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Abstract
The aim of this study was to analyse the content and related competences of the work of the
manager of municipal social and health services. In the theoretical part of the research,
management tasks and the context and theoretic tendencies of management are examined. The
management of social and health services is examined from the point of view of competence. The
competences were formed based on general models of management and the analysis of managerial
tasks in social and health services. The competences of social and health services management
consist of those of operation, human resources and financial management, network cooperation
and communication.
Empirical study was executed in two phases. In the first phase, data were collected by an online
and postal survey questionnaire aimed at managers of social and health services (n = 169). The
data were analysed using SPSS statistical analysis software. When selecting the methods for data
analysis, measuring the level and distribution of variables in the data were taken into
consideration. In the analysis of the variables, both parametric and non-parametric statistical tests
were exploited, taking into account the size and the quality of the data. In the second phase, five
social and health service managers were thematically interviewed. The data from the thematic
interviews were analysed by content analysis.
In the basic duty of social and health managers, the management of change, financial and
human resource management, cooperation and networking were emphasized. In change-related
development work, working group membership or securing resources for others were emphasized.
Compared to other managers, managers of social and health care organisations and managers in
the largest municipalities were more often in charge of developing new operations models and
producing services jointly with the private and third sector. The challenges of human resource
management were related to the management of competence and its development. Cooperative
networking seems to be increasing in the future thanks to reform of the service structure and
diversification of service production. At present, relating to the managerial competences, the
managers of social services needed operational, financial and staff management skills once in a
while or quite often, more so than the others. In the near future, the managers of social and health
care organisation needed skills in different areas more than managers of social services. In the
future, all managerial competences are needed more often than at present. The requirements of the
qualifications for a manager were Master's degree, education and experience in management and
skills in accordance with managerial competence. The changes in the operational environment of
social and health services will change manager's duties and the competence needed. In this study,
useful information about the development of managerial competence in social and health services
was acquired, and it can also be used in the evaluation and planning of managerial education.

Keywords: delivery of helth care, leadership, organization and administration,
professional competence, social work
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn
sisältöä ja työhön liittyviä kompetensseja. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan sosiaali- ja
terveystoimen johtamisen kontekstia, johtamistehtäviä ja johtamisen teoreettisia suuntauksia.
Sosiaali- ja terveystoimen johtamista tarkastellaan kompetenssinäkökulmasta. Johtamistehtävien kompetenssit muodostettiin yleisten johtamiskompetenssimallien ja sosiaali- ja terveystoimen johtamistyön sisällön analyysin perusteella. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kompetensseiksi muodostuivat virkakelpoisuuden lisäksi toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisen, verkostoyhteistyön ja viestinnän sekä projektitoiminnan kompetenssit.
Empiirinen tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto kerättiin Internet- ja postikyselyllä kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajilta (n = 169). Aineisto
analysoitiin SPSS-tilasto-ohjemistolla. Aineiston analyysimenetelmien valinnassa huomioitiin
muuttujien mittaustaso ja jakauma havaintoaineistossa. Muuttujien analyysissä hyödynnettiin
aineiston koko ja laatu huomioiden parametrisiä ja parametrittomia tilastollisia testejä. Toisessa
vaiheessa suoritettiin teemahaastattelu viidelle sosiaali- ja terveystoimen johtajalle. Aineisto
analysoitiin teorialähtöisellä sisällön analyysillä.
Sosiaali- ja terveysjohtajan perustehtävän johtamisessa korostui muutosjohtajuus, talous- ja
henkilöstöjohtaminen sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Muutoksiin liittyvässä kehittämistyössä johtajien toiminta painottui useimmin työryhmän jäsenyyteen tai resurssien turvaamiseen
muille. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien johtajat toimivat useammin kuin muut
vastuullisessa tehtävässä uusien toimintamallien kehittämisessä ja palvelujen tuottamisessa yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Henkilöstöjohtamisen haasteet liittyvät osaamisen johtamiseen ja sen kehittämiseen. Verkostoyhteistyö näyttäisi lisääntyvän tulevaisuudessa palvelurakenneuudistuksen ja palvelutuotannon monipuolistumisen myötä. Johtamiskompetensseista sosiaalitoimen johtajat tarvitsivat nykytilanteessa tyypillisemmin kuin muut toiminnan johtamisen,
talous- ja henkilöstöjohtamisen taitoja silloin tällöin tai melko usein. Yhdistetyn organisaation
johtajista useampi kuin sosiaalitoimen johtajista tarvitsi lähitulevaisuudessa eri alueen taitoja jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkia johtamiskompetensseja tarvitaan nykyistä useammin. Johtajan
kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskoulutusta ja kokemusta sekä johtamiskompetenssien mukaisia taitoja. Tuloksissa korostuivat myös johtajan
vuorovaikutustaidot hyvän johtajan ominaisuutena ja valintakriteerinä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaympäristön muutokset muuttavat johtajan työnsisältöä ja työssä tarvittavaa osaamista. Tutkimuksessa saatiin hyödyllistä tietoa sosiaali- ja terveystoimen johtamisosaamisen
kehittämiseen ja johtamiskoulutuksen arviointiin ja suunnitteluun.

Asiasanat: johtaminen, pätevyys, sosiaalitoimi, terveystoimi

Juhanille, Juholle ja Henrille
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Kiitokset
Kiinnostukseni sosiaali- ja terveyshallintoon ja johtamiseen heräsi aloittaessani
terveyshallinnon maisteriopinnot ensimmäisen vuosikurssin mukana. Kiinnostustani on ylläpitänyt myös ammattikorkeakoululle tullut haaste sosiaali- ja terveystoimen johtamiskoulutuksen kehittämisestä. Yhteiskunnalliset muutokset ja sen
tuomat haasteet kunnan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin ja johtamiseen vaikuttivat tutkimusaiheeni valintaan.
Tutkimukseni etenemiseen ja loppuun saattamiseen ovat vaikuttaneet useat
henkilöt, joille osoitan kiitokseni. Työni ohjaajalle professori Juhani Nikkilälle
kiitos rakentavasta palautteesta ja kannustavasta ohjauksesta, joka auttoi minua
jäsentämään työtäni tutkimuksen eri vaiheissa. Esitarkastaja professori Jari Stenvallille kiitokset paneutumisesta työhöni ja palautteesta, joka on parantanut merkittävästi käsikirjoitukseni laatua sen viime vaiheessa. Kiitän myös professori Jari
Vuorta työni esitarkastuksesta. Vanhempi suunnittelija Risto Leinoselle osoitan
kiitokset empiirisen aineistoni tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Erityiskiitoksen
ansaitsee FM Helena Laukkala, joka kärsivällisesti ja asiantuntevasti perehdytti
minut tilastotieteen maailmaan. Hänen neuvonsa aineiston käsittelyssä ovat olleet
ensiarvoisen tärkeitä työni etenemisessä. FM Tuula Koskea kiitän kannustuksesta
ja työni äidinkielen tarkastuksesta.
Erityiset kiitokseni osoitan ystävälleni TtT Lea Rissaselle kiinnostuksesta ja
tuesta tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Hänen kanssaan käymäni monet keskustelut illan myöhäisinä tunteina ja viikonlopuilla ovat merkittävästi vaikuttaneet työni etenemiseen ja laatuun. Lean tuki auttoi työni edistymistä myös tutkimusprosessin suvantovaiheissa. Kiitän myös työtovereitani ja erityisesti omaa
tiimiäni. Lähityötoverini THM Anne Korteniemelle, HLL Meeri Oinoselle ja suuhygienisti (ylempi amk) Anja Kaupille lämmin kiitos joustavuudesta, rentouttavista kahvihetkistä ja kiinnostuksesta työtäni kohtaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kirjaston henkilökuntaa kiitän asiantuntevasta ja hyvästä palvelusta.
Kiitän yksikkömme edellistä johtajaa KTL terveydenhuoltoneuvos Annikki
Lämsää kehittämisrahasta, joka mahdollisti tutkimuksen käynnistämisen jatkoopintojeni alkuvaiheessa. Kiitos myös yksikön nykyiselle johtajalle YT Kari Virolaiselle kiinnostuksesta työtäni kohtaan ja kannustuksesta työni loppuvaiheessa.
Edesmenneitä vanhempiani ajattelen lämmöllä opintielle kannustamisesta.
Äitini kanssa käydyt keskustelut monipuolistivat näkemystäni terveydenhuollon
kehityksestä. Hänen pitkä ja monipuolinen työkokemuksensa kunnan terveys9

sisarena toi mielenkiintoisia näkökulmia keskusteluihimme. Lämpimät kiitokseni
osoitan myös sisarelleni Marjalle ja veljelleni Juhanille sekä heidän perheilleen.
Heidän kiinnostuksensa ja tukensa on ollut minulle tärkeä tutkimusprosessin eri
vaiheissa. Kiitän myös mieheni lähisukulaisia ja miniäämme Riikkaa kannustuksesta.
Tärkeimmän tuen ja kannustuksen olen saanut perheeltäni. Mieheni Jorma on
edistänyt työtäni verkostonsa kautta järjestäen kaiken saatavilla olevan avun ja
välineistön työhöni sen eri vaiheissa. Hän on myös kantanut vastuun perheen arjen asioista näinä vuosina. Merkittävän tuen olen saanut pojiltani Juhanilta, Juholta ja Henriltä. Juhanin kanssa käydyt syvälliset keskustelut väitöskirjaprosessiin
liittyvistä asioista ovat selkiyttäneet ajatuksiani. Juhon tietotekninen asiantuntemus on ollut tarpeen, kun tietokoneohjelmat eivät toiminetkaan naisen logiikan
mukaan. Henrin kielitaitoa tarvitsin myös työskentelyni aikana. Teiltä saamani
tuki tässä pitkässä ja monivaiheisessa prosessissa on ollut ensiarvoisen tärkeä.
Ilman sitä tämä työ ei olisi valmistunut, siksi osoitankin tämän työni teille.
Ahventiellä 8.4.2008
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1

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

1.1

Tutkimuksen tausta

Sosiaaali- ja terveydenhuollon johtajan keskeinen tehtävä on johtaa sosiaali- ja
terveystoimea siten, että kuntalaisille voidaan tarjota riittävät ja laadukkaat palvelut yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa muuttuvissa
yhteiskunnallisissa oloissa. Kansallisissa sosiaali- ja terveysalan ohjelmissa kuntien sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena mainitaan tuloksellinen, tehokas, vaikuttava ja toimintakykyinen palvelujärjestelmä, jonka päämääränä on väestön
terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b.) Väestön ikääntyminen, muuttoliike, kuntatalouden kehittyminen
sekä henkilöstön eläköityminen tuovat haasteita päämäärän saavuttamiseen ja
johtamiseen. Tavoitteiden saavuttamista oletetaan edistävän palvelurakenteen,
toimintaprosessien ja johtamisen uudistaminen. Julkisen sektorin rakenteet, toiminta ja johtaminen ovatkin olleet monitahoisten uudistusten kohteena viime
vuosikymmenien aikana. Uudistusten taustalla on eniten vaikuttanut uusi julkinen
johtaminen, jonka painotuksiin ovat vaikuttaneet mm. Gulickin ja Taylorin näkemykset johtamisesta. (Salminen 2004.) Uuden julkisjohtamisen ajattelutavan mukaisia muutoksia ovat julkisella sektorilla olleet päätöksenteon hajauttaminen,
tulosohjaus, toimintojen liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, yksityistäminen ja
ulkoistaminen (Viitanen, Kokkinen, Konu, Simonen, Virtanen & Lehto 2007).
Uuden julkisjohtamisen kulttuurin myötä johtajan toimintavapautta ja vastuuta on
lisätty delegoinnilla. Yksityiskohtaisen ohjeistuksen tilalle ovat tulleet tulostavoitteet, arvioinnit, kehityskeskustelut ja mittaaminen. Pyrkimyksenä on ollut organisaation toiminnan kehittäminen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti
luottamalla johtajan taitoon johtaa sitä tavoitteiden mukaisesti. (Haveri 2002.)
Toimintakulttuurin muutos johtajan työssä on merkinnyt myös uudenlaisia
osaamisvaatimuksia. Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvat rakenteelliset ja
toiminnalliset muutokset edellyttävät johtajan toimivan aiempaa enemmän alueellisissa, seutukunnallisissa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoissa. Alueellisten ja seutukunnallisten yhteistyöryhmien toiminnassa korostuvat muutoksen ja osaamisen johtamisen sekä verkosto- ja projektityöskentelyn
ohjaamisen ja johtamisen taidot (Viitanen 1999, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen
2005, Niiranen 2003, Aaltonen 2003, Viitanen ym 2007). Organisaatiomuutosten
toteuttaminen, tulosjohtamisen terävöittäminen, poikkihallinnollisen toiminnan ja
13

verkostoitumisen edistäminen edellyttävät myös organisaatiokulttuurin muutosta
ja ajattelumallien uudistamista. Johtajien odotetaan mukauttavan sekä organisaationsa että oma johtamisensa jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006b, Koivisto 2005, Virtanen & Tonttila 2005). Tämän päivän
johtamiskulttuurin ideologiaan sisältyy tuottavuuden ja tehokkuuden vaatimuksia,
joiden saavuttamiseksi on lisätty palveluiden yksityistämistä ja kilpailuttamista.
Lisääntyvät ostopalvelut ja palvelujen kilpailuttaminen tuovat haasteita kilpailuttamisen perusasioihin, palvelujen laatukysymyksiin ja sopimuksiin perehtymiselle.
Palvelujärjestelmää kohdanneet muutokset ovat vaikuttaneet myös sosiaali- ja
terveystoimen henkilöstöön. Henkilöstöjohtamisen haasteet liittyvät osaamiseen,
työhyvinvointiin ja henkilöstön eläköitymisestä aiheutuvaan henkilöstöresurssien
turvaamiseen. Työntekijöiden eläköitymisen myötä alalta poistuu runsaasti osaavaa henkilöstöä. Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2003 toimivasta henkilöstöstä arvioidaan 43 % siirtyvän eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Sosiaali- ja terveysalan kiinnostavuus ja vetovoimaisuus on työvoimatarpeen turvaamisessa merkittävä tekijä. Alan vetovoimaisuuteen vaikuttavat työn
monipuolisuus, haasteellisuus, työssäkehittymisen ja uralla etenemisen mahdollisuudet. Työsuhteiden pysyvyys, laatu sekä kannustavuus vaikuttavat alan kiinnostavuuteen (Mauno & Piitulainen 2002, Viitala 2005, Antikainen 2005, Turpeinen,
Virtanen, Lindström, Vahtera & Kivimäki 2005,Ylikorkala, Hakonen & Hulkko
2005). Sosiaali-ja terveysjohtajan tärkeä tulevaisuuden osaamisalue on henkilöstöjohtaminen (Viitanen ym. 2007). Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, työssä jaksamiseen sekä työn tuloksellisuuteen (Tiuraniemi 1994, Pahkala ym. 2001, Huotari, Selivuo, Koski & Pakarinen 2005, Ollila 2005). Sosiaali- ja terveystoimen johtajan merkittävä haaste on
vaikuttaa oman toimintansa rajoissa alan vetovoimaisuuteen yhteydessä oleviin
tekijöihin, jotta julkisen sektorin tehtäviin riittäisi tulijoita tulevaisuudessakin.
Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös johtajan työn sisältöön ja
kompetensseihin. Muiden tahojen johtamiseen kohdistamat odotukset, vaatimukset ja kritiikki ovat nostaneet esiin johtamiskompetenssitarkastelun tarpeellisuuden. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa johtaminen on pitkään perustunut alan ammattiin johtavan asiantuntijakoulutuksen sekä ammatissa toimimisen kautta hankittuun ammatilliseen senioriteettiin. Asiantuntijuuden ohella
toiminnan johtamisessa tarvitaan ammattimaista johtajuutta, siirtymistä hallintoajattelusta johtamista korostavaan ajatteluun. (Opetusministeriö 2004, Parvinen
ym. 2005, Sosiaali− ja terveysministeriö 2006c.) Kansallisissa sosiaali- ja terve14

ysalan projekteissa (2002, 2003) tehokkaan, vaikuttavan ja toimintakykyisen palvelujärjestelmän edellytyksenä pidettiin toiminnan ja sen johtamisen uudistamista
laajapohjaisesti. Kehittämisprojekteissa esitetään sosiaali- ja terveysalan johtamiselle haasteita, joissa korostuu toiminnan tuloksellisuus. Johtajalta edellytetään
asiantuntija-, henkilöstö-, laatujohtamiseen sekä verkostoyhteistyöhön liittyvää
osaamista. Useissa tutkimuksissa johtajat ovat todenneet ristiriidan työtehtävien
haasteiden ja johtamisosaamisen välillä (mm. Uotila 2004, Sinkkonen-Tolppi &
Viitanen 2005).
Johtamiseen ja johtamistaitoon liittyvissä teorioissa ja malleissa on tarkasteltu
hyvää johtajuutta ja johtamistaitoja piirreteorioiden, käyttäytymiseen liittyvien
tyylien, tilannepainotteisten, yhdentävien ja tulkinnallisten mallien näkökulmasta.
Kompetenssinäkökulman tutkimus käynnistyi jo 1970-luvulla, mikä painottui
1980-luvulle Boyazisin luodessa johtamisen kokonaismallin. Näkökulma on
noussut uudelleen esiin osaamisen johtamisen ja johtamisosaamisen keskustelun
yhteydessä. Kompetenssit ovat muuttuvia työn suorittamiseen liittyviä kontekstisidonnaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työtehtävien suorittamisessa. Suomalaisessa johtamistutkimuksessa sosiaali- ja terveystoimen johtamista on tutkittu
vähän kompetenssinäkökulmasta. Aikaisempi substanssilähtöinen tutkimus on
painottunut terveydenhuollossa sairaalan johtamisen (mm. Tuomiranta 2004, Viili-Peltola 2001) ja sosiaalitoimen johtajan roolien tutkimukseen (Niiranen 1995,
Aaltonen 1999). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen johtajan tehtäviä ja siinä tarvittavia kompetensseja kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen toimialajohdon näkökulmasta. Ylin toimialajohto laatii kunnan sosiaali- ja
terveyspolitiikan linjaukset ja strategian yhteistyössä johtamansa henkilöstön ja
poliittisten päättäjien kanssa. Johtajat vaikuttavat johtamisosaamisensa kautta
päämäärän saavuttamiseen, joten heidän näkemyksensä johtamisesta ja johtamiskompetensseista on tärkeää alan johtamisen kehittämisessä. Toimintaympäristön
murros on muuttanut johtamisen kenttää ja muutospaineet näyttävät kohdistuvan
tulevaisuudessakin toimialajohtajien työhön ja osaamisvaatimuksiin, joten johtamisen tarkastelu tästä näkökulmasta on perusteltua. Kompetenssinäkökulma tuo
tarpeellista ja uutta tietoa myös sosiaali- ja terveystoimen johtamiskoulutuksen
kehittämiseen. Johtamisen tutkimus tästä näkökulmasta on tarpeen myös sosiaalija terveyshallinto- sekä hallintotieteelliselle johtamistutkimukselle.
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1.2

Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältöä
ja johtamisen kompetensseja sekä niiden muuttumista. Sosiaali- ja terveystoimen
johtamiseen kohdistuu suuria muutospaineita, jotka haastavat muuttamaan johtajan työn sisältöä ja johtamisen kompetensseja. Suomalainen toimintamalli, jossa
sosiaali- ja terveystoimi ovat yhtenäisen hallinnon ja johdon alaisuudessa, on ainutlaatuista maailmassa. Kansainvälistä tutkimusta ja vertailutietoa tällaisen organisaation johtamisesta ei ole saatavilla, koska muissa maissa sosiaali- ja terveystoimi toimivat erillisinä organisaatioina. Tutkimuksessa saadaan tietoa johtamisesta myös yhdistyneen sosiaali- ja terveystoimen johtajan näkökulmasta. Kansallinen alan johtajuustutkimus on painottunut johtajan roolin ja sairaalan johtamisen
tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa saadaan tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta ja johtamiskompetensseista ylimmän toimialajohdon näkökulmasta, mistä on saatavilla vähän suomalaista tutkimustietoa.
Tutkimus on hallinto-, sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalaan kuuluva poikkitieteellinen tutkimus, jossa hyödynnetään yhteiskuntatieteellistä ja
johtamiseen liittyvää teoria- ja tutkimustietoa. Hallintotieteellisen organisaatio- ja
johtamisteorioiden mikrotason tutkimuskohteina ovat myös johtamisjärjestelmät,
johtajuuden kehittäminen sekä motivaatiokysymykset. Mikrotarkastelun pääalueita ovat johtaminen ja henkilöstön motivaation teemat. (Salminen 2002.) Tutkimus lukeutuu myös sosiaali- ja terveyshallintotieteen piiriin, jonka tutkimusalaan kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtajuuden tutkimus.
Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarvitsee substanssilähtöistä johtajuustutkimuksen
tietoa alan johtamisen, johtamiskoulutuksen ja teorian kehittämiseen.
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen
johtamiskontekstia, johtajan tehtäviä, johtamisen suuntauksia ja johtamiskompetensseja. Johtajan pätevyyttä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä tarkastellaan johtamistehtävien näkökulmasta. Johtamistehtävien tarkastelun painopiste on
tieteellisen liikkeenjohdon, administratiivisen sekä organisaatiohumanistisen koulukunnan johtamisteorioissa, sillä julkisen sektorin vallitsevana suuntauksena
oleva uusi julkisjohtamisajattelu kytkeytyy myös klassiseen organisaatiokeskusteluun, joka on vaikuttanut koulukunnan johtamisen painotuksiin (Salminen 2004).
Johtamisteoreettinen tarkastelu painottuu johtamistaitoon kytkeytyviin keskeisiin
teoreettisiin suuntauksiin ja johtamiskompetenssien malleihin, joita hyödyntäen
määritetään sosiaali- ja terveysjohtamisen kompetenssit. Johtamisen kompetenssit
ovat yhteydessä johtamiskontekstiin ja johtamistehtävien osaamisvaatimuksiin,
16

joten sosiaali- ja terveysjohtajan työtä tarkastellaan keskeisten johtamisalueiden
ja niihin liittyvät toiminnan-, henkilöstö- ja talousjohtamisen sekä verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssien näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimen
johtamispätevyyden määrittely on ajankohtaista, sillä johtajan työ ja osaamisvaatimukset muuttuvat entistä haasteellisemmaksi toimintaympäristön muuttuessa. Palvelujärjestelmään kohdistuvat sisällölliset ja rakenteelliset muutokset
sekä tehokkuus ja taloudellisuusvaatimukset edellyttävät johtajalta aiempaa monipuolisempaa johtamisosaamista (ks. Viitanen ym. 2007).
Empiirisen analyysin osalta tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kvantitatiivinen survey-tutkimus, jossa kartoitettiin sosiaali- ja
terveystoimen johtajien näkemyksiä työstä ja johtamiskompetensseista sekä niiden muuttumisesta. Kohderyhmänä olivat kuntien ylimmät sosiaali- ja terveystoimen johtajat. Aineisto kerättiin sekä Internet- että postikyselyllä vuonna 2003.
Tutkimukseen osallistui 169 sosiaali- ja terveystoimen johtajaa. Toisessa vaiheessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa saatua tietoa syvennettiin teemahaastatteluaineiston avulla vuonna 2007. Haastatteluun osallistui viisi Pohjois-Suomen
alueella toimivaa sosiaali- ja terveystoimen johtajaa.
Tutkimuksen raportti koostuu edellä mainittujen aihealueiden teoreettisesta
tarkastelusta ja empiirisistä tuloksista. Ensin kuvataan tutkimuksen tarkoitus ja
luonne. Toisessa pääluvussa tarkastellaan suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, kunnan organisaatiota, hallintoa sekä palvelujen järjestämistä. Kolmannessa luvussa kuvataan sosiaali- ja terveystoimen johtamista ja johtamisen
kompetensseja. Johtamisen tarkastelun lähtökohtana ovat johtajan tehtävät sekä
johtamisen suuntaukset, jotka ovat olleet kiinteässä yhteydessä johtamiskompetenssien kehittymiseen. Lisäksi luvussa tarkastellaan kompetenssin käsitettä, yleisiä johtamisen ja sosiaali- ja terveystoimen johtamiskompetensseja. Neljännessä
luvussa tehdään yhteenveto teoreettisesta tarkastelusta. Ennen tutkimustuloksia
kuvataan tutkimuskysymykset, tutkimuksen suorittaminen, mittarin laadinta, aineistojen keruu ja analyysi sekä tutkimusjoukko. Empiiriset tulokset kuvataan
tutkimustehtävittäin, kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältö henkilöstön johtamisen, talousjohtamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen näkökulmasta. Lisäksi luvussa kuvataan johtamisen kompetenssit ja niiden muuttuminen.
Tuloksia tarkastellaan toimialueen ja kuntakoon näkökulmasta. Pohdinta ja johtopäätökset -luvussa tarkastellaan keskeisimpiä tuloksia aikaisempien tutkimusten
ja teorian näkökulmasta. Tutkimuksen merkitystä tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen johtamisen, johtamiskoulutuksen sekä hallintotieteen ja lähitieteiden
näkökulmista. Lopuksi esitetään jatkotutkimusaiheita sekä johtopäätökset.
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2

Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen
konteksti

2.1

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn keskeinen tehtävä on johtaa kunnallista
sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että kuntalaisille voidaan tarjota heidän tarpeisiinsa riittävät ja laadukkaat palvelut. Palvelujen järjestäminen, rahoitus ja tuotanto ovat julkisen järjestelmän ulottuvuudet. Kunnat vastaavat itsehallinnollisina ja
demokraattisesti hallittuina paikallishallinnon yksikköinä palvelujen järjestämisestä. (Liukko & Luukkonen 2004.) Valtio määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan ja sovittaa sen muuhun yhteiskuntapolitiikkaan, ohjaa ja valvoo palvelujärjestelmää sekä turvaa palveluihin liittyvät tasa-arvo- ja laatutavoitteet (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2006b). Laatutavoitteita ja palvelujen saatavuutta koko maassa
on pyritty turvaamaan asiakkaiden aseman vahvistamisella ja täsmentämällä kuntien palvelujen järjestämisvelvollisuutta. Kuntien omana toimintana järjestämiä
palveluja täydennetään yksityisillä ja kolmannen sektorin palveluilla. Perustuslaki
ja palveluja koskevat lait määrittävät yhdessä kansainvälisten sopimusten kanssa
sosiaali- ja terveyspalvelujen laajuuden (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002a).
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat hallitusohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon strategia ja muut sektorikohtaiset valtakunnalliset ohjelmat ja
erikseen rahoitetut kehittämishankkeet. Strategisesti tärkeät painoalueet voidaan
hankkeistaa ja hakea niihin erillistä hankerahoitusta.
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionohjaus on osa julkisen politiikan
prosessia, jonka avulla demokraattisesti tehdyn päätöksen jälkeen ohjataan hallintoa tai sen osaa toteuttamaan politiikkaa tai ohjelmaa tavoitteiden mukaisesti. Ohjaukseen liittyvä ohjausvoima puolestaan tarkoittaa asemaan tai asiantuntemukseen perustuvaa, usein säädöksillä ilmaistua oikeutta ja valtaa vaikuttaa toisen
toimintayksikön toimintaan. Ohjausimpulssi on heräte tai keino, kuten informaatio, jonka ohjaava yksikkö lähettää ohjattavalle toivottavan käyttäytymisen aikaansaamiseksi. (Oulasvirta, Ohtonen & Stenvall 2002.)
Valtion ohjauskeinoja ovat normi-, säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
sekä etu- ja jälkikäteisvalvonta. Normiohjaus velvoittaa toiminnasta vastuussa
olevaa organisaatiota toimimaan normissa määritellyllä tavalla. Resurssiohjauksen keskeisin väline on talousarvio, jossa päätetään voimavarojen käytöstä eri
tehtäviin. (Hansson 2002.) Informaatio-ohjausta puolestaan on tiedon välittämi19

nen, koulutus, kehittämistoimintaan osallistuminen tai sen tukeminen. Informaatio-ohjaukseen voidaan katsoa kuuluvaksi myös työryhmissä, verkostoissa ja erilaisissa neuvotteluryhmissä tapahtuva tiedonvaihto ja yhteistyö. Tutkimus- ja kehittämisraportit, ohjelmat, strategiset asiakirjat, suositukset, laatua mittaavat indikaattorit ja standardit kuuluvat myös informaatio-ohjauksen piiriin. Informaatioohjauksen eri muodoilla ei ole normin sitovuutta eikä niiden noudattamatta jättäminen aiheuta oikeudellisia tai taloudellisia seuraamuksia. (Niskanen 2000, Hansson 2002, Stenvall & Syväjärvi 2006.)
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen ohjaus on muuttunut hallinnon kehittymisen myötä yhä enemmän informaatio- ja ohjelmaohjauksen suuntaan, kun se vielä
1960- ja 1970-luvulla painottui tehokkuusajattelun mukaisesti toiminnan säätelemiseen erityislaeilla ja niihin liittyvällä erityisellä valvonnalla. Tehostetun ohjauksen tavoitteena oli palvelujen määrän ja laadun yhdenmukaistaminen. Ohjaus
oli resurssiohjausta valtionapujen jakamiseen kytkettyjen suunnittelujärjestelmien
avulla. Palveluntuottajille annettiin ohjeita ja määräyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöstä ja tuottamistavasta myös normiohjauksella. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alaisena lääkintö- ja sosiaalihallitus ohjasivat yksityiskohtaisesti julkisten palvelujen tuottajien toimintaa. (Oulasvirta ym. 2002, Virtanen
2005.) Siirryttäessä 1980-luvulle kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta vähennettiin yksinkertaistamalla valtionosuuslainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon uudistaminen merkitsi kunnille aiempaa joustavampaa
palvelujen järjestämismahdollisuutta. (Hansson 2002, Oulasvirta ym. 2002.) Seuraavalla vuosikymmenellä (1993) siirryttiin keskitetysti ohjatusta järjestelmästä
hajautettuun järjestelmään. Valtionapujärjestelmä muuttui tehtäväkohtaisesta ja
kustannusperusteisesta järjestelmästä yleisavustustyyppiseksi laskennalliseksi
järjestelmäksi. Järjestelmä koostuu nykyisin veropohjan tasaamiseen ja muuhun
yleiseen tukeen tähtäävistä yleisistä valtionavuista ja sektorikohtaisista valtionavuista, jotka määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkohtaisilla laskennallisilla perusteilla. (Oulasvirta ym. 2002, Kokko 2002, Marjamäki & Lähteinen 2007.)
Kunnille maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuslain mukaisesti
määräytyvä valtionosuus riippumatta toiminnan järjestämistavasta. Valtionosuusjärjestelmän taloudellisten voimavarojen tasaus ja palvelutarpeen eroista aiheutuvien kustannusten tasaus on osaltaan mahdollistanut kattavan palveluverkoston
luomisen, mikä mahdollistaa kansalaisten yhdenvertaisen palvelujen saannin
asuinpaikasta riippumatta. (Rintala, Iivari & Airio 2002.) Uudistuksen myötä
kunnat ovat saaneet päätösvallan ja vastuun palvelujen järjestämisestä, saatavuu20

desta ja sisällöstä. Uuden perustuslain tullessa voimaan (2000) ovat alemmanasteisten normien ja niiden valtuutussäännösten antamisrajoitukset perustuneet suoraan perustuslakiin. Uudistuksen seurauksena valtion ja kunnan suhteita säädelleen normi- ja resurssiohjauksen sijaan on tullut informaatio-ohjaus. (Pajukoski
2005.)
Informaatio-ohjauksen avulla valtio edistää kunnan sosiaali- ja terveystoimen
tavoitteellista kehittämistoimintaa haluamaansa suuntaan. Informaatio-ohjauksen
vaikuttavuus on todettu melko vähäiseksi, koska se on koordinoimatonta, luonteeltaan suositus eikä sen sisällöstä, laajuudesta tai toimeenpanosta ole lain säännöksiä (Hansson 2002, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006d). Stenvallin ja Syväjärven (2006) mukaan informaatio-ohjausta tulisi kehittää kytkemällä ohjaus poliittiseen tavoitteenasetteluun hyödyntäen viestintäajattelua sekä tietojohtamisen
ja -hallinnon periaatteita. Valtion keskushallinnon ohjausta tulisi tuotteistaa ja
standardoida aiempaa paremmin. Kuntatasolla puolestaan tarvitaan tiedon hyödyntämiseen liittyvää koulutusta (myös Niskanen 2000). Stenvall ja Syväjärvi
suosittavat informaatio-ohjauksen kehittämistä aiempaa vuorovaikutteisemmaksi,
esimerkiksi seutukunnallisten tapahtumien yhteydessä tehtävää informaation
vaihtoa eri toimijoiden välillä. Vaikuttavuuden ja tuottavuuden näkökulmat olisi
myös hyvä saada osaksi informaatio-ohjausta. Sosiaali- ja terveystoimen johtajat
käyttävät informaatio-ohjauksessa tuotettua tietoa omien päätöstensä perustelussa
ja taloudellisen ohjauksen tausta- ja vertailutietona.
Ohjelmajohtajuus on tullut informaatio-ohjauksen rinnalle uudeksi ohjausmuodoksi 2000-luvulla. Ohjelmajohtamiseen siirtyminen on luonut uudenlaisen
työotteen, jossa toiminnan uudistustarpeet selvitetään sekä tavoitteiden asettelu ja
halutut muutokset tehdään yhdessä kentän toimijoiden kanssa. Toteutusta varten
on asetettu aluejohtoryhmiä, joissa myös sosiaali- ja terveysjohtajat toimivat. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin ja hankerahoitukseen saadulla ylimääräisellä rahoituksella on edistetty ohjelmien toteutusta ja uudistusten toimenpanoa. Uudistusten ja hankkeiden aikaansaannoksia myös arvioidaan. Ohjelmajohtamisen vahvuutena pidetään laajaa kumppanuutta. Suuremmiksi kokonaisuuksiksi organisoituva kunta- ja palvelurakenne antaa sille mahdollisuuden vahvistua edelleen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a, Marjamäki & Lähteinen
2007.)
Sosiaali- ja terveysministeriön informaatio- ja ohjelmaohjausperusteiseen
toimintaan siirtyminen mahdollistaa valtion budjettivarojen kohdistamisen sellaiseen toimintaan, josta katsotaan olevan eniten hyötyä kansallisesti, alueellisesti,
seudullisesti ja paikallisesti. Hyvinvointistrategiat ja -ohjelmat, laatusuositukset ja
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vertaisoppimisen muodot ovat johtamisen työvälineitä, joiden avulla pyritään
koordinoimaan useiden vastuualueiden yli meneviä tehtäviä. Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen johtaja vaikuttaa toiminnallaan siihen, miten informaatio- ohjausta
hyödynnetään ja mihin ohjelmajohtamisen haasteisiin kehittämistoiminta suunnataan ja miten kunnan käytettävissä olevat voimavarat resursoidaan. Tämä edellyttää johtajalta aktiivista ajankohtaisen tutkimuksen seuraamista, osallistumista erilaisten työryhmien ja verkostojen toimintaan sekä taitoa toimia siellä.
2.2

Kuntaorganisaatio, hallinto ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestäminen

Kunta on organisaatio, joka voidaan jäsentää sekä kuntaorganisaation että kuntayhteisön tasolla. Druckerin (2002) mukaan organisaatio muodostuu päämäärien
saavuttamiseksi muodostetuista rakenteista, ihmisistä ja toiminnoista sekä kulttuurista. Organisaation toiminnalla on yhteiskunnallinen tarkoituksensa, joka vaikuttaa monin tavoin yhteisöönsä ja ympäristöönsä. Scottin (1992) näkemyksen
mukaan organisaatio voi joko sopeutua passiivisesti ympäristöön tai aktiivisesti
manipuloida ympäristön aineksia. Organisaation tunnusomaisia piirteitä ovat yhteisen tavoitteen saavuttamisen lisäksi työnjako ja hierarkkisuus. Organisaatiot
voidaan jakaa virallisiin ja epävirallisiin organisaatioihin.
Kunta on virallinen organisaatio, joka kuntaorganisaatiotasolla on alueellinen
ja hallinnollinen perusyksikkö, jonka hallinto-organisaatio muodostuu päätösvaltaa käyttävistä toimielimistä, johtamis- ja hallintotehtäviä suorittavista virastoista
sekä palveluja tuottavista laitoksista. Luottamushenkilöt toimivat toimielinten
jäseninä, he edustavat kuntalaisia ja käyttävät kunnan päätösvaltaa. Virastojen ja
laitosten henkilöstö muodostuu palveluksessa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä. (Anttiroiko & Haveri 2003, Lauslahti 2003, Porokka-Maunuksela, Huuskonen, Koskinen & Säilä 2004.) Kuntayhteisön tasolla kuntaorganisaatiota pidetään osana laajempaa paikallista yhteisöä, joka muodostuu kuntalaisista, yrityksistä, valtion ja alue- ja paikallistason organisaatioista, kolmannen sektorin toimijoista ja paikallismedian edustajista (Anttiroiko & Haveri 2003).
Kuntalaki (365/95) antaa kunnille mahdollisuuden järjestää hallintonsa omista lähtökohdistaan ja omia tarpeitaan vastaavaksi. Hallinto määritellään toiminnaksi, jota toteutetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallinto on sekä
organisaatioiden toimintaa että ihmisten toimintaa organisaatiossa. Hallintoon
kuuluu olettamus muodollisesta organisaatiosta, joka on suunniteltu, ohjattu ja
johdettu ja siihen kuuluvat tietyt jäsenet. Jäsenillä on tehtävät ja velvollisuudet.
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Kokonaisuus muodostuu henkilöistä ja tehtävistä, tämän oletetaan olevan enemmän kuin osiensa summa. (Salminen 2004.) Hallinto sisältää perustehtävää tukevassa roolissa johtamista, ohjausta, organisointia, päätöksentekoa sekä henkilöstöja talousasioiden hoitoa (Nikkilä 1992).
Kunnan hallinto on järjestetty organisatorisille alaisuussuhteille, joiden ulkopuolelle jäävät toimielimistä valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.
Lautakunnat ja lautakuntien jaostot (tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta) ovat
kunnanhallituksen alaisia. Johtokunta on kunnanhallituksen tai asianomaisen lautakunnan alainen. Kunnan toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus, lauta- ja
johtokunta, niiden jaostot ja toimikunnat. Toinen organisaatiokokonaisuus muodostuu viranhaltijoista. Yleensä viranhaltijat on organisoitu virastoiksi ja hallinnollisiksi yksiköiksi, joissa viranhaltijat työskentelevät yhtenäisen johdon alaisena. Viranhaltija ja työntekijät voivat muodostaa monijäsenisiä johto-, valmistelu-,
työ- ja muita ryhmiä, jotka eivät ole toimielimiä eivätkä viranomaisia. (Lauslahti
2003, Porokka-Maunuksela ym. 2004, Heuru 2006.)
Kunnan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta, taloudesta ja päättää kunnan
hallinnon järjestämisestä hyväksymillään johtosäännöillä. Johtosäännöissä määrätään kunnan organisaatiosta, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jaosta
ja tehtävistä. (Paunio 2002, Harjula ym. 2004, Sihvonen 2004.) Valtuusto voi delegoida päätösvaltaansa muille kunnan toimielimille, kuten lautakunnille, kuntien
yhteistyöorganisaatioille tai yksittäisille virkamiehille (Anttiroiko & Haveri 2003,
Heuru 2006). Lautakunnat kunnanhallituksen alaisina toimieliminä toimivat lähellä palvelutuotantoa, johtavat ja valvovat palvelujen tuottamista. Lautakuntien
rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotannon kehittämiseen. (Harjula ym. 2004, Heuru 2006.) Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii tavallisimmin lautakunta, joka
voi olla yhdistetty sosiaali- ja terveys-/perusturvalautakunta tai mikäli kunta järjestää itse kansanterveystyön palvelunsa, tehtävät voivat kuulua myös kahdelle
erilliselle lautakunnalle. Kun kunta on jäsenenä kansanterveystyön kuntayhtymässä, sosiaalihuollosta vastaa kunnan lautakunta, joka voi olla sosiaalilautakunta, perusturvalautakunta tai muu. (Harjula ym. 2004.)
Lautakuntapäätökset tehdään viranhaltijaesittelystä. Esittelijä vastaa siitä, että
asian valmistelussa on otettu huomioon asianmukaiset oikeuslähteet ja tarpeelliset
tosiasiatiedot ja että mahdollinen tarkoituksenmukaisuusharkintakin on suoritettu
objektiivisesti. Lisäksi esittelijällä on erityinen esittelijän vastuu eli hän vastaa
siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Mikäli päätös poikkeaa esittelijän päätösehdotuksesta, hänellä on mahdollisuus vapauttaa itsensä esittelijänvastuusta
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ilmoittamalla eriävä mielipiteensä heti kun päätös on tehty. (Wilskman, Heistaro
& Ashorn 2004, Heuru 2006.)
Sosiaali- ja terveysjohtajan ja luottamushenkilöelimen päätöksentekooikeuteen vaikuttaa myös kunnan koko. Suurissa kunnissa yleisin päätöksentekijä
sosiaali- ja terveystoimen asioissa on johtava viranhaltija kaikissa muissa paitsi
taloudellisten motivointi- ja palkitsemiskeinojen käytössä, josta päätöksen tekee
yleensä luottamushenkilöelin. Päätökset laite- ja kalustohankinnoista tekee yleensä johtava viranhaltija tai luottamushenkilöelin ja viranhaltija yhdessä. Henkilöstöhallintoon liittyvät sijaisuus- ja virkavapausasiat kuuluvat johtavalle viranhaltijalle. (Korttila & Kukkanen 1999.) Tulosjohtamiskulttuurin myötä sosiaali- ja
terveystoimen päätöksentekoa on delegointisäännöstöllä siirretty lähemmäksi
suorittajatasoa, joka on joustavoittanut organisaation toimintaa. Muutoksen myötä
myös sosiaali- ja terveystoimen keskijohdossa toimivat johtajat voivat vaikuttaa
tulosyksikkönsä toiminnan suuntaamiseen, hankintoihin ja henkilöstövalintaan.
(Viitanen ym. 2007.)
Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa, sen suunnittelua ja palvelujen järjestämistä ohjataan vuosittaisilla talousarvioilla. Toimielimet laativat ehdotuksensa
alustavien käyttösuunnitelmien pohjalta. Keskushallinto laatii toimielinehdotuksista yhdistelmän ja tasapainotusehdotuksen kunnan hallitukselle tai sen taloussuunnittelusta vastaavalle jaostolle. Kunnanvaltuusto viime kädessä päättää kunnan sosiaali- ja terveyspoliittisen suunnan. (Harjula ym. 2004, Heuru 2006, Sarvimäki & Kananoja 2007.) Talousarviossa ja -suunnittelussa hyväksytään kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat yhteydessä strategisiin, vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteisiin (Lauslahti 2003, Harjula ym. 2004, PorokkaMaunuksela ym. 2004). Kunnanvaltuusto ottaa kantaa strategioihin, toimintapolitiikan linjauksiin sekä palvelutuotannon tavoiteltuihin vaikutuksiin. Tällä tasolla
linjataan palvelukykyyn liittyvät asiat ja asetetaan tavoitteet asiakastyytyväisyydelle. Suuremmissa kunnissa operatiivisen tason tuotanto- ja palvelukysymykset
on siirretty toimialajohtajalle, jolloin toiminnan implementaatiosta vastaa keskeisesti viranhaltijakunta. (Tammi 2006.) Toimialojen johto varmistaa operatiivisen
toiminnan laadukkuuden, tehokkuuden ja oman vastuualueen kehittymisen oikeaan suuntaan ja vaikuttaa siten omalla panoksellaan kunnan taloudelliseen menestykseen (Lauslahti 2003).
Kunnan velvollisuutena on kuntalain (365/1995) mukaan järjestää asukkailleen tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut voidaan järjestää itse, yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai hankkia ne muilta palveluntuottajilta. Yhteistoiminta tarkoittaa sopimuksenvaraista yhteistoimintaa tai sopimusyhteistyötä.
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Palvelut voidaan järjestää myös kuntayhtymissä, liikelaitoksien toiminnan piirissä
tai ostaa ne yksityisiltä palvelutuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet vuosien ajan yleistä kustannuskehitystä nopeammin, joten tulevaisuuden merkittävä haaste on paikallisen
palvelujärjestelmän uudistaminen aiempaa kustannustehokkaampaan suuntaan.
Palvelujen järjestämisellä yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla ja alueellisella
yhteistyöllä odotetaan turvattavan tulevaisuudessa laadukkaat ja riittävät peruspalvelut koko väestölle.
Kuntien yhteisölliseen näkökulmaan nojaavassa hallinta-ajattelussa korostuu
koalitio- ja kumppanuussuhteiden rakentaminen ja yhdyskunnan kaikki panostenhaltijat huomioonottava inklusiivinen ja demokraattinen hallintamalli. Tämä edellyttää, että kunnat ja niiden toimialayksiköt suhteuttavat toimintansa koko julkisen ja yksityisen sektorin toimijakenttään toimien yhteistyössä erilaisilla institutionaalisilla tasoilla. Monitoimialaisuusnäkökulman mukaan hallinnon eri sektorit
tai alat, kuten sosiaalitoimi ja terveystoimi, tekevät keskenään enemmän yhteistyötä. Tämä edellyttää poikkihallinnollista koordinointia ja kehittämisnäkemystä
sekä verkostomaista organisointiperiaatteen mukaista toimintaa, jota ei määritetä
hierarkkisesti vaan vapaaehtoisesti rakentuvan yhteistyön pohjalta. Kehittämistavoitteet pyritään saavuttamaan yhä enemmän katalyyttisesti tukeutuen ylipaikallisiin liittoutumiin ja verkostoihin sekä toimintakentän laajentamiseen yli oman
paikkakuntarajan. (Anttiroiko & Haveri 2003.)
Palvelujen järjestämiseen liittyvän monialaisen yhteistyön tarve on tullut
esiin useissa sosiaali- ja terveysministeriöiden selvityksissä sekä alan tutkimuksissa (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2002a, 2004, 2006a, Sinkkonen-Tolppi
& Niiranen2006). Järjestöt ovat toivoneet strategisen vuoropuhelun lisäämistä
kuntien ja järjestöjen välille. Järjestöjen edustajat haluaisivat lisätä yhteissuunnittelua ja yhteistyötä hyvinvointiohjelmien valmistelussa. (Laamanen, Kauhaluoma
& Nouko-Juvonen 2002.) Kuntien ja yksityisiä palveluja tuottavien organisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen on niin ikään tarpeellista. Julkisen ja yksityisen
palvelutuotannon tulisi aktiivisesti kehittää yhteinen palvelujen tuotantojärjestelmä, jossa pyritään osallisten määrän lisäämiseen vastaamaan palvelutuotannon
haasteita. Yksityisen palvelutuotannon määrää ja toimintamahdollisuuksia tulisi
kohentaa. Yhteistoimintaan tulisi luoda strateginen ulottuvuus palvelujen yhteistoiminnan pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi. (Koivisto
2005.)
Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä kuntien välinen ja seudullinen yhteistyö tulee lisääntymään. Myös sosiaali25

ja terveystoimen yhteistyön lisääminen tavalla, jossa muodostetaan asiakkaan
kannalta mielekkäitä palvelukokonaisuuksia, on tarkoituksenmukaista. Tällöin
resurssit on mahdollista saada aiempaa tehokkaampään käyttöön. (SinkkonenTolppi & Niiranen 2006, Sarvimäki & Kananoja 2007.) Sosiaali- ja terveystoimen
johtajan toimintakentän monipuolistuminen ja laajeneminen merkitsee myös työn
sisällön ja yhteistyötahojen monipuolistumista. Johtaja tulee toimimaan ja osallistumaan verkostoissa, jotka eivät enää ole ulkoapäin hallittavissa tai joita yksittäiset toimijat ohjaisivat. (Niiranen 2004, Kurkinen-Supperi 2006, Viitanen ym.
2007.) Palvelun tuottamistapojen monipuolistuessa johtajan tehtäviin sisältyy
myös ostopalvelujen, palvelusisällön ja -laadun määrittely yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa. Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat ja yhteistyökuviot edellyttävät johtajalta perehtyneisyyttä myös ostopalvelujen kilpailuttamisen perusasioihin ja palvelun laatukysymyksiin sekä sopimuksiin.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajien työhön vaikuttavat myös monet keskenään kilpailevat ja erilaisia arvoja tunnustavat intressiryhmät, joista syntyy helposti erilaisia jännitteitä. Ristiriitaisia paineita syntyy kunnan taloudellisten päätösten, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen ohjauksen ja alan ammatillis-eettisten tavoitteiden toimintakentässä. (Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006.)
Sosiaali- ja terveystoimen johtajan hyvä yhteistyö muiden kunnan viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa on edellytys toiminnan hyvälle johtamiselle. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja toimii asiantuntijana kuntaorganisaation ja -yhteisön yhteistyöryhmissä, mikä edellyttää esiintymistaitoa ja taitoa perustella näkemyksiä muille toimijoille ja poliittisille päätöksentekijöille.
2.3

