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1

Johdanto

Terveyssisaren univormut opinnäytetyö on tehty Metropolian Hoitotyön koulutuksen museon projektille. Projektin päätavoitteena on tallentaa hoitotyön ja sen koulutuksen historian vaiheita koulutusten alkuajoista nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Tässä opinnäytetyössä kuvataan terveyssisaren käyttämiä univormuja historiassa ja nykypäivänä. Työssä esitellään myös terveyssisarelle kuuluneita ammattimerkkejä ja terveyssisaroppilaan käyttämää asua hoitotyön koulutuksessa. Opinnäytetyö rakentuu pääosin Metropolian Hoitotyön koulutuksen museon terveyssisaren univormuista ja muusta
museon materiaaleista. Työn elävöittämiseksi on hyödynnetty univormujen valokuvaamista ja terveyssisaren haastattelua. Lehtori Marja-Riitta Hirvonen on työskennellyt
aiemmin terveydenhoitajatyössä ja haastattelussa hän kertoo muistojaan terveyssisaren
työasuista.

Opinnäytetyössä käytetään terveyssisaren univormuista termejä: univormu, työasu ja
puku. Termeillä tarkoitetaan samaa, eli terveyssisaren käyttämiä asuja työssään virkaajalla. Alkujaan terveyssisaren työssä käyttämä asu oli hyvin virkamainen ja säädösten
mukainen. Tuolloin työasusta oli luontevampaa puhua univormuna nykyisin, kun terveydenhoitajan käyttämät työvaatteet ovat lähinnä siviilivaatetusta muistuttava kokonaisuus.

Opinnäytetyössä käytetään yleisesti terveyssisarvirkanimikettä puhuttaessa terveyssisar
ja terveydenhoitajan työstä. Nimimuutos tapahtui vuonna 1944, jolloin eduskunnassa
säädettiin laki terveyssisarista kunnissa. Tällöin nimike vaihtui terveydenhoitajista terveyssisariksi. Myöhemmin asetettu kansanterveyslaki vuonna 1972 kaatoi edellisen asetetun lain koskien kunnallisia terveyssisaria. Uusi kansanterveyslaki vaati erikseen olevien kansanterveystoimintojen yhdistymisen, jolloin kätilö- ja terveyssisarnimikkeet yhdistyivät terveydenhoitajanimitykseksi (Keski-Suomen terveydenhoitajayhdistys ry
2015.) Opinnäytetyössä käytetään kumpaakin virkanimitystä, jotta ammattikunnan historia yhdistyy luontevasti nykyaikaan tekstissä.

Terveyssisaren univormut eivät ole käytössä ja moni terveydenhoitaja työskentelee tänä
päivänä ammatissaan käyttäen yksityisvaatetustaan. Opinnäytetyö esittelee terveyssisaren asuja hoitotyön alaa kunnioittaen ja pyrkii työn lopuksi herättämään lukijassa kysymyksen: Tulisiko terveydenhoitajan työssä tänä päivänä olla virallinen työasu?
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Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata vuosien 1931–2015 aikana terveyssisaren/ terveydenhoitajan käyttämiä univormuja ja siihen kuuluneita asusteita. Tarkoituksena on
aloittaa tarkastelu ensimmäisestä terveyssisarelle kuuluneesta univormusta ja koota terveyssisaren asuista historiasta nykypäivään saakka kulkeutuva univormujen esittely.
Opinnäytetyö on Metropolian Hoitotyön koulutuksen museon projektille tehty työ, joten
työssä tuodaan kuvin ja kiinnostavin tekstein tuomaan univormujen historiaa esille.

Terveyssisartyötä kunnioittaen työn tavoite on tuoda esille terveyssisaren univormuja ja
asusteita tiiviinä ja mielenkiintoisena kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat myös
ammattimerkit ja oppilaan asu. Työn tärkeimpänä tavoitteena on edistää terveyssisartyön univormujen ja merkkien sekä oppilaan puvun tuntemusta yleisesti.
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3.1

Työtavat ja menetelmät

Aineistonkeruumenetelmät

Aineisto on koottu käyttäen laadullista aineistonkeruumenetelmää. Laadullisen tutkimuksen ideana on havainnollistaa tutkittavaa asiaa ja tavoitteena on ymmärtää sitä. Ihmisiä
tai historiallisia tapahtumia tutkittaessa on olennaista tutkittavien tietoisuus tutkittavasta
asiasta ja heidän kokemuksensa ja tietonsa tästä. Tutkimuksen laadun kannalta on tärkeää, että tutkittavat henkilöt on tarkoin valittuja ja tutkimukseen tai haastatteluun sopivia. (Hiltunen.) (Tuomi–Sarajärvi 2013).

Tämä opinnäytetyö tavoittelee monimuotoisuutta ja hyvää asiasisältöä. Opinnäytetyössä
hyödynnetään valokuvausta, jossa realistisuuteen pyrittäessä asut kuvataan niihin kuuluneiden ansio- ja jäsenmerkkien kanssa. Valokuvissa terveyssisartyön henkeä tuo se,
että asut ovat kuvattuina yllä henkilöiden, jotka ovat terveydenhoitajankoulutuksesta itsekin valmistuneita. Tämän asujen realistisuuden taltioimisen mahdollisti Terveydenhoitajakoulutuksen 90-vuosijuhla, joka vietettiin 12.12.2014 Tukholmankadun toimipisteellä.
Tilaisuuteen osallistui alan opiskelijoita ja terveys-ja hoitoalan asiantuntijoita. Vuosijuhlassa valokuvasin opinnäytetyöhön materiaalia, jossa esiintyy hoitotyön lehtoreita pukeutuneena terveyssisarien univormuihin eri aikakausilta.
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Aineistoa työhön on koottu Metropolian Tukholmankadun toimipisteen Hoitotyön koulutuksen museota. Museosta löytyy terveyssisaren univormuja, merkkejä ja hoitotyössä
käytettyjä välineistöä. Terveyssisaren univormuista löytyy hoitotyön koulutuksen museossa asujen osia ja asukokonaisuuksina. Materiaalia opinnäytetyöhön on koottu Hoitotyön koulutuksen museosta Terveydenhoitajan ja Tyyne Luoman huoneista. Hoitotyön
koulutuksen museon vapaaehtoistyöntekijöiden muistelmia on hyödynnetty osana opinnäytetyötä ja täydentämään tietoja terveyssisarasuista, joista tiedollista kirjallisuutta ei
ole löydettävissä.
3.2

Haastattelu

Lehtori Marja-Riitta Hirvosta on haastateltu tätä opinnäytetyötä varten. Haastattelun
muoto on ollut puolistrukturoitu. Puolistrukturoitu haastattelu antaa haastateltavalle ja
haastattelijalle joustavuutta, vaikka avoimet kysymykset mahdollisesti kasvattavat käsittelyaikaa haastattelua purettaessa työssä käytettäväksi materiaaliksi. Avoimien kysymyksien käsittelyssä aineistoa tarkastellaan ja kootaan kriittisemmin, silti tämän kaltaisessa työssä puoli strukturoitu haastattelumenetelmä on kannattavin haastattelumuoto
(Tilastokeskus.) (Tuomi–Sarajärvi 2013).

Terveydenhoitajantyössä aiemmin työskennellyt lehtori Marja-Riitta Hirvonen kertoo
muistojaan terveyssisarien asuista haastattelussa. Hirvosen haastattelu painottuu 1980luvulle, jolloin hän itse käytti terveydenhoitajan työssään univormua. Haastattelu pidettiin
lehtori Hirvosen työhuoneessa Metropolia Ammattikorkeakoulussa 29.9.2015. Haastattelun kysymysrunko toimitettiin etukäteen lehtori Hirvoselle, johon hän sai perehtyä ennalta herätelläkseen muistoja ajoistaan terveydenhoitajan työssä ennen varsinaista
haastattelua. (liite 1: Haastattelukysymykset.) Haastattelu sujui kokonaisuudessaan sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti. Haastattelutilanne oli rauhallinen ja hyvää keskustelua
syntyi aihealueesta.

