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kantoisten päätösten ammattilainen. 
Kumpikin ominaisuus kuuluu myös hyvän 
johtajan osaamisen ydinalueeseen.

Lääkärikunnan kliininen päätöksente-
ko on koko palvelujärjestelmän tärkein 
kustannusajuri, cost driver, vastaavasti 
lääkärin kädessä oleva kynä on järjestel-
män arvokkain teknologinen väline. Huoli-
matta terveydenhuollon palvelutoiminnan 
sirpaloitumisesta yhä erilaistuneempiin 
osiin, kliinisen päätöksenteon perusteiden 
esittely toiselle lääkärille on verrattomasti 
helpompaa kuin ammattikunnan ulko-
puoliselle. Esittely ei vielä 
merkitse hyväksymistä 
vaan rakentavan, joskus 
kriittisenkin vuoropuhe-
lun alkua. Ekonomisen 
niukkuuden väistämättä 
pahentuessa juuri am-
mattikunnan sisäinen dialogi voi tuottaa 
tulosta. 

Toimintatapojen muuttamisella tavoi-
tellaan myös kasvavaa teknistä tehokkuut-
ta. Kasvavan tehokkuuden hintana ei voi 
olla hoidettavan kasvava turvattomuus. 
Esimerkiksi operatiivisella erikoisalal-
la päiväkirurgia, Vihreä Linja ja LEIKO 
edellyttävät soveltajaltaan seikkaperäistä 
riskianalyysiä. Tämä sujuu parhaiten lää-
käriltä, jolla on laaja-alaisin koulutukseen 
ja kokemukseen pohjaava ymmärrys tur-
vallisuuden ja turvattomuuden sumeasta 
rajavyöhykkeestä. 

Lääkäriyteen liittyvistä vahvuuksista 
huolimatta yksikään lääkäri ei ole valmis-
tuessaan johtaja. Edes johtajakoulutuk-
seen ei kannata hakeutua ennen riittävää 
kokemusta lääkärin arjesta, jota olen 
tottunut nimittämään ”juoksuhaudak-
si”. Käytännön terveyspulmat näyttävät 
merkillisen erilaisilta kuin lääkärikoulussa 
luetellut. On välttämätöntä, että johta-
misesta kiinnostunut medisiinari nöyrtyy 
tarkastelemaan etumaastoa leuka juuri 
juoksuhaudan reunan tasolla. 

Minulle tuntemattomasta syystä 
lääkäreiden hallinnon päte-
vyyteen johtanut koulutus-
ohjelma lopetettiin runsas 
vuosikymmen sitten. Ja 
tänään lisään, onneksi. Sillä 
johtaminen ei ole hallinnoin-
tia. Hallinnointi on säilyttä-

mistä ja riskien välttämistä. Johtaminen 
on muuttamista ja siihen liittyvien riskien 
hallintaa. Hallinnointi voidaan jättää siihen 
koulutetuille mapinkantajille. 

Suuren sairaalan varatoimitusjohtaja 
yritti opettaa minulle viime vuosikym-
menellä, ettei ”sairaalan johtaminen eroa 
mitenkään paperitehtaan johtamisesta”. 
Rohkenin olla eri mieltä, ja eri mieltä olen 
edelleenkin. Tuon mielipiteenvaihdon 
jälkeen en ole kaivannut terveyssektorille 
yleisjohtajia enkä suuremmin hallitusam-
mattilaisiakaan. Terveydenhuollon tuot-
teet eivät nimittäin ole paperirullia.

Lääketieteellisiin koulutusohjelmiin 
hakeutuvat pikemmin yksilöistä kuin 
yhteisöistä kiinnostuneet opiskeli-

jat. Opiskeluvuosina sama asenne vain 
vahvistuu: fokus on vahvasti yksilökeskei-
nen, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen 
ohjausta koskevat ohjelmat koetaan usein 
välttämättömänä pahana.

Tätä taustaa vasten tuntuu yllättävältä, 
että lääkärijohtajuus on selvässä nos-
teessa kahta puolta Atlanttia. Vaikka vain 
vajaata viittä prosenttia yhdysvaltalaisista 
sairaaloista johtaa lääkäri, nämä sairaalat 
erottuvat lääketieteellisen laatunsa perus-
teella edukseen muista. Havainto on ollut 
omiaan lisäämään lääkäreiden johtamis-
koulutusta ja laajentamaan niiden ope-
tusohjelmia. Silti on varhaista väittää, että 
lääkärijohtajuus tekisi hyvästä sairaalasta 
erinomaisen; yhtä hyvin erinomainen 
sairaala saattaa houkutella hyvän lääkärin 
johtajakseen. 

On siis viisaampaa puhua toistaiseksi 
assosiaatiosta kuin tietyn suuntaisesta 
kausaalisuhteesta. Mutta on hyvä kysyä, 
miksi lääkäri voisi suoriutua terveyden-
huollon johtamistehtävästä toisia ammat-
tiryhmiä paremmin? 

Koulutuksensa perusteella lääkärin 
tulee olla ihmistuntemuksen ja kauas-
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