
Mitä varten terveydenhuolto on 
olemassa?
Julkisen terveydenhuollon perustehtä-
vä on edistää väestön terveyttä, ehkäis-
tä sairauksia ja hoitaa niitä tuottamalla 
vaikuttavia ja laadukkaita terveyspal-
veluja. Johtamisen avulla pyritään tur-
vaamaan perustehtävän toteutuminen 
mahdollisimman hyvin. 

Hyvä johtaminen koostuu joustavis-
ta, monimuotoista ja tilannesidonnai-
sista keinoista, joilla ohjataan tehok-
kaasti sekä asioita (management) että 
ihmisiä (leadership). Terveydenhuollon 
johtamisen menestyksellisyyden mitta-
na ei pitäisi olla suoritteet tai taloudel-
lisuus vaan käytettävissä oleviin voi-
mavaroihin suhteutettu terveysarvon 
tuottaminen (value-based healthcare). 
Voimavarojen rajallisuuden vuoksi ter-
veydenhuollon on kehitettävä jatku-
vasti oman tuotantonsa tehokkuutta, 
jo eettisistäkin syistä. Kehittämisen 
nimissä tapahtuva terveydenhuol-
lon rakenteiden ja toiminnan jatkuva 
muutos saattaa kuitenkin hämärtää ja 
vaikeuttaa organisaation perustehtävän 
ymmärtämistä ja myös johtamista. 

Terveydenhuollon monimut-
kaisesta rakenteesta, sen johta-
misesta ja toiminnan tavoitteista
Terveydenhuolto on rakenteeltaan alu-
eellisesti hajautettu ja porrasteiseen 

työnjakoon perustuva asiantuntija- ja 
palveluorganisaatio. Monimutkaisuu-
destaan huolimatta sen tulisi kyetä 
vastaamaan väestön terveystarpeisiin 
koordinoidusti ja kansalaisten suhteen 
tasa-arvoisella tavalla. Mammuttiorga-
nisaatiota tulisi johtaa ylhäältä alaspäin 
linjakkaasti. Toisaalta jokaisen potilaan 
tarpeet ja tilanne tulisi kohdata yksilöl-
lisesti terveydenhuollon arkipäivässä. 
Kliinisen johtamisen tulisi joustavasti 
toimien tuottaa vaikuttavaa, turvallista 
ja laadukasta hoitoa niin, että hoitotu-
los olisi ihmiselle todella merkityksel-
linen ja auttaisi häntä ottamaan entistä 
suurempaa vastuuta omasta terveydes-
tään. 

Saman organisaation johtaminen ja 
myös arjen todellisuus näyttävät hyvin 
erilaiselta, kun niitä katsotaan ylätasol-
ta alaspäin tai toisaalta arjen työstä kä-
sin ylöspäin. Kuitenkin kaikki toimivat 
samassa organisaatiossa. Organisaati-
ota tulisi kehittää kokonaisuutena ja 
siirtää kehittämisen painopistettä klii-
nisen työn rakenteisiin, prosesseihin 
ja toimintatapoihin. Haaste kohdistuu 
erityisesti kliinisen työn johtamiseen 
asiantuntijaorganisaatiossa sekä po-
tilaan asemaan palvelujärjestelmässä. 
Terveydenhuollon kokonaishyöty syn-
tyy yksittäisten hoitojen vaikuttavuu-
den summana. Samanaikaisesti on kui-
tenkin muistettava, että kansakunnan 
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kokonaisterveyttä määrittävät pääosin 
muut tekijät kuin terveydenhuollon 
toiminta.

Suomalaiset pelisäännöt
Perustuslain mukaan julkisen vallan on 
turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- 
ja terveyspalvelut. Muun lainsäädännön 
perusteella terveyspalvelujen järjestä-
misvastuu on Suomessa, ainakin tois-
taiseksi, kunnilla. Terveydenhuoltolain 
mukaan kunnan on osoitettava riittä-
västi voimavaroja terveydenhuollon 
palveluihin. Lisäksi kunnan tai sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän käytettävis-
sä on oltava asianmukaiset toimitilat ja 
toimintavälineet sekä riittävästi tervey-
denhuollon ammattihenkilöitä. Henki-
löstön rakenteen ja määrän on vastatta-
va alueen terveydenhuollon palvelujen 
tarvetta. Terveydenhuoltolaissa on erik-
seen tarkennettu, että toimintayksikön 
johtamisessa on oltava moniammatillis-
ta asiantuntemusta, joka tukee laaduk-
kaan ja turvallisen hoidon kokonaisuut-
ta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä 
hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. 
Lakiin kirjatut velvoitteet ja arkitodelli-
suus ovat usein ristiriidassa keskenään.

