
KATSAUS

Lääkärijohtajan työ on asiantun-
tijaorganisaation johtamistyötä, 
jonka erottamattomia erikoispiir-
teitä ovat: 1) elämän säilyttämisen 

johtoajatus ja työn vahva eettinen pohja, 
2) toimintaa säätelevät lait, ohjeistukset, 
arvot ja odotukset, 3) vahva lääkärin 
ammatti-identiteetti 4) kliinisen työn 
ja johtamistyön monirooliristiriita sekä 
5) kollegiaalisuus (3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 
21, 25).

Lääkärijohtajalla voi olla asemastaan 
riippuen satoja alaisia tai ei yhtään suo-
raa alaista. Lääkärien viran tai toimen 
nimestä ei välttämättä voi tulkita, mille 
hierarkkiselle tasolle lääkäri työnkuvan-
sa puolesta kuuluu. (13, 24). Koulutus-
taustan perusteella lääkärijohtajan mää-
ritteleminen on yksinkertaista, koska he 
kaikki ovat peruskoulutukseltaan lääkä-
reitä (24). Eri järjestelmissä toimivien 
lääkäreiden eettiset velvoitteet ovat 
myös samat (17). Vuonna 2014 julkais-
tun Suomen Lääkäriliiton selvityksen 
mukaan suurin osa lääkäreistä haluaa, 
että kliinistä työtä tekevillä lääkäreillä 
on esimiehenään lääkäri. Lääkärit eivät 
myöskään ole nähneet mahdollisena, 
että muun ammattikunnan edustaja toi-
misi lääkärien esimiehenä rajoitetulla 
toimivallalla. (1).

Useimmat lääkärijohtajat tekevät 
myös kliinistä työtä
Johtaviksi lääkäreiksi ovat useimmiten 
kohonneet oman alansa tieteellisesti 
meritoituneimmat lääkärit (15, 24). Klii-
ninen johtajuus ja potilastyön taitami-
nen ilmentyvät vahvana perustana, jolle 
lääkärit itse mieltävät johtajuuden hel-
poimmin rakentuvan (7, 9, 22). Useim-
mat lääkärijohtajat tekevätkin sekä 
potilastyötä että johtamistyötä, mikä 
asetelma on omiaan tukemaan lääkäri-
johtajuudessa kliinikon työorientaatio-
ta eikä johtajan työorientaatiota (2, 7, 
9, 23). Lääkäreillä itselläänkin on usein 
ollut asenne, ettei johtaminen olisi ”oi-
keaa” työtä lainkaan (8). 

Myös työyhteisössä johtamistehtävät 
mielletään herkästi muuksi kuin lääkä-
reiltä varsinaisesti odotetuksi työksi (7, 
9). Ehkä näistä syistä johtuen johtavas-
sa asemassa olevat lääkärit on mielletty 
ensisijaisesti kliinisessä työssä meritoi-
tuneiksi lääkäreiksi eikä johtajiksi (21). 
Toisaalta jo pelkästään lääkärirooliin 
liittyy johtajuusodotus, minkä vuoksi 
myös lääkärin ilman varsinaista johta-
japositiota odotetaan työyhteisössään 
ottavan johtajan asema ja ymmärtävän, 
että kieltäytyminen johtovastuusta ei 
ole hyväksyttävää (7, 9).
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Suhtautuminen johtamistyöhön 
muuttumassa
Kirjallisuuden mukaan suomalaisten 
lääkäreiden suhtautuminen lääkärijoh-
tajan työhön näyttää viimeisen 50 vuo-
den aikana muuttuneen toissijaisena 
pidetystä asiasta kiinnostavampaan ja 
tavoitellumpaan suuntaan (6, 7, 14, 21, 
24).

