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Aluksi 
Minun matkani Florence Nightingalen jalanjäljillä alkoi elokuussa 1961. 
48 pääsykokeet läpäissyttä oppilasta istui silloisen Lääninsairaalan yhteydessä olevan koulun 
luokkahuoneessa. Pöydällä oli pino jo valmiiksi hankittuja Sairaanhoitajien koulutussäätiön 
julkaisemia kirjoja. Johtajatar Birgit Nieminen oli meidät vastaanottamassa. Kaikkien oppilaiden 
tuli asua oppilaskodissa, joka sijaitsi koulun toisessa kerroksessa. Päivä alkoi aamuhartaudella. Sen 
jälkeen oli huoneiden siivous. Junssä - tuo arvokas siivousväline oli syytä varata illalla valmiiksi, 
muuten sai odottaa vuoroaan niin pitkään, että olisi myöhästynyt tunnilta. Iltaloma kesti klo 22:een, 
pitkäilta klo 23:een. Lakananvaihtopäivänä liinavaatteet oli viikattava kulma kulmaa vastaan oven 
taakse. Usein kävin niin, että oppilaskodin johtajattaren apulainen pyöräytti kepillään koko 
komeuden ,kun kulmat eivät olleet oikein! 
Asumisolosuhteet muuttuivat huomattavasti, kun pääsimme muuttamaan uusiin ajanmukaisiin 
oppilasasuntoloihin. Samalla valvonta ja ajankäytön kontrolli vähenivät. Asuminen ja ruokailut 
kuuluivat täysihoitoon!. 
Opetus oli tarkkaan suunniteltua. Muistoissa on oppilaiden sonnustautuminen aamuisin puhtaissa, 
sileissä puvuissa ja valkoisissa esiliinoissa sen ajan hierarkkiseen ja säänneltyyn – sairaalan 
vuorovaikutusmaailmaan. Menestymisestä ei annettu palautetta. Mutta - omalta osaltani luin 
myöhemmin oman arvosteluni valmistavasta koulusta ”Alussa kömpelö,mutta kehittynyt”” 
”Minun herätykseni ”tapahtui viimeisellä kansanterveysjaksolla, kun opettaja Lea Saarela esitteli 
episkoopilla sairaus - ja kuolin tilastoja vuodelta 1963. (esim. tietoja sydänsairauksista ja 
liikennetapaturmista (v.1963 jopa 1000 kuolemaa liikennetapaturmissa ). 
Toki jo ennen koulutukseen hakeutumista, olin suunnitellut erikoistuvani kansanterveystyöhön - siis 
terveyssisareksi! 
Siirtykäämme ajassa 100 vuotta taaksepäin ja miettikäämme, tuliko sieltä heijasteita tuon ajan 
opetukseen ja kenties nykyiseenkin! 
 
1.Florencen jalanjäljille 
1860 Florence Nightingale perusti The College of Florence Nightingalen St Thomas 
sairaalan yhteyteen. (St Thomas Nightingale Training School of Nursing). 
Florence Nightingale syntyi aatelisperheeseen Firenzessä. Sai oppia Lontoossa Kings 
Collagessa. Lisäksi Isä opetti aritmetiikkaa, tilasto-oppia, filosofiaa (Aristoteles) ja 
Raamatun oppeja. Vanhempien vastustuksesta huolimatta hakeutui sairaanhoitajaksi -
työhön jota ei tuolloin arvostettu. Sitä tekivät vain kouluttamattomat naiset. 
Florence Kävi Kaiserwerthin diakonissakoulun Saksassa. Toimi sairaanhoitajana mm. 
Pariisissa. 
Toimi Krimin sodassa vv. 1852 - 54, 38 kouluttamansa hoitajan kanssa. Hän esitti 
hoitotulokset mm. Ruusudiagrammin muodossa. Kahdessa vuodessa sotilaiden 
kuolleisuus laski 60 %:sta, lähes kahteen prosenttiin. Florence Nightingale itse 
sairastui Krimissä. Häntä sanotaan vaivanneen Krimin tauti, iskias, reuma, sydämen 
laajentuma ja ajoittainen hermoheikkous. 
Hän kirjoitti n.200 kirjaa ja  1200 kirjettä. Sairaanhoidon opetuksen kannalta 
keskeisimmät niistä olivat   The Notes of  Nursing ja Notes of  Hospitals. 
       
