
Johtamisen haaste

Esimiehen tehtävä on suunnata toi-
mintaa ja saavuttaa sovitut tavoit-
teet tehokkaasti. Haasteensa on 
vapauttaa henkilöstön tieto-, taito- 
ja motivaatiovoimavarat maksi-
maalisesti yhteiseen käyttöön. 
Terveydenhuollon ajankohtainen 
haaste on saada lähiesimiehet kiin-
nostumaan johtamisesta niin, että 
pätevä lääketieteellinen toiminta 
yhdistyy hyvään palvelujärjestel-
mäosaamiseen. Esimiesvalinnoissa 
johtamistehtävä määritellään orga-
nisaation tarpeiden näkökulmasta. 
Sen jälkeen on mielekästä etsiä 
tehtävään henkilö, joka kykenee 
hahmottamaan oman tehtävänsä 
keskeiset haasteet. Lähiesimiehen 
on välttämätöntä tarkastella työtä 
myös työntekijöiden eikä vain orga-
nisaation tarpeiden näkökulmasta. 
Ihmisten välinen vuorovaikutus työ-
ympäristönä avaa esimiestehtäviin 
siirtyvälle aivan uuden maailman. 
Toiminnan ja ihmisten johtaminen 
tuovat mukanaan uusia kokemuk-
sia, paljon opittavaa ja joskus myös 
sietämättömällä tavalla kuormitta-
via asioita. Se on työelämää par-
haimmillaan. 

Esimiehen haasteena on edistää 
organisaation kykyä selviytyä 
luottamusta herättävällä tavalla 
niistä odotuksista, joita ympä-

ristö siihen kohdistaa. Haasteet konk-
retisoituvat tavoitteiksi, joiden saavut-
taminen on johtamisessa onnistumisen 
kriteeri. Perustehtävään sitoutuminen 
ja tavoitesuuntautuneisuus luonneh-
tivat keskeisesti johtamista organi-
saation kaikilla tasoilla, myös itsensä 
johtamisessa. Tavoitteiden asettaminen 
ja niiden toteutumisen kriittinen seu-
ranta jaksottuu kuitenkin usein huoles-
tuttavan lyhyiksi ajanjaksoiksi. Voikin 
kysyä, mihin suuntaan ja minkälaiseen 
tulevaisuuden kuvaan organisaation 
tavoitteet perustuvat. Ovatko kaikki tie-
toisia, mihin ollaan matkalla? Ovatko 
tavoitevalintoihin liittyvät riskit arvi-
oitu ja myös seurannan kohteena? 
Syökö lyhytaikaista menestystä tavoit-
televa johtaminen pohjaa tulevalta 
menestykseltä?  Arkipäivän työpaine 
ja siihen liittyvät ”pakot” suuntaavat 
johtamista helposti lyhytjänteiseksi 
niin, että perustehtävästä lähtevä 
strategian mukainen ja pitkäjäntei-
nen työskentely alkaa huomaamatta 
hämärtyä. Teemme ehkä paljon työtä, 
mutta teemmekö aina oikeita asioita? 
Esimiehen vastuulla on pitää tehtävä 
kirkkaana mielessä ja porukka kartalla.

Voimavarat käyttöön
Käytettävissä olevat voimavarat muo-
dostuvat usein tavoitteiden saavutta-
mista selittäväksi kriittiseksi kilpailu-
tekijäksi. Resurssit ymmärretään usein 
konkreettiseksi pääomaksi, jota arvo-
tetaan vain rahassa ja jota halutaan 
lisää haasteiden voittamiseksi. Rikas 
päihittää köyhän ja vahva heikon. 
Nykyaikaisen organisaation menestys 
nojaa kuitenkin ensisijaisesti imma-
teriaaliseen pääomaan: johdon ja 
koko henkilöstön tietoihin, taitoihin, 
uudistumiskykyyn, luovuuteen ja jak-
samiseen. Organisaatioon kätkeytyvät 
mahdollisuudet, sen potentiaalinen 
voima, jää usein vajaakäytölle puut-
teellisen johtamisen seurauksena. Esi-
mies on tavoitteiden saavuttamisen 
lisäksi vastuussa siitä, että voimava-
rat ovat tehokkaassa käytössä ja että 
ne vapautuvat ja uudistuvat tavalla, 
joka turvaa myös organisaation jatku-
van menestyksen. Haasteiden kohtaa-
miseen ei aina tarvita uusia ulkoisia 
voimavaroja. Niitä voidaan vapauttaa 
myös sisäisesti organisaatiota uudis-
tamalla. Uutta rakennetaan vanhan 
päälle mutta vanhaa samalla purkaen.

