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Tutkielmassa tarkastellaan sairaalakirjastotoiminnan alkua Suomessa ja vertaillaan sitä 
kansainväliseen vastaavaan. Ajanjakso käsittää vaiheen 1930-luvun alusta vuoteen 1961, 
jolloin sairaalakirjastot huomioitiin ensimmäisen kerran kirjastolaissa. Tutkimuskysymykset 
ovat: 1) Mikä motivoi varhaisen suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehittämiseen 
vaikuttaneita toimijoita? 2) Mistä ja miten toimijat saivat esikuvia ja käytännön kokemusta 
sairaalakirjastotoiminnan organisoimisesta? 3) Miten he ajattelivat, että toiminta olisi parasta 
järjestää Suomessa ja miten he argumentoivat näkemystensä puolesta? 4) Miksi kunnallisesta 
sairaalakirjastotyöstä tuli vallitseva käytäntö? 5) Miten sairaalakirjastotoiminnan alku 
Suomessa suhteutuu ajallisesti ja laadullisesti muiden kehittyneiden kirjastomaiden alun 
tilanteeseen?  

Keskeisimpinä lähteinä on käytetty erilaisia aikalaisartikkeleita ja uutta kirjastolakia 
suunnitelleen komitean mietintöä vuodelta 1949. Kirjastoliikkeen linjan toimijoiden 
näkemyksiä on selvitetty pääosin Kirjasto ja Kansanvalistuslehdessä vuosina 1934–1945 
julkaistujen artikkeleiden avulla. Vapaaehtoislinjan toimijan Else Brandersin työtä on tutkittu 
hänestä kertovan elämänkerta-artikkelin ja hänen itsensä kirjoittamien aikalaisartikkeleiden 
pohjalta. Muiden maiden sairaalakirjastotoiminnan alun kuvaamiseen on käytetty varsin 
hajanaista materiaalia eri aikakausilta. 

Tutkimustuloksissa selviää, että sairaalakirjastotoimintaan kehittyi ensimmäisen 
maailmansodan aikana kaksi toisistaan eroavaa linjaa. Amerikassa kehittyi malli, jossa 
sairaalakirjastotyö nähtiin yleisten kirjastojen tehtäväkentäksi. Englannissa puolestaan 
kehittyi käytäntö, jossa erilaiset vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt ottivat vastuun 
sairaalakirjastotoiminnasta. Suomessa järjestelmällistä sairaalakirjastotoimintaa alettiin 
suunnitella 1930-luvulla sekä kirjastoalan että vapaaehtoistyöhön suuntautuneiden 
toimijoiden taholta. Suomessa kirjastoliike oli kuitenkin niin vahva ja amerikkalais-
vaikutteinen, että jo ennen toista maailmansotaa suunnittelutyö kulki Valtion kirjastotoimiston 
ja Suomen kirjastoseuran viitoittamaa linjaa. Vapaaehtoinen sairaalakirjastotyö jäi 
marginaaliseksi ilmiöksi. Uutta kirjastolakia suunnitellut komitea huomioi mietinnössään 
myös sairaalakirjastot ja vuoden 1961 kirjastolaki tarjosi sairaalakirjastotoimintaan 90 %:n 
valtionosuuden. Toisen maailmansodan jälkeinen nopea hyvinvointivaltiokehitys näkyi myös 
sairaalakirjastojen kohdalla; 1930-luvun alussa suomalainen sairaalakirjastotoiminta oli vielä 
jäljessä muista Pohjoismaista, mutta 90 %:n valtionosuus vuoden 1961 kirjastolain 
seurauksena oli kansainvälisessäkin vertailussa merkittävä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja motivointi  

”Suomessa hoidettiin yleisissä sairaaloissa v. 1931 125,000 potilasta, 
yksityissairaaloissa lisäksi 27,000. Se on sangen suuri ihmismäärä, jonka 
henkisestä ravinnosta huolehtiminen ei saisi jäädä sattuman varaan. Eiköhän olisi 
aika luoda sairaalakirjastotyölle tavalla tai toisella rahallinen pohja, ja sitten 
muistettakoon, että lääkäreillä ja sairaanhoitajattarilla on muutenkin raskas työ, 
eikö heille tässä voitaisi tässä työssä antaa avuksi kirjastonhoitajia? Sairaalat eivät 
tarvitse hyvin suuria kirjamääriä, mutta sitäkin valikoidumpia. Kaikki se 
asiantuntemus ja ammattitieto, mikä kirjastonhoitajilla on, olisi tässä työssä 
käytettävä apuna”. 1  

Näin kirjoitti Valtion kirjastotoimiston amanuenssi Kyllikki Nohrström Kansanvalistus ja 

Kirjastolehdessä 1934. Tämä oli alku suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehittymiseen 

kunnallisen kirjastotoimen työmuodoksi. Nohrströmin toive toteutui, kun uusi kirjastolaki 

astui voimaan 19622 ja tarjosi kuntien tai kuntainliittojen sairaaloissa tai laitoksissa oleville 

kirjastoille 90 %:n valtionavun niiden toimintaan.3 Uuden lain seurauksena Suomeen 

perustettiin 1960-luvun aikana noin 200 uutta sairaalakirjastoa.4  

Sairaalakirjastojen 90 %:n valtionosuus vuoden 1961 kirjastolaissa oli suuri avustus ja 

kansainvälisestikin ottaen merkittävä panostus, sillä missään muussa maassa eivät 

sairaalakirjastot saaneet näin mittavaa valtionapua. Edes kirjastotoimeltaan kehittyneissä 

Pohjoismaissa ei valtionosuus ollut likimainkaan samansuuruinen.5 Tilanne oli kuitenkin ollut 

toinen vielä 30 vuotta aikaisemmin; Kun ensimmäinen suunnittelukokous suomalaisen 

sairaalakirjastotoiminnan kehittämiseksi järjestettiin 1938, oli Tanskassa, Norjassa ja 

Ruotsissa jo saatu aikaan sairaalakirjastoja kunnallisen kirjastotoimen ja sairaaloiden 

yhteistyönä. 

                                                
1 Nohrström 1934, 109.  
2 Edellinen kirjastolaki oli vuodelta 1928. 
3 Kirjastolaki 1961. 
4 Mäkinen 2006.  
5 Groundstroem 1980b, 63.  
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Sairaalakirjastojen kukoistuskausi kesti noin 30 vuotta. Valtionosuusjärjestelmän muutos, joka 

poisti laitoskirjastoilta niiden erityisen valtionosuuden muutoksen, tuli voimaan 1993. Tämän 

seurauksena laitoskirjastojen määrä laski puoleen 1990-luvun aikana. Toisaalta muutoksen 

takana oli myös lyhentyneet sairaalassaoloajat.6 Ajankohtainen aihe tätä työtä tehtäessä 

(2006) ovat suunnitelmat siitä, miten suurten ikäluokkien vanhetessa heidän 

kirjastopalvelunsa esimerkiksi vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa järjestetään. Tämän 

vuoksi on mielenkiintoista katsoa sairaalakirjastotoiminnan varhaiseen historiaan ja tutkia, 

millainen oli hyvin erilaisen yhteiskunnan, 1930-luvun agraarisen Suomen 

sairaalakirjastotoiminnan lähtötilanne. 

1.2 Aikaisempi tutkimus ja tutkimuskysymykset  

Ilkka Mäkinen on tutkinut suomalaisten sairaalakirjastojen historiaa aina keskiajalta 

nykypäivään. Tämän työn tekohetkellä on käytössäni ollut Mäkisen Sairaalakirjastot 

Suomessa -artikkelin käsikirjoitus, jossa kehityksen kronologinen kaari kuvataan. Mirjam 

Groundstroem on kirjoittanut artikkelin Laitoskirjastojen kehitys, jossa kuvaillaan suppeasti 

toiminnan alkua sekä Amerikassa että Euroopassa. Aihetta on käsitelty myös muutamissa 

opinnäytteissä. Pirkko Pöysälän tutkielma Kunnallinen laitoskirjastotoiminta Suomessa 1966 

on yleiskatsaus kunnalliseen laitoskirjastotoimintaan kyseisenä vuonna. Siinä käsitellään 

laitoskirjasto-toiminnan laatua ja laajuutta sekä tarkastellaan laitosryhmittäin kirjastojen 

toimintamuotoja ja -mahdollisuuksia. Tämän lisäksi sairaalakirjastoja on tutkittu 

tapaustutkimuksina muutamissa opinnäytteissä.  

Tämä tutkielma käsittelee järjestelmällisen sairaalakirjastotoiminnan suunnitteluvaihetta, joka 

katsotaan alkaneeksi 1930-luvun alussa. Tutkimusajanjakso päättyy vuoteen 1961, jolloin 

sairaalakirjastotoiminnan kehittämiseksi osana kunnallista kirjastotoimintaa saatiin pitkään 

odotettu laki. Aiempaan tutkimukseen verrattuna uutta tietoa pyritään saamaan vertailemalla 

suomalaista kehitystä kansainväliseen vastaavaan ja erittelemällä sairaalakirjastotoiminnan 

suunnitteluvaiheen toimijoiden motiiveja ja tavoitteita uudella tavalla.   

                                                
6 Mäkinen 2006. 
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Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Mikä motivoi varhaisen suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan  

kehittämiseen vaikuttaneita toimijoita?  

2) Mistä ja miten toimijat saivat esikuvia ja käytännön kokemusta  

sairaalakirjastotoiminnan organisoimisesta?  

3) Miten he ajattelivat että toiminta olisi parasta järjestää Suomessa  

ja miten he argumentoivat näkemystensä puolesta?  

4) Miksi kunnallisesta sairaalakirjastotyöstä tuli vallitseva käytäntö?  

5) Miten sairaalakirjastotoiminnan alku Suomessa suhteutuu ajallisesti  

ja laadullisesti muiden kehittyneiden kirjastomaiden alun tilanteeseen?  

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan kansainvälisellä tasolla, mitkä tekijät mahdollistivat 

ja synnyttivät ajatuksen sairaaloiden potilaille tarkoitetuista kirjastoista. Ensin tutkitaan 1700-

luvun loppupuolella mielisairaaloissa syntynyttä kirjastotoimintaa ja sitten kuvaillaan 

seitsemän eri maan sairaalakirjastotoiminnan alkua. Lopussa tehdään yhteenveto, jotta 

vertailu Suomen kehitykseen olisi helpompaa.  

Kolmannessa luvussa esitellään sairaalakirjastotoiminnan tilanne Suomessa vuonna 1932. 

Tiedot perustuvat tuolloin tehtyyn kansainväliseen sairaalakirjastokartoitukseen, jonka 

vastauksia Suomen osalta esiteltiin ja analysoitiin Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 1934.  

Neljännessä luvussa käydään läpi ne toimenpiteet, joita Suomessa tehtiin järjestelmällisen 

sairaalakirjastotoiminnan aloittamiseksi ennen toista maailmansotaa. Huomio kiinnitetään 

erilaisten toimijoiden rooliin.  
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Viidennessä luvussa esitellään toisen toimijaryhmän, kirjastoliikkeen edustajien linjaa. 

Luvussa kuvaillaan, mitkä tekijät motivoivat kirjastoliikkeen edustajia kehittämään 

sairaalakirjastotoimintaa, mistä he saivat esikuvia ja miten he argumentoivat sen puolesta, 

miten näkivät toiminnan parhaimmin järjestettäväksi Suomessa.  

Kuudennessa luvussa esitellään vastaavia tietoja toisen toimijaryhmän, vapaaehtoistyön linjan 

kannattajista. Näistä suurin rooli on sairaalakirjastonhoitaja Else Brandersilla, jonka 

toimintaan luku pääasiassa keskittyy. 

Seitsemännessä luvussa käydään läpi toisen maailmansodan jälkeistä kehitystä. Ensin 

kuvaillaan sotasairaaloiden kirjastotyön merkitystä, sitten esitellään ensimmäiset kokeilut 

säännöllisen kunnallisen kirjastotoiminnan ulottamisesta sairaalaan ja lopuksi tarkastellaan 

sitä, missä yhteiskunnallisessa kontekstissa sairaalakirjastojen kehitykseen voimakkaasti 

vaikuttanut vuoden 1961 kirjastolaki syntyi.    

1.4 Tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja lähteet  

Sairaalakirjastoilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa sairaaloissa olevia ensisijaisesti potilaiden 

käyttöön tarkoitettuja kirjastoja. Tämä sulkee pois lääkäreille tarkoitetut tieteelliset kirjastot. 

Sairaalakirjasto voi olla joko vapaaehtoisena työnä hoidettu tai osa paikallisen yleisen 

kirjaston toimintaa. Vaihtoehtoisia nimiä olisivat laitoskirjasto ja potilaskirjasto. 

Laitoskirjasto-nimitys on vakiintunut käyttöön sen jälkeen, kun se esiintyi kirjastoasetuksessa 

1962.7 Tätä aikaisemmista vastaavista kirjastoista käytettiin sairaalakirjasto-nimeä. 

Laitoskirjasto-nimen ongelmana on sekoittumisen vaara muihin laitoskirjastoihin, ovathan 

myös yliopistojen ja korkeakoulujen eri oppiaineiden laitosten kirjastot laitoskirjastoja. 

Groundstroem (1980b) kirjoittaa Laitoskirjastotoiminnan oppaassa laitoskirjaston 

määrittelystä: ”Koska laitoskirjasto-nimitys otettiin käyttöön Suomessa vasta 1960-luvulla, 

[Laitoskirjastotoiminnan oppaan] tekstissä esiintyy myös käsite sairaalakirjasto, jolla 

tarkoitetaan meillä aikaisemmin järjestettyä kirjastotoimintaa sairaalassa”.8 Samalla 

                                                
7 Kirjastoasetus 1962.  
8 Groundstroem 1980b, 8. 
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perusteella myös tässä tutkielmassa on päädytty sairaalakirjasto-nimitykseen, koska 

tarkastelun kohteena on ainoastaan ennen vuoden 1961 kirjastolakia organisoitu toiminta.  

Aikalaisteksteissä nykyisiä yleisiä kirjastoja nimitetään useimmiten kansankirjastoiksi tai 

kansalaiskirjastoiksi. Kirjastoliikkeen edustajat olisivat kuitenkin mielellään tuoneet esiin sen, 

että suomalaisessa kirjastotoiminnassa oli kyse amerikkalaistyylisestä Public Library 

Movement –ideologiasta, jonka mukaan kirjastojen oli tarkoitus palvella kaikkia kansalaisia. 

Tämän vuoksi Suomen ensimmäisen kirjastolain nimi tuotti pettymyksen; 1927 annetun lain 

nimi oli kansankirjastolaki, mikä viittasi alempiin yhteiskuntaluokkiin.9 Tässä tutkielmassa 

käsitellään 1900-luvun alun kansankirjastoja, mutta näistä käytetään selvyyden vuoksi 

nimitystä yleinen kirjasto, koska tämä käsite on nykyään vakiintunut käyttöön. Nimitykset 

kansankirjasto tai kansalaiskirjasto esiintyvät kuitenkin aikalaistekstien suorissa lainauksissa, 

ja tarkoittavat samaa asiaa.   

Tutkimuksen keskeisen lähdeaineiston muodostavat erilaiset aikalaisartikkelit vuosilta 1934–

1945. Pääasiassa Kansanvalitus ja Kirjastolehdessä julkaistujen artikkeleiden pohjalta on 

pyritty selvittämään kirjastoliikkeen parissa toimineiden vaikuttajien motiiveja, esikuvia ja 

argumentointia oman näkemyksensä puolesta. Vapaaehtoisen sairaalakirjastotyön linjan 

edustaja Else Brandersin toimintaa kuvaamaan on käytetty kahta hänen artikkeliaan vuosilta 

1938 ja 1939 sekä O. Mustelinin lukua Else Branders, ombud och donator teoksessa En 

osjälvisk längtan att skänka forskningen ett starkt stöd (O. Mustelin, 2001).  

Muiden maiden sairaalakirjastokehityksen kuvaaminen koostuu hajanaisemmasta 

lähdemateriaalista. Tässä kohtaa on käytetty pääosin erilaisia toisen käden lähteitä, koska 

mahdollisten kunkin maan sairaalakirjastohistoriaa kuvaavien teosten etsiminen ja 

hankkiminen olisi edellyttänyt niin laajaa tiedonhankintaa, ettei se ole ollut tämän 

tutkimuksen puitteissa mahdollista. Englannin osalta käytössä on ollut R. Sturtin artikkeli 

Hospital Libraries in England and Wales to 1960 (1980) teoksessa Hospital Libraries (toim. 

M. Going). Saksan osalta on käytetty E. Hirvimäen pro gradu -tutkielmaa 

Sairaalakirjastotyöstä sosiaaliseen kirjastotyöhön: Näkökulmia yhteiskunnallisten tekijöiden 

vaikutuksesta kirjaston sosiaalisten erityistyömuotojen kehitykseen Saksan liittotasavallassa 

                                                
9 Eskola 2004, 74. 
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(1986). Muiden maiden osalta tiedot on hankittu Kansanvalitus ja Kirjastolehden 

aikalaisartikkeleista. Lisäksi apuna tietojen täydentämiseen on käytetty M. Groundstroemin 

artikkelia Laitoskirjastojen kehitys (1980) teoksessa Laitoskirjastotoiminnan opas (toim. M. 

Groundstroem).  

Suomalaisen kirjastoliikkeen 1930-luvun tilanteen tutkimiseen on käytetty ensinnäkin P. 

Vatasen väitöskirjaa Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi (2002). 

Toiseksi tämän vaiheen tutkimiseen on käytetty E. Eskolan väitöskirjaa Suositellut, valitut ja 

luetut (2004). Tästä tutkimuksesta on haettu tietoa suomalaisten lukutottumuksista ja 

kirjastonkäytöstä, koska ne vaikuttivat myös sairaalakirjastotoiminnan tavoitteisiin. Vuoden 

1961 kirjastolain syntyvaiheiden arvioimiseen on käytetty I. Mäkisen artikkelia The Golden 

Age of Finnish Public Libraries: Institutional, Structural and Ideological Background since 

the 1960’s teoksessa Finnish Public Libraries in the 20th Century (toim. I. Mäkinen). Erityisen 

keskeisen lähteen muodostaa laajuutensa vuoksi I. Mäkisen artikkeli Sairaalakirjastot 

Suomessa (2006), jonka sisältö kuvailtiin edellä aiempaa tutkimusta esiteltäessä.  

