
Erikoislääkäri-lehti haastatteli 
yleislääketieteen ja ihotautien 
erikoislääkäriä ja tuoretta kaup-
patieteen maisteria Sari-Huikko-

Tarvaista, jonka pro gradu -tutkimuksen 
aiheena oli Lääkärijohtajan työn status 
praesens. Erityisesti kiinnosti tietää, 
miten ihmeessä yhden naisen aika voi 
riittää niin moneen.

Kuka olet, Sari Huikko-Tarvainen?
Valmistuin lääkäriksi vuonna 1996 ja 
minusta oli tarkoitus tulla yleislääkä-
ri. Yleislääketieteeseen erikoistuessa 
innostuin ihotaudeista ja niin minusta 
tuli ensin yleislääketieteen ja sitten iho-
tautien erikoislääkäri. Erikoislääkärin 
työuran olen tehnyt yksityissektorilla. 
Tykkään työstäni todella paljon, mutta 

”Tahtotila on tärkeä kaikessa tekemisessä”

”Perhe on kaikkein tärkein.” Sari Huikko-Tarvaisen perheeseen kuuluvat puoliso, Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kimmo 
Tarvainen (toimivapaalla Lääkäriliiton piiriylilääkärin tehtävästä) ja kaksi tytärtä.
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elämässä täytyy olla muutakin. Kaikkein 
tärkein on perhe, johon kuuluvat mies ja 
kaksi tytärtä.

Mikä sai sinut innostumaan 
kauppatieteen opinnoista?
Olen työurani varrella nähnyt monenlai-
sia työpaikkoja ja erilaisia johtamistapo-
ja – ja nähnyt johtamistavan vaikuttavan 
työyhteisöön, rekrytoinnin onnistumi-
seen ja työilmapiiriin. Johtamisen ohella 
minua on kiinnostanut toiminnan kehit-
täminen kustannustehokkaalla tavalla. 
Niinpä hakeuduin johtamisopintojen 
pariin ja yksi on johtanut yhteen, toi-
nen toiseen. Ensin suoritin moniam-
matillisen johtamiskoulutuksen, sitten 
lähijohtamiskoulutuksen ja sen jälkeen 
eMBA-tutkinnon Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulussa. eMBA-opinnot 
imaisivat mukaansa ja päätin jatkaa 
kauppatieteen opintoja pääaineena 
johtaminen. Kauppatieteen maisteri 
minusta tuli viime syksynä.

Mikä työn ohella opiskelussa on 
parasta?
Opiskelu on minulle harrastus ja hyvä 
tapa irrottautua arjesta. Ehkä olen pa-
rempi lääkäri, kun olen välillä erossa 
potilaista. 

Entä haasteet, tuntuiko joku asia 
erityisen vaikealta?
Koin joskus, että kaupallisen puolen 
arvot ovat aika kaukana lääkärin arvo-
maailmasta. Lääkärin työssä korostuu 
inhimillisyys ja lääkärin etiikka, mut-
ta markkinoilla kaikki toiminta tähtää 
”kaupan tekoon”. Osa opintovaatimuk-
sista turhautti. Ymmärrän kyllä, että 
KTM-opintovaatimuksiin kuuluu toisen 
vieraan kielen opinnot, jotka minulla oli 
saksan opinnot. Mutta kun saksankiel-
tä ei suomalaisissa terveydenhuollon 
organisaatioissa juurikaan tarvita, niin 
olisin mieluummin opiskellut vaikka 

kaksinkertaisen kurssimäärän englan-
tia tai ruotsia. Vaihto ei ollut mahdol-
lista, koska opinnot eivät silloin olisi 
menneet opintosuunnitelman mukai-
sesti. Onneksi pidän saksankielestä ja 
nyt sujuu yritysesittelykin saksaksi.

Miten saat aikasi riittämään 
kaikkeen?
Organisaatiokyky ja etukäteen suun-
nittelu auttaa. Asioita ehtii tehdä, kun 
niistä tykkää ja muistaa jättää pelivaraa 
puskista tuleville asioille. Yrittäjänä on 
tietenkin helpompi sovitella aikataulu-
ja kuin virkatyössä. Koulutukseen pää-
see aina kun haluaa, mutta kaikki kulut 
täytyy tietty maksaa itse. Tahtotila on 
tärkeä kaikessa tekemisessä. Maaliin 
mennään, vaikka välillä takkuaa.

Mitä haluat sanoa lääkärijohtajille?
Johtamiseen kannattaa panostaa ja 
suosittelen kollegoita lähtemään esi-
miestyöhön, jos se vähänkin innostaa. 
Johtamisen laatu heijastuu koko työyh-
teisöön ja sen vuoksi johtamisen pitäisi 
olla yhtä arvostettua kuin potilastyö. 
Hyvä johtaminen pohjaa oikeuden-
mukaisuuteen, johdonmukaisuuteen, 
reiluuteen ja ennen kaikkea hyviin 
käytöstapoihin. Vaikka olisi suorittanut 
monia kalliita johtamiskoulutuksia, ei 
voi onnistua johtamisessa, jos perus-
lähtökohdat ihmisen kohtaamiseen 
eivät ole kunnossa.

Johanna Tuukkanen

Kaikki aika ei mene työhön ja opiskeluun. Kuvassa ammattimuusikon tyttären uusin harrastusväline.
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