3.3

Tiedonhaku

Tiedonhaussa on käytetty Theseus-tietokantoja, Metcatia ja kansalliskirjastoa. Hakusanoina on ollut ”terveyssisaren univormut”, ”terveydenhoitajan univormu”, ”terveyssisaren
vaatetus”, ”terveydenhoitajan asu”.
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Hakusana ”Terveyssisaren univormut”, ei tuota hakutuloksia käytetyistä tietokannoista.
Haettaessa hakusanalla ”terveydenhoitajan univormu”, löytyi yksi kappale osumia
Theseus-tietokannasta. Hoitotyön koulutuksen museosta löytyi opinnäytetyö Sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaoppilaiden asujen historia 1890-2014, joka on Metropoliassa tehty
opinnäytetyö. Opinnäytetyö on mielenkiintoinen ja tarkastelee samankaltaista aihealuetta, mutta sairaanhoitajan asujen näkökulmasta.
Hakutermiällä ” terveyssisaren vaatetus” löytyy Theseus-tietokannasta opinnäytetyö:
Tervetuloa Nokian neuvolaan: -esite asiakkaille. Opinnäytetyö on kattava, mutta käsittelee yleisellä tasolla terveyssisaren roolia neuvolassa eikä spesifisesti terveyssisarien
vaatetuksia. Tiedonhaulla ”terveydenhoitajan asu” löytyy kaksi hakutulosta Kansalliskirjaston- tietokannasta. Theseus tietokannasta tällä hakutermillä löytyy kahdeksan osumaa ja nämä osumat ovat opinnäytetöitä eri hoitotyön koulutuksen linjoilta. Metcat-tietokannasta hakutuloksia on 20 kappaletta haettaessa hakusanalla ”terveydenhoitajan
asu”.

Aineistokeruussa ja tiedonhauissa hakutuloksia rajaa ja hankaloittaa ammattikunnan terveyssisar nimityksen muuttuminen terveydenhoitajaksi. Tiedonhaussa on käytetty kumpaakin nimitystä, jotta tiedonhakujärjestelmät tunnistavat tuloksia laajasti eri tietokannoista. Tiedonhakua tehdessä ei täsmälleen vastaavanlaista opinnäytetyötä tai tutkimusta terveyssisaren univormuista löydy.

3.4

Luotettavuus ja eettisyys

Opinnäytetyössä luotettavuus korostuu hyvin kerättyihin materiaaleihin ja tietoihin. Materiaali on pääosin kerätty Tukholmankadulla sijaitsevaa Hoitotyön koulutuksen museosta ja siellä olevista terveyssisaren asuista ja asusteista. Museon asut ovat aitoja terveydenhoitajien käyttämiä työpukuja, joita on kerätty vuosien takaa museon tiloihin.

Opinnäytetyöhön on kerätty aineistoa erilaisista materiaaleista kuten kirjallisuudesta ja
haastattelun kautta. Kerättäessä materiaalia kirjallisuudesta ja käyttäen internetistä verkkodokumentteja, korostuu lähdekriittisyys. Opinnäytetyössä on tarkasteltu lähteet ja materiaalit lähdekriittisesti, ja työssä on käytetty vain ajantasaisia ja luotettavia lähteitä.
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Tässä opinnäytetyössä on noudatettu tutkimuseettisiä sääntöjä. Opinnäytetyötä tehtäessä on eettisiä sitoumuksia koskien ammattikuntaansa, yhteisöä joka osallistuu opinnäytetyöhän ja haastateltavia henkilöitä kohtaan. Opinnäytetyöhän osallisten oikeuksien
ja etujen vaaliminen on laitettava etusijalle tutkimusprosessissa, jotta voidaan suojata
osallistuvia haittavaikutuksilta tutkimustyön aikana ja opinnäytetyöprosessin loputtuakin
(Kajaanin ammattikorkeakoulu.)
Käytettäessä aineistonkeruumenetelmänä haastattelua, on työssä saatu lupa haastatteluun, ja siihen että työssä hyödynnetään haastateltavan kokemuksia ja muistoja terveyssisarenasuista. Haastattelun lupaan sisältyy myös, että opinnäytetyössä saa käyttää
haastateltavan nimeä. Kunnioittaen vaitiolovelvollisuutta ja tekijänoikeuksia haastattelusta käytetty aineisto on esitetty lehtori Marja-Riitta Hirvoselle ennen opinnäytetyön julkaisemista.

Opinnäytetyö välittää lukijalle visuaalisesti tietoa terveyssisarien asuista valokuvien
avulla. Univormut elävöityvät päästessään henkilöiden ylle, ja tuovat realistisuuden henkeä valokuviin. Valokuvissa esiintyy henkilöitä pitäen yllään terveyssisarien pukuja eri
aikakausilta. Tekijänoikeuksien vuoksi työhön on haettu kirjalliset luvat kuvissa esiintyviltä henkilöiltä.
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Hoitotyön koulutuksen museo

Hoitotyön koulutuksen historiaa on koottuna Tukholmankadulla Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Hoitotyön koulutuksen museo esittelee kävijälleen hoitotyöhön kuuluneita välineistöä, opetusmateriaalia, henkilökuvia ja koulutuksen historiaa vuosien takaa. Vuosien saatossa museo on päässyt laajentumaan suurempiin tiloihin ja museokäytävän varrelta löytyy huoneita kuten rehtorin, siivoojan, opettajan ja potilashuone.
Museossa on koottuna eri hoitotyönkoulutuksen suuntautumisen huoneita muun muassa, terveydenhoitajan, kätilön ja oppilaan huone. Terveydenhoitajan huoneen sisustus
on kalustettu 1940–1950- luvun tyylillä ja huonekaluilla. Huone kuvaa terveyssisaren toimintaa monipuolisesti ja esittelee terveyskasvatuksessa käytettyjä opetusmateriaaleja.
Materiaaliin terveydenhoitajankoulutuksen historiasta pääsee kävijä tutustumaan huoneessa. Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman huoneessa voi tutustua huoneen kaapeissa säilytettäviin terveydenhoitajakoulutusta käsitteleviin aineistoihin ja kuviin terveyssisar kursseista. Tyyne Luoma, Sairaanhoito-opiston pitkäaikainen opettaja, testamenttasi työhuoneensa ja kotikirjastonsa sairaanhoito-opistolle. Luoman työhuone siirrettiin 1994- 1995 vuosina Hoitotyön koulutuksen museon tiloihin. Hoitotyön koulutuksen
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museon toiminnasta nykyisin vastaa Anna-Kaisa Pienimaa yhdessä museon vapaaehtoistyöntekijöiden Inkeri Havun, Pirkko Kiianheimo, Tuula-Aulikki Oksasen, Sirkka Paavilainen-Wiherheimon, Leena Pohjankallion ja Riitta Vuopion kanssa. (Hoitotyön koulutuksen museo 2015.)
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Terveyssisaren univormut itsenäisen Suomen aikana

Terveyssisaren virkapuvussa on tapahtunut jatkuvasti muutoksia ulkonäössä kuten univormujen malleissa, väreissä ja pukujen valmistajat vaihtuivat. Alkuun univormuna oli
pitkään pumpulipuku väriltään sininen, jossa oli valkoinen tärkätty kaulus ja kaulassa
tummansininen solmio. Kangasmateriaalit ja mallit puvuissa vaihtuivat, mutta sininen
väri pysyi perinteisenä. Terveydenhoitajan/ terveyssisaren työnkuvaan kuluu ulkona liikkuminen osana työnä, joten ulkopuvulla on ollut tärkeä rooli osana univormua.

Talvisodan aika Suomessa vaikeutti terveyssisaren työnkuvaa ja työstä saatuja etuuksia.
Paikkakunnilla kiristettiin terveyssisarien palkoista, lomista ja leikattiin muita etuja. Resurssit ylläpitämään univormuja oli melkeinpä mitätöntä sota-aikana. Univormujen niukkuus ja säästösyyt näkyivät varsinkin ulkopuvuissa ja kengissä. Helsingissä sijaitsevista
liikkeistä sai hankittua kengät kansanhuoltoministeriön myöntämällä luvalla terveyssisaret, jos omalla paikkakunnalla ei ollut niitä tarjota. Terveyssisarien omien univormujen
saaminen oli silti tuohon aikaan vielä melkein mahdotonta. Kaksi johtavaa terveyssisarta
saivat univormut, jotka Tyyne Luoma hankki heille Ruotsista. Suurin osa kaikista saaduista rahoista sodan-aikana kulkeutui suoraan ihmisten auttamiseen. (Kuusisto 2011:
13.)