2 SAIRAALAKIRJASTOJEN KEHITYS 1930-LUVULLE  
ASTI TÄRKEIMMISSÄ KIRJASTOMAISSA 

Esikuvat sairaalakirjastotyön kehittämisen Suomessa saatiin ulkomailta, minkä vuoksi tässä 

luvussa esitellään muiden maiden sairaalakirjastotoiminnan alkuvaiheita. Lisäksi tämän luvun 

sisältämää tietoa käytetään diskussio-osuudessa, kun verrataan suomalaista sairaala-

kirjastokehitystä muiden maiden vastaavaan. Mukaan on valittu ainoastaan sellaisia maita, 

joihin suomalaisen sairaalakirjastokehityksen toimijat myöhemmin viittasivat. Tämän vuoksi 

esimerkiksi Keski- ja Itä-Eurooppa on jätetty pois. Huomio muiden maiden kehityksen 

kuvailussa on kiinnitetty siihen, kuka tai ketkä saivat aikaan sairaalakirjastotoimintaa ja miten 

toiminta rahoitettiin. Samalla pyritään kuvailemaan lyhyesti, mihin laajuuteen toiminta levisi 

sen ensimmäisinä vuosikymmeninä. Amerikan ja Englannin osalta kuvaillaan myös koulutus- 

ja järjestötoimintaa. Mukaan kuvailuun ei ole laskettu sellaista vapaaehtoistoimintaa, jota 

mahdollisesti syntyi kun sairaanhoitajattaret alkoivat muun työnsä ohella hoitaa potilaiden 

jättämistä kirjoista muodostuneita kokoelmia.  
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2.1 Mielisairaaloiden kirjastot 1700-luvulla  

Edistyksellisimpiin mielisairaaloihin 1700-luvun lopulla kehittyneet kirjastot muodostavat 

yhden alun sairaalakirjastotoiminnalle. Ne olivat seurausta Englannissa ja muutamissa muissa 

Euroopan maissa syntyneestä mielisairaiden hoitomenetelmästä, jota kutsuttiin moraaliseksi 

hoidoksi, ”moral treatment of insane”. Weimerskirchin mukaan (1965) moraaliseen hoitoon 

kuului kaikki hoito, mikä ei ole fyysistä tai lääketieteellistä. Se koostui monista sen kaltaisista 

toiminnoista, joita myöhemmin tultiin kutsumaan työ- tai toimintaterapioiksi, ja lukemisesta 

tuli yksi sen suosituimpia muotoja. Tämän seurauksena useita sairaalakirjastoja perustettiin 

1700-luvun lopussa edistyksellisimpiin eurooppalaisiin mielisairaaloihin ja 1800-luvun 

puolivälissä myös Amerikkaan.10 

Englannissa mielisairauksien alan toimikunta (The Commissioners of Lunacy) kannusti 1800-

luvun puolivälissä parantoloita kiinnittämään lisää huomiota potilaskäyttöön tarkoitettujen 

kirjojen ja sanomalehtien tarpeeseen. Se totesi raportissaan vuodelta 1844, että kaikissa 

parantoloissa pitäisi olla kirjasto. Oikein valitut kirjat, jotka eivät rohkaisisi sairaalloisia 

ideoita, auttaisivat potilaita onnellisuuden ja mielenrauhan saavuttamisessa. Toimikunta myös 

kritisoi parantoloiden kirjastojen vaihtelevaa tasoa, kirjastonkäytön maksuja ja joissain 

tapauksessa hoitohenkilökunnan pelkoa kirjastomateriaalin tuhoutumisesta. Samoin oli 

huomattu, että useissa parantoloissa uskonnollisen kirjallisuuden määrä oli turhan suuri. 

Toimikunta suositteli, että tämän rinnalle hankittaisiin myös kevyempää kirjallisuutta.11  

Tavoitteet sairaalakirjastojen suhteen olivat siis korkealla, mutta niiden perustaminen ja 

ylläpitäminen mielisairaaloissa ei kuitenkaan edennyt täysin toimikunnan suunnitelmien 

mukaisesti, mihin oli useita syitä. Ensinnäkin laadukkaan luettavan hankkiminen oli vaikeaa, 

koska kirjalahjoitukset suunnattiin mieluummin uusiin yleisiin kirjastoihin. Toiseksi kirjojen 

säilyttäminen ja jakelu eivät olleet erityisen tehokkaita, koska usein tätä tehtävää hoiti pappi 

muun työnsä ohella. Kolmanneksi kaikki lääkärit eivät olleet täysin vakuuttuneita 

terapeuttisen lukemisen hyödyistä.12  

                                                
10 Sturt 1981, 27–28 ja biblioterapian uranuurtaja Weimerskich 1965 Sturtin mukaan.   
11 Sturt 1981, 29. 
12 Sturt 1981, 29. 
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2.2 Englanti 

Ensimmäinen maailmansota sai aikaan varsinaisen alun järjestelmälliselle sairaalakirjasto-

toiminnalle Englannissa. Heti sodan julistamisen jälkeen elokuussa 1914 yksityinen 

hyväntekijä Mrs. Gaskell ryhtyi organisoimaan mittavaa hyväntekeväisyyteen perustuvaa 

työtä sairaalakirjastotoiminnan aikaansaamiseksi sotasairaaloihin. Sturtin (1981) mukaan 

häntä inspiroivat hyvät kokemukset Etelä-Afrikan sodan ajoilta, jossa sotilaiden kiitollisuus 

kirjalainaustoimintaa kohtaan oli ollut erityisen suurta. 13 

Sotakirjaston (War Library) toiminta pääsi käyntiin varsin nopeasti, koska apua saatiin useilta 

eri tahoilta. Mrs. Gaskellin ystävä Lady Battersea lainasi toimintaa varten rakennuksen 

keskeiseltä paikalta Lontoossa (Surrey House). Virallisen hyväksynnän toiminnalle antoivat 

sekä sotaministeri Holdane että armeijan pääjoukkojen johtaja Slogget. Sanomalehdet 

julkaisivat ilmaiseksi vetoomuksen, jossa pyydettiin lahjoittamaan kirjoja Sotakirjastolle. 

Lahjoitusten määrä oli niin suuri, että jo kuusi päivää myöhemmin The Times joutui 

ilmoittamaan, ettei uusia lahjoituksia enää tarvita. Kirjojen luokitteleminen osoittautui 

vaikeaksi niiden suuresta määrästä johtuen, ja tarvittiin apuvoimia. Tämän tehtävän tuli 

suorittamaan Lontoon kaupunginkirjaston Dr. Wright viiden apulaisensa kanssa.14 

Toiminnan nopean laajentumisen seurauksena tarvittiin pian lisää resursseja. Kaksi järjestöä, 

Englannin Punainen Risti ja Order of St. John tulivat seuraavana vuonna (1915) jakamaan 

vastuuta sekä toiminnasta että sen kustannuksista. Kun sotasairaalan toiminta vuonna 1919 

loppui, lahjoittivat nämä järjestöt varoja sairaiden ja haavoittuneiden sotilaiden hyväksi. Osa 

tästä lahjoituksesta oli tarkoitettu myös kirjastokäyttöön. Innostus sairaalakirjastotyöhön oli 

kuitenkin saatu ja sitä pyrittiin jatkamaan tavallisissa sairaaloissa.15  

Englannissa vähittäinen muutos yleisten kirjastojen hoitamaan sairaalakirjastotyöhön pääsi 

alulle 1930-luvun aikana. Tämän taustalla oli nopeasti kasvavan sairaalakirjastotoiminnan 

taloudellinen puoli, johon St. John ja Punainen Risti eivät enää kyenneet vastaamaan. 

Kirjastonhoitajista ja vapaaehtoistyöntekijöistä muodostunut komitea vaati 1931, että yleisten 

                                                
13 Sturt 1981, 32. 
14 Sturt 1981, 32–33. 
15 Sturt 1981, 34.  
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kirjastojen tulisi ottaa enemmän vastuuta kirjojen toimittamisesta sairaaloiden potilaille. Tätä 

perusteltiin sillä, että sairaalapotilas oli oikeutettu kirjaston palveluihin siinä missä muutkin 

veronmaksajat, ja kirjastotoiminnan ulottaminen sairaaloihin oli pahasti myöhässä.16  

Merkittävimmän esteen sairaalakirjastotoiminnan kehitykselle muodostivat asenteet sairaalan 

puolelta. Vaikka toiminnan edistämiseksi työskenneltiin uutterasti läpi 1930-luvun, ei 

sairaaloiden puolelta tullut yhtään aloitetta, eikä sieltä saatu asiaan mitään sitoumusta. 

Lukemisen terapeuttisesta merkityksestä luennoineen Sir Bruce Bruce-Porterin (1930) 

mukaan tämä johtui osin siitä, että lääketiede professiona oli luonteeltaan äärimmäisen 

konservatiivista, ja minkä tahansa uuden keksinnön käyttöönotto oli hankala prosessi. 

Johtavan kustantajan Harold Raymondin (1936) mukaan lääkärit ja sairaanhoitajat eivät olleet 

halukkaita saamaan osastoilleen ”kirjakärryjä työntäviä amatöörejä”. Ennakkoluuloja 

herättänyt tekijä oli myös tarttuvien tautien leviämisen pelko, mikä tosin oli osoitettu 

vähäiseksi.17   

Joissain Englannin suurimmissa kaupungeissa alkoi 1930-luvulla muovautua sairaalakirjasto-

toimintaa, jossa vapaaehtoistyöntekijät ja yleisten kirjastojen työntekijät työskentelivät 

yhdessä. Manchesterissa kummankin tahon edustajat perustivat 1932 komitean, joka alkoi 

hankkia varoja sairaalakirjastotoimintaan lahjoitusten, vetoomusten, tanssiaisten sekä muiden 

aktiviteettien avulla sekä suoraan sairaaloilta. Kaupunginkirjasto otti vastatakseen toiminnasta 

kokonaisuudessaan. Sheffieldissa kaupunginkirjasto antoi 1932 kirjakokoelman vapaa-

ehtoisten sairaalakirjastonhoitajien vastuulle. Kirjoja kuitenkin katosi niin paljon, että 

toiminta lopetettiin, mutta uusi toiminta organisoitiin siten, että se tuli koulutettujen 

kirjastonhoitajien vastuulle. Birminghamissa perustettiin 1933 sairaalakirjastokomitea, jonka 

johdossa oli kaupunginkirjastonhoitaja. Kaikki sairaalat saivat ottaa kirjoja itselleen 

erityisestä kokoelmasta, ja sairaalat myös jakoivat nämä kustannukset.18  

Englannissa perustettiin 1934 The Guild of Hospital Librarians, jonka tarkoituksena oli saada 

yhteen kaikki erilaiset sairaalakirjastotoiminnan parissa työskentelevät tahot. Kiltaan 

pystyivät näin ollen liittymään sekä vapaaehtoistyöntekijät että yleisen kirjaston edustajat. 

                                                
16 Sturt 1981, 37. 
17 Sturt 1981, 37 ja 39. 
18 Sturt 1981, 38. 
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Kilta työskenteli saadakseen aikaan lisää sairaalakirjastoja, parantaakseen sairaalakirjaston-

hoitajien koulutusta ja julkaistakseen alaa koskevaa tietoa. Aikaansa nähden mittava 

koulutusjärjestelmä organisoitiin Lontooseen. Siellä perustettiin useita koulutuskeskuksia 

paikallisiin sairaaloihin yhteistyössä St John and Red Cross –kirjaston kanssa. Killan sihteerin 

Mrs. Robertsin mukaan jo kolmen vuoden päästä (1937) suurin osa Iso-Britannian 

vapaaehtoisista sairaalakirjastotyöntekijöistä oli Killan koulutuskeskuksissa koulutettuja.19 

The Guild of Hospital Librarians edisti sairaalakirjastotyötä myös kansainvälisellä tasolla. 

Siihen saattoi liittyä minkä tahansa maan edustajat, ja se sai tukea useiden maiden 

lääketieteen, sairaalan ja kirjaston edustajilta. Kilta alkoi julkaista The Book Trolley –nimistä 

lehteä, jonka ensimmäinen numero painettiin 1935. Jo tässä numerossa oli uutisaiheita 

Intiasta, Kiinasta, Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta. Kilta järjesti myös sairaalakirjastoalan 

kansainvälisiä kokouksia.20  

Toisen maailmansodan alkaessa oli Order of St Johnin ja Englannin Punaisen Ristin 

vapaaehtoistyöntekijöillä jälleen tärkeä rooli sairaalakirjastotoiminnan toteuttamisessa. Nämä 

muodostivat osaston, jonka asema oli yhteydessä sotaorganisaatioon (war organization), mutta 

ei suoraan sen hallinnon alaisena. Kustannuksista vastasi tällä kertaa sotaorganisaatio. 

Sotasairaaloiden kirjastoissa työskennelläkseen oli vapaaehtoisten kirjastonhoitajien 

hankittava koulutus. Lyhyitä kursseja tätä tehtävää varten tarjottiin suurimmassa osassa 

Lontoon sairaaloita.21   

2.3 Amerikka  

Amerikassa syntyneen sairaalakirjastotoiminnan lähtökohdat olivat erilaiset kuin Englannissa, 

vaikka kummassakin toiminta alkoi ensimmäisen maailmansodan aikana. Amerikassa 

sairaalakirjastotoiminta kehittyi alusta alkaen osaksi yleisen kirjaston järjestämää toimintaa. 

Ensimmäiset sairaalakirjastonhoitajan virat perustettiin jo 1900-luvun alussa 

Massachusettsissa ja Iowassa. Amerikan kirjastoyhdistys, The American Library Association 

                                                
19 Sturt 1981, 41–42. 
20 Sturt 1981, 42.  
21 Sturt 1981, 43. 
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(ALA) perusti ensimmäisen sairaalakirjastotoimikunnan edistämään alan kehitystä vuonna 

1914.22  

Kun Amerikka tuli mukaan ensimmäiseen maailmansotaan, lähetti Amerikan kirjastoyhdistys 

armeijan ja laivaston sairaaloihin kirjakokoelmia ja kirjastonhoitajia. Yhteensä sairaaloissa oli 

toista sataa koulutettua kirjastonhoitajaa. Kun sotasairaalat lopettivat toimintansa ja 

kirjastonhoitajat palasivat kotipaikkakunnilleen, oli heistä luontevaa jatkaa sairaalakirjasto-

toimintaa siellä. Ensimmäinen kaupunki, jossa yleinen kirjasto ja sairaala ryhtyivät 

yhteistyöhön, oli Sioux City Iowassa ja pian toimintamalli levisi myös laajemmalle. Näiden 

ammattimaisesti hoidettujen sairaalakirjastojen rinnalla oli kuitenkin myös vapaaehtoistyön 

avulla organisoituja sairaalakirjastoja.23   

Amerikassa kiinnitettiin jo varhain huomiota sairaalakirjastonhoitajien lisäkoulutuksen 

tarpeeseen. Nohrströmin (1941) mukaan siellä järjestettiin erikoiskursseja niille, jotka olivat 

jo saaneet tavallisen kirjastonhoitajakoulutuksen. Eräällä kolme kuukautta kestäneellä 

kurssilla, josta Nohrström oli 1938 lukenut kuvauksen, olivat opetusaineet kirjastotyö 

sairaaloissa ja laitoksissa, kirjavalinta ja kirjojen osto, kirja ja mielisairas potilas sekä 

lääkärien kirjastot. Lisäksi opetettiin suhtautumista sairaalan johtajiin, lääkäreihin, 

sairaalahenkilökuntaan ja muihin potilaisiin sekä ”tuntuvasti yksinkertaistettua kirjasto-

tekniikkaa”. Kaikkein tärkeimpänä onnistumisen merkkinä pidettiin sitä, että sairaalle 

annettava kirja on oikein valittu. Tämän edellytyksenä katsottiin olevan työstä vastaavan laaja 

kirjallisuudentuntemus ja psykologinen vaisto.24   

Amerikassa kiinnitettiin jo varhain huomiota myös potilaiden kirjastonkäyttöön sairaalasta 

pääsyn jälkeen. Sairaalakirjastonhoitaja Else Branders kuvailee 1939 kokousmatkastaan 

kertovassa artikkelissa toimintaa Amerikassa. Amerikkalaisen sairaalakirjastonhoitajakurssin 

käynyt norjalainen kirjastonhoitaja oli kertonut, että potilaista pidettiin huoli myös sairaalasta 

pääsyn jälkeen. Potilaita seurattiin ja yritettiin selvittää, olivatko he niin yksinäisiä, etteivät 

                                                
22 Groundstroem 1980a, 48. 
23 Nohrström 1941, 177 ja Groundstroem 1980a, 48 
24 Nohrström 1941, 181. 
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saisi yhteyttä paikallisen kirjaston kanssa. Jos näin oli, lähetettiin heille kirjoja, mikä 

Brandersin mukaan oli suurena elämänilon lähteenä monille yksinäisille.25 

Toisen maailmansodan jälkeen työtä alettiin tehdä muuallakin kuin sairaaloissa, mukaan 

otettiin mm. vankiloita ja koulukoteja. ALA perusti 1956 sairaala- ja laitoskirjastojaoston, 

Association of Hospital and Institution Libraries (AHIL). Ensimmäiset normit 

sairaalakirjastotyötä varten julkaistiin 1948 ja niitä tarkastettiin 1953 ja 1963. Groundstroemin 

(1980) mukaan nämä ovat vaikuttaneet ratkaisevasti vastaavien normien laatimiseen myös 

Euroopassa.26   

2.4 Tanska 

Tanskassa sairaalakirjastotyö kunnallisen kirjastotyön muotona sai alkunsa, kun amerikka-

laiseen sairaalakirjastotoimintaan 1920-luvulla  tutustunut tanskalainen kirjastonhoitaja 

Elisabeth Ostenfeld tahtoi kokeilla vastaavaa kotimaassaan. Tämän seurauksena sairaala-

kirjastotoiminta aloitettiin 1926 kokeilumielessä Odensen sairaalassa. Ostenfeld teki 1931 

myös sairaalakirjastotyötä käsittelevän kirjasen Biblioteksarbejde paa Sygehuse.27  

Toiminta laajeni nopeasti ympäri maata. Nohrströmin (1934) mukaan lääkärit olivat joissain 

tapauksissa jo ennen sairaalan avaamista pyytäneet yhteistyötä paikalliselta kirjastolta. Mitään 