Lähiesimiesten johtamishaaste
Terveydenhuollon julkisessa johtamis-
keskustelussa teemana ovat rakenteet, 
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talous ja valta erillisinä kysymyksinä 
ilman selkeää yhteyttä terveydenhuol-
lon perustehtävään, terveyshyödyn 
tuottamiseen yksilö- ja väestötasolla. 
Terveydenhuollon sisällä yksittäiset 
asiantuntijat toimivat omilla ton-
teillaan ja omissa tehtävissään kii-
tettävän paneutuvasti ja potilailtaan 
useimmiten kiitosta saaden. Samalla 
he kuitenkin usein altistavat itsensä 
kohtuuttomalle kuormalle vain sen 
vuoksi, että terveydenhuollon koko-
naisuutta, työnjakoa ja yhteistyötä ei 
ole saatu toimimaan tasapainoisesti. 
Tästä  syystä on tärkeää, että erityisesti 
kliinisessä vastuussa olevat lähiesi-
miehet pysähtyvät työssään mietti-
mään ja kysymään myös omilta esi-
miehiltään, minne olemme menossa 
ja mitkä ovat keskeiset tehtävämme. 
Terveydenhuollon johtamishaasteena 
juuri nyt on lähijohtamisen vahvis-
taminen niin, että potilaiden tarpeet 
kohdataan oikeaan aikaan oikeassa 
paikassa terveyttä mahdollisimman 
tehokkaasti tuottavalla tavalla. Lääke-
tieteellinen osaaminen ja palvelujär-
jestelmän systeemiosaaminen yhdis-
tyvät lähijohtajan ammattitaidossa.

Uusi esimies hyppää liikkuvaan junaan 
– mutta minne se on matkalla?
Ottaessaan johtamishaasteen vastaan 
esimies tulee mukaan jo käynnissä ole-
vaan toimintaan. Organisaation ajan-
kohtaista tilannetta selittävät menneet 
tapahtumat, nykyhetki ja tulevaisuu-
den odotukset. Kompleksisessa tilan-
teessa jokaisen esimiehen on helppo 
listata valtava määrä yksittäisiä hyviä 
ja sinänsä tarpeellisia asioita, joihin 
voisi tarttua. Kaikkea hyvää ei kuiten-
kaan voi tehdä. On pakko priorisoida, 
valita. Monimutkainen todellisuus on 
pelkistettävä yksinkertaisiksi haas-
teiksi ja niihin on etsittävä suoravii-
vaisia vastauksia. Haaste helpottuu, 
jos johtajaa on odottamassa valmiiksi 
hahmoteltu kehittämistehtävä tai 

tulostavoite. Moni muutosjohtaja rek-
rytoidaan juuri tällaiseen tilanteeseen.

Arkitodellisuudessa on tavallista, 
ettei organisaatio pysty muotoilemaan 
kehityksensä keskeisiä haasteita, saati 
ratkaisemaan niitä. Uuteen tehtävään 
rekrytoidun esimiehen tulee selvit-
tää itselleen, mitä häneltä oikeastaan 
odotetaan, jotta organisaatio säilyisi 
ja menestyisi myös tulevaisuudessa. 
Vastausten ei tarvitse tulla suoraan 
luottamushenkilöiltä tai linjaesimie-
hiltäkään. Organisaatio odottaa päte-
vän esimiehen omaa tulkintaa siitä, 
miten organisaation olemassaolon 
oikeutus parhaiten toteutuu. Johtaja 
on moraalisessa vastuussa viime kä-
dessä organisaation perustehtävälle. 
Jos tulkinta on ristiriidassa omien esi-
miesten tai omistajien tulkinnan kans-
sa, ei pitkäaikaiselle johtamiselle ole 
edellytyksiä. Strategiset haasteet tulee 
hahmottaa ja yleisstrategia hyväksyä 
siten, että myös operatiivinen toimin-
ta ja sen johtaminen saavat voimansa 
yhtenäisestä strategisesta ajattelusta. 