Sota-ajan taloudellinen tilanne vaikutti terveyssisarien työasuihin, mutta univormuista
käytiin silti keskustelua. Helsingin Säätytalossa pidetyssä tilaisuudessa vuonna 1939
neuvoteltiin terveyssisaren työssä käyttämistä univormuista. Pohdintojen tulos oli yksimielinen siitä, että terveyssisaren tulee työssään käyttää poikkeuksetta täydellistä virkaasua. Sota-aika tuona vuosina tuotti hankaluuksia varsinkin virkapuvun kankaiden tuottamisen suhteen. Jatkuvaa keskustelua asujen valmistamisesta käytiin eri pukuvalmistus
tahojen kanssa kuten tehtaiden, liikkeiden ja pukimoiden välillä. Virkapukujen valmistus
hankaluuksien lisäksi puhututti univormujen käyttö. Univormujen käyttö tuotti jatkuvaa
pohdintaan liittyen vallitsevaan muotiin, makukysymyksiin ja pukujen käytännöllisyyteen.
Pukukysymys oli vahvasti läsnä, jota nostettiin esille vuosikokouksissa, opintopäivillä ja
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erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. Pukukysymyksestä oli paljon eri kantoja, joita tutkittiin mielipidetiedustelujen avulla jäsenistön parissa. (Suomen terveydenhoitajaliitto – Kupiainen 1988: 64.)

Järjestö yritti monesti lääkintöhallitukselta hakea terveydenhoitaja/ terveyssisarien työasuun virallisuutta, jota muut ammattiryhmät olivat jo saaneet omille työasuilleen. Tätä
virallisuutta ei saatu koskaan terveyssisarien/ terveydenhoitajien työasuun. Ammattikuntaan tässäkin kohtaa kohdistunut vastustus ei ollut uutta. Työpukujen kustantaminen tapahtui itse ja työnantaja kustansi vain pienen osan maksaessaan työntekijälle pukurahaa. Pukuraha lakkautettiin, kun sosiaalipaketiksi kutsuttu paketti liitettiin suojavaatesopimukseen vuonna 1976. Tuona vuonna kuntasektorilla otettiin käyttöön työnantajan tarjoamaan ja ylläpitämään suojavaatetus hoitotyössä. Standardisoimistoimikunta esitti lupauksen, että suunniteltaisiin avoterveydenhuollon sisätiloissa käytettävän puvun lisäksi
ulko-olosuhteisiin puvun. Nämä sanat jäivät vain tyhjiksi lupauksiksi. Suojavaatesopimusta oli suositussopimus, jossa terveydenhoitajat eivät olleet paikalla sopimassa, silti
työnantaja käsitti järjestön yleisesti sopimana.

Käytiin paljon neuvotteluja, jotka olivat varsin hankalia vaikka työnantajat ymmärsivät
työntekijöiden työasun virallistamisen. Vuonna 1983 tapahtui toivottu muutos ja terveydenhoitajat saivat tyydyttävän vastauksen pukuasiasta. Vuonna 1983 kehitettiin työpukukokonaisuus terveydenhoitajille, jonka liiton aloittamasta aloitteesta työpukuja suunnitelleet Pi Sarpaneva ja Maj Kuhlefelt suunnittelivat työpuvun. Työpuku oli hyvin soveltuva
terveydenhoitajan työnkuvaan ja erilaisiin olosuhteisiin. Tätä työpuku mallia jäsenistö keräsi käyttöönsä, joka tapahtui pääsääntöisesti omakustanteisesti, mutta poikkeuksina
jotkut työnantajat osallistuivat asun kustannuksiin. (STHL – Kupiainen 1988: 65- 67.)
Tämän uuden univormun tullessa käyttöön terveydenhoitajille Lehtori Marja-Riitta Hirvonen muistelee 1980-luuvun pukuasiaa: ”Nämä univormut olivat liike vapaampaan suuntaan. Se oli moderni puku, aivan uudenlainen asu. Se puku oli joitakin vuosia käytössä”.
(Hirvonen 2015).

5.1

Terveyssisaren univormujen symboliikka ja univormujen väri
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Univormujen vakinaistuminen terveyssisarentyössä mahdollisti siis taloudellisen tilanteen paraneminen sota-ajan päätyttyä. Symbolista merkitystä univormuissa Heli Kuusisto (2011) tarkastelee opinnäytetyössään, jossa tuodaan esille symboliikkaa pukeutumisessa työasuunsa terveyssisarena. Symbolinen merkitys työasussa pohjautuivat uskonnollisista ja sotilaallista tekijöistä vuosien varrelta. Erityisen tärkeänä seikkana olivat
myös univormun hygieniasyyt. (Kuusisto 2011: 15.)

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksessa asiakkaat ja potilaat arvioivat (Medicine National
Insitutes Of Health, 2008) hoitohenkilökunnan ammatillinen uskottavuuden perustuvan
osittain hoitajan työpuvun ulkonäköön. Tutkimuksen ikääntyneemmät arvioijat toivat
esille hoitajien työasun merkityksen, kuinka he kokevat jo ennalta hoitajien ammattitaidon. (Tolvanen 2013: 11). Työvaatteet viestivät ammatillisesta pätevyydestä, mutta työasujen malleista ja mukavuus tekijöistä ei haluta säästää. Hoitotyön vaateissa tärkeänä
symbolisten tekijöiden lisäksi ovat työpukujen mallit, materiaali ja värit. Työpuvuilla koetaan vaikuttavan työilmapiiriin, kun työvaatteet ovat mukavat ja hyvännäköiset se tuo
positiivista mieltä työntekijöille ja asiakkaille. (Tolvanen 2013: 50).
Laine Lauramaria (2011) tarkastelee opinnäytetyössään; Värien viestit – Värien tehokas
käyttö informaation välityksellä, värien viestimää sanatonta sanomaa. Opinnäytetyössä
on kerrottu sinisen värin viestimää sanomaa, joka värinä on ollut vahvasti aina terveyssisaren univormuissa. Sininen väri symboloi hengellisiä merkityksiä eri kulttuureissa, kuten esimerkiksi Neitsyt Maria on esitelty pitävän sinistä yllään. Taivaan väritys on sininen,
jonka kristityt näkevät paratiisina. Uskonnollisten katsomusten lisäksi väri kuvastaa yleisesti rauhaa. Sininen väri symboloi mielenrauhaa, luottamusta, ja vastuullisuutta. Erityisesti luotettavuuden symboloinnin kannalta yritykset käyttävät sinistä väriä markkinoidessaan itseään. Sininen edustaa laadukkuutta, kestävyyttä ja arvovaltaa. Auktoriteetti
on vahvasti esillä univormuissa, ja esimerkiksi tummansinistä väriä käytetään univormuissa tämän vuoksi. Yhdysvaltojen hallitukseen liittyvissä symboleissa käytetään sinistä väriä virallisuuden vuoksi. Sinisen eri vivahteet vaikuttavat värin symboloivaan merkitykseen. Vaalean siniset sävyt ilmentävät iloisuutta ja positiivisuutta, kun puolestaan
tummemmat sävyt edustavat vakavampia asioita. Elintarvikkeissa käytettynä sinisen sävyt edustavat tuotteiden vähärasvaisuuteen ja kevytversioihin.( Laine 2011: 11.)
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Terveyssisaren univormuissa on käytetty vuosikausien ajan sinistä väriä. Värin symbolisten ominaisuuksien perusteella herää kysymys: Onko tarkoituksella päädytty terveyssisarien työasuissa siniseen väriin sen symbolisten ominaisuuksien vuoksi, vai onko sininen väri sattumalta valittu edustamaan terveyssisarien pukuja.

5.2

Terveyssisarten univormujen hyödyt ja haitat

Kaisa Virtanen, joka on ammatiltaan muotitoimittaja ja pukeutumisneuvoja-kouluttaja
kertoo työpukeutumisen merkityksestä. Uudesta ihmisestä tapahtuu sekunneissa mielikuva, joista 55 % pohjautuu ihmisen ulkonäköön. Tästä vaateilla on suuri merkitys osana
ulkonäköä. Saadun mielikuvan muuttaminen on vaikeaa ja hidasta, tämän vuoksi on
merkityksellistä miettiä millaisen kuvan haluaa antaa itsestään. Työnkuvan luonteen
vuoksi, on hyvä antaa oikeanlainen mielikuva toiselle ihmiselle. Virka-aikana emme ole
edustamassa pelkästään itseämme vaan myös tehtäväämme ja työnantajaamme. (Virtanen: 2-5.)

