suomessa 

laitosmaisen mielisairaanhoidon, psykiatrian kehityksen ja mielisairaaloiden sisäisten 

ongelmien yhteydessä 1900-luvun alussa. Laitosmainen mielisairaanhoito oli 

modernisoituvien yhteiskuntien ilmiö, jonka seurauksena sairaaloiden, niiden potilaiden 

ja hoitajien määrät alkoivat kasvaa tasaisesti. Samanaikaisesti vuosisadan alussa 

mielisairaanhoidossa pyrittiin aikakauden psykiatristen ihanteiden mukaisesti siirtymään 

pakkokeinoista vapaisiin hoitomenetelmiin, tavoitteena oli taata jokaiselle mielisairaalan 

potilaalle mahdollisimman suuri henkilökohtainen vapaus. Muutosta hidasti 

mielisairaaloiden sisäiset ongelmat, joista merkittävimmät olivat hoitajien 

kouluttamattomuus, vähäinen määrä ja jatkuva vaihtuvuus.  

Valtion mielisairaaloiden ylilääkärit hakivat ratkaisua tilanteeseen koulutuksesta, joka 

vuosina 1906-1913 oli tarkoitettu ainoastaan sairaaloiden omalle henkilökunnalle. 

Lääkintöhallitus hyväksyi mielisairaanhoitajien ensimmäisen koulutusohjelman vuonna 

1906, jolloin hoitajille avautui ylilääkäreille suoritettavan tentin kautta mahdollisuus 

saada parempaa palkkaa. Käytännössä opinnot olivat fysiologian, anatomian, yleisen 

sairaanhoidon, terveyden- ja mielisairaanhoidon alkeiden itseopiskelua. Ohjelman 

pohjalta valtion mielisairaaloissa, Lapinlahdessa, Pitkäniemessä ja Niuvanniemessä, 

ylilääkärit järjestivät hoitajille erillistä koulutusta, jonka tavoitteena oli edistää hoitajien 

kangertelevia opintoja. Vuonna 1913 järjestettiin Lapinlahden ja Pitkäniemen sairaaloissa 

mielisairaanhoitajille järjestettiin ensimmäiset kurssit mielisairaanhoitajille. Lupaavan 

alun seurauksena sairaaloiden ylilääkärit hakivat vuosittaista rahoitusta 

mielisairaanhoitajien kursseille. 

Vuonna 1914 mielisairaaloiden järjestämä mielisairaanhoitajien koulutus muuttui 

viralliseksi, säännölliseksi ja kaikille avoimeksi koulutukseksi. Hakijoiden tuli olla 20-35 

vuoden ikäisiä miehiä tai naisia, jotka olivat suorittaneet kansakoulun tai vastaavat tiedot. 

Alkuvaiheessa koulutusaika ja opetusohjelmat olivat erilaisia, sillä Lapinlahdessa 

mielisairaanhoitajaksi pätevöityi kuuden kuukauden ja Pitkäniemessä kolmen kuukauden 

opintojen jälkeen. Vuodesta 1917 lähtien molemmissa sairaaloissa siirryttiin vuoden 

mittaiseen koulutukseen. Mielisairaalaverkoston laajeneminen jatkui 1920-luvun 

taitteessa, jonka vuoksi mielisairaanhoitajien säännöllinen koulutus laajeni 
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Niuvanniemeen. Vuosien 1914-1929 aikana mielisairaanhoitajien koulutus keskittyi 

valtion mielisairaaloihin. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa kärsivällisiä ja 

johdonmukaisia hoitajia, jotka ymmärsivät mielen sairaudet lääketieteellisinä sairauden 

tiloina ja omasivat valmiudet potilaiden perushoitoon ja sairaanhoitoon. 