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiot ja johtamisen mallit

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuutta, johon kuuluvat koko väestön yleiset sosiaalipalvelut,
eräiden väestöryhmien erityispalvelut sekä sosiaalihuollon toimeentuloturva.
Toimintojen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Kunta on myös velvollinen toimimaan
alueellaan muutenkin sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja epäkohtien poistamiseksi.(Sosiaalihuoltolaki 1982/710.) Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalipäivystys, lasten hoitojärjestelyjen tukeminen, kasvatus- ja perheneuvonta, vanhusten ja
vammaisten koti-, tuki- ja laitospalvelut sekä päivätoiminta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Sosiaalisten ongelmien lievittämiseen pyrkivät toiminnot käsittävät lastensuojelun, päihdehuollon ja toimeentulotuen järjestämisen apua tarvit26

seville (Aho 1994, Lehto ym. 2001). Sosiaalipalveluilla ja toimeentuloturvalla
turvataan yksilön ja perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa,
mahdollistetaan työelämään osallistuminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito ovat olennainen osa sosiaalihuoltoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.)
Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen on kehittynyt monin tavoin vuodesta
1950, jolloin tuli voimaan sosiaalihuoltoa koskeva hallintolaki. Sen tarkoituksena
oli saada aikaan yhtenäinen hallintokoneisto kaikkiin kuntiin. Päättävänä elimenä
tuli olla kaksiosastoinen sosiaalilautakunta. Yleiseen osastoon kuuluivat lastensuojeluun, väestöön, työhön ja invalidihuoltoon liittyvät asiat sekä yleiset avustusasiat. Huolto-osastoon kuuluvat köyhäinhoito-, irtolais- ja alkoholistiasiat.
Kaksiosaisen osaston toimivuutta kritisoitiin ja jakamaton sosiaalilautakunta laitoskohtaisine johtokuntineen oli tyypillisin sosiaalihuollon kunnallinen luottamusmieselin vuosina 1950–1965. (Aaltonen 1999.) Vuoden 1950 hallintolaki
edellytti, että jokaisessa yli 4000 asukkaan kunnassa oli sosiaalisihteeri tai johtaja. Huoltotyöntekijöiden ammatillisen pätevyyden määrittelemisestä huolimatta laki salli siirtää virkaan henkilön, jolla oli kokemusta tehtävän hoitamiseen.
Sosiaalisihteeriksi tai -johtajaksi siirtyivät entiset huoltosihteerit tai sosiaalilautakunnan puheenjohtajat. (Aaltonen & Ruuskanen 1994.) Kunnallisessa sosiaalihuollossa arvostettiin tuolloin paikallista asiantuntemusta. Luottamusmiehillä oli
tärkeä asema myös yksittäisissä avustustapauksissa. (Aaltonen 1999.)
Terveydenhuolto kulki sosiaalihuollon edellä koko maata kattavan palvelujärjestelmän luomisessa. Vuoden 1956 sairaalalain myötä terveyden- ja sairaanhoito
siirtyi kunnille. Valtio rakennutti keskussairaalat ja luovutti ne keskussairaalapiirin kuntaliiton omistukseen. (Marjamäki & Lähteinen 2007.) Terveydenhuolto
katsottiin vielä 1960 -luvulla osaksi sosiaalipolitiikkaa. Terveydenhuoltopolitiikan
kohteena oli koko väestö ja sen tavoitteena oli huolehtia väestön terveydestä siten, että kaikkien saatavilla oli terveyden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi tarvittavia palveluja. Yhteiskunta huolehtii myös siitä, että lääkinnällisiin palveluihin
turvautuminen ei johda kansalaista taloudellisiin vaikeuksiin. Terveydenhuollon
painopiste oli jo tuolloin terveyttä edistävässä toiminnassa. (Kuusi 1968.)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitys johti 1960-luvulla erityisosaamisen
kehittymiseen molemmilla sektoreilla, jolloin toiminta organisoitui erillisiksi toimialueiksi. Sektoripohjaiseen toimintaan siirtyminen merkitsi sitä, että erityispalveluiden lisäksi perustason palveluista vastasi kulloiseenkin tehtävään tai tehtäväryhmään erikoistunut palveluyksikkö tai ammattihenkilö. (Aaltonen 1999, Lehto
ym. 2001.) Eriytyminen jatkui 1970- 1980 luvuillakin ammattinimikkeiden kas27

vaessa nopeasti (Launis 1994, Kokko 2002, Virtanen & Wennberg 2005). Kasvava ammattilaisten ja nimikkeiden määrä johti tehokkuusvaatimuksiin. Tehokkuuden lisäämiseksi sosiaalitoimen johtajat ehdottivat työnjakoa ja -valvontaa, riittävää erikoistumista ja erilaisia organisaatioratkaisuja. Sosiaalihuollon organisaatioiden rakentuessa yhä enemmän toiminnoittain hallinto jakaantui isoissa kaupungeissa useisiin lautakunnan alaisiin ja erilaisiin sosiaalipalveluja tarjoaviin yksiköihin, myös erilliset suunnittelu- ja tiedotusvirastot olivat mahdollisia suuremmissa kaupungeissa. (Aaltonen 1999.) Perusterveydenhuoltoa pyrittiin eheyttämään yhdistämällä kunnanlääkärien, kunnallisten terveyssisarten ja kätilöiden työ
samaan organisaatioon, terveyskeskuksiin. Niihin perustettiin myös uusia palvelumuotoja, kuten psykososiaalinen työ ja hammashuolto. (Marjamäki & Lähteinen 2007.)
Sektoroituneeseen palvelujärjestelmään kohdistunut kritiikki käynnistyi terveyskeskuspalveluista 1980-luvulla. Asiakkaat kokivat, että terveyskeskukset elivät omien sääntöjensä mukaan palvelematta kunnolla ja kokonaisvaltaisesti palvelujen käyttäjiä. Vastaanottoaikojen saaminen oli vaikeaa ja kullekin asialle oli
oma palvelunsa ja työntekijänsä. (Lehto ym. 2001.) Kritiikin seurauksena siirryttiin alueelliseen väestövastuujärjestelmään, jossa väestö jaettiin alueellisiin yksikköihin, joille osoitettiin omat peruspalveluyksiköiden työntekijät. Hallinto ja
erityispalvelut puolestaan keskitettiin. Sosiaalitoimen organisaatiot pienenivät
luottamuselinten ja virkamiesorganisaation osalta. (Aaltonen 1994.) Johtokunnat
lakkautettiin ja lautakuntien osastojako poistui. Sosiaalipalvelujen sektorivaltaisuutta pyrittiin vähentämään myös siten, että sama toimipiste tai palveluyksikkö
tarjosi palveluja väestölle. Sosiaalitoimen oman organisaation uudelleenjärjestelyn lisäksi 1970-luvun alussa käynnistyivät suunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen organisaation muodostamiseksi. (Aaltonen 1999, Taskinen,
Sinkkonen & Kinnunen 1995.) Kasvavien yhdistymispaineiden taustalla oli yhteiskunnan heikko taloudellinen tilanne (Taskinen ym. 1995). Useissa kunnissa
sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiinkin sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti
aiempaa kustannustehokkaamman palvelutoiminnan aikaansaamiseksi (mm. Taskinen, Sinkkonen & Kaitalo 1993, Elovainio & Lindström 1993, Virkkunen 1994,
Taskinen ym. 1995, Laakso & Möttönen 2000). Yhdistymiskehityksessä organisaation madaltumisen ja vastuun keskittämisen yhdelle johtajalle oletettiin helpottavan priorisointia ja päätöksentekoa. Asiantuntemuksen kapeutumisen estämiseksi luotiin johtoryhmä, jossa oli kattava edustus kaikilta perustoimintojen alueilta. (Taskinen ym. 1995, Laakso & Möttönen 2000.)
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Alueellisten ja sektoripohjaisten toimintamallien välistä ristivetoa yritettiin
ratkaista organisoimalla sosiaali- ja terveyspalvelut tai kummankin sektorin palvelut erikseen matriisiorganisaation avulla, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä,
että palveluiden kenttä jaetaan sekä alueellisin perustein että sektoripohjaisesti.
Matriisiorganisaatiossa päätäntävalta on viimekädessä jommallakummalla matriisin määrittämällä yksikkötyypillä ts. alueellisten yksiköiden tai yksittäisten sektoreiden johdolla. Alueellista väestövastuujärjestelmää kritisoitiin ammatillisen
osaamisen häviämisestä ja palveluiden laadun heikkenemisestä. Myös sektoripohjaisen toimintamallin säilyttäneissä kunnissa oli puutteita palvelujen saatavuudessa ja asiakaskeskeisyydessä. (Lehto ym. 2001.)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä ja toimintojen koordinointia on pidetty tärkeänä jo vuosikymmenien ajan. Toimintatavat ja hallinnolliset
ratkaisut, joilla yhteistyötä on synnytetty tai tuettu, vaihtelevat melko paljon kunnittain. Yhteistyön sujuvuuden ja tuloksellisuuden kannalta on merkityksellistä
kahden toimialan toiminnallinen yhteistyö, jota on edistetty hallinnon yhdistämisellä, yhteisellä sosiaali- ja terveysasemilla sekä muodostamalla yhteisiä toiminnallisia tiimejä. Uudistuksiin on liittynyt myös pettymyksiä, jotka liittyvät johtajuuskysymyksiin, aluejakoihin, työnjakoon ja tiedonkulkuun. (Lehto ym. 2001,
Taskinen 2005.)
Yhdistymisen alkuvaiheessa toiminnan uudelleenorganisointi koettiin hankalaksi eivätkä työntekijät nähneet siinä suuria hyötyjä. Pitkän aikavälin seurantatutkimuksissa on todettu organisaatioiden yhdistämisen lisänneen moniammatillista yhteistyötä ja yhteistyön edellytysten parantuneen. (Taskinen 2005.) Organisaatioiden näkökulmasta yhdistämisen myönteisiksi vaikutuksiksi ovat osoittautuneet yhteiset koulutukset ja hankkeet, suunnittelun kokonaisvaltaistuminen,
toimintojen päällekkäisyyksien väheneminen ja toimialojen painoarvon nousu.
(mm. Taskinen, Sinkkonen & Kaitalo 1993, Taskinen 2005.) Tutkimuksissa on
myös havaittu, ettei yhdistymisessä ole onnistuttu luomaan uusia monisektoriaalisia työtapoja, uudenlaista työn- ja vastuunjakoa. Yhdistyminen ei myöskään ole
vähentänyt käyttömenoja, vaikka henkilöstön määrä on supistunut (Rintala, Elovainio & Heikkilä 1997). Aikaisempien yhdistymisprosessien haittojen ja hyötyjen huolellinen analysointi mahdollistaa tulevissa integraatioprosesseissa suurimpien karikkojen välttämisen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutostarpeisiin vastaamisessa organisaatioiden yhdistäminen on edelleen ajankohtaista. Yhdistymisprosessiin
liittyy konkreettisia ja symbolisia voimavarojen, etuuksien, velvoitteiden ja rasitteiden uudelleenjakoja, jotka aiheuttavat yhdistettävien organisaatioiden jäsenissä
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menetysten ja niiden seurauksena epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja jakavan oikeudenmukaisuuden loukkauksia. Keskeisiä ovat kokemukset symbolisten
etuuksien kuten arvostuksen, aseman, vallan ja merkittävyyden sekä konkreettisten etuuksien ja toimitilojen menetyksistä. (Taskinen 2005.) Muutosprosessien
onnistumisedellytysten turvaaminen on johtajan merkittävä haaste. Suuret organisaatiouudistukset edellyttävät johtajalta erilaista toimintaa kuin asteittainen mukautuminen asiakkaiden tai yhteiskunnan muutokseen (Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006, Syväjärvi 2005). Palvelurakenteen muutosprosessissa on tärkeää tiedostaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä toimivien palvelun tuottajien kulttuuriset tekijät, jotka eivät muutu hallinnollisilla päätöksillä. Yhteistyön onnistuminen on usein kytkeytynyt kulttuurisiin tekijöihin. (Häggman-Laitila, Pietilä,
Haapakorva & Saastamoinen 2003, Taskinen 1995, Taskinen 2005.) Muutokseen
liittyvien tekijöiden analyysi ja sitä varten laadittuja suunnitelmia on hyvä arvioida koko prosessin ajan, jotta niihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset prosessin
etenemiseksi. Suunnitteluvaiheeseen panostamisella on mahdollista edistää postiivisen ilmapiirin syntymistä. (ks. Virtanen & Wennberg 2005.) Asiantuntijaorganisaation johtamisessa on hyvä tiedostaa, että vahvan ammattikulttuurin edustajat voivat hallita liikaa omilla näkemyksillään yhteistyön kehittämisen muotoja ja
vaikuttaa toiminnan uudistuksiin joko myönteisesti tai kielteisesti. Sosiaali- ja
terveystoimen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää koko palvelualuetta tasapuolisesti.
Suurin osa kuntien sosiaali- ja terveystoimista on organisoitunut hallinnollisesti yhdistetyn sosiaali- ja terveys/perusturvalautakunnan alaisuuteen. Suurissa
kuntaorganisaatioissa yhteisen perusturva/sosiaali- ja terveystoimen johtajan alaisuudessa toimivat sektorikohtaiset johtajat. Sosiaalipalvelualoilla, kuten vanhustyöllä tai päivähoidolla, voi olla oma johtajansa samoin kuin yksittäisillä palveluyksiköillä. Terveydenhuollon erillisillä yksiköillä voi olla oma johtajansa esim.
suun terveydenhuollossa. Terveydenhuollon organisaatioissa voi olla myös hoitotyön johtaja, jonka vastuualueeseen kuuluu hoitohenkilöstön johtaminen. Erityisalueen tai toimialayksiköiden johtajat ovat perusturvajohtajan alaisuudessa. Johtajuusmallit ovat sidoksissa organisaation kokoon ja muuhun toimintamalliin, kuten
esim. tilaaja-tuottajamalliin. Palvelut voivat olla organisoituna myös seutukunnallisesti tai liikelaitosmallin mukaan, jolloin johtajuus määräytyy niihin liittyvien
säännösten mukaisesti.
Sosiaali- ja terveystoimen johtamisessa vaikuttavat olemassa olevat organisatoriset rakenteet ja henkilöstö. Organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka
ovat usein organisoituneet funktionaalisten toimintojen mukaan. Funktionaalises30

sa organisaatiossa työntekijä voi olla lojaalimpi funktiolle kuin koko organisaatiolle. Tällöin kokonaisnäkemys koko organisaatiosta jää hierarkkisesti ylimmälle
johdolle, joka vastaa kaikista funktioista. (Viitanen ym. 2007.) Johtajan pätevyys
johtaa organisaation rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Kokonaisuuksien hahmottaminen, tulevaisuuden visio sekä yleinen suhtautuminen uudistuksiin heijastuvat siinä, millainen
tila uudistuksille annetaan ja millaisia merkityksiä niihin liitetään. Johtajan oma
suhtautuminen heijastuu henkilöstön suhtautumiseen ja luottamukseen muutosprosessin hyödyllisyydestä. Uudistumisen onnistumiseen vaikuttaa myös se, painottuuko uudistuksessa professioiden intressit vai kansalaisten tai palvelun käyttäjien tarpeet.

31

32

3

Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen ja
johtamisen kompetenssit

3.1

Johtaminen ja johtajuus

Johtamisen käsitemäärittelyssä tutkijat (mm. Stogdill 1950, Bennis & Nanus
1986, Kotter 1996) ovat käyneet keskustelua termien johtaminen (management)
ja johtajuus (leadership) välillä. Stogdill (1950) määritteli johtajuuden (leadership) toimintana, jonka tarkoituksena on vaikuttaa organisoidun ryhmän toimintaan päämäärien saavuttamiseksi (Bass 1990). Leadership on kuvattu myös
johtamisen ja esimiestyön inhimillisenä ulottuvuutena, jossa asiat saadaan toteutumaan muiden välityksellä. Se on vaikuttamista, ohjaamista johonkin suuntaan,
mielipiteeseen tai toimintaan. (Bennis & Nanus 1986, Juuti 2001, Northouse
2001, Yukl 2002.) Kotterin (1996) mukaan johtajuuteen kuuluu ihmisten sitouttaminen; viestittää suunta ja koota erilaisia ryhmiä, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät vision ja strategiat. Johtamiseen sisältyy motivointi ja innostaminen jatkuvaan
oppimiseen ja kehittymiseen. Bennis ja Nanus (1986) määrittelevät leadershipin
oikeiden asioiden tekemisenä, johtajuus suuntautuu organisaation ulkopuolelle ja
tulevaisuuteen, ottaa kantaa organisaation kehittämisen suuntaan, korostaa joustavuutta ja muutosta. Leadership johtaa usein yli organisaation toimintarajojen ja on
ihmiskeskeisempää kuin management. (Bennis & Nanus 1986, Kouzes & Posner
1987, 1990, Kotter 1996, Northouse 2001, Yukl 2002.)
Johtaminen, (management), kytkeytyy organisaatioon, sen toimintapolitiikkaan ja päätöksentekoon. Se on asioiden johtamista rationaalisella päätöksenteolla. Management painottaa asioiden suunnittelua ja budjetointia, yksityiskohtaisten toimenpiteiden ja aikataulujen määrittelyä sekä resurssien jakamista.
Managementissa korostuvat organisointi, päätöksenteko ja valvonta. Tuloksissa
korostuu ennustettavuus ja järjestys, joiden ansiosta ylletään eri sidosryhmien
asettamiin avaintulosten jatkuvaan ja mahdollisimman korkeaan tasoon. (Kotter
1996, Hyyppä & Miettinen 2000, Yukl 2002, Koskinen 2005, Martin 2005, Juuti
2006a.) Managementia kuvataan asioiden tekemisellä oikein. Tällöin johtaminen
on suuntautunut organisaation sisäisiin asioihin ja nykyhetkeen, siinä otetaan kantaa organisaation toimintaprosessiin korostaen vakautta, ennustettavuutta ja valvontaa. Asiajohtamisessa keskitytään vähittäisiin parannuksiin, perinteisten vahvuusalueiden hiomiseen entistä paremmiksi, se on tuloskeskeistä ja toteuttaa tar-
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koitusta ja johtaja johtaa toimintojen suuntaisesti. (Northouse 2001, Yukl 2006,
Martin 2005.)
Asioiden johtamisessa painottuu deduktiivinen ajattelu ja ihmisten johtamisessa puolestaan painotetaan induktiivista ajattelua. Bennisin (1992) mukaan asioiden johtaminen soveltuu vakaaseen tilanteeseen ja ihmisten johtaminen muuttuviin tilanteisiin. (myös Northouse 2001, Juuti 2006a.) Sydänmaalakka (2004)
määrittelee johtajuuden prosessiksi, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään,
jotta yhteinen tavoite saavutettaisiin tehokkaasti. Johtamisprosessi koostuu aina
tietyistä vakioelementeistä. Johtamisen yksilöön tai ryhmään kohdistuvalla vaikutusyrityksellä pyritään vaikuttamaan muihin esim. muuttamalla heidän ajatusmallejaan. Johtamisen vaikuttamisyritys voi kohdistua alaspäin, sivulle, ylöspäin tai
itseensä.
Tofflerin (1995) näkemyksen mukaan johtajat toimivat yhteydenpitäjinä ulkomaailmaan sekä sisäisenä joukon johtajana. He pitävät yllä verkostoja, luovat
yksikkönsä rajat ylittäviä yhteyksiä. Kaikissa yhteyksissään johtaja edustaa yksikköään ulospäin, edistää sen tarpeita ja ajaa sen etuja. Vastineeksi hänen odotetaan välittävän yksikköön jatkuvasti uutta tietoa sekä hankkivan sille tukea ja etua
ympäristöstä. Erilaisten yhteistyö- ja verkostosuhteiden voimakas lisääntyminen
muuttaa johtajan roolia. Aikaan liittyvät rajoitteet johtavat osaltaan siihen, että
alaiset joutuvat rooliin, jossa he johtavat itseään. Johtajat sekä määrittelevät ongelmia ja suunnittelevat ratkaisuvaihtoehtoja että tekevät päätöksiä. Johtajat voivat osallistua myös toimintaan harjoittamalla ammattiaan.
3.2

Johtajan tehtävät

Johtajan työhön liittyviä tehtäviä on kuvattu tieteellisen liikkeenjohdon, administratiivisen sekä organisaatiohumanistisen koulukunnan teorioissa viime vuosituhannen alkupuolelta lähtien. Johtamistyön sisällön kehittyminen ja painopisteiden
muuttuminen on ollut yhteydessä yhteiskunnalliseen kehitykseen. Johtamisosaamis- ja pätevyysvaatimukset ovat yhteydessä työn määrittelyyn. Johtajan tehtävien tarkastelu historillisesta näkökulmasta on perusteltua, sillä julkisen sektorin
johtamisuudistus kytkeytyy myös klassisen koulukunnan johtamisteorioihin (ks.
Salminen 2004). Johtajan työnkuvausta tarkastellaan myös rooliteorian ja uudemman johtamistutkimuksen näkökulmasta.
Tieteellisen liikkeenjohdon kehittäjän Taylorin (1911) lähestymistavassa johtamista kuvattiin rationaalisina, systemaattisina ja tieteellisinä prosesseina kuten
suunnittelu, koordinointi ja valvonta (Taylor 1911,Winterton1999). Organisaatioi34

den tehokkuuden ja sujuvuuden tavoittelu oli johtajien työn keskeinen sisältö.
Tehokkuus saavutetaan parhaiten kehittämällä työskentelytekniikoita ja metodeja. Taylor käynnisti ajankäyttöä ja työprosesseja selvittävät tutkimukset
analysoidakseen työtehtäviä organisaation suorituskyvyn kehittämiseksi. Esimiesten tehtävänä oli huolehtia työn tehokkuudesta ”tieteelliseen metodiin” perustuvalla henkilöstövalinnalla ja sitä tukevalla jatkuvalla koulutus- ja kehittämistoiminnalla. ”Tieteellinen metodi” tarkoitti systemaattisesti kerättyä ja käsiteltyä
tietoa tarjolla olevista henkilöistä, heidän ominaisuuksistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.(Mälkiä 2000.) Johtamisessa korostuivat selkeät ohjeet ja valvonta.
Taylor korosti myös yhteistyön merkitystä, työntekijöiden työolosuhteiden parantamista, osaamisen kehittämistä sekä oikeudenmukaista palkkausta. (Taylor 1911,
Miles 1975, Mälkiä 2000, Ahonen 2004, Martin 2005.) Taylorin mukaan oli oleellista, ettei työntekijöitä kuormiteta liikaa liian raskailla tai mahdottomilla tehtävävaatimuksilla. Taylor pyrki teksteissään yhdistämään sekä johdon että työntekijän
edut. (Taylor 1911, Mälkiä 2000.) Esimiehen tehtävän alaistensa ohjaajana, opettajana sekä auttajana esitti Gantt (1861–1919). Hän loi myös palkkauksen bonusjärjestelmän palkitsemaan nopeita ja tehokkaita työntekijöitä. Gilbreth (1868–
1924) puolestaan oli kiinnostunut työuupumuksesta ja tavoitteena oli kaiken turhan eliminoiminen työstä. Hän korosti yhteistyön ja sen hyödyn merkitystä, joka
saadaan kun työntekijät otetaan mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon. (Miles
1975, Takala 2002, Martin 2005.) Uuden julkisjohtamisen kulttuurissa korostuvat
niin ikään työn tuottavuus, tehokkuus ja valvonta. Tuloksellisuutta tavoitellaan
työprosessien analyysiin perustuvilla muutoksilla, jotka liittyvät määrään ja työnkuvan muutoksiin. Johtajan tehtävään sisältyy työn tuloksen määrittäminen yhteistyössä muiden kanssa ja kannustavan palkkauksen hyödyntäminen työntekijöiden työhön motivoinnissa. Painopiste ei enää ole kontrollissa sinänsä, vaan
tavoitteiden saavuttamisen tarkkailussa. Tämän ajan tuloksellisuuden näkökulma
on monipuolistunut tieteellisen liikkeenjohdon ajoista, sillä tuloksellisuuteen sisältyvät myös laadulliset kriteerit.
Fayol (1841–1925) määritteli organisaation ydintoiminnoiksi suunnittelun,
organisoinnin, johtamisen, koordinoinnin ja kontrolloinnin. Suunnittelussa tutkitaan tulevaisuutta jonka pohjalta hahmotetaan toimintalinjoja. Organisointi tarkoittaa kahden rakenteen, materiaalisen ja inhimillisen aikaansaamista. Johtaminen on henkilöstön aktiviteetin ylläpitämistä. Koordinoinnilla pyritään sitomaan
yhteen kaikki toiminnot ja saattamaan ne sopusointuun. Kontrolloinnilla seurataan, että kaikki tapahtuu normien ja käskyjen mukaan. (Fayol 1990, Lawton &
Rose 2002, Salminen 2004, Vartola 2004.) Fayolin johtamisperiaatteina ovat
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työnjako, toimivalta ja vastuu, kuri, yhden johtajan periaate, henkilöstön palkitseminen, keskittäminen, virkatie, järjestys, oikeudenmukaisuus, henkilöstön pysyvyys, aloitteellisuus sekä yhteishenki (Fayol 1990, Vartola 2004). Johtajalta
edellytettiin erityisiä organisointi- ja hallinointitaitoja, jotka eivät olleet kytköksissä henkilön aiempaan ammattiosamiseen (Peltonen 2007). Myös nykyään johtamisen prosessi kuvataan edellä mainituilla toiminnoilla, johtamisperiaatteet sen
sijaan ovat ajassa muuttuneet korostaen aiempaa enemmän yhteistoiminnallisuutta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työn kehittämisessä. Yhteisiä Fayolin
periaatteiden kanssa ovat oikeudenmukaisuus, henkilöstön palkitseminen, aloitteellisuuden tukeminen ja pysyvyys sekä työnjaon periaatteet.
Johtajan tehtäviä POSDCORB-elementtien avulla kuvasi Gulick (1937). Johtajan tehtävänä on työstää asiat, jotka on tehtävä ja keinot, joilla organisaation
päämäärät saavutetaan. Organisoinnin avulla vakiinnutetaan organisaation rakenteet. Henkilöstöhallinnon osa-alueella johtajan työhön kuuluu henkilöstön kouluttaminen ja työolojen kehittäminen. Johtaja johtaa ja ohjaa tekemällä päätöksiä ja
koordinoinnin avulla yhtenäistää organisaation työn eri osa-alueet. Johtaja informoi käynnissäolevista prosesseista ja hänen tulee olla tietoinen alaistensa toiminnasta käyttämällä valvontaa ja seurantaa. Budjetointiin sisältyy taloussuunnittelu,
laskenta ja valvonta. (Salminen 2004, Vuori 2005.) Urwick tarkasteli julkisen hallinnon johtamista ja johtamisen eettisiä periaatteita. Hän kiinnitti huomiota delegointiin, vastuuseen ja vuorovaikutukseen. Urwickin nosti esiin myös johtajan
oman pätevyyden ylläpitämiseen, jotta hän ymmärtäisi paremmin ihmisten johtamista. Varsinaisen johtamistyön alueisiin kuuluvat henkilöstön hyvinvointi, kurinpito ja valvonta. Urwickin mukaan johtaminen tulee ymmärtää ihmisten johtamisena, koordinointina ja pitkäjänteisenä päämäärään suuntautuneena toimintana. (Salminen 2004, Martin 2005.) Urwickin näkemyksistä johtamisen etiikka,
delegointi ja johtajan pätevyyden kysymykset ovat olleet yleisen johtamiskeskustelun teemoina. Myös sosiaali- ja terveystoimen johtajan pätevyyskysymykset
ovat olleet esillä alan julkisessa keskustelussa, mikä on johtanut johtajien koulutusta koskeviin valtakunnallisiin suosituksiin.
M. P. Follett (1868–1933) oli hierarkioiden kritisoija, joka kannatti vallan delegointia huipulta alaspäin. Auktoriteetin tulee perustua vain tietoon, kokemukseen ja taitoon soveltaa tuota tietoa ja kokemusta (Vuori 1999). Hän käsitti organisaation yhteistoimintana, joissa erilaisia funktioita sovitetaan yhteen. Yhteistoiminnallisuus organisaatioiden toiminnassa ja yksilöiden kesken ovat organisaation menestyksen periaatteet, jossa korostuu koordinointi ja koordinoitavuus. Follettin koordinoinnin periaatteet olivat kaikkien asiasta vastuussa olevien ihmisten
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välitöntä yhteydenpitoa, koordinointia asian valmisteluvaiheesta lähtien, koordinointia kaikkien tilanteeseen liittyvien tekijöiden keskinäisenä suhteena ja jatkuvana prosessina. (Follett 1918, Salminen 2004.) Follettille ryhmäprosessien
merkitys oli tärkeää. Tärkeintä oli tarkastella sitä, miten yksilö on kyvykkäimillään vain ryhmässä. Ryhmäprosessit opettavat ihmisiä yhteistoimintaan ja itsehallintaan. (Vuori 1999.) Moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa toimiminen ja
niiden johtaminen edellyttää koordinoinnin taitoa. Vuoren (1999) mukaan Follettin näkemyksen voidaan katsoa edustavan prosessijohtajuutta ja hänellä on annettavaa myös tiimijohtamiselle, sillä näkemys oikean luomisesta voidaan rinnastaa
tiimitoiminnan perusteeseen erilaisten vaihtoehtojen pohdiskelusta. Hän tuo esiin
myös sen, että emme ole vastuussa toisillemme, vaan kokonaisuudelle. Myös
Mayo (1880–1949) edusti organisaatiohumanismia ja katsoi, että johtajan tulee
kiinnittää huomiota ihmissuhteisiin ja tiedostaa virallisen ja epävirallisen johtajuuden ero. Johtajan tehtävänä on saada esiin alaisten sisäinen motivaatio. Mayon
mukaan inhimilliset resurssit vapauttava johtamisasenne saa aikaan luovuutta ja
sitä kautta organisaation tuloksellisuutta. (Baron & Greenberg 1990, Takala 2002,
Resef 2005.)
Ympäristön vaikutusta johtamiseen korosti puolestaan Barnard (1886–1961).
Organisaatioiden menestys perustuu sellaisten johtajien toimintaan, jotka saavat
aikaan organisaation jäsenten välillä yhteistyöhalua ja -kykyä. (Takala 2002.) Johtamisfunktioita ovat kommunikaatiojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, johtaja
varmistaa että organisaatio saa yksilöiltä toimintansa kannalta välttämättömät
palvelut. Johdon tehtävänä on toiminnan tavoitteiden määrittely, organisaation
yhteyksien hoitaminen, organisaation edustaminen sekä alaisten kannustaminen ja
pätevyyden kehittäminen. (Miner 1971, Salminen, Kuoppala 1985, Martin 2005.)
Selznick määritteli johtajan keskeisiksi tehtäviksi institutionaalisen tehtävän määrittelyn, eli johtajan tuli kyetä asettamaan tavoitteet suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin
vaateisiin sekä kyetä selvittämään organisaation sitoumukset. Johtaja tehtävänä
on organisaation puolustaminen, konfliktien ratkaiseminen siten, että organisaation kilpaileville ryhmille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, joskin on
pidettävä huolta vallan tasapainosta ja koordinoinnista. Johtamisen ehtona on sosiaalisten tilanteiden tunteminen, niitä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen. Johtajuuden merkittävä tehtävä on myös arvojen rakentaminen. (Salminen
2002.) Johtamisfunktioiden ja tehtävien kuvausta kohtaan esitettiin kritiikkiä siitä,
että ne eivät kuvaa todellisuudessa sitä, mitä johtajuudelta odotetaan. Tämä johti
johtajan työn sisällön tarkasteluun roolien näkökulmasta. (Salminen 2004.)
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Roolien näkökulmasta tarkasteltuna johtajan työn sisältöä ja tehtäviä kuvataan eri tilantessa ja luodaan siten kokonaisvaltainen kuva johtajan työstä. Roolikuvauksilla on ollut merkitystä myös johtajan osaamisvaatimusten kuvauksissa.
Johtamisroolien selittämismalleja ovat mm. hypoteettis-deduktiivinen malli (Lumijärvi 1985), resurssiriippuvuus-teoriaan (Pfeffer & Salanick 1978), käyttäytymiseen (Mintzberg 1980) ja johtamisulottuvuuksiin (Quinn 1988) perustuvat mallit. Tehokkaan ja onnistuneen johtajuuden ydin kiteytyy siihen, kuinka hyvin johtaja kykenee toimimaan erilaisissa rooleissa ja tarvittaessa yhdistämään eri rooleissa toimimisen. Roolien ymmärtäminen edesauttaa jäsentämään organisaation
johtajiin kohdistamia odotuksia.
Mintzbergin malli perustuu käyttäytymiseen, johtamiskäyttäytymismuodot
ovat sidoksissa universaaleihin rooliodotuksiin sekä tilanne- että ympäristötekijöihin. Hän jakaa johtajan roolit ihmissuhde-, informaatio- ja päätöksentekorooleihin. Ihmissuhderooleissa johtajan tehtävänä on osoittaa suunta, kannustaa ja
motivoida ihmisiä toimimaan visioiden suuntaisesti. Informaatiorooleissa kuvastuvat tiedon keruu, tiedon jakaminen sekä organisaation ulkopuolelle suuntautuvan puhemiehen rooli. Päätöksenteon rooleja edustavat yrittäjän, konfliktien käsittelijän, resurssien jakajan sekä neuvottelija roolit. Luokitteluun sisältyvät sekä
sisäisen johtajuuden että toimintaympäristöön vaikuttamisen alueet. (Mintzberg
1973, Mintzberg, Quinn & Ghoshal 1995, Stoner, Freeman, Gilbert 1995,Yukl
2006.) Quinn, Faerman, Thompson ja McGrath (2003) kuvaavat organisaation
kilpailevien arvojen kehikkomallin, joka sisältää opastajan, edistäjän, valvojan,
koordinaattorin, esimiehen, tuottajan, neuvottelijan ja uudistajan roolit. Roolit
sisältävät sekä ihmisuhdekoulukunnan että tilannejohtamisen elementtejä. Roolit
sijoittuvat ihmissuhteiden, avoimen järjestelmän, rationaalisen päämäärän sekä
sisäisen prosessin ulottuvuuksille. Johtajan rooleihin liittyy taitoja, joita johtajalla
tulee olla, jotka kuvataan myöhemmin kompetenssien määrittelyn yhteydessä.
Suomalaisista tutkijoista mm. Viitala (2002) on selvittänyt esimiehen rooleja
osaamisen johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin johtajia siitä
näkökulmasta kuinka aktiivisia he olivat osaamisen johtamisen tärkeissä piirteissä.
Myös sosiaali- ja terveystoimen johtajuutta on tutkittu rooliteorioiden näkökulmasta. Niirasen (1995) tutkimuksen taustalla on Quinnin rooliteoria. Tutkimuksen tuloksena sosiaalitoimen johtajan rooleiksi muodostuivat ihmissuhteiden
ulottuvuudella tukijan ja mahdollistajan roolit, joissa johtaja kuuntelee ja keskustelee työntekijöiden kanssa. Hän kannustaa ja rohkaisee työntekijöitä sekä edistää
tiimityötä. Rationaalisen ulottuvuuden tuottajan ja esimiehen rooleissa johtaja tuo
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esiin organisaation ulkopuolella oman sektorin toiminnan tuloksia. Hän käy tuloskeskusteluja, määrittelee toiminnan tavoitteita, vastuualueita ja tehtäviä. Byrokraattisen ulottuvuuden valvojan ja välittäjän rooleissa johtaja tarkastaa raportteja
ja muita dokumentteja, huolehtii toiminnan päivittäisestä sujuvuudesta sekä selvittelee työntekijöiden välisiä ristiriitoja ja välittää informaatiota. Avoimen organisaation ulottuvuuden roolit ovat innovaattori ja lobbari, joissa johtaja etsii uusia
toimintamahdollisuuksia, käyttää luovuuttaan, neuvottelee ja koordinoi toimintaa.
Professionalistin ulottuvuudelle sijoittuu professionalistin rooli, jossa johtaja perehtyy sosiaalityön uusimpiin ammatillisiin suuntauksiin, tekee asiakastyötä ja
siihen välittömästi liittyviä ratkaisuja. Aaltonen puolestaan käytti Mintzbergin
(1980) ja Niirasen (1995) luokittelua sijoittaen roolit neljälle ulottuvuudelle, jotka
olivat ihmissuhde-, informaatio-, päätöksenteko- sekä ammatillinen ulottuvuus
(Aaltonen 1999). Tuomiranta (2002) selvitti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
lääkärijohtajien roolijännitteitä, johtamismotivaatiota ja johtamisroolien omaksumista Kahnin ym. (1964), Katzin ja Kahnin (1978) rooliteoriaan pohjautuvan
rooliepisodinmallin sekä Ajzenin (1991) motivaatioteorian avulla. Näissä tutkimuksissa painottui johtajien tehtävien kuvaus eivätkä taidot olleet tutkimuksen
kohteena.
Kuvattiinpa johtajuutta tehtävien tai roolien avulla niin johtajan työn luonne
on muuttunut ja monipuolistunut. Johtajan työ muutokseen on merkittävästi vaikuttanut globalisaatio sekä tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen (Sydänmaalakka 2004, Yukl 2006). Yleiseen johtamiseen vaikuttaneet muutokset heijastuvat myös sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn luonteeseen ja sisältöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuteen vaikuttavat kansallisten tekijöiden lisäksi
myös kansainväliset muutokset. Globaalit muutokset ja Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspoliittiset strategiat ja lainsäädännölliset tekijät vaikuttavat myös
Suomessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a.) Työyhteisöt muodostuvat monikulttuurisiksi, kun työyhteisöön rekrytoidaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia
työntekijöitä. Erilaisten kulttuurien keskeisten tunnuspiirteiden tunnistamista
edellytetään oikeudenmukaisen johtajuuden toteuttamisessa. Tieto- ja viestintäteknologiset uudistukset muuttavat johtajan työn luonnetta mahdollistaen yksityiskohtaisen ja ajanmukaisen informaation kaikille. Tietoteknologia tehostaa sosiaali- ja terveystoimen hallintoa ja sen avulla saadaan entistä tehokkaammin tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta. Sähköinen kommunikointi on tullut yhä
tärkeämmäksi viestintämuodoksi edellyttäen johtajalta valmiuksia teknologian
hyödyntämiseen. (Iivari ym. 2002, Yukl 2006.)
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Johtajuuteen vaikuttavat myös organisaation rakenteen muutokset. Tiimipohjaiset organisaatiomallit edellyttävät muita rakenteita enemmän jaettua johtajuutta. (Hill 2004, Yukl 2006.) Virtuaali- ja verkosto-organisaatioissa johtajan työhön
sisältyy strategisten mahdollisuuksien arviointi, yhteishankkeisiin liittyvät neuvottelut, strategisten yhteenliittymien muodostaminen sekä eri puolilla sijaitsevien itsenäisten toimijoiden koordinointi (Grönroos 2003, Yukl 2006). Sosiaali- ja
terveydenhuollon verkostoissa organisaatiot altistetaan toisten toimijoiden vaikutuksille, joihin odotetaan reagoitavan. Verkoston dynamiikan tunnistamisella voidaan ennakoida oman organisaation toiminnan vaikutuksia verkostoon ja sen
muihin organisaatioihin. Verkoston toiminnan hahmottaminen ja muutoksen ymmärtäminen edellyttää organisaation kykyä havainnoida ja uudelleen määritellä
tasapainoa hakevaa ympäristöä ja ymmärtää oma osallisuutensa siinä. (Härkönen,
Ulkuniemi & Tähtinen 2007.)
Yukl (2006) on tehnyt johtamistyön sisältöön liittyvän luokituksen empiirisen
tutkimuksen ja teoreettisen analyysin perusteella. Taksonomia sisältää 14 yleistä
johtajan työstä löytyvää johtamiskäyttäytymisen luokkaa, jotka painottuvat eri
tilanteissa eri tavoin. Luokittelun mukaan nykyisin johtajan työhön sisältyvät
suunnittelu ja organisointi, ongelmien ratkaisu, tavoitteiden ja roolien selkiyttäminen sekä valvonta, tiedon keruu ja välittäminen. Johtajan työhön kuuluu myös
työntekijöiden motivointi ja inspirointi (myös Hill 2004), ihmisten kuuleminen
ennen päätöksentekoa, tehtävien delegointi, mentorointi ja kehittäminen. Johtaja
tukee, antaa tunnustusta ja palautetta sekä palkitsee ihmisiä työssään. Hän hallitsee konflikteja ja kehittää yhteistyötä tiimien muodostamisessa. Tehtäviin lukeutuu myös verkostoituminen ja yhteyksien luominen. (Hill 2004, Yukl 2006.)
Käytännössä johtaminen ja koko johtamiskulttuuri näyttäytyvät organisaatiossa monimuotoisena, eri johtamispiirteiden sekoituksena. Johtajan työn prosessikuvaus on säilynyt lähes samankaltaisena eri aikakausina. Henkilöstön hyvinvointi, kouluttaminen ja kehittäminen olivat tärkeitä johtamistyön osa-alueita jo
viime vuosisadan alkupuolella. Henkilöstön johtamisessa on hallinnon käsitteestä
siirrytty henkilöstövoimavarajohtamiseen, jossa korostuu osaamisen johtaminen
ja henkilöstövoimavarojen monipuolinen hyödyntäminen. Henkilöstövoimavarajohtaminen sisältää myös henkilöstöhallinnolliset tehtävät. Tässä tutkimuksessa
sosiaali- ja terveystoimen johtamista tarkastellaan työn sisällön näkökulmasta.
Työn sisällön tarkastelukehikkona ovat johtamistyön keskeiset alueet, kuten toimialan perustehtävän johtaminen ja kehittäminen, organisaation talouden johtaminen, henkilöstöjohtaminen, johon sisältyy henkilöstöhallinnollisia ja henkilöstövoimavarajohtamiseen kuuluvia tehtäviä sekä yhteistyö ja verkostoituminen.
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Näillä johtamisalueilla toteutuvat aiemmin kuvatut johtamisprosessiin vaiheet ja
Yuklin taksonomian mukaiset tehtävät, jotka ilmenevät myös sosiaali- ja terveystoimen johtamisessa. Työn sisällön kuvauksen yhteydessä määritellään työhön
liittyvät kompetenssit.
3.3

Johtamisteoreettisia suuntauksia

Johtamisteoreettinen tarkastelu painottuu suuntauksiin, joissa tuodaan esiin johtajan työssä onnistumiseen liittyviä näkökulmia. Johtamistaitoon kytkeytyvä tutkimus on käynnistynyt 1900-luvun alussa johtajan ominaisuuksien tarkastelusta.
Piirreteoreetikot pyrkivät erottamaan hyvin menestyvä johtaja heikosti menestyvästä johtajasta synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Myöhemmissä tutkimuksissa pyrittiin selvittämään, millaisia synnynnäisiä ja opittuja ominaisuuksia
johtajilla on. Piirreteoriat eivät onnistuneet selvittämään fyysisten, henkisten ja
persoonallisten ominaisuuksien merkitystä johtamisessa. Vuosien 1930–1950 tutkimuksissa ei löydetty yhteisiä piirteitä, jotka olisivat erotelleet johtajat ja alaiset
toisistaan tai olleet yhteydessä johtajana onnistumiseen tai epäonnistumiseen.
(Stoner ym. 1995, Bryman1996, Yukl 2006.) Piirreteoriat ovat olleet uudelleen
kiinnostuksen kohteena 1980–1990-luvuilla, tämä näkyy visionaarisen ja karismaattisen johtamisen teoriassa (Bass 1990, Bryman 1992, Sydänmaalakka 2004).
Northousen (2001) mukaan johtajan oleelliset piirteet ovat älykkyys, itseluottamus, päättäväisyys, rehellisyys ja sosiaalisuus. Sydänmaalakka (2004) näkee piirreteorioiden vahvuutena sen, että ne ovat mahdollistaneet syvemmän ymmärryksen johtajan persoonallisuuden ja johtamisprosessin välisestä suhteesta sekä sen,
että teorioita on tutkittu pitkään. Heikkoutena on puolestaan se, ettei täsmällisiä
johtamispiirteitä ole onnistuttu määrittelemään, eikä erilaisia tilanteita ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa oteta huomioon.
Johtamisen tutkimus siirtyi 1950- ja 1970-luvuilla tutkimaan johtajan käyttäytymistä ja sitä mitä johtajat tekevät. Käyttäytymisen tutkimuksessa selvitettiin
johtajan ajankäyttöä, jonka perusteella määriteltiin tyypillisimmät johtamistehtävät ja vastuut. Toiset tutkijat suuntasivat tutkimuksensa tehokkaan johtajan käyttäytymispiirteiden tunnistamiseen. (Yukl 2006.) White ja Lippit kiteyttivät autoritaarisen, demokraattisen ja antaa mennä johtamistyylien ominaisuudet. Tutkimustuloksissa saatiin tukea demokraattisen johtamistavan ja työtyytyväisyyden väliselle yhteydelle, mutta johtamistavan ja tuottavuuden välille ei löydetty pysyvää
yhteyttä. Myöhemmin todettiin, että demokraattisen johtamistavan käyttöön ovat
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yhteydessä organisaatioon, sen kulttuuriin, ryhmään, ongelmaan ja aikajänteeseen
liittyvät tekijät, joilla myös oli yhteys työtyytyväisyyteen. (Juuti 2006a.)
Johtamistyylien tutkimuksessa yksilön sijaan johtamista tutkitaan tietyssä
ympäristössä ja huomio siirtyy johtajan yksilöllisistä ominaisuuksista erilaisiin
käyttäytymistyyleihin. Johtamistyylejä arvioitiin ihmissuhde- ja tehtäväsuuntautuneisuus ulottuvuudella mm. Ohion sekä Blaken ja Mountonin johtamistutkimuksissa. Tehtäväsuuntautuneisuus kuvaa sitä, kuinka paljon esimies suunnittelee, ohjaa ja valvoo alaistensa toimintoja. Ihmissuhdesuuntautuneisuudessa
mitataan esimiehen kykyä luoda keskinäisen kunnioituksen, arvonannon ja luottamuksen ilmapiiri alaisiinsa. Tarkoituksena on myös mitata esimiehen kykyä
rakentaa avoin vuorovaikutus itsensä ja alaistensa välille. Tehtävä- ja ihmissuhdesuuntautuneisuuden nelikentän avulla voitiin mitata erilaisia johtamistyylejä ja
johtamisen painottumista tehtäviin tai ihmissuhteiden hoitoon. (Hughes, Ginnett
& Curphy 1998, Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske 2003.) Blaken ja
Mountonin (1971) Managerial Grid- johtamisruudukko perustui esimiehen arvojen ja asenteiden analysointiin. Blake ja Mounton katsoivat, että tehtäväkeskeinen
ja ihmissuhdesuuntautunut johtaminen ovat toisiaan täydentäviä toimintoja. Suuntautuneisuudet nivoutuvat toisiinsa esimiehen tekemien oletusten välityksellä.
Johtaja tekee olettamuksia siitä, miten hänen olisi ratkaistava organisaation tavoitteiden saavuttaminen muiden avulla. Oletuksista muodostettiin viiden johtamistyylin ruudukko. Johtamistyyli on ilmaus siitä, kuinka henkilö kokee tietyn tilanteen oman persoonansa, tietojensa sekä kokemustensa valossa. (ks. Stoner ym.
1995, Juuti 2006a.) Johtamistyyli-lähestymistapaan perustuvat tutkimukset vahvistivat teorian perusperiaatteen uskottavuutta. Teoria tarjoaa käsitteellisen kartan
johtamisen monimutkaisuuden ymmärtämiseen. Tutkimukset olivat puutteellisia
sen suhteen, etteivät ne ole riittävästi osoittaneet, miten tyylit liitetään suorituksen
lopputuloksiin. Teoria ei ole myöskään onnistunut kuvaamaan johtamisen yleispätevää tyyliä, joka olisi tehokas melkein jokaisessa tilanteessa. (Sydänmaalakka
2004.) Johtamistyylin ja -käyttäytymisen tutkimus toi esiin havainnon, että johtaminen voi painottua joko henkilöihin tai tavoitteisiin. Hyvä johtaja huomioi
sekä organisaation perustehtävän että työntekijöiden tarpeet päämäärän saavuttamiseksi.
Tilannepainotteisissa johtamisnäkemyksissä (1980-luvulla) kehitettiin malleja, joissa otettaisiin huomioon yksilön piirteet, käyttäytymistavat ja tilanne, jossa
johtaminen tapahtuu. Johtaminen ymmärrettiin monimutkaiseksi sosiaaliseksi
prosessiksi, jossa johtajan vuorovaikutussuhteet muihin ihmisiin heidän työskentelynsä aikana ratkaisevat johtamisen onnistumisen. Näissä johtamismalleissa
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edellytetään, että johtaja kykenee ja hänellä on mahdollisuus vaihdella johtamistyyliään joustavasti tilanteesta toiseen. Lisäksi oletetaan, ettei johtamistyylin
vaihtaminen vaikuta ihmisten väliseen vuorovaikutussuhteisiin pitkällä aikavälillä. (Bass 1990, Martin 2005, Juuti 2006a.) Fiedlerin (1964, 1967) kontingenssimallin lähtökohtana on johtajan ominaisuuksien ja toiminnan tuloksen välinen
riippuvuus. Johtamiseen vaikuttavat esimiehen ja alaisten väliset suhteet, suoritettavan tehtävän selkeys sekä esimiehen valta-asema johtamassaan ryhmässä. Johtaminen onnistuu hyvin, kun esimiehen ja alaisten suhteet ovat hyvät, tehtävärakenne selkeä ja johtajalla runsaasti valtaa asemansa perusteella. Fiedlerin mukaan
johtamistyylin arvo on yhteydessä tilanteeseen, jossa johtaminen tapahtuu. (Stoner ym. 1995, Bryman 1996, Hughes ym. 1998, Dessler 2001, Gibson ym. 2003,
Juuti 2006a, Yukl 2006.) Fiedlerin mallin puutteena on se, ettei hän erota tehtäväihmissuuntautuneisuus ulottuvuuksien keskinäisiä riippuvuuksia (Juuti 2006a).
Hersey-Blanchardin tilannejohtamismallissa tehtävän vaatimukset, organisaatiorakenne ja -kulttuuri sekä työryhmän ominaisuudet on jätetty pois, koska oletuksena on, että alaiset hyväksyvät tai hylkäävät esimiehensä yksilöllisten ajatusprosessiensa seurauksena. Tilanne tarkoittaa alaisten kypsyystasoa, esimiehen
olisi muutettava johtamistapaansa alaisten kypsyystason mukaan. Alaisten kypsyys määritellään suoritusvaatimusmotivaation tavoin ihmisen halukkuudeksi ja
kyvykkyydeksi ottaa vastuuta toiminnastaan ja ohjata käyttäytymistään. Kyvykkyys ottaa vastuuta viittaa henkilön ammattitaitoon, halukkuus vastata omista
teoistaan viittaa henkilön omanarvontuntoon ja organisaatioon sitoutumiseen.
Mitä kypsempi alainen sitä vähemmän ohjausta hän kaipaa. (Stoner ym. 1995,
Hickman 1998, Gibson ym. 2003, Juuti 2006a.) Mallissa luodaan liian yksinkertainen kuva tilanteen merkityksistä, kun vain alaisten kypsyystaso huomioidaan.
Tilanne eli johtamisen ympäristö sisältää myös muita merkittävä muuttujia (Juuti
2006a). Sydänmaalakan (2004) mukaan mallia on helppo soveltaa, joten se on
käyttökelpoinen myös kouluttamisessa. Myös tämä malli on aikansa tuote, sillä
tuohon aikaan johtaminen nähtiin henkilökohtaisena suhteena, kun sitä on myöhemmin tarkasteltu myös kollektiivisena suhteena. Mallien ydin on se, ettei ole
yhtä kaikkiin organisaatioihin, johtotehtäviin tai tilanteisiin sopivaa johtamista
vaan johtamistavan tai -järjestelmän sopivuus riippuu kontekstista. Myös johtamisosaaminen on suhteessa tehtävään tietyssä kontekstissa, kuten toimialue, organisaatiorakenne sekä johtajan asema. (Sinkkonen & Taskinen 2005.)
Polku–päämäärä-teorian kehittäjien Evansin ja Housen mukaan esimies onnistuu työssään, mikäli hän kykenee vaikuttamaan alaistensa motivaatioon, työtyytyväisyyteen ja valmiuteen suoriutua työstä. Teoriassa erotetaan tukeva, ohjaa43

va, osallistava sekä suoritussuuntautunut johtamistapa. Esimies voi vaikuttaa
alaistensa odotuksiin lisäämällä työhön liittyviä palkkioita, mahdollistamalla
palkkioiden saavuttaminen tukemalla ja ohjaamalla alaisia.(Juuti 2006a.) Esimiehen tulisi auttaa alaisiaan selventämään omia tavoitteitaan ja odotuksiaan työn
suhteen sekä lisätä mahdollisuuksia saada tehokkaasta työskentelystä tyydytystä.
Teoria voi monimutkaisuudestaan huolimatta auttaa esimiehiä ymmärtämään,
miten heidän toimintansa vaikuttaa alaisten toimintaan ja miten alaisten motivaatio vaikuttaa eri tilanteissa työn tulokseen. (Gibson ym. 2003, Yukl 2006.)
Tulkinnallista näkökulmaa edusti Burns, joka kehitti transformationaalisen
johtamisen teorian 1970-luvulla. Transformatiivinen johtaja on sitoutunut ammattiinsa ja työyhteisöön, hänellä on vahva visio ja hän kykenee vakuuttamaan myös
muut. Johtajuuden olennainen strategia on tunnistaa alaistensa motiivit ja päämäärät, vedota niihin sekä vahvistaa niitä puheen avulla, mikä tuo valtaa johtajalle. (Bryman 1996). Burns määritteli transformationaalisen ja transaktionaalisen
johtamistavan. Transaktionaaliseen johtamistapaan kuuluvat tavalliset johtamiskäytännöt, jotka keskittyvät johtajan ja alaisten keskusteluihin. Transaktionaaliset
johtajat korostavat alaistensa tehtävien määrittelyä ja motivoivat työntekijöitä
tarkkaan määritellyillä palkkioilla (Peltonen 2007). Transformatiivinen johtaja
motivoi työyhteisön jäsenet yhteiseen tavoitteeseen ja kehittää työtapoja yhdessä
työyhteisön jäsenten kanssa. Transformationaalinen johtaminen on prosessi, joka
muuttaa yksilöä, johtajaa ja johdettavaa. (Dessler 2001, Sydänmaalakka 2004,
Juuti 2006a.) Bassin mukaan alaisten suoritustason kohottaminen korkeammalle
tasolle edellyttää transformationaalista johtajuutta. Transformationaaliseen johtamiseen liittyy karisman ja inspiroivuuden lisäksi älyllinen innostaminen. Siinä
korostuu karismaattisuuden merkitys. Karisma tarkoittaa myönteisiä vaikutuksia,
joita johtajan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja kiehtovalla esiintymisellä on
työntekijöiden sitoutumiselle. (Bass 1990, Bryman 1996, Sydänmaalakka 2004.)
Myös johtajien kompetensseihin liittyvien tutkimusten avulla pyrittiin selvittämään, millainen käyttäytyminen on tehokasta ja siten löytämään tehokkaan johtajan kompetenssialueet. McCellandin 1970-luvulla johtamissa tutkimuksissa todettiin useiden johtamisominaisuuksien ja taitojen olevan yhteydessä työmenestykseen. Positiivinen yhteys löydettiin johtajan päämäärähakuisuudella, toiminnallisuudella, käsitteellisillä ja diagnostisilla kyvyillä. Menestyvät johtajat kiinnittivät muita enemmän huomiota toimenpiteidensä vaikutuksiin. Heillä oli myös
vahvempi itsetunto ja esiintymistaito, he kykenivät vaikuttamaan muita johtajia
paremmin sosiaalisiin tilanteisiin ja johtamaan ryhmäprosesseja. Heillä oli muita
johtajia oikeampi kuva itsestä, parempi todellisuudentaju ja muita paremmat kä44

sitteelliset kyvyt. Menestyvät johtajat toimivat muita useammin spontaanisti ja
aidosti. Tutkimusten perusteella määritettiin kahdeksantoista kompetenssialuetta,
jotka ryhmittyivät viiteen pääryhmään. Ryhmät ovat päämääräsuuntautuneisuus,
johtamistaito, inhimillisten voimavarojen kehittäminen, muiden huomioiminen ja
ryhmätoimintojen johtaminen. (Boyatzis 1982.) Kompetenssialueissa pyrittiin
erottamaan johtajan ominaisuudet, taidot ja sosiaaliset roolit. Nämä liittyivät
enimmäkseen johtajan ominaisuuksiin, tilanteen, työryhmän ja organisaation
ominaisuuksia ei tarkasteltu. (Juuti 2006a.) Johtamisen kompetenssien tarkastelu
on noussut uudelleen esiin osaamisen johtamisen yhteydessä (Juuti 2006 b). Johtamiskompetensseja on määritelty myös taitojen sisällön näkökulmasta, jolloin
kompetenssit eivät sisällä osaamisen astetta, vaan tehtävän edellyttämiä taitoja.
Kompetensseja on tyypillisesti hyödynnetty organisaatiokohtaisen osaamisen,
koulutuksen kehittämisessä ja henkilöstöjohtamisen alueella.
Johtamisnäkökulmat muuttavat muotoaan ja saavat uusia nimiä, kun sisältöä
muutetaan. Eri suuntauksien piirteet korostuvat eri tavoin erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Yhteistä on näkemys siitä, että johtamisen onnistumiseen vaikuttaa johtajan pätevyys toimialansa johtamistehtävien suorittamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Onnistuminen
on yhteydessä henkilöstön johtamiseen, heidän voimavarojensa tukemiseen ja
taitojen ylläpitämiseen. Henkilöstön johtamisen tärkeys ja vaikeus on noussut
esiin viimeaikaisessa johtamiskeskustelussa. Johtajan kompetenssi yhteistyösuhteiden ylläpitämisessä, luomisessa ja verkostoissa toimimisessa vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Johtajan arvot, omien taitojen jatkuva reflektointi ja ylläpitäminen ovat myös olennaisia johtamistyössä onnistumiselle. Nykypäivän tehokas johtaja Yuklin (2006) mukaan auttaa ihmisiä ymmärtämään
monimutkaisten tapahtumien merkityksiä erityisesti tilanteissa, joissa muutosvauhti kiihtyy ja muutokset koskettavat kaikkia elämänalueita. Yhteisten tavoitteiden ja strategian luominen on erityisen tärkeää uusien ryhmien muodostamisessa. Tehokas johtaja innostaa ja edistää tavoitteeseen sitoutumista, hän tukee molemminpuolisen luottamuksen ja yhteistyön kehittymistä. Hän vahvistaa kollektiivista identiteettiä, organisoi ja koordinoi toimintoja. Hän rohkaisee kollektiiviseen oppimiseen, hankkii tarvittavat resurssit ja tuen, kehittää ja voimaannuttaa
ihmisiä sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja moraalia. Biddle (2005)
mainitsee menestyvän johtajan taidoiksi ihmisten johtamisen, strategisen ajattelun, vision luomisen, joustavuuden ja mukautuvuuden, itsensä johtamisen, tiimityöskentely-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot sekä eettiset ja moraaliset
arvot.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset ja toimialaan kohdistuvat haasteet
asettavat myös uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveystoimen johtamisosaamiselle.
(Kinnunen 2007, Niiranen 2007, Viitanen ym.2007). Tämän tutkimuksen johtamisajattelun taustalla on kompetenssinäkökulma, joka on tutkimuskirjallisuudessa
liitetty sekä johtajan työn sisällöllisiin tekijöihin, kuten osaamisen johtamiseen ja
toisaalta johtamisosaamiseen. Tutkimuksessa kuvataan sosiaali- ja terveystoimen
johtamista johtamistehtävien avulla yhdistäen niihin työssä tarvittavat kompetenssit. Kompetenssien kartoittaminen on perusteltua, sillä useissa tutkimuksissa
(mm. Pahkala, Bragge, Laippala & Pahkala 2001, Uotila 2004, Sinkkonen-Tolppi
& Viitanen 2005) on todettu ristiriitaa työtehtävien vaatimusten ja johtamistaitojen välillä. Tehtävän hoitamisessa tarvittavien kompetenssien kartoitus on hyödyllistä myös sosiaali- ja terveystoimen johtajakoulutuksen kehittämisen näkökulmasta (mm. Opetusministeriö 2004, Niiranen 2004). Johtajan työssään tarvitsemat
taidot ovat yhteydessä siihen kontekstiin, jossa johtaminen tapahtuu sekä työtehtäviin. Suuri osa johtamistaidollisesta tutkimuksesta on tehty yksityisen sektorin
alueella. Julkisen sektorin johtajalta edellytetään osittain samoja taitoja kuin yksityisen sektorin johtajalta, kun otetaan huomioon johtajan työhön vaikuttavat julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon poliittis-hallinnolliset tekijät. Nämä tekijät
ovat yhteydessä johtajan perustehtävään sekä vastuu- ja valtakysymyksiin. Tästä
viitekehyksestä tarkastellen julkisen sosiaali- ja terveysjohtajan toiminta poikkeaa
yksityisen sektorin johtajan työstä.
3.4