 



 Sisällön  tuli muodostua seuraavista asioista: 
1. Holistic health, holistic Nursing, the Enviroment and Patient 
2. Preventive  health care, ennaltaehkäisy, 
3. Sosiaalinen  terveys-köyhyys ja kurjuus! 
  Kasvatukselliset näkökohdat: 
       1. Oppilasvalinta, koulusivistys, mieluummin keskiluokasta 
       2. Oppilaskoti, kasvatus siveellisyyteen, kuri ja valvonta, sairaalan hierarkia ja 
           - säännelty vuorovaikutus 
       4. Oppiminen tapahtuu työssä, lääkärin ja ylihoitajattaren opetus. 
       5. Hoitaja on vastuussa potilaalle ja Jumalalle. Ammatillista järjestäytymistä ja 
         palkan ylikorostamista Florence vieroksui. 
ETHOS -eettinen koodisto muodostui ja kehittyi! 
Florence yhdisti ja kokosi sen ajan tarpeitten perusteella sekä sisällön että tavan jolla 
päästään tuloksiin. Työhön vaikuttivat Hänen sivistyneisyytensä, kokemukset ja 
toimintansa  sotasairaaloissa sekä Kaiserwerthin syvennyttämä kristillinen antaumus. 
 
2. Suomalainen Sairaanhoitajakoulutus 
 
Diakonissalaitos ja Punainen Risti 
Myös Suomesta kävi sairaanhoitajia tutustumassa Florencen oppeihin. 
Sophie Mannerheim, suomalaisen sairaanhoidon ja sairaanhoidonopetuksen kehittäjä 
opiskeli 1899 - 1902 Florence Nightingalen  koulussa . 
Perustan maamme sairaanhoidon opetukselle on luonut Diakonissalaitoksen 
vuodesta1867 ja Suomen Punaista Ristiä vastaavan järjestön v. 1880 kolme kuukautta 
kestävä koulutus, mutta varsinaisen koulutuksen katsotaan alkaneen 1889, jolloin 
kirurgisessa sairaalassa alkoi ensimmäinen kuusi kuukautta kestävä  
sairaanhoitajakurssi. 
Sophie Mannerheim tuli ylihoitajaksi v.1904. Noihin aikoihin alkoi lähes 25 vuotta 
kestävä sairaanhoitajatarkoulutuksen suunnittelu, Lääkäriliiton, 
Sairaanhoitajayhdistyksen, Punaisen Ristin ja valtion edustajien toimesta. (Ns. 
Idmanin komitea ).  Sophie Mannerheim toimi Kirurgian klinikan ylihoitajana sekä 
sairaanhoitajakoulutuksen johtajattarena. Hän oli sairaanhoitajayhdistyksen 
puheenjohtaja ja toimi sekä kansallisissa että kansainvälisissä tehtävissä 
päävastuullisena toimijana.  Hänellä oli Florencen tapaan aatelissukua, omasi hyvän 
koulusivistyksen ja kielitaidon .Hän laajensi sen aikaista sairaanhoitoa sosiaaliseen 
toimintaan perustaen mm. Lastenlinnan, sairaalakoulun ja oli mukana perustamassa 
Mannerheimin Lastensuojeluliittoa. Viimeisenä toiminta vuonaan Hänet oli kutsuttu 
Pariisiin perustamaan sairaanhoitajakoulua, mutta silloin Hänen voimansa olivat jo 
heikentyneet  ja Hän perui lähtönsä. 
 
(.Sairaanhoitajakoulus Suomessa, Punainen Risti 
1800 luvulla herännyt sosiaalinen toiminta ja 1900 luvun  perustetut vapaaehtoisjärjestöt tekivät tuona aikana lähes 
kaiken sen ,mikä nyt kuuluu viranomaisille. 
Diakonissalaitos aloitti diakonissojen koulutuksen v.1967,Oulussa v.1896. 
1.Punainen Risti ja sairaanhoitajien koulutus 
- (Henry Dunant,  ,s Punaisen Ristin perustaja ihaili Florence Nightingalen työtä Krimin sotatantereilla. Solferinon 
muisto.) 