Mielisairaanhoitajien koulutuksesta ja asemasta mielisairaanhoidossa käytiin laaja-alaista 

keskustelua sairaanhoitajien koulutusuudistuksen yhteydessä 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan mielisairaanhoitajat olisi 

pitänyt korvata koulutetuilla mielisairaanhoitajilla. Lääkintöhallituksen pääjohtaja 

Ryömän aloitteesta valtion heikossa taloustilanteessa mielisairaanhoitajien koulutuksen 

asemaa päädyttiin vahvistamaan lainsäädännössä ja uudella opetusohjelmalla 1930-luvun 

taitteessa. Asetukset vahvistivat mielisairaanhoitajien koulutusjärjestelmä, sillä ne 

määrittelivät hoitajien ammattitutkinnon tuottaman pätevyyden, mahdollistivat 

koulutustoiminnan laajenemisen ja velvoittivat lääkintöhallituksen järjestämään hoitajien 

koulutusta määrätyllä tavalla.  

Lääkintöhallitus vahvisti vuonna 1931 uuden mielisairaanhoitajien koulutusohjelman, 

joka yhtenäisti eri mielisairaaloissa järjestetyn opetuksen. Ohjelma sisälsi 80 tuntia 

tietopuolista opetusta mielisairaanhoidossa ja yleisessä sairaanhoidossa, sekä 

käytännöllistä harjoittelua 12 kuukautta. Ohjelman seurauksena teoreettisen opetuksen ja 

eri oppiaineiden määrä kasvoivat, tosin opiskelun painopiste oli mielisairaaloiden 

osastoilla suoritetussa harjoittelussa. Pääsyvaatimukset mielisairaanhoitajien 

koulutukseen kiristyivät, sillä hoitajilla tuli olla suoritettuna kansakoulu ja puolen vuoden 

esiharjoittelu. Harjoittelu oli oman aikansa soveltuvuuskoe, sillä suosittuun koulutukseen 

haluttiin ennakkoluulottomia, huumorintajuisia ja empaattisia oppilaita.  

Mielisairaanhoitajien koulutuksen laajeneminen piirimielisairaaloihin voidaan jakaa 

kahteen vaiheeseen, 1930-luvun alkuun ja 1940-luvun loppuun. Mielisairaalaverkoston 

laajeneminen ja lääkintöhallituksen periaatepäätös, jonka seurauksena mielisairaaloihin 

sai palkata ainoastaan koulutettuja hoitajia, kasvattivat mielisairaanhoitajien kysyntää 

erityisesti maakunnissa. 1930-luvun alussa koulutus laajeni Seinäjoen ja Tammisaaren 

sairaaloihin. Tammisaaressa koulutettiin ruotsinkielisiä hoitajia. Sotavuosien aikana 

mielisairaanhoitajien koulutus naisistui ja keskeytyi. 1940-luvun lopulla koko 

mielisairaalajärjestelmään kaavailtiin laajennusta ja muutosta, jonka lisäksi hoitajat 

siirtyivät kahdeksan tunnin työaikalain piiriin. Mielisairaanhoitajien koulutus laajeni 
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1940-luvun lopulla Nikkilän ja Rauhan sairaaloihin, ja 1960-luvun taitteessa Oulun ja 

Harjamäen sairaaloihin.  

1950-luvun alussa mielisairaanhoitolaki siirsi vastuun mielisairaanhoidon järjestämisestä 

kunnille. Sairaalat jakautuivat akuuteista tai erityishoitoa tarvitsevia hoitaviin A-

sairaaloihin ja pitkäaikaissairaita hoitaviin B-sairaaloihin. Sairaalaverkoston 

laajeneminen jatkui huomattavasti, ja oli laajimmillaan 1970-luvulla. 

Mielisairaanhoitajien koulutus keskittyi A-sairaaloihin, sillä niiden potilasaines oli 

tarpeeksi monimuotoista, jotta hoitajat kykenivät työskentelemään ammattitaitoisesti 

sairaalan potilaiden sairauden laadusta riippumatta. Keskustelu mielisairaanhoitajien 

koulutuksen uudistamisesta alkoi 1940-luvulla ja leimasi mielisairaanhoitajien 

koulutuksen kehitystyötä 1960-luvun loppuun. Asiantuntijoiden ja mielisairaanhoitajien 

keskeisin kritiikin kohde oli vuoden 1931 opetusohjelma, joka oli säilynyt 

muuttumattomana samalla kun mielisairaanhoito sai uusia muotoja ja hoitomenetelmiä. 