Johtamisen kompetenssit

3.4.1 Kompetenssin käsite
Käsite kompetenssi (lat. competentia) tarkoittaa yhteensopivuutta tehtävän ja tietämyksen välillä (Laakso-Manninen & Kirjavainen 2000). Kielitoimiston verkkosanakirjan (2007) mukaan käsite tarkoittaa pätevyyttä, kelpoisuutta, viranomaisen toimivaltaa sekä kielikykyä, -tajua. Englanninkielisen termin Competence
merkityksiä ovat laadun ja pätevyyden (Ensyclopaedia Britannica Online 2007)
lisäksi riittävä kvalifikaatio (Oxford English Dictionary Online 2007). NetMOTsanakirjaston (2007) Competence-termin suomennoksia ovat pätevyys, kyky, kelpoisuus, virkakelpoisuus, toimivalta, riittävä toimeentulo sekä kompetenssi.
Kompetenssikäsitteen synonyymina on käytetty myös käsitteitä kvalifikaatio
ja ammattitaito. Ellströmin (1994) mukaan käsitteet ovat sukulaisia, samasta käsi46

teperheestä lähtöisin, käsitteillä on yhteinen sisällön ydin. Sen lisäksi kullakin on
myös oma erityinen merkityksensä. Kvalifikaatiokäsitteen ja kvalifikaatiotutkimuksen lähtökohtana pidetään saksalaista työelämän tutkimustraditioita. Käsitettä
alettiin käyttää 60- ja 70-luvuilla mm. silloin kun eri maissa suunniteltiin ja toteutettiin ammatillisen koulutuksen uudistuksia. Pätevyyden (competence) ja taidon
(skills) käsitteiden käyttöönotto ajoittuvat samaan ajankohtaan, mutta ne ovat peräisin anglosaksisesta tutkimustraditiosta. (Engeström 1995, Jaakkola 1995.)
Streumer (1993) pitää kvalifikaatiota konkreettisempana käsitteenä kuin pätevyys,
koska se kuvaa lähinnä toimintoja ja suorituskykyä. Kvalifikaatiot ovat minimitason vaatimuksia jonkin tehtävän pätevälle suorittamiseksi (Honkanen 2006). Kivisen (1994) mukaan pätevyyden ja kvalifikaation käsitteiden vertailussa pätevyys viittaa määriteltyyn kelpoisuuteen. Tällöin kyseessä on käsitys ammattitutkinnon suorittamisesta syntynyt pätevyys tai ammatin kelpoisuusehdot. Kivinen
(1994) katsoo, että kvalifikaatio-käsite on hyvä kun halutaan kuvata työn vaatimuksia muuttuvina tietorakenteina ja taitoina. Pätevyyden ja kvalifikaation käsitteiden käyttö ja merkitykset alkoivat hajaantua 70-luvun loppupuolella ja 80luvulta lähtien, kun työelämää, koulutusta sekä näiden suhteita selvittävä tutkimus
lisääntyi, monipuolistui ja hajaantui erityyppisiksi tutkimusotteiksi.
Competence-käsite tarkoittaa pätevyyttä, jonka tavoitteena on kuvata jonkin
tehtävän suorittamisessa edellytettävät vaatimukset. Työtehtäviin tai työrooleihin
vaadittavat kompetenssit päätellään tavallisimmin analysoimalla työtehtäviin tai
-rooleihin liittyviä vaatimuksia. (McLagan 1997, Winterton 1999, Armstrong
2006, Honkanen 2006.) Käsite voi liittyä persoonallisuustyyppiin, tuloksiin tai
koulutusmalleihin yhtä hyvin kuin benchmarking- lähestymistavan kriteereihin.
Ammatillista pätevyyttä tarkoittavassa merkityksessä kompetenssit ovat työhön
liittyviä standardeja. (Winterton 1999, Honkanen 2006.) Kompetenssi on dynaaminen ja usein prosessimerkityksinen käsite, se on jotakin jota voidaan käyttää,
kehittää ja muuttaa ajan myötä. Se on ehdollinen siinä mielessä, että se on merkityksellinen vain, jos sen voi liittää yritykseen, strategiaan, tavoitteeseen tai työtehtävään. Kompetenssit ovat siten kontekstisidonnaisia ja jakamattomia, tietojen,
taitojen ja asenteiden integraatiota.
Kompetenssin rinnalla on käytetty myös käsitettä kompetenssisuus (competency). Competency amerikkaisessa merkityksessä korostaa pätevyyttä (competence) samalla tavalla kuin käsitettä käytetään ammatillisen pätevyyden yhteydessä Britanniassa (Boak 1991). Käsitteellä voidaan viitata kokonaiskompetenssin
osatekijöihin. Sillä voidaan viitata myös kompetensseihin, joilla halutaan kuvata,
mikä on hyvää, keskimääräistä parempaa tai huippusuoriutumista. Näkökulman
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mukaan kompetenssi on käyttäytymismalli, jota ihminen soveltaa eri toimissaan
ja joka johtaa menestykselliseen lopputulokseen. (ks. Boyatzis 1982, Winterton
1999.) Tällöin hyvän suoriutumisen standardit muodostetaan havainnoimalla ja
arvioimalla sellaisten ihmisten toimintaa, joiden suoritukset ylittävät keskimääräisen suoritustason. Sanakirjojen Ensyclopaedia Britannica Onlinen (2007) NetMOT-verkkosanakirjan (2007) mukaan käsitteet competence ja competency ovat
synonyymeja. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä competence kuvaamaan
yksilön pätevyyttä eli kompetenssia suoriutua työhön kuuluvista tehtävistä.
Kompetenssit voidaan määritellä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Organisaatioon liittyvinä Hamel ja Prahalad (1994) ovat esittäneet ydinkompetenssi-käsitteen (core-competence), jolla he tarkoittavat sellaisia organisatorisen
osaamisen ja valmiuksien yhdistelmiä, joihin organisaation menestyksekäs toiminta perustuu. Tämä viittaa organisaation strategisiin tavoitteisiin eikä yksilön
tai henkilöstön osaamiseen. Ydinosaaminen edellyttää soveltuvuutta ja taitoa,
organisaation menestyminen ja toimintakyky perustuvat ydinosaamisen muuntamiseen sellaisiksi palveluiksi ja tuotteiksi, jotka tuottavat arvoa asiakkaille. Se
koostuu tavoitteiden mukaisesta taitotiedosta, kokemuksesta ja osaamisesta, jotka
hyvän johtamisen avulla kiteytetään yksilön ja organisaation kyvyiksi. Hamel ja
Prahalad jakavat kompetenssit perustaitojen, ydinosaamisen ja metaosaamisen
tasoille. Perustaidot tarkoittavat yksilön osaamista, ryhmien osaaminen on ryhmätason kollektiivista osaamista ja ydinosaaminen sellaista, josta halutaan kehittää
keskeinen kilpailuetu. Metaosaaminen tarkoittaa osaamisalueiden yhdistelmää.
Myös Sanchez (2004) määrittelee kompetenssit organisatorisena osaamisena,
valmiuksien yhdistelminä, joihin organisaation menestyksekäs toiminta perustuu.
Hän esittää viisi kompetenssimallia, joissa kuvataan toiminnat ja prosessit, jotka
ilmentävät organisaation kyvykkyyttä. Kompetenssit ovat toimintamalleja, joita
organisaatio voi hyödyntää toiminnassaan. Sanchezin, Heenen ja Thomasin
(1996) määritelmän mukaan organisaation osaaminen on kykyä käyttää varallisuutta ja kyvykkyyksiä koordinoidusti siten, että tavoitteet saavutetaan. Tämä
edellyttää yhteistä näkemystä siitä, miten organisaation taitoja ja kyvykkyyksiä
voidaan hyödyntää tavoitteen saavuttamiseksi.(Sanchez 2004.)
Taatilan (2004) mukaan organisaation kompetenssi tarkoittaa sen sisäistä kykyä saavuttaa tarkastelijasta riippuvaisia tilannesidonnaisia tavoitteita. Organisaation sisäinen kyvykkyys muodostuu tilannesidonnaisesta kombinaatiosta yksittäisiin henkilöihin, organisaation rakenteeseen ja omaisuuteen perustuvista organisaation hallitsemista attribuuteista, jotka ovat tilanteessa organisaation saatavilla.
48

Tämän määritelmän lisäksi kompetenssikäsitteen määrittelee attribuutti-pohjainen
kokonaiskeskustelu.
Yksilöön liittyvät kompetenssin ominaispiirteet viittaavat yksittäisen työntekijän ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn saavuttaa päämääriään. Nämä ominaisuudet voivat olla joko psykologisia, sosiologisia tai fyysisiä.
(Taatila 2004.) Kompetenssi tarkoittaa tilaa tai olosuhdetta, jonka mukaan ollaan
päteviä ja kyvykkäitä sekä riittävällä ominaisuudella varustettuja jotakin tiettyä
asiaa tai tehtävää varten (ks. Vartola 1982, Furnham 1990, Dingle 1995, Armstrong 2006, Vartiainen, Ruuska & Kasvi 2003, Honkanen 2006). Kompetenssin
osa-alueita ovat tiedot, taidot, asenteet, tulokset sekä tietojen, taitojen ja asenteiden tai tehtävien, toimintojen ja tulosten ominaisuuskimput. Myös muille tuotetut
tulokset ovat osa kompetenssia. (ks. McLagan 1997, Armstrong 2001, 2006.)
Yksilökompetenssit voidaan jakaa käsitteellisiin, proseduaalisiin ja toimintaan liittyviin kompetensseihin. Käsitteelliset kompetenssit sisältävät sääntöperusteisen, abstraktin alaan liittyvän tiedon, proseduaaliset kompetenssit ovat menetelmiä ja taitoja, joita tarvitaan hyödynnettäessä käsitteellistä kompetenssia konkreettisissa tilanteissa. Toimintaan liittyviä kompetensseja tarvitaan ongelman arviointiin ja sopivan strategian valintaan. (Sophian 1997.) Mallia on kritisoitu liiallisesta kognitiivisen alueen painottuneisuudesta (Winterton 2006). Ruohotie ja
Honka (2003) jäsentävät pätevyydet proseduaalisiin, motivationalisiin ja toimintakompetensseihin. Proseduaalisten kompetenssien määritelmä on yhteneväinen
Sophianin (1997) määritelmän kanssa. Motivaationaaliset pätevyydet tarkoittavat
kykyä tehokkaaseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa sekä motivaationaalisiin asenteisiin sisältyviä minäarvostuksen ja itseluottamuksen. Toimintakompetenssit tarkoittavat psykologisia valmiuksia menestykselliseen suoritukseen sisältäen mm. ongelmaratkaisukyvyn, kriittisen ajattelun ja toimintastrategiat. Spencerin ja Spencerin (1993) määrittelyssä yksilön tiedot ja taidot muodostavat näkyvillä olevat pintakompetenssit. Vastaavasti motiivit, fyysiset ja henkiset piirteet
sekä käsitys itsestä muodostavat piilossa olevat ydinkompetenssit. Motiivit synnyttävät, ohjaavat ja suuntaavat toimintaa. Piirteet ovat yksilön fyysisiä ominaisuuksia ja pysyväisluonteisia reagointitapoja tietyissä tilanteissa tai tiettyyn informaatioon. Itsekäsitys tarkoittaa asenteita, arvoja ja omakuvaa. Tässä painottuvat yksilön ominaisuudet. Winterton ym. (2006) mukaan avainkompetenssit ovat
tilanneriippuvaisia, sopivia ja vaikuttavia erilaisissa institutionaalisissa ympäristöissä, ammateissa ja tehtävissä. Metakompetenssit käsittävät yksilön tietoisuuden
omista älyllistä vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, kyvyn hyödyntää tietoja ja
taitoja vaihtelevissa työtilanteissa sekä tietoisuuden siitä, kuinka hankitaan puut49

tuvat kompetenssit. Metakompetenssit mahdollistavat nopean reagoimisen työn ja
tehtävien muutoksiin. (Nelson & Narens 1990.)
Kompetenssit voidaan luokitella myös sisällöllisesti välttämättömiin ja sellaisiin suoritukseen liittyviin tietoihin, taitoihin, kykyihin ja persoonallisuuden piirteisiin, joiden avulla voidaan erottaa tehokas työsuoritus (McLagan 1997, Winterton 1999, Armstrong 2006). Weinert mainitsee yksilön pätevyyden asteeseen vaikuttavina ulottuvuuksina yksilön kyvyt, tiedot, ymmärryksen, taidot, toiminnan,
kokemuksen ja motivaation. Nämä liittyvät pätevyyden kehittämiseen, mutta eivät ole kompetenssin ulottuvuuksia. (Winterton 2006.)
Sydänmaalakka (2004) käyttää käsitettä osaaminen. Hänen mukaansa osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja kontakteista,
jotka mahdollistavat hyvän suorituksen tietyissä tilanteissa. Osaaminen näkyy
konkreettisena toiminnan kautta, kyvyssä toimia tehokkaasti tietyssä tilanteessa.
Osaaminen on oppimisprosessin tulos, jota voidaan kehittää.
Hierarkkisesti kompetenssit ja alikompetenssit kuvaavat yksilön oppimia
käyttäytymis- tai toimintavalmiuksia, joiden avulla hän kykenee suorittamaan
työtehtävät tai roolin onnistuneesti saavuttaen sille asetetut tavoitteet. Ylätason
kompetenssit määrittelevät työssä vaadittavaa osaamisaluetta yleisellä tasolla ja
alatasot konkretisoivat laadittua määritelmää. Kompetenssien rakennuselementtejä ovat tekijät, jotka vaikuttavat työssä vaadittavaan osaamisen kehittymiseen ja
voivat olla välttämättömiä jonkin taidon tai osaamisen kehittämisessä. Ne voivat
olla esim. persoonallisuuteen, motivaatioon, koulutukseen ja aikaisempaan kokemukseen liittyviä. Työstä suoriutumiseen vaikuttavat myös tilannetekijät. Tilannetekijät ja työympäristö puolestaan vaikuttavat siihen miten kompetenssien rakennuselementtejä voidaan hyödyntää kehitettäessä varsinaista työssä tarvittavaa
osaamista. (Honkanen 2006.)
Tässä tutkimuksessa kompetenssi ymmärretään yksilöön liittyvänä työtehtävän suoriutumiseen yhteydessä olevana kontekstisidonnaisena käsitteenä. Kompetenssit ovat ajan kuluessa muuttuvia ja kehittyviä sisältäen tiedot ja taidot, joita
tarvitaan tietyn työtehtävän suorittamisessa. (Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Yksilön kompetenssin elementit.

Kompetenssit ovat toisiinsa sidoksissa olevia, ja oppiminen ja kehittyminen ovat
yhteydessä kompetensseihin. Muodollinen kompetenssi voidaan hankkia koulutuksen avulla, todellinen kompetenssi kuvastaa yksilön potentiaalista pätevyyttä.
Kompetenssi-käsitteen synonyymina käytetään Net Mot-verkkosanakirjan suomennoksia virkakelpoisuus, pätevyys ja taidot. Kelpoisuus ymmärretään virkakelpoisuutena, joka kunnallisessa virkasäännössä mainitaan termein taito ja kyky,
jotka saavutetaan koulutuksen kautta.
3.4.2 Kompetenssien määrittelytapoja
Sandberg (2000) jakaa osaamista koskevat rationaaliset lähestymistavat kolmeen
ryhmään sen mukaan, miten osaamistarpeita selvitetään ja kuvataan. Kuvaukset
voivat kohdistua työntekijään tai työhön, ne voivat olla myös monimenetelmäsuuntautuneita. Työntekijään kohdistuvassa tavassa osaaminen kuvataan työntekijän yleisinä ominaisuuksina, kuten tietoina, taitoina, kykyinä ja persoonallisuuden piirteinä, jotka ovat tehokkaan työnsuorituksen edellytyksinä. Työntekijään liittyvässä määrittelyssä erinomaisia suorituksia selitetään usein liian yleisellä osaamisella, jolloin kuvaukset jäävät yleiselle ja abstraktille tasolle. Työhön
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kohdistuvassa lähestymistavassa lähtökohtana on työn edellyttämä osaaminen,
jolloin tunnistetaan kyseisen työhön liittyvät toiminnot, minkä jälkeen ne muutetaan henkilön tarvitsemiksi ominaisuuksiksi. Työluettelo ei useinkaan kuvaa riittävän hyvin ominaisuuksia, joita tarvitaan toimintojen tehokkaassa suorittamisessa. Monimenetelmäsuuntautuneessa lähestymistavassa yhdistetään työntekijään ja
työhön suuntautuneet tavat siten, että analysoidaan sekä työn vaatimuksia että
henkilön ominaisuuksia. Rationaalisen lähestymistavan vaihtoehtona on tulkitseva näkökulma. Sen mukaan työntekijä ja työ muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Osaaminen muodostuu sen merkityksen kautta, minkä työ saa työntekijän
kokemana. Ominaisuudet, joita työssä käytetään, ovat tilanne- ja ympäristöriippuvaisia. Hiljaisella tiedolla on erityinen merkitys tilanteeseen sidotussa osaamisessa. Sandberg (2000) katsoo työntekijöiden työtä koskevien käsitysten merkitysrakenteen muodostavan osaamisen. Osaamisen osatekijöillä ei ole ennalta määrättyä merkitystä, vaan ne saavat merkityksensä työtä koskevan kokonaiskäsityksen kautta. Työtä koskevat käsitykset vaikuttavat myös siihen, mitä osastekijöitä
kehitetään ja käytetään työtä tehtäessä. Käsitykset synnyttävät myös osaamishierarkian ja osaaminen kehittyy käsityksissä tapahtuvan muutoksen kautta. (ks.
Winterton ym. 2006, Vartiainen ym. 2003.)
Differentaatiolähestymistavassa etsitään ominaisuuksia, jotka erottavat huippuosaajat tavallisista tai pätevät epäpätevistä. Luokitukset voivat perustua yleisiin
osaamisluokituksiin, joissa tunnistetaan tehtävä-, tuotos- ja tulososaamiset sekä
toisaalta tiedot, taidot ja asenteet. (McLagan 1997, Kirjavainen & LaaksoManninen 2000, Honkanen 2006.) Tehtävässä tai roolissa tarvittavat taidot voivat
koostua ominaisuusnipuista tai edustaa tieto-, taito- ja asenneluetteloita. Käyttäytymisindikaattoreiden avulla voidaan määritellä osaamisen asteet, joita työsuoritukselta edellytetään. Osaamisen asteet liittyvät yleensä osaamisprofiiliin, jota
hyödynnetään henkilöarvioinnissa ja osaamisen tason nostamisessa. (Kirjavainen
& Laakso-Manninen 2000, Naquin & Holton III 2006.) Taidon osaamisasteikkojen sijaan niitä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka usein eri taitoja tarvitaan työtehtävien hoitamisessa. Tämä antaa kuvan kyseisen taidon painoarvosta tehtävän hoitamisessa. Spesifistä osaamista voidaan tarvita harvoin,
mutta sen hallinta voi olla merkittävää työtehtävän hoitamisessa. Mikäli jotakin
osaamista tarvitaan harvoin eikä sen hallinta ole kriittinen tekijä, kuten esim. vieraalla kielellä kommunikointi, silloin taidon osaamisen vaadittava taso voi olla
vaatimattomampi verrattuna johonkin muuhun työssä tarvittavaan taitoon. Harvemmin tarvittavan taidon hallitsemiselle ei tarvitse antaa niin suurta painoarvoa
esim. työhönottotilanteessa.
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Organisaation kompetenssimääritelmän lähtökohtana on sen toimintaan liittyvien vahvuuksien, menestystekijöiden ja haasteiden kartoitus ja sen määrittely,
miten tavoitteisiin päästään. Kompetenssianalyysillä pyritään määrittelemään se,
minkälaista osaamista henkilöstöltä edellytetään tavoitteiden saavuttamiseksi ja
minkälainen on henkilöstön nykyisen osaamisen taso. Osaamisvajeen poistamiseksi luodaan organisaation henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka edistää organisaation osaamista ja sen ylläpitämistä. Näin organisaation kompetenssien
määrittely yhdistyy henkilöstöjohtamiseen. (ks. Le Deist, Delamare & Winterton
2005, Armstrong 2006, Honkanen 2006.) Kompetenssikuvauksia ja -malleja voidaan hyödyntää työsuorituksen parantamisessa, kulttuurin muuttamisessa, niiden
avulla voidaan tuoda esiin myös organisaation arvoja. Yleisesti hyväksytyt kompetenssit ovat myös koulutuksen ja henkilöstöjohtamisen väline organisaation
osaamisen ylläpitämiseksi. (Wright ym 2000, Quinn ym. 2003, Armstrong 2006.)
Vuonna 2003 lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet johtajat hyödynsivät kompetensseja työsuorituksen johtamisessa (89 %), koulutuksessa ja kehittämisessä
(85 %), henkilöstön valintamenetelmien laatimisessa ja rekrytoinnissa (81 %),
mutta palkitsemisessa vain (35 %). Kompetenssikuvauksilla luodaan kompetenssiviitekehys, osaamiskartta, osaamisprofiili tai osaamisryhmittymä. Tärkeää on
myös kuvata se, miten kompetenssiviitekehystä ja siinä olevia osaamiskuvauksia
organisaatiossa käytetään. Kompetenssit tulisi pitää yksinkertaisina ja selkeinä ja
määrältään sellaisena, että ne ovat hallittavissa. (Armstrong 2006.)
Määrittelyprosessin ensimmäinen vaihe on tyypillisesti työtehtävän määrittely ja kuvaus. Analyysin avulla tunnistetaan työhön liittyvät erityispiirteet ja taidot,
joita tehtävän hoitamisessa tarvitaan. Analyysissa hyödynnetään työtehtävää koskevaa tutkimuskirjallisuutta ja perehdytään tehtävään liittyviin tulevaisuusnäkymiin. Näiden perusteella laaditaan kompetenssit, minkä jälkeen asiantuntijaryhmä
arvioi ne. Arviointitieto hankitaan sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin tutkimuksenmenetelmin. Tulosten perusteella viimeistellyt kompetenssit otetaan käyttöön. (Crawford 2000, Rees ja Garnsey 2003.)
Myös johtamisen kompetenssien määrittelyn taustalla ovat olleet työtehtävät
ja roolit (mm. Mintzberg 1973, Quinn ym. 2003, Armstrong 2006). Kompetenssit
ovat siten muodostuneet taidoista toimia rooleihin liittyvissä tehtävissä. Dinglen
(1995) mukaan kompetenssit voidaan määritellä johtamistoiminnan aika- ja tilaulottuvuuden avulla, sillä johtajan vastuu on yhteydessä ajalliseen ja maantieteelliseen ulottuvuuteen. Operatiivisen tason johtajan aikaulottuvuus on päivän ja
viikon ajanjaksolla ja maantieteellisesti paikallisella alueella. Strategisen johtamisen aikajana puolestaan on vuosia eteenpäin tilaulottuvuuden vaihdellessa alueel53

lisesta globaaliin. Toiminnallinen osaaminen on tehtäväspesifinen ja siksi toiminnalliset kompetenssit sovitetaan organisaation toiminnalliseen struktuuriin ja tehtäväkuvauksiin. Osaamiskuvausten yksiselitteisyydellä ja rajauksella vältetään
päällekkäisyyksiä. Kulttuurinen neutraalius mahdollistaa kullekin osatekijälle
yhtä suuren mahdollisuuden tulla valituksi. Osaamisen rajaus 20–30 kompetenssiin on riittävä. (vrt. Amstrong 2006). Toimintojen analyysillä määritetään merkityksellisimmät tehtävät sekä erityistehtävien merkitys johtamistyön kokonaisuudessa ja se kuinka paljon niihin käytetään aikaa. Määrittelyssä otetaan huomioon
kriittisesti tärkeät tehtävät, vaikka niihin käytettäisiinkin vähän aikaa. Johtajien
itsearviointi kompetenssien määrittelyprosessissa on tarpeellista, vaikka se on
subjektiivista. (Dingle 1995.) Kompetenssien taustalla oleviksi johtajan avainrooleiksi on mainittu toiminnan, resurssien, ihmisten ja informaation johtaminen.
Avainrooleihin kuuluvat myös laadun ja projektien johtaminen. Rooleihin sisältyvät tehtävät määrittävät roolien edellyttämät taidot. (Winterton 1999.)
Naquinin ja Holtonin III (2006) johtamiskompetenssien määrittelyprosessi
aloitettiin perehtymällä kompetenssimalleihin, jotka oli arvioitu hyväksyttävillä
validointikriteereillä. Tämän jälkeen mallien käsitteistö muodostettiin toisiinsa
yhteensopivaksi. Asiantuntijaryhmä arvioi laaditut kompetenssit, minkä jälkeen
ne esitestattiin. Projektiryhmä käsitteli esitestauksen tulokset ja muodosti tulosten
perusteella 24 johtamisen kompetenssia, joita kuvasi 3–11 alakompetenssia. Tämän jälkeen taidoista kehitettiin osavaltion hallintoon soveltuva kompetenssimalli. Mallin toimivuutta testattiin käytännössä kaksi vuotta. Palautteen perusteella
sitä parannettiin lisäämällä prosessijohtamisen, kehittämisen ja uudelleensuunnitteluun kompetenssit. Malli on myös johtamisen kompetenssiperusteisen koulutusohjelman viitekehyksenä.
Kompetenssimalleihin kohdistuu myös kritiikkiä. Hollenbeck ja McCall
(2006) kritisoivat näkemystä siitä, että henkilöstöjohtamisen perustuessa kompetensseihin järjestelmä toimisi tehokkaasti. Heidän mielestään kompetenssipohjainen malli toimii vain matalalla työtasolla, jossa on tiivis yhteys työntekijän ominaisuuksien, käyttäytymisen ja siitä seuraavan tuloksen välillä. He kritisoivat johtamisen kompetenssimalleja, koska ne nojaavat yleensä yksittäisiin tehokkaan
johtajuuden ominaisuusluetteloihin. Ominaisuudet ovat toisistaan ja kontekstista
riippumattomia, minkä takia johtajien tehokkuus muodostuu näiden ominaisuuksien summasta. Tehokas johtajuus ei ole kompetenssiluetteloiden summa. Myös
Wille (1989), Hirsch (1989) ja Canning (1989) pitävät johtamistyötä liian kompleksisena ja vaihtelevana kompetenssien määrittelyyn (Winterton 1999). Silzer
(2006) vastaa kritiikkiin tuomalla esiin, että johtajan tehokkuuteen vaikuttavat
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persoonallisuuden lisäksi tilannetekijät ja niiden välinen vuorovaikutus. Erityistilanteet voivat edellyttää erityisiä persoonallisia taipumuksia. Hollenbeck ja McCall (2006) pitävät ongelmallisena myös sitä, että seniorijohtajat hyväksyvät
kompetenssit ja osallistuvat niiden muodostamiseen, jolloin niitä ei arvioi muut,
vaan ne hyväksytään kritiikittömästi. He yhtyvät Scheinin (1996) näkemykseen
siitä, että sellaiset minimikompetenssit on määriteltävissä, jotka jokaisella johtajalla tulisi olla. Toisaalta on huomattava, että organisaatiot eivät yleensä hae minimitason osaajaa, vaan erinomaista johtajaa.
Silzerin (2006) mielestä kompetenssimallit ovat hyödyllisiä sekä yksilölle että organisaatiolle. Mallin avulla voidaan hyödyntää kokeneiden johtajien kokemuksia ja näkemyksiä johtamisesta ja kuvata hyödyllistä johtamiskäyttäytymistä.
Malli soveltuu itsearviointiin, johtamisen viitekehyksen jäsentämiseen sekä tehokkuuden kehittämiseen. Kompetenssimallin avulla voidaan käydä avointa keskustelua tärkeänä pidetystä johtamiskäyttäytymisestä, se auttaa erottamaan yksilöiden välisiä työsuorituksia, yhdistää johtamiskäyttäytymisen strategiaan ja liiketoiminnan päämääriin sekä tuottaa yhdistävän johtamismallin, joka on relevantti
monissa tilanteissa. Useat johtajat ovat katsoneet, että kompetenssimalli on lisännyt merkittävästi johtamistaitoja organisaatiossa. Hallittavissa oleva kompetenssien määrä on 10–20.
Hollenbeck ja McCall (2006) pitävät puutteena sitä, ettei mallien avulla voida
yksiselitteisesti määritellä kompetensseja, joita tehokkaalta johtajalta edellytetään. Silzer (2006) on yhtä mieltä siitä, että johtamisen tehokkuus riippuu tiedoista, taidoista ja kyvyistä käyttää taitoja. Taitojen tärkeys vaihtelee ajankuluessa
muuttuvien tilanteiden mukaan. Tilanteet ja kontekstuaaliset muuttujat ovat monimutkaisia. Kompetensseihin vaikuttaviin situationaalisiin muuttujiin sisältyy
työhön ja tiimikontekstiin liittyvät muuttujat, ihmissuhteiden muutokset, organisaation kulttuuriset muuttujat sekä kansallisuuteen liittyvät kulttuuriset muuttujat.
Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää kehittää kokonaisvaltaisempi yhdentävän johtamisen tehokkuusmalli, johon sisältyvät johtamiskäyttäytyminen, tilanteet ja tulokset.
Johtamisen kompetenssien lähtökohdat vaihtelevat työtekijän, työtehtävien,
roolien ja muiden työtä kuvaavien ulottuvuuksien mukaan. Sosiaali- ja terveystoimen johtamiskompetenssien määrittelyn lähtökohtana on johtajan tehtävien
kuvaus, jonka avulla saadaan käsitys johtajan työstä ja sen monimuotoisuudesta.
Työtehtävän kuvaukseen yhdistetään työn edellyttämät taidot, joita sosiaali- ja
terveystoimen johtajat arvioivat siitä näkökulmasta, kuinka usein työssä tarvitaan
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kutakin taitoa. Kompetenssien määrittelyprosessi mukaelee Crawfordin (2000)
sekä Reesin ja Garnseyn (2003) kuvaamia prosesseja.
3.4.3 Johtamiskompetenssien teoreettinen tarkastelu
Tutkijat ovat kuvanneet johtajalta edellytettävää osaamista aiemmin myös hyvän
johtajan kriteeristön avulla. Fayolin mukaan johtajan työssä tarvitsemat ominaisuudet olivat sopivat fyysiset ominaisuudet, hyvät viestintätaidot, hyvä arvostelukyky, päättäväisyys, sopeutumiskyky sekä kyky ymmärtää ja oppia asioita. Johtajalla tulee olla sopivat moraaliset ominaisuudet, sopiva koulutus, työn vaatimien
erikoistietojen hallinta sekä riittävä kokemus. (Fayol 1990, Takala 2002.)
Kansainvälisistä johtamistehtävään pohjautuvista kompetenssimalleista tunnetuin on Boyatzisin (1982) kehittämä malli, jota on suomalaisessa johtamistutkimuksessa hyödyntänyt mm. Sydänmaalakka (2003). Boyatzisin (1982) johtamisen kokonaismallissa kompetenssit yhdistetään suunnittelun, organisoinnin, valvonnan, motivoinnin sekä koordinoinnin johtamistoimintoihin. Päämääräsuuntautuneisuuden kompetenssi sisältää johtamis- ja vaikuttamiskyvyn, tehokkuussuuntautuneisuuden, diagnostiset kyvyt ja toiminnallisuuden. Johtamistaitoon
kuuluvat itseluottamus, suullinen esitystaito, loogisuus ja kokonaisvaltaisuus. Inhimillisten voimavarojen kehittämisen kompetenssiin lukeutuvat sosiaalisen vallan käyttö, myönteinen ihmiskäsitys, ryhmäprosessien johtaminen ja realistinen
minäkuva. Muiden huomioon ottaminen sisältää muiden kehittämisen, kyvyn
käyttää valtaa sekä spontaanisuuden. Ryhmätoimintojen johtamiseen sisältyy itsehillintä, arviointien objektiivisuus, kestävyys ja sopeutuvuus. (Boyatzis 1982,
Juuti 1992, Sydänmaalakka 2003, Armstrong 2006.) Boyatzisin kompetenssialueissa pyrittiin erottamaan toisistaan johtajan ominaisuudet, taidot ja sosiaaliset
roolit. Mallissa ei tarkasteltu tilanteen ja ryhmän ominaisuuksia, alaisten tehtävien
sisältöjä, työryhmän ominaisuuksia eikä myöskään organisaation ominaisuuksia,
joten malli jäi suurelta osin piirreteorian tasolle. (Juuti 2006a.)
Ouinnin ym:n (2003) roolilähtökohtaisen mallin johtamiskompetenssit ovat
yhteensopivia aiemmassa kirjallisuudessa esitettyjen johtamiskompetenssien
kanssa esim. Mintzberg (1973), Boyatzis (1982), Miner (1973) Yukl (2002). Organisaation kilpailevien arvojen kehikkomallissa roolit sijoittuvat ihmissuhteiden,
avoimen systeemin, rationaalisuuden sekä sisäisten prosessien ulottuvuuksille.
Rooleihin sisältyvät kompetenssit kuvaavat menestyvän johtajan edellytyksiä.
Opastajan rooliin sisältyy itsensä ja muiden ymmärtäminen, vaikuttava kommunikointi ja työntekijöiden kehittäminen. Edistäjän rooli edellyttää ryhmän muo56

dostamisen, osallistuvan päätöksenteon ja konfliktien hallitsemisen taitoja. Valvoja tarvitsee yksilösuorituksen havainnoinnin, yhteisten suoritusten ja prosessien
hallintaa sekä informaation analyysin ja kriittisen ajattelun taitoja. Koordinaattorin rooliin lukeutuu projektien hallinta, työn suunnittelu sekä rajat ylittävien toimintojen hallinta. Esimiehen rooli edellyttää vision luomisen, päämäärien ja tavoitteiden asettamisen sekä suunnittelun että organisoinnin taitoja. Tuottaja tarvitsee taitoa työskennellä tuottavasti, ylläpitää tuottavaa ympäristöä sekä ajan ja
stressin hallintaan. Neuvottelijan roolissa korostuvat valtaperustan muodostamisen ja ylläpidon, neuvottelun, sitoutumisen sekä ideoinnin taidot. Uudistajan rooliin liittyvät muutoksessa elämisen, luovan ajattelun ja muutoksen johtamisen
taidot.
Virtasen (2000) määrittelemät julkisen johtajan kompetenssit vaihtelevat sisällöltään organisaation kontekstin mukaan. Julkisen johtajan kompetenssit ovat
tehtäväpätevyys, substantiaalinen ja hallinnollinen ammattipätevyys, toimintapoliittinen ja eettinen pätevyys. Konkreettisin pätevyyden taso on tehtäväpätevyys,
joka kuvaa tehtävistä suoriutumista. Tehtävien tiedollista ja taidollista osaamista
lähestytään henkilön ammattitaidon, tehtävien ja toimintojen asettamien vaatimusten näkökulmasta. Johtajan ammattipätevyys on kaksitahoinen; johtaja voi
olla pätevä jollakin erityisalalla esim. sosiaalialalla tai pätevä johonkin spesifiseen tehtäväalueeseen, kuten esim. henkilöstöjohtamiseen. Tehtäväpätevyyden
arvosisältö on motivaatio ja välineellisenä pätevyytenä ovat kyvyt. Professionaalinen ammattipätevyyden kriteerinä on kyky vaikuttaa kohteeseen halutulla tavalla, joka edellyttää kiinnostusta tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja kehittymiseen.
Hallinnollisen pätevyyden arvokriteeri on toimintaohjelman hallinta, johon sisältyy toimintapolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano. Pätevyyden arvona on toimintapoliittisen ohjelman valvonta ja välineellisenä kriteerinä yhteistoiminnan
tietotaito. Poliittisen pätevyyden arvosisältö tarkoittaa julkisen johtamisen ideologian ja mielenkiinnon asettamia arvoja. Ne vaikuttavat julkisen toiminnan päämääriin ja tarkoitukseen. Poliittisen pätevyyden välinesisältönä on valta, joka liittyy viralliseen valta-asemaan ja mahdollistaa päivittäisjohtamisessa tarvittavien
päätösten tekemisen. Valta ilmaisee sen, miten tavoitteita ajetaan ja synnytetään,
se mahdollistaa resurssien hankkimisen. Ilman poliittista pätevyyttä julkisilla johtajilla ei ole mahdollisuutta sitouttaa muita poliittisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin. Virkatoiminta on toimintapoliittisesti pätevää, jos se on legitiimiä. Legitiimiyden kriteerinä on virkamiehen sitoutuminen legitiimeihin asioihin ja virkatoiminnan tuottama oikeusjärjestyksen legitiimiys. Eettisen pätevyyden arviointikriteerinä on toiminnan eettinen hyväksyttävyys, jolloin se kytkeytyy jonkin vir57

katoiminnan tavoitteen kannattamiseen ja hyväksyttävään moraaliin. Välinesisältönä eettinen argumentointikyky viittaa kykyyn perustella virkatoiminnan tavoitteiden ja keinojen moraalinormien mukaisuutta. Mallin kompetensseihin sisältyvät tyypillisimmät muiden tutkijoiden määrittämät johtajuuden kompetenssit. Virtasen (2000) mukaan julkisen sektorin johtaja tarvitsee työssään samoja taitoja
kuin yksityissektorin johtajat. Kompetenssit sopivat yhteen myös julkisella sektorilla toteutettavan New Public-Management ideologian kanssa.
Sydänmaalakka (2004) on kehittänyt osaamispuu-mallia, jonka lähtökohtana
on hänen taitokartoitustutkimuksensa, johtamisosaamistutkimus, yritysten johtamisosaamis-määrittelyt sekä älykkään johtajuusmallin käytäntöön soveltaminen.
Johtamispuuajattelussa johtajan oleminen ja osaamispuun juuret muodostuvat
viidestä osaamisalueesta. Osaamisalueet ovat arvot, periaatteet, persoonallisuus,
henkilökohtainen visio, tavoitteet, energia sekä lahjakkuus ja tietoisuus. Koti,
koulutus ja sosiaalinen ympäristö muodostavat kasvuympäristön. Johtamisosaamiseen sisältyvä visiointi tarkoittaa kykyä rakentaa vaikuttavia visioita, kommunikoida ja viedä ne käytäntöön, tuloksellisuus kykyä toimia tehokkaasti. Valtuuttaminen tarkoittaa kykyä jakaa valtaa ja vastuuta, rakentaa luottamusta ja innostaa
muita. Motivointi, valmentaminen ja yksilöllinen vastuunottaminen kuuluvat
myös valtuuttamiseen, samoin jaettu johtajuus. Tiimin johtamisessa tarvitaan kykyä toimia tiimissä ja johtaa sitä niin, että tiimi saavuttaa tehokkaasti tuloksensa.
Valmentaminen on kykyä kehittää alaisia jatkuvasti ja ohjata heitä kasvamaan yhä
vaativampiin tehtäviin. Se tarkoittaa myös opettamalla johtamista. Muutoksen
johtamiseen liittyy kyky systemaattiseen muutoksen mahdollistamiseen, ihmisten
sitouttaminen muutokseen ja sen tehokas johtaminen organisaatiossa. Osaamispuun tehokkuusosaaminen sisältää havaitsemisen, analysoinnin, päätöksenteon,
toimintatarmon, ajanhallinnan ja uudistumisen. Vuorovaikutusosaamisen sisältönä
on jämäkkyys, empaattisuus, kommunikointi, vaikuttaminen, avoimuus sekä verkoston rakentaminen. Hyvinvointiosaamisen alueeseen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto, stressin hallinta ja nöyryys. Ammatillinen osaaminen
tarkoittaa sitä, että henkilö toimii tehtävässä, jonka hän osaa hyvin, on motivoitunut siihen ja hänellä on selkeät tavoitteet sekä riittävä osaaminen.
Tubbs ja Schulz (2005) kuvaavat johtamisen kompetenssimallin kolmen samankeskeisen ympyrän avulla, jotka kuvaavat kolmea erilaista johtajuuden näkökulmaa. Sisimpänä on yksilön ydinpersoonallisuus, jota ympäröivät yksilön arvot,
uloin ympyrä edustaa yksilön johtamiskäyttäytymiseen liittyviä kompetensseja.
Yksilön ydinpersoonallisuus on johtajan suhteellisen pysyvä luonteenpiirre, joka
on muodostunut jo varhaisessa lapsuudessa perimän, kulttuurin, perheen ja sosi58

aalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Yksilön arvot, jotka heijastuvat käyttäytymisessä ovat hieman enemmän muuttuvia kuin persoonallisuuden piirteet. Johtamiskäyttäytymistä voidaan muuttaa eniten kehittämistoiminnalla. Tehokasta johtamiskäyttäytymistä kuvataan seitsemän metakompetenssin avulla, joihin sisältyy
50 alakompetenssia. Kokonaisuuden ymmärtämisen metakompetenssiin sisältyy
kunnioituksen saavuttaminen organisaatiossa tiedon avulla, systeemiteorian käyttäminen, teknologian tehokas hyödyntäminen, sensitiivisyys globaalisiin asioihin,
kompensaation hyödyntäminen ja eettinen toiminta. Asenteen metakompetenssiin
liittyy vision määrittäminen, erilaisuuden kunnioittaminen, vastoinkäymisistä selviytyminen sekä luottamus itseen ja muihin. Johtamisen metakompetenssin muodostavat muiden innostaminen, tehottomien ja vanhanaikaisten käytäntöjen vastustaminen, luottamuksen rakentaminen, johtamistyylin vaihtaminen tilanteen
mukaan, delegointi, muiden arviointi ja ohjaaminen, herkkyyden ja empatian
osoittaminen, erilaisten nyanssien havaitseminen ja sopivan roolimallin tarjoaminen. Kommunikointiin sisältyy tunneälyn osoittaminen, aktiivinen kuuntelu, taitava kielen ja kehonkielen käyttäminen, haastattelu-, neuvottelu- sekä esiintymistaidot. Innovatiivisuus ja luovuus edellyttävät innovatiivisen ilmapiirin kehittämistä, luovaa päätöksenteon edistämistä, uusien toimivien ideoita käyttämistä,
päättämättömyyden välttämistä, uuden kehyksen muodostamista sekä muiden
kannustamista luovuuteen. Muutoksen johtaminen edellyttää muutosmahdollisuuksien luomista, jatkuvan oppimisen kulttuurin kehittämistä, tukimekanismien
luomista ja muutoksen ylläpitämistä, muutosprosessin johtamista, muutosagenttijärjestelmän muodostamista yksilön ja rakenteellisen muutokseen rohkaisemista. Tiimityön ja tukemisen metakompetenssi sisältää oppimisen, tehokkaan ja
virheettömän ongelmanratkaisun, tiimiorientoituneen kulttuurin kehittämisen,
tiimiperusteisen kannuste- ja palautejärjestelmän kehittämisen, johtajien johtamisen, tehokkaan organisaation politiikan navigoinnin, muiden tukemisen, voimaannuttamisen ja itseohjautuvuuden tukemisen.
Mumford, Campion ja Morgeson (2007) suhteuttavat johtajilta vaadittavat
taidot johtajan työhön organisaation eri tasoilla. Johtajilta vaadittavia taitoja ovat
kognitiiviset, ihmissuhde-, liiketoiminta- ja strategiset taidot. Kognitiivisia taitoja
kuvaa tiedon hankinta, käsittely ja välittäminen sekä oppiminen. Myös suullinen
ja kirjallinen viestintä sekä aktiivinen kuuntelu ovat osa kognitiivisia taitoja. Oppimisen taitoihin liittyy kriittinen ajattelu. Ihmissuhdetaidot muodostuvat havaintokyvystä, koordinointi- ja suostuttelutaidoista. Liiketoimintataidot sisältävät toimintojen analyysitaidot henkilöstö- ja materiaalisten resurssien sekä talouden johtaminen. Suunnittelun strategiset taidot ovat visiointi- ja systeemien oivallusky59

ky, avaintekijöiden ja olosuhteiden tunnistamiskyky. Ongelmanratkaisutaidot,
ratkaisujen arviointi ja objektiivisen arvioinnin taidot kuuluvat myös strategisiin
taitoihin. Mumford ym. havaitsivat, että johtajalta edellytettävät taidot ovat yhteydessä organisaation tasoon, jolla johtaja toimii. Korkeammalla johtotasolla
tarvitaan enemmän kuin alemmilla tasoilla kokonaisjohtamisen taitoja. Johtajalta
edellytettävien taitojen määrä vaihteli myös johtamiskategorioiden mukaan. Kognitiivisia taitoja tarvittiin eniten kaikilla johtamisen tasoilla ja ihmissuhdetaitoja
tarvittiin enemmän kuin liiketoiminta- ja strategisia taitoja. Organisaation tason ja
johtajuusvaatimusten välinen yhteys on vahvempi strategisen ja liiketoimintataitojen välillä kuin ihmissuhde- ja kognitiivisten vaatimusten välinen yhteys.
Morden (1997) esittää johtajuuden pätevyyden avaintekijät aiempien johtajuuteen liittyviä teorioiden ja tutkimusten analyysiin perustuen. Hän määrittelee
avaintekijöiksi relevantin tilanteen, älykkään johtamisen, persoonallisuuden piirteet, päätöksiin liittyvän aikaulottuvuuden, osaamisen ylläpitämisen, kykyjen tunnistamisen ja kehittämisen, motivoinnin ja innovaatioiden tuottamisen, yksityiskohtien huomioimisen, ydinosaamisen johtamisen, sekä pätevyyden johtamistoimintoihin. Woodin ja Paynen (1998) analyysin mukaan yleisimmät kompetenssit
ovat kommunikointi- ja viestintävalmiudet, suoriutumis- ja tuloksentekotaito,
asiakassuuntautuneisuus, tiimityövalmiudet, leadership- ja esimiesvalmiudet,
suunnittelu- ja organisointivalmiudet, liiketoimintasuuntautuneisuus, joustavuusja mukautumiskyky, ongelmaratkaisuvalmiudet, analyyttinen ajattelu sekä suhteiden rakentaminen ja hoito. Whidettin ja Hollyforden (1999) tiivistävät kompetenssiryhmät valmiuksiin työskennellä ihmisten kanssa, tiedon ja informaation
käsittelyvalmiuksiin, valmiuksiin kehittää organisaatiota ja omaa työtä sekä valmiuksiin saavuttaa tuloksia. (Honkanen 2006.)
Kansainvälisessä tutkimuksessa on määritelty terveydenhuollon, lääkärijohtajien ja sosiaalipalveluiden johtajan kompetensseja, joista löytyy yhteneväisyyttä
edellä mainittuihin malleihin. Wright ym. (2000) määrittelivät julkisen terveydenhuollon johtajan kompetensseiksi muutoksen johtamisen, mikä edellyttää systeemi-, analyyttistä ja kriittistä ajattelua, tulevaisuuden visiointia, strategian arviointikykyä sekä kommunikoinnin ja muutoksen edistämisen taitoja. Laillisuus- ja
politiikkapätevyys edellyttää neuvottelu- ja yhteistyötaitoja kilpailuhenkisessä ja
ristiriitaisessa politiikan ympäristössä. Transorganisaatioon sisältyy johtajan tehokkuus organisaation sitoumusten näkökulmasta. Tiimi- ja ryhmädynamiikan
osaamisalueella johtajalta edellytetään tiimin muodostamisen ja tiimityöskentelyn
kapasiteettia ja kyvykkyyttä. Gatrellin ja Whiten (1997) mukaan lääkärijohtajien
tarvitsemia taitoja ovat tietoisuus muutoksista, strategisen ajattelun kyky, päivit60

täisjohtamisen taidot, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot ja itsensä johtamisen taidot.
Heiltä edellytetään kontekstuaalista tietoisuutta, mikä tarkoittaa tietoa keskushallinnon strategioista, kansallisesta terveydenhuollon rahoituksesta ja erilaisten
toimijoiden rooleista ja paikallisorganisaatioiden rakenteista. Strategisen ajattelun
taidot sisältävät strategiaprosessien ymmärtämisen, kyvyn muodostaa pitkäntähtäimen visioita ja yhdistää päivittäistoiminnat strategiaan. Päivittäisjohtamisen
taitoihin lukeutuu henkilöstövalinnan taidot, liiketoiminta-, suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot käsittävät
kokous- ja neuvottelutaidot, ohjaamisen ja mentoroinnin osaamisen, delegoinnin,
konfliktien ratkaisemisen ja päämäärän asettamisen taidot. Itsensäjohtamisen taitoihin on sisällytetty mm. kokemuksellinen oppiminen, asiantuntijuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ajan hallinta.
Sosiaalipalveluiden johtajan kansainvälisen sertifioinnin osaamisvaatimukset
edellyttävät johtajalta substanssitietoja, joihin sisältyy sosiaalipolitiikkaan, organisaatioteorioihin, toimintajärjestelmään, poliittiseen päätöksentekoon, lainsäädäntöön sekä laadunhallintaan liittyvää tietoa. Teknisemmät taidot ja kokemus
edellyttävät työkokemusta monipuolisesta hallinnollisesta työstä, mm arvioinnista, koordinoinnista, päätöksenteosta, henkilöstöjohtamisesta sekä suunnittelusta.
Johtajan tulee omata talousjohtamiseen liittyviä ja informaatioteknologian taitoja.
Lisäksi johtaja tarvitsee hyvät kommunikointi-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, hänen tulee tuntea sosiaalityön eettiset periaatteet ja sitoutua puolustamaan
niitä. (Leadership and Management Practice Standards 2006.)
Kompetenssien nimeäminen ja ryhmittely ovat sidoksissa määrittelyn lähtökohtiin, joissa erotetaan persoonaan ja työtehtäviin liittyvät kompetenssit toisistaan. Tässä tutkimuksessa yhdytään Tubbsin ja Schultzin (2005) näkemykseen
ydinpersoonallisuudesta ja yksilön arvoista, jotka ovat yhteydessä siihen, miten
työtehtävässä edellytettäviä taitoja käytetään. Tehtävään liittyvät kompetenssit
tulisi kuvata kiinteästi työtehtävien näkökulmasta eikä persoonallisuuden piirteitä
kuvata tehtäväkompetenssin sisällä. Edellä kuvatuissa kompetenssimalleissa työtehtäviin liittyvät kompetenssit sijoittuvat useimmin toiminnan johtamisen, ihmissuhde- sekä liiketoiminnan/talouden johtamisen, toimialan kehittämisen sekä substanssiosaamisen ulottuvuuksille. Yksityisen ja julkisen organisaation johtamiselle ovat yhteisiä kompetensseja mm. muutosjohtamisen, toiminnan johtamisen ja
kehittämisen kompetenssit. Informaation käsittelyyn liittyvät kompetenssit esiintyivät myös molempien alueiden johtamisen vaatimuksissa. Molempien organisaatioiden johtamisessa ovat tärkeitä neuvottelun ja viestinnän kompetenssit ja
henkilöstön johtamisessa korostuvat motivointi, delegointi, palautteen antaminen
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sekä työhön sitouttaminen. Molempien sektoreiden kompetensseihin sisältyivät
myös tiimien ja projektien johtamisen taidot. Julkisen sektorin johtamisen kompetensseissa ilmenevät edellisten lisäksi vaatimukset yhteiskunnallisesta näkemyksestä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän strategioiden, toimintapolitiikan ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän tuntemisesta. Nämä esiintyivät myös
terveys- ja sosiaalitoimen johtamisen kompetenssien sisällä samoin kuin talousjohtamisen edellyttämät taidot. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien kompetenssit
muodostuvat edellä mainituissa teorioissa ja tutkimuksissa esitettyjen sekä suomalaisessa sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien
vaatimusten mukaan, jotka kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa. Kompetensseja tarkastellaan johtamisalueen tehtävän sisällön kuvauksen yhteydessä tiedostaen, että kaikkia taitoja tarvitaan jokaisella alueella, mutta ne painottuvat eri tehtävissä ei tavoin.
3.5

