
Psykiatriset hoitomuodot ja miten niitä kuvataan elokuvassa 
 
 
Kestonarkoosi 
Kestonarkoosissa potilas saatettiin pitempiaikaiseen horrostilaan scopolamin-morfiinin, luminaalin 
ja somniferin vuorottaisella annostelulla. Potilasta tuli valvoa erityisen tarkasti, joten lämpöä ja 
suonen sykettä mitattiin koko hoidon ajan. 

Elokuvassa Prinsessa laitetaan kestonarkoosihoitoon hänen menettäessään läheisen potilastoverinsa. 

 
Malaria 
Malariahoidossa potilaalle tartutettiin malaria, jotta hänellä nousisi korkea kuume. Kuumeen 
uskottiin lievittävän mielisairauksien oireita. Hoidettavalle potilaalle annettiin muutama millilitra 
kuumevaiheessa olevan malariapotilaan verta lihakseen tai ihon alle. Itämisaika oli tavallisesti 
viikko tai kaksi ja tänä aikana potilas sai olla jalkeilla. Tämän jälkeen kuume nousi tavallisesti noin 
joka toinen vuorokausi, kestäen muutaman tunnin ja laski sitten nopeasti. Näitä kuumekohtauksia 
annettiin tulla 10-16 kertaa, jonka jälkeen malaria hoidettiin pois kiniinikuurilla. Hoito kesti noin 
viisi viikkoa. 

Elokuvassa hoitaja Elsa, jota näyttelee Paula Vesala, antaa Prinsessalle 6 millilitraa 
malariaplasmamodeja suonensisäisesti.  
 
Ensimmäinen tutkija, joka etsi yhteyttä kuumeen ja mielisairauksien välillä oli itävaltalainen Julius 
Wagner von Jauregg. 1800-luvulla yleisin tautiryhmä skitsofrenian ohella oli neurosyfilis, niin 
sanottu kolmannen asteen kuppatauti. Osa kuppatautisista oli kokenut ihmeparantumisen 
kuumetaudin jälkeen. Von Jauregg raportoi jo 1887 muutamista parantuneista, jossa korkea kuume 
oli malarian aiheuttama. Vuonna 1917 hän istutti malarian yhdeksälle potilaalle, joilla tauti oli 
edennyt pitkälle. Näistä neljä parantui kokonaan ja kahden kunto parani. Tämän jälkeen von 
Jauregg testasi malariahoitoa 275 kuppapotilaalle, joista 83 prosentilla taudin kehitys pysähtyi. 
Tästä Wagner von Jauregg sai lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 1927. Ensimmäisenä Suomessa 
malariahoitoa ryhdyttiin käyttämään Lapinlahden sairaalassa vuonna 1923. 
 
Malariahoitoa käytettiin myös joissakin psykoositapauksissa, esimerkiksi Kellokosken Prinsessan 
tapauksessa. Suomessa malariahoitoa suositeltiin käytettäväksi vielä 1950. Penisilliini syrjäytti pian 
malaria- ja muut kuumehoidot. 

 
Insuliinishokkihoito 
Elokuvan alkupuolella Prinsessa esiintyy ja tanssii sairaalan parvekkeella muille potilaille. 
Seuraavassa kohtauksessa hoitajat kiristävät Prinsessan remmeillä sänkyyn kiinni. Tämän jälkeen 
hänelle annetaan insuliinipiikki. Prinsessaa yritetään herättää insuliinishokin synnyttämästä 
koomasta nenämahaletkun kautta kaadetulla rypälesokeriliuoksella. Hoitaja toteaa kuitenkin, ettei 
potilas tunnu heräävän. Ylilääkäri Grotenfelt päättääkin, että rypälesokeri annetaan suoraan 
suoneen. Prinsessa herää, mutta ei suostu puhumaan Grotenfeltin harmiksi.  
 
Insuliinishokkihoidossa potilaalle annettiin niin paljon insuliinia, että hän vaipui koomaan 
verensokerin laskiessa. Tavallisesti potilaan annettiin olla koomaassa noin puoli tuntia, 
ensimmäisellä kerralla ei koomassa pidetty 15 minuuttia kauempaa. Potilaat herätettiin kaatamalla 
nenämahaletkun kautta sokeriliuosta vatsaan. Mikäli potilas ei herännyt, liuos annettiin 
suonensisäisesti. Hoitoa toistettiin 4 - 6 päivänä viikossa jopa 50 kertaa. Insuliinishokkihoito 
vaikutti suuresti potilaiden psyykkiseen tilaan ja sillä pyrittiin saamaan potilaille ns. ”selviä” hetkiä. 