Terveydenhoitajan työpukeutumisessa rooli ja ympäristö ratkaisevat pukeutumisessa.
Vakuuttavuudesta ei tule koskaan tinkiä, ammattitaitotasoa tulee pitää yllä. Taloudelliset
tekijät ratkaisevat terveydenhoitajan pukeutumisessa, kuten saako pukurahaa tai työnantajan kautta yöasun. Taloudellisten asioiden lisäksi terveydenhoitajalle tulee työasuun
liittyen kysymyksiä; Meneekö yksilöllisyyteni? Näytänkö liian vanhanaikaiselta? Millaisen
mielikuvan haluaa antaa asiakkailleen itsestäni? Vakuuttavuutta antavat eleettömyys,
ajattomuus ja asiallisuus. Oma asenne merkitsee paljon pukukysymyksissä. (Virtanen:
10- 14.) Työasun etuja ovat: Auktoriteetti asema, henkilön tunnistettavuus, korkeampi
luottamus, yhteenkuuluvaisuuden tunne, positiivinen vaikutus itsetuntoon, tukee mielikuvaa ammatista, työntekijän ei tarvitse miettiä vaatetustaan itse ja säästää omia yksityisvaatteita. Haittoja työasun käytössä ovat muun muassa: Oman tyylin kadottaminen, istuvuus, väärät mittasuhteet, väärät värit ja pitkästyminen samaan pukuun. Tämän kaltaisiin haittatekijöihin voi vaikuttaa omilla ratkaisuilla, kuten yhdistelemällä asusteita vaateisiin jos mahdollista, tai pukemalla kasvojen lähelle imartelevimmat värit. Puvun kyllästymisen suhteen, voi hyödyntää moniosaisissa työpuvuissa erilaisia yhdistelmä mahdollisuuksia. (Virtanen: 12- 13.)

Artikkelissa Asu tekijänsä mukaan nostetaan esille työvaateen merkitystä eri ammattikunnissa. Sairaanhoitajan asun merkitystä hoitotyössä perustellaan muun muassa hygieniasyillä. Työasuun voi vuoron aikana tulla verta ja muita eritteitä, jolloin työasua tulee
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vaihtaa aseptisista syistä. Työasun tärkeyttä tuodaan esille, mutta toista puolta lukijalle
raotetaan kertomalla asun vaikutuksesta potilaisiin. Sairaanhoitajan valkoinen työasu voi
pelottaa joitakin potilaita. (Haanpää 2015: 16, 18.) Ammattikunnasta annettava mielikuva
on tärkeä, mutta voiko työpuvuista koskaan saada täydellisiä ja vältettyä haittapuolet.
Hoitotyön ja potilasturvallisuuden turvallisuuden takaamiseksi ei hygieniaseikoista voida
tinkiä.

6

Terveyssisaren univormu vuosilta 1931–1946

Ensimmäinen terveyssisaren univormu tässä opinnäytetyössä on vuosilta 1931–1946.
Terveyssisaren puku koostui sinertävästä pitkähihaisesta mekosta, jossa oli valkoinen
irtokaulus. Univormuun kuului tummansininen solmio, valkoiset napit ja kätevät taskut
lantion kohdalla. Univormun kanssa pidettiin tumman harmaita sukkia ja mustia kenkiä.
Terveyssisarelle kuuluneita ammattimerkkejä pidettiin työasussa näkyvillä, ammattimerkkietiketin vaatimalla tavalla. Hoitotyönkoulutuksen museon vapaaehtoistyöntekijät
Sirkka Paavilainen-Wiherheimon ja Leena Pohjankallio muistelevat puvun materiaalin
olleen puuvilla- sillan sekoitusta, joka oli pula-aikana halvinta materiaalia tuottaa. (Paavilainen-Wiherheimo–Pohjankallio 2015). (kuvio 1.)
Kuvio 1.Terveyssisaren univormu 1931–1946.
Kuva: Marissa Pietilä (Metropolian Hoitotyön koulutuksen museo 2015).
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Univormun lisänä terveyssisarella oli matkassa mukanaan kotikäyntilaukku, jonka sisältö
oli tarkoin suunniteltu soveltuvaksi terveyssisaren työhön hänen kiertäessään asiakkaittensa kotona erilaisissa hoitotyön tehtävissä. (kuvio 2.)

Kuvio 2. Terveyssisaren univormu ja kotikäyntilaukku 1931–1946. Kuvaaja: Marissa Pietilä
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Terveyssisaren kotikäyntilaukku

Terveyssisaren työhön sisältyi runsaasti kotikäyntejä. Sairaanhoitajatar-lehdessä
vuonna 1928 Tyyne Luoma kirjoittaa kotikäyntilaukuista seuraavan laisesti; ”Kotisairaanhoitajattarella tulee alati sairaskäynneillään olla mukanaan täsmällisesti suunniteltu sai-
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rashoitovälineitä käsittävä sairashoitolaukku. Laukku, jota Suomen Sairaanhoitajatarliiton kotisairaanhoitajattaret käsittelevät on kansainvälisen käytön tavoittanut Henry
Street Bag. Jokaisella sairaanhoitajattarella on oma laukkunsa ja on hänen tehtävänsä
vaalia siitä, että laukku on alati käyttövalmiina, että kaikkia instrumentteja on tarpeen
vaatima määrä ja että ne ovat hyvässä tilassa. Kun samoja hoitovälineitä kulutetaan monessa kodissa, on laukun sisällystä mahdotonta pitää täysin steriilinä, vaan on tyydyttävä
potentiaalisimman suureen puhtauteen ja hoitovälineiden kykenevään ja aiheelliseen
käyttöön. Hoitajatar ei milloinkaan kohtele laukun sisältöä pesemättä käsiään. Kun kotisairaanhoitajatar tulee kotiin, etsii hän laukulleen asianmukaisen paikan mahdollisimman
etäällä potilaan makuusijasta ja asettaa sen jollekin tuolille tai pöydänkulmalle, jonka
ensin on turvannut vanhalla sanomalehdellä kääntäen sisäpuolen sanomalehdestä päällepäin. Sijainnin, johon hän aikoo asettaa kaivattavat hoitovälineet, hän kattaa myös sanomalehdellä ja preparoi sanomalehdestä taittamalla pienen paperipussin roskia varten.
Käärittyään hihansa, avaa laukkunsa ja ottaa sieltä paperiservietin, jonka järjestelee sanomalehtipaperille.” (Luoma 1928: 190–191.)

Hoitotyön koulutuksen museosta löytyvien kotikäyntilaukkujen koot ovat vaihtelevia.
Yleisilmeeltään laukut olivat neliömallisia, ruskeasta nahkasta tehtyjä kantolaukkuja. (kuvio 3.) Laukkujen sisältö oli yllättävän tilava, ja terveyssisarella mukanansa olleet välineet kulkeutuivat laukussa. (kuvio 4.)
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Kuvio 3. Erikokoiset kotikäyntilaukut kuvattuina. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolian Hoitotyön koulutuksen
museo 2015).

Kuvio 4. Kotikäyntilaukku avattuna. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolian Hoitotyön koulutuksen museo 2015).
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Terveyssisaren varustelistasta käy ilmi kotikäynneillä käytettyjä tarvikkeita, jotka oli ohjeistettu sisältymään laukkuun. (kuvio 5.)

Kuvio 5. Terveyssisarlaukun varusteluettelo. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolian Hoitotyön koulutuksen museossa 2015)
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Terveyssisaren univormuja vuosilta 1950–1980

Terveyssisaren univormu 1950-luvulla oli nylonkankainen kesäpuku. Terveyssisaren kesäpuku oli väritykseltään sinivalkoinen ja pikkuruudullinen. Puku oli käytössä lyhyen aikaa 1950-luvulla kesäisin. (kuvio 6.)

