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Asiantuntijaorganisaation johtajalle 
ei ole olemassa reseptikirjaa arjen 
haasteisiin, mutta lääkärikoulutus 
antaa johtamisoppia näihinkin 
tilanteisiin, kävi ilmi Turun XXX 
Lääketieteen päivien osiossa, jonka 
ohjelman suunnitteli SELY.
Kiire, epäkäytännöllinen tieto-
tekniikka ja ”ovelle koputtelijat” 
kuormittavat lääkärin päivittäistä 
työtä, mutta on olemassa keinoja 
ymmärtää häiriötekijöiden syntyä 
ja saada niiden määrä vähene-
mään. Myös palaute ja motivointi 
lisäävät työhyvinvointia, jonka 
laatua mittaa yksinkertaisimmillaan 
se, että ihmisillä on töissä hyvä olla. 
Johtaminen onnistuu sitä parem-
min, mitä tarkemmin organisaation 
tavoite on kaikkien tiedossa.
Ajankohtaisista aiheista puhuivat 
HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén, 
Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja 
Hannu Halila, professori Jouko 
Lönnqvist THL:lta ja teemajohtaja 
Kari-Pekka Martimo Työterveyslai-
tokselta, ylilääkäri Vesa Ilvesmäen 
toimiessa puheenjohtajana.

SELY nosti johtamisen ja työhyvinvoinnin 
päärooliin Turussa

Turun XXX Lääketieteen päi-
vien yksi pääsessioista keskit-
tyi johtamiseen. Sen ohjelma oli 
SELYn käsialaa. Teemana olivat 

johtamisen ja työhyvinvoinnin haas-
teet, mutta käsitellyksi tulivat myös 
eväät työyhteisön ristiriitatilanteiden 
selättämiseksi.

Yleisö sai vahvistusta muun muas-
sa sille, että lääkärikoulutus on moni-
puolisuutensa ansiosta yksi parhaita 
johtajakoulutuksia. Päivän antia oli 
myös se, miten johtamisen merkitys 
korostuu asiantuntijaorganisaatiossa. 
Ristiriidoiltakaan työyhteisö ei voi 
välttyä, mutta niiden selvittäminen on 
ymmärrettävä johtajan asemassa ole-
van työhön kuuluvaksi, eikä annettua 
vastuuta kannata paeta tai antaa pois. 
Organisaation evoluution kannalta iso 
merkitys on sillä, että ymmärretään 
tiimipelaajien erilaisuus.

Henkilöstön hyvinvointi taas on 
avainasemassa organisaation menes-
tyksen ja jatkuvuuden turvaamises-
sa. Siihenkin vaikuttaa merkittävästi 
johtamisen laatu ja luonne. Ilman sel-
keää tavoitteenasettelua ja yhtenäistä 
toimintalinjaa organisaatio ajautuu 
helposti konflikteihin. Johdon anta-
ma myönteinen palaute nimenomaan 
tehdystä työstä nousi esiin lähes jokai-
sessa puheenvuorossa.
Johtamiseen ei ole reseptikirjaa
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin toimitusjohtaja Aki Lindén 

kertoi poimineensa kirkkaimmat joh-
tajuusoppinsa helmet lukemistaan 
johtamisoppaista ja omista kokemuk-
sistaan, mutta myös elämäkertakir-
jallisuudesta. Hän näkee johtamisen 
jatkuvana teorian ja käytännön vuo-
rovaikutuksena, jossa teoriaa testataan 
käytännön tilanteissa.

– Vaativiin haasteisiin hakee vasta-
usta kirjallisuudesta. Ainahan sellaista 
ei löydy, eivät nämä ole mitään keit-
tokirja-asioita, jotka voidaan suoraan 
reseptistä katsoa, mutta usein sieltä 
löytyy kokemuksia ja analogioita.

Varo piintyneitä ajatuksiasi ja suh-
taudu koko ajan vainoharhaisesti 
kaikkeen, Lindén lainasi liike-elämän 
ja johtamisen kuuluisia oppeja puhu-
essaan asiantuntijaorganisaation joh-
tamisen haasteista. Hänelle lääkärit 
edustavat tyypillistä asiantuntijajouk-
koa, joka koostuu laajaan ja korkean 
erityistietämyksen omaavista ammat-
tilaisista, substanssiasiantuntijoista.

