
Terveydenhoitaja  2•20138

Vuoden 2013 terveydenhoitajaksi on va-
littu kemiläinen Pirjo Leinonen, joka on 
pitkään toiminut terveydenhoitajana las-
tenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. 

Tällä hetkellä Leinonen toimii Kemin 
terveyskeskuksen terveydenhoitopalve-
luiden osastonhoitajana ja terveydenhoi-
tajien esimiehenä. Lisäksi hän työskente-
lee kouluterveydenhoitajana ja terveyden 
edistämisen yhdyshenkilönä, organisoi 
vuosittaiset kausi-influenssarokotukset ja 
on mukana erilaisissa hankkeissa vastuu-
henkilönä.

Palkintoperusteluissa Pirjo Leinosta 
kiitetään siitä, että hänen ansiostaan Ke-
miin on saatu lisää uusia terveydenhoita-
jan toimia vuonna 2011 voimaan tulleen 
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen vaatei-
den mukaisesti. 

– Terveydenhoitajaresurssien tulee olla riittävät asiakasmää-
rään nähden. On tärkeää, että huomioidaan erityisen tuen tar-
peessa olevat asiakkaat, jokaiselle asiakkaalle on riittävästi aikaa 

ja myös mahdollisuus lisäkäynneille. Myös 
työtilojen ja -välineiden tulee olla toimivat, 
toteaa Leinonen.

Lisäksi palkintoperusteluissa todetaan 
Leinosen olevan esimerkillinen ja tasapuo-
linen esimies, joka saa työntekijät viihty-
mään työssään ja arvostamaan työtänsä.

– Mielestäni hyvä esimies tukee, aut-
taa ja on oikeudenmukainen. Hän tuntee 
työn tavoitteet ja kuuntelee henkilöstöä 
päätöksenteossa. Myös motivointi, innos-
taminen ja rakentavan palautteen antami-
nen on tärkeää.

Leinonen on Kemin kaupungin ter-
veyspalveluiden johtoryhmän jäsen ja mu-
kana KTN:n paikallistoiminnassa. Lisäksi 
Leinonen on sekä Terveydenhoitajaliiton 

liittohallituksen jäsen että Lapin terveydenhoitajayhdistyksen 
hallituksen jäsen.

Valinnan vuoden 2013 terveydenhoitajasta teki Suomen Ter-
veydenhoitajaliiton liittohallitus.
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Vuoden 2013 Terveydenhoitajapäivät järjestettiin 
Tampereella 7.–8.2.2013. Osallistujia päivillä oli yhteensä 
noin 500.

Järjestelyihin Tampere-talossa oltiin tyytyväisiä. Osal-
listujien antaman palautteen mukaan ohjelma oli ajankoh-
taista ja tasokasta, myös yhtenäisiä sessioiden ohjelma-
kokonaisuuksia kiiteltiin. Näyttelyosaston anti oli laaja ja 
sopi päivien ohjelmasisältöihin hyvin. Hämeen terveyden-
hoitajayhdistys vastasi talkootyöstä tottuneesti. 

Seuraavat Terveydenhoitajapäivät järjestetään Jyväs-
kylässä vuoden kuluttua. Terveydenhoitajaliiton koulutus- 
ja ammattiasian valiokunta aloittaa tulevien päivien suun-
nittelun maaliskuussa. 

Puskan mielestä syy terveyskeskuslääkärien palvelujen supis-
tumiseen on selvä.

– Terveyskeskusten resurssipulan ja muiden ongelmien 
vuoksi lääkärit ovat siirtyneet sairaaloihin, työterveyshuoltoon 
ja yksityisiin firmoihin, usein ylikansallisten yritysten palveluk-
seen. Ne hyötyvät julkisen terveydenhuollon ahdingosta, kun ih-
miset, joilla on varaa, käyttävät yksityisiä palveluja ja työssä ole-
vat työterveyshuollon palveluja. Näitä molempia tuetaan lisäksi 
julkisilla sairausvakuutusvaroilla.

THL ja monet asiantuntijat ovat esittäneet ratkaisuksi pal-
velujen järjestämisen ja rahoituksen kokonaisvastuun antamista 
riittävän suuren väestöpohjan alueelle, joita olisi enintään 15–20. 
Kullakin alueella yksi päättävä elin jakaisi kaikki julkiset voima-
varat, myös sairausvakuutuksesta tulevat, tarkoituksenmukai-
sesti perus- ja erikoissairaanhoidon välillä.

– Tarkoituksenmukainen kokonaisresurssien jako sekä pe-
rus- ja erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaisivat peruster-
veydenhuoltoa ja tukisivat terveyskeskusten työtä. Mahdollisuu-
det suuria kustannuksia aiheuttavien elintapasairauksien eh-
käisyyn paranisivat. Lisäksi väestöryhmien ja alueiden välinen 
eriarvoistuminen saataisiin katkaistua. 

Nykyaikainen erikoissairaanhoito voidaan järjestää hyvin 
vain vähintään 200 000–400 000 henkilön väestöpohjalla. Ison 
alueen järjestämisvastuu ei tarkoita, etteivätkö itse palvelut voisi 
sijaita lähellä ihmistä. Esitetty uudistus nimenomaan vahvistaisi 
terveyskeskuksia ja mahdollistaisi peruspalveluiden hajautetun 
järjestämisen. 

– Nyt tarvitaan riittävän rohkeaa ja mittavaa uudistusta, 
joka ei toteudu pelkällä kuntauudistuksella, Puska totesi. ●