Kuvio 6. Terveyssisaren kesäpuku 1950-luvulla. Kuva: Marissa Pietilä
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Univormujen vaihtelevuutta ja puvun tyylin muotoutumista olivat 1950–1980 luvut
täynnä. Erottuvana sinisävyisten univormujen joukosta nousee villainen kävelypuku
1950-luvulta. Terveyssisaren kävelypuku oli khakinvärinen hengittävää gabardiini-kangasta. Kävelypuvun kanssa pidettiin valkoista kauluspaitaa, tummia sukkia ja kenkiä.
Univormu oli kaksiosainen, johon kuului kävelypuvun takki ja hame. Kävelypuvun kanssa
terveyssisar piti päässään mustaa baskeria. (kuvio 7.)

Kuvio 7. Terveyssisaren kävelypuku 1950-luvulla. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolian Hoitotyön koulutuksen
museossa 2015).
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Talviaikaan terveyssisaren kotikäynneille tuli kulkea muun muassa hiihtäen. Kotikäyntilaukun sijaan hoitovälineet pakattiin reppuun, jotta hiihtäminen onnistui rivakammin. Yllä
terveyssisarella oli kävelypuvuntakki ja pukuun kuuluneet hiihtohousut. (kuvio 8.)

Kuvio 8. Terveyssisaren kävelypuvun takki ja musta baskeri 1950–luvulta. Hiihtosukset ja kotikäynnille mukaan pakattu reppu. Kuva: Marissa Pietilä.

Terveyssisaren puku 1960–luvulla oli tumman- tai vaaleansininen lyhythihainen puku,
jota koristi valkoiset kaulukset. Terveyssisarella oli 1960–luvulla käyttöpuku suunnitteluna, silti persoonallisia vaihteluita sonnustautumisessa oli käytössä ja havaittavissa.
(Sorvettula 1998: 473.) Univormu, joka oli käytössä 1950–1980 luvuilla oli tummansininen lyhythihainen leninki. Puvussa oli valkoiset kaulukset ja siniset napit. Puvun helman-
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pituus ylittyi polvien alle ja univormu laskeutui kauniisti terveyssisaren päälle. Tätä hameenhelman pituutta Lehtori Hirvonen kuvailee: ”Pituus mekoissa oli yleisesti polven
alapuolelle, mikä miellettäisiin naiselliseksi ja työhön sopivaksi”. (Hirvonen 2015). Puvun
kanssa oli pidettävä tummia sukkia ja kenkiä. (kuvio 9.)

Kuvio 9. Terveyssisaren käytössä ollut univormu 1950–1980 luvuilla. Kuva: Marissa Pietilä.

Tämä leninki löytyy hoitotyön koulutuksen museossa Tyyne Luoman huoneen vaatekaapista. Univormun vaatelapussa on sairaanhoitajamerkki. (kuvio 10.)
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Kuvio 10. Univormu vuodelta 1950–1980, jossa puvun lapussa sairaanhoitajamerkki Kuva: Marissa Pietilä
(Metropolian Hoitotyön koulutuksen museossa 2015).

Lehtori Marja-Riitta Hirvonen kertoo tummansinisestä univormusta, jossa on valkoiset
kaulukset: ”Ollessani täällä Etelä-Suomessa työssä opiskelu- kouluterveydenhuollossa
ja myös neuvolassa, silloin minulla oli sininen valkokauluksinen puku. Aina sinne 90–
luvulle asti, kun olen ollut terveydenhoitajan tehtävässä.” (Hirvonen 2015). Lehtori Hirvosen muistoja liittyen tähän univormuun hän kuvailee: ” Se päällä olen pääsääntöisesti
tehnyt koulu ja opiskeluterveydenhuoltoa. Työskentelin useilla kouluilla, niin siitä asusta
tunnisti terveydenhoitajan. Esimerkiksi koulukuraattori käytti siviilivaateittaan, hammashoitaja ja hammaslääkäri käyttivät valkoisia suojavaatteita, opettajat käyttivät siviilivaatetustaan. Minulla oli se tummansininen puku. Halusin olla näkyvä kouluyhteisössä. Pidin
terveystarkastuksia ja liikuin välitunneilla koulun eri ympäristöissä kuten opettajainhuoneessa ja keittiössä. Lisäksi seurailin myös oppilaiden välitunnin viettoa. Tuntui että oppilaat tunnistivat minut vaatteista, ja edustin niillä terveydenhoidon osaamista.” (Hirvonen 2015).

Hauskemman muiston liittyen tummansiniseen terveydenhoitajan univormuun lehtori
Hirvonen kertoo: ” Hauska muisto on kun seurustelin nykyisen mieheni kanssa ja tuona
aikana tein kouluterveydenhuoltoa. Kuljimme treffikävelyllä toisin sanoen iltapäiväkävelyllä ja mieheni ihmetteli, kun kaikki nuoret sanoivat minulle moi tai hei. Kerroin hänelle,
että on ihan mukavaa, kun oppilaat tuntevat minut ja on omalta osaltaan kunnianosoitus,
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kun tervehtivät terkkaria. Puku varmasti auttoi heitä tunnistamaan minut työssä.” (Hirvonen 2015.)

Lehtori Marja-Riitta Hirvonen kertoo toisesta käyttämästään puvusta, jota hän käytti
1980-luvulla ollessaan terveydenhoitajan työssä: ”Pohjois-Suomessa työskennellessäni
minulla oli tummansininen jakkupuku vuosien -81 ja -82 aikoihin. Tästä jakkupuvusta
Hirvonen kertoo muistojansa: ”Jakkupuku oli ensimmäinen virkapukuni. Siihen liittyy
myös muita asioita, kuten olin juuri valmistunut ja olin noviisi. Virkapuku toi tunteen, siitä
että on yhtäläinen kuin muut virkapuvun haltijat. Se toi siihen jonkinlaista arvovaltaa ja
ammatti-identiteettiä vahvasti siinä alkuvaiheessa. ” (Hirvonen 2015.) Lempivärikseen
Hirvonen kertoo sinisen ja erityisesti tummansinisen. ”Osuu hyvin tähän virkavaatteeseen ja olen kokenut olevani sen sisällä oma itseni ja ammatinedustaja. Olen pitänyt
pukua oikein mielelläni”. (Hirvonen 2015).
Suomen Terveydenhoitajaliitto r.y. ammattilehdestä vuodelta 1988, löytyy kuvattuna vierekkäin kaksi terveyssisaren univormua 1950-luvulta. (STHL- Kupiainen 1988). Kuvan
työpuvuista näkee, kuinka naisellisuutta työasuissa korostettiin kauniilla leikkauksilla ja
puvut myötäilivät tiimalasivartalomallia. Kuvassa mukana kotikäyntilaukku, jonka suhteellista kokoa voi verrata mallinukkeihin. (Kuvio 11.)

Kuvio 11. Terveyssisarien univormumallia 1950–luvulta. Kuva: Suomen Terveydenhoitajaliitto r.y. am-mattilehti 1988. Kirjapaino Oy Maakunta. Joensuu.
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Terveyssisaren työssä käytetty työasu 1950–1980 luvuilla oli tummansininen neuleliivi ja
valkoinen pusero. Kuvan liivissä esiintyy terveyssisarmerkki, joka aseteltiin liivin vasemmalle puolelle (kuvio 12.)

Kuvio 12. Terveyssisaren valkoinen pusero ja tummansininen liivi 1950–1980 luvulta. Terveyssisaren merkki
liivissä. Kuva: Marissa Pietilä.

Nina Harjula ja Anne Kumaja ovat opinnäytetyössään haastatelleet terveyssisarta, joka
on työskennellyt neuvolassa ja kotisairaanhoidossa 1960-luvulla. Terveyssisaren työpukuun kuului valkoinen pusero, tumman sininen hame ja liivi. Kesäisin yllä oli lyhythihai-
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sempi malli ja kylmemmillä säillä talvisin trikoopusero. Terveyssisar laittoi aamulla yllensä virkapukunsa, kun lähti heti aamusta kotikäynnille asiakkaan luokse. Vaatteiden
huollosta vastasi terveyssisar itse. (Harjula – Kumaja 2013.)
Samaa tummansinisen ja valkoisen värinkäytön henkeä oli terveyssisaren toisessa työasussa 1950–1980 luvulla. Pukuun kuului tumman sininen gabardiinijakku ja valkoinen
paitapusero. Asuun kuului myös tumman sininen gabardiinihame (kuvio 13.)