”rahallisia suhteita” ei ollut toimintaan vielä syntynyt, mutta sairaalat olivat useimmiten 

maksaneet kirjastolle korvauksen. Joissain tapauksissa sairaalakirjastoja oli avattu, vaikka 

sairaalat eivät olisi korvausta maksaneetkaan.28 Tanskassa oli 1936 yhteensä 27 kaupunkia, 

joissa kunnallinen kirjasto huolehti sairaalakirjastotyöstä.29  

                                                
25 Branders 1939, 54. 
26 Groundstroem 1980a, 49. 
27 Nohrström 1934, 104.  
28 Nohrström 1934, 104.  
29 Närhi 1938, 272.  
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2.5 Norja  

Sairaalan ja yleisen kirjaston välistä yhteistyötä kokeiltiin Norjassa ensimmäisen kerran 1926, 

kun Tonsbergin kansankirjasto aloitti toiminnan paikkakunnan sairaalassa. Työn järjesti 

kirjastonhoitaja, joka niin ikään oli Amerikassa tutustunut sairaalakirjastotoimintaan.30 

Kustannukset jaettiin sairaalakirjastotoiminnan alkuvaiheessa siten, että kirjasto vastasi 

kirjahankinnasta ja sairaalat kaikesta muusta.31   

2.6 Ruotsi 

Ruotsissa annettiin jo 1920 kirjastoasetus, jonka mukaan sairaalan kirjastotyöhön oli 

maksettava määräsumma hoitopaikkaa kohden. Edellytyksenä oli kuitenkin, että sairaalan 

osuus kustannuksista oli yhtä suuri. 1930 määrättiin, että kunnalle voitiin myöntää 

valtionapua sairaalakirjaston ylläpitämisestä.32  Valtionapua voitiin maksaa sekä sairaalan 

omalle kirjastolle että yleiselle kirjastolle, joka hoiti kirjastotoimintaa sairaalassa.33 Ruotsissa 

oli 1938 kymmenen kaupunkia, joissa sairaalakirjastojen hoidosta vastasi kaupunginkirjasto.34  

2.7 Belgia 

Belgiassa alku sairaalakirjastotoiminnalle tapahtui Punaisen Ristin aloitteesta. Brandersin 

tietojen mukaan siellä toimi 1939 toistaiseksi ainoa sairaalakirjasto35, La Bibliothèque Reine 

Astrid, Brysselin yliopistoklinikoiden yhteydessä. Kirjastohuone oli saatu valtiolta ja ”yleisön 

myötävaikutuksella” oli hankittu varoja kirjojen ja muiden tarvikkeiden ostoon. Kirjaston 

luokituksesta ja luetteloinnista olivat vastanneet koulutetut kirjastonhoitajat. Tämän jälkeen 

kirjojen lainaustoiminta oli annettu kahdeksan vapaaehtoistyöntekijän vastuulle, jotka hoitivat 

tätä neljän avustajan kanssa. Työntekijöiden määrä oli varsin suuri, sillä sairaalapaikkoja oli 

                                                
30 Nohrström 1934, 103–104.  
31 Groundstroem 1980a, 53.  
32 Groundstroem 1980a, 52. 
33 Nohrström 1934, 104.  
34 Närhi 1938, 272.  
35 Groundstroemin mukaan: ”Belgian Punaisen Ristin sairaalakirjastotoimikunta v. 1936 otti huolehtiakseen 

palvelusta sairaaloissa”. Groundstroem 1980a, 50. 
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450. Kirjaston oli tarkoitus olla mallina muille tuleville sairaalakirjastoille ja Punainen Risti 

julkaisi myös kirjasen, jossa oli sairaalakirjastotyöhön liittyviä teknisiä tietoja.36  

2.8 Saksa  

Saksaan perustettiin 1908 säätiö, jonka tarkoitus oli ”levittää hyvää kirjallisuutta kaikkiin 

kansalaispiireihin.” Samana vuonna se perusti erityisosaston, jonka tarkoituksena oli 

kirjallisuuden levittäminen sairaalakirjastoihin. Osastoon tuli myös valiokunta, johon kuului 

lääkäreitä ja sairaalahallinnon edustajia. Valiokunnan tehtävänä oli muun muassa julkaista 

kirjallisuusluetteloita sairaaloiden käyttöön. Säätiön toiminta kesti muutamia vuosia ja se 

loppui 1911.37  

Sairaanhoidon menetelmissä 1920-luvulla tapahtuneet uudistukset vaikuttivat myös 

sairaalakirjastojen kehittymiseen. Asiantuntijaryhmä julkaisi 1926 ohjelman, jonka mukaan 

kaikkiin sairaaloihin tuli perustaa niin sanottu kolmas hoitomuoto. Tavoitteena uudella 

toiminnalla oli ”potilaan yksilöllisen hyvinvoinnin kohottaminen, kokonaishoidon tukeminen 

ja lisääminen sekä potilaan yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen.” Viimeksi mainitulla 

tarkoitettiin esim. työ- ja perhe-elämän huomioimista potilaan sairaalassaoloaikana. Tämän 

seurauksena asiantuntijavaliokunta päätti, että jokainen suuri sairaala tarvitsee oman kirjaston 

ja pienemmät voivat toimia yhteistyössä paikallisten lainausasemien kanssa.38 

Lausunnon seurauksena uusia sairaalakirjastoja ryhdyttiin perustamaan, ja 1930 niitä oli 

yhdeksässä sairaalassa. Kolmas hoitomuoto sinänsä oli levinnyt laajemmalle, sillä sitä 

toteutettiin jo 246 sairaalassa. Hirvimäen mukaan sairaalakirjastojen oletettua vähäisempään 

määrään oli syynä se, että toimintaterapia oli jo vakiintunut hoitomuodoksi, ja lukeminen 

nähtiin vain yhdeksi osaksi sitä. Samalla puhuttiin myös ”liikalukemisen” aiheuttaman 

rasituksen vaaroista.39  

                                                
36 Branders 1939, 51.  
37 Hirvimäki 1986, 17.  
38 Hirvimäki 1986, 18.  
39 Hirvimäki 1986, 18. 
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2.9 Yhteenveto 

Groundstroemin mukaan (1980) vapaaehtoiseen työhön perustuva sairaalakirjastotoiminta on 

syntynyt yleensä siellä, missä yleisen kirjaston taso on ollut heikko. Sama tulee ilmi myös 

edellä kuvaillussa. Varhaisimmat sairaalakirjastot olivat Euroopan kehittyneimmissä 

mielisairaaloissa perustetut kirjastot 1700-luvulla. Laajempimittainen kaikkiin sairaaloihin 

tarkoitettu kirjastotoiminta alkoi kehittyä vähitellen 1900-luvun puolella. 

Sairaalakirjastotoiminnan organisoimiseksi syntyi kaksi erilaista mallia; Englannissa 

vapaaehtoistyöllä oli suuri merkitys, Amerikassa uskottiin, että sairaalakirjastotoiminta pitäisi 

olla osa yleisten kirjastojen toimintaa. Myös Pohjoismaihin kulkeutui Amerikkaan 

suuntautuneiden opintomatkojen seurauksena näkemys yleisten kirjastojen järjestämästä 

sairaalakirjastotyöstä. Organisaatiomallien erilaisuudesta huolimatta sekä Englannissa että 

Amerikassa ensimmäisen maailmansodan aikaan tapahtunut sotasairaaloiden kirjastotoiminta 

oli innoittanut kehittämään rauhan aikaista sairaalakirjastotoimintaa.  

3 SAIRAALAKIRJASTOTOIMINTA SUOMESSA  
VUODEN 1932 KARTOITUKSEN MUKAAN 

Ensimmäinen systemaattisesti kerätty tieto suomalaisissa sairaaloissa olevista kirjastoista on 

peräisin vuodelta 1932. Tuolloin Kirjastoyhdistysten kansainvälinen liitto (Fédération 

Internationale des Associations de Bibliothécaires) keräsi eri maiden kirjastoseuroja apuna 

käyttäen tietoa sairaalakirjastoista eri maissa. Aloitteen kartoitukseen olivat tehneet Englannin 

Punainen Risti ja Order of St. John Hospital Library, joiden merkitystä Englannin 

sairaalakirjastotyössä ensimmäisen maailmansodan aikana kuvailtiin edellä.  

Suomessa kyselyn toteutti valtion sairaaloille Lääkintähallitus Suomen tieteellisen 

kirjastoseuran johtajan pyynnöstä. Suurin osa vastauksista saapui syksyyn 1932 mennessä ja 

ne toimitettiin Valtion kirjastoseuralle. Vastauksia oli 26 sairaalasta ja Helsingin yleisen 

sairaalan kahdeksalta eri osastolta. Tämän jälkeen Valtion kirjastotoimisto laajensi kyselyä 

vielä valtion sairaaloiden ulkopuolelle ja lähetti vastaavat kyselykaavakkeet 68 sairaalaan. 

Tähän kaavakkeeseen oli lisätty kysymys siitä, mitä lääkärit ajattelivat lukemisen paranemista 
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edistävästä merkityksestä ja mitä mieltä he olivat mahdollisesta yhteistyöstä kunnallisen 

kirjaston kanssa.40  

Mäkinen (2006) on analysoinut kyselyn vastauksia omassa työssään, mutta arvelee, että 

alkuperäisen kyselyn vastauksia ei ole säilynyt.41 On kuitenkin mahdollista käyttää Valtion 

kirjastotoimiston amanuenssi Kyllikki Nohrströmin artikkelia Sairaaloiden kirjastot, jossa 

osaa kyselyn vastauksista siteerataan suoraan. Artikkeli on julkaistu Kansanvalistus ja 

Kirjastolehdessä 1934. Seuraavassa käydään läpi kyselyn tuloksia lähinnä kokoelmien 

rahoituksen ja kirjastonhoidon suhteen. Lääkäreiden kommentteja sairaalakirjastotoiminnan 

merkityksestä esitellään myöhemmin luvussa 5.4.  

Kartoituksen perusteella selvisi, että yleissairaaloissa ja lääninsairaaloissa sairaalakirjastoja 

oli eniten. Erityisesti Helsingin seudun sairaaloissa oli useita kirjastoja. Kirjastonhoitajina 

toimivat yleensä ylihoitajattaret. Kirjakokoelmat olivat useimmiten syntyneet lahjoitusten 

avulla, ainoastaan kaksi kirjastoa muodosti poikkeuksen; Helsingin kirurgisessa sairaalassa oli 

lääkintähallituksen luvalla käytetty sairaalan määrärahaa kirjojen hankkimiseen, ja ”eräs 

toinen” sairaala oli saanut anniskeluvaroja kirjojen hankkimiseen. Tällä tavoin syntynyttä 

kokoelmaa Nohrström kuvailee:  

”Useimmiten sellainen [lahjoitusten avulla syntynyt] kirjavarasto on sangen 
heikosti, satunnaisesti kokoonpantu, vaikka suorastaan soveltumattomat kirjat on 
karsittu pois… …useat kirjastot ovat jättäneet vastaamatta kirjojen laatua 
koskevaan kysymykseen. Kahdessa on vain kaunokirjallisuutta, yhdessä vain 
uskonnollista, vain pari suuremmista ilmoittaa omistavansa vähän 
monipuolisemman kirjavaraston”. 42   

Tuberkuloosiparantoloihin oli lähetetty yhteensä 37 kyselyä, mutta vain yhdeksästä oli saatu 

vastaus. Rahoitustavat eri tuberkuloosiparantoloissa vaihtelivat. Nohrströmin mukaan 

”määrärahaa kirjojen ostamiseen on saanut vain kaksi sairaalaa, 5:ssä on käytetty määrärahaa 

sitomiseen, kaksi sairaalaa perii lainausmaksuja ja hankkii niillä kirjoja, yhdellä on 

lahjarahaston korot käytettävinään, yksi lastensairaala kustantaa kirjastonsa melkein 

kokonaan lasten töistä saaduilla varoilla, muilla on vain lahjoitettuja kirjoja.” Tuberkuloosi-

                                                
40 Nohrström 1934, 105. 
41 Mäkinen 2006. 
42 Nohrström 1934, 106. 
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parantoloiden kohdalla Nohrström huomioi, että lainausluvut olivat olleet huomattavasti 

korkeampia siellä, missä potilaat ovat toimineet kirjastonhoitajina sairaanhoitajattarien 

sijaan.43   

Mielisairaaloilla oli käytössään runsaimmat määrärahat kirjastojen ylläpitämiseen. 

Seitsemällä mielisairaalalla oli kullakin käytössään noin 1000–2000 mk kirjojen hankintaan. 

Kirjakokoelmat ja lainausluvut olivat kuitenkin pieniä. Kirjavalinnan suoritti kaikissa 

tapauksissa lääkäri, joskus ylihoitajattaren avustamana. Nohrströmin (1934) mukaan 

kirjavalinta saattoi kuitenkin olla kyseenalainen, sillä ”…eräissä niissä luetteloista, jotka 

lähetettiin Valtion kirjastotoimistolle, oli kirjoja, jotka ovat kaikkea muuta kuin sopivia 

mielisairaan tai toipuvan ihmisen aivoja askarruttamaan”. Mielisairaaloiden työhoitoa oli 

hyödynnetty siten, että useissa sairaaloissa työhoitopotilaat sitoivat kirjat.44  

Nohrströmin (1934) kokoavan ajatuksen mukaisesti tilanne mielisairaaloiden kirjastojen 

kohdalla oli hyvä, mutta tuberkuloosiparantoloiden heikkoa rahoitusta hän ihmettelee sitä 

taustaa vasten, että tuberkuloosiparantoloiden lääkärit olivat kuitenkin hyvin vakuuttuneita 

kirjaston merkityksestä piristävänä ja työhoitoa tukevana toimintona.45  

Nämä havainnot saattavat selittyä sillä, että kyselyn ajankohta (1932) sattui vaiheeseen, 

jolloin maamme sairaalainstituutio oli muutoksessa. Uusi laki tuberkuloosiparantoloiden ja 

mielisairaaloiden valtionavusta oli annettu 1929. Tämän seurauksena uusia sairaaloita 

rakennettiin vuosikymmenen alussa paljon. Tuberkuloosiparantoloita valmistui vuosien 1930–

1933 aikana kahdeksan, mikä merkitsi 2500 uutta hoitopaikkaa tuberkuloosiin sairastuneille. 

Keskimääräinen hoitoaika tuberkuloosiparantoloissa oli 7 kk.46 Sairaalakirjastokartoituksen 

vastauksia olisi siis hedelmällistä analysoida suhteuttaen kunkin sairaalan tiedot sen ikään. 

Kenties moni tuberkuloosiparantola oli 1932 vielä niin uusi, että kokoelmia esimerkiksi 

potilaiden jättämistä tai muuten lahjoitetuista kirjoista ei ollut ehtinyt syntyä.  

                                                
43 Nohrström 1934, 107. 
44 Nohrström 1934, 107–108. 
45 Nohrtröm 1934, 106–107. 
46 Forsius 2002.  
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4 TOIMIJAT JÄRJESTELMÄLLISEN SAIRAALAKIRJASTO-
TOIMINNAN SUUNNITTELUVAIHEESSA ENNEN TOISTA 
MAAILMANSOTAA 

Suomessa sairaalakirjastotoiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen alettiin kiinnittää 

huomiota 1930-luvulla. Edellä esitelty Nohrströmin artikkeli, jossa kansainvälisen 

kartoituksen vastauksia tulkittiin, oli ensimmäinen julkinen aloite tähän suuntaan. Siitä lähti 

etenemään kirjastoliikkeen edustajien suuntaus, jossa tarkoituksena oli saada sairaalakirjastot 

osaksi kunnallista kirjastotoimintaa. Toiminta johti suunnittelukokouksiin ja myöhemmin 

1960-luvulta alkaen kunnallisen kirjaston vahvaan asemaan suomalaisissa sairaaloissa.  

Kirjastoliikkeen edustajat eivät kuitenkaan olleet ainoita toimijoita sairaalakirjastojen 

kehityksessä ja sen suunnittelussa. Myös vapaaehtoiseen hyväntekeväisyystyöhön pohjaava 

suuntaus oli olemassa ja sillä oli omat kannattajansa. Nämä kaksi erilaista toimintasuuntausta 

on erotellut myös Mäkinen (2006).47 Toimintasuuntausten toimijoiden taustaa käsitellään 

tarkemmin luvuissa viisi ja kuusi. Seuraavaksi käsitellään niitä toimia, jotka lähinnä 

kirjastoliikkeen aloitteesta järjestettiin ennen toista maailmansotaa.  

Valtion kirjastotoimiston johtaja Helle Kannila kutsui 10.11.1938 koolle sairaalakirjasto-

toimintaa käsittelevän neuvottelukokouksen, jossa oli läsnä sekä kirjasto- että sairaala-alan 

edustajia. Kansanvalistus ja Kirjastolehden kokousselostuksen (1938) mukaan paikalla olivat 

edustettuina lääkintöhallitus (v.t. lääkintöneuvos V. Forsman), Valtion kirjastotoimisto (johtaja 

Helle Kannila ja amanuenssi Kyllikki Nohrström), Helsingin kaupungin sairaalahallitus 

(sairaalatarkastaja Mikko Saarenheimo), Helsingin kaupunginkirjasto (apulaiskirjastonjohtaja 

Hans Hirn), Suomen kirjastoseura (sihteeri N. P. Virtanen), Suomen Sairaanhoitajatarliitto 

(sairaanhoitajatar Irja Vuorikoski), Suomen sairaanhoitajataryhdistys (sairaanhoitajattaret 

Berrit Kihlman ja Else Branders) sekä Suomen sairaalaopettajataryhdistys (opettajat Bärbi 

Luther ja Rakel Björkman).48 Tämän listan kohdalla on syytä kiinnittää huomiota siihen, että 

paikalla olivat myös vapaaehtoistyön uranuurtajat Berrit Kihlman ja Else Branders, joiden 

merkitystä käsitellään luvussa kuusi. 

                                                
47 Mäkinen 2006.  
48 Sairaalain kirjastokysymys 1938, 279. 
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Kokouksen tarkoituksena oli ”alustava selvittely ja neuvottelu”. Tarkoitus ei ollut tehdä 

suurempia ratkaisuja, ainoastaan saada eri tahojen mielipiteitä sairaalakirjastotoiminnan 

organisointiin liittyvistä kysymyksistä sekä siitä miten asian edistämistä tulisi jatkaa. 