Tämän päivän terveydenhuollolle 
on ominaista, että strategia toteutuu 
kyllä hallinnon tasolla mutta se ei 
juuri ohjaa kliinistä toimintaa. Kaksi 
todellisuutta samassa järjestelmässä 
ei voi olla voittajan strategia. Kaikkien 
mukana olevien on herättävä!

Johtajan tehtävä on katsoa eteen-
päin ja varautua tulevaan, kun muut 
työskentelevät nykypäivässä. Esimies 
astuu terveydenhuollon organisaa-
tiojunaan matkan varrelta usein tie-
tämättä tarkoin, minne juna on mat-
kalla. Kun suunta vähitellen selviää 
ja matka jatkuu seuraaville asemille, 
alkaa monille myös sen suunnittele-
minen, millä pysäkillä on parasta pois-
tua, ennen kuin tulee ehkä poistetuksi 
junasta. Sairaus synnyttää potilaissa 
epävarmuutta, joka kohdataan terve-
ydenhuollossa. Järjestelmän vakaa ja 
mielekäs toiminta on omiaan lievit-
tämään asiakkaiden kokemaa epä-

varmuutta. Potilaat tarvitsevat hyvin 
johdettua terveydenhuoltoa.

Johtamispainia menneisyyden kanssa
Tulevaisuus ei ole vain kohtalo tai 
nykypäivän jatkumo vaan parhaim-
millaan myös sitä, mitä haluamme 
yhdessä rakentaa. Vaikka työ luo toivoa 
tulevaisuudesta, työelämä on vahvasti 
sidoksissa menneisyyteen. Menneisyys 
näkyy selvimmin organisaatiokulttuu-
rissa, työyhteisön tavassa toimia arki-
päivässä. Vakiintunut tapa toimia ja 
olla yhdessä on organisaation liima, 
jonka merkityksen ja voiman ymmär-
tää vasta silloin, kun ryhtyy johtamaan 
muutosta. Voit tehdä oikeita asioita 
organisaation kehittämiseksi, mutta 
saatkin osaksesi raivokasta vastustusta 
yrittäessäsi muuttaa organisaation 
vakiintuneita toimintatapoja. 

Organisaation menneisyys on konk-
reettisimmin läsnä sen rakenteisiin se-
mentoituneena. Monet aiemmin teh-
dyt päätökset näkyvät organisaation 
sijainnissa, sen rakennuksissa, yhteis-
työrakenteissa, nimikkeissä, palkoissa, 
yhteistyösuhteissa, oman toiminnan 
autonomisuudessa sekä lukematto-
missa muissa seikoissa. Rakennerat-
kaisut ovat useimmiten olleet aivan 
oikeita. Aikaa myöten ne kuitenkin 
muodostuvat kehitystä hidastaviksi. 

Uusi esimies näkee nopeasti asioita, 
joita pitäisi ryhtyä muuttamaan. In-
nokas kehittäjä joutuu kuitenkin pian 
havaitsemaan, että monet organisaati-
on kulttuuriin ja rakenteeseen liittyvät 
tekijät sisältävät merkityksiä, joita on 
vaikea muuttaa, koska jo muutoksen 
uhka herättää voimakasta vastustusta. 
Ihmisten identiteetti, heidän arvonsa 
ja turvallisuutensa ja tietenkin myös 
heidän elantonsa perustuu oletukseen 
työn, työkulttuurin ja työn rakentei-
den pysyvyydestä ja jatkuvuudes-
ta. Työ ei ole vain ihmisiä yhdistävä 
yhteinen tekijä, se on osa heitä. Mitä 
voimakkaammin itseen kohdistuva 
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uhka koetaan, sen voimakkaammin 
muutoksia vastustetaan. 