 
Suomessa hoitoa sovellettiin ensimmäisen kerran Kellokosken sairaalassa vuonna 1936. Yilääkäri 
Aarne Soininen (jota elokuvassa näyttelee Antti Litja) julkaisi hoitotulokset jo seuraavana vuonna. 
Insuliinishokkihoitoa pidettiin mullistavana keksintönä ja ensimmäiset raportit sen tehokkuudesta 
innostivat lääkäreitä sen käyttöön ympäri maailmaa. Potilaiden seurantatutkimukset kuitenkin 
paljastivat, että insuliinihoito ei parantanut potilaita lopullisesti ja niin tehokkaasti kuin aluksi 
luultiin. Hoito tehosi parhaiten akuutteihin jakomielisyystapauksiin.  
 
Vielä 1947 insuliinisalia pidettiin mielisairaalassa yhtä tärkeänä kuin leikkaussalia kirurgisessa 
sairaalassa. Suomessa insuliinishokkihoidosta luovuttiin 1950-luvun jälkipuoliskolla kun 
klorpromatsini, josta käytettiin myös nimitystä ”kemiallinen pakkopaita”, syrjäytti sen.  
 
 
Sähköshokkihoito 
Prinsessalle sekä Christina von Heyrothille (Prinsessan hovineito) annetaan elokuvassa 
sähköshokkihoitoa sen jälkeen, kun Prinsessa on lukittautunut nukkumasaliin.  Oikealle 
Prinsessalle annettiin sähköshokkihoitoa ensimmäisen kerran vuonna 1944 yksitoista
Sairaskertomuksen mukaan Prinsessa oli yhtä levoton kuin ennenkin, eli hoito ei tuntunut auttavan. 
Toisen kerran Prinsessa sai sähköshokkihoitoa 1950-luvulla yhteensä neljä kertaa. Tämäkin 
hoitojakso keskeytettiin tehottomana. 

 eri kertaa. 

Elokuvassa myös Rovastille annetaan sähköshokkeja kirkossa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. 

Sähköshokkihoidossa aivoille annetaan parin sekunnin mittainen sähköisku, josta seuraa puolesta 
minuutista minuuttiin kestävä keinotekoinen epileptinen kohtaus. Potilaalle asennetaan kuminen 
suojus hampaiden väliin estämään puremisvammoja. Sähköshokki aiheuttaa potilaassa taantuvan 
muistinmenetyksen, toisin sanoen kaikki muistikuvat juuri ennen shokkia ja sen aikana unohtuvat, 
jolloin potilas ei tunne hoitoa epämiellyttäväksi.      
 
Vuonna 1934 italialainen Ugo Cerletti oli aiheuttanut kouristuskohtauksia koirille sähkön avulla. 
Hän oli nähnyt, että sioille annettiin sähköshokkeja ennen teurastusta eräänlaisena ”nukutuksena”, 
josta hän sai idean soveltaa sähköshokkeja ihmisiin.  
 
Keväällä 1941 ylilääkäri Paavali Alivirta kävi Tukholmassa tutustumassa uuteen hoitomuotoon ja 
toi mukanaan Kellokoskelle omilla varoillaan ostamansa sähköshokkikojeen. Kellokoskella otettiin 
ensimmäisenä Suomessa sähköshokkihoito käyttöön ja vuonna 1941. 800:sta potilaasta noin 100 sai 
sähköshokkihoitoa. Heille annettiin 30 sekunnin mittaisia kouristuskohtauksia 2-3 kertaa viikossa 
yhteensä 6-20 kertaa. Hoitoa annettiin ilman nukutusta, jolloin kouristusten aikana saattoi tulla 
luunmurtumia ja sijoiltaan menoja. 
 
Kellokoskella hoidosta luovuttiin tilapäisesti 1980-luvulla, mutta se otettiin takaisin käyttöön saman 
vuosikymmenen lopussa. Nykyään sähköshokkia käytetään hoitamaan joitakin kymmeniä 
depressiopotilaita, joille lääkehoito ei ole tehonnut. Se annetaan nukutetulle potilaalle, sydän- ja 
aivofilmiä samalla seuraten. 