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kysymystä siitä, miten sairaalakirjastotoiminta pitäisi 

rahoittaa ja millainen henkilö olisi paras toimimaan sairaalakirjaston hoitajana. 

Kokousselostuksen mukaan kaikki osapuolet yhtyivät siihen mielipiteeseen, että näin 

varhaisessa vaiheessa tulisi tapauskohtaisesti päättää, mikä olisi sopiva tapa järjestää 

sairaalakirjasto.49  

Sairaalakirjastotoiminnan kehittämistä päätettiin Suomen kirjastoseuran edustajan aloitteesta 

jatkaa siten, että Suomen kirjastoseura käyttäen apunaan ”sairaalaolojen asiantuntijoita” 

toimisi asian edistämiseksi.50 Seuraavan vuoden aikana Helle Kannila, Kyllikki Nohrström ja 

Suomen kirjastoseuran sihteeri muodostivat toimikunnan, jonka tehtävä oli suunnitella 

Suomen kirjastoseuran keskustoimikunnalle erilaisia toimintamuotoja sairaalakirjasto-

toiminnan kehittämiseksi.51  

Suomen kirjastoseuran keskustoimikunnan kokouksessa 15.1.1939 päätettiin ryhtyä useisiin 

toimenpiteisiin asian edistämiseksi. Ensinnäkin lähetettiin kiertokirje kaupunkien ja 

kauppaloiden kirjastoille. Siinä kuvailtiin sairaalakirjastotoiminnan hyötyjä erityisesti 

kunnallisen kirjaston järjestämänä toimintana ja vedottiin pohjoismaisiin malli-

esimerkkeihin.52 Kirje päättyy pyyntöön:  

”Edelläolevaan viitaten Suomen Kirjastoseura rohkenee esittää kaupunkien ja 
kauppaloiden kirjastojen johtokunnille toivomuksen, että johtokunnat ryhtyisivät 
toimenpiteisiin sivuosastojen perustamiseksi kunnallisiin sairaaloihin ja anoisivat 
jo v:n 1940 talousarvioon tätä varten määrärahan tai suunnittelisivat jollain muulla 
sopivaksi katsomallaan tavalla tehokasta yhteistoimintaa sairaaloiden ja 
kunnallisten kirjastojen välillä.”53  

Toiseksi päätettiin kääntyä Lääkintöhallituksen puoleen ja pyytää, että seuraavan vuoden 

(1940) talousarvioon saataisiin tuntuva määräraha sairaalakirjastojen perustamiseksi ja 

                                                
49 Sairaalain kirjastokysymys 1938, 280. 
50 Sairaalain kirjastokysymys 1938, 280. 
51 Mäkinen 2006.  
52 Mäkinen 2006.  
53 Suomen kirjastoseuran kiertokirje. Julkaistu Kansanvalitus ja Kirjastolehdessä 5/1939.  
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kartuttamiseksi. Sairaalat voisivat tästä määrärahasta anoa avustusta kirjastoilleen. Toinen 

vaihtoehto olisi se, että kunkin sairaalan omaan talousarvioon varattaisiin määräraha kirjaston 

perustamista varten. Vastaavaa määrärahaa pidettiin suotavana myös yksityisten ja 

kunnallisten sairaaloiden kirjastotoiminnan kehittämiseksi. Myös keuhkotautiparantoloita 

päätettiin lähestyä kirjelmällä.54  

Kolmanneksi päätettiin laatia valioluettelo sairaalakirjastoihin sopivasta kirjallisuudesta. 

Neljänneksi toivottiin, että suomalaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin kirjoitettaisiin 

propagandamielessä kirjoituksia, joiden tarkoituksena olisi tehdä sairaalakirjastoasiaa 

tunnetuksi ja perustella siitä saatavia etuja. Helle Kannila kirjoittikin 1939 Suomen 

kuvalehteen artikkelin Hauska päivä sairaalassa, jonka sisältöä kuvaillaan luvussa viisi.55  

Suomen kirjastoseura jatkoi sairaalakirjastotoiminnan suunnittelua vielä useissa kokouksissa 

vuoden 1939 aikana. Esimerkiksi syyskuussa valmisteltiin sairaalakirjastoihin tarkoitettua 

kirjavalioluetteloa, mikä kuului edellä kuvaillun suunnittelukokouksen työohjelmaan. Loka- 

ja marraskuun kokouksissa kuitenkin todettiin, että vallitsevat olosuhteet pakottivat 

lykkäämään toimintaa. Sotavuodet viivästyttivät toiminnan aloittamista, mutta alulle laitettu 

linja suunnittelussa säilyi, kun sairaalakirjastoasiaa seuraavan kerran käsiteltiin 1943.56 

5 KIRJASTOLIIKKEEN LINJA  

Suomessa yleisten kirjastojen toiminta oli alkanut organisoitua, kun fennomaanisen 

sivistyneistön 1874 perustama Kansanvalistusseura otti asian tavoitteekseen. Seuran 

tarkoituksena oli levittää halpaa, kansantajuista kirjallisuutta ja tätä kautta herättää kansassa 

tiedon ja sivistyksenhalua.57 Amerikkalainen kirjastoaate Public Library Movement (PLM) oli 

                                                
54 Mäkinen 2006.  
55 Mäkinen 2006. 
56 Mäkinen 2006. 
57 Vatanen 2002, 46.  
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sopiva malli tämänkaltaisten tavoitteiden saavuttamiseen, ja 1800-luvun lopussa se alkoi 

vahvistaa asemaansa myös Suomessa.58  

PLM:n syntyminen Amerikassa sijoittuu 1800-luvun puolivälin Bostoniin, josta se vähitellen 

levisi maan muihin osiin. PLM:n keskeisiä periaatteita olivat kirjaston julkinen omistus ja 

ilmainen käyttöoikeus kaikille. Kirjastojen perustaminen nähtiin yhteiskunnan velvollisuutena 

ja niiden tuli palvella kaikkia yhteiskunnan jäseniä heidän taustastaan riippumatta. Tärkeänä 

osana tavoitteiden saavuttamiseksi pidettiin koulutettuja kirjastonhoitajia ja kehittynyttä 

kirjastotekniikkaa. Suomalaiset kirjastomuodot, lukuseurat, maksulliset lainakirjastot ja 

kansankirjastot olivat jo tehneet tutuiksi useita PLM:n periaatteita, mutta uutta oli se, että 

tarkoitus oli perustaa kaikille säädyille yhteinen kirjasto.59  

Kun sairaalakirjastotoimintaa ryhdyttiin Suomessa 1930-luvulla suunnittelemaan, oli 

suomalainen kirjastoliike oli jo vahvasti PLM:n periaatteiden pohjalta toimiva. 1930-luku oli 

kirjastojen määrällisen kasvun aikaa, mikä oli seurausta vuoden 1928 kirjastolaista. Mäkisen 

(2001) mukaan vuoden 1928 laki oli erinomainen omana aikanaan, koska lain ansiosta 

kirjastot levittäytyivät maaseudulle ja tulivat näin yhä useamman kansalaisen ulottuville.60  

Kirjastotoiminnan laajentamista myös sairaaloihin lähdettiin suunnittelemaan rohkeasti, ja sen 

keskeiset tavoitteet heijastavat aikansa yleistä kirjastoalan kehitystä, jonka tavoitteet 

perustuivat suurelta osin amerikkalaisen kirjastoliikkeen ihanteisiin.   

5.1 Tavoitteena universalismi ja PR-työ 

Kirjastopalvelujen ulottamisesta kaikille kansalaisille tuli yksi keskeinen osa 

sairaalakirjastojen tarpeen julkista perustelua. Kirjastoliikkeen edustajat toivat useassa eri 

yhteydessä esiin, että sairaalaan joutunut yhteiskunnan jäsen ei saisi olla eristettynä kirjaston 

palveluista. Saman havainnon on tehnyt myös Mäkinen (2006) todeten, että oli 

johdonmukaista pyrkiä ulottamaan kirjastojen palvelut myös sairaaloihin ja vankiloihin 

                                                
58 Vatanen 2002, 49. 
59 Vatanen 2002, 12–13.  
60 Mäkinen 2001, 118.  
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PLM:n mukaisen universalismin nimissä.61 Nohrström kuvailee universalismin periaatetta 

1939 kirjoittamansa artikkelin alussa seuraavasti:  

”Kirjastojen ylläpitäminen julkisilla varoilla perustuu siihen käsitykseen, että 
yhteiskunnan tehtäviin kuuluu järjestää jokaiselle jäsenelleen tilaisuus päästä 
käsiksi kirjoihin, joiden avulla hän voi henkisesti kehittyä ja edistyä 
elämäntehtävässään. Ulkopuolelle ei saa jättää niitä, jotka pitemmän tai 
lyhyemmän ajan joutuvat elämään eristettyinä muusta maailmasta ja ovat estettyjä 
itse hakemaan käsiinsä kirjoja. Näihin kuuluvat mm. sairaalapotilaat.”62  

Sairaalakirjastotoiminnan toiseksi tehtäväksi nousi sen mahdollisuus houkutella lukemaan 

tottumattomia asiakkaita kirjastoihin, mitä tässä yhteydessä kutsutaan kirjastojen PR-työksi. 

Toiminnan suunnitteluvaiheessa 1930-luvulla kirjastojen käyttäjien määrä muodosti selkeän 

vähemmistön koko väestöstä. Vaikka lainaajien määrä kaksinkertaistui vuosien 1929–1938 

aikana, vuonna 1938 vain noin kymmenen prosenttia koko väestöstä lainasi kirjastosta kirjoja 

ainakin kerran. Syy lainaajien määrän kasvuun 1930-luvun aikana oli lisääntyneissä 

valtionavustuksissa ja piirikirjastojen perustamisessa maaseudulle. Kaupungeissa lainaaminen 

oli huomattavasti vilkkaampaa kuin maaseudulla, kaupunkien asukkaista kirjastoja käytti joka 

viides. Pohjois- ja Itä-Suomessa lainattiin vähemmän kuin muualla Suomessa.63  

Lukemisharrastukseen 1930-luvulla saatettiin erityisesti maaseudulla suhtautua kielteisesti. 

Eskola (2002) on tarkastellut aineistoa, joka saatiin kun Suomen kirjastoseura ja Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura järjestivät 1983–1984 kirjastoperinteen keruukilpailun. Tarkastelun 

tuloksena selviää, että erityisesti maaseudulla lukemista saatettiin pitää suoranaisena 

ajanhukkana. Raja sukupolvien välillä on havaittavissa, sillä nuorempi polvi omaksui 

helpommin kirjaston käytön tavakseen usein opettajien ja koulunkäynnin kautta, kun taas 

vanhempi väestö saattoi vastustaa lukemista hyvinkin vahvasti. Oli koteja, joissa kaikki 

harrastivat lukemista, mutta toisaalta lukemisen harrastajia saatettiin myös vierastaa ja lukijaa 

pitää kylähulluna, kummallisena tai pyrkyrinä, mikä vieraannutti heitä ympäröivästä 

yhteisöstä. Useista vastauksista käy ilmi, että Raamatun tai läksykirjojen lukeminen oli 

sallittua, mutta erityisesti romaanien lukemista pidettiin turhana tai jopa vaarallisena.64    

                                                
61 Mäkinen 2006.  
62 Nohrström 1939, 181.  
63 Eskola 2004, 221–222. 
64 Eskola 2004, 229–231. 
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Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, että kehittyvä kirjastoliike tarvitsi lisää mainosta 

houkutellakseen asiakkaita kirjastoon. Sairaalakirjastotoiminnan näkeminen yhtenä PR-työn 

muotona, jossa kirjastoa aiemmin käyttämättömät ihmiset oppisivat hyödyntämään sen 

mahdollisuuksia, tulee esille useissa aikalaiskirjoituksissa.  

Helle Kannila liitti kirjoittamissaan Kirjastonhoidon oppaissa sairaalakirjastotyön 

”laajennetun kirjastotyön” (library expansion) käsitteen alle. Laajennetun kirjastotyön käsite 

oli omaksuttu Amerikasta, ja se pohjautui ajatukseen ottaa käyttöön uusia työmuotoja, joiden 

avulla kirjastotoimintaa tehtäisiin tunnetuksi ja houkuteltaisiin kirjastoon lisää asiakkaita. 

Kirjastonhoidon ensimmäisessä painoksessa 1922 Kannila kirjoitti:  

”Laajennettu kirjastotoiminta on itsessään hyvä reklaami kirjaston puolesta. Sitä 
puolta ei muutenkaan ole lupa laiminlyödä. Amerikkalaisissa kirjastokäsikirjoissa 
mainitaan usein hyvän kirjastonhoitajan ominaisuuksien joukossa kauppiaan taito 
tehdä reklaamia tavaroistaan”.65  

Kirjastonhoidon oppaasta ilmestyi ennen toista maailmansotaa kolme painosta vuosina 1922, 

1931 ja 1941. Vielä ensimmäisessä painoksessa sairaalakirjastotoiminnasta ei puhuta, vaan 

laajennetun kirjastotyön työmuodoiksi luetellaan lasten satutunnit, opintopiirit ja luennot. Sen 

sijaan vuoden 1941 painoksessa, jossa laajennettua kirjastotyötä esitellään aiempaa 

laajemmin, on yhdeksi työmuodoksi laskettu myös sairaalakirjastotoiminta. Erilaisia 

mahdollisuuksia sen organisoimiseen kuvaillaan yhden kappaleen verran ja samalla todetaan, 

että muissa maissa kunnallisen kirjastotoimen ulottaminen sairaaloihin on jo mittavaa.66  

Näkemys sairaalakirjaston merkityksestä PR-työn muotona välittyy myös opintomatkalta 

Ruotsista. M.K. Närhi teki 1938 apurahan turvin opintomatkan Pohjoismaihin ja Tanskaan, 

vieraillen myös sairaalakirjastossa Göteborgissa. Sairaalakirjastojen merkitystä PR-työn 

muotona hän kuvaili Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä:  

”Sairaalakirjastoilla [on] havaittu olevan huomattavaa propaganda-arvoa 
kirjastotyön tunnetuksi tekemisessä. Usein on sairaalassa lainaamisen 
aloittaneesta lukijasta tullut myöhemmin kirjaston ahkera käyttäjä, vaikka hän ei 
kirjastossa olisi ennen sairastumistaan koskaan käynytkään”.67  

                                                
65 Cannelin 1922, 90–91.  
66 Cannelin 1941, 230–231. 
67 Närhi 1938, 273.  
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5.2 Opintomatkoja ja ulkomaisia kirjastoalan lehtiä 

Kirjastoliikkeen parissa työskennelleet toimijat hankkivat tietoa useiden eri maiden 

sairaalakirjastotoiminnasta, mutta artikkeleissaan he toivat esiin niiden maiden toimintaa, 

joiden kirjastoliikettä ja sairaalakirjastotoimintaa pidettiin mahdollisena esikuvana myös 

Suomelle. Käytännössä tämä tarkoitti pitkälti Amerikkaa, jonka merkitys esikuvana ja 

”nykyaikainen sairaalakirjastotoiminta” tulee mainituksi useissa eri yhteyksissä. 

Amerikkalaisten vaikutteiden nähtiin toteutuvan hyvin myös muissa Pohjoismaissa, minkä 

vuoksi vaikutteita otettiin myös naapurista. Lisäksi Pohjoismaihin oli helpompi tehdä 

opintomatkoja, kun haluttiin saada kokemuksia suoraan paikan päältä.  

M.K. Närhi kävi 1938 apurahan turvin kaksi ja puoli kuukautta kestäneellä opintomatkalla 

Pohjoismaissa ja Saksassa, kuten edellisessä luvussa mainittiin. Artikkelissaan 

Mielenkiintoisia työmuotoja Pohjoismaiden ja Saksan kirjastoista (1938) hän kuvailee muun 

muassa maakuntakirjastoajatusta, kirja-autojen käyttöä sekä koulujen ja kirjaston välistä 

yhteistyötä. Lisäksi hän kiinnittää huomion sairaalakirjastokehitykseen ja kuvailee käyntiään 

Göteborgissa Sahlgrenin sairaalassa (Sahlgrenska sjukhuset), jonne paikallinen yleinen 

kirjasto oli järjestänyt kirjaston. Tämän käynnin pohjalta hän kuvailee käytännön kirjastotyötä 

ja esittelee numerotietoa esimerkiksi lainausluvuista ja kustannuksista.68 Myös Helle Kannila 

kävi myöhemmin välirauhan aikana Tukholmassa tutustumassa sairaalakirjastotyöhön.69 

Opintomatkojen lisäksi kenties jopa tärkeämpi tapa saada tietoa oli ulkomaisten lehtien 

seuraaminen. Useissa artikkeleissa viitataan ulkomaisten lehtien antamaan tietoon. Tapana ei 

kuitenkaan ole ollut merkitä tarkempia tietoja lähdeartikkeleista, joten näitä tietoja löytyy 

ainoastaan satunnaisesti. Ilmeisesti Valtion kirjastotoimistoon oli tilattu useita ulkomaisia 

kirjastoalan lehtiä, joista saatiin tietoa muiden maiden sairaalakirjastotoiminnasta.  

                                                
68 Närhi 1938, 272.  
69 Koski 1985, 95.  
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5.3 Professionaalisuutta sairaalakirjastoihin   

Kirjastonhoitajan ammattimaisuus ja kirjastotekniikan merkitys olivat PLM:n keskeisiä 

periaatteita. Kirjastonhoidon oppaan ensimmäisen painoksen (1922) alkulauseessa Helle 

Kannila kirjoittaa:  

”Kirjaston ulkonainen järjestely ja sen hoito vaikuttaa näet mitä suurimmassa 
määrässä sen mahdollisuuteen tuottaa todellista hyötyä. Pienikin kirjavarasto 
voidaan järkevällä hoidolla saada erittäin merkitseväksi käyttäjilleen, kun sitä 
vastoin monet hyvin suuret kirjaröykkiöt ovat melkein mahdottomat käyttää 
hyödyksi, esim. puuttuvien luetteloiden t.m.s. vuoksi. Siksi on pantava mitä 
suurinta huomiota kirjaston ulkonaiseen järjestelyyn, eikä ole tyydyttävä siihen, 
että se saadaan perustetuksi ja siihen muutamia kirjoja hankituksi.”70 

Myös sairaalakirjastojen organisoimista käsittelevä kirjoittelu painotti samaa asiaa. 