Kun ihminen joutuu organisaa-
tiomuutoksessa luopumaan itselleen 
tärkeistä asioista, tarvittaisiin enna-
koivaa, huolehtivaa ja arvostavaa 
johtamisotetta. Aikapaine ja kiire vai-
keuttavat usein johtamista ja lisäävät 
loukkaamisen ja loukkaantumisen 
todennäköisyyttä. Vaikka muutos 
vaatii aina hintansa, taitavalla hen-
kilöstöjohtamisella voidaan rajoittaa 
muutoksiin liittyvien marginaalikus-
tannusten kasvua. 

Keskinäinen luottamus
Henkilöstöpulan vallitessa monet ter-
veydenhuollon työntekijät joutuvat 
venymään tehtävissään ja vastaa-
maan asioista, jotka eivät normaali-
oloissa kuuluisi heidän vastuulleen. 
Työelämän ”talvisota” synnyttää hel-
posti poikkeuksellisia toimintatapoja 
ja työnjakoa, joiden purkaminen voi 
synnyttää henkilöstöolojen normali-
soiduttua kokemuksia arvon alenemi-
sesta, ”natsojen menetyksestä”. Uudet 
esimiehet törmäävät näissä tilanteissa 
vallan piilorakenteisiin ja saavutettui-
hin etuihin, joiden purkamisyritykset 
voivat aiheuttaa voimakkaita vastare-
aktioita. 

Terveydenhuollon kriisitilanteissa 
vedotaan usein työntekijöiden vastuu-
seen ja venymiseen. Työntekijästä tun-

tuu ymmärrettävästi pahalta, jos hän 
myöhemmin kokee, ettei hänen ”hen-
kilökohtaisia uhrauksiaan” arvosteta. 
Isoissa organisaatioissa etäisyys työn-
tekijän ja keskitetyn henkilöstöjohdon 
välillä saattaa synnyttää mielikuvan, 
ettei ”johto” ole sitoutunut työnteki-
jään samalla intensiteetillä, millä hän 
itse on mielestään ollut sitoutunut 
omaan organisaatioonsa. Kun työnte-
kijä kokee, että häntä on kohdeltu vain 
työvoimana, henkilöstöjohtamisessa 
on epäonnistuttu.

Henkilöstöjohtamisessa luottamuk-
sen rakentaminen on hidasta. Luotta-
muksen voi sen sijaan menettää hy-
vinkin nopeasti. Esimiehen tehtävä on 
pyrkiä syventämään luottamusta yh-
teistyöhön. Tämä on haasteellista sil-
loin, kun mukana on aiemmin synty-
nyttä epäluottamusta esimiestyöhön. 
Vain avoimuus ja aitous synnyttävät 
luottamusta yhteistyöhön. Luottamus-
ta on vaikea lähettää virkatietä pitkin 
hallinnosta alaspäin. Luottamuksen 
rakentaminen on johtamiseen liittyvä 
lähetystehtävä, joka tapahtuu arjessa, 
ei juhlapuheissa.  

Johtajaan kohdistuvat odotukset
Kun työ on tekijälleen tärkeää ja mer-
kityksellistä, ei ole yhdentekevää, 
kenet saa esimiehekseen. Johtajan 
valinta ja häneen kohdistuvat odotuk-
set herättävät voimakkaita mielikuvia, 

tunteita ja odotuksia. Johtajalla on 
edelleen työelämässä asemaan perus-
tuvaa valtaa ja mahdollisuus vaikuttaa 
muita enemmän työyhteisön hyvin-
vointiin ja kohtaloon. Jokainen meistä 
toivoo esimiehiltään parasta ja pelkää 
pahinta. 