Suomen ensimmäisen 
yleislääketieteen profes-
sori Kekin mukaan terve-
ydenhuollon hallinnollista 
työtä pidettiin 1970-luvul-
la Suomessa toisarvoisena. 
Lääkärit, jotka eivät olleet 
kiinnostuneita kliinisestä työstä, ha-
keutuivat hallinnollisiin virkoihin (6, 
10.) Hermansonin lääkärijohtajia kos-
kevan väitöskirjatutkimuksen (1989) 
mukaan useimmat tutkimuksessa mu-
kana olleet kliinikkojohtajat ottivat 
hallintotehtävät vastaan haluttomasti. 
Tutkimuksensa päätuloksena Herman-
son piti sitä, että lääkärit siirtyivät hal-
lintotehtäviin enemmän sattuman kuin 
tietoisen valinnan kautta, ja siirtymisen 
jälkeen lääkärit joutuivat läpikäymään 
vaikean sopeutumisprosessin. (6)

Tuomirannan lääkärin johtajuut-
ta ja lääkärijohtajien roolijännitteitä 
käsittelevän väitöskirjatutkimuksen 
(2002) mukaan puolet tutkimuksen 
lääkärijohtajista ei ollut kiinnostunut 
johtamistyöstä ja kaksi tutkimuksen 
lääkärijohtajaa olisi halunnut paneu-
tua aikaisempaa enemmän kliiniseen 
työhön (21).

Virtasen lääkäri- ja hoitajataustais-
ten, keski- tai ylimpään johtoon kuu-
luvien johtajien toimikenttää julkisissa 
sairaaloissa käsitelleen väitöskirjatut-
kimuksen (2010) mukaan lääkärijohta-
misesta on mahdollisesti alkanut tulla 
aikaisempaa ammattimaisempaa, ja 
johtajaksi hakeudutaan ja kouluttau-

dutaan aikaisempaa aktiivisemmin. 
Edelleen kuitenkin tuli esille ristiriita 
lääkärintyön ja johtamisen välillä. (24.)

Kaukorannan lääkärijohtajien kä-
sityksiä johtamisesta ja johtajuudesta 
käsitelleen pro gradu -tutkimukseen 
(2012) haastatellut lääkärijohtajat ko-
kivat johtamistyön tärkeäksi. Oma joh-

tamistyö koettiin halut-
tuna, mielenkiintoisina 
ja tarpeellisena työnä. 
Johtamistyöhön liitettiin 
kuitenkin myös epäkoh-
tia ja haasteita. Lääkäri-
johtajat kokivat paikoin 
olevansa vallattomia vä-

liinputoajia. Työnkuva ja strategisen 
johtamisen mahdollisuus nähtiin kape-
nevan varsinaisen toimivallan epäsel-
vyyden tai sen vähäisyyden vuoksi. (9.)

Pulkan lääkärijohtajuutta ja ylilää-
käreiden ammatti-identiteettiä muut-
tuvassa asiantuntijaorganisaatiossa 
käsittelevän pro gradu -tutkimuksen 
(2013) mukaan ylilääkärin palkka ei ol-
lut päämotivaatio työn tekemiseen ja 
palkka koettiin riittävän hyväksi. Sen 
sijaan työn sisältö ja työtehtävien jär-
jestäytyminen vähensivät kiinnostusta 
ylilääkärivakanssia kohtaan, eivätkä 
tutkimukseen osallistuneet ylilääkärit 
pitäneet ylilääkärin virkaa haluttuna 
asemana. Tutkimukseen 
osallistuneet ylilääkärit 
kokivat yhteydenpidon 
lähiesimiehiin onnistuvan 
kiitettävästi. Kaikki tut-
kimukseen osallistuneet 
ylilääkärit kokivat, että 
ylimmillä esimiehillä oli 
ajoittain hankaluutta ymmärtää terve-
ydenhuollon perustehtävää (14.)

Tammilaakson lääkäriesimiesten 
johtamiskompetenssia ja johtamisosaa-
misen kehittämistä selvittäneen pro 
gradu -tutkimuksen (2016) mukaan lää-

käriesimiehet arvioivat johtamiskom-
petenssinsa pääsääntöisesti hyväksi. 
Naislääkäriesimiehet arvioivat johta-
miskompetenssinsa paremmaksi kuin 
mieskollegansa. Tutkimuksen mukaan 
lääkäriesimiehet hallitsivat ristiriitati-
lanteita, toimivat myönteisenä rooli-
mallina, rohkaisivat ja kommunikoivat 
sujuvasti työyhteisössä sekä kokivat 
olevansa hyviä yhteistyössä ja toisten 
tarpeiden sekä tunteiden huomioon ot-
tamisessa. Tammilaakson mukaan lää-
käriesimiehet kuitenkin kokivat työnsä 
ilmeisen kuormittavana. (20.)