Johtamistehtäviin liittyvät kompetenssit sosiaali- ja
terveystoimessa

Kompetenssikäsite määriteltiin aiemmin virkakelpoisuutena ja yksilöön liittyvänä
työtehtävän suoriutumiseen yhteydessä olevana kontekstisidonnaisena käsitteenä.
Tässä luvussa käsitellään johtajan virkakelpoisuutta koulutuksen, substanssiosaamisen ja kokemuksen näkökulmasta. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon
vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, jotka puolestaan heijastuvat
paikalliseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Johtajan työ muuttuu näiden
muutosten mukana tuoden mukanaan uusia vaatimuksia johtamiskompetensseihin. Muutos ymmärretään jatkuvasti läsnäolevaksi normaalitilaksi. Tsoukasin ja
Chian (2002) mukaan muutos on toimijoiden uskomusten ja toimintatapojen verkon vuorovaikutuksellista uudelleen kutoutumista uusien kokemusten myötä. Jos
tämä pyrkimys etsiä tapahtumille mielekkyyttä ja luoda merkityksiä nähdään jatkuvana prosessina, on muutos ihmisen toimintaan olennaisesti kuuluva piirre.
Juuti (2004) viittaa Schönin näkemykseen käytännön kokemuksesta ja asiantuntemuksesta sekä niiden kumuloituvasta luonteesta. Näin ollen muutostilanne ja
käytännön asiantuntija käyvät jatkuvaa vuoropuhelua, jossa reflektoidaan toimintaa ja uusia vaihtoehtoja. Johtajan reflektoi ja ohjaa omaa toimintaansa jatkuvasti
muuttuvissa olosuhteissa ja suhteissa toiminnan kokonaisuuteen. Johtajan työn
muutokset ovat yhteydessä organisaation ulkoisten ja sisäisten tekijöiden muutoksiin.
62

Johtajan työn sisältöä ja kompetensseja tarkastellaaan perustehtävän johtamisen ja kehittämisen, henkilöstö- ja talousjohtamisen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen näkökulmasta. Kompetenssien määrittelykehikkona ovat keskeiset johtamisalueet, joiden avulla kokonaiskuva muodostuu paremmin kuin jaettaessa
tehtävät pienempiin osa-alueisiin. Aiemmin kuvatuissa malleissa kompetenssit
rajautuivat osin pieniin osa-alueisiin, jolloin kompetenssien määrä kasvaa suureksi ja kuva jää osittain pirstaleiseksi.
3.5.1 Johtajan virkakelpoisuus
Kunnallisen sosiaali- ja terveysjohtajan tulee täyttää kunnallisen virantäytön perusteena olevat kriteerit, jotka kunnassa päätetään viranaukijulistamisen yhteydessä. Koskinen ja Kulla (1995) sekä Heuru (2006) kuvaavat virantäytön perusteita kunnallishallinnossa. Itsehallintonsa puitteissa kunnat voivat melko vapaasti
päättää valinnasta ottamalla huomioon kuitenkin kelpoisuusehtojen asettamat vähimmäisvaatimukset. Kunnan virkasäännössä on yleensä maininta virkaan valittavalta edellytettävästä taidosta, kyvystä ja kansalaiskunnosta. Taito tarkoittaa
koulutuksella ja työkokemuksella saavutettua tietoa ja taitoa, joiden merkittävyys
suhteutetaan täytettävänä olevan viran tehtäväkokonaisuuteen. Kyky viittaa yleisesti menestykselliseen työskentelyyn sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin,
joilla on vaikutusta viran menestykselliseen hoitamiseen. Kansalaiskunto on ongelmallisempi, yleensä sillä tarkoitetaan yleistä kansalaistoimintaa ja nuhteetonta
käyttäytymistä. Tämä on toissijainen taitoon ja kykyyn verrattuna. Virkakelpoisuuteen liittyvät tekijät ovat vaatimuksena johtamistehtävään siten yhteydessä
johtamisen kompetenssiin.
Persoonallisten ominaisuuksien yhteydestä organisaation menestymiselle ei
ole tutkimuksissa saatu vahvaa näyttöä (Sydänmaalakka 2004, Juuti 2006a, Honkanen 2006). Tämän vuoksi persoonallisuuteen liittyvien ominaisuuksien kytkeminen osaamiseen ja käyttäytymiseen, jota työssä todella tarvitaan, on vaikeaa.
Tutkimusten perusteella voidaan varovaisesti todeta, että näiden välillä on tietyn
suuruinen korrelaatio. Persoonalla on kuitenkin osuutensa siinä, miten johtaja
hyödyntää muita kyvykkyyksiään johtamistehtävässään. (Honkanen 2006.) Sosiaali- ja terveysjohtamiskirjallisuudessa esitetyt hyvän johtajan persoonallisuuden
piirteet ovat yhteneväisiä yleisen johtamisen teoriassa esitettyihin piirteisiin ja
niiden erityisyys muodostuu sosiaali- ja terveystoimen johtamiskontekstista.
Työssä tarvittavina henkilökohtaisina vahvuusalueina on alan kirjallisuudessa
mainittu mm. muutoshalukkuus, joustavuus, positiivisuus, visiointikyky, loogi63

suus ja hyvät vuorovaikutustaidot (Gattree & White 1997, Viitanen 1999, Niiranen 1995, Aaltonen 1999, Leadership and management practise standards 2004,
Niiranen 2004). Hyvä johtajuus edellyttää korkeaa eettistä ja moraalista valveutuneisuutta. Hyvä johtaja on sinut itsensä kanssa ja tietoinen omista vahvuuksistaan
ja heikkouksistaan (myös Virtanen 2005). Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös oikeudenmukaisuus ja asiantuntemus, luovuus ja jämäkkyys (ks. Viitanen 1999,
Sinkonen-Tolppi & Viitanen 2005). Kansainvälisissä alan johtamistutkimuksissa
on esitetty samanlaisia persoonaan liittyviä hyvän johtajan ominaisuuksia (mm.
Levy & Reid 1997). Tässä tutkimuksessa persoonallisuuden piirteet halutaan pitää
erillään työtehtävien kompetensseista. Ne tutkija jättää määrittelemättä, koska
tutkimuksissa ei ole oltu yksimielisiä johtajalta edellytettävistä persoonallisuuden
piirteistä. Piirteiden esiintulo mahdollistuu avoimessa johtajan valintakriteereihin
liittyvässä kysymyksessä sekä teemahaastattelussa.
Sosiaali- ja terveysjohtajan muodollisten koulutukseen liittyvien kelpoisuusvaatimusten määrittelyyn vaikuttaa organisaation taso, johon johtajaa haetaan.
Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005
sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä sekä riittävää johtamistaitoa. Terveydenhuollon johtajan tehtävän pätevyysvaatimukset määrittyvät myös tehtävän mukaan. Mikäli tehtävään liittyy alan
asiakastyötä, on kriteerinä terveydenhuollon ammattitutkinto. Pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin edellytetään tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamiskokemus.
Kelpoisuuteen liittyvässä keskustelussa on pohdittu pätevyyttä professionaaligeneralisti-ulottuvuuden näkökulmasta. Keskeinen ero professionaalin ja generalistin välille on katsottu syntyvän siitä, että professionaalin kuuliaisuus suuntautuu Helanderin (1993) ja Lawtonin ja Rosen (2002) mukaan kahtaalle. Yhtäältä
professionaali on lojaali organisaatiolle, jossa hän työskentelee, toisaalta hän on
kuuliainen omalle professiolleen tai sille politiikkaohjelmalle, joka muodostaa
profession toimintakentän ytimen. Ongelmallisena organisaation toiminnan kannalta on pidetty sitä, että kaksitahoisen kuuliaisuuden professiolojaliteetti osoittautuu usein työorganisaatiota painavammaksi. Professiokuuliaisuuden merkitystä
korostaa voimakkaasti tuki, jota professionaali saa taustayhteisöltään. Tietomonopoli ja hyvät vuorovaikutusyhteydet taustaryhmään tekevät professionaalista
voimakkaamman vaikuttajan kuin mihin yksittäinen generalisti yltää saadessaan
toiminnalleen tukea vain omasta organisaatiostaan. Yleishallintovirkamiehen roolilähtökohtana puolestaan on organisaatio, jota hän on sitoutunut palvelemaan.
(Mintzberg 1990, Lawton & Rose 2002.) Professionaalien kiinnostus on suuntau64

tunut ensi sijassa niiden päämäärien saavuttamiseen, joihin heidän ammattitaitonsa korostetummin tähtää (myös Niiranen 2004). Yleisbyrokraatit puolestaan tähdentävät taloudellisuutta. Professionaalit eivät organisaatiotoimijoina ole olleet
kiinnostuneita kustannuksista vaan tavoitteiden saavuttaminen on heille tärkeämpi
käyttäytymistä määräävä tekijä. He ovat valmiita tulkitsemaan menettelytapoja,
joilla tavoitteisiin pyritään, huomattavasti väljemmin kuin yleishallintovirkamiehet. Tähän liittyy usein ajatus, että organisaation menettelytavat ovat liian jäykät.
Professionaalit odottavat myös organisaation valvonnalta suurempaa väljyyttä
kuin yleishallintovirkamiehet. (Helander 1993, Lawton & Rose 2002.)
Selväpiirteisen roolikonfliktin syntymiseen yleishallintovirkamiesten ja professionaalien välillä saattaa johtua osaltaan myös siitä, että viimeksi mainituilla
on oma toimintaideologiansa suhteessa keskeisempään toimintasektoriinsa, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden oma käsitys köyhien ja huono-osaisten huomioonottamisesta. Professionaalisten toimintaideologioiden yhteensovittaminen hallinto-organisaation toimintaa ohjaavan poliittisen ideologian kanssa, jota yleishallintovirkamies yleensä seuraa, ei aina tapahdu ilman konflikteja. (Helander 1993,
Niiranen 2004.) Useat tutkijat ovat sitä mieltä, etteivät professionaalit juurikaan
pyri edistämään yleistä tai julkista etua. Hallinnollisen responsiivisuuden puuttumista tai vinoutumista arvioitaessa on katsottu, että professionaalit toimivat julkisessa byrokratiassa omista lähtökohdistaan, oman maailmankuvansa mukaisesti
(Seppänen-Järvelä & Juth 2003).
McAuleyn, Duberleyn ja Cohenin (2000) tutkimuksessa keskijohdossa olevat
johtajat sitoutuivat vahvasti sekä substanssialaan että organisaation arvoihin. Johtaminen ja substanssityö olivat kietoutuneet yhteen; johtamisen funktio oli ennen
kaikkea tutkimustoiminnan edellytyksiä ja hyvää toteuttamista edesauttavassa
merkityksessä, hallinto nähtiin negatiivisella tavalla byrokraattisena ja substanssityötä haittaavana. Tampsi-Jarvalan, Viitasen ja Lehdon (2003) tutkimuksessa sosiaali- ja terveystoimen keskijohdon päätöksenteon lojaaliusjärjestyksessä olivat
asiakkaat, henkilöstö, oma organisaatio, neljäntenä sekä sosiaalitoimessa että yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa poliittiset päättäjät. Terveyskeskuksen keskijohdon lojaaliudessa oma ammattikunta ohitti poliittiset päätöksentekijät. Viitasen ym.(2007) tutkimuksen mukaan terveydenhuollon keskijohdossa oli epäselvyyttä siitä johdetaanko koko organisaatiota, prosesseja vai kohdistuuko eri johtajien johtaminen omaan ammattikuntaan ja sen osuuteen prosesseissa.
Parvinen ym. (2005) katsovat, että asiantuntijaorganisaation johtamisen perusongelmana on substanssin yhdistäminen ammattimaiseen johtamiseen. Asiantuntijaorganisaation johtamiselta odotetaan toimialan tuntemusta, koska johdetta65

vien prosessien ymmärtäminen ja ammattikielen hallinta vaativat sitä. Substanssia
tuntemattoman johtajan johtamistaidot ovat professioiden hyväksynnän ja arvostuksen hankkimisessa merkittäviä. Asiantuntijaorganisaation käytäntö, että parhaat asiantuntijat ylennetään esimiehiksi, on substanssin kannalta hyödyllistä,
mutta johtamisen kannalta siinä voi ilmetä ongelmia. Spesialistit eivät aina pidä
johtamista ammattina, vaan suhtautuvat siihen kuin sivutyöhön ja kokevat varsinaiseksi ammatikseen oman spesialiteettinsa. (ks. Viitanen ym. 2007.) Julkishallinnossa ammattijohtajuus on jäänyt poliittisen johtamisen ja asiantuntijajohtamisen taustalle. Ammattijohtajuuden etuna on nähty se, että se suuntaa asiantuntijaresurssit sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Ammattijohtajuudella tarkoitetaan
jonkin substanssin päälle rakennettua johtamiskoulutusta.
Sosiaali- ja terveystoimeen liittyvissä aiemmissa tutkimuksissa mm. Niiranen
(1995), Taskinen (1995, 2005), Aaltonen (1999), Sinkonen-Tolppi & Viitanen
(2005) on tullut esiin vaatimus substanssiasiantuntijuudesta, jonka vahvuusalueiksi on kuvattu esimerkiksi henkilöstö- ja ammattiryhmien intressien tunteminen
ja ymmärtäminen. Aaltosen (2003) mielestä sosiaalitoimen johtaminen vaatii sosiaalihuollon ammatillisia taitoja, sillä johtaja tarvitsee toimialansa sisällön hallintaa. Virtasen (2005) mukaan hyvinvointipalvelujen johtaminen edellyttää entistä
enemmän yleisjohtamisen taitoja. Johtajalta edellytetään uudentyyppistä monialaista joustavuutta, häneltä odotetaan sekä organisaation sisällön että tehtävien
hallintaa, ihmisten johtamisen taitoja ja organisaatiossa toimivien henkilöiden
erilaisten työskentelytapojen ja työaikakulttuurien hallintaa. Myös Parvinen ym.
(2005) esittävät, että johtamisessa tarvitaan kompetenssinnäkökulmaa, joka painottaa julkisen sektorin johtamisosaamista.
Professionaalisuus painottuu kelpoisuudessa sitä enemmän, mitä lähempänä
johtaja on asiakaspalvelun suorittajatasoa. Asiakastyön sisältyessä tehtäviin substanssiosaaminen on välttämätöntä. Suurten organisaatioiden ylimmissä johtotehtävissä yleiset johtamistaidolliset valmiudet edistävät johtamistyön onnistumista,
sillä hyvä johtaja hyödyntää asiantuntijoiden osaamista johtamistyössään. Johtamisen pätevyyden määrittelyssä erotetaan toisistaan työskentely erityisalojen pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä ja johtamistehtävissä toimiminen. Toisin sanoen
erityisalojen pätevyyttä vaativissa tehtävissä toimiminen ei tuota välttämättä edellytyksiä työskentelyyn johtamistehtävissä.
Kaikkien organisaatiotasojen johtajien kelpoisuuden edellytyksenä tulisi olla
johtamiskoulutus (mm. Uotila 2004, Niiranen 2004, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen
2005, Kananoja & Sarvimäki 2007). Johtamiskoulutuksen vaatimus on vaihdellut
toimialoittain. Opetusministeriön (2004) selvityksen mukaan terveysalan johto66

tehtävissä toimivilla oli korkeammat kelpoisuusvaatimukset kuin sosiaalialalla.
Terveysalan kaikkien tasojen johtotehtävissä olevilta 20 %:lta edellytettiin johtamiskoulutusta. Sosiaalisektorilla johtamiskoulutus oli vaatimuksena vain 12 %:lla
keskijohdon tehtävissä toimivilta ja ylimmän tason johtajilta hieman alle 20 %:lta.
(Opetusministeriö 2004, Niiranen 2007.)
Kelpoisuuteen vaikuttavan taidon osoituksena katsotaan olevan myös johtamiskokemus. Johtamistaito voidaan osoittaa varsinaisten johtamistehtävien lisäksi
toimimalla vaativissa asiantuntija- tai projektitehtävissä. Asiantuntija ja projektitehtävissä saatu kokemus antaa erilaisia valmiuksia kuin organisaation johtaminen, sillä henkilöstö- ja talousjohtamiseen liittyvät valtuudet ovat rajatummat.
Näissä tehtävissä saavutetaan jotakin sellaista, mikä ei todennu organisaation johtotehtävissä, joskin molempien johtamisessa on samojakin piirteitä. Julkishallinnossa organisaation ja ympäristön suhteisiin liittyen menestystekijät tiivistyvät
suurelta osin johtajan kykyyn aikaansaada hierarkkisessa päätöksentekojärjestelmässä oman yksikkönsä tulosten saavuttamista parantavia päätöksiä.
3.5.2 Perustehtävän johtaminen ja toiminnan johtamisen
kompetenssi
Sosiaali- ja terveysjohtajan kompetenssin jäsennyksen lähtökohtana on sosiaalija terveydenhuollon yhteiskunnallinen perustehtävä kunnissa ja kuvaukset johtajan tehtävästä. Niirasen (1995) määritelmän mukaan sosiaalitoimenjohtaja hankkii resursseja organisaatiolle ja määrittelee toiminnan kannalta relevantin ympäristön ja toimii siellä. Johtajan työssä on keskeistä luoda ja ylläpitää uudistamista
edistäviä toiminnallisia verkostoja, jotka helpottavat muutoshaasteiden ja mahdollisuuksien havaitsemista sekä toimintaympäristöä koskevan riippuvuuden hallintaa. Johtajan tehtävänä on myös uusien ajattelu- ja toimintatapojen käynnistäminen, mikä edellyttää refleksiivistä tiedon tuottamista ja siinä korostuu informaation valikointi. Johtaja tarvitsee käyttöönsä voimavaroja, jotka tuottavat organisaation toimintaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. Ajattelumallin muuttaminen toiminnaksi edellyttää osallistavaa johtajuutta, jossa organisaation jäsenet otetaan
mukaan toiminnan arviointiin ja uudistamiseen ja heidän kykyihinsä luotetaan.
(Niiranen 1995.) Sosiaalitoimen johtamisen tärkeimmät johtamisen osa-alueet
ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, palveluiden kehittäminen,
kehittämistyö, verkostotyö, yhteensovittaminen sekä talous (Sinkkonen-Tolppi &
Niiranen 2006).
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Vuori (2005) määrittelee terveydenhuollon johtajuuden mikrotasolla tarkoittavan sitä, miten johtajat mahdollistavat, ohjaavat, tukevat ja arvioivat henkilöstön kykyä saada potilaat ja asiakkaat hoidetuksi vaikuttavasti. Ylimmällä strategisella tasolla johdolla tulee olla kokonaisnäkemys siitä, mitä palveluja on tarpeen
tarjota ja miten organisaation tarkoitus rajataan siihen, että tarpeisiin kyetään vastaamaan. Organisaation toimintaympäristön muuttuessa myös johtamisen odotetaan muuttuvan sen mukaiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajan tehtävät ja vastuut määritellään myös kuntien johto-/toimintasäännössä. Johtajan tehtäviksi on tavallisimmin mainittu johtamansa alueen toiminnan johtaminen ja kehittäminen, taloudesta vastaaminen,
organisaation ja henkilöstön kehittämisestä sekä muiden toimialojen ja ulkopuolisten yhteistyöstä huolehtiminen.
Sosiaali- ja terveystoimen johtamista ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon
perustehtävä sekä kunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteet ja reunaehdot. Kuntalain (365/1995) mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään kuntalaisten
hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntien tehtävänä on järjestää kansalaisten tarvitsemat palvelut. Toiminnan keskeisenä haasteena ovat palvelujen
saatavuuden ja laadun turvaaminen, palvelurakenteiden ja toiminnan kehittäminen sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi ja johtaminen.
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 2006b, Tolppi & Niiranen 2006.) Kunnallisessa sosiaalisessa palvelutuotannossa on kyse kuntalaisten sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisesta ja hyvinvointipalvelujen järjestämisestä perusoikeuksien
edellyttämällä tavalla. Sosiaalihuollon johdon vastuulla on ennaltaehkäisevän
toiminnan tärkeyden esilläpitäminen, sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutuotannon suunnittelu ja toteuttaminen sekä sosiaalisten olojen kehittäminen ja epäkohtien poistaminen. (Aaltonen 2003.) Painopiste on toiminnan ja palveluiden kehittämisessä ja uudelleenorganisoinnissa (Viitanen ym 2007). Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään osana kansanterveystyöhön kuuluvaa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoitopalveluja sekä erikoissairaanhoitoa ja mielenterveyspalveluja.
Myös terveydenhuollon painopisteenä on terveyttä edistävä toiminta sairauksien
ehkäisemiseksi. Palvelujen painopisteen siirtäminen ehkäisevään sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja eri sektoreiden toimijoiden motivoituminen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on tärkeää. Tämän oletetaan vaikuttavan palvelutarpeen ja kustannusten kehittymiseen. (Valtioneuvoston periaatepäätös …2003,
Aaltonen 2003.)
Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveysjohtajien johtamisympäristöön. Johtamisympäristöllä tarkoitetaan laajaa asioiden ja ilmiöiden
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muodostamaa kokonaisuutta, jonka johtaja kohtaa työssään. Johtajan toimintakenttä koostuu erilaisista ja eritasoisista ilmiöistä, joilla on keskinäinen relevantti
yhteys. Ne ovat läsnä samanaikaisesti ja vaikuttavat johtajan työhön organisaatiossa. (Viitanen ym. 2007.) Kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja organisointiin vaikuttavat valtiontalouden ja väestön kehitys (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2006d). Alueellisesta tasavertaisuudesta huolehtiminen korostuu, sillä palvelujen laatu ja saatavuus ovat vaihdelleet eri kunnissa eikä kansalaisten tasa-arvo ole siltä osin toteutunut (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002b,
2006a). Väestömäärän kehityksessä alueelliset erot kasvavat tulevaisuudessakin
(Nivalainen & Volk 2002) väestön keskittyessä maakuntien ja seutukuntien keskuksiin, kaupunkeihin ja taajaan asuttuun kuntakeskuksiin. Tutkimusten mukaan
kuntien ja kuntatyyppien väliset erot elintasossa ja sosiaalisissa ongelmissa ovat
myös kasvaneet 1990-luvun lamavuosista lähtien. Nämä vaikuttavat kunnan palvelurakenteeseen, palvelujen kehittämiseen ja järjestämiseen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, laatu sekä järjestämisen suunnittelu, organisointi ja seuranta ovat oleellinen osa johtajan työtä. Palveluorganisaation perustehtävän johtaminen ja kehittäminen on johtajan haasteellinen tehtävä, joka
edellyttää toimintaan vaikuttavien tekijöiden tuntemusta ja arviointia (mm. Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006). Organisaation toiminta-ajatus, visio ja strategiset
päämäärät ovat organisaation kehittämisen perusta. Organisaation toimintaympäristön muutosten analysoinnin ja arvioinnin perusteella laaditut strategiat ja organisaatiorakenteen väliset yhteydet vaikuttavat myös prosessien ja muutoksen johtamiseen. (Virtanen & Wennberg 2005.) Sosiaali- ja terveydenhuollon strategioiden ja poliittisen toimintajärjestelmän tuntemus on edellytyksenä kokonaisuuden
hallinnalle, jota tarvitaan virkatoiminnan hoitamisessa ja haasteisiin vastaamisessa (Virtanen 2000, Gatrell & White 1997). Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet
ilmenevät mm. kansallisista että kansainvälisistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa
koskevista tutkimuksista ja asiakirjoista. Globaalit muutokset liittyvät Euroopan
unionin maita yhdistäviin samankaltaisiin yhteiskunnallisiin ja sosiaali- ja terveyspoliittisiin haasteisiin, joten Euroopan Unionin sosiaali- ja terveyspoliittiset
strategiat ja lainsäädännölliset tekijät vaikuttavat myös Suomessa. Sisämarkkinapolitiikkaan liittyvä hankintojen sääntely heijastuu myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a, Kananoja & Sarvimäki 2007.)
Tieto- ja viestintäteknologian kehitys vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollossa kuten kaikkialla yhteiskunnassa. Teknologinen kehitys on lisännyt
myös teknisen ja tieteellisen työn määrää, mikä korostaa myös osaamisen merkitystä (Yukl 2006). Kehittämistoiminnan resurssien kohdentaminen tieto- ja vies69

tintäteknologian osaamiseen sekä tietoturvaan on tarpeen käyttäjienkin näkökulmasta, sillä heidän luottamuksensa turvaaminen sähköisen viestinnän turvallisuuteen ja välitettävien viestien tietosuojaan on osa laadukasta palvelutoimintaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002b, 2006a). Tietoteknologian osaamisen vahvistamiseksi tarvitaan koulutusta ja ohjeistusta, jotta uudenlaiset palvelumallit ja tekniset ratkaisut tulisivat osaksi jokapäiväistä työtä (Iivari ym. 2002). Sosiaali- ja
terveysalan henkilöstön tietoteknisissä perustaidoissa on puutteita, välineitä ja
ohjelmia on vähän ja ne ovat osittain vanhentuneita (Sinervon & von Fieandt
2005). Tietoteknologiaan yhdistyy myös tietoturvan kehittäminen. Ihmisten toiminta on suurin yksittäinen tietoturvallisuutta vaarantava tekijä. Vaikuttamalla
henkilöstön asenteisiin, kouluttamalla ja parantamalla osaamista sekä sitoutumista
tietoturvalliseen toimintaan saavutetaan entistä parempi tietoturvallisuuden taso
(Tammisalo 2005). Teknologian lisääntyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
edellyttää johtajaltakin tietoteknologisia valmiuksia ja taitoa hyödyntää uudistuksia omassa työssään.
Sosiaali- ja terveystoimen monet muutosprosessit ovat alan kehittämistoimintaa, jossa johtajalta edellytetään muutoskykyisyyttä, toimintaan liittyvien epäkohtien tunnistamista ja muutostarpeiden arviointia. Muutosprosessit voivat liittyä
organisaation sisäisiin tekijöihin, toimintaohjelmiin tai useita organisaatioita koskettaviin rakenteellisiin kehittämistarpeisiin. Organisaation ylimmän johdon tehtävänä on tulkita ympäristön mukanaan tuomia muutossuuntia sekä arvioida muutosten vaikutuksia organisaatioon. (Niiranen 1995, Rajala 1998, Aaltonen 1999,
Westman 2000, Niiranen 2003, Korpelainen 2003.) Toiminnan kehittäminen tapahtuu muutoksen kautta, joka on jatkuva prosessi. Muutoksen johtamiseen liittyy
uusien toimintamallien käynnistämisen taidot, joita myös Sydänmaalakka (2004)
kuvaa johtamisosaamisen kompetenssissa, Tubbs ja Schultz (2005) muutoksen
johtamisen metakompetenssissa sekä Quinn ym. (2003) uudistajan roolissa.
Toimintaympäristön jatkuvat muutokset, kehittämisprojektit ja tutkijat tuottavat runsaasti informaatiota, mikä edellyttää informaation prosessoinnin taitoa.
Tiedon prosessointiin liittyy ongelmien ratkaisu- ja johtopäätöstentekotaidot, joita
tarvitaan informaation reflektoinnissa (Brooks 1997, Gatrell & White 1997, Wood
& Payne 1998, Viitala 2002, Niiranen 2004). Muutos/kehittämistoiminnan johtamiseen liittyen Scholtes (1999) kuvaa johtamisen kompetensseina niin ikään työssä tapahtuvien muutosten tuntemisen ja niiden huomioimisen suunnittelussa ja
ongelman ratkaisussa.
Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen on moniammatillisen yhteisön johtamista, mikä edellyttää organisointitaitoja johtamisprosessien eri vaiheissa (Viita70

nen 1999, Niiranen 2003, Aaltonen 2003, Korpelainen 2003, Kananoja & Sarvimäki 2007). Organisointitaidot kuvataan myös Woodin ja Paynen (1998) analyysissa johtajan yleisimmin esiintyväksi kompetenssiksi.
Lisääntyvä projekteina tai kehittämisohjelmina toteutettava muutostoiminta,
johon liittyy myös vaikuttavuus- ja hyödyllisyysarvioinnit edellyttävät johtajalta
arviointi-, projekti- ja tutkimustaitoja (Virtanen & Tonttila 2005, Niiranen 2004).
Näyttöön perustuvan toiminnan haaste edellyttää niin ikään tutkimuksellisen tiedon hyödyntämistaitoa kaikilla tasoilla (Mykkänen & Koskinen 1998, Ovretveit
1998). Projektitoiminnassa sosiaali- ja terveysjohtaja toimivat usein joko työryhmän jäseninä tai projektin johdossa. Projektijohdon yleisesti tarvitsemia taitoja
ovat teknisen hallinnoinnin lisäksi yleiset johtamistaidot, kuten sitouttaminen,
motivointi, innostaminen ja visiointi. Projektijohtaja tarvitsee kirjallista ja suullista esittämistaitoa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitamiseksi. Neuvottelutaidot
ja ongelmaratkaisutaidot asioiden eteenpäin saattamiseksi ovat myös tärkeitä projektien johtamisessa. Projektin hallintaan liittyy tutkimustiedon tulkinta ja sen
käytäntöön soveltamisen taito. (Vartiainen ym 2003.) Johtaja tarvitsee tutkimustiedon käytäntöön soveltamistaitoa myös silloin, kun hän perustelee johtamistyössä tekemiään esityksiä ja päätöksiä (Ouinn ym. 2003, Gillespie ym. 2001). Projektitoiminnan kompetenssiin sisältyvät tieteellisen tiedon soveltamisen, tutkimus- ja projektijohtamisen taidot. Muut Vartiaisen ym (2003) kuvaamat taidot
sisältyvät henkilöstöjohtamisen ja verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssiin.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajan perustehtävän johtamisessa tarvittavat taidot ovat suurelta osin yhteneväisiä aiemmin esitettyjen yleisten johtamistaitojen
kanssa. Erityispiirteet tulevat näiden taitojen soveltamisesta ja hyödyntämisestä
sosiaali- ja terveysalan johtamiskontekstissa. Johtaja voi osallistua resurssiensa
puitteissa kehittämistyöhön esim. toimien vastuullisessa roolissa projektipäällikkönä, työryhmissä tai delegoida kehittämistyöhön liittyviä tehtäviä muille työntekijöille. Toiminnan luonne määräytyy työryhmien ja verkostojen luonteen sekä
käytettävissä olevien resurssien mukaan. Perustehtävään liittyvä pätevyys nimetään toiminnanjohtamisen kompetenssiksi, jossa johtajan tulee olla muutoskykyinen. Kompetenssi sisältää uusien toimintatapojen käynnistämisen ja ohjaamisen,
organisointi-, ongelmanratkaisu-, johtopäätöstenteko- ja arviointitaidot.
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3.5.3 Henkilöstöjohtamisen kompetenssi
Johtamisessa erityisenä arvostuksen ja kehittämisen kohteena on ollut henkilöstöjohtaminen, sillä useissa esimiestoimintaan liittyvissä tutkimuksissa tämän alueen
johtamisessa on ilmennyt kehittämistarpeita (mm. Tiuraniemi 1994, Pahkala ym.
2001, Uotila 2004, Koivisto 2005). Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
osaamiselle perustuvaa toimintaa, jonka vuoksi henkilöstövoimavarojen johtaminen on merkittävä tuloksellisuuden johtamisen tekijä. Sosiaali- ja terveystoimen
organisaatiot samoin kuin kunnat ovat riippuvaisia toimintatavoista, joilla osaamiseen perustuvia voimavaroja käytetään ja kehitetään. (Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006.)
Henkilöstöjohtamisen synonyymina käytetään usein käsitettä henkilöstövoimavarajohtaminen ja strateginen henkilöstöjohtaminen. Milesin (1975) mukaan
johtamisen päätehtävä on integroida organisaatioon ja ihmisiin liittyvät muuttujat
tehokkaiksi ja tuloksellisiksi sosiotekniseksi järjestelmäksi. Henkilöstöjohtamisen
toiminnot kuten ohjaus, esimiestyö, organisaatio- ja työnsuunnittelu, henkilöstöhankinta, kouluttaminen, arviointi ja kehittäminen, viestintä ja kontrolli sekä palkitsemisjärjestelmät toimivat yhdistävinä mekanismeina, kun organisaation
osasysteemin muuttujia yhdistetään. Stonen (2002) määritelmässä henkilöstövoimavarajohtaminen on työntekijän ja työnantajan välisen organisaatiosuhteen hoitamista, johon sisältyy ihmisillä olevien resurssien hyödyntäminen tuottavasti
sekä organisaation strategian että työntekijän tarpeiden tyydyttämisen näkökulmasta. Fombrun, Tichy ja Devanna (1984) kehittivät strategisen henkilöstövoimavarajohtamisen käsitteen, jota pidetään yläkäsitteenä, joka yhdistää johdon ja
työntekijät organisaation toimintaan ja toimintaympäristöön kokonaisuudessa.
(ks. Truss & Gratton 1994.) Trussin ja Grattonin (1994) mukaan strategisen henkilöstöjohtamisen keskeisinä piirteinä ovat eksplisiittinen linkki henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja politiikkojen ja organisaation kokonaisstrategian ja toimintaympäristön välillä. Toisena piirteenä he mainitsevat yksittäisten henkilöstöjohtamisen käytäntöjen integroinnin toisiaan tukeviksi ja kolmantena piirteenä suuri
osa henkilöstöjohtamisen vastuusta on siirretty linjajohdolle. Viljanen (2003)
mainitsee strategisiksi henkilöstöjohtamisen toimenpiteiksi mm. tiimipohjaisen
suunnittelun, työvoiman joustavan käytön, laadun parantamisen ja henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen käytännöt.
Henkilöstöhallinnon ja henkilöstövoimavarajohtamisen suhdetta tarkastellessaan Aaltonen, Luoma ja Rautiainen (2004) mainitsevat henkilöstöhallinnolle
ominaisina piirteinä mm. lyhyen ajan tähtäyksen, työsuhdeasioiden merkityksen
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korostamisen, menneisyydestä periytyvän henkilöstöpolitiikan pitämistä toiminnan johtolankana sekä henkilöstökustannusten korostamisen. Henkilöstövoimavarojen johtamiseen puolestaan liittyvät sellaiset painotukset, kuten huomion kiinnittäminen henkilöstöjohtamisen järjestelmiin, liiketoimintastrategiayhteyden
korostaminen, pitkä tähtäys, ennakoiva ajattelutapa sekä jatkuvan vuorovaikutuksen painottaminen. Tässä tutkimuksessa henkilöstöhallinnolliset toiminnot ovat
osa henkilöstöjohtamista. Niihin sisältyvät johtajan tehtävinä viran täyttöön,
palkkaukseen ja virkavapauksien käsittelyyn liittyvät toiminnot.
Henkilöstövoimavarajohtaminen konkretisoituu siihen kuuluvien järjestelmien johtamisena ja toimintojen toteuttamisena johtamistyössä. Henkilöstövoimavarajohtamisen ydinkokonaisuudet ovat työvoiman laatuun liittyvät toiminnot, kuten henkilöstövalinta, sosiaalistaminen, koulutus ja kehittäminen. Toinen kokonaisuus sisältää henkilöstön sitouttamiseen ja motivointiin liittyvät toiminnot,
kuten työn arvostukseen vaikuttamisen, työturvan, sisäisten ylennysten korostamisen sekä tulospalkkiojärjestelmät. Kolmantena on työroolien joustavuuteen
liittyvät tekijät, kuten tiimityö, työn suunnittelu ja työnkuvausten joustavuus.
Korkean tuottavuuden toimintatapa on rakennettavissa synteesinä niistä tekijöistä,
joilla on sekä näyttöön pohjaava yhteys tuloksellisuuteen sekä spesifinen yhteys
organisaation toimintastrategiaan ja visioon. (Guest 1997.) Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöjohtamisen toimiksi tutkimukseen valittiin kirjallisuuden ja tutkimuksien perusteella ne toiminnot, jotka ovat keskeisesti yhteydessä työyhteisön
osaamiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen osa-alueita ovat henkilöstöstrategia,
työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen, kehityskeskustelu, toimialan ja työntekijöiden pitkäjänteinen koulutussuunnitelma, työn tuloksellisuuden arviointi, työtehtävien laajentaminen ja monipuolistaminen, kannustavan palkkauksen ja joustavien työaikojen mahdollistaminen sekä työtehtävien ja vastuun delegointi. Nämä osa-alueet ovat nousseet myös tutkimuksissa sosiaali-ja terveysalan henkilöstön johtamisen keskiöön. (mm. Mauno-Piitulainen 2002, Ollila 2006.)
Henkilöstöstrategiaan kuuluvalla henkilöstösuunnittelulla edistetään osaamisen johtamista ja ennakoidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Säännöllisesti toteutettava kehityskeskustelu on järjestelmällinen tapa kartoittaa työntekijöiden
työhön, osaamiseen ja kehittymiseen liittyviä tarpeita. Sen tavoitteena on osaamisen kehittymisen, motivaation ja hyvän työilmapiirin edistäminen. (Laaksonen
2003.) Kehityskeskustelujen vastavuoroisuutta ja onnistumista edesauttavat hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi johtajan taidot palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa (myös Tubbs & Schulz 2005, Piili 2006). Palautteen saaminen työstä
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on olennainen osa työyhteisön kehittymistä. Sillä on vaikutusta motivaation lisäksi työhön suhtautumiseen ja asenteisiin.
Henkilöstöjohtajan tärkeä tehtävä on huolehtia työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttavien tekijöiden tukemisesta. Monipuolisilla tehtäväkuvilla ja ihmisten
tarpeet huomioivalla johtamistavalla on alaisten työtyytyväisyyttä lisäävä vaikutus (Mauno & Piitulainen 2002, Gibson ym. 2003, Vataja, Seppänen-Järvelä &
Vanhanen 2007). Työn suunnittelulla ja organisoinnilla puolestaan lisätään organisaation kilpailukykyä, kun ne nivoutuvat osaksi työyhteisön toimivuuden ja
organisaation joustavuuden kehittämistä (Kauhanen 2006). Armstrong (2001)
määrittelee organisoinnin työn sisällön ja menetelmän sekä eri töiden välisten
suhteiden kokonaisuudeksi. Konkreettisina keinoina ovat työnkierto, työn monipuolistaminen, laajentaminen, itseohjautuvuus ja korkean suoritustason työsuunnittelu (ks Gibson ym. 2003, Martin 2005, Kauhanen 2006). Työn monipuolistaminen tapahtuu usein delegoimalla tehtäviä ja vastuuta muille työntekijöille. Delegointiin liittyy työn hallinta, joka johtamisen ohella Maunon ja Piitulaisen
(2002) tutkimuksessa selitti hyvinvointia, samoin suuri työnkuormitus (myös AlaMursula 2006). Johtaja tehtävänä on huolehtia siitä, että työn monipuolistaminen
ja laajentaminen tehdään työntekijän ehdoilla siten, etteivät muutokset aiheuta
ylimääräistä stressiä ja työn hallinnan menetystä. Työntekijöiden koulutussuunnitelmalla mahdollistetaan työn hallinta, jaksaminen ja lisätään siten myös työviihtyvyyttä. Henkilökohtainen koulutus-/urasuunnitelma mahdollistaa osaamisen
kehittämisen pitkäjänteisesti.
Sosiaali- ja terveysalalla on toivottu kiinnitettävän enemmän huomiota työoloihin ja joustaviin työaikoihin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006c). Joustavat
työajat lisäävät työaikojen hallintaa ja vähentävät työstressiin liittyviä poissaoloja.
Työntekijöiden mahdollisuuksia työaikojen hallintaan pitäisi lisätä terveyden
edistämisen, kokopäivätyön ja muun elämän menestyksellisen yhdistämisen näkökulmasta (Ala-Mursula 2006). Työviihtyvyyteen vaikuttavat myös sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön osaamisen, riittävyyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen. Näiden lisäksi työsuhteen jatkuvuus ja mielekäs työympäristö on
tärkeää, samoin itsensä toteuttaminen, päätöksentekoon osallistuminen sekä haasteellinen työ. (Turpeinen ym. 2005, Moisio & Salimäki 2006.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkauksen kysymykset ovat ajankohtaisia.
Johtaja voi vaikuttaa palkkaukseen uuden palkkausjärjestelmän kautta. Palkkaus
on yhteydessä työsuorituksen arviointiin, johon liittyy työsuorituksen ja sen tuloksellisuuden tarkastelu. Työtä arvioidaan usein kehitys-/esimies-alaiskeskustelun yhteydessä (Kauhanen 2006). Työntekijän palkitseminen määritellään
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organisaation ja sen jäsenten väliseksi kaksisuuntaiseksi prosessiksi, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Palkitseminen tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista. (Vartiainen & Kauhanen 2006.) Osaamisen johtamisen
näkökulmasta palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa siihen, kuinka organisaatioon saadaan rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa ja miten henkilökunta saadaan pidettyä.
Sillä on vaikutusta myös siihen, miten henkilöt motivoituvat kehittämään omaa
osaamistaan. (Viitala 2005, Kauhanen 2006, Lahti 2006.) Osaamisen noustua
merkittäväksi kilpailutekijäksi, perinteiset palkkausjärjestelmät ovat osoittautuneet huonoiksi henkilöstön rekrytoinnissa ja kannustamisessa. Tämä näkyy terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan siirtymisenä yksityisen sektorin palvelukseen ja sosiaalihuollossa pätevien työntekijöiden puutteena.
Palkitsemistapojen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Tulospalkkaus on organisaation päätösvallassa oleva rahallinen
palkitsemistapa, jossa palkkio on sidoksissa etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin.
Palkkio maksetaan, kun tavoitteet saavutetaan tai ylitetään. Palkkio voi koskea
useita henkilöitä, henkilöstöryhmiä tai koko henkilöstöä. Palkkio myös täydentää
peruspalkkaustapoja. (Kauhanen 2006, Lahti 2006, Vartiainen & Kauhanen 2006.)
Aineettomat palkitsemistavat ovat lähinnä uraan ja sosiaalisiin seikkoihin liittyviä
keinoja. Näitä ovat työolot, työajan järjestelyt, työsuhteen pysyvyys, koulutus- ja
kehittymismahdollisuudet, työstä saatava palaute sekä mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa työpaikalla toimimiseen tai päätöksentekoon. (Ylikorkala, Hakonen &
Hulkko 2005, Kauhanen 2006.) Parhaimmillaan aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat tukevat toinen toisiaan kun palkitsemisen osa-alueita kehitetään kokonaisvaltaisesti toimintaympäristön tilanne ja tarpeet huomioiden. Työntekijän
kannalta palkitsemisen kokonaisuus on merkittävämpi asia hänen arvioidessaan
työpaikkansa hyvyyttä kuin jonkin yksittäisen järjestelmän käyttäminen. (Ylikorkala ym. 2005, Lahti 2006.) Hyvin toimiessaan tulospalkkaus voi parantaa työn
tuottavuutta ja laatua sekä henkilöstön tyytyväisyyttä. Tulospalkkausta voidaan
käyttää apuna työtehtävien muuttamisessa, työprosessien sujuvuuden parantamisessa, tehtävien priorisoimisessa ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Toimimattomasta tulospalkkauksesta puolestaan voi seurata palkkioihin liittyviä riitoja, ei-toivottua kilpailua ja ristiriitoja. Henkilöstön kokemus palkan oikeudenmukaisuudesta syntyy siitä, että ymmärretään oman palkkauksen perusteet ja koetaan ne hyväksyttäviksi. (Ylikorkala ym. 2005.) Sosiaali- ja terveystoimen johtajien haasteet kohdistuvat kannustavan palkkauksen edistämiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Tulospalkkaukseen siirtyminen edellyttää asian käsittelyä ylemmissä päättävissä elimissä ja kuntataloudelta riittäviä resursseja.
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Henkilöstöjohtaminen on todettu haasteelliseksi ja myös vaikeimmaksi johtamisen alueeksi (Temmes ym. 2001, Uotila 2004). Henkilöstöjohtamisen taidot
ovat korostuneet useissa tutkimuksissa ja niiden kehittäminen on koettu tärkeäksi
(Viitanen 1999, Uotila 2004, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005, Viitanen
ym.2007). Henkilöstöjohtamisen haasteellisuuteen liittyy työyhteisön sosiaalisten
suhteiden ja ristiriitatilanteiden hallinta. Ristiriitojen käsittelyssä tarvitaan lähestymistapaa, jossa avoimesti pyritään ongelman tarkentamiseen ja ratkaisuun ammatillisesta näkökulmasta. Tarkasteltavan asian kytkentä organisaation tavoitteisiin mahdollistaa ammatillista etäisyyden syntymisen jolloin sen subjektiivinen
merkitys vähenee. Toimivien työyhteisöjen piirteiksi on tunnistettu avoin ilmapiiri, yhteistoiminnallisuus ja asioiden yhteinen pohdinta. (Juuti & Vuorela 2002.)
Johtajan taidot työntekijän työhön sitouttamisessa ja motivoinnissa vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen ja työssäviihtymiseen (Tubbs & Schulz 2005,
Sydänmaalakka 2004). Henkilöstöjohtamisen menestystekijänä korostuu johtajan
kyky aktivoida henkilöstön luova potentiaali ja suunnata se tulosten tekemiseen.
Quinn ym. (1996) pitävät tulevaisuuden johtajan ydinvalmiuksina henkilöstöjohtamisen alueella työyhteisön jäseniä kannustavia ja tukevia vuorovaikutustaitoja.
Vuorovaikutustaidot korostuvat sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä, joissa joudutaan jatkuvasti olemaan kanssakäymisessä erilaisten ihmisten kanssa ja luomaan monialaisia verkostoja (Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005, Niiranen 2004,
Aaltonen 2003).
Niiranen (1995), Korpelainen (2003), Tubbs ja Schulz (2005) sekä Ruohotie
ja Honka (1999) katsovat, että johtamistyössä tarvitaan motivointi-, kannustamisja palautteenantotaitoja. Levy ja Reid (1997) mainitsevat myös henkilöstöjohtamisen taitoina palautteen antamisen taidon lisäksi delegointi- ja yhteydenpitotaidot (myös Quinn ym. 2003,Tubbs & Schulz 2005). McAreaveyn, AlimoMetcalfen ja Connellyn (2001) kuvaama hyvä henkilöstöjohtaja konsultoi, kyseenalaistaa ja kannustaa keskusteluun. Henkilöstöjohtamisen kompetenssiin sisältyy vuorovaikutustaidot, motivointi- ja työhön sitouttamisen taidot, delegointi,
palautteen antaminen ja konfliktien käsittelytaidot. Näiden taitojen merkitys johtajan ja henkilöstön vuoropuhelussa on olennainen.
3.5.4 Talousjohtamisen kompetenssi
Tulosohjaus ja -johtaminen ovat osa kunnallishallinnon uudistuksia, jotka käynnistyivät valtionapujärjestelmän muutoksen yhteydessä. Muutoksella on vähennetty valvontaa, lisätty organisaatiokohtaista autonomiaa ja annettu mahdolli76

