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Kumppanuus on luottamusta ja 
tekoja. Potilaat voivat osallis-
tua johtamiseen ja kehittämi-
seen. He ovat kanava paikallisiin 

yhteisöihin ja tuntevat arjen. Heillä on 
strategista tietoa palvelun sujumisesta, 
riskeistä ja kriittisistä kohdista. Heille 
on luotava rakenne ja tuki, jotta he voi-
vat käydä  tasavertaista vuoropuhelua 
ammattilaisten kanssa. Happy-or-not 
tai potilasraati ovat hyviä alkuja.  

Katse pois yksilöstä, kaikki merkit-
tävä tehdään yhdessä. Puhtaus on osa 
hoitoa, samoin toimivat työvälineet ja 
maittava ruoka. Hoito ei ole yhden ih-
misen tekninen suorite vaan yhdessä 
tuotettu kokonaisuus. Yhdessä tekemi-
nen ja toisen osaamisen kunnioitus hyö-
dyttää potilasta enemmän kuin ammat-
tiroolien raja-aidat. Johtamisvalmennus 
tehdään tiimeissä ja niiltä edellytetään 
itseohjautuvutta. Pelisäännöt sovitaan 
ja niistä pidetään kiinni. Rajapintojen 
ylityksistä huolehditaan vastuullises-
ti. Riskien tunnistamisesta palkitaan. 
Virheistä opitaan. Itseohjautuvat tiimit 
rekrytoivat itse, suunnittelevat han-
kinnat, arvioivat ja kehittävät yhdessä. 
Ammattilaiset osaavat toimia, kun ta-
voitteet on asetettu ja sovittu yhdessä. 
Valmentavan johdon tehtävä on tehdä 

hyvän tekeminen mahdolliseksi ja näky-
väksi sekä ennakoida riskin paikat.

Toiminnan pitää perustua tietoon ja 
se tulee esittää ymmärrettävästi. Am-
mattilaiset saavat tietoa suoraan toi-
minnasta eri puolilta organisaatiota. 
Suunnittelu, toteutus ja arviointi ovat 
kaikkien, myös kansalaisten, nähtävissä. 
Potilaslähtöinen terveydenhuolto pys-
tyy osoittamaan, miten se on lisännyt 
potilaiden ja yhteisön terveyttä, toimin-
takykyä ja hyvinvointia. Siihen se tarvit-
see viestinnän ammattilaisten osaamis-
ta tiedon ja kokemusten välittämiseksi 
kaikille osapuolille. 

Moniäänisyys on rikkautta. Potilas-
lähtöisessä terveydenhuollossa etsi-
tään dialogin kautta yhteistä ymmär-
rystä niin hoidossa kuin työyhteisössä. 
Se edellyttää vähän enemmän aikaa ja 
läsnäoloa. Se on investointi, kun hyvää 
ei pidetä itsestään selvyytenä vaan sen 
eteen työskennellään. Potilasta lähellä 
olevan johdon on tavattava säännölli-
sesti, jotta eri osaamisen alojen ammat-
tilaisten välinen ymmärrys lisääntyy. 
Kokouksia pitää silti välttää. Kun pää-
tökset tapahtuvat siellä, missä toiminta 
on, ei tarvita suuria muodollisia päätös-
riittejä.

Pääoma on ammattilaisten osaami-

Millaista on potilaslähtöinen 
johtaminen?

Terveydenhuolto on kansalaista 
varten. Potilaslähtöinen terveyden-
huolto pyrkii lisämään kansalaisen 
mahdollisuuksia elää hyvää elämää. 
Miten sellaiseen päästään? Kaikki 
lähtee arvoista ja niiden toteut-
tamisesta arjessa. Kun arvona on 
kumppanuus ja inhimillisyys, niin 
se tarkoittaa myötäelävää ja hyvää 
käytöstä kaikissa kohtaamisissa 
välinehuoltajasta sairaalan joh-
tajaan. Kun se on läpinäkyvyys ja 
sitoutuminen, tietoa ei pantata 
vaan jaetaan ja jalostetaan yhdessä. 
Arvojen toteutumista seurataan, 
toteuttamisesta palkitaan ja pul-
missa puututaan. Ytimessä on, että 
johtaminen tehdään siellä missä 
työ tehdään, potilaan lähellä. 

JOHTAMINEN
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nen. Ensilinjassa tehdään potilaan kan-
nalta tärkeimmät päätökset. Se, mitä ja 
miten potilaalle tapahtuu, kertautuu 
laadussa, kustannuksissa ja vaikutta-
vuudessa. Johtajien on annettava tii-
meille luotettavaan tietoon perustuvaa 
palautetta, jotta ne voivat parantaa toi-
mintaansa. Palaute annetaan selkeästi 
ja kunnioittavasti. Osaamista arvoste-
taan, siihen panostetaan ja se vastaa 
sekä toiminnan muutostarpeisiin että 
ammattilaisen tarpeisiin. Kehittymises-
tä ja kehitämisestä palkitaan. Arviointi 
koskee kaikkia ja kaikkea, muttei ole 
itsetarkoitus. Se auttaa ammattilaisia 
ymmärtämään, miten tavoitteet saavu-

tetaan yhdessä.
Potilaslähtöinen johtaminen on ra-

jaamista samaan aikaan, kun etsitään 
uusia toimintatapoja. Mikään järkevä 
ei saa olla vierasta. Kysymiseen kan-
nustetaan. Kansanterveyden tavoitteet, 
turvallisuus, laatu ja taloudellisuus ovat 
aina työlistalla, sillä rahaa on rajallises-
ti. Strategisten tavoitteiden sanallista-
minen poliittisille päättäjille on yleis-
johtajien työtä. Kliinisellä johdolla on 
vastuu toteutumisesta. Johtamisen vas-
tuut jaetaan arvostaen, kunnioittaen ja 
tukien. 

Potilaskeskeinen johtamisjärjes-
telmä keikauttaa perinteisen johdon 

ylösalaisin: kliinisestä johdosta tulee 
ylin johto. Ylin johtaminen on valmen-
tamista ja ajatteluttamista sekä rajojen 
neuvottelua ja suunnan näyttämistä. 
Älkäämme ottako nykytilaa annettuna, 
olemme sen itse rakentaneet. Siirretään 
johtaminen potilastyön ääreen. 

Potilaslähtöisen johtajan seinätaulu: 

Ole läsnä, näkyvä ja tavattavissa

Kiitä ja kehu usein

Kuuntele potilaita ja ammattilaisia

Ajattele lateraaliseti yli rajojen

Lainaa parhailta

Ymmärrä terveydenhuollon strateginen ja operationaalinen tarkoitus

Ole valmis kyseenalaistamaan ajattelusi ja ratkaisusi

Rakenna osaamisen varaan ja varmista osaaminen

Ota suunta ja noudata sitä vakaasti 

Anna valtaa ja vastuuta

Jaa johtamisen vastuuta arvostaen, kunnioittaen ja tukien

Rohkaise kokeilemaan, haasta itsesi

Älä rankaise virheistä, vaan opi niistä

Älä katso muualle, kun näet huonoa työtä

Ole rohkea ja sanoita vaikeat asiat
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