- ”Yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten ” perustettiin ,7.5.1877,sittemmin Suomen Punainen 
Risti(1920). 
Punainen Ristin  sairaanhoitajien kouluttajana 
- v.1877 ,4 sairaanhoitajaa  kaartinpataljoonan  sotilaiden hoitajiksi (prof. Estlander ). 
- (1860 kansainvälinen .Punainen Risti järjesti 2 vuoden sairaanhoitajakoulutuksen sotasairaalassa.) 
- 1880 säännöllinen  sairaanhoitajakoulutus Suomessa ,kirurgisella 
- kurssi järjestettiin  joka toinen vuosi  Helsingin Yleisen sairaalan kanssa. 
 (Sisältö. ihmisruumiin rakenne ja toimitukset, ,terveyden yleiset ehdot, toimenpiteitä sairaitten hoidossa ja 
palveluksessa, sairashuone, ,sairasvuode, sairaanhoitajan oma persoona, huolenpito sairaan persoonasta  lääkkeitten 
käyttämisessä (sisäisesti ja ulkoisesti, joitten jälkimmäisten joukossa  kääreitten tekeminen ,sinappitaikina, ,lavemangi, 
juntukka (Espanjan kärpänen), iilimadot, kuppaaminen, haavaumien ja ruumiinloukkantuneiden hoito, joissa erittäin 
vaarin otettiin erilaisten  siteitten tekeminen ,toimenpitoja tapaturmissa niin kuin uppoaminen, 
tukehtuminen ,paleltuminen ja sekä kuoleman merkit.) 
prof.  Salzman, opetti esim.  haavojen ja leikkausten antiseptinen hoitoa) 
 
v.1889 Sairaanhoitajakoulutus Kirurgiseen sairaalaan 
Vastuu siirtyi asteittain viranomaisille  vuodesta 1893 . 
Kansainvälinen Punainen Risti perusti v. 1919 (sodan kokemuksista oppineena) sairaanhoitajakoulutuksen järjestämistä 
varten Sairaanhoitotoimiston, joka  käynnisti kansallisille yhdistyksille tarkoitetut sairaanhoitajakurssit. 
-suomalaisia stipendiaatteja Sophie Mannerheim ja Lyyli  Hagan. 
Yhteiskunnallista terveydenhuollon opetusta Kings College ja Bedford Collage (1920). 
Lontoon Yliopistossa Bedford Collegessa opiskeli kaikkiaan 15 suomalaista mm. sairaanhoitaja koulutuksen tarkastaja 
Venny Snellman ja tuleva kansaterveystyön opetuksen uudistaja ja Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun 
perustaja  ,johtajatar Birgit Nieminen 
 
 
2. Punaisen ristin sairaanhoitajareservi ja  Oulun koulun johtajat Punaisen Ristin 
työssä 
V.1924 - 1964  Punainen Risti ylläpiti sairaanhoitajareserviä ”sodan ja 
onnettomuuksien varalta”. Reserviin liittyessämme saimme Carl Custaf Emil 
Mannerheimin ja taiteilija Eric Ehrströmin  suunnitteleman rintamerkin, jonka näette 
rinnassani. 
Reservin päättämisen jälkeen reserviin kuuluneet saivat luvan käyttää rintamerkkiä. 
Mielestäni tällaista reserviä olisi tarvittu myös viime syksynä - pakolaiskeskusten 
perustamisvaiheissa. Tälla hetkellä Punaisella Ristillä on maassamme n. 60 
terveyspistettä, joiden hoitajista muodostuisi reservi - poikkeusolojakin  varten! 
Punaisen Ristin Oulun piiri perustettiin v. 1931 
Johtajatar Birgit Nieminen Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun perustaja ja 
kansanterveystyön kehittäjä toimi useissa Punaisen Ristin tehtävissä mm. Punaisen 
Ristin  sairasmajassa Paanajärvellä, Maaherra Pehkosen työtoverina - Punaisen Ristin 
Oulun läänin johtava terveyssisarena . 
Ines Kuittinen toimi jonkin aikaa Oulun Piirissä terveyssisarena. 
Annikki Lämsä, mm. piiriterveyssisarena ja Punaisen Ristin luottamushallinnossa 
v:sta 1972. 
 
3.Lääninsairaaloiden sairaanhoito-kurssit. 
Sairaanhoitajien koulutus siis tapahtui Helsingin kirurgisella ja Marian sairaalassa 
sekä Lääninsairaaloissa. Lääninsairaalat vastasivat itse koulutuksesta. Koulutus oli 6 
kuukauden pituinen ja oppilaat olivat työvoimaa. Oppilaita otettiin kaksi kertaa 
vuodessa . Koulutus piteni Naima Kurvisen aikana kahteen vuoteen. 
              
 



            Sairaanhoitajien koulutus -yhteiskunnallisessa muutoksessa mukana 
Koulutus on aina mukautunut yhteiskunnallisiin vaatimuksiin. Merkittävät 
taitekohdat Oulun koulun historiassa aiheutuivat sosiaali- ja terveysalan 
lainsäädännöstä  tai Oulun koulun omista esityksistä ,kuten esim. 
opettajakoulutuksen  ja ammattikorkeakoulukokeilun alkaminen. Muutokset 
liittyivät koulutuksen rakenteisiin, sisältöihin ,koulutuspituuksiin  tai muuhun 
vastaavaan. 
 