Lindén oli vakuuttunut tuntemien-
sa esimerkkien ja kirjallisuuden kaut-
ta, että väyliä johtajuuteen on kaksi: 
substanssiosaamisen piiristä johtamis-
kokemuksen ja -opin kautta, tai koko-
naan toiselta alalta, vaikkapa ekono-
mina tai diplomi-insinöörinä.

– Mutta alaa pitää ymmärtää riittä-
västi. En ole sitä mieltä, että vain lää-
käri voi toimia esimerkiksi kunnan 
terveysviraston tai sairaanhoitopiirin 
johtajana.
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Lindén tiivisti johtamisen olevan 
Peter Druckerin oppien mukaisesti 
tavoitteiden asettamista, organisointia, 
motivointia ja viestintää, mittaamista 
ja valvontaa sekä ihmisten kehittämis-
tä. Mutta entä, kun arjen raadollisessa 
tilanteessa johtajalla onkin edessään 
liikaa individualismia, erilaisia ”pri-
madonnia”, yksi haluaa viedä 50 % 
ajasta, on destruktiivista käytöstä sekä 
organisaatiokulttuuri toteutettavana?

– Johda niin paljon ei-institutionaa-
lisin keinoin kuin vain osaat ja pystyt  

– vaikuttamisella asemavallan sijasta. 
Parasta on, jos pystyy hoitamaan asi-
oita motivoinnin ja vakuuttamisen 
keinoilla.

Johtamisen haasteiden aatelia ovat 
ydintoiminta-ajatuksen mahdollinen 
hukkaaminen sekä organisaation 
moniportaisuus. Lindén painotti, että 
johtajan tehtävä on keskittyä ydintoi-
mintaan ja vaalia sitä. Se taas onnistuu 
sitä paremmin, mitä litteämpi organi-
saatio on.

Vaikka julkisella sektorilla on Lin-
dénin mukaan vaikeaa luoda palkit-
semisjärjestelmiä, niihin on kuitenkin 
pyrittävä. Johtajan on myös kyettävä 
delegoimaan tehtäviä. Lindénin mie-
lestä ihmisiä ei voi loputtomasti opet-
taa kaikkien tilanteiden varalta, mutta 
johtajan tehtävä on kuitenkin varmis-

taa osaaminen.
Yhdeksi johdon haasteeksi Lindén 

nimesi ilmiön, jonka hän on nimennyt 
asiantuntijasyndroomaksi.

Siinä akateemisesti koulutetut ih-
miset haluavat tehdä koulutuksensa 
seurauksena asiat mahdollisimman 
hyvin.

– Eli syvällisesti ja perusteellisesti, 
mutta tehokkuus ei kuulu siihen vält-
tämättä ollenkaan, Lindén kuittasi ja 
viittasi sisäisen yrittäjyyden puuttee-
seen haittatekijänä organisaation kan-
nalta.

Lindén esitteli tutkija Jorma Leh-
timäen väitöskirjasta löytämänsä toi-
mivan kaavaan siitä, mikä motivoi 
asiantuntijaa. Motivoivia ovat työn 
vaihtelevuus, työn identiteetti ja työn 
merkityksellisyys, mutta niitäkin tär-
keämpiä ovat työn itsenäisyys ja pa-
laute.

– Asiantuntija haluaa lisää oppia ja 
kunnioitusta, ei itseään vaan osaamis-
taan kohtaan.

Johtaminen kiinnostaa  – erityisesti 
mieslääkäreitä
Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja 
Hannu Halilan mielestä lääkärei-
den on aika nostaa päänsä pystyyn ja 
todeta, että lääkärikoulutus on hyvä 
johtamiskoulu.

Perusteluiksi hän esitteli lääkäri-
koulutuksen uudistunutta johtamis-
oppien portaikkoa perusopinnoista 
erikoistuneiden johtamiskoulutuk-
seen. Perusteluiksi kävivät myös eng-
lantilainen tutkimus kliinikkolääkärei-
den osallistumisesta terveydenhuollon 
yksiköiden johtamiseen sairaaloissa 
sekä ruotsalaiskokeilu, jossa rekry-
toitiin nuoria lääkäreitä teollisuuden 
johtamistehtäviin.

– Ruotsissa ajateltiin, että lääkäri-
koulutus on parasta johtamiskoulu-
tusta, koska se opettaa vuorovaikutus-
taitoja, analyyttista ajattelua, nopeaa 
päätöksentekoa ja ihmissuhdetaitoja.

