
Liikuntalääketieteen erikoislääkä-
ri, dosentti Jarmo Karpakalla on 
monipuolinen kokemus esimies- ja 
johtamistehtävistä erilaisissa orga-
nisaatioissa. Hän on jäänyt äsket-
täin osa-aikaeläkkeelle yksityisen 
terveyspalveluyrityksen Mehiläisen 
lääketieteellisen johtajan tehtä-
västä ja toimii tällä hetkellä yrityk-
sessä senior advisorina. Kysyimme 
häneltä lääkärijohtajuudesta ja 
johtamisen haasteista erilaisissa 
terveydenhuollon organisaatioissa.

Jarmo Karpakka valmistui lää-
ketieteen lisensiaatiksi Oulun 
yliopistosta 1984. Hän erikoistui 
liikuntalääketieteen erikoislääkä-

riksi Oulun Diakonissalaitoksen liikun-
talääketieteen klinikalla ensimmäisten 
erikoistuvien joukossa Suomessa. 

– Ajattelin, että liikuntalääkärin työs-
sä yhdistyy huvi, hyöty ja harrastus eikä 
tarvitse päivystää öitä. 

Karpakan väitöskirja käsitteli lihas-
ten ja jänteiden sidekudoksen sopeu-
tumista kuormitukseen. Hän toimi väi-
töstyön jälkeen vierailevana tutkijana 
Tukholmassa Karoliinisessa instituutis-

sa professori Bengt Saltinin tutkimus-
ryhmässä, ja hän on Oulun yliopiston 
liikuntalääketieteen dosentti. Karpakal-
la on myös erikoislääkärin hallinnon pä-
tevyys ja MBA-tutkinto.

– Palasin Karolinskasta Oulun Dia-
konissalaitoksen (ODL) liikuntalää-
ketieteen klinikan ylilääkäriksi, josta 
tehtävästä minut kutsuttiin ODL:n joh-
tavaksi ylilääkäriksi.  Seitsemän vuoden 
jakso ODL:ssa oli käytännön johtamis-
oppi hyvästä ja huonosta johtamisesta. 
Seuraava työtehtävä oli Kainuun sai-
raanhoitopiirin johtajaylilääkärin vir-
ka, jossa olin vain noin kolme vuotta; 
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Hyväksi johtajaksi kouluttaudutaan ja  
kasvetaan olemalla samalla nöyrä ja  
rehellinen itselleen
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hiukan lyhyempään kuin olin alun perin 
suunnitellut. 

Yllättävä puhelinsoitto vei 
näköalapaikalle
Sattuma vei Karpakan Kainuusta Hel-
sinkiin terveydenhuollon konsultiksi 
vuonna 2002. Jo seuraavana vuonna 
hänet valittiin Oulun kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimenjohtajaksi.

– Valinnasta nousi poliittinen härde-
li ja kesken tämän härdelin Mehiläisen 
silloinen toimitusjohtaja soitti kysyen, 
kannattaisiko miettiä jotain vähemmän 
poliittista tehtävää. Sen puhelun poh-
jalta ilmoitin Oulun kaupungille, että 
en ota virkaa vastaan, ja aloitin reilu 
15 vuotta sitten Mehiläi-
sen lääketieteellisenä joh-
tajana. Olen muistanut 
joka  päivä iltarukoukses-
sa kiittää saamastani pu-
helinsoitosta, sillä olen 
kokenut, että Mehiläisen 
tiimissä olen päässyt olemaan koko 
ajan näköalapaikalla  terveys- ja so-
siaalipalveluiden muutoksessa. Jäin 
1.1.2019 osa-aikaeläkkeelle Mehiläises-
sä senior advisor -nimikkeellä puolek-
sitoista vuodeksi, minkä jälkeen jätän 
säännöllisen päivätyön kesällä 2020. 

Vuoden sijaisuus vei pysyvään 
uramuutokseen
Jarmo Karpakasta tuli lääkärijohtaja 
sattumalta, mikä on aika tavallista. Har-
va lääkäri suunnittelee valmistuessaan 
päätoimista johtajan uraa.

– Palattuani Karolinskasta Oulun 
Diakonissalaitokselle sain joitakin 
projektitehtäviä liittyen ODL:n maan-
tieteelliseen laajentumiseen. Vuoden 
kuluttua silloinen esimieheni lähti 
hoitamaan professuuria ja minulta ky-
syttiin, voisinko toimia vuoden ajan 
johtavan ylilääkärin sijaisena. Vuoden 

sijaisuudesta tuli loppujen lopuksi py-
syvä uramuutos. 