Johtajaan kohdistuvissa odotuk-
sissa on aina mukana myös ripaus 
irrationaalisuutta. Jokainen ihminen 
haluaa liittoutua hyvien voimien 
kanssa. Yhtälailla on pelottavaa joutua 
tekemisiin omaa hyvinvointia ja toi-
mintakykyä mahdollisesti uhkaavien 
kielteisten voimien kanssa. Monille on 
kehittynyt omien kokemusten myötä 
myönteinen asenne ja kyky yhteistyö-
hön muiden, myös esimiesten kanssa. 
Johtajan oma myönteisyys lisää keski-
näistä luottamuspääomaa. Ylimitoitet-
tu toiveikkuus voi kuitenkin synnyttää 
myös esimieheen kohdistuvia epäre-
alistisia odotuksia. Pahimmillaan voi 
syntyä odotus ”suuresta johtajasta”, 
joka kykenee ratkaisemaan kaikki 
työyhteisön ongelmat. Myönteisyyden 
ansa voi johtaa työnjaon epätasapai-
noon ja houkutella esimiehen krooni-
seen ylikuormittumiseen.    

Turvallisuushakuiset työntekijät 
toivovat esimiestä, joka turvaa jatku-
vuuden ja tuo mukanaan vain vähän 
muutoksia. Samalla he kuitenkin pel-
käävät pahinta: muutosta. Pelätään 
työyhteisön arvojen, asenteiden ja toi-
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mintatapojen sekä työntekijöiden ase-
man ja arvon sekä valtarakenteiden 
muuttumista. Myös muutoshalukkuus 
synnyttää toiveita ja odotuksia. Uusi 
johtaja kohtaa ne itseensä kohdistu-
vina rooliodotuksina. Johtajaan koh-
distuvat ristiriitaiset odotukset voivat 
vaikeuttaa johtamistehtävien haltuun 
ottamista. Esimiestehtävän ennakoiva 
käsittely ja hyvä määrittely ennen rek-
rytointia suurentaa onnistuneen joh-
tajavalinnan todennäköisyyttä. Mitä 
tietoisemmin ja yhdenmukaisemmin 
etsitään yhdessä määritellyn johta-
mistehtävän hoitajaa, sen helpompaa 
tehtävässä on myös onnistua.

Johtajan valinta 
Tulisiko uusi johtaja valita organisaa-
tion sisältä vai ulkoa? Kysymys on 
tärkeä, koska sekä onnistuneella että 
vikaan menneellä rekrytoinnilla on 
voimakas vaikutus organisaatiossa. 
Usein johtajavalinnoissa joudutaan 
etenemään yrityksen ja erehdyksen 
kautta. Ennustettavuus ei ole lain-
kaan niin hyvä, kuin usein ajatellaan. 
Onnistunut rekrytointi herättää laajaa 
kiinnostusta toimintaympäristössä ja 
samalla kilpailua pätevästä henki-
löstä sekä suurentaa myös johtajan 
menettämisen riskiä. Johtamisvaike-
udet eivät suinkaan johdu aina joh-
tajasta, vaikka ne on helppo henki-
löidä häneen. Ongelmat voivat kyllä 
aktivoitua hänen toimistaan, mutta 
ne voivat heijastaa myös työyhteisön 
sisäisiä ongelmia. Varsinkin organi-
saation ulkopuolelta tulevan johtajan 
valintaan liittyy suurentunut yhteis-
työsuhteisiin liittyvä riski. Uusi johtaja 
laukaisee helpommin piilossa olevia 
ja jäätyneitä konflikteja, joita organi-
saation sisältä rekrytoitu henkilö osaa 
ehkä lähestyä varovaisemmin. Joh-
taja on aina helpompi sekä rekrytoida 
että myös erottaa kuin ryhtyä koko 
henkilökuntaa koskeviin muutoksiin. 
Toistuvat epäonnistumiset johtajava-

linnoissa pakottavat kuitenkin harkit-
semaan myös organisaatiorakenteen 
radikaalia uudistamista.

