
Esimies ja rajatehtäväHeikki Wiik
Vastuualluejohtaja
OYS Operatiivinen tulosalue

KOLUMNI

Yksi johtajan keskeisistä toiminta-
alueista on työyhteisön sisällä, 
lähellä toimijoita. Tällöin esimies 

on lähellä ja saavutettavissa, valmiina 
poistamaan esteitä ja häiriötekijöitä, jot-
ka vaikeuttavat asiantuntijoiden parasta 
mahdollista suoritusta. 

Koko ajan tärkeämmäksi on kuiten-
kin muodostunut toimiminen yhteisön 
rajapinnoilla.  

Puhutaankin johtajan rajatehtävästä. 
Selkein rajatehtävä liittyy arjen yhteis-
työkumppaneihin. 

Lääkärijohtajat kuuluvat pääsääntöi-
sesti keskijohtoon, ja rajapinta ylimmän 
johdon suuntaan on tärkeä toiminta-
sektori. Tällöin on usein kyse kentän 
todellisuuden viestimisestä siten, että 
ylin johto kykenee hahmottamaan mitä 
oikeasti tapahtuu. Ja toisaalta myös 
johdon päämäärien välittämisestä 
työntekijöille siten, että seurauksena on 
tavoitteellista toimintaa.

Sairaalaympäristössä yhteistyö mui-
den erikoisalojen ja toimintayksiköiden 
kanssa on keskeinen johtamisfunktio. 
Moniammatillisuus esimerkiksi lääkäri-
hoitaja-akselilla tai lääkärijohtaja-talous-
ammattilaisetlinjassa on arkea.

Osaamisen johtamisen kannalta on 
olennaista ymmärtää, että yksilötason 
kouluttautuminen on tärkeää, mutta 

nopein tapa on silti tietää, kuka tietää, 
ja ryhtyä yhteistyöhön. Paitsi tutkimus-
työssä, tämän merkitys korostuu yhä 
enemmän myös kliinisessä toiminnassa. 
Johtajan on jatkuvasti pohdittava uusia 
yhteistyön mahdollisuuksia. Ennen niin 
tärkeänä pidetty oman yksikön puolus-
taminen ja uusien alueiden valtaaminen 
yhteistyön tekemisen sijaan on perin 
vanhanaikaista – eikä koskaan johda 
potilaan tai henkilökunnan parhaaseen. 

Eikö esimiehen sitten tule pitää 
omiensa puolta? Tietysti, ja parhaiten se 
onnistuukin auttamalla kaikin mahdol-
lisin keinoin uusien, aitojen ja yhteisiä 
tavoitteita tukevien yhteistyösuhteiden 
muodostumista. Kun kahden ryhmän 
yhteistyö siirtyy sanelumenettelystä 
(jossa tulos riippuu siitä, kuka sanelee), 
kompromissiin (jossa ryhmän koossa 
pysyminen on tärkeintä) ja siitä edelleen 
integroivan toiminnan (jossa kaikkien 
osaaminen ja vahvuudet otetaan huomi-
oon) kautta lopulta synergiseen ryhmä-
työhön (jossa opitaan toisilta ja luodaan 
uusia ratkaisuja), on tässä onnistuttu.

Toinen tärkeä rajatehtävä tapahtuu 
virallisen ja epävirallisen organisaation 
välillä. 

Virallisen, kaavioissa ja hallintosään-
nöissä kuvatun organisaation rinnalla 
esiintyy aina epävirallinen, dokumentoi-
maton ja auki kirjoittamaton asioiden 
järjestys, josta kukaan ei ole varsinaises-
ti päättänyt.

Virallista organisaatiota edustavat 
johtoryhmät, päätösvaltuudet ja pro-
sessikaaviot. Epävirallinen organisaatio 
koostuu ihmisten verkostoista, talon 
tavoista, hiljaisesta tiedosta, mielipide-
vaikuttajista, nokkimisjärjestyksistä ja 

käytäväpuheista. Esimiehen on oltava 
tietoinen tästä epävirallisesta organisaa-
tiosta. Mitä paremmin hän sen tuntee, 
sitä tehokkaammin hän voi toteuttaa 
tehtäväänsä virallisessa organisaatiossa. 
Esimerkiksi muutosprosessin epäon-
nistumisen takana on usein tahallinen 
tai tahaton loukkaus tätä epävirallista 
järjestelmää kohtaan.

Kolmas, edelliselle läheistä sukua 
oleva rajatehtävä on organisaation 
rationaalisen, näkyvän toiminnan ja irra-
tionaalisen, pinnanalaisen maailman vä-
lissä. Niin masentavalta kuin se terveen 
järjen nimeen vannovasta esimiehestä 
saattaa tuntuakin, on rationaalinen ajat-
telu työyhteisössä vain ohut pintakerros. 
Syvällä pinnan alla liikkuu huomatta-
vasti vahvempia voimia, kuten yhteisön 
normeja ja arvoja sekä yksittäisten 
ihmisten asenteita ja tunnekokemuksia. 
Erityisesti tunnekokemusten sivuut-
tamisesta seuraa jokseenkin varmasti 
vaikeuksia.

Asiantuntijat ovat hyvin herkkiä tun-
teelle epäoikeudenmukaisesti kohdelluk-
si joutumisesta.

Esimies, joka väheksyy tätä tunteiden 
maailmaa, on johtamisessaan pahasti 
hukassa. Paradoksaalista tässä kaikessa 
on, että yksi esimiehen tärkeistä teh-
tävistä on jatkuvasti koettaa palauttaa 
asioita ja tapahtumia rationaaliseen 
maailmaan faktoja esiin nostamalla.

Lopuksi esimiehen on myös aina kat-
sottava peiliin. Yhteistyön lisäämiseen 
liittyy aina omasta vallasta ja määrää-
misoikeudesta luopumista. Modernin 
johtajan on ymmärrettävä tämän 
luopumisen tärkeys, vaikka se voi joskus 
tuntua tuskalliselta. 
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