Johtamistyölle toivotaan 
arvostusta
Oman lääkärijohtajan työtä selvittä-
neen pro gradu -tutkimukseni (2017) 
mukaan valtaosa tutkimuksen lääkä-
rijohtajista viihtyi esimiesasemassa ja 
halusi johtaa kollegakuntaansa esikuva-
na. Työ koettiin haastavana itsenäisten 
asiantuntijoiden johtamistyönä, jossa 
potilastyön osaaminen koettiin var-
mimmaksi tavaksi säilyttää arvostus 
kollegakunnan edessä. Tutkimuksessa 
tuli esille innostusta johtamistyötä koh-
taan, ja osa haastatelluista olikin suo-
rittanut runsaasti johtamiskoulutusta. 
Omaehtoinen kiinnostus johtamistyö-
hön nähtiin tärkeänä johtamistyön 

onnistumisen kannalta. 
Johtamistyölle koettiin 
ajoittain olevan vaikea 
löytää aikaa potilastyön 
mennessä kaiken edelle. 
Johtamistyölle toivottiin-
kin potilastyön veroista 
arvoa. 

Osan haastateltujen lääkärijohtajien 
mielestä lääkärijohtajan lääkärintyön 
osuuden osaamistasoksi riittää, että 
lääkärijohtaja osaa oman erikoisalansa 
lääkärintaidot hyvin, mutta hänen ei 
tarvitse olla klinikan paras kliinikko. 

          Riittää, että lääkärijoh-
taja osaa oman erikoisalansa 
lääkärintaidot hyvin, mutta 
hänen ei tarvitse olla klinikan 
paras kliinikko.

          Toimintaympäristömme 
muuttuessa on tärkeää, että 
myös lääkäreistä löytyy 
aidosti johtamistyöstä kiin-
nostuneita.
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(7.) Tämä havainto on samansuuntai-
nen kuin Virtasen (24) väitöskirjassa 
esille noussut havainto, jonka mukaan 
kliinisen senioriteetin merkitys lääkäri-
johtajuuden oikeutuksen kannalta olisi 
vähentymässä.

Johtaminenkin voi olla oikeaa työtä
Suomen Lääkäriliiton näkemyksen mu-
kaan lääkärin peruskoulutus antaa hy-
vän pohjan ymmärtää terveydenhuollon 
palvelutoiminnan logiikkaa, tehdä va-
lintoja vaihtoehtojen välillä ja saavuttaa 
asiantuntija-alaisten luottamus, mutta 
se ei suoraan valmenna johtajaksi (17). 
Toisaalta vain lääkärikoulutuksen saa-
nut voi arvioida alaistensa ammatillis-
ta osaamista, työn laatua, onnistumista 
ja jatko- ja täydennyskoulutustarpeita 
(16). Toimintaympäristömme muutok-
set vaativat esimiehiltä hyviä ja ammat-
timaisia johtamisvalmiuksia (12), minkä 
vuoksi on erittäin tärkeää, että myös 
lääkärikunnasta löytyy aidosti johtamis-
työstä kiinnostuneita. Lääkärijohtamis-
työssä onnistumiseen tarvitaan koko 
kollegakunnan tuki, jotta johtaminen 
voidaan mieltää myös lääkärille sopi-
vana ”oikeana” työnä. Nykyään ei ole 
enää kyse siitä, etteikö johtamistyötä ja 
lääkäriyttä voisi tai haluttaisi sovittaa 
yhteen, vaan siitä, että johtamistyölle 
olisi annettava tilaa ja potilastyön ve-
roinen arvo (7, 13).
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