Psykokirurgisten, psykoterapeuttisten ja psyykenlääkkeiden käyttöönotto herättivät 

keskustelua, pystyikö mielisairaanhoitajien koulutus enää vastaamaan hoitajien 

ammatillisiin vaatimuksiin? Hoitotyön muutoksen näkökulmasta psykoterapeuttiset 

menetelmät muuttivat mielisairaalat henkilökuntineen ”sielun hoidon välineeksi”, jonka 

myötä hoitajien ja potilaiden välinen kanssakäyminen sai uudenlaisen perustan. 

Mielisairaanhoitajien koulutus olisi ollut tarkoituksenmukaisempi, jos se olisi sisältänyt 

enemmän mielisairaanhoidon, terapeuttisten hoitomenetelmien ja ihmissuhteiden 

teoreettista opetusta.  

Koulutuskeskustelun etenemättömyys johti lopulta siihen, että 1950-luvun puolivälistä 

lähtien osa kouluista alkoi oma-aloitteisesti uudistamaan mielisairaanhoitajien koulutusta 

asiantuntijoiden suositusten mukaisesti yhteistyössä lääkintöhallituksen kanssa. 

Kehitystyön seurauksena mielisairaanhoitajien opetusohjelmien teoreettiset oppiaineiden 

määrä lisääntyi, mutta samalla eri koulujen opetusohjelmat eriytyivät, sillä kaikki koulut 

eivät uudistaneet opetustaan. Terveydenhuoltoalojen koulutuksen kehityksen ja 

sairaanhoitajien työvoimapulan selvittämisen yhteydessä paine uudistaa 

mielisairaanhoitajien koulutuksen eriytyneitä ja osin vanhanaikaisia opetusohjelmia 

kasvoi. Lääkintöhallituksen laatima uusi opetusohjelma otettiin käyttöön vuonna 1965, 

pääsyvaatimuksien säilyessä ennallaan. Ohjelma nosti mielisairaanhoitajien teoreettisten 

opintojen määrän 515 tuntiin, käytännöllisen harjoittelun säilyessä suurin piirtein samana. 
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Uusi opetusohjelma muutti mielisairaanhoitajien koulutusta teoriapainotteisemmaksi, 

joskin sen painopiste oli edelleen käytännössä. 

Ammatillisen koulutuksen historian näkökulmasta mielisairaanhoitajien koulutuksen 

uudistamispaineet olivat osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, jota koulutuksesta 

käytiin erityisesti sotien jälkeisessä Suomessa. Valtionhallinnon tasolla koulutuksen 

uudistamisesta käytiin 1950- ja 1960-luvuilla kamppailua koko koulutusjärjestelmän 

uudistamisesta ja hallinnollisesta yhtenäistämisestä. Mielisairaanhoitajien koulutus toimi 

lääkintöhallituksen ja sisäasiainministeriön alaisuudessa samaan tapaan, kuten muukin 

ammatillinen koulutus oli järjestäytynyt toimialojen mukaisesti eri ministeriöiden 

alaisuuteen. Osana koulutusjärjestelmien yhtenäistämispolitiikkaa mielisairaanhoitajien 

koulutus siirtyi vuonna 1968 lääkintöhallitukselta ammattikasvatushallitukselle, joka 

vastasi opetusministeriön alaisuudessa ammatillisen koulutuksen kehitystyöstä ja 

valvonnasta. Samalla mielisairaanhoitajien koulutus siirtyi vuonna 1969 mielisairaaloista 

sairaanhoito-kouluihin. 1970-luvun vaihteessa mielisairaaloiden yli kuusi 

vuosikymmentä jatkunut työ mielisairaanhoitajien kouluttajina päättyi.  

Mielisairaanhoitajien koulutus on edelleen varsin tutkimaton alue, joten tutkimusta on 

mahdollista jatkaa varsin monista eri lähtökohdista. Arkistolähteiden osalta 

lääkintöhallituksen ja mielisairaaloiden arkistot ovat koulutuksen osalta lähes 

tutkimattomat, jonka vuoksi tutkimusta voi laajentaa etenkin Lapinlahden, Seinäjoen, 

Tammisaaren, Oulun ja Harjamäen mielisairaanhoitajakoulujen osalta. 