– Olin ollut aiemmin aktiivisena ve-
täjänä erilaisissa yhdistyksissä, järjes-
töissä ja urheiluseurassa, mutta aika 
pian ymmärsin, että sillä kokemuksel-
la ja pelkällä lääkärikoulutuksella ei 
pärjää. Suoritin 90-luvun puolivälissä 
MBA-tutkinnon saadakseni paremmat 
valmiudet muuhunkin kuin kliiniseen 
ja tutkimustyöhön.

Julkisen puolen haasteena 
järjestelmän jäykkyys
Karpakka on toiminut johtotehtävissä 
sekä julkisella että yksityisellä sekto-
rilla. Hänen mukaansa ihmisten joh-

tamisessa pätevät samat 
lainalaisuudet organisaa-
tion laadusta riippumatta. 

– Kyse on pohjimmil-
taan asiantuntijaorga-
nisaation johtamisesta. 
Asiantuntijaorganisaatio 

on täynnä Pavarotteja, jotka ovat omas-
sa asiassaan johtajaa osaavampia. Ke-
komäkeä lainatakseni esimiehen pitää 
tietää kustakin lääkäristä erikseen hä-
nen käyttöohjeensa, jotta saa  asioita 
eteenpäin. 

Karpakan mukaan julkisen puolen 
haasteena on järjestelmän jäykkyys ja 
siihen liittyvät hitausmomentit. Jäyk-
kyyden takana on monia ra-
kenteellisia tekijöitä  ja muu-
toksen aikaan saaminen vaatii 
kärsivällisyyttä. Ulkopuoliset 
muutosvoimat, kuten erikois-
sairaanhoidon omistajaohjaus, 
on heikkoa. Hän muistuttaa 
myös poliittisten realiteet-
tien ymmärtämisen tärkeydestä ja sii-
tä, että esim. sairaanhoitopiirin halli-
tuksen kokoonpano vastaa alueen sen 
hetkistä maantieteellistä ja poliittista 
jakaumaa ja sukupuolijakauman täytyy 

olla lainmukainen. 
– Demokratiassa terveyspalvelujen 

järjestäminen ja toistaiseksi tuotta-
minenkin vaativat poliittisen alueelli-
sen tahtotilan, mutta poliittisen johdon 
ei tulisi sekaantua operatiiviseen johta-
miseen eikä asioihin.

Muutos- ja uusiutumisvalmius 
yksityissektorin vahvuus
Yksityisellä sektorilla muutospaine on 
konkreettinen ja potilaiden sekä asi-
akkaiden luottamus pitää ansaita joka 
päivä. Kehityksen ja muutoksen aikaan-
saavat vaativat asiakkaat ja rehti kilpai-
lu alan toimijoiden välillä. 

– Tämä tiedostetaan ja siksi yksityis-
sektorin muutos- ja uusiutumisvalmius 
ovat aivan eri tasolla kuin julkisella sek-
torilla. Potilaat osaavat vaatia ja odotta-
vat vastinetta rahoilleen. 

– Työterveyshuollossa yritysten han-
kinta-ammattilaiset ja vakuutusyhtiöt 
odottavat näyttöä sille, että  yksityis-
sektori pystyy toimimaan kustannuste-
hokkaasti ja joustavasti ja että tuotettu 
terveyspalvelu on vaikuttavaa. 

Karpakan mukaan yksityissektorin 
etuna on se, että se voi valita peliken-
tän, millä toimitaan. Työterveydessä 
Mehiläisellä on käytössä mittareita, joil-
la seurataan, miten pystytään vaikutta-
maan työkykyyn, sairauspoissaoloihin 

ja eläköitymisriskiin. 
Vakuutusyhtiöt taas 
seuraavat asiakkai-
densa paluuta työ- tai 
liikennetapaturmis-
ta takaisin työelä-
mään.  Läpinäkyvyys 
auttaa neuvotteluissa 

isojen ostajien kanssa. Yksi suurimmis-
ta eroista yksityisen ja julkisen sektorin 
organisaatioissa on hallituksen kokoon-
pano. Yksityisen sektorin hallitustyös-
kentelyssä ei ole poliittista painolastia.

          Yksityisellä sektorilla 
 potilaiden luottamus pitää  
ansaita joka päivä.

          Poliittisen johdon ei tulisi 
sekaantua operatiiviseen joh-
tamiseen
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– Yrityksen hallitus valitaan  eri 
alojen kokeneista  osaajista niin, että 
se pystyy parhaalla tavalla sparraa-
maan ja auttamaan  toimivaa johtoa. 