4. Oulun koulun vaiheita 
 
4.1 Oulun lääninsairaalan sairaanhoitajatarkurssit 1896 -1929. 
Lääninsairaalat vastasivat opetuksesta 1930-luvulle asti. Vastuu oli lääninlääkärillä ja 
ylihoitajattarilla. Oppilaat olivat työvoimaa ja oppilaita otettiin  kaksi kertaa 
lukuvuodessa, jotta työvoimaa olisi tasaisesti. Oulun lääninsairaalan ylihoitajattaret -
hyvän sivistyksen ja vanhemman sairaanhoitajan pätevyyden omaavat Mimmi 
Cedergvist ja Naima Kurvinen erottuvat aikansa -voimanaisina. 
Naima Kurvinen toimi sekä koulutuksen pidentämiseksi että sisällön laajentamiseksi 
- terveydenhoitoa kohti! Molemmat ylihoitajat tekivät useita ulkomaanmatkoja 
tutustuen eurooppalaiseen sairaanhoitoon. 
 
4.2 Oulun sairaanhoitajatarkoulu 1930 - 1944 . Valtio, Lääkintöhallitus 
- Valtio tuli ylläpitäjäksi 
- 3-vuotinen koulutus koko maahan, kaksi sisäänottoa vuodessa 
- yhtenäiset opetussunnitelmat, oppilaat työvoimaa ,Käytännöllistä työtä 48 t viikossa 
- Lääkintöhallitukseen sairaanhoidon opetuksen tarkastajan toimi. Venny Snellman. 
- koulut erotettiin hallinnollisesti ja taloudellisesti lääninsairaaloista 
- oppilaskodin johtajatar toimi johtajattarena .Opetussairaalan ylihoitaja vastasi 
opetuksesta 
Ensimmäisen valtion kurssin oppilas Tuulikki kertoo kokemuksistaan seuraavaa: 
Kuri oli kova .Huoneissa ei ollut keittomahdollisuuksia. Monta tyttöä asui samassa . 
Kahvia keitettiin salaa, niin että kahvipannu ripustettiin ulosvedetystä piirongin laatikon vetimestä roikkumaan. Alla oli 
spriikeitin johon oli vohkittu spriitä apteekista. Sulhasia ei saanut käydä, poikia piilotettiin vaatekaappeihin, ,kun 
yllätystarkastus tuli. Pyykinpesukin piti tehdä salaa, .kun yökkö tuli, joku aina varoitti etukäteen .Opetus ei ollut 
kohdallaan. Valvomisen jälkeen piti lähteä tunnille, jolloin oli vaikea pysyä hereillä. Tuulikki kertoo joutuneensa 
ensimmäisen kurssin alussa naisten levottomalle mielisairasosastolle, johon hänellä ei ollut mitään edellytyksiä. 
Olen viikon valvonut eristyksessä, kun siellä oli eräs huono potilas. Tänään hän pääsi suureen tuntemattomaan. Sitä on 
vähän niin kuin sekaisin, kun yöt valvoo ja päivät nukkuu ja,  on sellainen sielullinen jännitys  - odottaa toisen loppua. 
Olen nyt kuppalassa virkaa tekevänä hoitajana kaksi kuukautta. Minulla on suuri ja valoisa huone.  Alussa tämä homma 
tuntui tympeältä, mutta kyllä se nyt menee. Kuppa-ukkoja ei ole nyt kuin neljä, kun tavallinen määrä on 20-28.Se 
joukko on sitä yhteiskunnan lokaa. Saa olla kuin poliisi tai vanginvartija ,mistään vetoomuksesta parempaan minään, 
kunniaan ym. .inhimillisiin tunteisiin ei ole apua. Sama kuin puhuisi kiville. Vain ankara kuri ja ehdoton tottelevaisuus 
ja sitten kun silmä välttää  harjoitetaan kaikkea laittomuutta. Sellaisessa paikassa on tyttärenne, jolla ei ollut ennen 
aavistustakaan elämän kuonasta. 
Pian on kolme vuotta kulunut sairaalan seinien sisällä - katuisinko valintaani? En! 
Tuhannet kerrat olen todennut , etten mitenkään muuten voi olla. Sairaala on henki ja elämä ja lysolin tuoksu on paras 
parfyymeistä. En yhtäkään päivää vaihtaisi pois! 
 