Kirjastoliikkeen ammattimaisesta linjasta tarkasteltuna eivät potilaiden jättämät ja 

lahjoittamat kirjat edustaneet järin hääviä tasoa verrattuna sille vaihtoehdolle, minkä 

kunnallinen kirjastotoiminta voisi tarjota. Helle Kannila (1939) esittelee artikkelissaan 

Hauska päivä sairaalassa tuokiokuvan, joka on hänen mukaansa tuttu kaikille sairaalassa 

olleille: 

”[potilas saattaa kysyä] Eikö täällä sairaalassa ole kirjastoa? Sairaanhoitajatar 
näyttää komerossa paria hyllyä, joilla on entisten potilaiden jättämiä repaleisia ja 
arvottomilta näyttäviä seikkailu- ja seuraelämäromaaneja, joukossa jokin vanha 
hartauskirja. Lukeehan niitä muun puutteessa ja aikansa ne saattavat huvittaakin. 
Mutta tyhjäksi lukeminen kuitenkin käy niiden varassa jää ja pian siihen 
kyllästyy.”71 

Samassa artikkelissa Kannila myös luetteli ehtoja, joiden tulisi täyttyä onnistuneen 

sairaalakirjastotoiminnan aikaansaamiseksi. Ensinnäkin toiminta ei saisi olla tilapäistuloista 

riippuvainen, vaan siihen pitäisi olla säännöllinen määräraha. Toiseksi sairaalassa olevan 

kirjakokoelman tulisi olla monipuolinen ja huolellisesti valittu. Kirjat tulisi aina ostaa, koska 

kokemus oli osoittanut kirjalahjoituksiin turvautumisen huonoksi vaihtoehdoksi. Lisäksi olisi 

hyvä olla mahdollisuus tilata yksittäisiä teoksia paikkakunnan yleisestä kirjastosta. 

Kolmanneksi lainauksesta vastaavalla henkilöllä tulisi olla riittävästi kirjallisuudentuntemusta 

sekä niin paljon aikaa, että hän hätäilemättä ehtisi myös keskustella kirjoista potilaan kanssa. 
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Neljänneksi tulisi huomioida, että mikäli kirjastotyötä tekevä henkilö olisi sairaalan 

ulkopuolelta, tulisi hänen ja sairaalan vakinaisen henkilökunnan välillä vallita hyvä 

yhteisymmärrys.72 Kannila oli tässä kirjoituksessa sitä mieltä, että tulisi tapauskohtaisesti 

harkita, miten kirjastotyö parhaiten järjestettäisiin. Kuitenkin moni tässä luetelluista seikoista, 

erityisesti kirjojen huolellinen valinta ja lainauksesta vastaavan kirjallisuudentuntemus 

viittaavat siihen, että kirjastoammatillisesta osaamisesta olisi paljon hyötyä myös 

sairaalakirjastotyössä.  

Sairaalakirjastonhoitajan ammattimaisuuden korostaminen tulee esille myös useissa Kyllikki 

Nohrströmin artikkeleissa. Hänen mukaansa työ sairaalassa asettaa erityisen suuret 

vaatimukset kirjastonhoitajalle, sillä siinä vaaditaan enemmän ihmistuntemusta ja 

arvostelukykyä kuin muussa kirjastotyössä. Sairaalakirjastonhoitajan olisi hyvä tuntea 

jokainen lainattavissa oleva kirja, voidakseen kertoa niiden sisällöstä potilaille. Ensimmäisen 

sairaalakirjastoaiheisen artikkelinsa Nohrström päätti sanoihin: ”Sairaalat eivät tarvitse hyvin 

suuria kirjamääriä, mutta sitäkin valikoidumpia. Kaikki se asiantuntemus ja ammattitieto, 

mikä kirjastonhoitajilla on, olisi tässä työssä käytettävä apuna”.73 

5.4 Lääkäreiden lausunnoista tukea argumentointiin  

Kirjastoliikkeen edustajat nostivat mielellään esiin lääkäreiden lausuntoja sairaalakirjastotyön 

merkityksestä. Lääkäreiden mielipiteet olivat luonnollisesti tärkeitä, sillä jos heidän 

näkemyksissään sairaalakirjastoista olisi ollut negatiivisia äänenpainoja, olisi työn 

juurruttaminen muodostunut huomattavasti hankalammaksi. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan 

lääkäreiden kommenteista saatiin lisävoimaa sairaalakirjastokeskustelun argumentointiin.  

Lääkäreiden kommentteja sairaalakirjastotoiminnasta oli saatu, kun Valtion kirjastotoimisto 

oli lisännyt vuoden 1932 sairaalakirjastokartoituksen yhteyteen erilliset kysymykset tästä 

aiheesta. Yhtenä kysymyksenä lääkäreille oli: ”Katsovatko laitoksen lääkärit, että oikein 

suunnatulla lukemisella voisi olla terapeuttista (siis hoidollista) arvoa ja miten olisi 

sairaalakirjasto tällaista tarkoitusta varten parhaimmin järjestettävä?” Toisena kysymyksenä 
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oli: ”Olisiko sairaalan lääkärin mielestä yhteistoiminta yleisen kirjaston kanssa suotavaa?”74 

Lisäksi kirjastoliikkeen toimijat käyttivät kirjoituksissaan ulkomaisten lääkäreiden lausuntoja, 

jotka oli poimittu tarkkaan seuratusta ulkomaisesta kirjallisuudesta ja lehtikirjoittelusta. 

Erään mielisairaalan lääkäri kirjoitti:   

”Sairaalan lääkärit pitävät kirjastoa hoidolliselta kannalta hyödyllisenä, 
edellyttäen, että sen käyttöä valvotaan. Tämä toteutunee parhaimmin samaan 
paikkaan sijoitetun, järjestettyä lainaustapaa noudattavan (keskus)kirjaston avulla, 
jota hoidetaan samoja periaatteita sovelluttaen, kuin kansankirjastojen 
lainausliikettä yleensä.”75  

Tuberkuloosiparantoloiden lääkäreiden kommenteissa tuli ilmi, että näissä sairaaloissa 

potilaat viettivät pitkiä aikoja, mikä asetti kirjastotoiminnalle erilaisia ehtoja kuin yleisissä 

sairaaloissa. Sairaalakirjaston tehtäväksi katsottiin heikompien potilaiden virkistämisen lisäksi 

myös se, että parempikuntoiset potilaat saattoivat käyttää aikaansa opiskeluun. Erään 

tuberkuloosiparantolan lääkärin mukaan: 

”Potilaiden viihtymisen kannalta on lukemisella ilmeisesti aika suurikin merkitys. 
Kun taas hyvä viihtyminen vaikuttaa edullisesti paranemistuloksiin, on siis 
välillisesti lukemisella merkitystä terapeuttisessa mielessä. Kehittyneemmät 
toipumistilassa olevat potilaat voivat osan päivästä käyttää ”työhoitoon” omaa 
ammattialaansa koskevien lisätietojen hankkimiseen. Tätä silmälläpitäen olisi 
suotavaa, että kirjastoon voitaisiin myös saada eri ammattialoja käsitteleviä 
oppikirjan tai tietokirjan luontoisia teoksia.”76  

Lasten tuberkuloosisairaalassa lukeminen yhdistettiin muuhun toimintaterapiaan, jonka 

merkitys arvioitiin suureksi henkisen vireyden säilyttäjänä. Tätä kautta myös sairaalakirjasto-

toiminta nähtiin merkitykselliseksi. Lasten tuberkuloosiparantolan lääkärin mukaan: 

”Parantolassa on sen toiminnan alusta asti pantu erittäin paljon painoa lasten 
työskentely-, askartelu-, luku- ja leikkitoiminnalle. Sillä ei tietenkään ole 
suoranaista terapeuttista vaikutusta tuberkuloosin hoidon kannalta, mutta on siitä 
se korvaamaton etu, että kun lähetämme pois parantolasta täällä usein monta 
vuotta olleen potilaan on tämä potilas ei vain ruumiillisesti terve, vaan myöskin 
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henkisesti virkeä, työ- ja toimintahaluinen. Tältä kannalta katsoen on siis hyvä 
kirjasto arvokas väline parantolahoidon yhteydessä.”77 

Yleisen kaupunginsairaalan lääkäriltä tulleen kommentin perusteella kävi ilmi, että 

yleissairaaloiden potilaat muodostivat kirjavamman joukon, minkä vuoksi kirjavalikoiman 

tulisi olla monipuolinen: 

”Oikein valitun kirjallisuuden lukemisella on sairaalan lääkärien mielestä suuri 
terapeuttinen merkitys. Kirjastoa järjestettäessä olisi tärkeää tyydyttää potilaan 
iän, sukupuolen, sivistysasteen ja heidän henkilökohtaisten harrastustensa 
asettamat vaatimukset. Sairaala ei tietenkään voi ryhtyä näin laajakantoiseen 
kirjaston hankkimiseen, mutta yhteistoiminta jonkun sopivan kirjaston kanssa 
veisi todennäköisesti suotuisaan tulokseen.”78 

Sairaalakirjastotoiminnalle suopeita lääkäreiden kommentteja esitti myös Helle Kannila 

(1939) artikkelissaan Hauska päivä sairaalassa. Hän oli kerännyt kommentit tanskalaisten 

lääkäreiden lausunnoissa. Tanskassa oli 1937 julkaistu sairaaloiden ylilääkäreiden 

kommentteja jo käynnissä olevasta sairaalakirjastotyöstä. Kannilan mukaan monet lääkärit 

olivat toiminnan alkuvaiheessa epäilevällä kannalla, mutta myöhemmin annetut kokemukseen 

perustuvat lausunnot olivat läpeensä kiittäviä. 

Kannila on siteerannut lausuntoja, joissa tulee erityisen hyvin esille professionaalisen 

kirjastonhoidon tärkeys sairaalakirjastotoimintaa järjestettäessä. Bornholmin sairaalan 

ylilääkärin Sören Chr. Iversenin mukaan:    

”Sairaalakirjastojen arvo on ensinnäkin siinä, että se antaa potilaille hyvää 
ajanvietettä ja askarrusta ajatuksille niin, että kivut ja muut ikävät asiat unohtuvat. 
Toiseksi estää se epäilyttävien vihkosten ja joko suorastaan vahingollisten tai 
parhaassa tapauksessa arvottomien kirjojen lukemista, jonkalaisia ei voi estää 
vierailijain välityksellä tai muutoin tulemasta sairaalaan. Nyt sellaista näkee hyvin 
vähän.”79  

Aarhusin sairaalan ylilääkärit Aage Th. B. Jacobson ja J. Fabricius-Möller puolestaan sanovat: 

”Sairaalakirjastotoiminta on erinomainen järjestely, joka on suureksi iloksi 
potilaillemme. Nämä voivat nyt saada sellaista luettavaa kuin haluavat tieto- että 
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kaunokirjallisuuden alalta. Tämä on parhaita toimenpiteitä, mitä 
sairaalatoiminnassa on pitkiin aikoihin tullut esiin.”80 

Lääkäreiden kommenteista saatiin siis tukea ensinnäkin sille, että lukemisella oli potilaalle 

terapeuttinen merkitys ja sairaalakirjastoja tarvittiin, mutta toiseksi myös sille, että 

nimenomaan ammattimainen kunnallinen kirjastotyö olisi oikea ratkaisu sairaaloiden 

kirjastotoiminnan kohentamiseksi. Lisäksi kommenteissa tuli ilmi, että sairaalakirjaston 

tehtävä ei ollut ainoastaan virkistää potilasta, vaan myös valistaa tarjoamalla esimerkiksi 

potilaiden ammattiin tai opiskeluun liittyvää kirjallisuutta.  

6 VAPAAEHTOISTYÖHÖN PERUSTUVA LINJA  

Vapaaehtoistyön linjan edustajiksi voidaan laskea useita erilaisia toimijoita. Yhteinen tekijä 

on kuitenkin se, että heidän juurensa ovat sairaalapuolella. Vapaaehtoistyöntekijöitä olivat 

muun muassa sairaanhoitajattaret, jotka ottivat hoitaakseen niitä kokoelmia, jotka syntyivät 

erilaisina lahjoituksina saaduista kirjoista. Tämän lainaustoiminnan he hoitivat muun työnsä 

ohella, kuten vuoden 1932 kartoituksesta tuli ilmi. Sairaanhoitajia, joilla oli kokemusta 

sairaalakirjastotyöstä, oli mukana myös 1930-luvun suunnittelukokouksissa, jotka puolestaan 

olivat kirjastoliikkeen organisoimia. Lisäksi Kansanvalistus ja Kirjastolehden kokous-

selvityksessä (1938) tulee mainituksi, että Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen asettama 

komitea oli saanut Helsingissä aikaan joidenkin sairaaloiden ja kaupunginkirjaston välistä 

yhteistyötä81. 

Merkittävin vapaaehtoistyön linjan edustaja on kuitenkin Suomen Punaisen Ristin (SPR) 

sairaalassa työskennellyt Else Branders. Hän oli sekä sairaalakirjastonhoitaja että 

sanansaattaja, joka yritti tuoda Suomeen laajempaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa 

sairaalakirjastotyötä. Seuraavassa tarkastellaan Else Brandersin elämää vapaaehtoiseen 

sairaalakirjastotyöhön perustuvan linjan viitekehyksessä.  
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6.1 Else Branders kirjastonhoitajana SPR:n sairaalassa    

Else Branders syntyi 1901 ja oli kirjakauppias Gösta Brandersin ja tämän vaimon Gertrudin 

ainoa lapsi. Perhe asui Helsingissä ja yhteiskuntaluokaltaan heidän voi katsoa kuuluneen 

ruotsinkieliseen sivistyneistöön. Oppikoulussa Else osoitti kiinnostusta erityisesti 

humanistisiin aineisiin, ja kotimaisten ruotsin ja suomen lisäksi hän opiskeli myös saksaa, 

ranskaa ja englantia.82  

Kaksi vuotta oppikoulun päättämisen jälkeen 1920 Else Branders lähti äitinsä tavoin 

Norrköpingin sairaalaan sairaanhoitajaharjoitteluun kolmen kuukauden ajaksi. Kesällä 1923 

hän hakeutui oppilaaksi Suomen sairaanhoitajataryhdistyksen sairaanhoitajakouluun. 

Koulutus kesti kolme ja puoli vuotta, minkä jälkeen hänet vuoden 1926 lopussa merkittiin 

Lääkintöhallituksen sairaanhoitajatarmatrikkeliin. Tämän jälkeen hän työskenteli jonkin 

verran Eiran sairaalassa ja yksityispotilaiden parissa, mutta auttoi myös kodinhoitoon 

liittyvissä tehtävissä ja kasvatti kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemustaan. Ollessaan 36 vuoden 

ikäinen Branders aloitti työn SPR:n sairaalan kirjastonhoitajana, mistä muodostui hänelle 

eräänlainen elämäntehtävä.83 

Uutta 1932 avattua SPR:n sairaalaa pidettiin aikoinaan yhtenä Euroopan uudenaikaisemmista. 

Myös sen yleinen toimintaperiaate erosi totutusta, sillä se julisti kansainvälisen Punaisen 

Ristin Liiton mukaisesti ulottavansa toiminnan myös sosiaalisen työn eri aloille yleisen 

kansanterveyden parantamiseksi. Pelkkä lääketieteellinen hoito ei riittänyt, vaan tuli 

työskennellä kokonaisvaltaisemmin.84 Tämä lähtökohta oli otollinen myös sairaalakirjasto-

toiminnalle. Olihan Punainen Risti ollut kehittämässä sairaalakirjastotoimintaa Englannissa jo 

ensimmäisestä maailmansodasta alkaen.  

Sairaalakirjastotoiminnan aloitti ylihoitajatar Berrit Kihlman, joka oli ollut mukana myös 

sairaalaa suunnitelleessa komiteassa. Alussa lainaus järjestettiin toimivaksi siten, että 

Kihlman itse vastasi lainaustoiminnasta ja hoitohenkilökunta välitti lainat vuodepotilaille. 

Brandersin aloittaessa toimessaan työ jäi kokonaan hänen vastuulleen. Hän oli ensimmäinen 
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kokopäivätoimisesti sairaalakirjastonhoitajana toiminut henkilö Suomessa, vaikka hän ei 

missään vaiheessa saanut työstään palkkaa.85   

Brandersin syvä henkilökohtainen kiinnostus sairaalakirjastotyöhön näkyi siinä, miten hänen 

onnistui kasvattaa kirjakokoelmaa ja innostaa potilaita lukemaan yhä enemmän. Hänen 

aloittaessa tehtävässään, käsitti sairaalakirjasto 600 nidettä, mutta vuotta myöhemmin 

lahjoituksina ja lahjoitusvaroin hankittuja niteitä oli 1600 kappaletta. Myös lainausmäärät 

kasvoivat, mikä kertonee siitä, että sairaanhoitajattarien aiemmin suorittama lainaus oli liian 

raskasta heille muun työn ohella. Tehtävään omistautunut henkilö, jolla oli myös vahva 

kirjallisuuden tuntemus, sai aikaan lukuinnostuksen heräämisen. Hoitajattarien aikakaudella 

lainausmäärä oli ollut noin 1500–2000 kpl vuodessa, mutta vuosi Brandersin aloittamisen 

jälkeen vuotuinen lainausmäärä oli 8500.86   

Sairaalakirjaston kirjoja säilytettiin kirjakaapeissa, mutta Branders sai käyttöönsä Ruotsista 

tilatun kirjavaunun, jossa oli tilaa 70–80 kirjalle. Tämän kirjavaunun avulla hän saattoi kiertää 

eri osastoilla jakamassa kirjoja. Jokaisella osastolla oli luettelo lainattavissa olevista kirjoista. 