Kuvio 13. Tummansininen gabardiinijakku ja valkoinen paitapusero 1950–1980 luvulta. Kuva: Marissa
Pietilä
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Terveyssisaren puku, joka oli käytössä 1980-luvulla, käytettiin alaosassa tummansinistä
hametta. Yläosana toimi vaaleansininen ruudullinen pitkähihainen pusero. Hameen pituus oli polvien alapuolelle, joten asu tällaisena yhdistelmänä oli hyvinkin peittävä ja suhteellisen siveellinen (kuvio 14.)

Kuvio 14. Terveyssisaren käytössä ollut univormu 1980–luvulla. Kuva: Marissa Pietilä.
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Kengät näkyivät työasusta, joten tummat kengät olivat käytössä virka-aikana terveyssisarella (kuvio15).

Kuvio 15. Univormun mittasuhteita 1980–luvulta. Kuva: Marissa Pietilä (Hoitotyön koulutuksen museo).
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Terveyssisaren puku 1980–luvulta oli moniosaisempi. Pukuun kuului vaaleansininen
ruudullinen hame, lyhythihainen pusero ja esiliina. (kuvio 16).

Kuvio 16. Terveyssisaren pukua 1980–luvulta. Kuva: Marissa Pietilä 2015.
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Suomen Terveydenhoitajaliiton ammattilehdestä vuodelta 1988 löytyy hyvin havainnollistava kuva terveyssisarien työasujen muotoutumisesta. Kuvassa on nähtävissä, kuinka
terveyssisaret vaihtelivat eri univormun osia ja yhdistelivät niitä erilaisiksi asukokonaisuuksiksi. Terveyssisar yhdisti 1980–luvulla työasuunsa esimerkiksi vöitä, esiliinoja ja
huiveja. (kuvio 17).

Kuvio 17. 1980–luvun terveyssisaren työasu malleja. Kuva: Suomen Terveydenhoitajaliitto r.y. ammattilehti
1988. Kirjapaino Oy Maakunta. Joensuu.
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Terveydenhoitajan työasu nykyisin vuonna 2015

Nykyisin vuonna 2015 terveydenhoitajia on työskentelemässä terveyskeskuksissa, lääkäri- ja työterveysasemilla, erilaisissa oppilaitoksissa, sosiaalialan laitoksissa, tutkimustyön parissa, erilaisten terveysjärjestöjen, sairaaloissa sekä kattavasti terveyden edistämisen keskuudessa. Terveydenhoitajat voivat toimia ammatinharjoittajina ja yksityisyrittäjinä. Yritykset tarjoavat kotisairaanhoidon sekä vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluja. Terveydenhoitajia työskentelee lasten ja aikuisten terveysneuvonnan- ja
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työterveyshuollossa (Ammattinetti 2015.) Terveydenhoitajan työ tapahtuu pääsääntöisesti sisätiloissa ja on itsenäistä työskentelyä. Työnkuvaan kuuluu, myös kotikäynnit kotihoidossa työskennellessä.

Nykyinen terveydenhoitajan työasu koostuu pääsääntöisesti terveydenhoitajan omista
yksityisvaatetuksistaan. Poikkeuksina ovat muun muassa terveyskeskukset, joissa terveydenhoitajat pitävät omien vaateidensa päällä suojaliiviä ja lyhythihaista työpaitaa.
Työhousuina toimivat farkut ja kangashousut. (kuvio 18.) Virallisia ohjeistuksia terveydenhoitajan työvaateista ei ole saatavilla.

Kuvio 18. Terveydenhoitajan työasua vuonna 2015. Kuva: Jenna Väisänen. Malmin Terveysasema.
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10 Terveydenhoitajakoulutuksen 90-vuotisijuhlan univormuja
Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tukholmankatu 10:ssä vietettiin terveydenhoitajakoulutuksen 90–vuosijuhlaa 12.12.2014. Hoitotyön koulutuksen lehtorit pukivat yllensä
terveyssisarien ja terveydenhoitajien työasuja. Juhlassa esitellyt univormut on säilytetty
Hoitotyön koulutuksen museossa Tyyne Luoman huoneen vaatekaapissa. Univormuihin
pukeutuneiden terveyssisarien asteleminen vierekkäin oli nostalginen hetki, minkä toivoisi toistuvan seuraavan kymmenien vuosien päästä uudestaan. Terveyssisaren käyttämät univormut ovat muovautuneet silmiin nähtävästi vuosien kuluessa, mutta sininen
väri on puvuissa ollut päävärinä nähtävästi lähes poikkeuksetta. (kuvio 19.)

Kuvio 19. Terveyssisaren univormuja eri vuosikymmeniltä ja kotikäyntilaukut. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014).
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Terveyssisarien työssään käyttämiä kotikäyntilaukkuja oli nähtävillä univormujen
kanssa. Mukaan pääsivät myös hiihtosukset, jotka muistuttavat terveyssisartyöhön kuuluneista hiihtomatkoista kotikäyntien yhteydessä (kuvio 20.)

Kuvio 20. Terveyssisarien univormut vierekkäin ja hiihtosukset. Kuva: Marissa Pietilä (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014).

11 Terveyssisaroppilaan puku

11.1 Terveyssisaroppilaan puku ennen vuotta 2000
Heli Kuusisto (2011) opinnäytetyössään tuo esille kontrastia 1950–luvun vaihteessa valmistuneen terveyssisaren työasusta verrattuna terveyssisaroppilaan käyttämään asuun.
Terveyssisaroppilaan asu oli paitapukutyylinen, joka oli väritykseltään sinertävä ja pukuun kuului valkoiset kaulukset. Terveyssisareksi valmistuttuaan työasuna oli kävelypuku, joka oli väritykseltään ruskean sävyinen. Terveyssisariksi valmistuneiden ja oppilaan pukujen erot koettiin tärkeänä, jonka avulla kyettiin tunnistamaan, onko henkilö valmistunut terveyssisar vai vielä oppilas. Harjoitteluissa oppilaat käyttivät mekkoa, joka oli
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väritykseltään tummansininen valkoisilla kauluksilla. Pukuun kuului oppilasmerkki, jota
opiskelija piti asussa esillä. Päähineenä oli valkoinen hilkka. Hilkasta tunnisti oppilaan
opintovuodet, jossa ensimmäisenä opinto vuonna oppilaan hilkassa oli tummansininen
nauha tunnisteena. Nauhojen määrä kasvoi opintovuosien myötä, että toisena opinto
vuonna oli kaksi nauhaa ja kolmannen nauhan sai kolmantena opinto vuonna. Muita ohjeistuksia olivat valkoiset sukat ja kengät asun kanssa. Säännöksistä tuli noudattaa ehdoitta (Kuusisto 2011: 15–16.)

Hoitotyön koulutuksen museosta löytyy valokuva ensimmäisestä valtion terveyshuoltoopiston terveyssisarkurssista vuodelta 1931. Oppilaita on yhteensä 12 ja heillä on yhtenäiset asut yllään valokuvassa. Oppilaat ja opettajat ovat silminnähden erotettavissa toisistaan valokuvassa. Oppilaiden puvuissa on pitkät helmat ja hihat. Heidän kravateissaan on oppilasmerkit. (kuvio 21.)

Kuvio 21.Ensimmäinen valtion terveyshuolto-opiston terveyssisarkurssista vuodelta 1931.Valokuvan kuvaaja: Tuntematon. (Hoitotyön koulutuksen museo 2015).

Oppilaan työpuku lakkautettiin käytöstä vuonna 1975 ja terveyssisarien työasut tulivat
työnantajan kustantaa vuodesta 1980 lähtien. Vuodesta 1980 oppilaiden käyttämät suojavaatteet työelämäharjoitteluissa tulivat harjoittelupaikasta (Kuusisto 2011: 16.)
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11.2 Terveydenhoitajaopiskelijan puku nykyisin vuonna 2015
Hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitajan suuntautumisvaihtoehto nykyisin vuonna
2015 antaa tutkinnon suorittaneelle laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilöpätevyyden toimia sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. (Opiskelupaikka 2015.) Tämä kaksoistutkinnonpätevyys näkyy terveydenhoitajaopinnoissa, että opiskelijat pitävät laboraatiotunneiksi kutsutuilla käytännönharjoitustunneilla yllä sääntöjen mukaisia työpukuja.
Terveydenhoitajaopiskelijoiden käyttämät työasut vastaavat sairaaloissa käytettyjä suojavaatteita. Laboraatiotunnit ja niissä käytetyt puvut kuuluvat pääsääntöisesti kolmen ja
puolen vuoden opintojen aikana suoritettuihin opintojaksojuonteisiin, joissa työskennellään harjoittelujaksoilla sairaaloissa. Laboraatiotunneille tarkoitetut työvaatteet opiskelijat hankkivat ja kustantavat itse. Näitä työasuja myy erilaiset yritykset muun muassa
Imagewear, Medanta ja Standa.

Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelutunneilla käyttämästä puvusta ohjeistuksena on,
että sen tulee olla joustava ja hengittävää materiaalia. Puku koostuu paita- ja housuosasta. Puvussa tulee mielellään olla hyvät taskut. Puvun hihojen tulee olla lyhyet, tpaita malliset. (kuvio 22.)

Kuvio 22. Terveydenhoitajaopiskelijat laboraatioasuissa vuonna 2013. Kuva: Jenna Väisänen (Metropolia
Ammattikorkeakoulu 2013).
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Puvun kanssa pidetään ergonomisesti ja työturvallisuus periaatteiden mukaisia sisäkenkiä. Sääntöjen mukaisia asuja löytää parhaiten edellä mainituista työasuja myyviltä yrityksiltä. Opiskelijat hyödyntävät myös toisten käyttämiä työasuja ja kierrättävät asuja
eteenpäin koulun sisällä.

Työharjoitteluissa ollessaan opiskelijat saavat harjoitteluyksiköstä suojavaatteet harjoittelujakson ajan, jos työympäristö sen vaatii. Opiskelijat itse kustantavat ja hankkivat työnkuvaan soveltuvat kengät. (kuvio 23.)

Kuvio 23. Terveydenhoitajaopiskelija sairaalassa työharjoittelujaksolla suojavaatteet yllään vuonna 2014.
Kuva: Jenna Väisänen (Laakson sairaala 2014.)
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Terveydenhoitotyö painotteisissa harjoittelupaikoissa kuten kouluterveydenhuollossa,
terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa ja neuvolassa käytetään pääsääntöisesti omia
yksityisvaatteita virka-aikana. (kuvio 24.)

Kuvio 24. Terveydenhoitajaopiskelijan työasua työterveyshuollon harjoittelujaksolla. Kuva: Marissa Pietilä
2015.

Terveydenhoitajanopiskeijalla tulee olla näkyvillä nimineula, josta käy ilmi opiskelijanimike ja henkilön koko nimi. (kuvio 25.)

Kuvio 25. Nimikyltti, joka oltava työasussa esillä. Kuva: Marissa Pietilä 2015.
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12 Terveyssisaren ammatti- ja jäsenmerkit Lääkintöhallituksen aikana
Terveyssisarmerkin suunnitteli taiteilija Signe Harmmarsten-Jansson vuonna 1926. Merkissä on Suomen kartta, jota valaisee auringonsäteet. Merkki on hopeinen, jota ympyröi
sininen emaljireunus. Merkissä on painettuina sanat ”Kansan Terveys” (Kuvio 26.)
Vuonna 1926 heinäkuun ensimmäisenä päivänä valmistui Mannerheimin Lastensuojelunliiton kolmas terveyssisarkurssi, jossa tämä merkki pääsi valmistuneiden ylle ensimmäistä kertaa. Vuonna 1931 Terveydenhuolto-opisto otti käyttöön merkin, joka oli valmistuneiden terveyssisarien näkyvä tunnustus käydystä hoitotyön koulutuksesta. Merkin
jakaminen siirrettiin vuonna 1955 Terveyssisaryhdistykselle, joka tunnetaan nykyisin nimityksellä Suomen terveydenhoitajaliitto. (kuvio 26).

Kuvio 26. Vuoden 1926-1945 Terveyssisar ammattimerkki, taiteilija Signe Hammarsten-Jansson. Kuva:
Marissa Pietilä (Hoitotyön koulutuksen museo).
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Ammattimerkki päädyttiin muuttamaan terveydenhoitajaliiton jäsenmerkiksi vuonna
1984 liiton käymässä kevätkokouksessa. Merkin oli oikeutettu saamaan Lääkintöhallituksen terveydenhuoltohenkilöstöluetteloon merkitty terveydenhoitaja, joka on Suomen
Terveydenhoitajanliiton jäsen. Merkin saa itsellensä näiden kriteerien täyttymisen jälkeen, kun Suomen terveydenhoitajaliitto on hyväksynyt hakijan jäseneksi. Terveyssisarmerkistä harvinaisempi kultainen versio jaetaan tunnustuksena henkilöille, jotka ovat toiminnallaan järjestötyössä sekä kansan-terveystyössä toiminut kunniallisesti omaa ammattikuntaa edustaen. Merkki on liiton korkein ansiomerkki. Vuonna 1960 tällaista tunnustusta ja merkin sai Tyyne Luoma ansiokkaasta toiminnastaan hoitotyön ja terveydenedistämisen osa-alueilla. (STHL – Kupiainen 1988.) Liiton juhlatilaisuuksissa ja muissa
asiaankuuluvissa tilaisuuksissa kultaista ansiomerkkiä pidetään ensimmäisenä merkkijärjestyksessä, jos kantajalla on yllään muitakin merkkejä. (Terveydenhoitajaliitto 2013).
(kuvio 27.) Merkissä olevat auringonsäteet symboloivat terveydenhoitajien välittämää
terveyden-hoitovalistusta ja palvelua, jota Suomessa terveydenhoitajat toivat koteihin.
(STHL- Kupiainen 1988.)

Kuvio 27. Terveyssisarmerkki, joka muuttunut Suomen sodan jälkeen. Kuva: Marissa Pietilä (Hoitotyön koulutuksen
museo).
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12.1 Teollisuusterveyssisaren merkki
Teollisuusterveyssisarmerkki on lähes samankaltainen terveyssisarammattimerkin
kanssa. ”Poikkeuksena on merkkiä ympyröivä ratas, joka kuvastaa raskasta teollisuutta,
ja terveyssisaren suuntautumista teollisuusterveyssisartyöhön. Merkkiä ei nykyisin käytetä työterveyshuollossa, vaan se on kuulunut teollisuusterveyssisarille. Ensimmäinen
kunnan puolella järjestetty työterveyshuoltoon pätevöittämisen koulutus oli vuonna 1979.
Terveyssisarella ollessa kummatkin merkit terveyssisarmerkki ja teollisuusterveyssisarmerkki, tulisi arvojärjestyksessä pitää terveyssisarmerkkiä merkittävämpänä eli lähempänä sydäntä rinnalla. Kahden merkin omaavia ja niiden käyttöä samanaikaisesti en ole
nähnyt.” (Björkman 2015.) (Kuvio 28.)

Kuvio 28. Teollisuusterveyssisarmerkki. Kuva: Marissa Pietilä (Hoitotyön koulutuksen museo).

12.2 Vuosi 2015
Tällä hetkellä terveydenhoitajalla on mahdollisuus saada itsellensä ammattiansa edustava jäsenmerkki. Kriteereinä liiton jäsenmerkille ovat, että henkilön tulee olla terveydenhoitaja merkittynä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, ja olla jäsenenä
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Suomen Terveydenhoitajaliittoon. Tämän jälkeen terveydenhoitajamerkki luovutetaan
hakijalle, kun hänet on hyväksytty Suomen terveydenhoitajaliiton jäseneksi. (Terveydenhoitajaliitto 2015.)
12.3 Etikettisäännöt
Jäsenmerkkiä pidetään työpuvun vasemmalla puolella rinnassa. Siviilivaatetuksessa terveydenhoitajamerkkiä voidaan käyttää tilaisuuksissa, joihin kuuluu merkin kantaminen.
terveydenhoitajalla ollessa yllä muitakin merkkejä jäsenmerkin ohella, tulee terveydenhoitajanmerkin olla ensimmäinen ja muut merkit järjestyksessä vasemmalle. Toiselle
henkilölle ei terveydenhoitajamerkkiä lahjoittaa. (Kuvio 29).(Terveydenhoitajaliitto 2015.)