 
4.3 Sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu. 1944 -1957. 
V.1944 lainsäädännön mukaan jokaisessa kunnassa tuli olla, kunnanlääkäri, kätilö ja 



terveyssisar. Pohjoinen Suomi kärsi sodan vaurioista niin taloudellisesti, henkisesti 
kuin terveydellisestikin. Uusi aikakausi oppilaitoksen toiminnassa alkoi ,kun 
lääkintöhallitus nimitti Birgit Niemisen  Sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun 
johtajattareksi 1944. 
(Birgit Nieminen (1945 - 1973)s.Viipurissa 1906, kävi Kuopin tyttökoulun ja Porvoon naisopiston .Sairaanhoitaja 
Helsingin 3-vuotinen sairaanhoitajakoulu.1930 Terveyssisarkurssi Helsingissä.1930-33 SPR:n Paanajärven 
sairasmajalla .SPR:n stipendiaattina Bedford Collegessa 1933-1934.SPR;n sairaalassa sosiaalihoitajana ja 
terveyssisarkurssin apulaisjohtajattarena. 
1937-1944  SPR:n Oulun  läänin piirihallituksen johtavana terveyssisarena, jona aikana 1939-1940 Roccerfellersäätiön 
stipendiaattina Yhdysvalloissa ja Kanadassa Toronton yliopistossa.) 
 
4.4 Sairaanhoitaja- ja erikoissairaanhoitajakoulutus 1958 -1986, 
Sairaaloiden rakentaminen ja eri alojen lääketieteen kehittyminen vaati 
sairaanhoitajien erikoiskoulutuksen lisäämistä. 
V:sta 1958 koulutus muodostui kaksiportaiseksi. Sairaanhoitajan koulutus kesti kaksi 
vuotta ja erikoissairaanhoitajan tutkintoon johtava koulutus yhden vuoden. 
Erikoisalat määräytyivät lääketieteen eri alojen mukaisesti. Oulussa aloitettiin 
vähitellen kaikkien erikoissairaanhoitajatutkintoon johtavat koulutukset. 
 
4.5 1968. Ammattikasvatushallitus perustettiin 
Terveysalan koulutus siirtyi Lääkintöhallituksen alaisuudesta 
Ammattikasvatushallitukseen. 
 
Matka Lasaretin kursseista tähän päivään on vaatinut vastuuhenkilöiltä 
kaukonäköisyyttä.  Ajoittain on voinut hämärtyä käsitys siitä, että ihminen, 
potilas on toiminnan keskipiste ja huomio on kiinnittynyt enemmän 
rakenteisiin tai henkilöhierarkioihin tai oppilaiden työvoimana toimimiseen.. 
Tämä on näkynyt mm. lääketieteen mukaan muodostetuissa 
erikoistumisopinnoissa tai hoito-opin sisältörakenteissa. Myös abstraktista ajattelua ja 
kaukonäköisyyttä vaativa ennaltaehkäisevän terveydenhoidon opetus on usein jäänyt 
sairaanhoidon  jalkoihin. 
Hoidon käsitteellistäminen ja tutkitun tiedon käyttö ja näiden ilmiöiden opettaminen on 
askarruttanut kouluttajia kuitenkin Florencen ajoista lähtien Lääninsairaalan ylihoitajat 
(1896 -1920) Mimmi Cedergvist ja Naima Kurvinen hakivat vaikutteita myös  
pedagogiikasta ulkomailta. Ylihoitajat ja opettajat osallistuivat 1920 -1947 
lääkintöhallituksen järjestämille pedagogisille kursseille. Sairaanhoidon opettajakoulutus  
alkoi Helsingissä 1947 kahden lukukauden mittaisena. 
Matkaa korkeakouluun vauhditti v1974 alkanut sairaanhoitajien jatkokoulutus! 
 
4.6 PEDAGOGISEN KEHITTÄMISEN KAUSI 
Sairaanhoidon opettaja - ja johtajakoulutus 1974 - 1994 
Kun Ines Kuittinen tuli rehtoriksi v.1973 voimistui työ jatko-opintojen saamiseksi Oulun kouluun. 
Koulutus saatiinkin alkamaan v.1974. Sairaanhoidonopettaja- ja johtajakoulutuksen aloittaminen 
muutti terveysalan opetus- ja johtamiskulttuureja Pohjois-Suomessa. Hoitoa ja hoidon opetusta 
jäsennettiin kasvatustieteellisillä ja didaktisilla opeilla prosessiluonteisesti. Tutuksi tulivat Bruner, 
Bloom, Gagne ja Mager ym. gurut. 
Ausübel mielekkään oppimisen läksyineen painui oppijain sisimpään. 
Hoitotieteen kehitystä seurattiin seminaarein ja kääntämällä ammatillista kirjallisuutta – 
siirryttiin ”hoidollisen esiymmärryksen” kauteen. ”Kasvatustieteen ja didaktiikan malleista luotiin 