Englantilaistutkimus taas osoitti 
positiivisen korrelaation sairaaloiden 
kliinikkojohdon ja palvelun laadun 
suhteen, mikä heijastui jopa henki-
löstön vähäisempään sairastavuuteen.

Halila lähti liikkeelle perinteisestä 
terveydenhuollon johtamismallista, 
jossa professoriylilääkäri renessanssi-
ruhtinaana johti yksinoikeudella kaik-
kia sektoreita. Vaikkei mallia voi pitää 
enää toimivana, Halila kuvasi kuiten-
kin jatkuvaksi dilemmaksi kysymystä 
siitä, voiko hyväksi johtajaksi syntyä.

– Saattaa sellaisiakin velhoja olla 
olemassa, mutta pääasia on, että siihen 
voi kouluttautua.

Lääkäriliiton tutkimus viiden vuo-
den takaa kertoi, että lääkäriopiske-
lijoista suurin osa olisi peruskoulu-
tuksensa aikana halunnut enemmän 
opetusta johtamistyöhön ja oman työn 
kehittämiseen. Saman asian ilmaisivat 
nuoret erikoistumassa olevat ja jo eri-
koistuneet, joista 80 prosentin mieles-
tä johtamisen ja hallinnollisen työn 
opetusta olisi pitänyt olla enemmän.

Samasta tutkimuksesta kävi toisaal-
ta ilmi, että nuorista mieslääkäreistä 
yli puolet aikoi hankkia erikoislääkä-
reille suunnatun johtamispätevyyden, 
samoin osa naisista.

– Se vanha myytti, että lääkärit eivät 
ole kiinnostuneita johtamisesta vaan 
ainoastaan lääketieteestä, ei enää tun-
nu pitävän paikkaansa, Halila tiivisti.

Johtamiskoulutusta puoltaa myös 
se, ettei johtajuus tutkimustuloksissa 
sijoittunut kärkipäähän nuorten lää-
käreiden identiteettinä. Sairaalatyössä 
olevien nuorten lääkäreiden ammatti-
identiteetti oli usein ”työryhmän jä-
sen” tai ”auttaja”. Terveyskeskustyössä 
olevien nuorten lääkäreiden keskuu-
dessa nämä eivät mahtuneet kolmen 
kärkeen. Lääkärit kokivat olevansa 
ykkösidentiteetiltään lääkkeidenmää-
rääjiä, terveysasiantuntijoita ja kuun-
telijoita.

Halila arvioi, että usein lääkärit 

Aki Lindén
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ovat alun perin tulleet rekrytoiduik-
si tehtäviinsä asiantuntijoiksi. Kasvu 
oman alansa asiantuntijatehtävästä 
johtajaksi edellyttää hänen mukaan-
sa suurten kokonaisuuksien hallintaa 
sekä nopeaa päätöksentekoa usein 
puutteellisenkin tiedon varassa. Lää-
kärijohtaja joutuu organisaatiossaan 
myös helposti puun ja kuoren väliin. 
Esimerkiksi lääkärialaiset näkevät mo-
nesti johtajan vihollisena, eikä johtaja 
voi välttyä tuottamasta pettymyksiä 
varsinkaan huonoina aikoina. Myös 
arvostuksen saavuttaminen kollegoi-
den silmissä on jatkuva haaste.

Johtajaa auttaakin kaikessa tässä 
oman työn hallinta eri osa-alueineen, 
joihin kuuluu myös kyky delegoida.

– Omasta jaksamisesta on pidettä-
vä huolta ja on tunnistettava omat 
voimavaransa kyetäkseen auttamaan 
muita, sillä lääkäreinä olemme palve-
luammatissa, ja johtajina tehtävämme 
on palvella ja auttaa muita toimimaan 
ja kehittymään.

Hyvä johtaminen edistää 
työhyvinvointia

– Johtamisella voidaan ylläpitää, tukea 
ja edistää työhyvinvointia, vakuutti 
Työterveyslaitoksen teemajohtaja 
Kari-Pekka Martimo.

Hän kuitenkin pohti, onko puhut-
tava erikseen työhyvinvoinnin joh-
tamisesta vai riittäkö, että puhutaan 
hyvästä johtamisesta. Kiteyttäen joh-
taminen on Martimon mukaan hyvää, 
kun organisaatio pääsee tavoitteisiinsa, 
ja se huolehtii, että henkilöstö onnis-
tuu mielekkäässä työssään.