suuksia paikallisten erityisolosuhteiden huomioimiseen hallinnon ja palvelujen
järjestämisessä. Tulosjohtamisessa korostetaan vastuun ja vapauden kohtaamista.
(Haveri 2002.)
Julkisella palvelusektorilla toiminnan taloudellinen ohjaus on perustunut talousarvioon ja tilinpäätökseen sekä suunnitelman mukaiseen ohjaukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset ovat tuoneet mukanaan toimintojen ulkoistamisen ts. niiden siirtämisen sopimuksellisesti alihankkijan tehtäväksi. Ulkoistaminen, kilpailun tulo palvelumarkkinoille ja laajeneva palveluvalikoima ovat luoneet tarpeen johdon talousohjausvälineiden kehittämiselle. Uusi tuotantomalli,
tilaaja-tuottajamalli, edellyttää palvelujen tuotteistamisen ja kustannusten kohdistamisen sekä tulosyksiköille että palvelutuotteille, jotta malli voisi toimia palvelutuotannon markkinaohjauksen välineenä. (Linnakko 2005.)
Toimintaympäristön muutokset ja niitä seuraavat hallinnon ja toimintalinjojen
uudet linjaukset kohdistuvat johtamiseen ja sen vaatimuksiin, erityisesti palvelujen saatavuutta, laatua ja tuloksellisuutta koskeviin odotuksiin. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuus edellyttää ammattitaitoista henkilökuntaa, tarkoituksenmukaista ja riittävää henkilökuntarakennetta. Tuloksellisuus edellyttää myös sitä, että
henkilöstön työ kohdistuu sellaisiin asioihin ja tehtäviin, jotka tuottavat asukkaiden hyvinvointia. (Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006.) Tulosajatteluun perustuvaa tuloksellisuutta kuvataan tuottavuus- ja taloudellisuus sekä tuottavuusvaikuttavuuskäsittein. Vaikuttavuutena palveluorganisaation tuloksellisuus on
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun käyttäjät ovat
saaneet tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia palveluja. Palvelukyvyn vaikuttavuudessa arvioidaan sitä, ovatko palvelut kansalaisten kannalta määrällisesti riittäviä
ja laadullisesti korkeatasoisia. (Salminen 2002.)
Kuntien talousjohtaminen tarjoaa monipuolisia näkökulmia operatiiviseen ja
strategiseen johtamiseen. Eri näkökulmia tarvitaan johtamisen eri vaiheissa ja eri
toiminnoissa johdetaan eri asioita. Talousjohto huolehtii rahoituksesta ja palvelutuotannosta vastaavat huolehtivat toimintoprosessin sujuvuudesta sekä vastuuyksikkönsä menestymisestä. (Lauslahti 2004.) Tulosperusteinen ohjaus merkitsee
myös arviointikriteerien kehittämistä ja soveltamista alan toimintaan ja palveluihin. Tulosjohtamisella toimivaltaa on hajautettu sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaaville hallinnon tasoille. Toimintayksiköistä on muodostunut melko autonomisia tulosvastuullisia toimijoita. Tulosjohtaminen on siirtänyt arviointitiedon tarvetta organisaation sisään, samalla se kohdistuu työprosesseihin ja henkilöstöön, mikä on kulttuurinen muutos aiempaan. Tulosjohtamisajattelu asettaa
johtavan viranhaltijan osaamiselle suuria haasteita. Hänen tulee kyetä tunnista77

maan kuntakonsernin toimintalogiikat, havaitsemaan ja ymmärtämään talousinformaatioon sisältyvät epävarmuustekijät sekä pystyä kommunikoimaan tulkinnoista muiden toimijoiden kanssa. Tulosjohtaminen perustuu toimivan johdon
taitoon rakentaa toimintaprosesseista sellaisia, että ne tuottavat toivottuja tuloksia
asetettujen resurssikehysten sisällä. (Tammi 2006.)
Toimialajohtajan taloushallinnon tehtäviksi on tyypillisesti johto/toimintasäännöissä mainittu budjetin laatiminen, johon sisältyy mm. palkkaukseen, koulutukseen, materiaaleihin, hankintoihin ja tilojen suunnitteluun ja huoltoon liittyvät asiat. Talousjohtamiseen sisältyy myös toimintaohjelman toteutumisen arviointi, toimialueen kokonaistalouden, käyttösuunnitelmien, kehittämisprojektien sekä erilaisten toimintaratkaisujen arviointi.
Lisääntyvien kustannuspaineiden takia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä hyödynnetään aiempaa enemmän ulkopuolisia palveluita, jotka hankitaan kilpailuttamisen kautta. Johtajan pätevyydessä kilpailuttamiseen liittyvän
osaamisen vaatimukset kasvavat koko ajan, kun toimintaympäristöön tulee uusia
tarjoajia ja julkisia toimijoita sekä näiden yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä.
Kilpailuttamiseen liittyvä osaamisen Härkönen ym. (2007) ovat määritelleet verkosto-, suhde- ja hankintaosaamiseksi. Hankintaosaamiseen sisältyy taloudellinen
ja juridinen osaaminen. Verkosto-osaaminen tarkoittaa kontekstin määrittelemistä,
sen riippuvuussuhteiden tiedostamista, kilpailuolosuhteiden hahmottamista ja
yhteistyön ja päätöksenteon erityispiirteiden tuntemista. Hankintaosaamiseen liittyvät kustannusten tunteminen, tuotantopanosten ja priorisoinnin kohdentaminen,
verkosto- ja talousosaamisen strategisen yhteyden ymmärtäminen sekä kilpailuttamisen ajoittaminen. Juridiseen osaamiseen lukeutuu juridisen moniosaamisen
ymmärtäminen, juridisen osaamisen ja kontekstin ymmärtäminen, hankintalain
erityisosaaminen, oikeussuojakäytäntöjen ymmärtäminen sekä juridiikan vaikutus
markkinoiden kehittämiseen tarjouspyyntöjen ehtojen kautta.
Organisaatioissa osaamistarve kohdistuu kaikkiin niihin henkilöihin, joiden
tehtävät liittyvät tilanteisiin, joissa määritellään organisaation tehokkuutta, laatua,
tarpeita, vaikuttavuutta, henkilöstöjohtamista ja luodaan poliittisia linjauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiselle.
Talousjohtamisen taidot korostuvat myös tulosajattelun mukaisessa toiminnassa. Sosiaali- ja terveysjohtajat ovat ilmaisseet useissa tutkimuksissa, että heillä
on puutteelliset taidot talousjohtamiseen. He pitävät taitoja tärkeänä ja arvioivat
niiden merkityksen korostuvan tulevaisuudessa. (mm. Sinkkonen-Tolppi 2004,
Uotila 2004, Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006.) Myös kansainvälisten tutkimusten mukaan johtajilta edellytetään talousjohtamisen taitoja. Talousjohtami78

seen sisältyy talous- ja liiketoimintatekniikoiden hyödyntäminen, kustannustehokkuus- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysien hyödyntäminen resurssien kohdentamisessa (Lane & Ross 1998). Talouden johtaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, tähän taitoon viittaa myös Tubbs ja Schultz (2005) kokonaisuuden
ymmärtämisen metakompetenssilla. Julkisen sektorin terveydenhuollon johtajat
tarvitsevat taitoja taloudellisten resurssien käyttöön, suunnittelun ja seurannan
prosessien ymmärtämiseen, poliittisen päätöksenteon tuntemiseen sekä ulkoisten
ja sisäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen (Wright ym. 2000, Gillespie ym.
2001). Talousjohtamisen kompetenssia kuvaavat kokonaisuuksien hallinta, talouden tunnuslukujen ja raporttien tulkintataidot, kustannuslaskenta ja -tietoisuus ja
päätöksentekokyky. Voimavarojen rajallisuuden vuoksi johtaja joutuu tekemään
valintoja tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä, jolloin tarvitaan priorisointi-, riskinotto- ja vastuunottokykyä.
3.5.5 Verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssi
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat
lisänneet toimijoiden välistä verkostoitumista ja verkostoissa toimimista. Verkostokäsitteen määrittely liittyy sen käytön yhteyteen. Poliittis-hallinnollisessa rakenteessa verkosto tarkoittaa sitä, että julkisen politiikan muotoilu ja toimeenpano
yhdistävät julkisia ja yksityisiä organisaatioita. Organisaatiossa verkosto voi tarkoittaa organisaation roolia verkoston osana tai organisaation rakenteen verkkomaisuutta. (Salminen 2002.) Verkostot voivat olla formaalisti tai ei-formaalisti
muodostuneita, näkyviä tai näkymättömiä, ne voivat olla myös pysyviä tai väliaikaisia rakenteita (Niemi-Iilahti 2002). Yksilön kannalta verkosto viittaa kontakteihin eri organisaatioissa. Kontaktit voivat olla yli organisaation ulottuvia tai kokonaan organisaation ulkopuolella olevia pienryhmiä. Verkosto voidaan ymmärtää myös organisaation sisäisenä, jolloin kyse on yksittäisten työntekijöiden välisestä vuorovaikutussuhteista tai eri osastojen ja tiimien välisestä riippuvuussuhteesta. Verkosto-organisaatio perustuu tasa-arvoiseen kumppanuuteen, joka voi
jäädä toteutumatta, jos verkostoja hallitsee yksi toimija, joka asettaa ehtoja muiden mukanaolemiselle. (Honkanen 2006.) Verkostotoiminta mahdollistaa toimivan vuoropuhelun ja neuvottelun toimijoiden välillä (Arnkil ym. 2003). Toimijoiden välisiin suhteisiin liittyvät myös valtakysymykset. Koska toimijoiden valtaasemat vaihtelevat niin ne joilla on vähemmän vaikutusvaltaa pyrkivät luomaan
yhteyksiä niihin, jotka ovat vallan keskiössä. (Mattila 1999.)
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Sosiaali- ja terveystoimen organisaatioissa voidaan hyödyntää koordinoivaa
verkostoa, joka ilmentää verkostojohtamisen periaatetta, jossa ylhäältä-alas kontrolli korvataan verkostoitumisyhteyksillä. Suoran verkoston mallissa on tyypillistä informaatio-, kommunikaatio-, ja vuorovaikutusyhteyksien runsaus. Suora verkosto voisi olla hallinnollisesti löyhä kokonaisuus yksityisen ja julkisen palveluorganisaation välillä. (Salminen 2002.) Monipuolisempi yksityisen, julkisen ja
kolmannen sektorin yhteistyön käynnistäminen verkostotoimintana on suotavaa
palvelujen saatavuuden ja laadun parantamisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö
2001a, 2001c, 2006b).
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden toiminnan kehittämiseen sisältyy
verkostoitumisen lisäksi muunkin yhteistyön edistäminen ja lisääminen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö ymmärretään kahden toimijatahon välisenä suhteena,
joka voi olla yksi- tai kaksisuuntaista. Sitä voidaan tehdä organisaatioiden tai organisaatioiden tehtäviä suorittavien henkilöiden välillä (Nikula 2003). Tämä alueen kehittämistarve nousee sosiaali- terveydenhuollon palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta, joka on voinut ilmetä kokonaisnäkemyksen ja -vastuun puutteena.
Arnkilin työryhmä (2000) tuo esiin moniammatillisen yhteistyön vaikeutena sen,
että jokainen osapuoli pyrkii määrittelemään oman näkökulmansa ulkopuolelta
sen sijaan, että rikastuttaisi omia sisäisiä dialogejaan kuuntelemalla toisten mielipiteitä. Moniammatillisten tiimien toiminnassa vaikuttaa vahvasti organisaatiokulttuuriset tekijät, jotka voivat olla yhteistyötä edistäviä tai estäviä. Johtajien
tuella ja organisaatiokulttuurisiin tekijöihin vaikuttamisella voidaan luoda aiempaa paremmat edellytykset sen onnistumiselle. (mm. Korhonen ym. 2000.)
Yhteistyön merkitys korostuu johtamisen kaikilla tasoilla sekä organisaation
sisäisessä että ulkoisessa työryhmätyöskentelyssä. Monialaiset ja -sektoriaaliset
työryhmät sekä kuntaorganisaation sisällä että kuntayhteisöissä tulevat olemaan
johtajan merkittävä tehtäväalue, jossa johtamisen kulttuurilla on merkityksensä.
Kinnunen ja Vuori (2005) määrittelevät johtamisen ja johtajuuden kulttuurin ominaisuudeltaan ilmiöksi, joka tapahtuu aina jossakin kontekstissa. Se määrittää,
missä määrin erilaiset johtamiseen liittyvät toiminnat ja ajattelutavat ovat hyviä ja
huonoja suhteessa toiminnan tavoitteisiin. Johtaja tulkitsee organisaatiossa vallitsevia kulttuurisia piirteitä ja valitsee tiedostamatta tai tiedostaen tietyn suhtautumis- ja toimintatavan työyhteisöönsä, organisaatioonsa ja sen toimintaympäristöön. Se on johtajan kontekstisidonnainen tarkastelutapa, jossa hän ymmärtää
työyhteisön sosiaalisia suhteita ja niiden taustalla olevia ajattelumalleja.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajan yhteistyökumppaneita ovat organisaation
sisäiset ja ulkoiset toimijat. Kunnan muiden organisaatioiden kanssa muodoste80

taan organisaatioiden rajat ylittäviä työskentely-/kehittämisryhmiä. Kunnan muiden johtavien viranhaltijoiden sekä poliittisten päättäjien kanssa käytävä vuoropuhelu ja yhteistyö edistää toimialan kehittämistyötä. Virtanen (2000) kuvaakin
julkisen johtajan kompetenssina poliittisen pätevyyden (myös Wright ym. 2000).
Työvoimaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu työntekijöiden rekrytoinnin ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhteydessä. Niiranen
(2004) mainitsee sosiaalityön haasteeksi aidon ja tasavertaisen yhteistyön myös
järjestöjen ja yritysten kanssa. Järjestöt vaikuttavat työhyvinvoinnin ja työelämän
tuloksellisuuden kehittämiseen (Lumijärvi, Stenvall & Niiranen 2005). Myös
Liukko ja Luukkonen (2004) katsovat, että poliitikkojen, virkamiesten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen toiminta on parhaimmillaan tasavertaista yhteistyötä, jossa kunkin roolit ovat selvät ja osapuolet kunnioittavat toistensa asiantuntemusta ja osaamista.
Seudullisen yhteistyön merkitystä on korostettu palvelujen laadun, saatavuuden sekä saavutettavuuden näkökulmasta. Se on nähty vastauksena toimintaympäristön muutoshaasteisiin, toisaalta pelkona on kuntien itsenäisyyden menettäminen. Ylitalon (2005) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen seudullinen yhteistyö
on noussut keskeiseksi kehittämishaasteeksi etenkin kunnissa, joiden tulee sopeuttaa palvelunsa vähenevään väestöön ja heikkeneviin taloudellisiin resursseihin. Sen tavoitteena ovat palveluiden ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen
sekä taloudelliset hyödyt. Seudullinen malli edellyttää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista, verkostoitumista, työnjakoa, palveluvalikoiman
monipuolistamista, laadun parantamista sekä uusien toimintamallien kehittämistä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii seudullisten mallien luomiseksi alueellisissa verkostoissa.
Yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja organisaation johtamiseen liittyy johtajan
viestintävastuut organisaation sisällä ja ulkopuolelle. Päivittäiseen työviestintään
liittyvät toimeksiannot, palaute, tuki ja kannustus sekä menettelytapoihin liittyvä
ohjaus. Rekrytointikontaktit, perehdyttäminen sekä kehityskeskustelut ovat tärkeitä toiminnan suuntaamisen kannalta. Vuorovaikutuksella luodaan hyvää työilmapiiriä työyhteisössä ja ylläpidetään avointa kommunikaatiota. Johtajalta edellytetään hyviä keskustelutaitoja ja esiintymistä suuremman kuulijakunnan edessä ja
kykyä tuottaa kirjallista materiaalia. (Piili 2006.) Viestinnällä vaikutetaan myös
organisaation kulttuurisiin tekijöihin, sen avulla voidaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamusta ja samalla työviihtyvyyttä. Organisaation ulkoisella
viestinnällä tarkoitetaan vuorovaikutusta organisaation sidosryhmien kanssa joko
suoraan tai välillisesti. Toiminta tarkoittaa organisaatiosta ulospäin lähtevän tie81

dottamista, sidosryhmien kanssa tapahtuvaa suhdetoimintaa, organisaation tai sen
palveluiden markkinointia sekä kansalaisosallistumisen turvaavaa vuorovaikutusta. Organisaation ulkoinen viestintä on väline, jossa todellisuutta luodaan, muokataan ja ylläpidetään. (Kinnunen 2004.) Sosiaali- ja terveystoimen johtajan on hyvä osata hyödyntää erilaisten viestintäkanavien mahdollisuudet ja käyttää välineitä johtamistyössään. Palaverit, neuvottelut, tiedotustilaisuudet ja sähköinen viestintä vaativat omanlaisen tavan viestiä.
Työryhmät toimivat usein projekteissa, joiden määrä kasvaa myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja voi toimia projekteissa myös projektipäällikkönä, jolloin häneltä edellytetään Vartiaisen ym. (2003) mukaan tiimien
muodostamisen, ihmisten motivoinnin ja ongelmanratkaisun edistämisen taitoja,
jotka tässä tutkimuksessa sijoitettiin henkilöstöjohtamisen taitoihin. Teknologian
ymmärtäminen, toiminnan suunnittelu, organisointi, voimavarojen arviointi sekä
poliittiset taidot ovat myös tärkeitä. (ks. Crawford 2000.)
Verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssiin kuuluu yhteyksien ylläpitotaidot, yhteistyö moniammatillisissa tiimeissä, suullinen ja kirjallinen viestintä,
vieraalla kielellä kommunikointi, esiintymistaidot, kokous- ja neuvottelutaidot
sekä tietotekniset taidot (vrt. Viitanen 1999, Viitala 2002, Quinn ym.2003, Tubbs
& Schulz 2005, Mumford ym. 2007).
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4

Yhteenveto teoreettisesta tarkastelusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet nousevat sekä kansainvälisistä että kansallisista yhteiskunnallisista muutoksista. Globaalit muutokset koskevat Euroopan
unionin jäsenmaita ja unionia yhteisönä. Unionin maita yhdistävät samankaltaiset
yhteiskunnalliset, sosiaali- ja terveyspoliittiset haasteet, kuten väestön ikääntyminen, työttömyys, työelämän ja -ympäristön muutokset, kansanterveys ja elinympäristön tila, köyhyys ja syrjäytyminen ja niiden edellyttämät toimet. Euroopan
unionin sosiaali- ja terveyspoliittiset strategiat ja lainsäädännölliset tekijät vaikuttuvat myös Suomessa. Hankintojen sääntely heijastuu myös sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden järjestämiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006a.)
Valtiontalouden kehitys vaikuttaa kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
laajuuteen ja järjestämistapaan. Talouden kannalta sosiaaliturvan merkittävin
haaste on elatussuhteen kehitys eli kuinka monta työtöntä henkilöä kansantaloudessa on työllistä kohti. Odotettavissa on, että elatussuhde vuoden 2015 tietämillä
on epäedullinen jääden korkealle tasolle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006d.)
Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille osoitettuna haasteena on monipuolisemman yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön käynnistäminen. Kuntia kannustetaan hyödyntämään kolmannen sektorin osaamista ehkäisevän toiminnan, kuntoutuksen ja kuntouttavan toiminnan toteuttamisessa. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2001a, 2001c, 2006b.) Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus
ja laatu pyritään turvaamaan koko maassa vahvistamalla asiakkaiden asemaa ja
täsmentämällä kuntien palvelujen järjestämisvelvollisuutta. Tutkimustiedon tehokas käyttö edistää tarpeellisen hoidon ja sen tarjonnan kohtaamista. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2006b.)
Kuntia ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden kehittämiseen ja
uudistamiseen. Uudistuksen tavoitteena on saada aikaan hyvät edellytykset väestön yhdenvertaisille ja riittäville palveluille ja muulle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Rakenteellisissa muutoksissa painotetaan toiminnallisia uudistuksia, joita
ovat henkilöstön työjaon kehittäminen, paikallisten palvelujen ja alueellisen konsultaation joustava yhdistäminen, tehokkaiden toimintamallien omaksuminen sekä osaamista parantavien työtapojen käyttöönotto. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2006b.) Kuntien yhteistoiminnan muotoja ovat tavallisimmin kuntaliitokset ja
seudullinen yhteistyö (Majoinen 2002).
Sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohtana on väestön hyvinvointi ja siihen
liittyvät tekijät. Väestökehityksen mukaan alueelliset erot väestömäärässä ja ikärakenteessa kasvavat edelleen (Nivalainen & Volk 2002). Muuttoliikkeen suunta83

na on keskittyminen maakuntien ja seutukuntien keskuksiin, kaupunkeihin ja taajaan asuttuihin kuntakeskusiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006d). Nuoret ja
työssäkäyvät muuttavat kasvukeskuksiin ja syrjäseudulle jäävät eläkeläiset. Perinteinen kuntarakenne näyttäisi jakaantuvan sekä elintason että psykososiaalisten
ongelmien osalta. Asuinalueet jakautuvat hyviin ja huonoihin alueisiin, jonka seuraukset heijastuvat välittömästi tai välillisesti kaikkialle yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaistuessa kausaalinen ajattelu ilmiöiden syistä ja
seurauksista tulee entistä vaikeammaksi. (Virtanen 2005.) Väestön parantunut
terveydentila ja toimintakyky edistävät iäkkäiden, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä kotona entistä pitempään. Näiden ryhmien hoitoon ja palveluihin liittyvät epäkohdat koskevat palvelujen laatua, henkilöstömitoituksen niukkuutta ja asiakkaiden kohtelua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002b, 2006a.)
Yhteiskunnalliset tekijät ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohtana myös
kunnalliselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on suunnata eri sektoreiden toimintaa aiempaa enemmän sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä ehkäisevään toimintaan. Kuntien sosiaalija terveydenhuollon strategia muodostuu asukkaiden palvelutarpeiden, talous- ja
henkilöstöresurssien perusteella, minkä taustalla vaikuttavat valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan linjaukset ja hyvinvointistrategiat.
Tieto-ja viestintäteknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia terveyden ja sairauden hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Informaatioteknologian kehitys on ollut merkittävä työelämään ja työhön vaikuttava muutosvoima. Sähköiset
asiointi- ja potilashallinto-ohjelmat edellyttävät myös tietoturvaan panostamista.
Tietoteknologiset sovellukset mahdollistavat palvelujen viemisen asiakkaan lähiympäristöön lisäten hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa palveluihinsa. Tietoteknologian avulla saadaan entistä tehokkaammin tietoa palveluiden saatavuudesta,
toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. (Iivari ym 2002.) Johtajat tarvitsevat johtamistyössään tietoja päätöksenteon perustaksi ja toiminnan kehittämiseksi, siten
heiltä edellytetään taitoja toimia tietointensiivisissä verkostoissa.
Väestön ikääntyessä myös hyvinvointipalvelujen parissa työskentelevä henkilöstö ikääntyy. Henkilöstön saatavuus, riittävyys ja osaaminen tulee turvata tulevaisuudessakin. Tähän voidaan vaikuttaa kehittämällä työoloja, joustavia työaikoja ja palkkausta. Palvelujen tuotantotapojen uudistamisella henkilöstön työpanos
voidaan suunnata mahdollisimman suuren hyödyn tuottaviin toimintoihin. (Valtioneuvoston periaatepäätös … 2003, Sosiaali- ja terveysministeriö 2006c.) Henkilöstö- ja osaamisrakennetta on tarkoitus ohjata asiakkaiden tarpeita ja henkilöstön tehtäviä vastaavaksi, mitoittamaan määrä riittäväksi suhteessa asiakkaiden ja
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potilaiden toimintakykyyn ja avuntarpeeseen (Sosiaali- ja terveysministeriö
2006b).
Sosiaali- ja terveydenhuollossa kansalaisten tietoisuus oikeuksistaan ja vaatimuksista hyvästä palvelusta vaikuttaa niin ikään sosiaali- ja terveystoimen johtamiseen. Palvelujen käyttäjien valituskynnys huonoksi kokemastaan palvelusta
on laskenut. Organisaatiot myös mittaavat asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujenlaatutyön kehittämiseksi.
Johtaminen julkishallinnossa on vaativaa työtä, jossa työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen on samanlaista kuin yksityisen sektorin johtamisessa (Virtanen
2005). Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon
perustehtävän johtaminen ja kehittäminen ennakoiden tulevaisuuden palvelutarpeita, ohjata sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttamista talousjohtamisen, henkilöstövoimavarajohtamisen sekä yhteistyösuhteiden avulla. Yhteiskunnalliset tekijät muuttavat myös sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältöä vaikuttaen sitä kautta
myös työssä edellytettäviin kompetensseihin. Johtaja edistää johtamistaidollaan
organisaation tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä johtamansa henkilöstön
kanssa. Johtajan pätevyys johtamistehtävien eri alueilla on yhteydessä organisaation palvelukykyyn, työntekijöiden työssäviihtymiseen ja osaamiseen. Kompetensseihin vaikuttavat tilannetekijät, kuten se, millä organisaation tasolla johtaja
toimii. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Sosiaali- ja terveysjohtamisen kontekstin yhteys johtamiskompetensseihin.
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5

Tutkimuksen suorittaminen

5.1

Tutkimuskysymykset

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn keskeinen sisältö on toimialan perustehtävän johtaminen ja kehittäminen, henkilöstö- ja talousjohtaminen sekä yhteistyö
ja verkostoituminen. Toimintaympäristön nopeista muutoksista nousevat haasteet
ovat kohdistuneet myös kunnalliseen sosiaali- ja terveystoimeen ja sen johtamiseen. Johtamiseen liitetyt odotukset liittyvät palvelujärjestelmän toimivuuteen ja
kykyyn tarjota riittäviä palveluita asukkaille. Toimialan johtamisen haasteena
ovat perustehtävän toteutumisen, henkilöstön osaamisen ja palveluprosessien onnistunut johtaminen. Toimintaympäristön muutokset muuttavat myös johtajan
työn sisältöä ja sitä kautta työssä tarvittavia kompetensseja. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältöä ja johtamiskompetensseja sekä niiden lähiajan muutosta toimialajohtajien näkökulmasta.
Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset:
1.
2.

5.2

Mikä on sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältö ja miten se on muuttumassa?
Millaiset ovat sosiaali- ja terveysjohtajan kompetenssit ja miten ne ovat
muuttumassa?

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Tutkimus sijoittuu lähinnä hallinto-, sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusperinteeseen ja on siinä määriteltävissä sosiaali- ja terveydenhuollon mikroteoreettiseksi tutkimukseksi. Sosiaalihallintotieteen tutkimuksen painopistealueena ovat
mm. sosiaalijohdon pätevyydet ja johtaminen sosiaalialan moniammatillisissa
työyhteisöissä. Terveyshallintotieteen keskeisinä tutkimuskohteina ovat poliittishallinnollinen ohjaus ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon organisaatioiden
sisäiset ilmiöt, organisaatiokulttuuri, johtaminen ja johtajat, sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi, yhteistyö, terveydenhuollon tietojärjestelmät ja informaatioteknologian sovellutukset sekä järjestelmien, palvelujen ja muun toiminnan
arviointi. (Sinkkonen ja Kinnunen 1999.) Salmisen (2002) mukaan terveyshallinto voidaan sijoittaa tutkimusalueena hallintotieteisiin, joka tuottaa julkisen hallinnon rakenteita ja toimintaa koskevaa sekä kehittämistä palvelevaa tutkimustietoa.
Julkisen hallinnon mikroteoreettinen tutkimus kohdistuu julkishallinnon organi87

saatioiden ja niiden osien toimintaan; julkishallintotiede on merkittävä osa hallintotiedettä.
Tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tarkasteluun tarvitaan eri tieteenalojen
tietoperustan ja teorioiden hyödyntämistä. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen
ilmiön ymmärtämiseen ja tulkintoihin tarvitaan johtamiskirjallisuuden, hallinto-,
sosiaali- ja terveyshallintotieteen tietoperustaa.
Tässä tutkimuksessa on vaiheittain toteutettu sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote
poikkeavat toisistaan, mutta ne eivät ole vastakkaisia. Menetelmät voivat täydentää toisiaan ilmiön syvällisen tarkastelun aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa käytetään kahta metodia kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi ilmiöstä. (Dentzin
& Lincoln 1994.) Metsämuuronen (2000d) suosittelee, että on järkevää valita
jompikumpi tutkimusote pääasialliseksi tutkimusotteeksi. Pääasiallisena tutkimusotteena on kvantitatiivinen tutkimusote, jota täydennetään kvalitatiivisella
tutkimusmenetelmällä. Kvantitatiivinen survey-kysely on mahdollista suorittaa
ennen kvalitatiivista aineistonkeruuta, jolloin edellinen luo perusteet jälkimmäiselle. Teemahaastattelun tarkoituksena on syventää kyselyllä saatua tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 2007.) Menetelmien laajentamisella on merkitystä uusien näkökulmien muodostumiseen ja luotettavuuteen.
Useamman menetelmän käytöllä halutaan varmistaa tutkimuksen kohteena olevan
ilmiön ymmärtäminen, vaikka objektiivista totuutta ei voidakaan saavuttaa.
5.2.1 Kvantitatiivinen survey-tutkimus
Kvantitatiivinen survey-tutkimus luetaan positivistiseen tiedenäkemyksen piiriin
kuuluvaksi tutkimusmenetelmäksi, joka pohjautuu empiiriseen tietoteoriaan.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu mitattaviin ja numeerisesti
ilmaistuihin ominaisuuksiin. Tutkimus pohjautuu tunnettuihin tosiasioihin tai tieteellisessä tutkimuksessa tunnettuihin teorioihin. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo
1994, Anttila 2005.) Tutkimus etenee teoriasta empiriaan, jonka varaan uuden
tiedon hankinta rakennetaan. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen johtamista klassisten koulukuntien ja uudemman johtamisen teorian keskeisten piirteiden näkökulmasta sekä hyödynnetään aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kehittämisessä on
hyvä tiedostaa sen kehityskulkuihin vaikuttaneita tekijöitä.
Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksilla saadaan tietoa siitä, missä määrin jotakin ominaisuutta on vertailtavissa tai mitatuissa kohteissa (Brink & Wood 1989,
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Alkula ym. 1994, Anttila 2005). Kyselyt sopivat hyvin tilanteiden, käytänteiden ja
olosuhteiden kartoitukseen sekä vertailujen tekemiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen johtamiseen liittyviä tekijöitä toimialueiden ja kuntakoon mukaan. Kyselytutkimuksen ongelmaksi voi muodostua kadon suuruus.
Onnistunut tutkimus edellyttää vähintään 50–60 tiedonantajan vastausta, jotta
aineiston tilastollinen käsittely on merkityksellistä (Anttila 2005). Tutkimus kohdistui koko Suomen kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveysjohtajiin. Kyselytutkimuksen perusoletuksena on, että vastaajat vastaavat rehellisesti ja että vastaukset voidaan saada kokoon täsmällisesti ja luotettavasti. Tässä tutkimuksessa
Internet-kyselyn vastaukset kirjautuivat suoraan tietokantaan ja postikyselyn vastausten syöttäminen suunniteltiin yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Kyselytutkimuksen eräänä piirteenä on sen suoma mahdollisuus tieto- ja intimiteettisuojaan
(Anttila 2005). Kysymyksessä on deduktiiviseen päättelyyn pohjautuva tutkimus,
jossa tutkimuksen lähtökohdat nojaavat aiempiin johtamisteorioihin ja tutkimuksiin. Näiden perusteella rakennetaan viitekehys sosiaali- ja terveystoimen johtamiseen liittyvistä tekijöistä. Kyselytutkimuksen perusperiaatteet systemaattisuus,
edustavuus, objektiivisuus ja määrällisyys ohjaavat tutkimuksen suorittamista.
Kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston keruu
Tutkimusaineisto kerättiin Internet- ja postikyselyllä. Kysely suunnattiin kuntien
sosiaalitoimen, terveystoimen ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajille.
Internet-kyselyn kriteerinä on, että edustavan otoksen saaminen tutkimukseen on
mahdollista. Kaikilla perusjoukon jäsenillä tulee olla mahdollisuus ja taito Internetin käyttöön (Heikkilä 2001). Tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin kaikki sosiaali- ja terveystoimen johtajat, joiden sähköpostin yhteystiedot löydettiin toukokuussa 2003. Sähköpostiosoitteet poimittiin vuoden 2003 sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n kalenterista, lääninhallituksen sosiaali- ja terveystoimen kuntien ja kuntayhtymien organisaatioluettelosta sekä kuntien www-sivuilta. Oletuksena oli, että ylläpitäjä päivittää yhteystiedot kuntien sivuille, kun viranhaltija
vaihtuu. Tiedostoista saatiin 457 johtajan sähköpostiosoitteet. Terveystoimen johtajien yhteystietoja oli vähemmän kuntien sivuilla, koska 239 kuntaa kuului kansanterveyskuntayhtymään, joita vuonna 2003 oli 69. Kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan yhteystietoja poimittiin www-sivuilta ja lääninhallituksen luettelosta. Luetteloon päivittyi viranhaltijat vuosittain eli luettelossa oli vuoden 2003
ilmoitetut tiedot. Kaikilla perusjoukkoon kuuluvilla sosiaali- ja terveystoimen
johtajilla oli työnsä puolesta mahdollisuus käyttää Internetiä.
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Sosiaali- ja terveystoimen johtajille lähetettiin toukokuussa 2003 sähköpostiviesti, jossa heitä pyydettiin mukaan tutkimukseen. Informaatioviestissä oli ohjeet
www-sivulle kirjautumisesta, lomakkeen täyttämisestä ja salasana. Vastausaika
oli kaksi viikkoa. Viikon kuluttua ensimmäisen viestin lähettämisestä johtajille
lähetettiin muistutus tutkimuksesta ja vastausajasta. Sähköpostiviesteistä palautui
takaisin 119, koska osoite ei ollut enää voimassa, henkilö oli virkavapaalla tai ei
toiminut enää kyseisen toimialueen johtajana. Internet-kyselyllä saatiin 106 vastausta. Internet-kyselyssä on vastausprosentti yleensä alhaisempi (noin 20–40 %)
kuin perinteisessä surveyssa (Shao 1999). Ohtosen (2004) Internet- kyselyn vastausprosentiksi saatiin 38 %. Vastaamisaktiivisuuteen on voinut vaikuttaa vuonna
2003 vielä melko vähän tutkimuksissa käytetty Internet-kysely; vastaajat ovat
voineet kokea tietokonevastaamisen vieraammaksi kuin postikyselyn. Vastausaktiivisuuden jäätyä alhaiseksi, aineistoa täydennettiin perinteisellä postikyselyllä.
Lokakuussa 2003 postitse lähetettiin 250 kyselylomaketta niihin kuntiin, joista ei
osallistuttu Internet-kyselyyn. Postikyselyyn vastasi 66 johtajaa. Lopullisen aineiston koko on 169 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui 50,2 %. Katoa voidaan selvittää kysymällä syitä niiltä, jotka eivät vastanneet kyselyyn (Anttila
2005). Tässä tutkimuksessa katoon vaikutti muun muassa johtajille suunnattu runsas kyselyjen määrä. Kolme vastaajaa lähetti sähköpostiviestin, jossa he pitivät
tutkimuksen aihetta tärkeänä ja mielenkiintoisena, mutta heillä ei ollut aikaa osallistua tutkimukseen, koska heille lähetetään paljon erilaisia työhön liittyviä kyselyjä, joihin vastaamiseen menee runsaasti aikaa. Kaksi henkilöä mainitsi, että heidän koneeltaan ei yhteys toiminut. Vastauksia saatiin kuitenkin koko Suomen alueelta, kaikista lääneistä sekä pienistä että suurista kunnista.
Tutkimuksen eettiset näkökohdat liittyvät tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuteen, tutkimuksen tarkoitukseen, aineiston keruuseen ja tietojen salassa pysymiseen koko tutkimusprosessin ajan (Tutkimustieteellinen neuvottelukunta 2002). Sähköpostiviestissä ja saatekirjeessä informoitiin, että henkilön yhteystiedot on saatu kuntien www-sivuilta ja sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton
kalentereista. Lisäksi heitä informoitiin tutkimuksen osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tutkimuksen tarkoituksesta ja anonymiteetin säilymisestä koko tutkimusprosessin ajan. Kyselyyn osallistuneen henkilön tiedot eivät tallentuneet Internet-kyselyssä siten, että henkilö voitaisiin tunnistaa jälkikäteen. Kaikilla oli
sama salasana, jolla he pääsivät täyttämään lomakkeen. Salasanalla haluttiin varmistaa, ettei lomaketta voineet täyttää sellaiset, jotka eivät kuuluneet tutkimusjoukkoon. Osallistujat saivat halutessaan ilmoittaa yhteystietonsa arvontaa varten,
tietoa ei kuitenkaan käytetty muussa yhteydessä kuin uusintakyselyn kohderyh90

män määrittämisessä. Niihin kuntiin ei lähetetty postikyselyä, joiden johtajien
yhteystiedot oli saatu Internet-kyselyyn vastaamisen yhteydessä.
Mittarin laadinta ja luotettavuden arviointimenetelmät
Aineistonkeruuta varten laadittiin kyselylomake, jonka osiot muodostettiin teoreettisen viitekehyksen ja aikaisempien aiheeseen liittyvien mittareiden analyysin
pohjalta. Mittarin laatimisessa hyödynnettiin sosiaali- ja terveystoimen johtamista
ja johtamisosaamista koskevia kansallisia ja kansainvälisiä tukimuksia ja mittareita, kuten Niiranen (1995), Krejci & Malin (1997), Lane & Ross (1998), Aaltonen
(1999), Gillespie, Kurz, Mcbride & Schmitz (2000), Thompson & Harrison
(2000), Wright ym. (2000). Internet-lomakkeen osalta merkittävä tekijä vastaamisen kannalta on yhteyksien toimivuus. Yhteyttä testattiin vuonna 2003 yleisimmin
käytössä olleilla selaimilla, kuten Firefoxilla, Operalla, Internet Explorerilla, Mozillalla, Netscapella ja Safarilla.
Lomakkeessa oli sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä yhteensä 30. Taustatietoina olivat toimialue, alaisten määrä, kunnan asukasluku, lääni, kunnan sosiaali- ja terveyslautakuntien rakenne ja lähin esimies. Lisäksi taustatietoina kysyttiin viranhaltijan tehtävänimike, nykyisessä tehtävässä toimimisaika, aiempi työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta, syntymävuosi, sukupuoli sekä suoritetut
tutkinnot ja täydennyskoulutus. Näillä tekijöillä on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan yhteyttä johtajan työn sisältöön, rooliin erilaisissa tehtävissä sekä
kompetenssiin. (Korttila & Kukkanen 1999, Niiranen 1995.) Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen jaettiin sisällöllisesti toiminnan kehittämiseen, henkilöstön ja
talouden johtamiseen sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kyselyllä tutkittiin
kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtamista nyt ja lähitulevaisuudessa. (Liite 1.)
Tutkimuksen luotettavuus on verrannollinen mittarin luotettavuuteen. Mittarin sisällön validiteetti kuvaa sitä, vastaavatko mittaukset tutkimuksen teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. (Alkula ym. 1994, Metsämuuronen 2000a, Heikkilä 2001,
Anttila 2005.) Käsitteiden määrittelyvaiheessa tutkija perehtyi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja muihin johtamisen tutkimuksiin. Kysymykset johdettiin
teoreettisesta viitekehyksestä. Mittarin laadintavaiheessa analysoitiin kansallisia
ja kansainvälisiä samaan aiheeseen liittyvien tutkimusten mittareita. Sosiaali- ja
terveystoimen johtajan työn sisältö jaettiin toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön johtamiseen, joka jakautui henkilöstöjohtamisen menetelmien käyttöön ja
henkilöstöhallintoon. Lisäksi johtajan työn sisältönä oli taloushallinto, toiminnan
seuranta sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan
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työssä tarvitsemat kompetenssit muodostuivat aiheeseen liittyvien tutkimusten ja
teorian perusteella Toiminnan kehittämisen alueet määriteltiin sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmista ja tutkimuksista Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a,
2001b, 2001c, 2002b, 2003.
Mittarin sisällön validiteetin arvioinnissa käytettiin face-validiteettia, mittaria
arvioitiin ryhmäkeskusteluissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamistehtävissä
toimivien kanssa. Johtamistehtävissä toimivat arvioivat mittarin kattavuutta suhteessa kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen johtamistehtävään. He arvioivat
myös käsitteiden operationaalistamisen. (Alkula ym. 1994, Polit-Hungler 1995,
Metsämuuronen 2000a, Anttila 2005.) Mittarin sisältövaliditeettia parannetaan
esitestauksella (Brink & Wood 1989, Alkula ym. 1994, Metsämuuronen 2000a).
Kymmenen sosiaali- ja terveystoimen esimiesasemassa olevaa täytti lomakkeen
sekä paperiversiona että Internet-yhteydellä. Koevastaajilta pyydettiin kommentit
lomakkeen kysymysten sisällöstä, vastausvaihtoehtojen sopivuudesta sekä wwwsivulomakkeen täyttämisestä. Heitä pyydettiin myös ilmoittamaan www-sivun
toimivuudesta ja mahdollisista ongelmista. Sähköinen vastauslomake toimi koevastaajien mielestä hyvin. Kuntien yleisimmin käytössä olevat selaimet toimivat
myös hyvin testauksessa.
Mittarin reliabiliteettia, kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia arvioitiin
sisäisen johdonmukaisuuden ja pysyvyyden näkökulmista. Reliabiliteettiin vaikuttavat virheet tiedonkeruussa, tietojen syöttämisen vaiheessa sekä tulosten käsittelyvaiheessa. (Alkula ym. 1994, Heikkilä 2001.) Internet-kyselyn vastaukset
kirjautuivat suoraan tietokantaan. Postikyselyn vastaukset tutkija syötti tietokantaan yhdessä tietojenkäsittelyn ammattilaisen kanssa. Aineiston analyysivaiheessa
hyödynnettiin tilastotieteen asiantuntijoiden osaamista.
Kvantitatiivisen aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä SPSS for Windows 13.0
ja 14.0 -tilastolaskentaohjelmalla. Alustavan kuvan muodostamiseksi aineistosta
muuttujia tarkasteltiin frekvenssi- ja prosenttijakaumien sekä muuttujan sijaintia
ja hajontaa kuvaavien tunnuslukujen avulla. Alustavan analyysin perusteella kysymys 15 päätettiin jättää analysoimatta, koska työtehtävien prosenttijakaumat
olivat epäluotettavia niiden epätarkkuuden vuoksi. Työn jakautumista asiakas- ja
hallinnollisten tehtävien välillä kysyttiin myös toisella kysymyksellä, joten asia
saatiin selville. Luokitteluasteikollisten muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin
ristiintaulukoinnin ja Khin-neliötestin, kontingenssikertoimen ja Fischerin tarkan
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testin avulla. Tutkimusaineiston tiivistämiseksi muodostettiin luokitellut muuttujat. (Alkula ym. 1994, Metsämuuronen 2000b, Heikkilä 2001.) Aineistoa tiivistettiin myös yhdistämällä vastausvaihtoehdot, jotka olivat asiasisällöltään samanlaisia. Lisäksi johtamistyön sisältöä ja johtajan kompetenssialueita mittaavista muuttujista muodostettiin summamuuttujat, joiden avulla tarkasteltiin ryhmien välisiä
eroja. Vähintään välimatka-asteikollisten muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin
Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Graafisissa kuvauksissa käytettiin pylväsdiagrammeja ja laatikkojanakuvioita
Jakauman normaalisuutta tutkittiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. Ryhmävertailussa käytettiin kahden toisistaan riippumattoman ryhmän tapauksessa ttestiä ja riippuvissa tapauksissa parittaista t-testiä (Bryman & Cramer 1990, Metsämuuronen 2000b, Ernvall, Ernvall & Kaukkila 2002). Jos muuttuja ei noudattanut normaalijakaumaa, käytettiin parametritonta Mann-Whitneyn U-testiä ja riippuvien otoksien Wilcoxonin testiä. Useamman ryhmän keskiarvot testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla One-Way-ANOVA. Ryhmien parivertailussa
käytettiin Scheffen ja Dunnett T3 -testiä. Jos muuttujat eivät noudattaneet normaalijakaumaa, käytettiin parametritonta Kruskal-Wallisin testiä. (Bryman &
Cramer 1990, Metsämuuronen 2000b, Ernvall, Ernvall & Kaukkila 2002, Holopainen & Pulkkinen 2003.)
Faktorianalyysillä (varimax rotaatio) kartoitettiin muuttujajoukon keskinäisiä
riippuvuuksia ja tiivistettiin analysoitavien muuttujien määrää (Bryman & Cramer
1990, Alkula ym. 1994, Holopainen & Pulkkinen 2003). Henkilöstöhallinnon kysymyksistä muodostui faktorianalyysillä kolme ulottuvuutta, jotka nimettiin hallintotoimet-, virantäyttö- ja palkkaus- ulottuvuuksiksi. Faktorianalyysillä saaduista ulottuvuuksista muodostettiin summamuuttujat, joiden avulla vertailtiin keskiarvoja. Johtamistaidon kysymyksistä muodostettiin kuusi johtamistaitoa kuvaavaa summamuuttujaa, jotka ovat toiminnanjohtamisen, talous- ja henkilöstöjohtamisen kompetenssi, verkostoyhteistyön ja viestinnän sekä projektitoiminnan
kompetenssi ja oman alan ammattitaito.
Avoimet kysymykset analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti sisällön
analyysillä (Polit & Hungler 1995). Vastauksista poimittiin kaikki johtajien valinnan kriteereihin liittyvät lausumat, minkä jälkeen lausumat jaettiin työkokemukseen, toiminnan ja henkilöstön johtamiseen, talousjohtamisen, projektitoiminnan
sekä persoonallisuuden piirteisiin liittyviin alueisiin. Johtamistyön tulevaisuuden
muutoksiin liittyvät lausumat jaettiin talousosaamiseen, toimialueen yhdistämiseen, informaatiotulvaan sekä johtamistaitoihin ja koulutukseen liittyviin aluei93

siin. Lausuman sijoittuminen luokkiin määräytyi siinä ilmenneiden termien mukaan.
5.2.2 Kvalitatiivisen haastattelun suorittaminen ja aineiston analyysi
Tutkimuksen toisessa vaiheessa kvantitatiivisella kyselyllä saatua tietoa syvennettiin sosiaali- ja terveystoimen johtajien teemahaastattelulla. Teemahaastattelu on
tyypillisin tapa kerätä laadullista tutkimusaineistoa. Haastattelulla halutaan syventää survey-kyselyllä saatua tietoa. (Hirsjärvi ym 2007.) Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältöä, tulevaisuuden näkymiä ja työssä tarvittavaa pätevyyttä, joten teemahaastattelu sopi tarkoitukseen
hyvin. Hirsjärven ym. (1997, 2007) mukaan haastattelun etuna on se, että siinä
voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla,
myös aihealueiden järjestystä voidaan vaihdella (myös Eskola & Suoranta 2005).
Tutkijan tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki teemat on käyty läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Etuna on myös se, että vastaajaksi suunnitellut henkilöt saadaan
mukaan tutkimukseen, heidät voi myös tavoittaa myöhemminkin, mikäli siihen
ilmenee tarvetta. (Hirsjärvi ym. 1997, 2007.) Haastatteluun liittyy myös virhelähteitä, jotka voivat aiheutua haastattelijasta, haastateltavasta tai tilanteesta kokonaisuutena (Hirsjärvi ym 1997). Tutkimushaastattelun ajankohta määrittyi haastateltavan aikataulujen mukaan ja ne tehtiin kohdehenkilöiden työpaikalla.
Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu sen joustavuuden ja aihepiirien vapaamman muotoilun vuoksi. Haastattelun teema-alueet olivat tiedossa,
mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys jätettiin määrittelemättä. Teemahaastattelu sopii hyvin silloin, kun haastateltavien määrä on melko pieni. Tässä tutkimuksessa kohderyhmään tuli mukaan viisi sosiaali- ja terveystoimen johtajaa,
jotka olivat työskennelleet vähintään 5 vuotta julkisen sektorin sosiaali- tai terveysalan johtamistehtävissä. Teemat noudattelivat sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn keskeisiä alueita ja niiden sisällä oleviksi aihepiireiksi nousivat asiat,
joista haluttiin lisätietoa. (Liite 2.) Tällä haluttiin varmentaa, täsmentää ja täydentää kyselyllä saatuja tutkimustuloksia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta
haastateltavien kertomat asiat voitaisiin tallentaa mahdollisimman tarkasti nauhojen litterointivaiheessa (Hirsjärvi & Hurme 2000). Haastattelujen kesto vaihteli 41
minuutista 75 minuuttiin.
Aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa asiasta. Aineisto pyritään myös tiivistämään kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Eskola & Suoranta 2005.) Sisällön analyysin tarkoituk94

sena on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa.
Analyysi voi edetä joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. Analyysissa voidaan
analysoida se, mikä on selvästi ilmaistu tai sen lisäksi myös piilossa olevia viestejä. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jonka käsitteistö oli valmiina (Eskola & Suoranta 2005). Deduktiivisen
analyysin runkona käytettiin sosiaali- ja terveysjohtajien työn keskeisiä johtamistyön alueita, jotka olivat: perustehtävän johtaminen ja kehittäminen, henkilöstö-,
ja talousjohtaminen sekä yhteistyön- ja verkostoitumisen johtaminen sekä näillä
alueilla tarvittavat kompetenssit. Aineiston analyysiyksikkönä olivat useamman
lauseen mittaiset lausumat, ajatukselliset kokonaisuudet. (Eskola & Suoranta
2005.)
Haastattelunauhat kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti. Analysoitavaa tekstiä
tuli yhteensä 45 sivua. Tekstit koodattiin teemojen mukaan, minkä jälkeen niitä
tarkasteltiin huolellisesti yleiskäsityksen muodostamiseksi aineiston sisällöstä.
Tavoitteena oli saada esiin johtajan työn erilaiset piirteet ja pätevyysvaatimukset
analyysikehikkoon. Aineistosta poimittiin ajatuskokonaisuudet, jotka kuuluivat
analyysirungon alle. Analyysi eteni ajatuskokonaisuuksia redusoiden, klusteroiden ja abstrahoiden. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Tuomi & Sarajärvi 2006.) Samansisältöiset ajatuskokonaisuudet muodostivat oman kokonaisuuden, ja samaa
asiaa kuvaavat termit koottiin yhteen. Teemahaastattelun laadun keskeinen tekijä
on teemahaastattelun runko. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) Teemojen muodostamisen taustalla olivat kyselytutkimuksessa saadut tulokset. Koska tavoitteena oli
syventää kyselyllä saatua tietoa, teemat muodostuivat tältä pohjalta. Haastatteluajankohta ja paikka tuovat myös omat piirteensä laatuun. Haastatteluajankohta
sovitettiin haastateltavien aikatauluun ja paikkoina olivat heidän työpaikkansa.
Kaksi nauhaa litteroi tutkimusassistentti ja loput tutkija itse. Tutkija tarkasti tutkimusassistentin litteroimat nauhat kuuntelemalla ne uudelleen ja siten varmisti
sisällön oikeellisuuden. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)
Aineiston luotettavuuteen vaikuttaa tiedonantajien valinta. Tiedonantajiksi
valittiin henkilöt, joilla oli useamman vuoden johtamiskokemus. Haastatteluun
osallistuneilla johtajilla oli yli 5 vuoden kokemus sosiaali- /terveysalan johtamisesta. Johtajat työskentelivät keskikokoisissa ja suurissa kunnissa, joten johtajan
työn erilaisten piirteiden esiintuominen mahdollistui. Aineistosta valitaan haastatteluotteiksi sellaiset lausumat, jotka kuvaavat parhaiten haastattelussa esiintulleita
seikkoja. Haastatteluotteiden valinnalla vahvistetaan argumentointia (Hirsjärvi &
Hurme 2000). Niiden avulla monipuolistetaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa
muodostettua kuvaa.
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5.3

Tutkimusjoukon kuvaus

Kyselytutkimukseen osallistui 169 sosiaali- ja terveystoimen johtajaa, joista melkein puolet (40 %) oli Länsi-Suomen läänistä, viidennes (19 %) Etelä-Suomen ja
Itä-Suomen läänistä (20 %), kymmenesosa Lapin (8 %) ja Oulun läänistä (13 %).
Hieman yli kolmannes (36 %) työskenteli ≤ 5000 asukkaan, noin kolmannes
(30 %) 5001–20 000 asukkaan ja yli 20 000 asukkaan kunnassa yli kolmannes
(34 %) tutkimukseen osallistuneista sosiaali- ja terveystoimen johtajista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavista lautakunnista (n=160) yli
kolmannes (38 %) oli erillinen sosiaali- ja terveyslautakunta tai yhdistynyt sosiaali- ja terveyslautakunta (35 %) ja melkein viidennes (17 %) oli jokin muu lautakunta. Muu lautakunta (n=34) oli perusturvalautakunta (15), peruspalvelulautakunta (2), kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (15) sekä sosiaalilautakunta
(8) niissä kunnissa, jotka kuuluivat kuntayhtymiin sekä kunnanhallitus (2).
Sosiaali- ja terveysjohtajien ikä vaihteli 27–66 vuoden välillä keski-iän ollessa 49,7 vuotta. Tutkimukseen osallistuneista yli puolet oli yli 50-vuotiaita, melkein puolet oli ikäluokassa 46–55 ja yli neljännes oli yli 55 vuotta. Koulutukseltaan suurin osa oli korkeakoulututkinnon suorittaneita ja toiminut ennen nykyistä
tehtävää sosiaali- ja terveysalalla. Nykyisessä tehtävässä puolet oli toiminut 5
vuotta tai sitä vähemmän. Puolella oli korkeintaan 10 välitöntä alaista. (Taulukko1.)
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Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot.
Taustatekijät

N

%

158

Ikä
≤35 vuotta

12

8

36–45 vuotta

30

19

46–55 vuotta

72

45

> 55 vuotta

55

28

Sukupuoli

158

nainen

103

65

mies

55

35

Aiempi työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollossa

160

kyllä

140

88

ei

20

12

Koulutustaso

161

Opistoaste

6

4

Alempi korkeakoulu

46

29

Ylempi korkeakoulu

93

58

Yliopistollinen jatkotutkinto

16

10

Alaisten määrä

160

1–5

24

15

6–10

56

35

11–20

39

24

21–50

16

10

> 50

25

16

Nykyisessä tehtävässä toimimisaika

163

0–1 vuotta

36

22

2–5 vuotta

47

29

6–10 vuotta

25

15

11–20 vuotta

35

22

> 20 vuotta

20

12

Tehtävänimikkeinä yli kolmanneksella (37 %) oli perusturva-/sosiaali- ja terveysjohtaja, tai toimialajohtaja, melkein puolella (49 %) sosiaalijohtaja/ -sihteeri,
kymmenesosalla (9 %) johtava lääkäri tai terveyskeskusjohtaja. Kunnan/apulaiskunnanjohtaja, osasto-, talouspäällikkö oli virkanimikkeenä 5 %:lla johtajista (n=164). Sosiaalitoimen johtajia oli yli puolet, yli kolmannes yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajia ja terveystoimen johtajia kymmenesosa (n=162).
Toimialueittain tarkasteltuna sosiaalitoimen johtajista melkein kolmannes oli toiminut tehtävässään 2–5 vuotta, terveystoimen johtajista viidennes 11–20 vuotta ja
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yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista melkein kolmannes oli ollut nykyisessä tehtävässään 0–1 vuotta. (Kuvio3.)