Teknisesti lainaus suoritettiin siten, että jokaisella kirjalla kortti, johon kirjoitettiin lainaajan 

nimi, lainauspäivä ja palautuspäivä. Kirjakokoelma oli monipuolinen; Mukana oli 

uskonnollisia teoksia, matkakertomuksia, elämänkertoja, tietoteoksia sekä kotimaisia ja 

käännettyjä romaaneja. Tämän lisäksi oli kevyempää kirjallisuutta kuten seikkailuromaaneja 

ja lisäksi vielä lasten ja nuorten kirjoja. Kirjoja oli suomen ja ruotsin lisäksi myös englannin, 

saksan ja ranskan kielillä.87  

Brandersin ura SPR:n sairaalakirjastonhoitajana jatkui aina 1970-luvun loppuun asti. Vaikka 

hän oli tuolloin lähes 80 vuotta vanha, sairaalakirjaston lakkauttaminen johtui ainoastaan siitä, 

että sairaalan varsinaiseen käyttöön tarvittiin lisätilaa. Branders oli kuitenkin supistanut 

toimintaansa sairaalakirjastossa toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin hän oli alkanut hoitaa 

Åbo Akademin asiamiestehtäviä ja käyttää enemmän aikaa myös kodinhoitotehtäviin. Vuoden 
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1954 tiedon mukaan hän työskenteli sairaalassa kokopäiväisesti ainoastaan keskiviikkoisin. 

Vuosien 1963 ja 1973 tietojen mukaan hän työskenteli tiistaisin ja torstaisin.88  

6.2 Kansainvälisiä kontakteja 

Brandersin merkitys sairaalakirjastojen kehityksen alussa ei jäänyt ainoastaan hänen työhönsä 

SPR:n sairaalassa. Päivittäisen sairaalakirjastotoiminnan lisäksi hän työskenteli myös 

levittääkseen tietoa sairaalakirjastotoiminnan merkityksestä ja esittääkseen omia huomioitaan 

siitä, miten se tulisi Suomessa järjestää. Englantilainen The International Guild of Hospital 

Librarians –järjestö oli pyytänyt Suomen kirjastoseuraa liittymään jäseneksi, mutta 2.5.1937 

johtokunnan kokouksessa asiaa oli päätetty lykätä89. Sen sijaan tähän järjestöön liittyi Else 

Branders. Mustelinin mukaan Brandersilla oli vuosia kestänyt vilkas kirjeenvaihtoyhteys 

järjestön sihteerin Marjorie E. Robertsin kanssa. Tätä kautta hän myös epävirallisesti edusti 

Suomea kansainvälisissä yhteyksissä. Esimerkiksi kesällä 1938 hän matkusti Berrit 

Kihlmanin kanssa järjestön kongressiin Sveitsiin. Branders piti yhteyttä myös muihin 

eurooppalaisiin toimijoihin, jotka olivat kiinnostuneita sairaalakirjastotoiminnan 

kehittämisestä.90  

6.3 Tärkeintä on kutsumus 

Branders kirjoitti Suomen Punainen Risti –lehdessä julkaistussa artikkelissaan (1939) 

sairaalakirjastojen yleisistä tavoitteista sekä näkemyksiään siitä, miten toiminta tulisi 

Suomessa järjestää. Hänen mukaansa sairaalakirjastotoiminnan tarkoitus oli hankkia 

ajankulua niille, jotka joutuivat pitkiksi ajoiksi sairaalavuoteeseen. Tarkoitus oli myös herättää 

lukuhalua sellaisten potilaiden kohdalla, jotka muuten eivät lukemista harrastaneet. Samalla 

oli mahdollisuus saada potilaan ajatukset pois sekä omasta että muiden potilaiden sairauksista. 

Ulkoa tulevat tuoreet vaikutteet estäisivät potilasta vaipumasta välinpitämättömyyteen ja 
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tylsyyteen. Näiden tavoitteiden lisäksi Branders totesi, että myös lääkärit ovat arvioineet 

sairaalakirjastotyön terapeuttisen merkityksen suureksi.91     

Onnistuneen sairaalakirjastotoiminnan tärkeänä edellytyksenä Branders piti ennen muuta 

tehtävää suorittavan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Sairaalakirjastonhoitajalla tuli olla sekä 

vahva kirjallisuudentuntemus että hyvä ihmistuntemus. Brandersin mukaan ”hänen pitää 

mieluimmin olla tahdikas henkilö, joka hiljaa liikkuu sairaiden parissa ja joka koettaa 

ymmärtää jokaisen erikoistarpeita”. Sairaalakirjastonhoitajan tehtävä oli myös koettaa 

varovasti kehittää sairaiden kirjallista makua ja saada heidät lukemaan arvokkaampaa 

kirjallisuutta. Tästä huolimatta myös ajanvietekirjallisuudella oli oma tärkeä tehtävänsä, jota 

ei saanut unohtaa.92  

Olennaisimpana sairaalakirjastonhoitajan piirteenä ja sitä kautta edellytyksenä onnistuneelle 

sairaalakirjastotyölle Branders piti kutsumusta. Hänen mukaansa tekniset asiat olivat 

toissijaisia sen rinnalla, että sairaalakirjastonhoitaja tunsi kutsumusta juuri tälle erikoisalalle.93 

Tämän näkemyksen Branders oli ilmeisesti omaksunut osallistuttuaan The International Guild 

of Hospital Librarians -järjestön konferenssiin Sveitsissä. Kokousmatkasta kirjoittamassaan 

artikkelissa Branders (1938) toteaa, että olosuhteet sairaalakirjastoiminnan mahdollisuuksien 

suhteen vaihtelevat kaikkialla. Marjorie Robertsin mukaan yksi asia pätee kuitenkin 

kaikkialla:  

”Pitää olla kutsumus voidakseen tulla sairaalakirjastonhoitajaksi. Jokainen 
kykenee oppimaan tekniset asiat ilman suurempia vaikeuksia. Kirjaston menestys 
riippuu henkilövalinnoista. Sairaalakirjastonhoitajalla pitää olla luonnetta, 
tahdikkuutta, hänen tulee olla psykologi ja ennen kaikkea tuntea kirjat, joita hän 
lainaa”.94 

Kun Branders pohti sairaalakirjastotoiminnan organisoimista Suomessa, hänen 

lähtökohtanaan olivat kansainväliset esimerkit, ja se miten niitä voisi soveltaa Suomen 

olosuhteisiin. Siitä huolimatta että hän itse toimi SPR:n sairaalassa, jolla oli pitkä perinne 

vapaaehtoistyössä, näki hän parhaaksi pyrkiä pitkällä tähtäimellä naapurimaiden Tanskan ja  
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Ruotsin kaltaiseen kunnallisen kirjaston hoitamaan sairaalakirjastotyöhön. Suomen 

”takapajuisesta” asemasta johtuen hän kuitenkin totesi, että voisi kestää pitkään ennen kuin 

tällaiseen työhön päästään ja sillä välillä olisi mahdollista ottaa esimerkkiä Englannista ja 

järjestää vapaaehtoisia kirjastonhoitajia sairaaloihin. Tällaisen työn järjestämisestä Branders 

kirjoitti:  

”Kaupungeissa ja maaseudulla on varmasti henkilöitä, joille tämä työ sopisi, jotka 
tuntisivat kirjallisuutta ja joilla olisi psykologista silmää. Muutamien 
viikkotuntien uhraaminen sairaiden hyväksi antaisi heille suuren tyydytyksen.”95  

Toisena mahdollisuutena hän esitti, että SPR tekisi aloitteen sairaalakirjastotoiminnan 

edistämiseksi, mikäli yleisten kirjastojen taholta ei heti alkuvaiheessa saataisi aikaiseksi 

sairaaloihin ulottuvaa kirjastotoimintaa.96 

Sairaalakirjastojen perustamisen rahoituksen suhteen Branders ehdotti, että jokainen sairaala 

yrittäisi saada menoarvioonsa määräsumman sairaalakirjastoa varten. Artikkelissaan 

Sairaalakirjastot (1939) hän viittaa Ruotsista saatuihin kokemuksiin rahoituksen suhteen ja 

esittää, millaisissa summissa sairaalakirjastotoiminnan kustantaminen liikkuisi. Ruotsissa yhtä 

potilaspaikkaa kohden oli laskettu tarvittavan neljä kruunua. Kun Helsingissä oli 

potilaspaikkoja yhteensä noin 2700, riittäisi vuosittaiseksi summaksi 108 800 mk. Tämä olisi 

Brandersin mukaan varsin vaatimaton summa huomioiden, että sairaaloiden menoarviot 

kokonaisuudessaan liikkuivat useissa miljoonissa markoissa.97 
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7 KOHTI VUODEN 1961 KIRJASTOLAKIA  

7.1 Sotasairaaloiden kirjastotyö innoittajana 

Sodan syttyminen loppuvuodesta 1939 oli tapahtuma, joka loi ennalta suunnittelemattoman 

vaiheen suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehitykseen. Sotasairaaloissa alettiin järjestää 

hyvin pian sodan syttymisen jälkeen kirjastotoimintaa, josta vastasivat useat eri tahot. 

Sotilaskoti- ja Lotta Svärd -yhdistykset järjestivät kirjastotoimintaa, joka perustui 

kirjalahjoituksiin. Sodan aikana saatiin myös ensimmäisen kerran kokemuksia kunnallisen 

kirjastotyön laajemmasta ulottamisesta sairaaloihin. Vilkkaimmillaan tätä kaupungin-

kirjastojen lainauspalvelua järjestettiin 10 sotasairaalassa pääkaupungissa ja 11 sairaalassa tai 

sairaskodissa muualla Suomessa. Työtä tehtiin joko virallisen työajan puitteissa tai sen 

jälkeen. Esimerkiksi Turussa, Jyväskylässä ja Vaasassa kirjastovirkailijat hoitivat lainauksen 

työajallaan ja Tampereella työajan ulkopuolella.98  

Sotasairaaloiden kirjastotoiminnassa koulutetut kirjastonhoitajat saivat ensimmäistä kertaa 

kokemusta sairaalakirjastotyöstä. Nämä kokemukset välittyivät myös sotasairaaloiden 

ulkopuolelle, kun Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä julkaistiin 1940 kahden sotasairaalan 

kirjastonhoitajan Marjatta Heiskasen ja Leena Lappalaisen kuvaukset työstä sotasairaaloissa. 

Kummassakin kirjoituksessa välittyy se, että kirjastotyö oli erittäin antoisaa sekä potilaille, 

jotka suurella kiitoksella ottivat vastaan kirjaston että kirjastonhoitajille, joita tämä 

kiitollisuus kannusti. Samalla kirjoituksissa välittyy myös se, että sotasairaaloissa suoritetussa 

työssä oli aivan erityistä sairaalakirjastotyötä, koska kyse oli ”yhteisestä asiasta”. Heiskanen 

kirjoittaa: 

”Sairaalatyö on ollut kaikille virkailijoille yhtä mieluista, minkä huomaa siitäkin, 
että milloin joku on satunnaisesti estynyt, saa hän olla varma, että heti pari kolme 
tarjoutuu ottamaan hänen vuoronsa. Tämä uusi työmuoto ja saadut kokemukset 
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ovat myös yhdistäneet virkailijoita, ja olemme olleet iloisia voidessamme 
suorittaa osuutemme maanpuolustustyössä omalla alallamme.”99 

Sotasairaaloiden kirjastoissa oli myös mahdollisuus kokeilla käytännössä lainausjärjestelmää, 

jota Nohrströmkin oli artikkeleissaan Ruotsin ja Tanskan esimerkkien pohjalta 

sairaalakirjastoille suositellut. Hän käyttää tästä nimitystä kaksikorttijärjestelmä.100 Marjatta 

Heiskanen kuvailee järjestelmää artikkelissaan. Sairaalaan vietyjen kirjojen kirjakortit oli 

jätetty kirjastoon ja niihin oli laitettu uudet kortit. Kirjoihin oli laitettu varakortit uusiksi 

kirjakorteiksi, ja lainaustilanteessa niihin kirjoitettiin lainaajan nimi ja osaston numero. Nämä 

tiedot laitettiin myös eräpäiväliuskaan. Kirjakortit järjestettiin osastoittain, joten oli helppo 

seurata kuinka monta kirjaa osastoilla oli palauttamatta ja keiden hallussa ne olivat. 

Heiskanen oli tyytyväinen menetelmään, koska se osoittautui selkeäksi ja nopeaksi.101  

7.2 Helsinki ja Vaasa: Kunnallista sairaalakirjastotyötä omasta aloitteesta 

Sotasairaaloiden kirjastotoiminnan voi nähdä olleen tärkeä kimmoke myös Suomen 

ensimmäisen kaupungin sairaalakirjaston perustamiseen. Sota-aikana Helsingin Kivelän 

sairaalan sotilaspotilaille järjestettiin kirjastotoimintaa siten, Kallion ”haarakirjastosta” 

luovutettiin kirjoja sairaalakirjastoa varten ja kaksi kertaa viikossa haarakirjaston virkailijat 

kävivät vapaa-aikanaan järjestämässä kirjalainausta potilaille. Tämän toiminnan seurauksena 

innostuivat kirjastonhoitaja M. Kanninen ja sairaalan omaa kokoelmaa hoitanut 

sairaanhoitajatar H. Ahlbäck suunnittelemaan, että Helsingin kaupunginkirjasto voisi alkaa 

järjestää kirjalainausta kaikissa kaupungin omistamissa sairaaloissa.102  

Kirjastoalan edustajat ja sairaaloiden johtajat neuvottelivat asiasta, ja lopulta kaupungin-

kirjaston johtokunta teki 30.8.1943 esityksen kaupunginhallitukselle. Esityksen perusteluissa 

käy ilmi, että sairaalakirjastotoiminta oli jo tuttua Helsingin alueen sairaaloissa, mutta 

tehokkaamman palvelun aikaansaamiseksi se tulisi saattaa kaupunginkirjaston työmuodoksi: 

”Helsingin kaupungin sairaaloiden kirjakokoelmat olisi syytä saattaa 
ajanmukaiselle kannalle, jotta sairaalakirjastot täyttäisivät sen tehtävän, mikä 
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niillä on jo terapeuttisessakin suhteessa potilaan mielen virkistäjänä sekä vakavan 
tiedonhalun, jopa opiskelutarpeenkin tyydyttäjänä pitempiaikaisten potilaiden 
ollessa kysymyksessä. Tämän johdosta pitäisi kirjojen olla asiantuntevasti 
valittuja, niiden kirjastoteknillisen käsittelyn ja hoidon tulisi vastata 
lainausliikkeen asettamia vaatimuksia, ja lainaustoimintaa varten tulisi 
sairaaloissa olla kiertäviä kirjastovirkailijoita ja asianmukaisesti kirjastolliseen 
tarkoitukseen varattu huonetila.”103   

Alkuperäisen suunnitelman mukaan sairaalakirjastotoiminta olisi tullut ulottaa kaikkiin 

kaupunginsairaaloihin. Sairaalahallitus oli kuitenkin varovaisempi, ja ehdotti kaupungin-

hallituksen pyytäessä siltä lausuntoa, että toiminta aloitettaisiin kokeilumielessä Kivelän 

sairaalassa, vaikka kaikki sairaalat käsittävä palvelu olisi hyvä tavoite pidemmällä 

tähtäimellä.104  

Kivelän sairaalakirjaston juhlavat avajaiset 11.1.1945 ja ansiokas kutsuvierasjoukko 

kertonevat siitä, että toiminta nähtiin arvokkaana. Läsnä olivat kaupunginjohtajat Rydman ja 

Keto sekä useita sairaala-alan edustajia, mukaan lukien luonnollisesti Kivelän sairaalan 

ylilääkäri, muut lääkärit ja osa henkilökuntaa. Paikalla oli myös Valtion kirjastotoimiston 

edustajia, kaupungin kirjaston johtokunta ja kaupunginkirjaston virkailijoita sekä 

pääkaupungin sanomalehtien edustajat.105  

Avajaispuheissa tulivat esille sairaalakirjaston hyödyt kummankin katto-organisaation taholta. 

Helsingin kaupunginkirjaston johtaja tri Saarnio lausui avajaissanat ”viitaten kirjastolaitoksen 

tarkoitukseen kansalaisten sivistyksen ja tietojen kartuttajana sekä huomauttaen kirjaston 

suomien etujen kuuluvan kaikille kansalaisille, siis myöskin sairaaloiden potilaille”. Sairaalan 

vt. johtaja ylilääkäri Donner korosti ”kirjojen huomattavaa terapeuttista arvoa yleensä ja 

erinäisissä tapauksissa varsin suurtakin merkitystä potilaan yleistilalle.106   

Vastaavanlainen sairaalakirjastotyö aloitettiin Vaasassa puoli vuotta Helsinkiä myöhemmin. 

Ilmeisesti sotasairaaloiden kirjastotyö toimi sielläkin kimmokkeena, sillä Lehtikannon (1964) 

mukaan ”sotasairaalan tyhjennyttyä kirjastonhoitaja W. Mellberg tutki, olisiko mahdollista  
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järjestää kaupunginsairaalaan ajanmukaisiin menetelmiin perustuvaa kirjastotoimintaa”. 

Kaupunginvaltuusto suhtautui ajatukseen suopeasti ja sairaalakirjastotoiminta saatiin käyntiin 

kesäkuun alussa 1945.107  

Toiminta oli hieman suppeampaa kuin Helsingissä, jossa virkailija kiersi osastoilla päivittäin. 

Vaasan kaupunginsairaalassa kirjastonhoitaja Himmi Nordström kiersi osastoilla kahtena 

päivänä viikossa, mutta viipyi sairaalassa niin kauan, että kaikki halukkaat saivat luettavaa. 

Helsingissä potilas sai tilata haluamiaan kirjoja myös kaupunginkirjastosta, Vaasan kohdalta 

mainitaan, että potilaille välitettiin heidän haluamaansa ammattikirjallisuutta pääkirjastosta. 

Vaasan kaupunginsairaala lopetti toimintansa 1956, minkä jälkeen sairaalakirjastotoimintaa 

jatkettiin kaupungin ylläpitämässä sisätautisairaalassa, joka lakkautettiin heinäkuussa 1963.108  

Kirjastoalan toimijat kiinnittivät paljon huomiota siihen, kuinka paljon lainatusta materiaalista 

oli tietokirjallisuutta. Ilmeisesti haluttiin tuoda esiin, että sairaalakirjastoista ei lainattu 

ainoastaan kevyempää kirjallisuutta, vaan se täytti tehtävänsä myös potilaiden 

sivistyspyrkimyksissä. Esimerkiksi Lehtikannon (1964) mukaan Vaasan kaupunginsairaalan 

kirjastossa tietokirjallisuuden määrä muusta kirjallisuudesta 1949 oli 31,1 %.109 

Komiteanmietinnön (1949) mukaan Kivelän sairaalan ja Marian sairaalan kirjastoissa 

Helsingissä vastaava määrä oli 43,6 %.110  

7.3 Odotus palkitaan: Vuoden 1961 kirjastolaki  

Uutta kirjastolakia suunnitteleva komitea aloitti työnsä heti sodan päättymisen jälkeen 1946. 