Lakiin perustuen valtioneuvosto 
tai sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkempia terveydenhuollon toimintaa 
koskevia velvoittavia asetuksia. Myös 
virkamiehistö voi antaa alemman ta-
son ohjeistusta, joka ohjaa toimintaa. 
Sekä strateginen suunnittelu että nor-
maali vuosisuunnittelu hallinnon eri 
tasoilla sisältävät toiminnan ohjausta, 
joka määrittää tarkemmin suuntia ja 
konkreettisia tavoitteita, joilla pyritään 
varmistamaan, että terveydenhuollossa 
tapahtuu haluttuja asioita. 

Ylintä valtaa yhteiskunnassa ja myös 
terveydenhuollossa käyttävät vaaleilla 
valitut luottamushenkilöt sekä valtion 
että kuntien toiminnassa. Heidän valit-
semansa toimeenpanevat hallituselimet 

(hallitukset) käyttävät heille delegoitua 
omistajavaltaa tekemällä vuosittain 
terveydenhuollon taloutta ja toimintaa 
koskevia päätöksiä sekä ylätason strate-
gista suunnittelua. Asioiden valmistelu 
ja tehtyjen päätösten toteutus kanavoi-
tuu terveydenhuollon oman hallinnon 
välityksellä kliinisestä toiminnasta 
vastaavalle johdolle ja asiantuntijoille. 
Heidän vastuulleen jää lopulta kliinisen 
toiminnan operatiivinen 
toteuttaminen ja lopul-
ta myös yksittäisen ter-
veydenhuollon asiakkaan, 
potilaan, terveyshyödyn 
tuottaminen. 

Kokonaisjärjestelmän 
perustehtävän onnistu-
misen kannalta tärkein tuotannollinen 
tapahtuma toteutuu terveydenhuollon 
asiantuntijoiden ja yksittäisen potilaan 
vuorovaikutuksessa. Näiden tapahtu-
mien onnistumisen summa määrittää 
koko organisaation menestyksen. Ter-
veydenhuollon johtamiskeskustelussa 
paino on usein rakenteissa ja voimava-
roissa. Polttopisteessä tulisi kuitenkin 
olla toiminnan sisällön kehittäminen, 
viime kädessä huoli terveyshyödyn to-
teutumisesta.

Potilaan roolista 
palvelujärjestelmässä
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
linjaa, että jokaisella on oikeus hänen 
terveydentilansa edellyttämään ter-
veyden- ja sairaanhoitoon niiden voi-
mavarojen rajoissa, jotka kulloinkin 
ovat terveydenhuollon käytettävissä. 
Potilaalla on myös oikeus laadultaan 
hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. 
Hänen hoitonsa on järjestettävä ja 
häntä on kohdeltava siten, ettei hänen 
ihmisarvoaan loukata, samalla hänen 
vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään 
on kunnioitettava. Potilasta on lisäksi 
hoidettava suunnitelman mukaisesti 

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 
Potilaan oikeuksien rinnalle on tuotu 
myös moraalisia ja kliinisiä velvoit-
teita, joiden mukaisesti potilaan voi-
daan odottaa toimivan, vaikka niillä ei 
olekaan juridista perustaa. Kliinispe-
rusteisesti lääkäri voi autonomisena 
toimijana edellyttää potilaalta sitou-
tumista tiettyihin hoidon aloittamista 
tai jatkamista koskeviin ehtoihin. Ter- 

veysarvojen toteutumi-
sessa keskeiset vastuun-
kantajat ovat asiantuntija 
ja hänen potilaansa. Pal-
velujärjestelmän johtami-
sella tulisi luoda parhaat 
mahdolliset edellytykset 
heidän yhteistyönsä on-