terveyskasvatuksen ja hoitamisen malleja ja siirryttiin vähitellen kohti kokonaisvaltaista hoidon 
opetusta ja ymmärrystä. 
Virginia Hendersonin periaatteet alkoivat elää uudestaan, kun hoitotieteen gurut astuivat 
näyttämölle. (King, Peplau, Roy ja Abdellah,  Roper- Logan- Tierneyn malli). 
Hoitotieteen käsitteistön myötä mahdollistui hoitamisen ja sen oppimisen ja opetuksen tutkiminen. 
Rehtori tuki ja kannusti hakeutumaan opettajakoulutukseen. Niinpä lähes kaikki Oulun opettajat 
suorittivat tutkinnon seuraavien vuosien aikana. 
Oulun terveydenhuolto-oppilaitos oli mukana hoitotieteen yliopistokoulutuksen suunnittelussa. 
Koulutuksen alkaminen v.1988 oli ammattikorkeakoulun välttämätön edellytys.1987 - 1995  
 
4.7  KESKIASTEEN KOULU-UUDISTUS 
 
Keskiasteen koulu-uudistusta oli suunniteltu komiteoissa 1950-luvulta lähtien. Kyseessä oli kaikkea 
ammatillista koulutusta koskeva koulutusreformi. Terveysalan koulutuksessa keskiasteeseen  
siirryttiin Turun ja Joensuun oppilaitoksissa toteutetun kokeilun kautta .Oulun koulussakin oli kaksi 
toimeenpanokouluttajaa, jotka kulkivat eri oppilaitoksissa perehdyttämässä opettajia -suureen 
uudistukseen . 
Keskiasteen koulu-uudistus merkitsi 2,5-vuotisen sairaanhoitajakoulutuksen ja vuoden kestävän 
erikoissairaanhoitajan tutkintoon johtava koulutuksen päättymistä. 
Uudistuksen tavoitteet: kapea-alaisuudesta laaja-alaisuuteen 
sairauskeskeisyydestä -terveyskeskeisyyteen 
lääketieteen paradigmasta -hoitotieteen paradigmaan 
WHO Terveyttä kaikille ohjelma osa opetusta 
Sairaanhoito-oppilaitoksista Terveydenhuolto-oppilaitokseen. 
 
Vaikka keskiasteen koulutus oli vielä menneillään, olimme jo siirtymässä seuraavaan - 
Ammattikorkeakoulua - kohti. 
Oulun koulussa opiskelijamäärä kipusi vähitellen 2500:aan. Toteutettiin samalla 2,5-vuotisen 
ohjelman .vuoden pituisen erikoiskoulutuksen ja uusien 3,5 vuoden  sekä 4,5 vuoden pituisia 
koulutuksia. Oulun Terveydenhuolto-oppilaitoksen osana toiminut Oulaisten Terveydenhuolto-
oppilaitos jatkoi Oululaisten kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena. 
 
 
4.8   1989   AMMATTIKORKEAKOULUA KOHTI 
Ammatillisen koulutuksen reformi -keskiasteen koulu-uudistus oli iso hyppy kohti 
ammattikorkeakoulua. Erilliset opisto- ja erikoiskoulutustutkinnot jäivät historiaan ja 
koulutusrakenteet uusiutuivat. Oulun koulussa oli vasta keskiasteen koulu-uudistuksen kolmas 
vuosi meneillään, kun monivaiheinen ammattikorkeakoulun suunnittelu  lähti käyntiin. 
Finlandiatalon seminaarissa alkuvuodesta tuodut mahdollisuudet alkoivat itää - vaikkakin se oli 
silloin vain  ”kaukainen kuva” ! 
 