Käytännön työterveyslääkärinä 
toimineena hän käytti teoriapohja-
naan kehittävän työntutkimuksen ja 
toiminnan teorian mallia, joka hänen 
mielestään menee riittävän lähelle 
työpaikan oikeaa arkea.

Martimo esitteli erilaisia selityk-
siä työhyvinvointi-termille ja korosti 
abstraktien ilmiöiden konkretisoinnin 

tärkeyttä niin johtajan kuin koko or-
ganisaation kannalta. ”Mitä me hyvin-
voinnilla tarkoitamme?” on siis tärkeä 
kysymys työpaikalla yhteisesti pohdit-
tavaksi.

Ensi-istumalta hyvältä tuntuva se-
litys ei olekaan asiantuntijan mielestä 
täysin pätevä. Usein työhyvinvoin-
nista huolehtiminen mielletään tyky-
päivien retkeksi pois työpaikalta. Tämä 
sisältää Martimon mukaan ongelman. 
Syntyy helposti kuva, että työhyvin-
vointi ja toiminnan tuottavuus kil-
pailevat keskenään. Tämä puolestaan 
saattaa synnyttää johtajassa tunteen, 
että työhyvinvoinnin edistäminen uh-
kaa toiminnan tuottavuutta.

Toisessa esimerkissä pääosan sai-
vat työhyvinvoinnin mittarit, joiksi 
organisaatiot helposti tarjoavat sai-
rauspoissaoloja ja työkyvyttömyys-
eläkkeitä. Asiantuntijan mukaan ne 
ovat ennemminkin työpahoinvoinnin 
mittareita. Myöskään työntekijöiden 
terveyden edistäminen ei välttämättä 
toimi niin kuin helposti ajatellaan; että 
terveelliset elämäntavat ja hyvä kunto 
takaavat työhyvinvoinnin. Martimon 
mukaan kovakuntoisinkaan ihmi-
nen ei voi työssään hyvin, jos työhy-
vinvoinnin muut elementit eivät ole 

kohdallaan.
Pahinta, mitä Martimon mielestä 

työhyvinvoinnille voidaan tehdä, on 
ottaa asiaa tuntemattomana pois työ-
etuliite, jolloin jäljelle jää pelkkä hy-
vinvointi, ennen virkistäytymiseksi tai 
henkilökuntaeduiksi kutsuttu.

– Jos työhyvinvointi olisi suunnil-
leen sama asia kuin terveys ja toi-
mintakyky, meidän ei tarvitsisi olla 
kovinkaan huolissamme. Vuoden 
2012 työolobarometrissa suurin osa 
suomalaisista työssäkäyvistä kokee, 
että työkyky suhteessa työn fyysisiin 
vaatimuksiin on melko hyvä tai erit-
täin hyvä, Martimo nojasi tuoreeseen 
tutkimustietoon. Yksi kuva työhyvin-
voinnin asiantuntijaa silti huoletti. 
Siinä työnteon mielekkyys ja työhalu 
ovat vastaajien mukaan vuosi vuodel-
ta vähentyneet verrattuna niiden pa-
rantumiseen koko 2000-luvun.

Työhyvinvoinnin näkökulmasta 
Martimo piti ratkaisevana kysymystä, 
mitkä tekijät vaikuttavat työnteon mie-
lekkyyteen. Vastausta hän peilasi lähin-
nä sosiologian tutkimusten kautta. On 
todettu, että työhyvinvointia uhkaavat 
pahiten uupumus ja työongelmat siellä, 
missä ihmisen mahdollisuus toteuttaa 
taitojaan jostakin syystä estyy.

Hannu Hallila ja Vesa Ilvesmäki
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Martimon mielestä lääkäri siis tör-
mää työhyvinvointinsa suurimpaan 
uhkaan, jos työskentelyolosuhteet 
eivät tue työn tekemistä hyvin, eli 
lääkäri ei voi mielekkäästi auttaa po-
tilaitaan. Lääkäreiden työhyvinvoin-
tia uhkaavat myös monet muut seikat, 
joita riitti pitkäksi listaksi. Päällimmäi-
sinä häiriökuormituksessa ovat – huo-
limatta lääkäreiden mahdollisuuksista 
vaikuttaa omaan työhönsä kohtalaisen 
hyvin – kiire ja hankalasti toimivat tie-
totekniset laitteet.