Kuvio 3. Nykyisessä tehtävässä toimimisaika.

Alaisten määrä vaihteli siten, että sosiaalitoimen johtajilla oli useammin alle 10
alaista kuin muilla johtajilla. Kolmanneksella (30 %) sosiaalitoimen johtajista oli
6–10 alaista ja neljänneksellä (26 %) oli 11–20 alaista. Terveystoimen johtajilla
melkein kolmanneksella (27 %) oli 11–20 alaista. Puolella (50 %) yhdistetyn organisaation johtajista oli 6–10 alaista ja viidenneksellä (21 %) alaisia oli 11–20.
Haastatteluun osallistuneet olivat Pohjois-Suomen kunnissa työskenteleviä
sosiaali- ja terveysjohtajia, joilla oli johtamiskokemusta sosiaali- ja terveysalalta
yli 5 vuotta. Kaikilla oli vähintään korkeakoulututkinto, johtamisopintoja he olivat suorittaneet joko työn yhteydessä tai heidän tutkintonsa oli sosiaali-/ terveyshallinnon korkeakoulututkinto. Haastateltavat työskentelivät erikokoisissa kunnissa, kunnan asukaslukua ei ilmoiteta tarkemmin haastateltavien anonymiteetin
säilymiseksi.
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Kyselyyn vastanneet johtajat pitivät yllä ammattitaitoaan johtamistyön kirjallisuuden seuraamisella ja osallistumalla erilaisiin täydennyskoulutuksiin. Suurin
osa sosiaali- ja terveystoimen johtajista seurasi johtajan työhön liittyvää alan kotimaista kirjallisuutta säännöllisesti. Kolmas osa sosiaalitoimen ja yhdistetyn organisaation johtajista ei seurannut säännöllisesti alan kotimaista kirjallisuutta.
Kansainvälistyminen ja globalisaation vaikutusten merkitystä suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tuotu esiin useissa yhteyksissä. Johtajien tietoisuus
kansainvälisistä asioista on myös katsottu tarpeelliseksi. Kyselytutkimukseen
osallistuneet johtajat seurasivat alan kansainvälistä kirjallisuutta vähän. Terveystoimen johtajista 36 % seurasi säännöllisesti kansainvälistä alan kirjallisuutta.
(Taulukko 2.)
Taulukko 2. Kotimaisen ja kansainvälisen johtamistyön kirjallisuuden seuraaminen.
En seuraa
n

Seuraan

%

n

%

Yhteensä
n

%

Kotimaisen kirjallisuuden seuraaminen
Toimialue
Sosiaalitoimi

30

34

57

66

87

100

Terveystoimi

7

50

7

50

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi

14

30

33

70

47

100

Yhteensä

51

34

97

66

148

100

Kansainvälisen kirjallisuuden seuraaminen
Sosiaalitoimi

80

91

8

9

88

100

Terveystoimi

9

64

5

36

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi

39

73

13

25

52

100

Yhteensä

128

83

26

17

154

100

Kolme tärkeintä johtamistyöhön liittyvää kirjallista materiaalia olivat pääasiassa
alan ammattilehdet kuten Sosiaaliturva, Kuntalehti, Socius, Hallinto ja Perusturva. Tieteellisistä julkaisuista, raporteista ja selvityksistä mainittiin mm. Lääkärilehti, Hallinnon tutkimus, Duodecim, Hoitotiede, Janus, Yhteiskuntapolitiikka,
väitöskirjat, Stakesin raportit sekä Kuntaliiton ja Sosiaali-ja terveysministeriön
julkaisut. (Taulukko 3.)
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Taulukko 3. Kotimainen johtamistyöhön liittyvä kirjallisuus.
Kotimaiset lehdet ja kirjallisuus

Mainintojen lukumäärä

Alan ei-tieteelliset julkaisut

48

Tieteelliset julkaisut, lehdet, väitöskirjat

11

Johtamiskirjallisuus, tutkimukset

8

Stakesin raportit/selvitykset

14

STM:n sekä Kuntaliiton julkaisut

11

Yhteensä

93

Kansainvälisestä kirjallisuudesta mainittiin tutkimuksia, lehtiä ja suomennettuja
kirjoja, kuten British Medical Journal, Lancet, Eurocities, Social Nytt, British
Journal of Social Work, ISQUA-Magazine, Social- & hälsovårdsnytt, Nordisk
socialtidskrift, International Journal of Quality Health Care, IPPR in view ja
Handbook of health economics.

100

6

Tutkimuksen tulokset

6.1

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan työn sisältö ja lähiajan
muutokset

6.1.1 Perustehtävän johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan työ on johtaa toimialuettaan siten, että kuntalaiset
saavat perusoikeuksiinsa kuuluvat palvelut. Toimialueen johtamisen kokonaisuuteen sisältyvät palvelujen järjestämisen suunnittelu, organisointi ja seuranta joko
kunnan omana toimintana tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Johtajan haasteena on palvelujen rakenteiden toimivuuden ja palvelujen saatavuuden
turvaaminen sekä henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen. Kustannusten nopea kasvu on tuonut paineita aiempaa taloudellisemman ja kustannusvaikuttavamman toiminnan aikaansaamiseen.
Haastatteluun osallistuvat johtajat kuvasivat työn painottuvan tällä hetkellä
vahvasti muutoksen ja talouden johtamiseen. Meneillään olevan kunta-ja palvelurakenneuudistuksen tuomat haasteet seutukunnallisista palveluista olivat ajankohtaisia kaikissa kohdeorganisaatioissa. Palvelutuotannon uudistukset ja oman organisaation muutosprosessit olivat keskeisellä sijalla johtajien työssä.
”Muutosjohtaminen on yksi ja se, että miten saadaan porukat mukaan, miten
hallitaan muutosvastarintaa, henkilöstöjohtaminen on aika iso asia muutosjohtamisessa.” (H1)
”Kyllä ulkoapäin tuleva paine on selkeästi talous, raha ja sen puute. Kunnasta ulospäin painottuva seudullinen yhteistyö ja Paras-hanke vievät hyvin paljon aikaa.” (H2)
Haastattelussa johtajia pyydettiin kuvaamaan johtamista asiantuntijaorganisaation
johtamisen näkökulmasta. Asiantuntijuuden arvostaminen ja tunnustaminen on
tärkeää samoin kaikkien osapuolten kuuleminen asioiden valmistelu ja päätöksentekovaiheessa. Johtajat pitivät tärkeänä toimialan tuntemusta varsinkin lähijohtajien työssä, korkeammalla johtotasolla tarvitaan toimialan tuntemusta, mutta substanssin erityisalalla ei ole niin suurta painoarvoa. Asiantuntijaorganisaation johtamisessa on tärkeää luoda selkeät toimintalinjat ja vastuun rajat.
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”Voimakkaiden professioiden organisaatiossa johtajalla pitää olla jonkunlainen substanssituntemus. Mitä korkeammalle mennään niin, sitä vähemmän
substanssijohtajia ollaan, mutta lähijohtajilta varsinkin vaaditaan asiantuntijuutta, että saa hyväksynnän myös kentältä.” (H1)
”Tärkeää on arvostaa eri asiantuntijuutta. Tärkeää, että asiantuntijoita
kuunnellaan ennen kuin tehdään lopulliset johtopäätökset, päätökset tehdään
yhdessä. Tarvitaan selkeät tehtäväkuvat, ettei tule päällekkäisyyksiä, mikä on
ylilääkärin tehtävä ja mikä terveydenhuollon johtajan tehtävä. Asiantuntijaorganisaation johtaminen on hyvin herkkää aluetta, substanssiosaaminen tulee heiltä. Haasteena on se, miten koordinoidaan ja yhteen sovitetaan asiat
päämäärien ja velvoittavien asetusten mukaisesti.” (H3)
Kvantitatiivisen kyselyn sosiaali- ja terveystoimen kehittämiseen liittyvät osiot
muodostuivat sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen analyysin perusteella.
Kehittämisalueiksi nousivat palvelujen laadun ja asiakaslähtöisen toiminnan ja
palveluketjujen kehittäminen, palveluorganisaatioiden yhdistyminen, seutukuntayhteistyön, tietoteknologiaan ja tietoturvaan liittyvien taitojen kehittäminen, kansainvälinen yhteistyö, tutkimustyön sekä osaamiskeskusten perustaminen.
Palvelujen laadun kehittäminen on korostunut strategia-asiakirjoissa 90luvulta lähtien. Myös laatujohtamisen periaatteet ovat olleet eräänä johtamisen
viitekehyksenä julkisella sektorillakin. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan tehtävien kuvauksissa on palvelujen laatu mainittu johtajien työn vastuualueena. Kyselytutkimuksessa palvelujen laadun kehittämistoiminta oli samansuuntaista kaikilla
toimialueilla eikä johtajien rooleissa ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan pienten kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat olivat useammin
työryhmän jäseninä kuin keskikokoisen kunnan sosiaali- ja terveysjohtajat. Vastuullisessa roolissa toimi useimmin keskikokoisen kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja. Ryhmien välinen ero on suuntaa antava (C=0.25, p=0.098). (Taulukko 4.)

102

Taulukko 4. Palvelujen laadun kehittäminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

18

30

17

29

13

22

11

19

59

100

5001–20 000

18

25

11

15

24

33

19

27

72

100

> 20000

12

39

3

9

12

39

4

13

31

100

Yhteensä

48

30

31

19

49

30

34

21

162

100

Asiakaslähtöinen toiminta on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja sen edistäminen on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen painopistealueena jo
1990-luvulta lähtien. Asiakkaiden asemaa on tarkoitus vahvistaa edelleen. Tämän
alueen kehittämistoiminnassa toimialueiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.33, p=0.004). Pienten kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista useampi kuin suurimpien kuntien johtajista toimi vastuullisessa roolissa
asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä. Suurin osa isoimpien kuntien johtajista huolehti resurssit muille. (Taulukko 5.)
Taulukko 5. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

18

31

14

24

10

17

16

28

58

100

5001–20000

18

25

9

13

28

39

16

23

71

100

> 20000

6

19

2

6

19

61

4

13

31

100

Yhteensä

42

26

25

16

57

36

36

22

160

100

Palveluketjujen kehittäminen on tärkeää toiminnan sujuvuuden parantamisessa.
Palveluketjujen kehittäminen edesauttaa päällekkäisyyksien poistamisen ja siten
mahdollistaa myös kustannusten vähentämisen. Sosiaalitoimen ja yhdistetyn organisaatioiden johtajista yli neljännes (26 %) katsoi palveluketjun kehittämistyön
tulevaisuuden toiminnaksi. Hieman yli neljännes (26 %) sosiaalitoimen ja yhdistyneen organisaation johtajista (27 %) toimi palveluketjun kehittämisessä työryhmän jäsenenä, vastaavasti terveysjohtajista hieman yli kolmannes (36 %) oli
työryhmän jäsen. Resurssien turvaamisen jollekin muulle henkilölle huolehti
hieman yli neljännes sosiaalitoimen (27 %) ja terveystoimen johtajista (29 %) ja
kolmannes yhdistetyn organisaation johtajista (33 %) (n=160).
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvä kehittämistoimintaa tutkittiin toimialojen välisen yhteistyön, yhteistyön muiden palveluntarjoajien kanssa sekä seutukunnallisten yhteistyömallien kehittämisen näkökulmasta. Suositus
alueellisiin ja seutukunnallisiin palveluihin on ollut useissa asiakirjoissa vuosituhannen alusta lähtien palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi.
Sektoreiden välisen yhteistyön lisäämisen tarve on useissa tutkimuksissa todettu tarpeelliseksi asiakkaan kokonaisvaltaisemman palvelun kehittämiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnallisten palvelujen kehittämisessä
toimialueiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.44, p<0.001). Sosiaalijohtajat vastasivat useammin kuin muut, että tällaista kehittämistyötä ei ole meneillään tai että se on tulevaisuuden toimintaa. Melkein puolet sosiaalijohtajista ja
puolet terveystoimen johtajista toimi työryhmän jäsenenä. Yhdistetyn organisaation johtajat toimivat useimmin vastuullisessa roolissa. Toimialueiden väliset erot
esitetään taulukossa 6.
Taulukko 6. Yhteistoiminnallisten palvelujen kehittäminen toimialueilla.
Toimialue

Sosiaalitoimi

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

25

27

41

45

4

4

22

24

92

100

Terveystoimi

0

0

7

50

6

43

1

7

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja

10

19

11

20

6

11

27

50

54

100

35

22

59

37

16

10

50

31

160

100

terveystoimi
Yhteensä

Kun asiaa tarkasteltiin erikokoisten kuntien näkökulmasta, ryhmien välillä oli niin
ikään tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.31, p=0.007). Pienissä kunnissa toiminta
oli useammin tulevaisuuden toimintaa kuin muissa kunnissa, keskikokoisissa
kunnissa melkein viidennes ja suurimmissa kunnissa joka kymmenes vastasi näin.
Suurimpien kuntien johtajat toimivat useimmin vastuullisessa roolissa (48 %)
kuin muut, keskikokoisten kuntien johtajista kolmannes (34 %) oli vastuullisessa
roolissa. Työryhmänjäsenenä puolestaan toimivat puolet (48 %) pienempien kuntien ja kolmannes (34 %) keskikokoisten kuntien sekä neljännes (26 %) suurimpien kuntien johtajista (n=162).
Seutukunnallisten yhteistyömallien kehittämiseen kuntia on kannustettu palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Seudullinen yhteistyö
tulee lisääntymään palvelurakenteen uudistuksen myötä. Kyselytutkimuksessa yli
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puolet sosiaalitoimen johtajista ja melkein puolet sekä terveystoimen että yhdistetyn organisaation johtajista olivat työryhmän jäseninä. Yhdistetyn organisaation
johtajat toimivat useimmin vastuullisessa roolissa. Noin viidennes sosiaalitoimen
ja terveystoimen johtajista vastasi, ettei seutukuntayhteistyömallien kehittämistä
ollut meneillään tai se oli suunniteltu tulevaisuuden kehittämistoiminnaksi (Liite
3, Taulukko 30.)
Haastatteluun osallistuneet johtajat kuvasivat seutukuntayhteistyön lisääntyneen erilaisten palvelurakenneuudistukseen yhteydessä olevien hankkeiden kautta.
”Meillä on seudun hankkeet, joissa ollaan mukana. Yleensä seudun yhteistyö
ja palveluiden yhdessätekeminen ja yhteensovittaminen vie runsaasti aikaa.”
(H2)
Palvelujen tuottamisen monipuolistamiseen liittyy myös yhteistoiminta yksityisen
ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajien kanssa. Palvelujen ostaminen ja kilpailuttaminen ovat lisääntyneet viimevuosina. Kyselyn ajankohtana palvelujen
tuottamiseen yhteistoiminnassa melkein viidennes sosiaalitoimen ja yhdistetyn
organisaation johtajista ja yli kolmannes terveystoimen vastasi, että yhteistoimintaa ei ole meneillään tai se on suunniteltu tulevaisuuden kehittämistoiminnaksi.
Työryhmän jäseninä toimi noin kolmannes sekä sosiaalitoimen että terveystoimen
johtajista sekä viidennes yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista (n=161).
Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ilmeni, että suurimpien kuntien johtajat toimivat useammin vastuullisessa roolissa kuin pienten kuntien johtajat. Ryhmien
välillä oli suuntaa antava ero (C=0.25, p=0.091). (Taulukko 7.)
Taulukko 7. Palvelujen tuottaminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

suunnitteilla

Muu taho

jäsen

Vastuullinen

tekee

Yhteensä

rooli

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

14

24

21

35

10

17

14

24

59

100

5001–20 000

14

19

21

29

14

19

24

33

73

100

> 20000

4

13

4

13

6

19

17

55

31

100

Yhteensä

32

20

46

28

30

18

55

34

163

100

105

Haastattelussa johtajat sanoivat yhteistyön tapahtuvan pääasiassa ostopalvelujen
yhteydessä, kolmannen sektorin rooli nähtiin tärkeänä palvelujen täydentäjänä,
roolin nähtiin korostuvan tulevaisuudessa.
“Kunnan perinne on se, että ollaan totuttu tämmöiseen toimintamalliin, että
on muitakin toimijoita. Yksityisten päiväkotien osuus näyttää kasvavan koko
ajan ja vanhuspuolella ostetaan yksityisiä asumispalveluita. Lasten ja nuorten puolella on vahva yhteistyö Nuorten Ystävien kanssa, heidän kanssaan on
ollut yhteinen sopimus meidän ja sivistystoimen kanssa jo useiden vuosien
ajan. He ovat mukana perhe- ja nuorisotyössä omalla panoksellaan.” (H2)
Palvelurakenteen uudistamisen eräänä kehittämissuuntana on esitetty organisaatioiden yhdistämistä. Tämän alueen kehittämiseen suhtauduttiin kriittisemmin sekä
toimialueittain että erikokoisissa kunnissa. Palveluorganisaatioiden yhdistämisessä toimialojen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.30, p=0.017). Sosiaalitoimenjohtajista yli puolet, terveystoimen johtajista viidennes ja yhdistetyn organisaation johtajista lähes puolet vastasi, ettei tämäntyyppistä kehittämistyötä
ollut meneillään. Yhdistetyn organisaation johtajista kolmannes toimi vastuullisessa roolissa. (Taulukko 8.)
Taulukko 8. Palveluorganisaatioiden yhdistyminen toimialueilla.
Toimialue

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

53

57

22

24

5

5

13

14

93

100

Terveystoimi

3

21

6

43

2

15

3

21

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja

23

44

7

13

5

10

17

33

52

100

79

50

35

22

12

7

33

21

159

100

Sosiaalitoimi

terveystoimi
Yhteensä

Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä ei ollut eroa. Pienten kuntien
sosiaali- ja terveystoimen johtajista yli puolet (58 %) sekä keskikokoisen kunnan
että suurimpien kuntien johtajista melkein puolet (45 %) vastasi, että tällaista kehittämistyötä ei ole meneillään.
Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehittyminen sosiaali- ja terveysalalla on
tuonut uusia haasteita teknologian hyödyntämiselle. Tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön liittyy olennaisesti myös tietoturvakysymykset. Tutkimuksissa on todettu puutteita sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön tietoteknologian käyttövalmiuksissa. Johtajan tehtävänä on turvata organisaation osaaminen tällä alueella.
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Toimialueen ja kuntakoon mukaisessa tarkastelussa tietoteknologian tietojärjestelmien hyödyntämisen osalta johtajat vastasivat samansuuntaisesti. Noin kolmannes kaikista vastaajista vastasi tämän alueen kehittämisen olevan jonkun
muun vastuulla tai ettei tähän liittyvää kehittämistoimintaa ollut meneillään. Sosiaalitoimen johtajat vastasivat useammin kuin muut, ettei tämän alueen kehittämistä ole meneillään. Johtajien roolit painottuivat samansuuntaisesti kaikilla toimialueilla. (Taulukko 9.)
Taulukko 9. Tietoteknologian tietojärjestelmien hyödyntäminen toimialueilla.
Toimialue

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

31

34

23

25

28

30

10

11

92

100

Terveystoimi

2

14

3

22

6

43

3

21

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja

14

26

14

26

22

41

4

7

54

100

47

29

40

25

56

35

17

11

160

100

Sosiaalitoimi

terveystoimi
Yhteensä

Työntekijöiden tietoteknologian käyttövalmiuksien lisäämisen kohdalla toimialueiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa johtajien roolit vaihtelivat siten, että pienissä kunnissa kolmanneksen
mukaan ei ollut kehittämistoimintaa tällä alueella. Keskikokoisten ja suurimpien
kuntien johtajien roolina yli puolella oli resurssien jakaminen jollekin muulle.
Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (C=0.30, p=0.010). (Taulukko
10.)
Taulukko 10. Työntekijöiden tietoteknologian käyttövalmiuksien lisääminen kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

20

34

10

17

21

35

8

14

59

100

5001–20000

12

17

11

15

42

58

7

10

72

100

> 20000

3

9

2

7

24

77

2

7

31

100

Yhteensä

35

22

23

14

87

54

17

10

162

100

Tietoturvakysymykset ovat tärkeitä myös johtamisen näkökulmasta. Johtaja vaikuttaa resurssien kohdentamiseen omalla päätöksellään. Sähköinen asiointi kasvaa koko ajan ja tietoturvan merkitys korostuu entisestään. Tietoturvan teknisestä
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valmiudesta huolehtivat alan asiantuntijat. Ihminen on tietoturvan heikoin lenkki,
joten hänen toimintansa vaikuttaa oleellisesti tietoturvan toteutumiseen organisaatiossa. Tietoturvan kehittämiseen sosiaalitoimen johtajat (38 %) vastasivat useammin kuin muut, ettei kehittämistoimintaa ole meneillään. Terveystoimen johtajista melkein puolet toimi vastuullisessa roolissa tietoturvan kehittämistyössä, kun
muiden alojen johtajilla joka kymmenellä oli vastuullinen tehtävä. Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (C=0.30, p=0.025). (Liite 3. Taulukko 31.)
Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa myös ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.31, p=0.002). Pienten kuntien johtajat vastasivat useimmin, ettei
tietoturvaan liittyvää kehittämistyötä ole meneillään. Suurimpien kuntien sosiaalija terveysjohtaja toimi useammin työryhmissä kuin pienempien kuntien johtajat.
(Taulukko11.)
Taulukko 11. Tietoturvan kehittäminen erikokoisissa kunnissa (n=161).
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

30

52

8

14

13

23

6

11

57

100

5001–20 000

20

27

14

19

31

43

8

11

73

100

> 20000

3

10

9

29

12

39

7

22

31

100

Yhteensä

53

32

31

19

56

35

21

13

161

100

Tutkimustyön tekeminen tapahtuu yleensä projektien yhteydessä tai liittyy johtajien oman tutkimuksen tekemiseen. Yleensä toimialueilla tehtävät tutkimukset tekee jokin ulkopuolinen taho. Projekteja johtaa usein ulkopuolinen toimija eikä
siten organisoida kohdeorganisaatiossa. Tutkimustyöhön liittyvä osaaminen nähdään tärkeänä osana johtamista, sillä näyttöön perustuva toiminta edellyttää taitoa
soveltaa tieteellistä tietoa käytäntöön. Tulosten mukaan tutkimuksen tekeminen
toimialueilla oli vähäistä. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välinen
ero oli tilastollisesti merkitsevä (C=0.36, p=0.001). Pienissä kunnissa ei tehty
tutkimustyötä, kolmannes suurimpien kuntien johtajista antaa tutkimustyöhön
resurssit jollekin toiselle ja viidennes toimii vastuullisessa roolissa. Kuntien väliset erot ilmenevät taulukosta 12.
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Taulukko 12. Tutkimustyön tekeminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

42

71

5

8

8

14

4

7

59

100

5001–20000

38

54

8

11

18

25

7

10

71

100

> 20000

6

19

9

29

10

32

6

20

31

100

Yhteensä

86

53

22

14

36

22

17

11

161

100

Osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea kuntia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta on käynnistynyt vuoden 2002 alussa. Tutkimusajankohtana osaamiskeskusten perustaminen oli meneillään eikä
toiminta ollut vielä kovin vakiintunutta. Tutkimukseen osallistuneiden johtajien
vastauksissa toimialoittain tarkasteltuna ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti
merkitsevää eroa. Sosiaali- ja terveysjohtajien vastausten mukaan osaamiskeskusten perustaminen ei ollut ajankohtaista tutkimusajankohtana tai se oli suunniteltu
tulevaisuuden kehittämistoiminnaksi. Lähes puolet (46 %) sosiaalitoimen johtajista ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista (47 %) sekä yli puolet (64 %)
terveystoimen johtajista oli tätä mieltä (n=159).
Kansainvälistä yhteistyötä toimialoilla ei ollut, kaksi kolmasosaa (73 %) kaikista johtajista vastasi, ettei kansainvälistä yhteistyötä ollut. Sosiaalitoimen johtajista kolme neljännestä (76 %), terveystoimen johtajista yli kolme neljännestä
(79 %) ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista yli puolet (66 %) vastasi,
ettei kansainvälistä yhteistyötä ollut. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä on eroa. Kansainväistä yhteistyötä tehdään eniten yli 20 000 asukkaan
kunnissa, viidennes (23 %) johtajista toimi vastuullisessa roolissa ja kolmannes
(29 %) turvasi resurssit jollekin toiselle.
Yhteenveto perustehtävän johtamisen ja kehittämisen tutkimustuloksista
Perustehtävän johtamisessa painottuu muutoksen johtaminen ja palvelurakenteeseen liittyvät uudistukset. Sosiaali- ja terveystoimen kehittämishaasteet liittyvät
palvelutoiminnan laadun, palvelujen järjestämisen, teknologian hyödyntämisen ja
tietoturvan kehittämiseen. Toimialueiden ja kuntakoon välillä erot löytyivät laadun ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä. Pienemmissä kunnissa oli vähemmän asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä kuin muissa kunnissa. Pienimpien kuntien johtajat toimivat muita useammin vastuullisessa roolissa asiakasläh109

töisen toiminnan kehittämistyössä. Muut tekivät yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa terveystoimea enemmän. Yhteistyön arvioitiin lisääntyvän
tulevaisuudessa. Pienissä kunnissa ja sosiaalitoimessa tehtiin toimialojen yhteisten palvelujen kehittämistä vähemmän kuin muissa organisaatioissa. Sosiaali- ja
terveystoimen palveluorganisaatioiden yhdistyminen ei ollut ajankohtaista vuonna
2003. Terveystoimi teki hieman muita vähemmän yhteistyötä seutukunnallisten
palvelujen kehittämisessä. Haastatteluun osallistuneet johtajat vastasivat seutukuntayhteistyön kasvaneen palvelurakenneuudistuksen myötä. Tietoteknologian
hyödyntäminen ja tietoturvan kehittämien oli vähäisempää sosiaalitoimessa kuin
muilla alueilla ja puolet pienimpien kuntien johtajista vastasi tämän alueen kehittämisen olevan tulevaisuuden toimintaa. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan toiminta kehittämistyössä oli useimmin työryhmän jäsenyys tai resurssien turvaaminen muille. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien johtajat toimivat muita useammin vastuullisessa roolissa kehittämistyössä.
6.1.2 Henkilöstöjohtaminen
Johtajan tehtävään on sisältynyt klassisten johtamisteorioiden ajoista lähtien henkilöstön kehittäminen, työhön motivointi ja kannustaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen liittyvissä selvityksissä ja tutkimuksissa on korostunut
henkilöstön hyvinvointiin, työhön motivointiin ja kannustamiseen sekä osaamisen
johtamiseen liittyvät kysymykset. Kyselytutkimuksessa tutkittiin tulos- ja kehityskeskustelujen, toimialueen pitkäjänteisen koulutussuunnitelman, työntekijöiden henkilökohtaisten koulutus- ja urasuunnitelmien, työn tuloksen arvioinnin,
tehtävien ja vastuun delegoinnin, työtehtävien monipuolistamisen, joustavien työaikajärjestelyjen sekä kannustavan palkkauksen toteutumista. Teemahaastattelulla
kyselyssä saatua tietoa syvennettiin henkilöstöstrategian, työhyvinvoinnin edistämisen, työhön motivoinnin ja kannustamisen sekä osaamisen kehittämisen näkökulmasta.
Henkilöstövoimavarajohtamisen perusteet luodaan henkilöstöstrategiassa,
jossa organisaation henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen vaikuttavia tekijöitä
tarkastellaan tulevaisuuden näkökulmasta, siinä tehdään suunnitelmat tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Kaikissa haastatteluun osallistuneiden johtajien organisaatioissa ei vielä ollut omaa henkilöstöstrategiaa vaan se oli suunnitteilla tai laadinnan alla. Osalla sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstrategia oli osana koko
kunnan/ kaupungin strategiaa, jossa henkilöstötilinpäätöstietojen avulla seurattiin
mm. henkilöstön koulutuksen liittyviä asioita, työilmapiiriä ja työhyvinvoinnin
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osatekijöitä. Henkilöstötilinpäätöksestä saatavia seurantatietoja pidettiin tärkeänä
muutosprosessin etenemisen näkökulmasta. Johtajat toivat esiin, että suuret organisaatiomuutokset aiheuttavat stressiä ja sairauspoissaolojen kasvua. Henkilöstöstrategiaa pidettiin tärkeänä tulevaisuuteen valmistautumisessa. Henkilöstön eläköitymiseen ja osaamisvaatimusten muuttumiseen tulee varautua hyvissä ajoin
laatimalla pitkäntähtäimen suunnitelmia.
“Kaupungin keskushallinnossa on tehty henkilöstöstrategia ja se on meidän
palvelustrategian osa. Kaikki kulminoituu 2010 strategiassa olevaan visioon.
Keskushallinnossa tehdään henkilöstötilinpäätös, josta saadaan myös raportit.” (H3)
“Henkilöstösihteeri vastaa siitä, siinä seurataan henkilöstön määriä, koulutuksessa käyntiä. Siinä katsotaan koko kunnan tasolla tietyt linjat, poissaolot,
sairastavuus, työterveyspalvelujen käyttö, työilmapiiri, työsuojelulliset asiat
ja henkilökunnan työtyytyväisyysmittaukset.” (H4)
Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Työhyvinvointi on yhteydessä työssäjaksamiseen ja motivoitumiseen, mikä puolestaan vaikuttaa työn tuloksellisuuteen. Työyhteisön hyvinvoinnin
kehittämiseen ovat ohjanneet myös monet informaatio-ohjauksen asiakirjat. Kyselytutkimuksessa johtajien toiminnan välillä oli suuntaa antava ero (C=0.26,
p=0.070), kun taustamuuttujana oli kuntakoko. Pienissä kunnissa kolmasosa johtajista toimi työryhmän jäsenenä tai vastuullisessa roolissa. Keskikokoisen kunnan johtajista lähes puolet ja suurissa kunnissa kolmasosa johtajista toimi vastuullisessa roolissa. Suurimpien kuntien johtajista viidennes vastasi, ettei kehittämistoimintaa ollut meneillään. (Taulukko 13.)
Taulukko 13. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

15

27

17

30

6

11

18

32

56

100

5001–20 000

10

14

18

25

12

17

32

44

72

100

> 20000

6

20

5

17

10

33

9

30

30

100

Yhteensä

31

20

40

25

28

18

59

37

158

100

Haastattelussa johtajat pitivät tärkeänä henkilöstön työhyvinvointiin panostamista. Työhyvinvoinnin kartoitusten perusteella työterveyshuollon kanssa laadittiin
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suunnitelmia työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kunnat tukivat
myös henkilöstön omatoimista työkyvyn ylläpitämistä.
”Meillä on koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointiin liittyvä kahden vuoden
projekti työterveyden kanssa. Toiminta painotettiin sellaisiin yksiköihin, joissa nähtiin alkukartoituksen perusteella suuremmat haasteet. Niissä on yleensä suuremmat paineet lähinnä asiakastyön suunnalta. Alku- ja loppukartoituksen perusteella on nähty, että se on tuottanut tulosta. Työterveyshuolto ulkoistettiin tänä vuonna ja sitä vahvistettiin reippaasti.”(H2)
“Tyky- toiminta, jumppaa, myös liikuntalippuja saa käyttöön. Virkistyspäivästä on käyty keskustelua, kun kaikki eivät osallistu siihen eivätkä siten hyödy
siihen varatuista resursseista.” (H4)
Henkilöstövoimavarajohtamisen keskeisin johtamisväline on kehityskeskustelu,
joka suositellaan pidettävän kerran vuodessa. Kehityskeskustelut ovat kuuluneet
henkilöstöjohtamisen sisältöalueeseen jo pitkään ja niiden merkitys osaamisen
johtamisen välineenä on nähty tärkeäksi, sillä kehityskeskusteluissa kartoitetaan
henkilön osaamista ja kiinnostusta oman työnsä kehittämiseen. Kehityskeskusteluun sisältyy myös työn arviointi ja molemminpuolinen palautteen antaminen.
Alaisten kanssa tulos- tai kehityskeskusteluja sosiaalitoimen johtajista lähes puolet (47 %) kävi harvoin. Säännöllisesti kehityskeskustelut toteutuivat yli puolella
terveystoimen (64 %) ja yhdistetyn organisaation johtajista (69 %) (n=161).
Ryhmien välinen ero oli suuntaa antava (C=0.23, p=0.073). Pienimpien kuntien
johtajista suurin osa toteutti tulos- ja kehityskeskusteluja harvoin. Yli 20 000
asukkaan kuntien johtajista melkein kaikki toteuttivat kehityskeskustelut säännöllisesti. Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (C=0.38, p<0.001). (Taulukko 14.)
Taulukko 14. Tulos- ja kehityskeskustelujen toteutuminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

harvoin

säännöllisesti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

4

7

37

63

18

30

59

100

5001–20 000

6

8

21

29

46

63

73

100

> 20000

1

3

5

16

25

81

31

100

Yhteensä

11

7

63

39

89

54

163

100
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Toimialueen pitkäjänteisen koulutussuunnitelman tarkoituksena on turvata organisaation osaaminen muuttuvissa olosuhteissa. Koulutussuunnitelma on osa osaamista tukevaa henkilöstöstrategiaa mahdollistaen henkilöstön urakehityksen horisontaalisessa ja vertikaalisessa suunnassa. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnasta suuri osa jää eläkkeelle tämän vuosikymmenen lopulla, joten siihen tulisi valmistautua hyvissä ajoin. Pitkäjänteisellä koulutussuunnitelmalla voidaan
varautua suunnitelmallisesti eläköitymisen yhteydessä syntyvään osaamisvajeeseen. Toimialueen pitkäjänteisiä koulutussuunnitelmia ei tehty kovin usein millään toimialueella. Sosiaalitoimen johtajista yli puolet (52 %) samoin kuin yhdistetyn organisaation johtajista melkein puolet (44 %) ja yli kolmannes (36 %) terveystoimen johtajista ilmoitti, ettei pitkäjänteisiä koulutussuunnitelmia tehdä tai
niitä tehdään harvoin (n=161). Kuntakoon ollessa taustamuuttujana ryhmien väillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.23, p=0.005). Suurimpien kuntien johtajista kolmannes vastasi, että toimialueen pitkäjänteinen koulutussuunnitelma tehdään säännöllisesti. Muissa kunnissa melkein puolet johtajista vastasi, ettei niitä
tehdä, samoin vastasi suurimpien kuntien johtajista melkein kolmannes. (Taulukko 15.)
Taulukko 15. Toimialueen pitkäjänteinen koulutussuunnitelman toteutuminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

harvoin

säännöllisesti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

34

58

22

37

3

5

59

100

5001–20 000

34

47

30

41

9

12

73

100

> 20000

9

29

12

39

10

32

31

100

Yhteensä

77

47

64

40

22

13

163

100

Työntekijöiden henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma on myös osa suunnitelmallista osaamisen johtamista. Työntekijän koulutussuunnitelmalla mahdollistetaan työn hallinta, edistetään työssäjaksamista ja sitoutumista. Niiden laadinnan osalta vastauksissa kävi ilmi, että suunnitelmia tehdään vähän. Kuntakoon
mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.
Puolet (49 %) pienten kuntien johtajista vastasi, ettei henkilökohtaiset koulutusja urasuunnitelmat toteudu, suurimpien kuntien johtajista yli puolet (55 %) vastasi
niiden toteutuvan harvoin (n=163). Toimialueittain tarkasteltuna ryhmien välillä
oli tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.24, p=0.044). Sosiaalitoimessa koulutus- ja
urasuunnitelmat jätettiin tekemättä useammin kuin muilla toimialueilla. Terveys113

toimessa ne toteutuivat useammin säännöllisesti kuin muilla toimialueilla. (Kuvio
4.).

Kuvio 4. Työntekijöiden henkilökohtaisen koulutus- ja urasuunnitelman toteutuminen
toimialueilla (n=161).

Haastatteluissa johtajat pitivät tärkeänä osaavaa henkilöstöä ja tulevaisuuden
osaamistarpeisiin perustuvaa koulutussuunnittelua. Osaava henkilöstö oli kirjattuna myös tuloskortteihin.
“Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, minkälaista työvoimaa ja osaamis-ja
koulutustasoa tarvitaan. Meillä on tarkoituksena ihan systemaattisesti korottaa koulutustasoa. Me ollaan tekemässä suunnitelmaa ja toimenpiteitä, että
me saadaan henkilöstön koulutusasiat ja täydennyskoulutukset ajan tasalle.”
(H1)
Henkilökunnan työtuloksia arvioidaan yleensä kehityskeskustelujen yhteydessä.
Tämän kautta työntekijät saavat palautetta työstään. Palautteen saaminen on tärkeä työntekijän työhön sitoutumisessa ja motivoinnissa. Tutkimusten mukaan
työntuloksia arvioidaan melko vähän julkisella sektorilla. Suurimmissa kunnissa
henkilökunnan työtuloksia arvioitiin säännöllisesti useammin kuin muissa kunnissa. Pienissä kunnissa johtajista neljännes vastasi, ettei työtuloksien arviointi toteudu ja yli puolet, että se toteutuu harvoin. 5001–20 000 asukkaan kuntien sosi114

aali- ja terveysjohtajista melkein kolmannes arvioi työtuloksen säännöllisesti.
Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (C=0.32, p=0.001). (Taulukko
16. )
Taulukko 16. Henkilökunnan työntuloksien arviointi erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

harvoin

säännöllisesti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

15

25

39

66

5

9

59

100

5001–20 000

25

34

26

36

22

30

73

100

> 20000

5

16

14

45

12

39

31

100

Yhteensä

45

28

79

49

39

24

163

100

Tehtävien ja vastuun delegointi on eräs tapa monipuolistaa työnkuvaa ja siten motivoida työntekijöitä työhönsä. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden muutosten yhteydessä on tuettu tehtävien ja vastuun delegointia, joka on keino myös
johtajan työn kuormittavuuden vähentämiseen. Delegointia tapahtui paljon, yli
puolet (70 %) sosiaalitoimen ja (64 %) terveystoimen sekä yhdistetyn organisaation (72 %) vastasi, että delegointia tapahtuu säännöllisesti (n=160). Myös erikokoisissa kunnissa tehtäviä delegoitiin paljon, ≤ 5000 asukkaan kunnissa (67 %),
5001–20 000 asukkaan kunnissa (70 %) ja > 20 000 asukkaan kunnissa (77 %)
johtajista delegoi tehtäviä alemmalle tasolle säännöllisesti. Työn laajentaminen,
työtehtävien monipuolisuuden lisääminen muilla keinoin on myös todettu tärkeäksi työssä viihtymiselle. Työn laajentamista tapahtui kaikilla toimialueilla. Sosiaalitoimen johtajista yli kolmannes, terveystoimen johtajista yli puolet ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista melkein puolet vastasi, että työtehtävien
monipuolistamista tapahtuu harvoin. (Taulukko 17.)
Taulukko 17. Työtehtävien monipuolistaminen toimialueilla.
Toimialue

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

harvoin

säännöllisesti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

22

24

36

39

35

38

93

100

Terveystoimi

3

23

7

54

3

23

13

100

Yhdistetty sosiaali- ja

10

20

21

40

21

40

52

100

35

22

64

41

59

37

158

100

Sosiaalitoimi

terveystoimi
Yhteensä
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Joustavat työaikajärjestelyt liittyvät työajan hallintaan ja työstressiin. Joustavat
työajat vähentävät työstressiä ja vaikuttavat siten myös työssä jaksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on kehoittanut lisäämään työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa. Perheen ja työn yhdistäminen onnistuu paremmin
joustavilla työaikajärjestelyillä. Joustavat työajat toteutuivat sosiaalitoimessa harvoin (41 %) ja säännöllisesti (41 %), terveystoimessa harvoin (43 %) ja säännöllisesti (29 %) sekä yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa harvoin (26 %) ja
säännöllisesti (51 %). (n=158). Kuntakoon ollessa taustamuuttujana vastaukset
olivat samansuuntaisia. (Liite 3. Taulukko 32.)
Kannustava palkkaus on sosiaali- ja terveydenhuollon alueella yksi tärkeä
kehittämisalue, jotta työntekijät saadaan pysymään alalla. Sosiaali- ja terveysministeriö on kehottanut kuntia kehittämään palkkausjärjestelmää kannustavampaan
suuntaan. Kannustava palkkaus työn vaativuuden mukaan toteutui harvoin. Suurimmissa kunnissa kannustava palkkaus oli käytössä useammin kuin pienissä
kunnissa. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä oli tilastollisesti
merkitsevä ero (C=0.31, p=0.002). (Taulukko 18.)
Taulukko 18. Kannustava palkkaus erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei toteudu

Toteutuu

Toteutuu

harvoin

säännöllisesti

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

39

66

11

19

9

15

59

100

5001–20000

36

50

21

29

15

21

72

100

> 20000

7

23

17

54

7

23

31

100

Yhteensä

82

51

49

30

31

19

162

100

Haastattelut tukivat kyselyssä saatua tulosta. Erilaisia palkitsemisjärjestelmiä oltiin kehittämässä, mutta varsinainen rahallinen tulospalkkaus ei ollut suunnitelmissa. Kokeiluja joillakin alueella oli menossa. Kannustavuutta hyödynnettiin
uuden palkkausjärjestelmän puitteissa työn vaativuuden arvioinnin ja henkilökohtaisen lisän muodossa. Haastateltavat pitivät tärkeänä palkkauksen oikeudenmukaisuutta ja palkitsemisen läpinäkyvyyttä.
Henkilöstöhallinnon tehtävät ovat osa henkilöstöjohtamista. Henkilöstöhallinnollisia tehtäviä ja niiden muutosta tutkittiin viranhaltijatehtävien delegoinnin kautta. Useat henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset ovat lakisääteisiä ja siten
ne eivät välttämättä edellytä eritysosaamista päätöksenteossa. Tehtävien delegoinnilla voidaan rutiiniluonteisia tehtäviä siirtää muille. Palkkauskysymyksissä
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johtajat ovat aiemmissa tutkimuksissa tuoneet esiin, että he haluaisivat enemmän
päätösvaltaa kannustusten tai tulospalkkauksiin liittyvissä asioissa. Henkilöstöhallinnon tehtävät määrittyivät johtosäännöissä mainittujen viranhaltijatehtävien
mukaan. Hallinnon tehtäväluettelon tiivistämiseksi tehtiin faktorianalyysi, jonka
perusteella muodostui kolme ulottuvuutta, jotka olivat hallintotoimet (Cronbachin
alpha, α=0.95), virantäyttö (α=0.86) ja palkkaus (α=0.69). (Liite 3. Taulukko
33.) Nykytilannetta koskevien faktoriulottuvuuksien selitysosuudet olivat hallintotoimet 37 %, virantäyttö 18 % ja palkkaus 12 %. Kokonaisselitysosuus on
66 %. Henkilöstöhallinnon tehtäviin liittyvää muutosta tutkittiin siten, että johtajat määrittivät, kenen työhön he katsoivat hallinnollisten tehtävien kuuluvan lähitulevaisuudessa. Lähitulevaisuutta koskevista henkilöstöhallinnon tehtävistä
muodostettiin faktorianalyysillä hallintotoimet (α=0.95), virantäyttö (α=0.82), ja
palkkaus (α=0.71) ulottuvuudet (Liite 3. Taulukko 34.). Tulevaisuutta koskevien
faktoriulottuvuuksien selitysosuudet ovat hallintotoimet 37 %, virantäyttö 15 %,
palkkaus 13 % ja kokonaisselitysosuus on 66 %. Faktoreiden parivertailussa hallintotoimet-, virantäyttö- ja palkkausulottuvuuksien välillä oli voimakas korrelaatio, hallintotoimet nyt ja tulevaisuudessa r=0.75, virantäyttö nyt ja tulevaisuudessa r=0.75 sekä palkkaus nyt ja tulevaisuudessa r=0.74.
Kun ulottuvuuksien keskiarvoja vertailtiin toisiinsa niin, sosiaalitoimen ja
yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen välillä löydettiin erilaisuutta hallintotoimen
ulottuvuuden keskiarvovertailussa. Nykytilanteen vertailussa sosiaalitoimen ja
yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0.001). Yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa oli tyypillisempää tehtävien delegointi alemmalle tasolle kuin sosiaalitoimessa. Verrattaessa nykytilannetta lähitulevaisuuteen kaikkien toimialueiden johtajista nykyistä
useampi olisi valmis delegoimaan hallintotoimet tulevaisuudessa alemmalle johtotasolle. Tulevaisuudessa tehtävien delegointi alemmalle tasolle oli tyypillisempää yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa kuin sosiaalitoimessa.
Ryhmien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p=0.013). (Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Hallintotoimien

yhteys

toimialueeseen

(teoreettinen

vaihteluväli

1–3,

1=tehtävä delegoitu alemmalle tasolle, 2=sisältyy johtajan työhön, 3=kuuluu ylemmälle
johtotasolle).

Palkkaus-ulottuvuuden nykytilanteen tarkastelussa ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalitoimen ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien välillä (p=0.016). Sosiaalitoimessa palkkaukseen liittyvät tehtävät kuuluvat
tyypillisemmin kuin muilla toimialueilla ylemmän johtotason vastuulle, joskin
johtaja osallistuu asian käsittelyyn. Tulevaisuudessa yhä useampi sosiaalitoimen
johtajista siirtäisi palkkaukseen liittyvät tehtävät itselleen tai alemmalle tasolle.
Terveystoimen johtajista tulevaisuudessa useampi kuin nykyisin siirtäisi tehtävät
itselleen tai alemmalle tasolle. Yhdistetyn organisaation johtajista nykyistä useampi oli valmis siirtämään tehtävät tulevaisuudessa itselleen tai alemmalle tasolle. Ryhmien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä sosiaalitoimen ja yhdistetyn
sosiaali- ja terveystoimen johtajien välillä (p=0.024). Sosiaalitoimessa tehtävien
siirto oli tulevaisuudessa tyypillisempää kuin yhdistetyssä organisaatiossa. (Kuvio
6.)
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Kuvio 6. Palkkaukseen liittyvien tehtävien yhteys toimialueeseen (teoreettinen vaihteluväli 1–3; 1= alemman johtotason tehtävä, 2= kuuluu johtajan työhön, 3= ylemmän
tason tehtävä, osallistuu käsittelyyn).

Kolmas henkilöstöhallinnon ulottuvuus oli virantäyttö. Ryhmien vertailussa sosiaalitoimen ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p=0.013). Viran täyttöön liittyvät asiat kuuluvat yhdistetyssä
organisaatiossa tyypillisemmin johtajan tehtäviin kuin sosiaalitoimessa. (Kuvio
7.)
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Kuvio 7. Virantäyttö toimialueittain (1= alemman johtotason tehtävä, 2= kuuluu johtajan työhön, 3= ylemmän tason tehtävä, osallistuu käsittelyyn).