Mielisairaanhoitajien opetusohjelmien ja oppikirjojen osalta tutkimusta voi syventää 

psykiatrian sekä hoitotyön kehityksen näkökulmasta. Myös vuoden 1969 jälkeen 

sairaanhoitokouluissa on lähes kokonaan kartoittamaton mielisairaanhoitajien 

koulutuksen vaihe.  

 

  

 

 



89 

 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

 

I Painetut lähteet 

1. Lähde- ja asiakirjajulkaisut 

Mielisairashoito-komitean mietintö. I Varsinaisten mielisairasten hoito. 

Komiteanmietintö 1908:6. Helsinki 1909.  

Komitealta, asetettu laatimaan ehdotusta sairaanhoitajataropetuksen järjestämiseksi. 

Komiteanmietintö 1920:8. Helsinki 1920.  

Sairaanhoitohenkilökunnan koulutuksen uudistamista koskeva mietintö. 

Komiteanmietintö 1945:10. Helsinki 1945. 

Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja työnjakokomitean mietintö. Komiteanmietintö 

1954:9. Helsinki 1954.  

Mielisairaanhoitajien koulutuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1958:17. Helsinki 

1958.  

Sairaanhoitohenkilöstötoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1966:B47. Helsinki 

1966.  

Mielisairaanhoitajatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1967:B22. Helsinki 1967.  

Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma 1911 

Suomen asetuskokoelma 1917  

Suomen asetuskokoelma 1929 

Suomen asetuskokoelma 1933 

Suomen asetuskokoelma 1937  

Suomen asetuskokoelma 1946 

Suomen asetuskokoelma 1952 



90 

 

Suomen asetuskokoelma 1965  

Suomen asetuskokoelma 1967 

Suomen asetuskokoelma 1968 

 

2. Lähdekirjallisuus 

Fabritius, Harald 1912: Oppikirja sairaanhoitajattarille I. Ihmisruumiin anatomia ja 

fysiologia. Suomen Sairaanhoitajataryhdistys, Helsinki.  

Fabritius, Harald 1915: ”Sisätaudit”. Oppikirja sairaanhoitajattarille II, s. 1-145. 

Toimittanut Suomen Sairaanhoitajataryhdistys. Suomen sairaanhoitajataryhdistys, 

Helsinki.  

Kaila, Martti 1950: Mielitaudit. 4. uudistettu painos. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 

Helsinki.  

Kinnunen, Lyyli 1943: Mielisairaanhoito. 2. painos. Sairaanhoitajatarjärjestöjen 

oppikirjakomitea, Helsinki.  

Kinnunen, Lyyli 1950: Mielisairaanhoito. 3. painos. Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 

Helsinki. 

Kinnunen, Lyyli 1964: Mielisairaanhoito. 7. tarkistettu painos. Sairaanhoitajien 

koulutussäätiö, Helsinki. 

Sarkkinen Aila (toim.) 1973: Ammatillinen koulutus maassamme. 

Ammattikasvatushallitus, Helsinki.  

Löfström, Theodor 1904: Mielisairaitten hoito. Lyhyt opastus mielisairaitten hoitajille. 

Sanomalehti ja kirjapaino-osakeyhtiön kirjapaino, Helsinki.  

Neuman-Rahn, Karin 2003: Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa. Uusintapainos 

vuonna 1924 julkaisusta teoksesta. Suomen sairaanhoitajaliitto ry & Psykiatrian yhteistyö 

ry, Helsinki.  

Nikula, Akseli 1918: Mielisairaat ja niiden hoito. Suomen sosialihallitus, Helsinki.  



91 

 

Palmén, A. J. 1916: Ensi apu tapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa. WSOY, 

Porvoo.  

Runeberg, Birger 1915: ”Kirurgia”. Oppikirja sairaanhoitajattarille II, s. 147–345. 

Toimittanut Suomen Sairaanhoitajataryhdistys. Suomen sairaanhoitajataryhdistys, 

Helsinki.  