Komitea luovutti mietintönsä 1949, mutta kesti vielä yhden vuosikymmenen verran, ennen 

kuin uusi kirjastolaki astui voimaan 1962. Sairaalakirjastotoiminnan kehittäminen oli yksi osa 

komitean suunnittelutyötä. Seuraavassa käsitellään ensin komiteanmietinnön sairaalakirjastoja 

koskevaa osuutta, jotta voitaisiin analysoida, mitkä seikat se oli nostanut keskiöön aiempaan 

keskusteluun nähden. Tämän jälkeen käsitellään kyseistä lakia laajemmassa 
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yhteiskunnallisessa kontekstissa, jotta voitaisiin pohtia, miksi yleisten kirjastojen hoitamasta 

sairaalakirjastotyöstä tuli vallitseva käytäntö Suomessa.  

Kansankirjastolainsäädännön uudistamiseksi asetetun komitean puheenjohtajana toimi Valtion 

kirjastotoimiston johtaja Helle Kannila, ja jäseninä olivat filosofian maisterit Aarne Einar 

Eskola, Mauno Kanninen, Raoul Palmgren, Elsa Bruun sekä professori Lauri Oskar Theodor 

Thudeer, pääjohtaja Yrjö Oskar Ruutu ja arkistonhoitaja Helvi Raatikainen. Sihteeriksi 

valittiin filosofian maisteri M.K. Närhi, mutta hänen erottua toimesta sairauden vuoksi, tuli 

sihteeriksi maaliskuun alussa 1948 filosofian maisteri Laura Vöry. Lisäksi komitea kuuli 

useita eri asiantuntijoita mietintöä valmisteltaessa. Sairaalakirjastoja koskevissa kysymyksissä 

kuultiin lääkintöhallituksen pääjohtaja Oskari Reinikaista. Komitea oli myös hankkinut tietoa 

eri maiden kirjastolainsäädännöstä. Nämä tiedot oli saatu kirjallisuudesta ja eri maiden 

kirjastotoimen edustajilta.111  

Mietinnössä sairaalakirjastot oli asetettu ”muiden yleissivistyksellisten kirjastojen” ryhmään. 

Muita ryhmään kuuluneita kirjastoja olivat sokeain kirjasto, merimieskirjastot, 

metsätyömaiden kirjastot, varusmieskirjastot sekä vankiloiden kirjastot. Yleisesti todettiin, 

että yhteiskunnassa on väestöryhmiä, joilla ei ole tilaisuutta käyttää yleisiä kirjastoja ja että 

erityisesti sairaaloiden potilaat ja erilaisten huoltolaitosten hoidokit, eräiden työalojen tekijät 

ja sotilaat elivät ympäristössä, jossa kirjastot olisivat erityisen tarpeellisia.112 

Sairaalakirjastojen tarpeellisuuden yksityiskohtaisemmissa perusteluissa esiintyvät Kyllikki 

Nohrströmin artikkeleista tutut argumentit. Komiteanmietinnön mukaan: ”Sairaille kirjat ovat 

suosittua ja sopivaa ajanvietettä, joka estää sairaudesta ja pakollisesta toimettomuudesta 

aiheutuvan masentuneisuuden pääsemästä valtaan ja jolla voi myös eräänlaisena ’henkisenä 

työterapiana’ olla suorastaan tervehtymistä edistävä vaikutus.” Tässä vaiheessa voitiin jo 

viitata Suomesta saatuihin kokemuksiin ja todeta: ”Kokemus on osoittanut, että varsinkin 

pitkäaikaiset sairaalapotilaat käyttävät mielellään toipumisaikaa suunnitelmalliseen 

lukemiseen ja opiskeluun, jos heillä vain on mahdollisuus saada sopivaa kirjallisuutta.” 

Tämän jälkeen viitattiin sairaalakirjaston PR-tehtävään tai pikemminkin lukuhalun herättäjänä  
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toimimiseen: ”Käytännössä on useasti voitu havaita, että moni henkilö vasta sairaalassa on 

oppinut tajuamaan, mitä kirjallisuudella on hänellekin annettavana, koska hänelle vasta täällä 

on järjestynyt aikaa lukemiseen.” Näiden perusteiden onnistumisen ehtona kuitenkin 

korostettiin, että kirjallisuuden tulee olla hyvin valittua ja potilaalla tulee olla tilaisuus saada 

ohjausta kirjallisuuden valitsemisessa.113 

Myös Else Brandersin työ tuli mainituksi mietinnössä. Suomalaista sairaalakirjastotyön 

historiaa kuvailtaessa sanotaan:  

”Meillä on 1930-luvulta lähtien alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota 
sairaalakirjastokysymykseen. Helsingissä Suomen Punaisen Ristin sairaalassa 
ruvettiin v. 1937 yksityisestä aloitteesta suorittamaan kirjastotyötä säännöllisin 
käynnein sairaalan eri osastoilla”. 114   

Tämä on hieman harhaanjohtava tieto, koska kyseiseen sairaalaan perustettiin kirjasto jo 

samana vuonna (1932) kun se avattiin. Tuolloin sitä hoiti muun työnsä ohella ylihoitajatar 

Berrit Kihlman, kuten edellä kerrottiin. Ilmeisesti Brandersin työn kokopäiväisyys teki 

merkittäväksi mainita juuri sen vuoden, jolloin hän aloitti. Kenties näin suppea maininta ja 

hieman harhaanjohtava tieto kertovat siitä, että vapaaehtoislinjan saavutuksia ei pidetty 

erityisen merkittävinä, kun tavoitteena oli perustella kunnallisen sairaalakirjastotyön etuja. 

Myöskään ei ole mainittu Brandersin toimintaa The International Guild of Hospital Librarians 

-järjestön parissa.  

Komiteanmietinnössä näkyy myös selvästi, että amerikkalainen sairaalakirjastotyön linja on 

tärkeämpi esikuva kuin englantilainen, sillä jälkimmäisestä ei ole kansainvälisessä vertailussa 

mitään mainintaa. Pohjoismaisia sairaalakirjastomalleja pidetään tärkeinä esikuvina: 

”Kun Skandinavian maissa, joiden kirjasto-olot monessa suhteessa ovat 
samanlaiset kuin meidän, yleinen kirjastolaitos on suuressa mitassa ulottanut 
toimintansa mainittujen väestöryhmien kirjastontarvetta tyydyttämään, esitetään 
asianomaisessa yhteydessä tietoja, miten mainituissa maissa asia on järjestetty”.  
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Myös Tanskan ylivertaisuus todetaan, sillä sitä käsittelevässä kappaleessa mainitaan Tanskan 

sairaalakirjasto-olojen olevan Skandinavian parhaat.115 

Sotasairaaloissa tapahtuneen kirjalainauksen merkitys ja kannustava vaikutus tuodaan myös 

hyvin esille. Mietinnössä todetaan, että sodan aikana monet eri tahot järjestivät tätä työtä. 

Erityismaininta annetaan sotilaskotiyhdistyksille. Samalla kerrotaan, kuinka sotasairaaloissa 

suoritetusta kirjastotyöstä oli se etu, että kirjastonhoitajat saivat käytännön kokemusta 

sairaalakirjastotyöstä.116  

Ehdotukset valtionavun määristä riippuivat sairaalakirjaston sijainnista ja omistussuhteesta. 

Ensinnäkin ehdotettiin, että kuntien omistamissa sairaaloissa ei erillistä avustusta tarvittaisi, 

koska niiden kirjastotyö voitaisiin suorittaa yksinkertaisesti laajentamalla kunnallisen 

kirjaston palvelut niihin. Tässä kohtaa viitattiin Helsingin ja Vaasan hyviin kokemuksiin 

kyseisestä järjestelytavasta. Myös kunnan omistamat kunnalliskodit, lastenkodit ja muut 

huoltolaitokset luokiteltiin tähän ryhmään. Valtion omistamat sairaalat koettiin hankaliksi, 

koska niissä kirjastojen tarvetta pidettiin erityisen suurena johtuen siitä, että potilaiden 

omaisilla oli pitkien kulkuyhteyksien vuoksi hankala käydä vierailuilla. Tämän vuoksi 

ehdotettiin, että maalaiskunta tai kauppala saisivat 90 % valtionapua valtion tai kuntayhtymän 

omistaman sairaalan kirjastotoimintaan. Kaupungeille ehdotettiin 75 % valtionapua 

vastaavista kuluista. 117 

Uusi vuoden 1961 kirjastolaki, joka astui voimaan 1.4.1962, tarjosi sairaaloiden ja laitosten 

kirjastojen mittavamman valtionavun, kuin lakia valmistellut komitea oli ehdottanut. Lain 

mukaan (5 § 3 mom.) ”jos kunta tai kuntainliitto ylläpitää kirjastoa valtion, kuntainliiton tahi 

kunnan omistamassa sairaalassa tai huoltolaitoksessa, annetaan sille valtionapua 90 prosenttia 

tämän kirjaston 6 §:ssä luetelluista menoista”. Tämä merkitsi siis sitä, että ensinnäkin 

porrastus avustuksesta oli otettu pois ja sitä, että myös kunnan omat sairaalat ja 

huoltolaitokset liitettiin avustuksen piiriin. 118 
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Laissa huomioitiin myös yksityisestä aloitteesta mahdollisesti järjestettävä sairaala-

kirjastotoiminta. Lain 11. §:n mukaan:  

”Suomen kansalaiselle sekä kotimaiselle yhteisölle ja säätiölle voidaan valtion 
tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetusta määrärahasta myöntää 
opetusministeriön harkinnan mukaan valtionapua yksityisin varoin ylläpidettyyn 
kirjastotoimintaan sairaaloissa, parantoloissa, vanhain- ja lastenkodeissa, 
työmailla, sotilaskodeissa, laivoissa, majakoissa ja muissa niihin verrattavissa 
paikoissa, ehdolla, että kirjaston hoidossa noudatetaan kouluhallituksen antamia 
yleisiä ohjeita.” 119 

Uutta vuoden 1961 kirjastolakia ja sen syntyvaiheita on analysoinut Mäkinen (2001) 

artikkelissaan The Golden Age of Finnish Public Libraries: Institutional, Structural and 

Ideological Background since the 1960’s. Mäkisen mukaan komitean luovuttaessa mietintönsä 

1949, aika ei ollut otollisen sen hyväksymiselle. Sodan jälkeen oli tehty paljon 

yhteiskunnallisia uudistuksia, joten 1940-luvun lopussa oltiin tilanteessa, jolloin suurin 

uudistusaalto oli jo mennyt ohi. 1950-luku osoittautuikin kirjastolain suhteen odotuksen 

vuosikymmeneksi. Asian etenemistä esti milloin hallitusten lyhytikäisyys, milloin 

Valtiovarainministeriön arvoit siitä, että suunniteltu kirjastotoiminta tulisi liian kalliiksi. 1950-

lukua hallitsi tasainen taloudellinen kasvu, mutta myös heikot hallitukset ja suurempien 

yhteiskunnallisten uudistusten puute.120 

Kun kirjastolaki viimein hyväksyttiin, oli se varsin avokätinen. Edellä tuli ilmi 

sairaalakirjastojen odotettua parempi valtionosuus, mutta sama linja oli myös muussa 

kirjastotoiminnassa. Toinen laissa mainittu erikoispalvelu oli kirjastoautot, mikä myöhemmin 

vaikutti ratkaisevasti kirjastoverkossa tapahtuneisiin muutoksiin. Myös kirjastorakennuksiin 

suunnattiin varoja. Mäkinen näkee lain avokätisyyden olevan osittain seurausta päättäjien 

huonosta omatunnosta kirjastojen suhteen. Koska kirjastotoiminta oli niin pitkäksi aikaa 

jätetty unohduksiin, oli aika korjata tämä puute.121  

Kirjastolain ja sitä seuranneen suomalaisten yleisten kirjastojen menestyskauden alkamisen 

voi Mäkisen mukaan nähdä olevan seurausta yleisestä hyvinvointivaltiokehityksestä. 

                                                
119 Kirjastolaki 1961. 
120 Mäkinen 2001, 119.  
121 Mäkinen, 2001, 120 ja 127.   
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Erityisesti voidaan kiinnittää huomiota siihen, että pohjoismaisessa hyvinvointivaltion 

mallissa hallitseva periaate on universalismi; palvelut on tarkoitettu kaikelle kansalle, ei 

pelkästään tarkkaan määritellyille erityisryhmille. Julkinen sektori on pääasiassa vastuussa 

terveys-, koulutus- ja sosiaalisista palveluista. Tässä mielessä yleisten kirjastojen periaatetta 

palvella kaikkia kansan osia voidaan pitää jopa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

edelläkävijänä.122 Myös kunnallista sairaalakirjastotoimintaa voidaan näin ollen pitää 

seurauksena hyvinvointivaltiokehityksestä, jossa sen toinen katto-organisaatio kirjasto pyrki 

ulottamaan toimintansa niiden yhteiskunnan jäsenten ulottuville, jotka lyhyemmän tai 

pidemmän aikaa joutuivat olemaan kykenemättömiä käyttämään tavallisia kunnallisia 

kirjastopalveluja.  

8 DISKUSSIO 

Tutkielmassa haettiin vastausta siihen, miten sairaalakirjastotoiminta alkoi kehittyä Suomessa. 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedettiin, että vaikutteet toiminnan aloittamiseen tulivat 

ulkomaisista esimerkeistä, ja että suomalaisilla toiminnan kehittäjillä oli erilaisia malleja siitä, 

miten sairaalakirjastotoiminta tulisi organisoida. Tässä tutkielmassa näiden toimijoiden 

taustoja problematisoitiin uudella tavalla, ja lisäksi tarkasteltiin sairaalakirjastotoiminnan alun 

piirteitä kansainvälisellä tasolla. Tutkimusajanjakso katsottiin alkaneeksi 1930-luvun alusta, 

jolloin keskustelu sairaalakirjastotoiminnan kehittämisestä alkoi. Tutkimusajanjakso päättyi 

vuoden 1961 kirjastolakiin, joka tarjosi 90 %:n valtionosuuden sairaalakirjastoille ja aloitti 

näin uuden kauden suomalaisessa sairaalakirjastotoiminnan kehittymisessä.  

Kun keskustelu suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehittämisestä 1930-luvun alkupuolella 

alkoi, oli toiminta tunnettua jo useissa muissa maissa. Englanti ja Amerikka olivat aloittaneet 

toiminnan ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Niissä kehittyneet linjat olivat erilaisia; 

Englannissa järjestöt hoitivat toimintaa vapaaehtoistyönä, Amerikassa oli jo tässä vaiheessa 

järjestynyt käytäntö, jossa kunnallisen kirjastotoiminnan tehtäväksi nähtiin toiminnan 

ulottaminen myös sairaaloihin. Myös muissa Pohjoismaissa, joihin amerikkalaiset 

kirjastovaikutteet muutenkin heijastuivat, oli jo saatu aikaan yhteistyötä kunnallisen kirjaston 

                                                
122 Mäkinen 2001, 124.  
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ja sairaalan välillä, mitä pidettiin toimivana mallina. Tässä vaiheessa heräsi keskustelu 

suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehittämisestä ja tilannetta alettiin vertailla muihin 

maihin ja hakea sieltä esikuvia.  

Aluksi tutkielmassa selvitettiin, keitä olivat varhaisen suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan 

kehittämiseen vaikuttaneet toimijat. Osin aikaisemman tutkimuksen perusteella toimijoiksi 

rajattiin toimijoita kahden eri linjan takaa. Kirjastoliikkeen linja perustui amerikkalaisen 

PLM:n mukaiseen näkemykseen, jossa sairaalakirjastotyö kuului yleisten kirjastojen 

hoidettavaksi. Vapaaehtoistyöhön perustuva linja perustui Englannissa alkunsa saaneeseen 

malliin, jossa erilaisten järjestöjen suorittamalla vapaaehtoistyöllä oli suuri merkitys. 

Merkittävämpänä vapaaehtoislinjan edustana Suomessa tarkasteltiin sairaalakirjastonhoitaja 

Else Brandersin toimintaa.  

Tutkielmassa haettiin vastausta siihen, mikä varhaisia toimijoita motivoi kehittämään 

suomalaista sairaalakirjastotoimintaa. Kirjastoliikkeen parissa toimineiden artikkeleita 

tutkimalla voitiin löytää kaksi merkittävää tekijää, jotka saivat heidät toimimaan 

sairaalakirjastojen kehittämiseksi. Valtion kirjastotoimiston amanuenssi Kyllikki Nohrström 

huomioi useaan otteeseen, että suomalaisen kirjaston on tarkoitus olla kaikkien ulottuvilla, 

olivatpa he terveitä tai sairaita. Kyse oli PLM:n mukaisesta universalismin periaatteesta, joka 

tuli esille myös Mäkisen tutkimuksessa sairaalakirjastoista. Tämän vuoksi katsottiin tärkeäksi 

saada aikaan toimintaa, jossa kunnallinen kirjastotoimi ulottaisi toimintansa myös sairaaloihin 

perustamalla sinne omia yksiköitä. Uutena tietona tässä tutkimuksessa tuli ilme, että 

kirjastoliikettä motivoinut seikka oli myös sairaalakirjastotoiminnan merkitys kirjaston PR-

työnä. Kirjastojen käyttö ja lukemisharrastus eivät vielä 1930-luvulla olleet levinneet kaikkiin 

kansankerroksiin ja lukemista saatettiin pitää jopa ajanhukkana. Helle Kannilan esiintuoma 

käsite, joka esiintyi Kirjastonhoidon oppaan useissa eri painoksissa, oli ”kirjastotoiminnan 

laajentaminen”, jonka eräs tarkoitus oli houkutella lisää asiakkaita kirjastoon 

kansansivistyksen pariin. Ajatus oli peräisin amerikkalaisesta kirjastonhoidon oppaasta. 

Laajennettuun kirjastotoimintaan katsottiin kuuluvaksi opintokerhoja, esitelmiä ja satutunteja, 

mutta myös sairaalakirjastotoiminta katsottiin yhdeksi sen muodoksi.  