nistumiselle.
Terveydenhuollon toiminnan luon-

teeseen kuuluu jatkuva laadun paran-
taminen. Se tulisi toteutua jokaisessa 
yksittäisessä hoitotapahtumassa oppi-
miskokemuksena, jonka avulla jatkuvas-
ti korjataan toimintaa ja suunnataan uu-
della tavalla voimavaroja. Poikkeamiin 
puututaan ensisijaisesti omavalvontana. 
Terveydenhuoltoa valvovat viranomai-
set puuttuvat tarvittaessa toissijaisesti 
sekä yksittäisen terveydenhuollon am-
mattihenkilön tai toimintayksikön toi-
minnan asianmukaisuuteen ja laatuun.

 
Toimiiko kokonaisuus?
Terveydenhuoltoa voidaan tarkastella 
johtamisen näkökulmasta kokonaisjär-
jestelmänä, jonka onnistunut toimin-
ta edellyttää suhteellisten itsenäisten 
osajärjestelmien kykyä hyvään yhteis-
työhön. 

Ylätasolla on kyse poliittisen vallan 
käytöstä ja johtamisesta, jolla vaikute-
taan terveydenhuollon lainsäädännön 
sisältöön, palvelurakenteeseen, käy-
tettävissä oleviin voimavaroihin sekä 
terveyspolitiikan suuriin linjoihin. Po-
liittisen ohjauksen rajapinnassa toimii 

       Polttopisteessä tulisi olla 
toiminnan sisällön kehittä-
minen, viime kädessä huoli 
terveyshyödyn toteutumi-
sesta.
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hallinnossa sosiaali- ja terveysministe-
riö virkamiehineen ja niiden hallinnon 
alalla toimivat valtion laitokset. Yhdes-
sä ne vaikuttavat keskeisesti koko ter-
veydenhuoltosektorin suunnitteluun ja 
ohjaukseen. Ministeriön kykyä valmis-
tella ja ohjata terveydenhuollon kiihty-
vää muutosta on kuitenkin rajoittanut 
voimavarojen puute. 

Alueellisesti meillä on vahvaa erikois-
sairaanhoidon kehittämis- ja johtamis-
osaamista erityisesti yliopistollisissa 
sairaanhoitopiireissä. Kuntien vastuul-
la olevat peruspalvelut ovat tunnetusti 
hajallaan. Niiden kehittämisessä ja joh-
tamisessa on suurta vaih-
telua. Yksityiset terveys-
palvelut muodostavat 
kasvavan ja merkittävän 
toimintakokonaisuuden, 
mutta niiden asema vaih-
telee suuresti alueittain. 
Poliittisen päätöksenteon, hallinnon ja 
kliinisen toiminnan pitäisi muodostaa 
hyvin toimiva systeeminen kokonai-
suus. Niillä jokaisella on oma tärkeä 
tehtävänsä, omat sääntönsä ja oma 

tapansa toimia. Jokainen osa tarvitsee 
kuitenkin muita, jotta kokonaisuus toi-
misi. 

”Terveysmarkkinoilla” kohtaa-
vat väestön terveystarpeet, ter-
veyspalveluiden kysyntä ja ter- 
veydenhuollon palveluiden tarjonta. Ter- 
veydenhuollon johtamisessa seurataan 
näiden kolmen tekijän suhdetta ja py-
ritään toimivaan tasapainoon niiden 
välillä. Väestön terveydestä tiedetään, 
että väestömme ei ole koskaan aiem-
min voinut paremmin, jos arvioinnissa 
käytetään sairastavuutta ja kuolleisuut-
ta. Väestön tyytyväisyys on tunnetusti 

maailman huippuluokkaa. 
Kansantuotteestamme 
ohjataan terveydenhuol-
lon kulujen kattamiseen 
kansainvälisesti kohtuulli-
nen osuus, joka on ollut li-
säksi kaiken aikaa kasvava. 