Lääkintöhallitus 1967: Sairaanhoitajakoulun opetussuunnitelma. 2. painos. 

Lääkintöhallitus, Helsinki.  

Viitamäki, Olavi 1967: Mielisairaanhoitajan ammattimenestyksen ennustaminen. 

Empiirinen validiteettitutkimus. Mielisairaanhoitajain Liitto, Helsinki.  

 

3. Sanoma- ja aikakauslehdistö 

Mielisairaanhoitaja 1938–1969. 

Therman, Ernest 1904: ”Yhtä ja toista psykiatrian alalta”. Lääketieteellinen Aikakauskirja 

Duodecim 2/1904, 35–43.  

Kalpa, Ilmari 1939: ”Nykyinen sairaanhoitohenkilökunnan puute. Lääketieteellinen 

Aikakauskirja Duodecim 8/1939, 229–238.  

 

 

II Sanakirjat ja hakuteokset 

Tieteen termipankki 2017: Oikeustiede:komiteanmietintö. 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:komiteanmietintö (Luettu 20.5.2017) 

 

 

 

 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:komiteanmietintö


92 

 

III Tutkimuskirjallisuus 

Achté, Kalle 1974: Satakolmekymmentä vuotta psykiatriaa. Lapinlahden sairaala 1841–

1971. Otava, Helsinki.  

Achté, Kalle 1983: ”Lapinlahden sairaalan historia ja nykyhetki”. Seitsemän 

vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 101–117. Toimittanut Kalle Achtè & Jaakko 

Suominen & Tapani Tamminen. Suomen Psykiatriyhdistys ry, Helsinki.  

Achté, Kalle 1991: 150 vuotta psykiatriaa. Lapinlahden sairaalan historia 1841–1991. 

Recallmed Oy, Jyväskylä.  

Achté, Kalle & Alanen Yrjö 1983: ”Psykoanalyysin ja analyyttisen psykoterapian 

kehitys”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 245–250. Toimittanut 

Kalle Achtè & Jaakko Suominen & Tapani Tamminen. Suomen Psykiatriyhdistys ry, 

Helsinki. 

Achté, Kalle & Suominen Jaakko & Tamminen Tapani (toim.) 1983: Seitsemän 

vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa. Suomen psykiatriayhdistys ry, Helsinki.  

Achté, Kalle & Turunen Sakari 1983: ”Seilin hospitaali 1619–1962”. Seitsemän 

vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 93–100. Toimittanut Kalle Achtè & Jaakko 

Suominen & Tapani Tamminen. Suomen Psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Ahlbeck, Päivi & Lappalainen Päivi & Launis Kati & Tuohela Kirsi 2013: Degeneraatio 

ja modernisoituva Suomi. Sairauden kulttuuristen merkitysten jäljillä. Kulttuurintutkimus 

30/2013, 3–15. http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-

2013_315_Degeneraatio_ja_modernisoituva _Suomi.pdf (luettu 19.5.2017). 

Alanen, Yrjö & Lehtonen Johannes & Pekka Tienari 1983: ”Psykiatrinen tutkimus”. 

Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 49–55. Toimittanut Kalle Achté & 

Jaakko Suominen & Tapani Tamminen. Suomen psykiatrinen ry, Helsinki.  

Antikainen, Ari & Koski Leena & Rinne Risto (toim.) 2006: Kasvatussosiologia. 3. 

painos. WSOY Oppimateriaalit, Helsinki.  

Eskola, Jari & Suoranta Juha 2001: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 5. painos. 

Vastapaino, Tampere.  

http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_315_Degeneraatio_ja_modernisoituva%20_Suomi.pdf
http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_315_Degeneraatio_ja_modernisoituva%20_Suomi.pdf


93 

 

Eskola, Jarkko 1983: ”Psykiatrinen terveydenhuolto – lainsäädännön ja julkisen 

toiminnan kehitys”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 203–216. 

Toimittanut Kalle Achtè & Jaakko Suominen & Tapani Tamminen. Suomen 

Psykiatriyhdistys ry, Helsinki.  