 

Kiedehoito 
Elokuvan alussa Prinsessa harhautuu sairaalan nukkumaosastolle, jossa kieteisiin käärityt potilaat 
ovat heräilemässä. Ylihoitaja Pakalénin johdolla Prinsessakin kääritään pian omiin kieteisiinsä, 
joista hän myöhemmin herää hyväntuulisena. 
 
Kiedehoitoa käytettiin Kellokoskella yleisesti vuosina 1945 - 1949. Kiedehoidossa alaston potilas 



kapaloitiin kostealla käärinliinalla, jonka ympärille kiedottiin kuiva päällysliina tai huopa. Potilas ei 
pystynyt liikkumaan ollessaan käärittynä kieteisiin. Kieteitä käytettiin tilapäisesti tai ”kuurina” 1 - 3 
kertaa päivässä muutaman päivän aikana. Kiedehoitoa annettiin potilaille, jotka kärsivät 
katatoonisista, maanisista tai hysteerisistä levottomuustiloista, ja sitä käytettiin myös huonosti 
nukkuville unilääkkeiden sijaan. Kiedehoito rauhoitti potilaita siinä määrin, että jotkut potilaat, 
huomattuaan käsittelyn rauhoittavan ja miellyttävän vaikutuksen, saattoivat itse pyytää kieteitä 
tuntiessaan levottomuutta tai kiihtymystä. 

 

Aversio eli inhoitushoito 
Prinsessa-elokuvassa potilaita yritetään vieroittaa alkoholista aversiohoidolla. Potilaille annettiin 
ensin ruiskeella apomorfiinia ja tämän jälkeen he saivat haistella ja maistella 
lempialkoholijuomiaan. 

Aversiohoito toteutettiin sairaalassa erillisessä huoneessa, jossa oli baaritiski tai –pöytä, vuode- tai 
leposohva sekä ämpäreitä oksennusta varten. 

Aversiohoito pohjautuu ehdollisen refleksin teoriaan, venäläisen Ivan Pavlovin koirilla tekemän 
kokeen tapaan. Suomessa muun muassa Kivelän ja Kellokosken sairaaloissa vuosina 1945-1950 
käytettiin ruotsalaisen professori Izikowitzin kehittämää aversiohoitoa, jossa pyrittiin aiheuttamaan 
vastenmielisyyttä alkoholia kohtaan. 
 
Potilaan paha olo alkoi muutaman minuutin kuluttua apomorfiinipistoksesta ja alkoholin 
vaikutuksesta. Pahoinvoinnin lisääntyessä potilas sai tyhjentää useitakin lasillisia, mikäli vain 
pystyi siihen. Tavallisesti potilas oksensi kaiken, minkä oli juonut, mutta joskus istunnon päätteeksi 
jouduttiin tekemään mahanhuuhtelu. Hoitoa toistettiin 10 ”istunnon” ajan, minkä aikana potilas 
saattoi oppia inhoamaan lempialkoholijuomaansa. 
 
Tulokset olivat alusta asti heittelehtiviä; toisilla inhorefleksi oli heikko tai kesti vain vähän aikaa, 
toisilla vastenmielisyys alkoholia kohtaan kesti pitempään ja oli erittäin voimakasta. Monet myös 
mieltyivät hoidon jälkeen toiseen alkoholijuomaan, esimerkiksi entiset viskinnauttijat rupesivat 
juomaan konjakkia. 
 
1940-luvun lopulla Tanskassa etsittiin eläinten loisia vastaan lääkkeitä. Tehokkaan yhdisteen 
löydyttyä sitä päätettiin testata laborantille jonka jälkeen mentiin kapakkaan juhlimaan onnistuneita 
kokeita. Ensimmäisen lasillisen jälkeen laborantti tunsi yökötystä, häntä oksennutti, sydän hakkasi 
ja kasvot punastuivat. Huomattiin, että alkoholia ja Antabusta ei voi käyttää samaan aikaan. Näin 
keksittiin vahingossa uusi tapa hoitaa alkoholiriippuvaisia, joka pian korvasi aversiohoidon. 

 
Lobotomia 
Vaikka Prinsessaan sovellettiin lähes kaikkia mahdollisia hoitomuotoja, hän jostain syystä välttyi 
lobotomialeikkaukselta. Yksi teoria on, että hän oli niin viihdyttävä ja iloinen, ettei häntä haluttu 
leikata. Toisten päätelmien mukaan Prinsessa olisi varmasti leikattu, mutta hän onnistui omalla 
luontaisella oveluudellaan väistämään toimenpiteen. 