Terveydenhuollossa voimavarat 
ovat aina rajalliset
Karpakka uskoo vahvasti, että tervey-
denhuollon organisaatioissa niin julki-
sella kuin yksityisellä sektorilla työs-
kentelevät ammattilaiset ovat aidosti ja 
suurella sydämellä tekemässä työtään 
potilaidensa parhaaksi. 

– Joskus tämä saattaa kapeuttaa nä-
kökenttää, jolloin voi olla vaarana, että 
kokonaiskuva hämärtyy. Parhaasta klii-
nisestä asiantuntijasta ei välttämättä 
aina tule parasta johtajaa. 

– Varsinkin julkisella sektorilla etu-
rintaman tulosaluejohtaja kohtaa en-
simmäisenä paineet potilaiden tarpei-
den, mahdollisuuksien ja rajallisten 
resurssien välillä. Lääketieteen tekno-
logian kehityksestä  ja demografisista 
muutoksista johtuen meillä  on aina 
käytössämme rajalliset voimavarat. 
Demokraattisessa yhteiskunnassa po-
liittiset päättäjät määrittelevät viime 
kädessä taloudelliset rajat. Johtamisen 

haaste on allokoida nämä varat oikein.  

Lääkärin koulutus ja kliininen 
työ eivät takaa riittävää 
johtamisosaamista 
Lääkärikoulutuksessa ja kliinisessä työs-
sä joutuu hakemaan ja analysoimaan re-
levanttia tietoa. Sama pätee Karpakan 
mukaan johtamiseen. 
Kliininen päätöksente-
ko pitää sisällään usein 
epävarmuuden sietä-
mistä samalla tavoin 
kuin johtamisessa. 

– En näe mitään syy-
tä, ettei lääkärikoulutus 
ja kliininen työ antaisi 
hyvät valmiudet johtamiseen. Tämä ei 
kuitenkaan yksin riitä.  Lääkärikoulu-
tuksemme korostaa potilaan yksilöllis-
tä ongelmaratkaisua. Johtajana lääkäri 
joutuu nousemaan helikopteriin ja tar-
kastelemaan omaa toimintaansa koko-
naisuuden osana. Ihmisten ja asioiden 
johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 
vaatii oman erillisen lisäkouluttautumi-
sen, ja käytännön arki kehittää johtajaa 
positiiviseen suuntaan, jos on aidosti 
valmis kuuntelemaan ympäristöään ja 

oppimaan omista  sekä toisten  koke-
muksista. 

Karpakka toteaa, että hyväksi joh-
tajaksi kouluttaudutaan ja kasvetaan 
olemalla samalla  nöyrä ja rehellinen 
itselleen. Johtajan tehtävänä on luoda 
alaisilleen otollinen ympäristö ja antaa 
tarvittavat työkalut. Alaisia on tarvit-
taessa tuettava ja ohjattava ja heitä on 
kannustettava  kehittymään.

– Hyvällä johtajalla on suuremmat 
korvat kuin suu. Hyvä johtaja osaa aset-
taa tavoitteet  ja osaa kommunikoida 
ne niin, että hän paitsi teoillaan myös 
sanoillaan pystyy levittämään ympä-
rilleen innostusta ja optimismia. Hän 
osaa organisoida tekemisen niin, että 
oikeat  osaajat ovat oikeilla paikoil-
laan ihan niin kuin joukkueurheilussa. 

Maratoni vuodessa pitää vireessä
Johtajan on tärkeä pitää myös itses-
tään huolta ja tehdä jotain muutakin 
kuin työtä. Karpakka käy kuntosalilla 
säännöllisesti ja on pyrkinyt vuosittain 

juoksemaan (=köpöttele-
mään) ainakin yhden ma-
ratonin. 

– Lenkkikengät on ollut 
helppo pakata työmatkal-
lekin mukaan. 

Karpakan saatua enem-
män omaa aikaa hän on 
ahminut kirjoja; poliittista 

historiaa, geopolitiikkaa ja omaelämä-
kertoja.

– Lastenlasten kanssa puuhailu tuo 
sateiseenkin päivään auringonpaisteen. 
Vaimo on lisäksi opettanut nauttimaan 
klassisen musiikin  konserteista  sekä 
oopperoista. Tavoitteena on lisäksi tänä 
keväänä lähteä rakentamaan maalle 
varsinaisten  eläkepäivien silmäteräk-
si  marjapuutarhaa, johon istutetaan 
suurin osa I-II kasvuvyöhykkeellä kas-
vavista eri marjapensaista.

         Hyvä johtaja levittää  
ympärilleen innostusta ja 
 optimismia. 
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