Palveluiden tarjontaan kohdistuu 
kuitenkin julkisuudessa toistuvasti 
kritiikkiä. Se kertoo, että emme osaa 
pyörittää terveydenhuollon koneistoa, 
ainakaan monen kansalaisen mielestä, 

asiakkaita tyydyttävällä tavalla. On il-
meistä, että tarpeen, kysynnän ja tarjon-
nan välisissä suhteissa ainakin palvelui-
hin kohdistuvissa odotuksissa ja niihin 
kohdistuvissa arvioissa on tapahtunut 
merkittävä muutos. Kiinnostavaa on 
tarkastella, onko kyse hoidon vaikutta-
vuuden puutteista vai järjestelmän pal-
velutoiminnan kehittymättömyydestä 
vai molemmista. Jos kyse on palvelui-
den tuottamisen tavoista, niin havain-
to olisi lohdullinen. Tapaamme tuottaa 
palveluita voidaan varmaankin muuttaa 
nopeammin kuin jäämällä odottamaan 
ja omaksumaan uutta tieteellistä tietoa, 
joka siirtyy viiveellä ammattilaisten tai-
doiksi ja järjestelmän osaamiseksi. 

Yksinkertaisempi palvelurakenne 
edistäisi yhteistyötä ja selkeyttäisi 
työnjakoa 
Järjestelmälähtöinen ja rakennekeskei-
nen tapa ajatella ja toimia kaipaisi nyt 
rinnalleen todellista palveluosaamis-
ta, joka nostaa esille potilaan aseman 
vahvistamisen ja osallistamisen hoidon 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yh-

       Johtamisen painopistettä 
kannattaisi siirtää kliinisen 
toiminnan kehittämiseen ja 
palveluosaamiseen.
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teistyöhakuisuus ja työnjaon selkeyttä-
minen purkaisi nopeasti siiloutuneen 
ja hajautuneen toiminnan haittoja. Eri-
koissairaanhoitoon tukeutuvat moni-
ammatilliset tiimit tarvitaan pikaisesti 
tukemaan peruspalveluiden sisällön 
kehittämistä. 

Uudistamistyö vaatii kuitenkin koko-
naisuuksien hahmottamista ja yhteistä 
vastuuta toiminnasta. Tätä edistäisi ny-
kyistä yksinkertaisempi palvelurakenne, 
jossa pääosin saman hallinnon ja raken-
teen puitteissa sekä keskitettäisiin että 
sopivasti hajautettaisiin terveyspalvelu-
ja, myös uutta informaatioteknologiaa 
hyödyntäen. Johtamisen painopistettä 
kannattaisi siirtää kliinisen toiminnan 
kehittämiseen ja palveluosaamiseen. 
Myönteinen huoli tulisi kohdistaa hoi-
don suunnitteluun, tavoitteelliseen hoi-
tamiseen sekä hoidon ja hoitotulosten 

arviointiin. Potilaat ja heidän lähipii-
rinsä pitäisi saada osallistumaan koko 
hoitoprosessiin paljon nykyistä aktiivi-
semmin ja vastuullisemmin. 

Palvelujärjestelmämme on kolmen 
viime vuosikymmenen kuluessa pirsta-
loitunut ja kehittynyt epätasapainoon, 
jota luonnehtii ensisijaisesti julkisen 
terveydenhuollon peruspalveluiden 
alueittain ilmenevä puute ja osittain 
myös niiden laatuongelmat. Monet ih-
misten todelliset elämänongelmat nä-
kyvät kysyntänä, johon ei kuitenkaan 
löydy vastausta terveyspalveluista. 

Jos porrasteisen järjestelmän alin 
taso ”vuotaa”, eriytymätön ongel-
mavuo virtaa järjestelmän ylätasoille 
asti. Yksittäisissä tapauksissa tämä on 
luonnollista, näin tulee aina tapahtu-
maan. Jos kuitenkin merkittävä määrä 
terveyspalveluiden kysynnästä sisältää 

viestejä, joiden oikea osoite olisi jossain 
muualla, on kyse kuntien ja valtion sekä 
viime kädessä kansalaisten yhteisestä 
ongelmasta. 

Terveydenhuollon vastuulla on tie-
tysti aina potilaan inhimillisen hädän 
kohtaaminen. Kokonaisuuden kannal-
ta tärkeintä olisi kuitenkin muistaa 
antaa asianmukaista palautetta muul-
le yhteiskunnalle. Terveydenhuollon 
paineensietokyky on tunnetusti hyvä, 
mutta silläkin on rajansa ja hintansa. 
Yhteiskunnallisen taakanjaon tulisi 
tuntua reilulta.
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