Olin kesäkuussa 1989 AKH :n pääjohtaja Pöyhösen  johtamalla matkalla Novgorodissa . 
Matkan aikana useat kollegat piirtelivät Ammattikorkeakoulu kuvioita  ja tuo into tarttui! 
Elokuussa esitin opettajakunnalle ”Terveysalan akatemian” perustamista. Terveysalan 
akatemiaan esitin kuuluvaksi silloiset jatko-opinnot, aikuiskoulutuksen ja 
ammattikorkeakoulukokeilun. Terveysalan akatemia toimisi Yliopiston kanssa yhteistyössä 
kuten silloinen jatko-opintojen jaosta. Opettajakunta otti asian ”hiljaisena” vastaan. Oli 
meneillään juuri suuri koulu-uudistus .Opetus toteutui useassa eri pisteessä .Uutta 
lisärakennusta suunniteltiin .Oppilasmäärä kasvoi 2500-aan ja eri alojen opettajista oli 
pula. Siihen tilanteeseen ei oikein tällainen asia olisi mahtunut. 
Sittemmin esitin saman asian johto-kunnalle. Puheenjohtaja, opetusneuvos Matti Rossi 



perusti ”yhden hengen” toimikunnan - jatkamaan aiheeseen liittyvää työskentelyä. Oliko ajatus 
siitä, että asia raukenee? 
 
Pienestä kuvasta suureen kuvaan 
 
Saman vuoden aikana laadittiin ensimmäiset suunnitelma Olin valmistellut esityksen, että 
ammattikorkeakoulukokeilu sisältäisi terveydenhoitajien, sisätautikirurgisen alan sairaanhoitajien  
ja fysioterapeuttien koulutuksen . Ensimmäiset suunnitelmat esitin AKH:ssa Terveydenhuolto-
osaston johtaja Leena Nederströmille. Hän edellytti, että kokeilusuunnitelmaan oli otettava kaikki 
silloiset opistoasteen koulutukset - siis kaikki nykyiset koulutusohjelmat. Kun sitten esittelin asiaa 
Läänin kouluneuvos Mauri Paanaselle, hän totesi ”Ei voi olla noin yksinkertaista rehtoria, joka 
kehittää vain omaa alaansa. 
”Kokeiluun tulee ottaa mukaan kaikki alueen terveydenhuolto-oppilaitokset, sosiaalialan oppilaitos 
ja Lastentarha-opettajakoulutus”. Tällä ”käskyllä sitten edettiin ja arvata saattaa, että työ tuli entistä 
haasteellisemmaksi. 
Oulun kaupunki nimesi suunnittelijaksi Riitta Mäkelän. Niinpä sitten ensimmäisiä 
kokeiluanomuksia kirjoitettiin Mällisen kamarissa vuoden 1989 lopulla.. 
Ensimmäisten kokeiluanomusten perusteella ei hyväksytty mitään kokeiluanomusta, vaan osa sai 
jatkosuunnitteluluvan. Oulu oli yksi näistä. 
Työtä jatkettiin intensiivisesti. Ehdotimme, että tuleva koulutus voisi toimia alempana 
kandidaattitutkintona, josta sairaanhoitajat voisivat jatkaa terveydenhuollon kandidaatiksi -
yliopistossa. Tässä meillä oli mukana hoitotieteen professori Maija Hentinen. 
Kävimme puheenjohtaja Rossin kanssa neuvottelemassa kansliapäällikkö Jaakko Nummisen 
kanssa. Keskusteltiin terveysalan opettajien pätevyyksistä. Opettajilla tuli olla  ylempi 
kandidaattitutkinto ja siinä vaiheessa oli vasta muutama Oulun koulun  opettaja opiskelemassa  
hoito-tieteen laitoksella. Olin tehnyt laskelmat, miten 10 vuoden sisällä opettajat kouluttautuisivat ja 
silloin lähes kaikki täyttäisivät vaaditut ehdot ja olisi myös muutama tohtoritutkinnon suorittanut. 
Tosiasiassa tapahtui suorastaa ihme, ennuste ylitti asetetun tavoitteen .Oulun koulussa tapahtui  
kansainvälisestikin arvioituna historiallinen ihme! 
Kokeilu alkoi, lastentarhaopettajakoulutus oli jäänyt pois ja tilalle ”ilmestyi kauppaoppilaitos. 
Samoin alkuesityksestä poiketen  Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos oli täysipainoisesti 
kokeilussa mukana. 
 
MITÄ SITTEN TAPAHTUI 
Veturina toimi vuosikymmenien aikana kehitetty sairaanhoitajakoulutus ja sittemmin rinnalle 
kehittynyt muu terveysalan koulutus. Kokeilun alkuvaiheessa luotiin visio nykyisestä 
korkeakoulusta, vaikka kokeilussa mukana olivat vain silloiset Oulun terveydenhuolto-oppilaitos, 
Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulun diakonia-alan oppilaitos sekä Oulaisten terveydenhuolto-
oppilaitos sekä Oulun kauppaoppilaitos. 
Kuvio Oulun monialaisesta ammattikorkeakoulusta.  
Kokeilun kuluessa esitettiin, että mukaan saataisiin Oulun teknillinen oppilaitos.. Sitä ei  OPM 
hyväksynyt. 
 