Martimo syvensi mielenkiintoisesti 
kiireen vaikutusta ja vaihtelevaa ole-
musta. Hän näki häiriötekijöissä myös 
mahdollisuuden. Siteeraten päivän 
yhtä puhujaa, professori Jouko Lönn-
qvistiä, Martimo totesi, että negatiivi-
nen asia voi toimia myös toiminnan 
kehittämisen konsulttina, mikäli häi-
riöitä ryhdytään selvittämään.

Toiminnan kehittämisen kannal-
ta työpaikalla onkin tärkeää miet-
tiä yhdessä häiriötekijöitä ja niiden 
eliminoimista. Ilman tätä häiriöistä 

muodostuu pahimmillaan sekä työ-
yhteisöllinen että ammattiryhmien 
välinen ongelma.

– Työhyvinvointi on sitä, että työssä 
on mukava olla. Kun se toteutuu, myös 
muutosten motivointi on johtajalle 
helpompaa, kuin jos porukat eivät voi 
työssään hyvin.

Erilaisuus on työyhteisön voimavara
Professori Jouko Lönnqvistin aiheena 
olivat eväät työyhteisön ristiriitatilan-
teiden ratkaisuun.

Aivan aluksi hän esitti toiveen, että 
ihmisillä työyhteisöissä olisi kyky olla 
kiinnostunut ristiriidoista, mikäli risti-
riidoista puhutaan. Jos kyky on ja sitä 
osataan hyödyntää, ristiriitatilanne voi 
kääntyä yhteisölle myönteiseksi, sillä 
hankala asiakas tai hyökkäävä työto-
veri voidaankin nähdä ulkopuolisena 
konsulttina.

Vaikka Lönnqvist muistutti, että 
työyhteisöjen ristiriitatilanteet ovat 
ei-toivottuja ja yksilöllisiä, hän nime-
si ristiriitanäkökulmasta yhteisesti 
työyhteisön suurimmaksi ja pelotta-
vimmaksi riskiksi sen, että työntekijät 
tulevat töihin kukin omin odotuksin ja 
tavoittein ilman yhtenäistä näkemystä 
siitä, mitä siellä pitäisi tehdä.

Mitä ja sen jälkeen miten ovatkin 
avainkysymykset ristiriitojen vält-
tämiseksi. Lönnqvist rohkaisi asian-
tuntijaorganisaatiota sallimaan työn-
tekijöille mahdollisimman suuren 
vapauden etsittäessä vastausta kysy-
mykseen miten. Hän muistutti, että 
johtamisen iso haaste on olla kiinnos-
tunut erilaisuudesta ajateltaessa orga-
nisaation evoluutiota.

– Se on voimavara, jota meidän pitäi-
si hyödyntää ja josta pitäisi olla kiin-
nostunut.

Esimerkiksi muutokset nostavat 
työyhteisöissä esiin runsaasti kysy-
myksiä, jotka synnyttävät työpaikalla 
lukemattoman määrän jännitteitä ja 
mahdollisesti hankaluuksia johtami-

sen kannalta. Asiantuntijan mukaan 
yleensä kaikki konfliktit ilmenevät eri-
laisilla rajapinnoilla, missä pitäisi sitoa 
prosessit yhteen. 

Lönnqvist esitteli myös erilaisia 
johtamiskoulukuntia, jotka tarjoavat 
vastauksia muun muassa siihen di-
lemmaan, että esimies taiteilee kah-
den tulen välissä yrittäessään toteuttaa 
sekä yhteistä että yksilön intressiä.

– Asiantuntijaorganisaatiossa käy-
dään jatkuvaa keskustelua siitä, mitä 
organisaatio odottaa sinulta. Meidän 
pitäisi olla kiinnostuneita myös siitä, 
mitä sinä odotat organisaatiolta.

Hän innosti pohtimaan myös sitä, 
missä määrin lääkärit vetäytyvät le-
gitiimiin asemaansa perustuvan val-
lan varjolla työssään vallan taakse tai 
käyttävät pakottavaa valtaa. Parhaana 
työyhteisön motivointina ja ristiriito-
jen ehkäisynä Lönnqvist piti tavoitteis-
ta puhumista, myönteisen ilmapiirin 
luomista ja luottamuksen lisäämistä.

– Ellei se toimi, johtajan on aika tur-
ha käyttää ”kikkakakkosia ja -kolmo-
sia”.

Kari-Pekka Martimo

Jouko Lönnqvist
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