Kuvio 29. Nykyinen vuonna 2015 terveydenhoitajan
jäsenmerkki.(Kuva: Terveydenhoitajaliitto).
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13 Opinnäytetyöprosessi ja sen arviointi
Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2015 ja työ on muodostunut Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyönprosessin vaiheiden kautta. Prosessi sisältää aiheen jäsennysvaiheen, suunnitelmavaiheen, toteutusvaiheen, työn valmistumisen ja tulosten hyödyntämisen sekä kypsyyskokeen. Opinnäytetyöhön vaiheet ovat täyttyneet asetettujen
kriteerien mukaisesti ja lopullinen opinnäytetyö on valmistunut joulukuussa 2015.

Opinnäytetyöprosessi on ollut ammatillisesti kasvattava ja kehittänyt terveydenhoitotyön
historian tuntemustani. Aiheen valinta on ilmeinen ja mielenkiintoinen minulle, koska
pääsin hyödyntämään valokuvaamista ja etsimään historiasta materiaalia opinnäytetyöhön. Työn toteutusvaiheessa ongelmia tuottivat vähäinen materiaali ja tiedon löytäminen. Hyödynsin opinnäytetyöstä mahdollisimman paljon Hoitotyön koulutuksen museota
ja sieltä koottuja materiaaleja. Terveyssisarien univormuista koin löytäneeni niukasti tutkittua tietoa, jolloin henkilöhaastattelut ja kommentit terveyssisarien univormuista saivat
tärkeän merkityksen.

Opinnäytetyön teko itsenäisesti vaatii organisoimistaitoja, joita koin päässeeni kehittämään opinnäytetyöprosessin aikana. Vastuullisuus omasta työskentelystä ja työn tuotoksesta on ollut palkitsevaa, ja uskon pääseväni hyödyntämään tulevassa terveydenhoitajatyössäni näitä vastuunottokykyyn liittyviä kohtia. Terveydenhoitajan työnkuva on
pääsääntöisesti hyvin itsenäistä työskentelyä ja oman työnsä hallitseminen on tärkeää.
Koin kehittäneeni itseäni terveysalan ammattilaisena ja löytäneeni itselleni sopivan työskentelymuodon. Opinnäytetyön aihe on minulle tärkeä, koska se edesauttaa ammattikuntamme historian tuntemusta. Opinnäytetyöprosessi on kasvattanut omaa ammattiylpeyttäni ja mielenkiintoani omaa terveydenhoitajan ammattikuntaani kohtaan.

14 Pohdinta ja johtopäätökset
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä terveyssisaren univormuja, jotka ovat olleet
osa ammattikunnan identiteettiä vuosien ajan. Opinnäytetyössä tuotiin esille, kuinka terveyssisaren univormut ovat muovautuneet vuosien kuluessa, ja työpukujen virallistamisesta on käyty paljon keskusteluja. Terveyssisarentyöhön kuulunutta kotikäyntilaukkua
ja oppilaan pukua tuotiin esille kuvin ja tekstein. Terveyssisaren univormuja vuosilta
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1931- 2015 esiteltiin työssä lukijalle visuaalisesti valokuvien kautta, ja työasun historian
tuntemusta täydensi lehtori Marja-Riitta Hirvosen haastattelu.

Opinnäytetyö tehtiin Hoitotyön koulutuksen museon projektille, jonka tarkoituksena oli
tallentaa hoitotyön koulutuksen vaiheita koulutuksen alkuajoista nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Osana projektia työn tarkoituksena oli esitellä työasuja ensimmäisestä käytetystä univormusta nykyiseen terveydenhoitajan työasuun. Ennen virkapuvun käyttö ja
sen saatavuus on puhututtanut paljon, kun terveyssisarammattikunta muodostui. Sotaaika Suomessa vaikutti terveyssisarien työnkuvaan ja etuihin. On ymmärrettävää, että
sota-aikana on keskitytty auttamaan kansaa, eikä ajamaan vahvasti omaa ammattikunnan etuuksia. Sodan jälkeen taloudellinen tilanne helpotti hiljalleen, ja terveyssisaret saivat ääntänsä kuuluviin paremmin. Tämä sodan jälkeinen jälleenrakennusaika on varmasti ollut hyvä hetki alkaa miettimään terveyssisarien ammatillista asemaa kansanterveydessä ja kuinka tätä ammattikuntaa voidaan tuoda näkyvämmin esille. Ammattikunnalle saatu oma univormun koen olevan tietynlainen kunnianosoitus ammattikuntaa kohtaan.

Lehtori Marja-Riitta Hirvosen haastatteluun viitaten, olen samaa mieltä, että univormut
ovat olleet varmasti osa ammatti-identiteettiä. Terveyssisaret ovat edustaneet kansanterveyttä ja terveyden edistämisen osaamista. Terveyssisarien työ- pukujen muuttuminen vuosien aikana on ymmärrettävää taloudellisten seikkojen ja muotisuuntauksien
vuoksi. Silti 1980–luvun jälkeen ovat terveyssisarien työasut hiljalleen kadonneet, ja tilalle ovat tulleet siviilipuvut. Varsinaista tietoa ei tästä tapahtuneesta löydy, eikä vastausta kysymykseen ole: Miksi univormut katosivat? Syitä voi olla monia, kuten ammattikunnan kehittyminen, voimaan tullut kansanterveyslaki, taloudelliset tekijät, muodin
muuttuminen tai terveydenhoitajien oma tahto päästää irti työpuvuista.

Opinnäytetyön prosessin aikana työssä on perehdytty univormuihin terveyssisarien näkökulmasta, mutta samalla on pohdittu univormujen merkitystä yhteiskunnan toiminnassa. Univormuja päivittäin pitäviä ammattikuntia on kuitenkin hyvin paljon nykyisinkin
yhteiskunnassamme kuten poliisit, palomiehet, sotilaat, lentäjät ja lukuisat muut ammattikunnat. Univormut ovat näkyvä keino välittää ihmisille, mitä ammattia univormua pitävä
henkilö edustaa. Sairaalassa on erimerkiksi edullista pitää työasuja, jotta eri ammattiryhmät ovat erotettavissa nopeasti niin potilaan kuin hoitohenkilökunnankin näkökulmasta. Lääkäreillä on pitkät valkoiset takit, jotka auttavat erottaa heidät hoitajista ja
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muusta hoitohenkilökunnasta. Hoitajia on mutkikkaampaa erottaa toisistaan nykypäivänä sairaalamaailmassa, koska samanlaisia suojavaateita pitävät lähihoitajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat. Jos univormut olisivat pysyneet yhtä vahvasti käytössä kuin
vuosikymen sitten, niin terveydenhoitajat voisivat erottua siniseen työpukuun pukeutuneina. Sinisellä asulla erotuttaisiin valkoisista suojavaateista ja välitettäisiin potilaille ja
hoitohenkilökunnalle terveydenhoitajien edustamista terveyden edistämisessä.

Jatkotutkimukseksi aihealueesta ehdottaisin tutkimusta, jossa selvitettäisiin olisiko mahdollista ottaa virallisesti ja näkyvästi takaisin terveydenhoitajan työpuku. Palvelisiko työpukujen takaisin ottaminen nykyisessä terveydenhoitajan työn toimenkuvassa ja olisiko
terveydenhoitajat itse halukkaita pitämään virallista työasua? Hoitotyöhön tärkein lähtökohtana on aseptisuus ja hyvä kliininen työskentely, joka on ristiriidassa terveydenhoitajien työasujen kanssa. Siviilivaatetuksissa työskennellessä terveydenhoitaja vie kotiinsa
mukanaan työympäristöstä saatuja bakteereita työvaateissaan, ja kontaminoitumista tapahtuu enemmän yksityisvaateissa työskennellessä kuin työnantajan tarjoamassa suojapuvussa.
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Haastattelukysymykset

Terveyssisaren Haastattelu Opinnäytetyötä varten

Aika, paikka
Aihe: Terveyssisaren univormut
1.Nimi:
2.Työskennellyt terveyssisarena vuosina:
3.Terveyssisareksi kouluttautunut missä, ja milloin?
4.Terveyssisaren työssä käyttämäsi asut:
5. Mieleenpainuvin työasusi?
6. Onko sinulla ollut terveyssisarelle kuuluneita merkkejä?
7. Hyvä muisto käyttäessäsi terveyssisaren työasua
8.Muistoja univormuihin kuuluneista asusteista
9.Mielipiteesi nykyisestä mallista terveydenhoitajan työssä, jossa käytetään
yleisesti yksityisvaatetusta?
10. Muuta kerrottavaa, muistoja terveyssisaren univormuista
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