Kokeilulainsäädännön ja muiden kansallisten ohjeiden mukaisesti kehittämisprosessit tapahtuivat 
oppilaitoksissa ja toimintaa arvioitiin sisäisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Kokeilun hallinto 
Kokeilua johti johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Matti Rossi ja varapuheenjohtajana 
Oululaisten kaupunginjohtaja  Antti Niemelä . 
Suunnittelija toimi Maire Mäki 
Johtava rehtori vastasi kokeilun etenemisestä apunaan rehtorijaosto. 
Jokainen rehtori vastasi oman oppilaitoksensa kokeilun etenemisestä. 
 Kokeiluoppilaitoksilla oli useita yhteisiä työryhmiä mm, tutkimus- ja 



kehittämistoiminta ,harjoittelun toteutus ,kansainvälisyys jne. 
 
Kokeiluvaiheen aikana kehitettiin seuraavia pääprosesseja: 
-ammattikorkeakoulukäsitteistö ja sanasto, 
-kokeiluvaiheen hallinto ja tukipalvelut, 
-koulutusohjelmat ja súuntautumisvaihtoehdot - sisältöineen, 
-opettajien ammatillinen ja tieteellinen jatko -ja täydennyskoulutus, 
-harjoittelukäytänteiden uudistaminen, oppilaitoksen palvelutoiminta ,Päivärinteen opetussairaala 
-tutkimus- ja kehittämistoiminta, palvelutoiminta, sairaala- ja kuntaprojektit, hyvinvointi ja terveys ,   
osallistuimme pakolaiskeskusten perustamiseen jne.. 
Kansainvälisyys aloitettiin lähes alkutekijöistään. Avajaisissa syksyllä 1992 oli vieraita kymmenestä 
eri maasta. Kansainvälisyys laajeni - ulottuen Napapiiriltä - Päiväntasajalle, Keniaan. 
 
Alkuvaiheen ammattikorkeakoulun hallintoon ja koulutusohjelmien laadintaan saimme tukea 
Englannista Coventryn Polytecnicin (sittemmin Coventry  University) rehtorilta ja professori Anna 
Goughilta. 
(Rehtori Mike Goldstein oli kutsunut Oulun väliaikaisen ammattikorkeakoulun rehtorin 
Coventryyn  - heidän kerran vuodessa kirkossa pidettyyn graduation - tilaisuuteen . 
Tapaaminen oli ensin rehtorin virkahuoneessa, josta lähdettiin kulkueena kirkkoon. Tiesin 
etukäteen, että paikalla oli Euroopan eri yliopistoista rehtoreita. Kun rehtorin sihteeri ohjasi 
minut paikalle ja avasi oven, paikalla oli suuri joukko viittoihin ja käätyihin pukeutuneita 
rehtoreita. Minulla - ruskeaan jakkupukuun pukeutuneella - oli kädessäni Oulun koulun 
lahja - valkoinen hoitajaa kuvaava lasiveistos. Kuulin vain ystävällisen äänen ”Anikki from 
Oulu Polytecnic , from  the Northern Part of Finland .) 
  
Useana vuonna Holistic care seminaarit keräsivät osallistujia eri puolilta maailmaa. 
Aloitettiin järjestelmällinen tiedotus- ja julkaisutoiminta. Kokeilun ajalta on runsaasti 
dokumentteja, seminaarijulkaisuja, vuosikertomuksia ja muita kirjoituksia. 
 
Ammattikorkeakouluvisiot esitettiin Finlandiatalolla 13.2.1989. Oulussa suunnittelu alkoi 
kesäkuussa. Ensimmäiset anomusasiakirjat lähetettiin tammikuussa 1990. Kesäkuussa Oulun hanke 
sai jatkosuunnitteluluvan ja sittemmin kokeiluluvan. Ammattikorkeakoulukokeilu alkoi 
tammikuussa 1992.  Seitsemän vuoden suunnittelu- ja kokeiluajan jälkeen Oulun monialainen 
ammattikorkeakoulu saattoi aloittaa toimintansa 1.8.1996  -  hoitotyön opetuksen juurilta. 
Florence Nightingalen jalanjäljiltä - Monialaiseen Oulun ammattikorkeakouluun! 
 
RUUSUDIAGRAMMASTA - laatikoihin ja oman elon kukkaseen! 
 
 
 
 
 
 
 