Elosuo, Reino & Harenko Aarno 1983: ”Mielisairaanhuoltopiirit”. Seitsemän 

vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, 151–172. Toimittanut Kalle Achtè & Jaakko 

Suominen & Tapani Tamminen. Suomen Psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Harjula, Minna 2015: Hoitoonpääsyn hierarkiat. Kansalaisuus ja terveyspalvelut 

Suomessa 1900-luvulla. Tampere University Press, Tampere.   

Harjula, Minna 2007: Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. 

Tampere University Press, Tampere.  

Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen Pirkko 2011: ”Yhteiskunta ja koulutus”. Valistus 

ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle, s. 16–33. 

Toimittanut Anja Heikkinen & Pirkko Leino-Kaukiainen. Suomalaisen kirjallisuuden 

seura, Helsinki. 

Heikkinen, Anja 2011: ”Elatus, oppi ja kumppanuus”. Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus 

ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle, s. 37–73. Toimittanut Anja Heikkinen 

& Pirkko Leino-Kaukiainen. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. 

Hyrkkänen, Markku 2002: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere.  

Hyvönen, Juha 2008: Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä 1990-luvulla historian 

jatkumon näkökulmasta. Kuopion yliopisto, Kuopio. 

Jalava, Marja & Simola Hannu & Varjo Janne 2012: ”Hallinnosta hallintaan. 

Koulutuksen hallinnon muutos 1960-luvulta 2000-luvulle”. Tiedon ja osaamisen Suomi. 

Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000-luvulle, s. 68–101. Toimittanut Pauli Kettunen 

& Hannu Simola. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.  

Järvinen, Marjo-Riitta 1993: Koulutus hoivatyöhön: terveydenhuoltoalan koulutuksen 

muotoutuminen ja tulevaisuudennäkymät. Turun yliopisto, Turku.  



94 

 

Järvinen, Marjo-Riitta 1997: Eriytyneistä kouluista laaja-alaisia oppimiskeskuksia? 

Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen suomalaisen koulutuspolitiikan välineenä 

1900-luvulla. Turun yliopisto, Turku.  

Kaarninen, Mervi & Kaarninen Pekka 1990: Pitkäniemen sairaala 1900–1990. 

Pitkäniemen sairaalan kuntainliitto, Tampere.  

Kaila, Martti 1966: Psykiatrian historia lääketieteen yleiskehityksen ja kulttuurihistorian 

valossa. WSOY, Helsinki.  

Klemelä, Kirsi 1999: Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen 

koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvun alusta 1990-luvulle. Turun yliopisto, 

Turku.  

Klemelä, Kirsi & Vanttaja Markku 2012: ”Ammatillinen koulutus. Ammatillinen 

koulutus 1960-luvun vaihteessa”. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus 

Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle, s. 182–202. Toimittanut Pauli Kettunen & Hannu 

Simola. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. 

Kraatari, Vappu & Vähä Eero 1975: Oulun keskusmielisairaala 1925–1975. Viisi 

vuosikymmentä järjestelmällistä mielisairaanhoitoa Oulun ja Lapin lääneissä. Oulun 

mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitto, Oulu. 

Kuikka, Martti 1991: Johdatus kasvatuksen historian tutkimukseen. Kustannusosakeyhtiö 

Otava, Helsinki.  

Kuikka, Martti 2001: Kasvatuksen historian tutkimus. Kustannusosakeyhtiö Otava, 

Helsinki. 

Lehtonen, Turo-Kimmo 1995: ”Bakteerit ja henkisten ruttotautien siemenet. Puhdas 

elämä suomalaisessa terveysvalistuksessa 1890-luvulla”. Terveyden jäljillä. Länsimaisen 

terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa, s. 205–252. Toimittanut Timo Joutsivuo & Heikki 

Mikkeli. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.  

Lepola, Tapani 1976: Harjamäen sairaala 1926–1976. Kuopion Kansallinen Kirjapaino 

Oy, Kuopio.  

Malmivuori, Jorma 1985: Niuvanniemen sairaala 1885–1985. Kuopion yliopisto, 

Kuopio.  



95 

 

Mikkeli, Heikki 1995: ”Terveys ihanteena – terveys elämäntapana”. Terveyden lähteillä. 