Suomessa lobotomialeikkauksia tehtiin etenkin levottomille skitsofreniapotilaille yhteensä noin 
1500 kappaletta. Kellokosken sairaalassa leikkauksia tehtiin noin 200 tohtori Teuvo Mäkelän 
johdolla. Mäkelä (elokuvassa Pertti Koivula) teki niin sanotun ”pienen viillon”, jolla aivoja ei 
tuhottu aivan niin paljon kuin yleisesti käytössä olleella ”suurella viillolla”. Lobotomia oli aluksi 
niin suosittu, että Mäkelä kiersi kiireisenä ympäri Suomea operoimassa potilaita. Leikkauksiin oli 
pitkät jonot ja jopa lääkärit laittoivat omia sukulaisiaan jonojen ohitse leikkaukseen. 



Myös elokuvassa ylilääkäri Soinisen lähisukulainen on ensimmäisten Kellokoskella leikattavien 
joukossa. Lisäksi lobotomiahoitoa elokuvassa kokee myös yksi sairaalan potilaista. Hän toteaa 
leikkauspöydällä ”Matka Nobelilla palkittuun lobotomiamaailmaan alkaa”, viitaten 
lobotomialeikkauksen keksijän Egas Monizin vuonna 1949 saamaan lääketieteen 
Nobel-palkintoon.  Leikkaus muuttaa kyseisen terävän ja puheliaan potilaan hiljaiseksi ja 
passivoituneeksi- toki myös rauhalliseksi. 

Standardilobotomialeikkauksessa potilaan ohimoon porattiin paikallispuudutuksessa pienet reiät. 
Rei’stä vietiin leukotomiksi kutsuttu instrumentti, jolla tehtiin viuhkamaiset viillot otsalohkojen 
valkean aineen läpi. Näin katkaistiin hermoradat otsalohkoista aivojen tunnetiloja säätelevään 
keskukseen. 
 
Leikkauksen uskottiin rauhoittavan potilaita helpottavan heidän ahdistuneisuuttaan, syyllisyyttään 
ja pelkotilojaan. Leikkaus sinällään ei poistanut harhoja eikä parantanut potilaita, vaan se auttoi 
hillitsemään oireita, potilaat eivät välittäneet enää harhoistaan.  
 
Leikkaus toi myös mukanaan haittaoireita; oma-aloitteisuus ja kyky toimia itsenäisesti aleni, 
potilaat olivat tahdittomia kielenkäytössään, välinpitämättömyyttä ympäristöä kohtaan ilmeni. 
Varsinaisesti älykkyysosamäärä ei laskenut leikkauksessa, mutta potilaista tuli usein 
liika-hyväntuulisia, lapsellisia ja kyvyttömiä kontrolloimaan omaa esiintymist
 
Klorpormatsinin ja Impraminin käyttöönotto syrjäytti lobotomian Suomessa 1960-luvulla. Jo 
vuonna 1950 Lyyli Kinnunen kirjoitti Mielisairaanhoito-oppikirjassaan: ”Todennäköisesti tullaan 
sitä [lobotomiaa] käyttämään vain niin kauan, kunnes parempia menetelmiä keksitään.” 

ään. 

in palovammat. 

”Larkku-hatun". 

 
 
Largactil-lääke 
Largactil oli ensimmäinen psyykelääke, joka ilmestyi vuonna 1952 ja se korvasi 
lobotomialeikkauksen melko nopeasti. Myös Prinsessalle annettiin Largactil-lääkettä, mutta hän ei 
saanut siitä apua. 

Lääkkeen tehoa testattiin Suomessa ”äänikokeilla”. 

Kokeessa eri huonepotilaille annettiin kahta lääkevalmistetta. Hiljaisempi huone oli merkki 
tehokkaammasta läkkeestä ja näin Largactil selviytyi voittajaksi. 

Largactil-lääkkeellä yksi sivuvaikutuksista oli se, että potilaan iho paloi herkemmin auringossa. 
Tästä johtuen lääkekuurilla olleet potilaat käyttivät ulkona ollessaan Kiinasta 
tilattuja ”Larkku-hattuja”, jotka varjostivat kasvoja ja estivät nä

Myös elokuvassa vuoden 1954 kohtauksessa näemme potilaan päässä tällaisen 
kolmionmallinen 

 
 