Tulevaisuudessa kaikkien alojen johtajat olivat valmiita siirtämään tämän alueen
tehtävät itselleen ja yhdistetyssä organisaatiossa oli tyypillisempää tehtävän delegointi alemmalle tasolle kuin muilla, ero ryhmien välillä on suuntaa antava
(p=0.069).
Yhteenveto henkilöstöjohtamisen tuloksista
Henkilöstöstrategiassa kuvataan organisaation tavoitteellista tilaa, henkilöstöorganisaatiota ja sen kehittämissuunnitelmia. Sen keskeisenä tavoitteena on hoitaa
henkilöstöasioita suunnitelmallisesti. Kun organisaatiossa tehdään muutoksia,
laaditaan strategia siitä, millaisia henkilöstöresursseja sen toteuttaminen vaatii ja
miten osaaminen on hankittavissa. Henkilöstöstrategiaa oltiin luomassa tai se oli
osana koko kunnan/kaupungin henkilöstöstrategiaa. Henkilöstöstrategiassa seurataan myös työyhteisöön liittyviä hyvinvoinnin tekijöitä.
Johtajat pitivät tärkeänä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja siihen oli panostettu
haastateltavien kohdeorganisaatioissa. Kyselyyn osallistuneista johtajista suurin
osa pienempien kuntien johtajista oli joko työryhmän jäsen tai vastuullisessa roolissa. Kolmanneksessa pienimpien kuntien organisaatioista ei ollut työyhteisön
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hyvinvointiin liittyvää kehitystyötä meneillään Työaikojen hallinta vaikuttaa
myös työhyvinvointiin ja kuormittavuuteen. Joustavat työaikajärjestelyt toteutuivat useammin sosiaalitoimessa ja yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa kuin
terveystoimessa.
Henkilöstöjohtamisen menetelmistä kehityskeskustelut ovat tyypillisin ja tärkein keino työntekijän ja johtajan välisessä vuoropuhelussa. Säännölliset kehityskeskustelut toteutuivat useammin terveystoimen ja yhdistetyn organisaation johtajilla kuin muilla. Kehityskeskustelujen yhteydessä tavallisimmin tapahtuva henkilökunnan työn tuloksien arviointi toteutuu pääasiallisesti harvoin tai ei lainkaan.
Suurimmissa kunnissa työntuloksia arviointiin useammin kuin muissa, myös näissä kunnissa lähes puolet vastasi arvioinnin toteutuvan harvoin. Toimialan ja työntekijöiden koulutussuunnitelmia tehdään harvoin tai ei lainkaan kaikilla toimialueilla ja kaikenkokoisissa kunnissa. Kannustava palkkaus toteutui suurimman osan
mukaan harvoin tai ei lainkaan kaikissa kunnissa. Haastatteluun osallistuneet johtajat vahvistivat, että rahallisen tulospalkan aikaansaaminen uuden palkkausjärjestelmän ulkopuolella on vaikeaa. Työnvaativuuden arviointi ja henkilökohtaiset
lisät mahdollistavat yksilöllisen palkan maksamisen. Palkkauksen ja palkitsemisjärjestelmien tulee olla läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia.
Tehtäviä ja vastuuta delegointiin paljon kaikilla toimialueilla, työtehtävien
monipuolistaminen muulla tavoin toteutui säännöllisesti alle puolella kaikista
toimialueista. Henkilöstöhallinnollisten tehtävien delegointi alemmalle tasolle oli
nykyisin tyypillisempää yhdistetyn organisaation johtajilla kuin muilla. Lähitulevaisuudessa kaikkien toimialojen johtajista useampi kuin nyt delegoisi tehtävät
alemmalle tasolle. Sosiaalitoimessa oli tyypillisempää, että palkkauksen tehtävät
kuuluivat ylemmälle tasolle. Tulevaisuudessa sosiaalitoimessa useampi siirtäisi
tehtävät joko itselleen tai alemmalle johtotasolle. Yhdistetyn organisaation johtajille oli tyypillisempää, että virantäyttöön liittyvät tehtävät kuuluivat heille. Tulevaisuudessa useampi johtaja kaikilla toimialueilla olisi valmis siirtämään virantäyttöön liittyvät tehtävät itselleen tai alemmalle tasolle.
6.1.3 Talousjohtaminen
Sosiaali- ja terveystoimen johtamisessa on viime aikoina korostettu talouden johtamista. Talousjohtamisen keskeinen toiminta liittyy budjetin laadintaan, toteuttamiseen ja seurantaan. Talousjohtamisen merkitys on kasvanut tulosjohtamiseen
siirtymisen yhteydessä. Tulosjohtamiseen siirryttyä talouteen liittyviä tehtäviä on
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siirretty yhä enemmän alemmalle johtotasolle. Haastattelussa tuotiin vahvasti
esiin tämän alueen johtamisen korostumista.
“Välillä itsekki miettii onko tässä enemmän talousjohtaja vai sosiaali- ja terveyspalveluihin painottuva. Se on tätä tasapainottelua näitten välissä.” (H2)
“Olen enemmän talousjohtaja kuin henkilöstöjohtaja, omia alaisia on 4 tulosaluejohtajaa ja 2 välitöntä alaista. Minä seuraan kaikkien budjetit ja katson onko kenelläkään rahaa ja käyn toisten kukkarolla jos rahaa löytyy. Lautakunta saa siirtää tulosalueitten välillä rahaa ja loppu anotaan valtuustolta.” (H4)
Tilaaja-tuottajamallin katsottiin tuovan hyötyä organisaatiolle vertailutiedon ja
koko henkilöstön kustannustietoisuuden lisääntymisenä.
“Talousjohtaminen, talouden ymmärtäminen, kustannusten aiheuttajien ymmärtäminen on hyvä asia. Tilaaja-tuottajamalli on siinä mielessä hyvä, että
tiedetään mitä kustannukset ovat yksityisellä tai kolmannella sektorilla niin
voidaan verrata omaa tuotantoa niihin. Omaakin tuotantoa voi katsoa läpinäkyvästi, että miksi meillä maksaa näin paljon ja toisella nuin paljon. Tavoitteena että saataisiin oman talon sisälle vertailulukuja ja että voitais viilata niitä prosesseja palvelualueilla.” (H1)
Tuloksellisuuden mittaaminen on keskeinen osa talouden johtamista. Johtajat kaipasivat monipuolisempia mittareita, etenkin vaikuttavuuden mittaamiseen. Toiminnan painopisteen siirtäminen enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan on
tuotu esiin monissa yhteyksissä. Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden
osoittaminen nykyisillä mittareilla on vaikeaa. Mittareiden puute vaikeuttaa ennaltaehkäisevän toiminnan resurssitarpeen perusteluja poliittisille päättäjille.
“Tänä päivänä ei ole olemassa kunnon mittareita, muulle kuin sille, että mitataan määriä. Se ei mittaa oikein sitä mitä pitäs, että mikä on toiminnan vaikutus. Käyntimäärien mittaamisella voi olla sellainen vaikutus, että yritetään
saada mahdollisimman paljon käyntejä tai suoritteita ja se ei ole tuloksen
kannalta välttämättä hyvä. Johtamisen kannalta on ongelma siinä, että tietää,
että se toiminta, mitä tehtäisiin varhaisvaiheessa ennen kuin on mitään tapahtunu, on tärkeää. Osoita se, että se kannattaa, ettei tarvitse tehdä mitään.” (H2)
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Kyselyyn otettiin mukaan johtosäännöissä mainitut talousasiat, jotka liittyvät talousarvion laatimiseen, palkkojen ja sosiaalikustannusten, materiaalimenojen,
palvelujen ostojen, hankintojen suunnittelun, tarjouspyyntöjen, hankintapäätösten,
kustannuslaskennan ja hinnoittelun sekä tilojen saneerausten ja huoltotoimenpiteiden suunnittelu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostaminen oman organisaation
ulkopuolelta on lisännyt palvelujen kilpailuttamista ja ostosopimusten laadintaa.
Palkkoihin ja sosiaaliturvamenoihin liittyvät menot puolet kaikista johtajista
oli delegoinut alemmalle päätöksenteon tasolle. Sosiaalitoimen johtajista melkein
puolet, melkein kolmannes terveystoimen ja kolmannes yhdistetyn sosiaali- ja
terveystoimen johtajista vastasi tehtävän sisältyvän heidän työhönsä. Kuntakoon
mukaan tarkasteltuna ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.26,
p=0.017). Suurimmissa kunnissa palkat ja sosiaaliturvamenot oli delegoitu useammin alemmalle johtotasolle kuin pienissä kunnissa. (Taulukko 19.) Materiaalimenot yhdistyneen organisaation johtajat delegoivat useammin alemmalle päätöksenteon tasolle kuin sosiaalitoimen johtajat. Yli puolet (56 %) sosiaalitoimen
johtajista ja yli kolmannes (36 %) terveystoimen sekä (36 %) yhdistetyn sosiaalija terveystoimen johtajista vastasi sen sisältyvän heidän työhönsä. Toimialueiden
välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (C=0.24, p=0.049). Kun kuntakoko oli
taustamuuttujana, on ryhmien välillä myös tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.30,
p=0.003). Kuntien väliset erot esitetään taulukossa 19.
Taulukko 19. Palkat ja sosiaaliturva-ja materiaalimenot kuntakoon mukaan.
Palkat ja sotumenot

Delegoitu

Sisältyy johtajan

Ylemmän

alemmalle tasolle

työhön

johtotason

Yhteensä

tehtävä
n

%

n

%

n

%

n

%

Asukasluku
≤ 5000

20

34

29

49

10

17

59

100

5001–20 000

36

50

28

39

8

11

72

100

> 20 000

22

71

8

26

1

3

31

100

Yhteensä

78

48

65

40

19

12

162

100

Materiaalimenot
≤ 5000

15

25

38

64

6

11

59

100

5001–20 000

40

56

29

41

2

3

71

100

> 20 000

18

57

11

48

2

7

31

100

Yhteensä

73

45

78

48

10

7

161

100
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Koulutusmenot kuuluivat sosiaalitoimen johtajista yli puolelle (58 %), terveystoimen johtajista puolelle (50 %) ja yhdistetyn sosiaali- ja terveysjohtajista yli
kolmannekselle (40 %). Yhdistetyn organisaation johtajista yli puolet (55 %), terveystoimen johtajista melkein kolmannes (29 %) ja sosiaalitoimen johtajista kolmannes (33 %) oli delegoinut tehtävän alemmalle päätöksenteon tasolle. Ero
ryhmien välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä (C=0.24, p=0.046). Suuremmissa kunnissa tehtävä oli useammin alemman johtotason tehtävä, melkein puolet
keskikokoisten ja suurimpien (48 %) kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajista
delegoi tehtävät alemmalle tasolle. Pienimmissä kunnissa koulutusmenot kuuluivat johtajan tehtäviin yli puolella (63 %). Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti
merkitsevä ero (C=0.24, p=0.046).
Palvelujen ostot muilta kunnilta oli terveystoimessa useammin kuin muilla
ylemmän tason tehtävä. Yli puolet kaikkien toimialojen johtajista vastasi, että
palvelujen ostot muilta kunnilta sisältyivät heidän työhönsä. Neljännes sosiaalitoimen, yli kolmannes terveystoimen ja melkein viidennes yhdistetyn organisaation johtajista vastasi, että tehtävä kuuluu ylemmälle johtotasolle heidän osallistuessa asian käsittelyyn. Ero ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä (C=0.29,
p=0.005). (Taulukko 20.) Ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta oli terveystoimessa useammin kuin muilla ylemmän tason tehtävänä, yhdistetyssä sosiaalija terveystoimessa puolestaan tämä oli useammin kuin muilla delegoitu alemmalle tasolle; ero ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä (C=0.30, p=0.003). Yli
puolet kaikista johtajista sisällytti tehtävän omaan työhönsä. Neljännes sosiaalitoimen, melkein puolet terveystoimen ja joka kymmenes yhdistetyn sosiaali- ja
terveystoimen johtajista vastasi tehtävän kuuluvan ylemmälle päätöksenteon tasolle. Melkein neljännes yhdistetyn organisaation johtajista delegoi tehtävän
alemmalle tasolle. (Taulukko 20.)
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Taulukko 20. Palvelujen ostot muilta toimialueittain.
Palvelun osto

Delegoitu

Sisältyy johtajan

Ylemmän

muilta kunnilta

alemmalle tasolle

työhön

johtotason tehtävä

n

%

n

%

n

%

Yhteensä
n

%

Toimialue
Sosiaalitoimi

5

6

62

68

24

26

91

100

Terveystoimi

1

7

8

57

5

36

14

100

Yhdistetty

14

26

30

57

9

17

53

100

20

13

100

63

38

24

158

100

sosiaali- ja
terveystoimi
Yhteensä
Ostopalvelut
yksityisiltä
Sosiaalitoimi

5

5

64

70

23

25

92

100

Terveystoimi

0

0

8

57

6

43

14

100

Yhdistetty

12

23

34

64

7

13

53

100

17

11

106

67

36

23

159

100

sosiaali- ja
terveystoimi
Yhteensä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelutarjonta sisältyi kaikkien johtajien työhön. Lähes kolme neljännestä (71 %) sosiaalitoimen ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista (72 %) sekä terveystoimen johtajista yli puolet (64 %) vastasi tehtävän sisältyvän heidän johtamistyöhönsä.
Hankintojen suunnittelun ja tarjouspyyntöjen valmistelun osalta ryhmien välillä ei ollut eroja, tämä sisältyi suurimman osan johtamistehtävään. Yli puolet
kaikista johtajista vastasi tehtävän sisältyvän heidän työhönsä. Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (C=0.35,
p<0.001). Pienemmissä kunnissa hankintojen suunnittelu kuuluu useimmin johtajan työhön, kun yli 20 000 asukkaan kunnassa tehtävä on yli puolella delegoitu
alemmalle tasolle. Yli puolet pienimpien ja keskikokoisten kuntien johtajien työhön kuului hankintojen suunnittelu. (Taulukko 21.)
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Taulukko 21. Hankintojen suunnittelu erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Delegoitu

Sisältyy johtajan

Ylemmän

alemmalle tasolle

työhön

johtotason tehtävä

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

13

22

40

68

6

10

59

100

5001–20 000

16

23

51

72

4

6

71

100

> 20 000

20

65

10

32

1

3

31

100

Yhteensä

49

30

101

63

11

7

161

100

Hankintapäätökset oli useimmin delegoitu ylemmälle johtotasolle pienimmissä
kunnissa (37 %). Suuremmissa kunnissa päätökset kuuluivat johtajan työhön yli
puolet (71 %) 5001–20 000 asukkaan ja (63 %) yli 20 000 asukkaan kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan työhön kuului hankintapäätösten tekeminen. Ero on tilastollisesti merkitsevä (C=0.30, p=0.003). Kuntakoon mukaisessa tarkastelussa tarjouspyyntöjen tekeminen oli suurimmissa kunnissa useimmin delegoitu alemmalle johtotasolle kuin pienemmissä kunnissa, ero on tilastollisesti merkitsevä
(C=0.25, p=0.030). Yli puolet pienempien (63 %), ≤ 5000 asukkaan kunnan, ja
(51 %) 5001–20 000 asukkaan kunnassa tarjouspyynnöt kuuluivat sosiaali- ja terveystoimen johtajan työhön.
Kustannusten laskennassa ja hinnoittelussa ryhmien välinen ero on melkein
merkitsevä (C=0.24, p=0.049). Terveystoimessa (64 %) tehtävä delegoidaan
useimmin alemmalle tasolle, yli puolet (55 %) sosiaalitoimen ja melkein puolet
(41 %) yhdistetyn organisaation johtajista vastasi tehtävän sisältyvän heidän tehtäviinsä. (Taulukko 22.)
Taulukko 22. Kustannusten laskenta ja hinnoittelu toimialueilla.
Toimialue

Delegoitu alemmalle

Sisältyy johtajan

Ylemmän johtotason

tasolle

työhön

tehtävä

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

27

30

50

55

14

15

91

100

Terveystoimi

9

64

3

22

2

14

14

100

Yhdistetty

26

48

22

41

6

11

54

100

62

39

75

47

22

14

159

100

Sosiaalitoimi

sosiaali- ja
terveystoimi
Yhteensä

Kustannusten laskenta kuului yli puolella (68 %) pienimpien kuntien johtajien
työhön, 5001–20 000 asukkaan kunnassa melkein puolet (42 %) vastasi näin ja
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suurimmissa kunnissa > 20 000 asukasta viidennes (20 %) vastasi kustannusten
laskennan sisältyvän heidän työhönsä. Ryhmien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (C=0.38, p<0.001).
Johtajat toivat haastattelussa esiin kustannustietoisuuden tärkeyden kaikilla
johtamisen tasoilla.
“Johtoryhmässä käydään läpi käyttösuunnitelman toteutuma seurantaa niin,
että lähiesimiehet ja tulosyksikköjohtajat kommentoivat. Koulutusta ollaan
järjestämässä, lääkärit ja osa osastonjohtajista sanoo etteivät he ymmärrä
näitä.” (H3)
Tilojen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden suunnittelun suhteen ei ryhmien välillä
ollut eroa. Lähes puolet kaikista johtajista vastasi, että tehtävä oli delegoitu
alemmalle päätöksenteontasolle. Melkein kolmannes kaikista johtajista vastasi
tehtävän sisältyvän heidän johtamistyöhönsä. Melkein kaikki (83 %) suurimpien
kuntien johtajista vastasi, että tilojen korjaus- ja huoltotoimenpiteet oli delegoitu
alemmalle johtotasolle. Pienimmissä kunnissa kolmannes (32 %) ja 5001–20 000
asukkaan kuntien johtajista yli kolmannes (39 %) vastasi, että tehtävä kuuluu heidän työhönsä. Ryhmien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (C=0.40,
p<0.001).
Uusien tilojen ja saneerausten suunnittelussa ryhmien välillä oli tilastollisesti
merkitsevä ero (C=0.27, p=0.017). Tehtävä sisältyy useimmin yhdistetyn organisaation johtajan työhön (60 %), vastaavasti sosiaalitoimessa (46 %) vastasi näin.
(Taulukko 23.)
Taulukko 23. Uusien tilojen saneerausten suunnittelu toimialueilla.
Toimialue

Delegoitu

Sisältyy johtajan

Ylemmän

alemmalle tasolle

työhön

johtotason tehtävä

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

11

12

42

46

38

42

91

100

Terveystoimi

5

36

5

36

4

29

14

100

Yhdistetty sosiaali-

11

21

32

60

10

19

53

100

27

17

79

50

52

33

158

100

Sosiaalitoimi

ja terveystoimi
Yhteensä

Pienimmissä kunnissa puolet (50 %) ja 5001–20 000 asukkaan kunnissa yli puolet
(56 %) johtajista vastasi uusien tilojen saneerauksen suunnittelun kuuluvan heille.
Suurimmissa kunnissa (yli 20 000 asukasta) yli puolet (53 %) johtajista vastasi
tehtävän kuuluvan alemmalle johtotasolle. Pienimmissä kunnissa lähes puolessa
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(43 %) ja 5001–20 000 asukkaan kunnissa yli kolmannes (35 %) vastasi tehtävän
kuuluvan ylemmälle johtotasolle heidän osallistuessa asian käsittelyyn. Ryhmien
välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (C=0.44, p<0.001).
Taloushallinnon tehtävissä sosiaali- ja terveystoimen johtajat näkivät tulevaisuuden samanlaisena kuin nykyisyyden. Tämän alueen toiminnassa eri toimialueiden johtajat eivät nähneet muutosta lähitulevaisuudessa.
Toiminnan seurantaan sisällytettiin toimintaohjelman toteutuminen, kokonaistalouden toteutuminen, oman toimialueen käyttösuunnitelman toteutuminen,
kehittämisprojektien arviointi, kuukausiraportointi sekä erilaisten toimintaratkaisujen vaikuttavuuden arviointi. Haastateltavat korostivat myös talouden seurannan tärkeyttä johtajan työssä. Toimintaohjelman toteutumisen seuranta sisältyi
lähes kaikkien johtajien työhön. Sosiaalitoimen johtajista 90 %, terveystoimen
johtajista 93 % ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista 91 % vastasi
tämän tehtävän sisältyvän heidän johtamistyöhönsä. Myös sosiaali-/terveystoimen
kokonaistalouden, oman toimialueen käyttösuunnitelman toteutumisen sekä erilaisten toimintaratkaisujen vaikuttavuuden arvioinnin seuranta sisältyi heidän johtamistehtäväänsä. Sosiaali- ja terveystoimen johtajat vastasivat tulevaisuuden
suhteen samalla tavalla, nämä seurantatehtävät sisältyvät heidän johtamistyöhönsä lähitulevaisuudessakin.
Yhteenveto talousjohtamisen tuloksista
Talousjohtamisen tehtäviksi määriteltiin palkat, koulutusmenot, hankinnat, kustannusten laskenta, ostopalvelut sekä tilojen suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Palkat ja sosiaaliturvamenot oli suuremmissa kunnissa delegoitu alemmalle johtotasolle ja melkein puolella sosiaalitoimen johtajia nämä kuuluivat heidän tehtäviinsä. Koulutusmenot olivat yhdistetyssä organisaatiossa useammin alemman johtotason tehtävä, kun taas yli puolella sosiaalitoimen johtajista ne kuuluivat heidän
tehtäviinsä. Myös suurimmissa kunnissa tämä oli alemman johtotason vastuualueella. Palvelujen osto muilta kunnilta sisältyi suurimman osan tehtäväalueeseen,
terveystoimessa palvelujen ostot yksityisiltä kuuluivat useammin ylemmälle tasolle kuin muilla alueilla. Pienemmissä kunnissa hankintojen suunnittelu kuului
useammin johtajan työhön kuin suurimmissa kunnissa. Tarjouspyynnöt kuuluivat
suurimmissa kunnissa alemmalle tasolle useammin kuin pienemmissä kunnissa.
Kustannusten laskenta kuului terveystoimessa useammin alemmalle tasolle kuin
muilla alueilla ja pienempien kuntien kohdalla tämä oli useammin johtajan tehtävänä. Hankintapäätökset kuuluivat suurimman osan tehtäviin, pienimmissä kun128

nissa hankintapäätökset oli useammin ylemmän tason tehtävä kuin suuremmissa
kunnissa. Tilojen korjaus- ja huoltotoimet olivat myös alemman tason tehtäviä
melkein puolen mielestä kaikilla toimialueilla. Tulevaisuudessa johtajat halusivat
tilanteen säilyvän ennallaan. Toiminnan seuranta sisältyi lähes kaikkien johtajien
työhön sekä eri toimialueilla että kaikissa kunnissa.
Haastattelussa johtajat korostivat talousosaamisen merkitystä. He olivat sitä
mieltä, että talousjohtamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Ostopalvelujen määrän kasvu ja sopimusohjaukset tulevat lisäämään talousjohtamisen
tehtäviä kaikilla johtamisen tasoilla. Tilaaja-tuottajamallin hyötynä nähtiin vertailutiedon saaminen ja koko henkilöstön kustannustietoisuuden lisääntyminen. Tuloksellisuuden arviointiin kaivattiin monipuolisempia mittareita etenkin vaikuttavuuden mittaamiseen.
6.1.4 Yhteistyö ja verkostoituminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun kehittäminen, palvelun sisällön
muutokset sekä palvelun tuottamisen uudet toimintamallit edellyttävät yhteistyötä
monien toimijoiden kanssa. Tutkimukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan yhteistyön määrää eri tahojen kanssa tutkimusajankohtana ja lähitulevaisuudessa.
Yhteistyötahoiksi määritettiin kunnan muut sosiaali- ja terveystoimen yksiköt,
työvoimaviranomaiset, asiakas-/ potilas- sekä työntekijäjärjestöt, lautakunnan
jäsenet, henkilökunta, esimiehet, muut kunnan johtavat viranhaltijat sekä kuntalaiset. Haasteltavat mainitsivat myös edellä mainitut tahot keskeisiksi verkostoyhteistyökumppaneiksi.
“Omat verkostot osaston sisällä, helpoin ja selkein. Verkostot kunnan sisällä,
muut osastot, teknisen kanssa on paljon yhteistyötä samoin päivähoidon ja
sivistystoimen kanssa on paljon rajapintoja. Lautakunta ja valtuusto, näiden
kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Yksityiset säätiöt ja toimijat, joilta ostetaan palvelut. Yhteistyö heidän kanssaan vaatii paljon aikaa. Yksityisten palvelujen seuranta ja valvonta on ollut minulla. Seudulliset yhteistyöryhmät ja
tiimit, toimintaympäristön ulkoiset yhteistyökumppanit ovat aika merkittävä
osa minun työtä. Asiakkaiden kanssa teen myös yhteistyötä. Yritän vastata
heiltä tulleisiin sähköpostiviesteihin näin vältytään kanteluilta.” (H4)
Kyselyyn vastanneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa toimialoittain yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä oman toimialueen henkilökunnan kanssa kaikki johtajat tekivät joko melko paljon tai paljon. Melko paljon
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yhteistyötä ilmoitti tekevänsä melkein puolet (46 %) sosiaalitoimen, yli puolet
terveystoimen (57 %) ja yhdistyneiden organisaatioiden johtajista (62 %). Paljon
ja säännöllistä yhteistyötä teki melkein puolet (43 %) sosiaalitoimen johtajista ja
melkein kolmannes (27 %) terveystoimen ja yhdistetyn organisaation (26 %) johtajista. Johtajat tekivät paljon ja säännöllistä yhteistyötä omien alaisena olevien
esimiestensä kanssa, sosiaalitoimen johtajista yli puolet (66 %), terveystoimen
johtajista lähes puolet (43 %) ja yhdistetyn organisaation johtajista lähes kaksi
kolmannesta (72 %) teki paljon yhteistyötä. Muiden kunnan johtavien viranhaltijoiden kanssa melko paljon yhteistyötä teki lähes puolet (41 %) sosiaalitoimen ja
puolet (50 %) terveystoimen sekä lähes puolet yhdistetyn organisaation (42 %)
johtajista. Paljon ja säännöllistä yhteistyötä kunnan muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa teki kolmannes (33 %) sosiaalijohtajista ja melkein puolet (42 %)
yhdistetyn organisaation johtajista, mutta ei yhtään terveysjohtajaa. Ero ryhmien
välillä on suuntaa antava (C=0.26, p=0.062).
Yhteistyötä kunnan muiden sosiaali- ja terveystoimen yksiöiden kanssa sosiaalitoimen johtajista puolet (49 %) teki melko paljon ja lähes puolet (40 %) paljon
säännöllistä yhteistyötä. Vastaavasti terveystoimen johtajat tekivät melko paljon
(57 %) ja paljon (21 %) yhteistyötä ja yhdistetyn organisaation johtajista neljännes (27 %) vastasi tekevänsä melko paljon ja yli puolet (65 %) paljon yhteistyötä
muiden sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden kanssa (n=159).
Työvoimaviranomaisten kanssa yli puolet sosiaalitoimen (55 %) ja yhdistetyn
organisaation johtajista (57 %) ja melkein puolet (41 %) terveystoimen johtajista
teki melko paljon yhteistyötä (n=154). Kun asiaa tarkasteltiin erikokoisten kuntien näkökulmasta, havaittiin, että pienemmissä kunnissa tehtiin jonkin verran
enemmän yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa kuin suurissa kunnissa.
(Kuvio 8.)
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Kuvio 8. Yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa.

Lautakunnan jäsenten kanssa yhteistyötä melko paljon teki melkein puolet (45 %)
sosiaalitoimen ja yhdistetyn organisaation (47 %) ja lähes kolmannes (29 %) terveystoimen johtajista (n=160). Paljon ja säännöllistä yhteistyötä ilmoitti tekevänsä noin kolmannes sosiaalitoimen (29 %), terveystoimen (29 %) sekä yhdistetyn
sosiaali- ja terveystoimen johtajista (32 %) (n=160). Haastattelussa mukana olleet
johtajat kertoivat tekevänsä paljon yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa ja kokivat tärkeänä, että he osaavat perustella päätöksentekijöille esityksensä.
Asiakas- ja potilasjärjestöjen kanssa sosiaalitoimen johtajista lähes puolet
(47 %), terveystoimen johtajista yli kolmannes (36 %) ja yhdistetyn sosiaali- ja
terveystoimen johtajista lähes puolet (45 %) vastasi tekevänsä melko vähän yhteistyötä. Työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistyötä melko vähän teki sosiaalitoimen johtajista yli kolmannes (36 %)ja lähes kolmannes sekä terveystoimen
(29 %) että yhdistetyn organisaation (28 %) johtajista (n=160).
Kuntalaisten kanssa melko paljon yhteistyötä ilmoitti tekevänsä melkein
kolmannes (28 %) sosiaalitoimen sekä enemmän kuin joka kymmenes (14 %)
terveystoimen ja yhdistetyn organisaation (15 %) johtajista. Mielipide melko paljon ja melko vähän välillä oli lähes puolella (44 %) sosiaalitoimen ja puolella
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(50 %) terveystoimen ja yli kolmanneksella (39 %) yhdistetyn organisaation johtajista.
Keskiarvovertailussa tarkasteltiin eri toimijoiden välistä yhteistyön muutosta
nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen johtajien mielestä yhteistyö kaikkien tahojen kanssa tulee tulevaisuudessa hieman lisääntymään. Yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen ja sosiaalitoimen johtajat vastasivat,
että yhteistyötä tulisi lisätä tulevaisuudessa huomattavasti asiakas- ja potilasjärjestöjen kanssa. Kaikkien mielestä yhteistyötä tulisi lisätä paljon kuntalaisten
kanssa. Sosiaalitoimen johtajat tekevät enemmän yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa. Yhteistyön muutos työvoimaviranomaisten kanssa oli tilastollisesti merkitsevä (p=0.001), samoin yhteistyön lisääntyminen asiakas- ja potilasjärjestöjen kanssa (p=0.003). Tilastollisesti merkitsevä muutos oli myös yhteistyössä oman toimialueen henkilökunnan kanssa (p=0.028) sekä alaisena olevien
esimiesten kanssa (p=0.036).
Verkostotoiminnan kehittämisen on tärkeää sosiaali- ja terveysalalla, kun palvelujen tuottamistapoja monipuolistetaan ja toimijoita tulee lisää. Verkostoyhteistyössä voidaan siirtää informaatiota monipuolisesti laajalle toimijaryhmälle, mikä
mahdollistaa toiminnan uudistamisprosessin edistämisen. Ryhmien vastaukset
olivat samansuuntaisia kun taustamuuttujana oli toimialue. Sosiaalitoimen johtajista yli kolmannes (36 %) oli työryhmän jäsen ja melkein kolmannes (30 %) sanoi kehittämistyön olevan jonkun muun tehtävä, terveystoimen johtajista melkein
puolet puolestaan (43 %) oli työryhmän jäsen. Yhdistetyn organisaation johtajista
yli kolmannes (36 %) huolehti resurssit jollekin muulle. Yhdistetyn organisaation
johtajista melkein kolmannes (28 %)vastasi, ettei verkostotoiminnan kehittämistä
ollut nyt, samoin vastasi viidennes (20 %) sosiaalitoimen ja vähemmän kuin joka
kymmenes (7 %) terveystoimen johtajista (n=158).
Ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero, kun kuntakoko oli taustamuuttujana (C=0.30, p=0.022). Suurimmissa kunnissa yli puolet johtajista vastasi
kehittämistyön sisältyvän jonkun muun työhön. Vastaavasti 5001–20 000 asukkaan kunnissa kolmannes ja pienimpien kuntien johtajista yli kolmannes oli työryhmän jäsen. Pienempien kuntien johtajat vastasivat useimmin, ettei kehittämistoimintaa ole meneillään. Kuntien väliset erot esitetään taulukossa 24.
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Taulukko 24. Verkostotoiminnan kehittäminen erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei ole nyt /

Työryhmän

suunnitteilla

jäsen

Muu taho tekee

Vastuullinen

Yhteensä

rooli

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

15

26

23

40

13

22

7

12

58

100

5001–20 000

14

20

20

28

21

30

16

22

71

100

> 20000

6

19

6

19

17

55

2

7

31

100

Yhteensä

35

22

49

31

51

32

25

15

160

100

Johtajan työhön kuuluu myös työryhmissä toimiminen muiden tahojen kanssa.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajat osallistuivat useiden työryhmien toimintaan.
Avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin mainitsemaan tärkeimmät yhteistyöryhmät, joissa he toimivat. Johtajat mainitsivat 3–9 yhteistyöryhmää, yksi vastaaja vastasi, ettei kuulu mihinkään työryhmään. Tärkeimpinä työryhminä vastaajat mainitsivat kunnan johtoryhmä, alueelliset ja seutukunnalliset yhteistyöryhmät, erilaiset projektiryhmät sekä erilaiset asiakas-, laatu-, toiminnan kehittämis- sekä henkilöstön yhteistyöryhmät.
”seutuyhteistyö, alueen sosiaalijohdon työryhmä, kunnan sisäiset strategiat/työn kehittämisen ryhmät, kuntaliitosselvityksen työryhmä ja työvaliokunta.” (perusturvajohtaja no 8)
”päihdestrategia, rikoksen torjunta, seutukunnallinen perheneuvolahanke,
mielenterveystyön kehittäminen.” (johtava lääkäri no 100)
Haastelussa tuli esiin samanlaiset piirteet kuin kyselyssä. Johtajien rooli oli organisaation sisäisissä verkostoissa vastuullinen ja muussa verkostoyhteistyössä pääasiallisesti työryhmän jäsenyys.
Yhteenveto yhteistyön ja verkostoitumisen tuloksista
Tutkimuksessa kaikki johtajat tekivät paljon yhteistyötä oman organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Muiden johtavien viranhaltijoiden kanssa melkein
puolet teki melko paljon yhteistyötä. Työvoimaviranomaisten kanssa paljon säännöllistä yhteistyötä tekivät enemmän pienten kuntien johtajat kuin muut. Kuntalaisten kanssa tehtiin yhteistyötä melko paljon. Lautakunnan jäsenten kanssa melko paljon tai paljon ja säännöllistä yhteistyötä teki suurin osa kaikkien alojen johtajista. Asiakas- ja potilasjärjestöjen kanssa melkein puolet teki melko vähän yhteistyötä. Kaikki olivat sitä mieltä, että yhteistyötä tulisi lisätä kaikkien tahojen
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kanssa tulevaisuudessa. Sosiaalitoimen johtajat lisäisivät yhteistyötä työvoimanviranomaisten, oman alueen henkilökunnan sekä alaisena olevien esimiesten
kanssa merkittävästi. Haastattelussa korostettiin verkostoyhteistyön lisääntymistä
kaikilla tasoilla niin organisaation sisäisissä kuin ulkopuolisissakin verkostoissa.
6.2

Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kompetenssit ja niiden
muutokset

Johtamisen kompetenssit määritellään johtamistehtävien näkökulmasta. Kompetenssit kuvaavat työssä tarvittavia taitoja, joita johtajalla tulisi olla työtehtävistä
suoriutumiseen. Johtajan työssään tarvitsemat taitoja koskevista muuttujista muodostettiin summamuuttujat toiminnanjohtamisen kompetenssi, talousjohtamisen
kompetenssi, henkilöstöjohtamisen, verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssi
sekä projektitoiminnan kompetenssi. Johtajan kelpoisuuteen liittyy alan ammattitaito.
6.2.1 Toiminnanjohtamisen kompetenssi
Perustehtävän johtaminen on pääasiassa muutoksen johtamista. Toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttää johtajalta tulevaisuuden hahmottamista, uusien
toimintamallien käynnistämistä. Muutoksen merkityksen reflektointiin liittyvät
arviointi ja johtopäätöksentekotaidot. Toiminnanjohtamisen kompetenssiin sisältyivät: organisointitaidot, ongelmanratkaisutaidot, uusien toimintatapojen käynnistämisen/ohjaamisen taidot, arviointitaidot, johtopäätöksentekotaidot sekä muutoskykyisyys. Nykytilanteen summamuuttujan α=0.74 ja tulevaisuutta kuvaavan
summamuuttujan α=0.69. Taulukossa 25. on summamuuttujien osasummakorrelaatiot.
Taulukko 25. Toiminnanjohtamisen kompetenssin summamuuttuja.
Osa-alue

Osasummakorrelaatio

Osasummakorrelaatio

nykytilanne

tulevaisuus

Organisointitaidot

0.51

0.42

Ongelmien ratkaisutaidot

0.35

0.32

Uusien toimintatapojen käynnistäminen/ ohjaaminen

0.56

0.44

Arviointitaidot

0.57

0.50

Johtopäätöstentekotaidot

0.49

0.39

Muutoskykyisyys

0.46

0.39
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Tarkasteltaessa toiminnanjohtamisen kompetenssia nykytilanteessa ryhmien välisessä keskiarvovertailussa löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalitoimen
ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien välillä (p=0.019). Yhdistetyn
sosiaali- ja terveystoimen johtajista useampi kuin sosiaalitoimen johtajista tarvitsi
toiminnanjohtamisen taitoja jatkuvasti. Lähitulevaisuudessa toimialueittain tarkasteltuna keskiarvovertailussa johtajien välillä löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalitoimen johtajien ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien
väillä (p=0.009). Sosiaalitoimen johtajat tarvitsevat useammin kuin muut toiminnanjohtamisen taitoja melko usein, yhdistetyn organisaation johtajat tarvitsivat
tyypillisemmin kuin sosiaalitoimen johtajat näitä taitoja lähitulevaisuudessa jatkuvasti. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Toiminnanjohtamisen kompetenssi toimialueen mukaan (vaihteluväli 1–5, 1=ei
koskaan, 5=jatkuvasti).

Myös kuntien välisessä vertailussa ryhmien välillä oli eroja. Pienimmissä kunnissa johtajat tarvitsivat useammin kuin muut toiminnanjohtamisen taitoja melko
usein, vastaavasti suurimpien kuntien johtajista useampi tarvitsi taitoja jatkuvasti
verrattuna muiden kuntien johtajiin (p=0.015). Myös tulevaisuustarkastelussa
ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p=0.014) pienimpien ja suurimpien kuntien johtajien vastausten välillä. Lähitulevaisuudessa kaikissa kunnissa
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lisääntyy sellaisten johtajien määrä, jotka tulevat tarvitsemaan toiminnan johtamisen taitoja jatkuvasti. (Kuvio 10.)

Kuvio 10. Toiminnanjohtamisen kompetenssi kunnittain. (vaihteluväli 1–5, 1=ei koskaan, 5=jatkuvasti).

Toiminnanjohtamisen näkökulmasta haastatteluissa tuli esiin yhteiskunnallisen
näkemyksen tarpeellisuus. Halu ja motivaatio johtamistyöhön ovat niin ikään tärkeitä johtamisessa. Johtajan tulee olla tulevaisuuteen suuntautunut, hallita kokonaisuuksia, omata strategisen johtamisen taitoja ja tuntea perustehtävään liittyvät
prosessit.
“Toiminnan johtamisessa pitää olla visionääri sillä lailla, ettei ajattele pieniä
asioita. Kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää ja kentän tuntemus on
myös aika tärkeää. Visonääri ja strateginen osaaminen, ne linkittyy toisiinsa.” (H1)
“Johtajan pitää tuntea prosessit, mitä siellä tapahtuu. Jos on asiantuntijaorganisaatio ja me keskustellaan niistä asioista, minun olisi aika vaikea luotsata terveyspalveluja eteenpäin, jos en tuntisi prosesseja. Minun ei tarvitse tietää yksityiskohtaisesti, mutta että minä ymmärrän mistä puhutaan ja mikä on
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tärkeää jossakin, että tiedän kenen puoleen kääntyä, kun pitää tietää yksityiskohtaisemmin.” (H3)

6.2.2 Henkilöstöjohtamisen kompetenssi ja sen muutos
Henkilöstöjohtamisen menetelmillä vaikutetaan työntekijöiden työhyvinvointiin,
työviihtyvyyteen, motivointiin ja työhön sitoutumiseen. Työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen on tärkeää johtajan työssä samoin, kuin ristiriitojen käsittely.
Pyörteisessä, jatkuvassa muutoksessa olevassa organisaatiossa työntekijät odottavat johtajalta palautetta työssä onnistumisesta. Työyhteisössä esiintyviin konflikteihin tulee puuttua ajoissa. Muutosorganisaatiossa syntyy muutosvastarintaa ja se
voi vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Työntekijät ovat
kokeneet motivoivana työnkuvan monipuolistamisen delegoinnin avulla. Työmotivaatioon tarvitaan myös positiivista palautetta. Henkilöstöjohtamisen taitoihin
sisältyivät työntekijöiden työhön sitouttaminen/ motivointi, delegointikyky, ristiriitojen käsittelytaidot sekä taito antaa palautetta.
Henkilöstöjohtamisen kompetenssin nykytilanne- summamuuttujan α-arvo on
0.67 ja tulevaisuus- summamuuttujan 0.63. Kompetenssin osatekijät ja osasummakorrelaatiot ovat taulukossa 26.
Taulukko 26. Henkilöstöjohtamisen kompetenssin summamuuttuja.
Osa-alue

Osasummakorrelaatio

Osasummakorrelaatio

nykytilanne

tulevaisuus

Työntekijöiden työhön sitouttaminen/motivointi

0.50

0.52

Delegointikyky

0.38

0.31

Ristiriitojen käsittelytaidot

0.47

0.52

Palautteenantotaidot

0.46

0.33

Keskiarvovertailussa toimialueittain tarkasteltuna ryhmien välillä oli tilastollisesti
merkitsevä ero sosiaalitoimen ja terveystoimen johtajien välillä (p=0.014). Terveystoimen johtajista useampi kuin sosiaali- tai yhdistyneen organisaation johtajista
vastasi tarvitsevansa henkilöstöjohtamisen taitoja jatkuvasti. Sosiaalitoimen ja
yhdistetyn organisaation johtajista useampi kuin terveystoimen johtajista tarvitsee
henkilöstöjohtamisen taitoja melko usein. Lähitulevaisuuden henkilöstöjohtamisen taitojen tarpeen keskiarvovertailussa sosiaali- ja terveystoimen johtajien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p=0.024). Sosiaalijohtajista harvempi kuin
terveystoimen johtajista tarvitsee henkilöstöjohtamisen taitoja jatkuvasti lähitule137

vaisuudessa. Sosiaalitoimen johtajista useampi kuin muiden alojen johtajista tarvitsee taitoja silloin tällöin tai melko usein. (Kuvio 11.)

Kuvio 11. Henkilöstöjohtamisen kompetenssi toimialueen mukaan (vaihteluväli 1–5,
1=ei koskaan, 5=jatkuvasti).

Haastattelussa korostettiin hyviä vuorovaikutustaitoja, valmentavaa johtamistyyliä ja herkkyyttä työntekijöiden kuuntelemiseen. Työhön motivointi on myös tärkeää jatkuvassa muutosprosessissa. Henkilöstöpolitiikan linjoissa korostuu johtajan oikeudenmukaisuus ja taito tukea henkilökunnan osaamista. Muista tärkeistä
taidoista henkilöstöjohtamisen alueella mainittiin konfliktin hallintataidot, hyvät
yhteistyö- ja neuvottelutaidot ja stressinsietokyky.
“Pitää olla tuntosarvet herkkänä koko ajan. Ihmisten johtamistaidot täytyy
olla hyvät, kun ne ovat hyvin vahvoja persoonia, eri ammattikunnan osaajia.
Asiajohtamisella ei pärjää, kun pitää saada ihmiset toimimaan yhteen. Taito
sitouttaa ja perustella.” (H3)
“Henkilöstöjohtamisen taidot pitää olla kunnossa, johtamisella annetaan
edellytyksiä henkilöstölle. Johtamiskulttuurin pitää olla sellaista, ettei latista
henkilöstöä vaan antaa sen kukoistaa ja tehdä työtä. Tiedon tulee kulkea molempiin suuntiin. Tulevaisuudessa toivoisin meidän johtajien olevan mahdol138

lisuuksien antajia ja että he kuuntelevat herkällä korvalla ja astuvat tarvittaessa esiin.” (H1)
Haastatteluissa saatiin tukea kyselytutkimuksen tuloksille. Summamuuttujan osatekijät olivat yhdenmukaisia haastatteluissa esiintyneiden henkilöstöjohtamisen
osaamisvaatimusten kanssa.
6.2.3 Talousjohtamisen kompetenssi
Talousjohtamisen kompetenssin summamuuttujan muodostivat talouden tunnuslukujen/raporttien tulkintataidot, priorisointitaidot, päätöksentekokyky, riski- ja
vastuunottokyky. kokonaisuuden hallinta sekä kustannustietoisuus ja -laskenta.
Talousjohtamisen kompetenssin nykytilanne- summamuuttuja α=0.74 ja tulevaisuus-summamuuttujan α=0.66. Summamuuttujan osa-alueet ja osasummakorrelaatiot esitetään taulukossa 27.
Taulukko 27. Talousjohtamisen kompetenssin summamuuttuja.
Osa-alue

Osasummakorrelaatio

Osasummakorrelaatio

nykytilanne

tulevaisuus

Talouden tunnuslukujen/ raporttien tulkintataidot

0.60

0.50

Priorisointitaidot

0.42

0.49

Päätöksentekokyky

0.50

0.44

Riskinottokyky

0.40

0.38

Vastuunottokyky

0.59

0.45

Kokonaisuuksien hallinta

0.41

0.32

Kustannustietoisuus ja -laskenta

0.46

0.32

Toimialueiden välisessä keskiarvovertailussa ryhmien väillä löydettiin ero sosiaalitoimen ja yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajien välillä (p=0.025). Nykytilanteen tarkastelussa yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajista useampi
kuin sosiaalitoimen johtajista tarvitsi talousjohtamisen taitoja jatkuvasti. Tarkasteltaessa asiaa lähitulevaisuuden näkökulmasta yhdistetyn organisaation johtajien
ja sosiaalitoimen johtajien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p=0.031). Yhdistetyn organisaation johtajat tarvitsevat tyypillisemmin kuin sosiaalitoimen johtajat talousjohtamisen taitoja lähitulevaisuudessa jatkuvasti. (Kuvio 12.)
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Kuvio 12. Talousjohtamisen kompetenssi toimialueen mukaan (vaihteluväli 1–5, 1= ei
koskaan, 5= jatkuvasti).

Kuntakoon ollessa taustamuuttujana keskiarvotarkastelussa ryhmien välillä ei
ollut eroja nykytilanteen eikä tulevaisuudenkaan suhteen. Lähitulevaisuudessa
kaikissa kunnissa lisääntyy sellaisten johtajien määrä, jotka tarvitsevat taloustaitoja jatkuvasti.
Haastattelussa kaikki johtajat korostivat talousjohtamisen taitojen tärkeyttä ja
siihen liittyvän koulutuksen merkitystä ja tarpeellisuutta. Talouden lainalaisuuksien tunteminen ja sen seuranta on tärkeää. Johtajan tulee osata perustella ja saada
muutkin vakuuttuneeksi asioista, joita hän esittää ja pitää tärkeänä talouden johtamisessa.
“Talousosaaminen täytyy olla sillä tasolla, että tietää mistä kustannukset
muodostuu, minkälainen kustannusrakenne on, mitä seurataan ja, mitä lukujen taakse sisältyy. Kyllä pitäisi olla talouskoulutusta. Tänä päivänä ei johtaja pärjää, jos ei osaa, koska meille on siirretty budjetti- ja hankintavastuu.
Johtajan pitää tietää miten prosessit menee ja tulee tuntea lainsäädäntö. Ei
ole johtamista ilman talousosaamista. Johtajan rinnalla täytyy olla hyviä talousosaajia ja johtajan tulee olla hyvin informoitu.” (H1)
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Haastateltavat pitivät tärkeänä kokonaisuuden hallintaa, yrittäjyysosaamista ja
analyyttisiä taitoja. Yksi haastateltava katsoi, että myös markkinointitaidot olisivat hyväksi johtajalle. Eräs heistä toi esiin, että keskustelu on liian talouspainotteista, arvokeskustelua pitäisi käydä enemmän. Yleensä oltiin sitä mieltä, että talousjohtaminen tulee korostumaan tulevaisuudessakin.
6.2.4 Verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssi
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja toimii monipuolisissa yhteistyöryhmissä ja verkostoissa. Yhteistyö- ja verkostotoimintaan liittyy organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä. Yhteistyö- ja viestinnän kompetenssit muodostettiin yhdeksästä
osatekijästä, jotka ovat yhteyksien ylläpitotaidot, yhteistyötaidot moniammatillisissa tiimeissä, kirjallinen ja suullinen viestintä, vieraalla kielellä kommunikointi,
esiintymis-, kokoustekniset- ja neuvottelutaidot sekä atk:n käyttötaidot nykyisin
ja tulevaisuudessa. Johtajan toiminta henkilöstön ja muiden tahojen kanssa edellyttää hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Johtajan tehtävään voi kuulua vastuullinen toiminta erilaisissa projekti- ja työryhmissä, joten häneltä odotetaan sekä
suullisen että kirjallisen viestinnän hyvää taitoa sekä kokous- ja neuvottelutaitojen
hallintaa. Kompetenssin nykytilaa kuvaavan summamuuttujan α=0.69 ja tulevaisuuden summamuuttujan α=0.70. Kompetenssin osa-alueet ja osasummakorrelaatiot esitetään taulukossa 28.
Taulukko 28. Verkostoyhteistyön ja viestintä kompetenssin summamuuttuja.
Osa-alue

Osasummakorrelaatio

Osasummakorrelaatio

nykytilanne

tulevaisuus

Yhteyksien ylläpitotaidot

0.40

0.42

Yhteistyötaidot moniam-matillisissa tiimeissä

0.34

0.29

Kirjallinen viestintätaito

0.26

0.27

Suullinen viestintätaito

0.40

0.37

Vieraalla kielellä kommunikointitaito

0.18

0.32

Esiintymistaidot

0.49

0.52

Neuvottelutaidot

0.50

0.49

Kokoustekniset taidot

0.47

0.48

Atk:n käyttötaidot

0.32

0.36

Keskiarvovertailussa toimialojen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero verkostoyhteistyön ja viestinnän taitojen tarvitsemisessa nykytilanteessa. Sosiaalitoimen
johtajille on tyypillisempää kuin muille, että he tarvitsevat näitä taitoja nykytilan141

teessa silloin tällöin. Terveystoimen ja yhdistetyn organisaation johtajille oli tyypillisempää, että he tarvitsevat taitoja melko usein tai jatkuvasti. Tulevaisuudessa
ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalitoimen ja terveystoimen
johtajan vastausten välillä (p=0.005). (Kuvio 13.)

Kuvio 13. Verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssi toimialueittain (vaihteluväli 1–
5, 1= ei koskaan, 5= jatkuvasti).

Haastateltavat kuvasivat verkostoyhteistyöhön ja viestintään liittyviä taitoja seuraavasti:
“Vuorovaikutustaidot ja neuvottelutaidot korostuvat nykypäivän johtamisessa. Kielitaito vähintään toinen kotimainen ja englanti pitää olla ja esiintymistaito.” (H1)
“Taito tuoda oma näkökulma esiin, neuvottelutaidot ja hyvät yhteistyötaidot.” (H3)
Haastateltavat mainitsivat verkostoyhteistyön ja viestinnän taitoja kyselyaineiston
summamuuttujan osatekijöitä vähemmän. Haastateltavien mainitsemat asiat olivat
kuitenkin yhteneväiset summamuuttujan osatekijöiden kanssa.
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6.2.5 Projektitoiminnan kompetenssi
Kehittämistoimintaan liittyy vahvasti projektitoiminta, sillä valtio ohjaa kuntien
toimintaa erilaisilla hankerahoituksilla ja projekteilla. Myös alueellisen ja seudullisen toiminnan kehittämiseen liittyvät projektit. Projektiosaamiseen kytkeytyy
tutkimuksen tekemiseen liittyvät taidot, sillä projektien arviointiin kytkeytyy tutkimuksellisuus. Tutkimustyön taitoja tarvitaan myös tieteellisen tiedon soveltamisessa käytäntöön. Sosiaali- ja terveystoimen johtajalta edellytetään projektitoimintaan liittyvä osaamista. Hän voi toimia projektin työryhmän jäsenenä tai projektin johtajana riippuen resursseista, jotka hänellä on käytössään. Näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus edellyttää tutkimustietojen käytäntöön soveltamista.
Projektitoiminnan kompetenssiin sisältyivät tutkimuksentekotaidot, tieteellisen
tiedon soveltamistaidot sekä projektin johtamistaidot. Kompetenssin nykytilanteen summamuuttujan α=0.65 ja tulevaisuus-summamuuttujan α=0.67. Kompetenssin osa-alueet ja niiden osasummakorrelaatiot ovat taulukossa 29.
Taulukko 29. Projektitoiminta- kompetenssin summamuuttuja.
Osa-alue

Osasummakorrelaatio

Osasummakorrelaatio

nykyisin

tulevaisuus

Tutkimuksentekotaidot

0.90

0.57

Tieteellisentiedon soveltamistaidot

0.99

0.58

Projektin johtamistaidot

0.96

0.33

Keskiarvovertailussa ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalitoimen ja terveystoimen välillä (p=0.069). Terveystoimessa oli tyypillisempää kuin
sosiaalitoimessa, että johtaja tarvitsee projektitoiminnan taitoja melko usein tai
jatkuvasti. Lähitulevaisuuden tarkastelussa ryhmien välillä ei ole tilastollisesti
merkitsevää eroa. Sosiaalitoimessa tarvittiin taitoja tyypillisemmin kuin muissa
organisaatioissa silloin tällöin. Lähitulevaisuudessa kaikista johtajista useampi
kuin nykyisin katsoo tarvitsevansa projektitoiminnan taitoja melko usein tai jatkuvasti. (Kuvio 14.)
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Kuvio 14. Projektitoiminnan kompetenssi toimialueittain (vaihteluväli 1–5, 1= ei koskaan, 5= jatkuvasti).