Organisaation sisältä tapahtuvaa 
johdon rekrytointia kannattaa suosia 
silloin, kun organisaatio on kestävällä 
kasvu-uralla, johon ei tarvita merkittä-
vää strategian muuttamista. Jos orga-
nisaatio on patologisesti sulkeutunut 
ja sitä on pakko avata ulospäin tai or-
ganisaatio on epäonnistunut strategia-
valinnoissaan tai kasvutavoitteissaan, 
johtaja kannattaa valita ulkopuolelta. 

Onnistuminen johtamisessa
Visioinnin ja strategisen johtamis-
otteen lisäksi johtaminen edellyttää 
käytettävissä olevien voimavarojen 
taitavaa käyttöä. Erityisesti silloin, 
kun organisaation työ perustuu pää-
asiallisesti immateriaaliseen resurssiin 
eli ihmisten osaamiseen, luovuuteen, 
yhteistyötaitoihin, motivoitumiseen 
ja jaksamiseen, johtamisen keskeinen 
haaste on piilossa olevien voimava-
rojen vapauttaminen organisaation 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ihmisten johtamisessa on keskeistä 
pyrkiä hyödyntämään työyhteisössä 
olevaa erilaisuutta niin, että se pal-
velee yhteisten työtavoitteiden saa-
vuttamista. Johtajan haasteena on 
antaa tilaa erilaisille tavoille ajatella, 
asennoitua, tuntea ja toimia, mutta 
niin, että erilaisuus saadaan kytkettyä 
yhdensuuntaisen toiminnan tukemi-
seen. Erilaisuuden hyödyntäminen 
on eräänlainen evoluutiotesti, jossa 
esimiehen vastuuna on luoda tilaa työ-
yhteisössä olevalle mahdollisuuksien 
moninaisuudelle mutta kyetä samalla 
myös valitsemaan erilaisuudesta ne 
osat, joista on kussakin työtilanteessa 
hyötyä. Erilaisuuden johtaminen voi 
johtaa jäykkään ja stereotyyppiseen 
eri ammattiryhmien väliseen työnja-
koon ja yhteistyöhön. Se voi toisaal-
ta olla myös kaoottiselta vaikuttavaa 
luovaa yhdessä tekemistä. Terveyden-

huollossa erilaisuutta voidaan hyö-
dyntää toimialasta riippuen eri tavoin. 
Uusia toimintatapoja voidaan kehittää 
terveydenhuoltoa koskevien säännös-
ten puitteissa ja samalla vakiintuneita 
toimintatapoja pääsääntöisesti nou-
dattaen. Mitä enemmän uusien toi-
mintatapojen kehittämisessä otetaan 
riskejä, sen tärkeämpää on toiminnan 
avoimuus ja sen jatkuva kriittinen ar-
viointi.  

Menestystä työelämässä siivittä-
vät aina sekä onnistunut tavoittei-
den asettaminen että niiden saavut-
tamiseen tarvittava tekemisen taito. 
Menestyksen edellytyksenä on myös 
työn merkityksen avautumista itselle. 
Oman työn kokeminen merkityksel-
liseksi on ylivoimaisen motivoivaa 
muihin palkitsemistekijöihin verrat-
tuna. Työn merkityksen ymmärtämis-
tä edistää esimiehen valmius avata 
organisaation strategiaa ja toimintaa 
ruohonjuuritasolle. Johdon arvostava 
ja kannustava asenne kaikkea työtä ja 
kaikkia työntekijöitä kohtaan tekee 
menestyksestä yhteisen ja merkityk-
sellisen kokemuksen.

Terveydenhuollon johtamisessa on 
korostettava lähijohtamista, vaikka 
julkisessa keskustelussa ollaan kiin-
nostuneita vain ylätason johtamisra-
kenteista. Terveyden lisäarvoa ja myös 
toiminnan kustannuksia syntyy lähel-
lä potilasta. Lääkäreiden osallistumista 
terveydenhuollon johtamiseen kan-
nattaa edistää. Kliinisen työn tueksi 
tarvitaan ”kipeästi” hyvää johtamista. 

Jouko Lönnqvistin johtamista käsitteleviä 
artikkeleita on julkaistu Erikoislääkäri-lehdessä 
aiemmin vuosina 1997, 2003 sekä 2010–2011. 
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