Länsimaisten terveyskäsitysten historiaa, s. 9–27. Toimittanut Timo Joutsivuo & Heikki 

Mikkeli. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki. 

Nieminen, Marjo & Vuorio-Lehti (toim.) 2003: Kasvatushistoria nyt. Makro- ja 

mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, sukupuolen ja tilan analyysiin. Suomen 

kasvatustieteellinen seura, Helsinki.  

Olkinuora, Martti 1983: ”Psyyken lääkkeet”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista 

psykiatriaa, s. 295–298. Toimittanut Kalle Achté & Jaakko Suominen & Tapani 

Tamminen. Suomen psykiatrinen ry, Helsinki. 

Pesonen, Niilo 1980: Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito 

Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. WSOY, Porvoo. 

Pietikäinen, Petteri 2014: Hulluuden historia. 3. painos. Gaudeamus, Tallinna.  

Salminen, Ville 2010: Lobotomia suomalaisessa psykiatriassa 1946–1969. Pro gradu-

tutkielma. Oulun yliopisto, Oulu.   

Salo, Markku 1996: Sietämisestä solidaarisuuteen. Mielisairaalareformit Italiassa ja 

Suomessa. Vastapaino, Tampere. 

Sarkio, Mari 2007: Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat vuoteen 1967 asti. 

Helsingin yliopisto, Helsinki.   

Sarvilinna, Atso 1938: Mielisairaanhoidon kehityksestä Suomessa vuoteen 1919: 

Lääketieteellis-historiallinen tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki. 

Scull, Andrew 2015: Madness in Civilization. Princeton University Press, China.   

Stark, Laura 2006: ”Pitkospuita modernisaation suolle”. Modernisaatio ja kansan 

kokemus Suomessa 1860–1960, s. 9-46. Toimittanut Hilkka Helsti & Laura Stark & Saara 

Tuomaala. Suomalainen Kirjallisuuden Seura, Tampere.   

Tiilikkala, Liisa 2011: ”Ammatillinen opettajuus ja opettajankoulutus”. Valistus ja 

koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle, s. 312–324. 

Toimittanut Anja Heikkinen & Pirkko Leino-Kaukiainen. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, Helsinki.   



96 

 

Tiitta, Allan 2009: Collegium medicum. Lääkintöhallitus 1878–1991. Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos, Jyväskylä. 

Tuomaala, Saara 2006: ”Kinoksia ja kivikkokankaita. Koulutie suomalaisen 

modernisaation kokemuksena ja metaforana”. Modernisaatio ja kansan kokemus 

Suomessa 1860–1960, s. 241–276. Toimittanut Hilkka Helsti & Laura Stark & Saara 

Tuomaala. Suomalainen Kirjallisuuden Seura, Tampere.   

Tuovinen, Sirkka Liisa & Sinisalo Veijo 1990: Kellokosken sairaala 1995–1990. 

Uudenmaan mielisairaanhoitopiirin julkaisu, Helsinki.  

Tuovinen, Sirkka Liisa 2009: Inhimillinen Nikkilä. Helsingin suuri mielisairaala 

Sipoossa 1914–1999. Helsingin kaupungin terveyskeskus, Helsinki   

Törrönen, Sirkka 1985: Tammisaaren sairaalan ja Etelä-Suomen mielisairaanhoitopiirin 

historia 1924–1984. Etelä-Suomen mielisairaanhuoltopiiri, Hanko.  

Vahvaselkä, V-P 1976: Rauhan sairaala 1926–1976. 50 vuotta mielisairaanhoitoa 

Viipurin ja Kymen lääneissä. Kaakkois-Suomen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitto, 

Imatra. 

Vahtola, Jouko 2003: Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Otava, Helsinki. 

Vuorio, Kaija 2010: Niuva. Niuvanniemen sairaala 1885–1952. Niuvanniemen sairaala, 

Tampere.  

Vuorio, Kaija 2011: Niuva. Niuvanniemen sairaala 1953–2010. Niuvanniemen sairaala, 

Tampere. 

 

 

 

 

 

 


