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Power Pointiin liitetään 
äänitys ja kuvituskuvia

tavoitteena on 
harjoitella itsenäistä 
projektityöskentelyä, 
ja tutustua hoitoalan 

historiaan sekä 
kehitykseen



 tutkii ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta 

 tuottaa tietoja ja menetelmiä, joiden avulla kehitetään  järjestelmiä, tehtäviä ja 
ympäristöä

 tavoitteet:  turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus, 
laadukkuus ja sujuvuus

 ergonomian periaatteena on nähdä työtilannetta toiminnallisena kokonaisuutena



 menettelytapa, jolla pyritään ehkäisemään mikrobien leviäminen

 tärkeässä roolissa esimerkiksi leikkaussalissa



ROKOTTEET
 lääkevalmisteita, joilla ehkäistään tartunta- ja infektiotauteja sekä niihin liittyviä 

jälkitauteja

 kun tautia ei esiinny ympäristössä ja taudille alttiita on vähäisesti, 
taudinaiheuttajien leviämisen mahdollisuus on pienempi

 rokotetut ihmiset suojaavat epäsuorasti niitäkin, joita ei ole rokotettu



 ohjelman avulla suomalaisille pystytään tarjoamaan terveyshyötyjä edullisesti

 sote-alojen voimavaroja voidaan siirtää muiden sairauksien hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn

 Suomessa rokotusten kattavuus on hyvä

 Rokotusten ansiosta useat taudit, jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet 
harvinaisiksi tai kadonneet maastamme kokonaan

 käytännöntoteutuksesta vastaa kunnat

 THL kehittää kansallista rokotusohjelmaa, seuraa ja arvioi rokotteiden väestötason 
vaikutuksia ja jakelee kansallisen rokotusohjelman rokotteet kunnille 



 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka vahtii 
terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan 
asianmukaisuutta

 myöntää hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja 

 tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt Suomessa



HOITOALAN 
TOIMIJAT SUOMESSA 
 korkeakoulut: terveystieteiden 

kandidaatteja, maistereita, 
lisensiaatteja sekä tohtoreita

 ammattikorkeakoulut: sairaanhoitajia, 
kätilöitä, ensihoitajia ja 
terveydenhoitajia

 ammatillinen koulutus: lähihoitajat



 Suomalainen yleissairaalajärjestelmä 
syntyi läänisairaaloiden myötä



 ensimmäiset valtion yleiset sairaalat perustettiin 

 ei koulutusta sairaanhoitajille, vrt. palvelijattaret 

1802:  isorokkorokote 

1860:  diakonissalaitokset aloittivat toimintansa

1877: perustettiin Suomen Yhdistys Haavoitettujen ja Sairasten Sotilaiden Hoitoa Varten (SPR) 

1889: virallinen sairaanhoitajakoulutus alkoi Suomessa Helsingin yleisen sairaalan toimesta



 1800-luvun loppupuolella alettiin kiinnittämään 
ergonomiaan huomiota esimerkiksi työasentoja ja istumista 
tutkimalla 

1893: läänisairaalat vastasivat nuorempien sairaanhoitajien 
kouluttamisesta



 vuosisadan alkupuolella diakonissakoulutus sopeutettiin vastaamaan uudistettua 
sairaanhoitajien koulutusta 

1929: Sairaanhoitajien rekisteröiminen aloitettiin. 

Sairaanhoitajien koulutus siirrettiin kahdeksaan valtion ylläpitämään 
sairaanhoitajakouluun.

1939: Suomen Punainen Risti aloitti apulaissisarkoulutuksen, paikkaamaan toisen 
maailmansodan aiheuttamaa hoitajapulaa.

1941: Tuberkuloosirokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa.



1941-1945: Apusisarten harjoitteluaika piteni kuuteen kuukauteen. 

Euroopassa ryhdyttiin tutkimaan ergonomiaa toisen maailmansodan jälkeen muun muassa 
työtieteiden, työfysiologian, työpsykologian ja työhygienian nimillä.

1943: Kurkkumätärokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa.

1946: Apuhoitajien koulutuskokeilu aloitettiin apuhoitajakursseilla. 

1947: Ylihoitajien ja osastonhoitajien koulutus alkoi. 

1950: Apuhoitajien koulutus vakinaistettiin.

Sairaanhoitajakouluja perustettiin lisää, ja ne tunnettiin eri nimillä. 



1952: Hinkuyskärokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa. 

Osastonhoitajan opetus eli kliinisen sairaanhoidon opintosuunta aloitettiin.

1956: Jäykkäkouristusrokote osaksi kansallista rokotusohjelmaan. 

1957: Poliorokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa. 

Terveydenhoitajan erikoistumisopinnot erotettiin sairaanhoitajan koulutuksesta

1959: Ergonomia-käsitteen käyttö laajeni kansainvälisen ergonomiayhdistyksen, International 
Ergonomics Association,  myötä.

1960: Apuhoitajien koulutuksen kestoksi tuli 12 kuukautta. 

Sikotautirokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa. 

1960-luvulla julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen ergonomian oppikirja.



1968: Sairaanhoitajien koulujen nimet yhtenäistettiin sairaanhoito-
oppilaitoksiksi.

1974: Meningokokkirokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa. 

1975: Tuhkarokkorokote ja vihurirokkorokote osaksi kansallista 
rokotusohjelmaa. 

1980:  Influenssarokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa.

1982: Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote osaksi kansallista 
rokoteohjelmaa.



1983: Julkaistiin ensimmäiset käsihygienian ohjeet, ja alkoholihuuhteita alettiin käyttää.

1987: Apuhoitajan koulutuksen sijaan kehitettiin perushoitajan tutkinto. 

1982: Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy perustettiin. 

Isorokkorokotteiden antaminen lopetettiin. 

1993: Perushoitajan koulutusnimike muuttui lähihoitajakoulutukseksi. 

Hepatiitti B-rokote kansalliseen rokotusohjelmaan sekä hib-rokote ennen kuin yhdistyi 
viitosrokotteeseen. 



2005: Hepatiitti A-rokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa  

2006: Puutiaisaivotulehdusrokote osaksi kansallista 
rokotusohjelmaa 

2009: Pneumokokkikonjugaatti- ja rotavirusrokote osaksi 
kansallista rokotusohjelmaa. 

Valvira perustettiin

2013: Papilloomavirusrokote osaksi kansallista 
rokotusohjelmaa.

2017: Vesirokkorokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa
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