Vapaaehtoistyöntekijä Else Brandersin motiivit sairaalakirjastotyön kehittämiseen olivat 

lähtöisin hänen henkilökohtaisesta taustastaan. Hänen taustansa ruotsinkielisessä 
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sivistyneistössä edusti yhteiskuntaluokkaa, jossa naisille oli tyypillistä tehdä vapaaehtoista 

hyväntekeväisyystyötä. Perheensä varallisuuden ansiosta tämä järjestely kävi hyvin myös 

hänelle, sillä taloudelliset pakotteet eivät rajoittaneet hänen toimintaansa. Hän tuskin aavisti 

nuorempana päätyvänsä sairaalakirjastonhoitajaksi, mutta useiden elämänvaiheiden kautta 

hänelle kertyi tietoa kummastakin maailmasta; Kirjatuntemuksen hän sai kotinsa kautta, 

olihan hänen isänsä kirjakauppias, ja sairaalatoimintaan hän sai kosketuksen opiskelemalla 

äitinsä tavoin sairaanhoitajaksi. Lisäksi laaja kielitaito auttoi varmasti kansainvälisten 

kontaktien luomisessa. Brandersia toimintaan motivoi syvä henkilökohtainen kiinnostus alaa 

kohtaan sekä ne perhetaustasta kumpuavat resurssit, joita hän huomasi voivansa hyödyntää 

työssään.  

Kirjastoliikkeen toimijoiden esikuvia ja tiedonhankintaa tarkasteltiin analysoimalla heidän 

kirjoittamiaan artikkeleita. Ilmeisesti Valtion kirjastotoimistoon oli tilattu useita ulkomaisia 

kirjastoalan lehtiä, koska useissa artikkeleissa mainittiin lähteeksi jokin ulkomainen lehti tai 

siteerattiin niissä olleita lausuntoja. Lisäksi tietoa saatiin opintomatkoilta ulkomaille. 

Opintomatkoja tehtiin tarkoituksena tutustua jonkin maan kirjasto-olosuhteisiin, ja muutama 

opintomatkaaja vieraili samalla myös sairaalakirjastoissa. Esimerkiksi Kannila vieraili 

Tukholmassa sairaalakirjastossa ja Närhi vieraili Göteborgissa. Varsinaista käytännön 

kokemusta yleisten kirjastojen sairaalakirjastotyöstä saatiin laajemmin toisen maailmansodan 

aikana.  

Kirjastoliikkeen edustajien kuvailuissa muiden maiden sairaalakirjastoista huomio kiinnittyy 

siihen, että amerikkalaista ja pohjoismaista sairaalakirjastotoimintaa arvostettiin eniten. 

Amerikkalaisen kirjastoliikkeen nähtiin jo toteutuvan hyvin muissa Pohjoismaissa, minkä 

vuoksi esimerkkiä haettiin mieluusti naapurista. Vuosisadan alussa Norja oli ollut johtava 

kirjastomaa, mutta Tanska alkoi pian saavuttaa sitä. Myös sairaalakirjastotoiminnan osalta on 

havaittavissa, että suomalaiset pitivät 1930-luvulla erityisesti tanskalaista sairaalakirjasto-

toimintaa hyvänä esikuvana johtuen siitä, että sen kirjasto-olot ylipäätään vastasivat 

suomalaisia ja täten sen pitkälle kehittynyt sairaalakirjastotyö oli hyvä malliesimerkki 

Suomelle.  

Else Brandersin tiedonhankintaa tutkittiin Mustelinin elämänkerta-artikkelin avulla sekä 

kahden Brandersin itsensä kirjoittaman artikkelin avulla. Hän oli ainoa suomalainen, joka 
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hankki ja välitti tietoa toisenlaisesta suuntauksesta, vapaaehtoistyöhön perustuvasta 

sairaalakirjastotoiminnasta. Branders liittyi jäseneksi englantilaiseen The International Guild 

of Hospital Librarians –järjestöön, joka painotti vapaaehtoistyön merkitystä 

sairaalakirjastotoiminnassa. Hän oli vuosia kirjeenvaihdossa yhdistyksen sihteerin Marjorie 

Robertsin kanssa. Tätä kautta hän sai suoran kontaktin arvokkaan ja vaikutusvaltaisen 

sairaalakirjastovaikuttajan kanssa. Lisäksi Branders oli kirjeenvaihdossa myös muiden 

sairaalakirjastotoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneiden ulkomaisten tahojen kanssa. 

Hän myös kävi ainakin kerran edellä mainitun englantilaisen järjestön konferenssissa 

Sveitsissä ja vieraili Tukholmassa sairaalakirjastossa tarkastelemassa toimintaa paikallisissa 

olosuhteissa. Käytännön kokemusta sairaalakirjastotyöstä Branders sai omasta päivittäisestä 

toiminnastaan SPR:n sairaalakirjastossa. 

Kun toimijat pohtivat miten sairaalakirjastotoiminta Suomessa tulisi järjestää, oli 

kirjastoliikkeen pohjana kansainväliset esikuvat ja Brandersin näkemyksen pohjana 

kansainvälisten esikuvien lisäksi käytännön työkokemus. Tämän pohjalta hahmoteltiin 

Suomeen soveltuvia käytäntöjä. Kummatkin huomioivat erot maaseudun ja kaupunkien 

välillä. Oli selvää, että kaupungeilla oli huomattavasti paremmat resurssit tarjota 

sairaalakirjastopalveluja, koska yleiset kirjastot olivat kaupungeissa huomattavasti 

kehittyneempiä kuin maaseudulla. Kirjastoliike kannatti selkeämmin sitä, että missä vain 

voidaan, tulisi kunnallisen kirjaston ulottaa palvelunsa sairaalaan tai ainakin antaa kirjastoihin 

yksittäisiä teoksia lainaan. Branders sen sijaan oli sitä mieltä, että pitkällä tähtäimellä tulisi 

kyllä pyrkiä kunnallisen kirjaston ja sairaalan yhteistyöhön, mutta ainakin aluksi 

vapaaehtoistyön merkitys olisi suuri. Kenties Branders ajatteli Englannin mallin mukaista 

sairaalakirjastonhoitajien koulutusta, jossa mukana olisi sekä kirjastonhoitajia että 

kirjastoliikkeen ulkopuolisia vapaaehtoisia työntekijöitä. Kirjastoliikkeen mukaan heidän 

ihanteidensa mukainen sairaalakirjastotyö sisälsi ammattikoulutuksen saaneen 

kirjastonhoitajan sekä laadukkaat kokoelmat. Branders painotti omien esikuviensa mukaisesti, 

että henkilökohtainen kutsumus työhön oli tärkeintä ja kirjastotekninen osaaminen vasta 

toisarvoista, koska teknisten asioiden opetteleminen ei olisi erityisen vaativa tehtävä. 

Kirjastoliikkeellä oli argumentointinsa tukena myös lääkäreiden mielipiteitä. Nämä 

mielipiteet oli saatu, kun 1932 sairaalakirjastokartoituksen yhteydessä oli kysytty, mitä mieltä 

lääkärit olivat sairaaloiden ja kunnallisen kirjaston yhteistyöstä. Lienee selvää, että esiin 
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haluttiin nostaa vastaukset, jotka olivat kirjastoliikkeen kannalta suotuisia. Kyselyn 

alkuperäisiä vastauksia ei ole säilynyt, mutta niissä joita Kansanvalistus ja Kirjastolehdessä 

siteerattiin, olivat lääkärit vakuuttuneita lukemisen terapeuttisesta merkityksestä ja lisäksi sitä 

mieltä, että yhteistyö kunnallisen kirjaston kanssa olisi erittäin suotavaa mm. laadukkaiden 

kokoelmien aikaansaamiseksi. Lääkäreiden mielipiteissä erityisesti pitkäaikaissairaaloita 

koskien tuli esille, että sairaalakirjastot tarjoaisivat mahdollisuuden myös opiskeluun tai omaa 

työalaa koskevan tiedon hankkimiseen. Myös tämä oli tärkeä teema kirjastoliikkeen 

argumentoinnin pohjana; Ei ollut tarkoitus tarjota ainoastaan ajanvietekirjallisuutta, vaan 

yhteiskunnalle olisi hyötyä siitä, että kirjaston valistus- ja sivistystavoitteet ylettyisivät myös 

sairaaloihin. Erona Englantiin, ainakaan tämän lähdeaineiston puitteissa ei tullut ilmi, että 

lääkärit olisivat mitenkään vastustaneet ajatusta sairaalakirjastotoiminnasta.  

Tutkielman tehtävänä oli myös vertailla Suomen sairaalakirjastokehitystä muiden maiden 

vastaavaan ja pohtia, miksi kunnallisesta sairaalakirjastotyöstä tuli vallitseva käytäntö 

Suomessa. Lähtötilanne 1930-luvun alussa oli heikompi kuin kehittyneissä kirjastomaissa. 

Englanti ja Amerikka olivat aloittaneet sairaalakirjastotoiminnan jo ensimmäisen 

maailmansodan aikoihin. Myös muissa Pohjoismaissa oli jo 1920-luvulla harjoitettu 

kunnallisen kirjastotoimen ja sairaalan välistä yhteistyötä, vaikka rahoituksen suhteen olikin 

useita erilaisia käytäntöjä. Lähtötilanne ei ole sikäli yllättävä, että myös muu kirjastotoiminta 

oli esimerkiksi Pohjoismaihin verrattuna vielä jäljessä.  

Suomessa sairaalakirjastotyö lähti viimeistään 1930-luvun lopussa kulkemaan suuntaan, jossa 

Suomen kirjastoseura ja Valtion kirjastotoimisto ohjasivat kehitystä tavoitteenaan se, että 

sairaalakirjastotyöstä tulisi osa kunnallista kirjastotyötä. Tästä huolimatta rinnalla eli myös 

vapaaehtoistyöhön perustuva linja, joka oli lähinnä Else Brandersin esille tuoma, kuten edellä 

tuli ilmi. Vapaaehtoistyötä oli varmasti myös muissa kunnallisen työn linjan omaksuneissa 

maissa, mutta sen laajuutta on tässä tutkielmassa mahdoton selvittää. Voinee nähdä, että 

sairaalakirjastojen kehitys oli jokaisessa maassa seurausta siitä, millainen kirjastokehitys 

siellä muutoin oli. Jos kirjastolaitos oli vahva ja erityisesti amerikkalaisvaikutteinen, se 

levittäytyi helpommin sairaaloihin. Jos kirjastoliike puolestaan ei ollut erityisen vahva, nousi 

vapaaehtoistyö tärkeämpään rooliin. Tämä tukee myös Groundstroemin havaintoa 

sairaalakirjastomuotojen leviämisestä. Kenties Else Brandersin suunnitelmat vapaaehtoisesta 
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sairaalakirjastotyöstä olisivat saaneet enemmän tuulta alleen, jos suomalainen kirjastoliike 

olisi ollut heikompi ja vähemmän amerikkalaisvaikutteinen.  

Suomalaisessa sairaalakirjastokehityksessä toisella maailmansodalla oli sama vaikutus, kuin 

Amerikassa ja Englannissa oli ollut ensimmäisellä maailmansodalla. Sotasairaaloissa alettiin 

järjestää lainaustoimintaa, joka kannusti myös rauhan aikaiseen sairaalakirjastotoimintaan. 

Samalla kirjastonhoitajat saivat arvokasta työkokemusta sairaalakirjastoista. Amerikassa tämä 

tehtiin kirjastoliikkeen aloitteesta ja koulutettujen kirjastovirkailijoiden avulla, kun taas 

Englannissa mittava hyväntekeväisyys useiden eri toimijoiden taholta sai aikaan 

sotasairaaloiden kirjalainaustoimintaa. Suomessa toisen maailmansodan aikaan 

sotasairaaloissa toimi sekä kunnallisen kirjaston virkailijoita että kahden järjestön, Lotta 

Svärdin ja Sotilaskoti-yhdistyksen, lainausta. Joissain tapauksissa kunnallinen kirjasto 

luovutti kirjoja, joiden lainaamisesta edellä mainitut järjestöt vastasivat. Toiminnan merkitys 

oli kuitenkin sama kuin muissa maissa; Sotasairaaloiden kirjastotyö otettiin vastaan suurella 

kiitollisuudella ja se kannusti myös rauhanaikaisen sairaalakirjastotoiminnan kehittämiseen. 

Samalla sotasairaalatyöstä saatiin myös arvokasta käytännön työkokemusta. 

Suomalaisen sairaalakirjastotoiminnan kehityksessä merkillepantavaa on nopeus, jolla se 

tapahtui. Vielä 1930-luvun alussa Suomen voi nähdä olleen selkeästi naapurimaita jäljessä, 

koska kunnallista kirjastotyötä sairaaloissa ei ollut edes kokeiltu, mutta vuoden 1961 

kirjastolain myötä päästiin tilanteeseen, jossa sairaalakirjastot saivat 90 %:n valtionavun 

toimintaansa. Kun tarkastelun siirtää laajempaan yhteiskunnallisen kontekstiin, voi huomata 

että muukin yhteiskunnallinen kehitys Suomessa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen 

nopeasti; Suomen hyvinvointi-yhteiskuntakehitys alkoi ja myöhään, mutta tapahtui nopeasti, 

ja sama kehityslinja kuvaa myös suomalaisen kirjastoliikkeen ja sen myötä kunnallisen 

sairaalakirjastotoiminnan kehittymistä. Kunnallisen kirjaston suorittama sairaalakirjasto-

toiminta 1960-luvulla oli uuden hyvinvointivaltion palvelu, jonka laatu ja laajuus ylittivät 

reilusti 1930-luvun kirjastoliikkeen visiot toiminnan mahdollisuuksista.   

 

  



 53

LÄHTEET: 

Artikkelit:  

Branders, E. 1938. På kongress med The International Guild of Hospital Librarians. Epione. 
Nro 7–8. 

Branders, E. 1939. Sairaalakirjastot. Suomen Punainen Risti. Nro 3.  

Heiskanen, M. 1940. Kirjastotyötä Turun sotasairaaloissa. Kansanvalistus ja Kirjastolehti. 
Nro 2–3. 

Kannila, H. 1939. Hauska päivä sairaalassa. Suomen kuvalehti. Nro 6.   

Nohrström, K. 1934. Sairaaloiden kirjastot. Kansanvalistus ja Kirjastolehti. Nro 4.  

Nohrström, K. 1939. Sairaalakirjastotyö kunnallisen kirjaston toimintamuotona. 
Kansanvalistus ja Kirjastolehti. Nro 5.  

Nohrström, K. 1941. Sairaalakirjastoista. (Yleisessä kirjastokokouksessa 8.6.1941 pidetty 
esitelmä). Kansanvalistus ja Kirjastolehti. Nro 5.   

Närhi, M.K. 1938. Mielenkiintoisia työmuotoja Pohjoismaiden ja Saksan kirjastoissa. 
Kansanvalistus ja Kirjastolehti. Nro 7.  

Sairaalain kirjastokysymys. 1938. Kansanvalistus ja Kirjastolehti. Nro 7.   

Suomen Kirjastoseuran kiertokirje kaupunkien ja kauppaloiden kirjastojen johtokunnille 
sairaalakirjastoasiasta. 1939. Kansanvalistus ja kirjastolehti. Nro 5. 

Wirla, E. 1945. Ensimmäinen kaupungin sairaalakirjasto aloittanut toimintansa. 
Kansanvalistus ja kirjastolehti. Nro 1.  

Kirjallisuus:  

Cannelin, H. 1922. Kirjastonhoidon opas. Helsinki.  

Cannelin, H. 1931. Kirjastonhoidon opas. Helsinki.  

Eskola, E. 2004. Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918–1939. Tampere: 
Tampereen yliopisto. 

Groundstroem, M. 1980a. Laitoskirjastojen kehitys. Teoksessa: Groundstroem, M. (toim.) 
Laitoskirjastotoiminnan opas. Helsinki: Suomen kirjastoseura, 44–67. 



 54

Groundstroem, M. 1980b. Laitoskirjaston toimiala ja tehtävät. Teoksessa: Groundstroem, M. 
(toim.) Laitoskirjastotoiminnan opas. Helsinki: Suomen kirjastoseura, 7–17.   

Kannila, H. 1941. Kirjastonhoidon opas. 3. Korjattu painos. Helsinki.  

Koski, P. 1985. Tiedon tuntijat: Suomen kirjastoseura 1910–1985. Helsinki: Suomen 
kirjastoseura. 

Lehtikanto, M. 1964. Vaasa kirjastokaupunkina. Vaasa: Vaasan kaupunki.  

Mustelin, O. 2001. En osjälvisk längtan att skänka forskningen ett starkt stöd. Turku: Åbo 
Akademis förlag.  

Mäkinen, I. 2001. The Golden Age of Finnish Public Libraries: Institutional, Structural and 
Ideological Background since 1960’s. Teoksessa: Mäkinen, I. (toim.) Finnish Public Libraries 
in the 20th Century. Tampere: Tampere University Press. 

Rosén, G. 1977. Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877–1977. Helsinki: 
Suomen Punainen Risti.  

Sturt, R. 1980. Hospital Libraries in England and Wales to 1960. Teoksessa: Going, M. 
(toim.) Hospital Libraries. Lontoo: Library Association, 27–59. 

Vatanen, P. 2002. Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi. Yleisten 
kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura.  

Käsikirjoitukset ja opinnäytteet:  

Hirvimäki, E. 1986. Sairaalakirjastotyöstä sosiaaliseen kirjastotyöhön: Näkökulmia 
yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksesta kirjaston sosiaalisten erityistyömuotojen 
kehitykseen Saksan liittotasavallassa. Tampereen yliopisto. Kirjastotieteen ja informatiikan 
laitos, pro gradu –tutkielma.  

Mäkinen, I. 2006. Sairaalakirjastot Suomessa. Julkaisematon käsikirjoitus.  

Pöysälä, P. 1966. Kunnallinen laitoskirjastotoiminta Suomessa. Tampereen yliopisto. 
Kirjasto-opin tutkielma.  

 
 



 55

Säädökset:  

Komiteanmietintö 1950:1. Kirjastolainsäädännön uudistamista varten asetetun komitean 
mietintö. Hki 1950.  

Kansankirjastolaki 20.4.1928/131. 

Kirjastoasetus 30.3.1962/268. 

Kirjastolaki 14.3.1961/235. 

Elektroniset lähteet: 

Forsius, A. 2002. Tuberkuloosin hoito Suomessa. Saatavana: 
<http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tubsuomi.html>. Viitattu 24.7.2006. 