Haastattelussa tuli esiin, että projektitoimintaa oli meneillään jonkin verran. Projektit olivat joko omia tai seutukunnalliseen yhteistyöhön liittyviä. Projekteihin
suhtauduttiin hieman kriittisesti, runsas projektityö oli saanut aikaan väsymistä
niihin. Projektien tulee liittyä strategiaan ja niiden tulee olla kuntaa hyödyttäviä.
Yksi haastateltava suhtautui kriittisesti projektien resurssointiin, sillä projekteissa
olevat henkilöt ovat pois varsinaisesta työtehtävästään. Tämä lisää muiden työn
kuormittavuutta. Johtajat eivät myöskään tuoneet esiin projektityöhön liittyviä
taitojen tarpeellisuutta. Eräs haastateltava toi esiin, että johtajan tulee osata hyödyntää tutkimustietoa työssään.
6.2.6 Sosiaali- ja terveystoimen johtajan kelpoisuus
Sosiaali- ja terveystoimen johtajia pyydettiin kuvaamaan tulevaisuuden johtamistehtävän pätevyyskriteereitä. Virallisena valintaan liittyvänä pätevyyskriteerinä on
muodollinen kelpoisuus eli virkaan sopiva koulutus. Kelpoisuuden kriteerinä
mainitaan myös alan ammattitaidot, mikäli johtajan tehtävään kuuluu oman alan
ammatillinen asiakastyö.
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Sosiaali- ja terveystoimen johtajan parhaana koulutuksena terveystoimen johtajista kolmannes piti ammattikorkeakoulututkintoa ja hallinnollista lisäkoulutusta, lähes kolme neljäsosaa sosiaalijohtajista ja yli puolet yhdistetyn organisaation
johtajista piti parhaana vaihtoehtona sosiaali-/terveysalan korkeakoulututkintoa ja
hallinnollista lisäkoulutusta. Terveystoimen johtajista melkein viidennes valitsi
jonkin muun kuin sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon. (Kuvio 15.)

Kuvio 15. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan koulutus toimialueiden mukaan.

Muu koulutus sisälsi maininnat: hallinnollinen korkeakoulututkinto, taloushallinnollinen tai oikeustieteen tutkinto, pääaine sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
ja johtaminen, hallintotiede, yhteiskuntatieteellinen tutkinto, yliopistotutkinto ja
johtamisen PD-opinnot.
Sosiaali-ja terveysjohtajien koulutuksen lisäksi tärkeimmät valinnankriteerit
korostivat työkokemusta, johtamistaitoja, johtajan persoonaa sekä taloushallinnon
osaamista. Kukin vastaaja mainitsi useita kriteerejä, seuraavissa tuloksissa mainintojen lukumäärä kuvaa niiden kokonaismäärää aineistossa. Yksi vastaaja mainitsi useita kriteerejä samassa vastauksessa. Kun tarkastellaan mainintojen lukumäärää, niin valinnan kriteerit painottuivat persoonaan liittyviin piirteisiin sekä
henkilöstö- ja toiminnanjohtamisen taitoihin. Avoimeen kysymykseen vastasi 154
henkilöä.
Työkokemukseen liittyvinä kriteereinä korostui substanssiin ja hallintoon/johtamiseen liittyvä työkokemus. Näihin liittyviä mainintoja oli yhteensä 36,
substanssiin liittyviä vaatimuksia oli myös 36 samoissa vastauksissa:
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työkokemus alalta/perustyöstä, kokemus sosiaali- ja terveysalan johtamisesta,
kunnallishallinnon kokemus, hallinnon ja johtamisen työkokemus, kokemus
henkilöstö- ja taloushallinnosta,
Toiminnanjohtamisen alueen kriteerit korostivat yhteiskunnalliseen näkemykseen
liittyvää, kokonaisuuden hallintaan, päätöksentekoon ja verkostotoimintaan liittyviä kompetensseja. Mainintoja oli 69 yhteensä 55 vastauksessa:
johtamisen taidot, kokonaisuuksien hallinta, priorisointikyky, päätöksentekokyky, ongelmanratkaisutaito, organisointikyky, yhteiskuntapoliittisten kytkentöjen ymmärtäminen, verkosto-osaaminen, muutoksen johtamisen taidot, sosiaali-/terveys-/hyvinvointipolitiikan strateginen ajattelu ja osaaminen
Henkilöstöjohtamisen ja yhteistyöhön taidot liittyvät vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja viestintään; näistä oli yhteensä 86 mainintaa 60 vastauksessa:
vuorovaikutustaidot, hyvä henkilöstön johtamisen taito, ristiriitojen hallintataito, yhteistyökyky niin sosiaali- kuin terveydenhuollon kanssa, esiintymistaidot, neuvottelutaidot sekä delegointivalmiudet
Talouteen liittyvät taidot eivät korostuneet avovastauksissa, niistä oli 19 mainintaa:
talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, taloustaitaja taloushallintokyvyt
Tutkimus-, projektityötaidot mainittiin kolme kertaa. Tämän alueen osaaminen ei
tullut erityisesti esiin myöskään haastatteluissa. Projekteissa toimivat useimmiten
muut työntekijät, haastateltavat olivat useimmin työryhmien jäseninä. Kaksi mainitsi olevansa vastuullinen toimija jossakin projektissa.
Persoonallisuuteen liittyvät piirteet. Vastaajat kuvasivat monipuolisesti eri adjektiiveilla ja substantiiveilla hyvän johtajan ominaisuuksia, yhteensä 99 mainintaa 69 vastaajan vastauksissa:
rohkeus, uudistumishaluinen, innovatiivinen, hyvä persoona, henkilökohtainen sopivuus, johtajan synnynnäiset ominaisuudet, luovuus, henkisesti tasapainoinen, muuntautumiskykyinen, rohkeus, karisma, aloitekykyisyys, tarmokkuus, jämäkkyys, laaja-alaisuus, vastuuntuntoisuus, positiivisuus, ennakkoluulottomuus, joustavuus, paineensietokyky, älykäs
Haastattelussa saatiin tukea kyselyn tuloksiin; kaikki olivat sitä mieltä, että sosiaali- ja terveystoimen johtaminen edellyttää korkeakoulututkintoa ja johtamiskoulutusta. Koulutuksen lisäksi edellytettiin johtamiskokemusta. Eräs haastateltava
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oli sitä mieltä, että korkeammalle tasolle valittavalla johtajalla tulisi olla koulutus,
jossa on saatu tutkimustyön valmiuksia. Johtajalla tulisi olla myös johtamiskokemusta eikä noviisia tulisi valita ylimmän tason johtajaksi.
“Muodollinen pätevyys, tohtoritutkinto ei ole itseisarvo, mutta ylemmällä tasolla olisi hyvä olla, että osaa hyödyntää tutkimustietoa. Riittävä johtamiskokemus 2–5 vuotta organisaation johtamisessa. Korkeammalle johtotasolle tulisi valita kokeneempaa kaartia niin, että kannukset on jo hankittu, koska riskit ovat suuremmat, mitä korkeammalle tasolle mennään.” (H1)
Oman alan ammattitaito muodosti oman ulottuvuuden sen erilaisuuden vuoksi
eikä sitä siksi haluttu sisällyttää mihinkään muuhun ulottuvuuteen. Oman alan
ammattitaitoa kaikki johtajat tarvitsevat jatkuvasti, terveystoimessa oli tyypillisempää, että johtaja tarvitsee näitä taitoja vain harvoin tai silloin tällöin. (Kuvio
16.)

Kuvio 16. Oman alan ammattitaito toimialueittain (vaihteluväli 1–5, 1= ei koskaan, 5=
jatkuvasti).

Oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvästä hallinnon tai johtamisen lisä- ja
täydennyskoulutuksesta johtajat mainitsivat tärkeimmiksi johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja taloushallintoon liittyvän koulutuksen. Johtamisen koulutuksessa
painottuivat sosiaali- ja terveysalan PD-opinnot, hallinnon pätevyys, johtamisen
erikoistutkinto sekä erilaiset johtamissuuntauksien kurssit. Henkilöstöjohtamisen
alueella korostuivat henkilöstöhallintoon liittyvät sisältöalueet kuten palkitsemis147

järjestelmän kehittäminen, KVES-koulutus ja henkilöstöhallinnon kurssi. Lisäksi
yksittäisiä mainintoja olivat työnohjaajakoulutus, ryhmätyön ohjaajakoulutus, ja
julkishallinnon viestintäkoulutus. Taloushallinnon koulutusten sisällöistä keskeisimpiä olivat sosiaali- ja terveystoimen talousjohtamiseen liittyvät opinnot; terveystaloustiede, talouden ja toiminnan suunnittelu, tulosjohtaminen ja kustannuslaskenta. Yliopistolliset opinnot painottuivat sosiaalipolitiikan, sosiologian, sosiaalija terveyshallinnon, hallintotieteen sekä hoitotieteen opintoihin. Muusta johtamistyöhön liittyvästä koulutuksesta mainittiin mm. maanpuolustuskurssi, RUK, väestönsuojelu, organisaatiokonsultointia ja EU-asiantuntijakoulutus.
Haastatteluun osallistuneet johtajat olivat sitä mieltä, että mitä alemmalla tasolla johtaja toimii, sitä enemmän substanssiosaaminen on tarpeen. Korkeammalla johtotasolla sillä ei ole niin suurta merkitystä, kunhan johtaja tuntee johtamansa
toimialaa yleensä.
Yhteenveto johtamisen kompetensseihin liittyvistä tuloksista
Johtamisen kompetensseihin ja niiden muutoksiin liittyen toiminnanjohtamisen
kompetensseissa sosiaalitoimen ja yhdistetyn organisaation johtajien välillä ilmeni tilastollisesti merkitsevä ero. Sosiaalitoimen johtajat vastasivat muita useammin tarvitsevansa toiminnanjohtamisen taitoja melko usein. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien johtajille oli tyypillisempää kuin sosiaalijohtajille, että
he tarvitsevat toiminnanjohtamisen taitoja melko usein tai jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkien toimialojen johtajista nykyistä useampi tulee tarvitsemaan taitoja
melko usein tai jatkuvasti. Taloustaidoissa sosiaalitoimen ja yhdistetyn organisaation välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Nykyisin ja lähitulevaisuudessa yhdistetyn organisaation johtajalle oli tyypillisempää kuin sosiaalitoimen johtajalle,
että hän tarvitsee näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Myös kaikenkokoisten
kuntien johtajista nykyistä useampi tarvitsee taloustaitoja jatkuvasti. Haastatteluaineistossa saatiin tukea kompetensseihin sisältyville taidoille. Lisätaitoina mainittiin yhteiskunnallinen tietoisuus ja kokonaisuuksien hallinta.
Henkilöstöjohtamisen kompetenssissa oli ero sosiaalitoimen ja terveystoimen
johtajien välillä. Terveystoimen johtajille oli tyypillisempää kuin muille, että he
tarvitsivat henkilöstöjohtamisen taitoja melko usein tai jatkuvasti. Sosiaalitoimen
johtajille oli puolestaan tyypillisempää kuin muille, että he tarvitsevat näitä taitoja
silloin tällöin tai melko usein. Tulevaisuudessa kaikkien toimialojen johtajista
useampi tarvitsee näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Haastatteluissa ja avoimissa vastauksissa korostuivat johtajan hyvät vuorovaikutustaidot.
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Sosiaalitoimen johtajille oli tyypillisempää kuin muiden toimialojen johtajille, että he tarvitsevat verkostoyhteistyön ja viestinnän taitoja silloin tällöin tai
melko usein. Terveystoimen ja yhdistetyn organisaation johtajat puolestaan tarvitsevat tyypillisemmin kuin sosiaalitoimen johtajat näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkien alojen johtajista useampi kuin nykyisin tarvitsee yhteistyö- ja viestintätaitoja melko usein tai jatkuvasti. Terveystoimen johtajille oli tyypillisempää kuin muiden alojen johtajille, että he tarvitsevat projekti-ja
tutkimuksentekotaitoja melko usein tai jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkien alojen johtajista useampi katsoi tarvitsevansa näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti.
Oman alan ammattitaitoa tarvittiin pääsääntöisesti melko usein tai jatkuvasti. Sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusvaatimuksena suurin osa edellytti sosiaali- ja
terveysalan korkeakoulututkintoa ja hallinnollista lisäkoulutusta. Työkokemuksessa korostettiin substanssiin ja johtamiseen liittyvää työkokemusta. Avoimissa
vastauksissa painottuivat eniten johtajan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja persoonalliset ominaisuudet.
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7

Pohdinta ja johtopäätökset

7.1

Sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältö ja lähiajan muutos

7.1.1 Perustehtävän johtaminen ja kehittäminen
Perustehtävän johtamisessa korostui muutoksen johtaminen. Muutokset tapahtuvat kehittämistyön kautta, jonka suuntaamiseen valtio pyrkii vaikuttamaan informaatio- ja ohjelmaohjauksen välityksellä. Tulosten mukaan kunnissa oli meneillään paljon informaatio-ohjauksen teemoihin liittyvää kehittämistoimintaa, mikä
on luonnollista, koska rahoituksen myöntämisen perusteena on kehittämistoimintojen yhteensopivuus strategian ja tavoite- ja toimintaohjelman kanssa. (Virtanen
& Tonttila 2005, Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan nykytila kunnissa 2006.)
Palvelujen laadun ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen sosiaalitoimen ja
yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtajat vastasivat hieman useammin kuin
muut, ettei kehittämistyötä ole meneillään. Pienemmissä kunnissa puolestaan oli
hieman enemmän palvelujen laadun, mutta vähemmän asiakaslähtöisen toiminnan, työyhteisön hyvinvoinnin, verkostotoiminnan ja palveluketjuihin liittyvää
kehittämistä. (vrt. Virtanen & Tonttila 2005.) Sosiaalihuollon selvityksessä (2006)
tuli esiin, että kuntien kehittämistoiminnan volyymi on lisääntynyt merkittävästi
ja hankerahoituksella suuri merkitys pienten kuntien kehittämistyölle. Hankerahoitteinen kehittäminen merkitsee usein myös hankkeiden suurta määrää, mikä
voi aiheuttaa väsymistä kehittämisprojekteihin.
Osaamiskeskusten perustamisen lähtökohtana on ollut kuntien sosiaalihuollon
palvelujen kehittäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Tässä tutkimuksessa osaamiskeskusten perustamiseen liittyvää toimintaa oli vähän, mikä johtunee
siitä, että osaamiskeskusten toiminta sosiaalialalla on käynnistynyt vuoden 2002
alusta, joten se oli vasta organisoitumassa tutkimusajankohtana (Sosiaalihuollon
kehittämistoiminnan … 2006). Osaamiskeskusten tuki pienten kuntien kehittämistyölle on tärkeä lisäresurssi, joka voi motivoida paremmin osallistumaan
hankkeisiin, jotka lähtevät alueen tarpeista.
Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa kuntia on kehotettu tekemään
yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 2003, 2006c). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa teki
yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, terveystoimessa ja pienimmissä kunnissa hieman vähemmän kuin muissa ryhmissä. Samanlaiset tulokset
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olivat sosiaalihuollon kehittämistoiminnan kuntakyselyn (2006) sekä Virtasen ja
Tonttilan (2005) raportissa. Kasvava palvelutarve edellyttää julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön lisäämistä ja monipuolistamista muiden palvelun tarjoajien
kanssa, jotta kansalaisille voidaan turvata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.
(vrt. Koivisto 2005).
Palvelujen järjestämiseen liittyen ministeriön tavoitteena on ollut organisaatiorakenteen, yhteistoiminnallisten ja seutukunnallisten palvelujen kehittäminen.
Tässä tutkimuksessa organisaation yhdistäminen ei ollut ajankohtaista suuressa
osassa sosiaalitoimea ja kaikkia kuntia. Samansuuntaisia tuloksia saatiin sosiaalialan kuntakyselyssä (2006). Seutukuntayhteistyön kehittämistyötä tehtiin muilla
aloilla enemmän kuin terveystoimessa. Virtasen ja Tonttilan (2005) raportissa
seudullinen tai kahden kunnan välinen yhteistyö sai hieman vähemmän kannatusta kuin kunnan sisäinen yhteistyö. Seutukuntayhteistyön eräs kielteinen sivuvaikutus liittyy rakenteiden ylikorostumiseen eli seudullisten organisaatioiden hallinnoinnin nousemista seudullisen yhteistyön keskiöön. Tämä voi johtaa entistä
moniportaisempaan hallintoon. (Majoinen 2002.) Tutkimuksessa palvelurakenneyhteistyön kehittämiseen panostaminen voi olla sidoksissa myös kunta- ja palvelurakennetta koskeviin valtakunnallisiin ratkaisuihin. Puitelaissa esitetään palvelujen järjestämistä 20000 asukkaan piireissä, mikä johtaa myös organisaatioiden yhdistymisprosesseihin. Organisaation muutosprosessin edistämisessä on
hyvä ottaa huomioon jakavan epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja pyrkiä estämään sen syntyä.
Tietoteknologian alueen kehittämistyö oli monessa kunnassa tulevaisuuden
toimintaa tai sitä ei tehty lainkaan. Tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja työntekijöiden tietoteknologian käyttövalmiuksien sekä tietoturvan kehittämistä oli sosiaalitoimessa ja pienimmissä kunnissa vähiten. Tutkimustulokset saavat vahvistusta kuntien sosiaalihuollon kehittämistyön kyselystä (2006) sekä Hyppösen ym.
(2005) selvityksestä. Työntekijöiden toiminta on suurin yksittäinen työhön liittyvä
tietoturvariski, joten henkilökunnan osaaminen on merkityksellistä asiakkaan tietojen turvaamisessa (Iivari ym. 2002, Tammisalo 2005, Sinervo & von Fieandt
2005). Sosiaali- ja terveysministeriön (2006c) asiakirjassa kehotetaan hyödyntämään mobiiliteknologiaa tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden
tietoteknologiaan liittyvässä osaamisessa on perustaitojen alueella puutteita (Sinervo & von Fieandt 2005), joten tähän liittyvää koulutusta on tarpeen lisätä.
Johtajan sitoutuminen kehittämistoimintaan vaikuttaa oleellisesti uudistusten
siirtymiseen käytännön toiminnaksi. Johtajan rooli kehittämistoiminnassa on
usein joko työryhmissä toimimista tai hän on vetäjä tai resurssien turvaaja muille
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toimijoille. Tässä tutkimuksessa sosiaali- ja terveystoimen johtajat olivat pääsääntöisesti joko työryhmän jäseninä tai he turvasivat resurssit muille. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat olivat muita useammin kehittämistoiminnan vastuullisia henkilöitä yhteistoiminnallisten palvelujen,
seutukuntayhteistyön sekä palveluorganisaatioiden yhdistämiseen liittyvässä kehittämistyössä. Pienempien kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat toimivat useimmin
vastuullisina henkilöinä palvelun laadun, asiakaslähtöisen toiminnan, työyhteisön
hyvinvoinnin sekä verkostotoiminnan kehittämisessä. Johtajat olivat mukana monessa alueellisessa ja seutukunnallisessa, oman organisaation ja sidosryhmien
yhteistyötiimissä. Seutukunta- ja alueellisen yhteistyön haastavuudesta huolimatta
johtajat ovat pitäneet niiden mukanaan tuomia uusia toimintamalleja ja uudistuksia hyödyllisinä (Haveri & Vallo 2004, Virtanen & Wennberg 2005, Virtanen &
Tonttila 2005, Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan… 2006). Uudet seudulliset
palvelumallit aiheuttavat paljon muutosvastarintaa, minkä voittamiseksi tarvitaan
tulevaisuuteen luotaavaa informaatiota uusien toimintamallien soveltamisen edellytyksistä ja erityisesti taloudellisista vaikutuksista. Jos taloudellisista vaikutuksista ei ole saatavissa tietoa, sitoutumisen aste voi jäädä heikoksi. (Virtanen ja
Tonttila 2005.)
Kehittämisyhteistyön tuloksissa oleviin eroihin voi vaikuttaa kuntien resurssipula. Pienissä kunnissa sosiaali- ja terveystoimen johtajat tekevät paljon asiakastyötä ja organisaatioissa vallitsee jatkuvasti henkilöstöresurssien vajaus, jolloin työryhmiin osallistumiseen ei jää riittävästi aikaa. Myös väsyminen moniin
samanaikaisesti meneillään oleviin kehittämisprojekteihin tuli esiin avovastauksissa. Samanlaisia tuloksia on saatu muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaa koskevissa tutkimuksissa. (Arnkil 2002, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, Huotari ym. 2005, Virtanen & Tonttila 2005, Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan… 2006, Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006.) Seudullisiin kehittämisprojekteihin osallistumiseen voivat vaikuttaa myös maantieteelliset tekijät;
pitkät etäisyydet kuntakeskusten välillä vaikuttavat näkemyksiin seutuyhteistyöstä (Virtanen & Tonttila 2005). Myös johtamisjärjestelmät ja tiedon puute yhteistyökäytännöistä vaikuttavat yhteistyöhön osallistumiseen (Haveri & Vallo 2004).
Sosiaali- ja terveysministeriö tulee tulevaisuudessakin tukemaan kehittämistyötä hankerahoituksella. Hankkeet tullaan toteuttamaan useiden hallintokuntien
yhteisinä, aikaisempaa laajempina ja paremmin kohdistettuina ohjelmakokonaisuuksina. Hankkeiden suunnitteluun, sitoutumiseen, innovatiivisuuteen, organisointiin sekä resursointiin kiinnitetään enemmän huomiota (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Kuntien johtajat ovat toivoneet kehittämistyölle jatkuvuutta ja
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pidempiaikaista rahoitusta, jolla vähennettäisiin jatkuvien hankehakemusten ja
useiden päällekkäisten projektien aiheuttamaa väsymystä. Kehittämistoimintaan
osallistumiseen voi vaikuttaa myös organisaatioiden byrokraattisuus ja organisaatiokulttuuriset tekijät. Kulttuuriset tekijät ovat usein olleet kehittämistehtävien
onnistumisten esteenä (mm. Taskinen 1995, Häggman-Laitila ym. 2003).
7.1.2 Henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen strategiaan sisältyvät toiminnot, jotka suunnitellaan ja johdetaan siten, että niiden avulla voidaan saavuttaa organisaatiolle asettavat tavoitteet. Keskeisimmät toiminnot ovat kehityskeskustelut, työn tulosten arviointi,
koulutus- ja urasuunnitelmat, kannustavat palkkausjärjestelmät sekä työn monipuolistaminen. Kehityskeskustelut ovat keino kartoittaa työntekijöiden työhön,
osaamiseen ja kehittymiseen liittyviä tarpeita määräajoin, niiden tavoitteena on
osaamisen kehittymisen, motivaation ja työilmapiirin edistäminen. (mm. Viitala
2002, Laaksonen 2003, Armstrong 2006.) Tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat muiden tutkimustuloksista. Sosiaalitoimen ja pienimpien kuntien johtajat vastasivat useammin kuin muut käyvänsä kehityskeskusteluja harvoin. Huotarin ym.
(2005) tutkimuksessa lähes kaikki ja Ollilan (2006) tutkimuksissa kaikki johtajat
kävivät kehityskeskusteluja työntekijöidensä kanssa. Tampsi-Jarvalan ym. (2003)
tutkimuksessa lääkärijohtajat kävivät vähemmän kehityskeskusteluja alaistensa
kanssa kuin sosiaalijohtajat. Kerran vuodessa säännöllisesti kehityskeskusteluja
käyvien osuus sosiaalijohtajista oli 65 % ja lääkäreistä 38 %. Viitasen ym:n
(2007) mukaan keskijohdossa työskentelevistä johtajista 58 % kävi kehityskeskusteluja alaistensa kanssa ja 42 % esimiestensä kanssa. Viitalan (2002) tutkimuksessa esimiehet, jotka kävivät kehityskeskusteluja, saivat alaisiltaan paremmat arviot kuin muut (myös Back 2004).
Kehityskeskustelujen sisältönä on yleensä työntekijän työn ja tavoitteiden
saavuttamisen arviointi (Kauhanen 2006, Juuti & Vuorela 2002, Åberg 2006).
Tässä tutkimuksessa henkilökunnan työn tuloksien arviointi toteutuu suurimmissa
kunnissa useammin kuin muissa ryhmissä säännöllisesti, mutta myös näissä kunnissa yli kolmannes vastasi arvioinnin toteutuvan harvoin. (vrt. Huotari 2005,
Ollila 2006.) Viitasen ym:n (2007) mukaan keskijohdossa toimivista johtajista
vain 18 % sai palautetta esimiehiltään. Myös toimialan ja työntekijöiden koulutussuunnitelmia tehdään harvoin kaikilla toimialueilla ja kaikissa kunnissa. Tutkimuksen tulosten mukaan näyttää siltä, että sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnitelmallinen arviointi ja osaamisen ke154

hittämisen pitkäjänteinen suunnitelma puuttuu organisaatioista (ks. Ollila 2006).
Työntekijöiden motivoimiseksi on tärkeää, että heillä on mahdollisuus kehittää ja
ylläpitää osaamistaan. Tämä voi olla työpaikan houkuttelevuuden kriteeri, kun
valitaan työpaikkaa tulevaisuudessa. Kehityskeskustelujen avulla voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden suhtautumiseen uudistuksiin (Wiili-Peltola 2004). Kehityskeskustelujen toteuttamiseen, työsuorituksen arviointiin ja pitkäjänteisen toimialakohtaisen ja työntekijöiden koulutussuunnitelmien laatimiseen voi vaikuttaa
johtamiseen resursoidun ajan vähäisyys (Uotila 2004, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, Tampsi-Jarvala ym. 2003). Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttava työvoimapula on johtanut siihen, että johtajat tekevät paljon ammatillista asiakastyötä,
jolloin johtamiseen jää vähemmän aikaa.
Toimialueen haasteena korostuvat 2000-luvulla työhyvinvoinnin kysymykset,
kun tavoitteena on, että ihmiset viihtyisivät pidempään työelämässä (Nakari 2003,
Multanen 2004, Bjurström 2006, Huotari & Sihvonen 2006). Näitä tekijöitä ovat
työolot, työajan järjestelyt, työsuhteen pysyvyys, koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, työstä saatava palaute sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
työpaikalla toimimiseen tai päätöksentekoon. Työhyvinvointiin liittyvää kehittämistoimintaa oli meneillään suuressa osassa kuntia ja haastatteluun osallistuneet
johtajat pitivät myös tärkeänä työhyvinvointiin panostamista.
Tehtäviä ja vastuuta delegoitiin puolestaan paljon kaikilla toimialueilla, kun
taas työtehtäviä monipuolistettiin muulla tavoin säännöllisesti alle puolella kaikista toimialueista. Työn sisällön monipuolisuus on merkittävä motivaation ja työssäjaksamisen lähde. Työtehtävien monipuolistaminen edellyttää myös kannustavaa palkkausta. Tutkimuksen mukaan kannustava palkkaus toteutui harvoin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laajennetaan työntekijöiden tehtäväkuvia ja lisätään
heidän vastuutaan. Työtehtävien monipuolistuessa ja vastuun kasvaessa työntekijät odottavat myös palkkausjärjestelmän kehittämistä. Kannustavan palkkauksen
merkitys työssäviihtymiselle on tullut esiin myös muissa tutkimuksissa ja asiakirjoissa. (Mauno & Piitulainen 2002, Ylikorkala ym. 2005, Lahti 2006.) Julkisen
sektorin kiinnostavuus työmarkkinoilla määräytyy myös palkkauksen kautta. Mikäli palkkaus ei ole riittävä, alalle ei hakeuduta enää samalla tavoin kuin aiemmin. Kun osaaminen on selvemmin kilpailukykytekijä, perinteiset palkkausjärjestelmät ovat osoittautuneet huonoiksi, joten palkkausjärjestelmän kehittäminen on
tarpeellista (Viitala 2005, Kauhanen 2006, Lahti 2006). Mikäli tulospalkkaukseen
siirrytään, asettaa se esimiehet haastavien kysymysten eteen, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi tulospalkkaukseen liittyvässä työn arvioinnissa (Lahti 2006,
Parvinen ym. 2005). Ylikorkalan ym. (2005) tutkimuksessa sosiaali- ja terveys155

toimen johtajat pitivät ongelmallisena, että luottamushenkilöelin tekee kannustavaan/tulospalkkaukseen liittyvät päätökset. (ks. Korttila & Kukkanen 1999.) Ministeriö on kehoittanut sosiaali- ja terveystoimen johtajia kehittämään myös mahdollisuutta joustavien työaikojen noudattamiseen. Joustaviin työaikajärjestelyihin
oli useammin mahdollisuus yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa kuin muilla
toimialoilla. Myös työajoilla on osoitettu olevan merkitystä työssä jaksamiselle ja
motivaatiolle (Mauno & Piitulainen 2002, Ala-Mursula 2006).
Henkilöstön johtamisen sisältönä ovat myös henkilöstöhallinnolliset tehtävät,
kuten viranhaltijapäätökset virkavapauksiin, viran täyttöön ja palkkaukseen liittyen. Tutkimustuloksissa ilmeni, että nykytilanteessa yhdistetyssä organisaatiossa
oli tyypillisempää kuin muissa organisaatioissa hallintotoimien delegointi alemmalle johtotasolle. Nykyistä useampi johtaja kaikilla toimialoilla olisi halukas
delegoimaan tehtävät lähitulevaisuudessa alemmalle tasolle. Sosiaalitoimessa oli
tyypillisempää, että palkkaukseen liittyvät tehtävät kuuluivat nykytilanteessa
ylemmälle tasolle. Johtajat haluaisivat delegoida tulevaisuudessa tehtäviä muille
toimijoille. Sosiaalitoimessa nykyistä useampi siirtäisi tehtävät joko itselleen tai
alemmalle johtotasolle. Yhdistetyn organisaation johtajille oli tyypillisempää kuin
muille, että virantäyttöön liittyvät tehtävät kuuluivat heille. Tulevaisuudessa nykyistä useampi johtaja kaikilla toimialueilla olisi valmis siirtämään virantäyttöön
liittyvät tehtävät itselleen tai alemmalle tasolle. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, johtajat olisivat valmiita siirtämään henkilöstöhallinnon rutiiniluonteisia tehtäviä muille. Tuloksissa on viitteitä myös siihen, että strateginen henkilöstösuunnittelu ei ohjaa henkilöstövoimavarojen johtamista vaan johtaminen painottuu
enemmänkin hallinnollisiin tekijöihin.
7.1.3 Talousjohtaminen
Taloushallinnon tehtävistä tutkimukseen oli otettu mukaan johtosäännöissä määritellyt johtajien vastuualueen tehtävät. Palkat ja sosiaaliturvamenot oli useasti delegoitu alemmalle tasolle kaikilla toimialueilla. Yhdistyneen organisaation johtajat delegoivat materiaalimenot useammin alemmalle tasolle kuin sosiaalijohtajat.
Suurelle osalle nämä sisältyivät heidän tehtäviinsä. Koulutusmenot kuuluivat johtajan työhön, yhdistetyissä ja suurimmissa organisaatioissa tehtävät olivat muita
useammin delegoitu alemmalle tasolle.
Palvelujen ostot muilta kunnilta sisältyivät pääosin johtajien omaan tehtäväalueeseen, terveystoimessa tämä kuului useammin kuin muissa organisaatioissa
ylemmälle johtotasolle. Hankintapäätökset olivat terveystoimen ja yhdistetyn or156

ganisaation johtajien tehtäviä. Pienemmissä kunnissa hankintojen suunnittelu
kuului suurimpia kuntia useammin johtajan työhön. Tarjouspyynnöistä huolehti
suurimmissa kunnissa alempi johtotaso useammin kuin pienemmissä kunnissa.
Kustannusten laskenta oli terveystoimessa useammin alemman johdon tehtävä,
pienemmissä kunnissa tämä oli useammin kuin muissa johtajan omana tehtävänä.
Tilojen korjaus- ja huoltotoimet olivat myös alemman tason tehtäviä melkein puolen mielestä kaikilla toimialueilla. Tulevaisuudessa johtajat halusivat tilanteen
säilyvän ennallaan. Tulokset olivat johtavien viranhaltijoiden valtuuksien osalta
samansuuntaiset kuin Korttilan ja Kukkasen (1999) tutkimuksessa. Taloushallinnon vastuualueet on usein määritelty johtosäännöissä, joten se vaikuttaa siihen,
kenen tehtäviin nämä kuuluvat. Toiminnan seuranta sisältyi lähes kaikkien johtajien työhön sekä eri toimialueilla että kaikissa kunnissa. Samanlaisia tuloksia saivat myös Korttila ja Kukkanen (1999). Talousjohtamiseen liittyvät taidot ovat
olleet paljon esillä sosiaali- ja terveystoimen johtamisosaamiskeskustelussa (Viitanen 1999, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005, Sinkkonen- Tolppi & Niiranen
2006). Tampsi-Jarvalan ym. (2003) tutkimuksessa sosiaalijohtajat kokivat usein,
että taloudellinen vastuu rasittaa ja huolestuttaa heitä johtamistyössään.
Taloushallinnon tehtävissä johtajat arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan.
Palvelujärjestelmän muutokset, tuottamistapojen kehitys ja tilaaja-tuottajamallin
mukanaan tuomat haasteet edellyttävät sosiaali- ja terveystoimen johtajilta aiempaa monipuolisempaa talousosaamista ja talouteen liittyvän informaation tulkintataitoja (Uotila 2004, Sinkkonen- Tolppi & Niiranen 2006, Tammi 2006). Myös
kansainvälisissä tutkimuksissa on tuotu esiin johtajan taloustaitojen tärkeys (Lane
& Ross 1998, Gillespie 2001). Talousjohtamisen merkitys korostuu palvelujen
kilpailuttamisessa ja tilaaja-tuottajamallin käyttöönottamisessa. Tulosjohtaminen
tuo lisähaasteita johtajan osaamiselle. Johtajan tulisi ymmärtää talouteen liittyvää
informaatiota ja kyetä kommunikoimaan asioista muiden kanssa. Talousjohtamiseen kaivattiin tuloksellisuutta osoittavia mittareita etenkin vaikuttavuuden näkökulmasta.
7.1.4 Yhteistyö ja verkostoituminen
Kuntien sosiaali- ja terveystointa kehitetään moniammatillisissa, yli hallintokuntien menevissä projekteissa ja verkostoissa. Tässä tutkimuksessa kaikki johtajat
tekivät melko paljon tai paljon yhteistyötä oman organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Myös Virtasen ja Tonttilan (2005) tutkimuksessa johtavat viranhaltijat korostivat kunnan sisäisten yhteistyön tärkeyttä. Tutkimustulosten mukaan
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työvoimaviranomaisten kanssa paljon säännöllistä yhteistyötä tekivät enemmän
pienten kuntien johtajat kuin muut, mikä on tarpeen, sillä pienissä kunnissa on
suurempi uhka työvoiman saatavuudesta kuin suurissa ja kasvukeskusten lähellä
olevissa kunnissa.
Asiakasnäkökulmasta katsoen kuntalaisten kanssa tehtiin yhteistyötä melko
paljon ja asiakas- ja potilasjärjestöjen kanssa puolestaan noin puolet teki melko
vähän yhteistyötä. Lautakunnan jäsenten kanssa paljon ja säännöllistä yhteistyötä
teki noin kolmannes kaikkien alojen johtajista. Kaikki olivat sitä mieltä, että yhteistyötä tulisi lisätä kaikkien tahojen kanssa tulevaisuudessa. Sosiaalitoimen johtajat lisäisivät yhteistyötä työvoimanviranomaisten, oman alueen henkilökunnan
sekä alaisena olevien esimiesten kanssa merkittävästi. Myös Korttilan ja Kukkasen (1999), Virtasen (2005) sekä Sinkkonen-Tolpin ja Niirasen (2006) tutkimuksessa yhteistyön lisäämistä pidettiin tärkeänä kehittämisen keinona. Hallintaajattelun mukainen toiminta monipuolistaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökumppaneiden määrää lisäten johtajien yhteistyön ja verkostoitumisen tarvetta.
Yhteistyö ja verkostotoituminen korostuvat johtajan tehtävässä meneillään olevien ja tulevien palvelujärjestelmämuutosten yhteydessä. Kehittämistoiminta edellyttää monialaista ja monisektoriaalista verkostotoimintaa.
7.2

Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kompetenssit ja niiden
muutos

Kunnallinen sosiaali- ja terveystoimi on haasteellinen työympäristö. Palvelujärjestelmä on yhtä aikaa valtakunnallinen ja paikallinen sosiaali- ja terveyspolitiikan väline, sen kohde ja myös organisatorinen konteksti. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja vastaa paikallisen ja usein alueellisenkin sosiaali- ja terveyspolitiikan
johtamisesta oman työyhteisön johtamisen lisäksi. (Kokko 2002, Niiranen 2004.)
Kunta voi päättää itsenäisesti sosiaali- ja terveystoimen johtajan kelpoisuuskriteerit, kunhan lain vaatimat kelpoisuusehdot täyttyvät asiakastyössä olevien johtajien
kohdalla. Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen kompetenssiin kuuluu virkakelpoisuus, jolla tarkoitetaan tehtävän edellyttämää koulutusta ja kokemusta. Tässä
tutkimuksessa lähes kaikki olivat sitä mieltä, että sosiaali- ja terveystoimen johtajan koulutuksellinen pätevyysvaatimus on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto ja hallinnollinen lisäkoulutus. Johtamiskoulutuksen tarpeellisuus korostui
myös teemahaastatteluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön johtamistyöryhmä suosittaa kaikille korkeakoulusta valmistuville johtamisen opintoja.(Opetusministeriö
2004.) Myös Niiranen (2004), Kananoja ja Sarvimäki (2007) sekä Kinnunen
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(2007) ovat sitä mieltä, että johtajan tehtävään tulisi edellyttää johtamiskoulutus.
Kelpoisuuteen liittyy myös vaatimus alan ammattitaidosta. Johtajat pitivät niitä
tärkeinä lähijohtajan työssä. Johtamansa toimialueen tuntemista edellytettiin korkeamman tason johtajaltakin.
Kelpoisuuteen kuuluvana pätevyyskriteerinä mainittiin myös johtamiskokemus. Johtamiskokemus tulisi olla organisaation johtamisesta. Asiantuntijatehtävissä toimiminen, kuten projektin johtaminen, ei tuota samanlaista osaamista kuin
organisaation johtaminen. Sosiaali- ja terveystoimen johtamiskysymyksissä on
keskusteltu substanssin osaamisen merkityksestä johtamisen pätevyydessä. Substanssiosaaminen korostuu johtajan työssä, kun hän osallistuu asiakastyöhön ja on
lähellä suorittavaa tasoa. Korkeammalla johtotasolla ja yhdistyneen organisaation
johtamisessa substanssiosaaminen ei voi toteutua organisaation monialaisuuden
vuoksi, tällöin pitää määritellä, mitä substanssilla tässä tilanteessa tarkoitetaan.
Tässä tutkimuksessa osa vastaajista toi esiin, että alan työkokemus ja substanssin
tuntemus pitäisi olla tulevaisuuden johtajan valinnan kriteerinä. Oman alan ammattitaitoa kaikki johtajat pitivät tärkeinä, sillä kaikki johtajat katsovat tarvitsevansa näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Terveystoimessa oli hieman tyypillisempää kuin muissa, että alan ammattitaitoja tarvitaan silloin tällöin tai harvoin
nykytilanteessa. Substanssin tunteminen voi helpottaa johtamistyötä, kun johdettavilla ja johtajalla on yhteinen kieli ja prosessien tuntemus. Substanssiasiantuntijuus ei tee kuitenkaan päteväksi tai pätemättömäksi johtamistehtävään. Asiantuntijalle on tyypillistä kiinnostus omaan erityisalueeseensa, itsenäisyys ammattiroolissa ja halu kehittää omaa osaamistaan. Siirtyminen asiantuntijasta asiantuntijoiden johtajaksi edellyttää omien ammatillisten tavoitteiden ja ensisijaisuuksien
tarkistamista. (Niiranen 2004, Parvinen ym. 2005.) Sosiaali- ja terveystoimen
johtamisessa tarvitaan entistä enemmän yleisiä johtamisen taitoja (Virtanen
2005). Johtajan on tärkeä tuntea julkisen johtamisen toiminnan erityispiirteet,
toimialan ulkopuolelta tuleva johtaja voi tuoda organisaatioon uudenlaisen näkemyksen toiminnan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan tehtävänä on
johtaa monialaista organisaatiota kaikkien näkökulmasta tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Avoimissa vastauksissa johtajan pätevyyskriteereinä korostuivat toiminnan,
talouden ja henkilöstöjohtamisen sekä verkostoyhteistyön ja viestintäkompetensseihin sisältyvien osa-alueiden kanssa yhdenmukaiset kuvaukset sekä
hyvän johtajan persoonalliset ominaisuudet. Perustehtävän johtamiseen liittyvä
toiminnanjohtamisen kompetenssin osatekijät korostuivat myös haastatteluissa.
Muutosprosessien johtamisessa johtajalta edellytetään uusien toimintatapojen
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käynnistämisen ja ohjaamisen taitoja. Palvelurakenteisiin liittyvien uudistusten
edistämiseen tarvitaan muutoskykyä, arviointi-, ongelmanratkaisu- ja johtopäätöksentekotaitoa. Toiminnan organisointitaidot ovat myös tarpeellisia. Kompetenssin osatekijöiden lisäksi haastateltavat toivat esiin, että johtajalla tulisi olla
yhteiskunnallista näkemystä, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä strategisen
johtamisen taitoja. Kansainväliset ja kansalliset alan asiantuntijat korostavat samanlaisia taitoja sosiaali- ja terveysjohtajan työssä. (vrt. Brooks 1997, Gatrell &
White 1997, Virtanen 2000, Korpelainen 2003, Sinkkonen-Tolppi & Niiranen
2006.) Johtajien mainitsemat johtamiseen liittyvät kriteerit ovat universaalisia
taitoja kaikille johtajille (ks. Wood & Payne 1998, Viitala 2002, Sydänmaalakka
2004, Tubbs & Schulz 2005).
Henkilöstöjohtaminen on todettu haasteelliseksi johtamisen alueeksi (Temmes ym. 2001, Uotila 2004, Viitanen ym. 2007), ja tämän alueen taitojen kehittämistarve on korostunut useissa tutkimuksissa (mm. Viitanen 1999, SinkkonenTolppi & Viitanen 2005). Henkilöstöjohtamiseen sisältyvät tehtävät edellyttävät
johtajalta herkkyyttä tunnistaa organisaation työilmapiiriin ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Tämän alueen johtamisen menestystekijänä korostuu johtajan kyky
aktivoida henkilöstön voimavarat ja suunnata ne tulokselliseen toimintaan. Henkilöstöjohtamisen kompetenssin osa-alueina olivat motivointi, delegointi, ristiriitojen käsittelytaidot ja taito antaa palautetta. Kompetenssin taitojen tarvitseminen
erosi sosiaalitoimen ja terveystoimen johtajien välillä. Nykytilanteen arvioinnissa
terveystoimen johtajille oli tyypillisempää, että he tarvitsivat henkilöstöjohtamisen taitoja melko usein tai jatkuvasti. Sosiaalitoimen johtajille oli tyypillisempää
kuin muille, että he tarvitsevat näitä taitoja silloin tällöin tai melko usein. Tulevaisuudessa kaikkien toimialojen johtajista nykyistä useampi tarvitsee näitä taitoja
melko usein tai jatkuvasti. Myös Levy & Reid (1997), Niiranen (1995) ja Korpelainen (2003) korostavat motivoinnin, kannustamisen ja palautteen antamisen
taitojen merkitystä johtamistyössä. Kompetenssiin sisältyvät osatekijät ovat yhteneväiset yleisiin johtamiskompetensseihin sisältyvien taitojen kanssa (vrt.
Ouinn ym. 1996, 2003, Tubbs & Schulz 2005). Näiden taitojen kehittämisen tarve
on ilmeinen, tätä vahvistavat useat tutkimukset (Temmes ym. 2001, Uotila 2004,
Kauppinen 2005). Haastateltavien vastauksissa ja kyselyn avovastauksissa korostettiin hyvien vuorovaikutustaitojen merkitystä henkilöstöjohtamisessa. Johtajan
tulee kuunnella ja antaa tilaa työntekijöille vastavuoroiseen kanssakäymiseen
esimiehen kanssa. Vatajan ym:n (2007) tutkimuksessa työntekijät kokivat luottamuksen puutetta esimiehen ja alaisten välillä, joka yli yhteydessä johtajan rooliin.
Puutteita oli keskustelun ja kanssakäymisen avoimuudessa. Vähäinen vuorovaiku160

tus ja epäselvät vastuualueet estävät luottamuksen rakentumista työyhteisössä.
Esimiestyöskentely kuitenkin koettiin pääasiassa oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. Tämän tutkimuksen haastattelussa tuli myös esiin selkeiden valta ja vastuurajojen merkitys yhteistyölle. Viitasen ym:n (2007) tutkimuksessa sosiaali- ja
terveysalan johtajat pitivät henkilöstöjohtamista ja siihen liittyvää vuorovaikutusosaamista tärkeimpänä tulevaisuuden osaamisalueena.
Julkisen sektorin taloudellinen ohjaus perustuu talousarvioon ja tilinpäätökseen sekä suunnitelman mukaiseen ohjaukseen. Kunnan sosiaali- ja terveystoimen
palvelujen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen sekä laajeneva palveluvalikoima
edellyttävät johtajalta talousjohtamisen taitoja. Talousjohtamisen kompetenssiin
lukeutui talouden tunnusluvut, riski- ja vastuuottokyky, päätöksentekokyky, kokonaisuuksien hallinta sekä kustannustietoisuus ja -laskenta. Yhdistetyn organisaation johtajille oli tyypillisempää, että he tarvitsevat talousjohtamisen taitoja
melko usein tai jatkuvasti. Myös tulevaisuudessa yhdistetyn organisaation johtajille on tyypillisempää kuin sosiaalitoimen johtajille, että he tarvitsevat taitoja
jatkuvasti. Kaikkien alojen johtajista useampi kuin nyt tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Koska sosiaali- ja terveystoimen johtajat vastaavat suuresta osasta kuntien budjettia, tarvitsevat he taitoja paljon. Talousjohtamisen taitojen tärkeys on tullut esiin kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa (Gillespie 2004, Lane & Ross 1998, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005, Sinkkonen-Tolppi & Niiranen 2006, Tammi 2006). Tutkimuksen tuloksissa korostettiin talousjohtamisen kompetenssin painottuvan entistä enemmän
tulevaisuudessa. Johtajat katsoivat, että tämän alueen koulutustarve on suuri.
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden haasteet ovat lisänneet verkostoitumista ja verkostoissa toimimista. Verkostotoiminnan lisäksi tarvitaan
muunkinlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tähän liittyy johtajan viestintä
organisaation sisällä ja ulkopuolelle. Organisaation sisäisellä viestinnällä edistetään hyvää työilmapiiriä ja pidetään yllä avointa kommunikaatiota. (Piili 2006.)
Ulkoisella viestinnällä puolestaan vahvistetaan sidosryhmäsuhteita, markkinoidaan palveluita sekä vahvistetaan kansalaisosallistumisen mahdollisuuksia. Verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssiin sisältyivät yhteyksien ylläpitotaidot,
yhteistyötaidot moniammatillisissa tiimeissä, kirjallinen ja suullinen viestintä,
vieraalla kielellä kommunikointi, esiintymis-, kokoustekniset ja neuvottelutaidot
sekä atk:n käyttötaidot. Yhteistyö- ja viestintätaitoja sosiaalitoimen johtajat tarvitsevat tyypillisemmin kuin muut silloin tällöin tai melko usein. Terveystoimen ja
yhdistetyn organisaation johtajille puolestaan oli tyypillisempää, että he tarvitsivat näitä taitoja melko usein tai jatkuvasti. Tulevaisuudessa kaikkien alojen johta161

jista useampi kuin nykyisin tarvitsee yhteistyö- ja viestintätaitoja melko usein tai
jatkuvasti. Useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa ovat myös korostuneet yhteistyö- ja viestintätaidot (Lane & Ross 1998, Viitanen 1999, Wright
ym. 2000, Opetusministeriö 2004, Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005, Parvinen
ym. 2005, Virtanen 2005). Yhteistyö- ja viestintätaidot korostuvat tulevaisuudessa, kun sosiaali- ja terveystoimen johtajien yhteistyötahot monipuolistuvat ja verkostoissa toimiminen monipuolistuu. Taidot ovat tärkeät myös muilla johtamisen
alueilla.
Organisaation kehittämiseen ja verkostoyhteistyöhön liittyy usein projektitoiminta. Sosiaali- ja terveysjohtajan rooliin voi sisältyä projektityöskentelyn lisäksi projektin johtajuus. Projektitoiminnan kompetenssiin sisällytettiin tutkimuksen tekemiseen liittyvät taidot, tieteellisen tiedon soveltamistaidot sekä projektin
johtamisen taidot. Projektin johtamisessa tarvitaan lisäksi muita edellä mainittuihin johtamiskompetensseihin sisältyneitä taitoja, esim. sitouttaminen, motivointi,
kirjallinen ja suullinen viestintätaito sekä kokous- ja neuvottelutaidot (Vartiainen
ym. 2003). Sosiaalitoimen johtajat katsoivat tarvitsevansa projektitoiminnan
kompetenssiin liittyviä taitoja harvemmin kuin muut. Kaikki katsoivat kuitenkin,
että näitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa aiempaa useammin. Viitasen ym.
(2007) tutkimuksessa alle viidennes sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen keskijohdosta ja sosiaali- ja terveystoimen keskijohdosta vähemmän kuin joka kymmenes
katsoi tarvitsevansa osaamista tiimien ja verkostojen johtamisessa tulevaisuudessa. Keskijohto katsoi tarvitsevansa vähän myös projekti- ja talousjohtamisen
osaamista tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen haastattelussa johtajat eivät tuoneet esiin projektitoiminnan johtamistaitoja, tieteellisen tutkimuksen soveltamistaidot toi esiin yksi haastateltava. Johtajilta edellyttävät tutkimustiedon soveltamistaitoja Mykkänen ja Koskinen (1998), Ovretveit (1998), Quinn ym. (2003) ja
Virtanen ja Tonttila (2005).
Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveysjohtajilta edellytetään samoja johtamisen kompetensseja kuin johtajilta yleensä, hyviä
persoonallisuuden ominaisuuksia sekä alan tuntemusta. Tulevaisuuden haasteena
on uhkaava työvoimapula ja työn vaativuuden kasvaminen. Jatkuvat muutokset
kuormittavat johtajan työtä tuoden mukanaan uusia tehtäviä haastaen kehittämään
omaakin osaamista. Muutoksen johtaminen edellyttää paitsi suotuisia olosuhteita,
myös aktiivista muutoshenkistä asennoitumista ja johtamiskykyä. Myös Juppo
(2005), Niiranen (2003) ja Aaltonen (2003) pitävät tärkeänä kykyä organisoida
muutosprosessin osatekijät toimivaksi kokonaisuudeksi sekä kykyä lukea ympäristöstä tulevia signaaleja ja johtaa muutosprosessia pitkäjänteisesti poliittisten
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realiteettien puitteissa. Muutos edellyttää kykyä hallita monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja vaikutussuhteita. uudistaja tarvitsee epävarmuudensietokykyä.
Wrightin ym:n (2000), Maddockin (2002) sekä Haverin ja Vallon (2004) mukaan
esteitä muutokselle ovat huonot suhteet sidosryhmiin ja se, ettei henkilöstöä oteta
mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
7.3

Tutkimuksen luotettavuus

7.3.1 Aineisto
Tutkimuksen perusjoukon muodostivat koko Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajat vuonna 2003. Kysely lähetettiin 457 sosiaali- ja terveystoimen
johtajalle, lopulliseen tutkimukseen tuli mukaan 169 johtajaa. Tutkimuksesta tehtäviin päätelmiin vaikuttaa aineiston koko. Tutkimusjoukon koon perusteella tutkimuksessa saatuja tuloksia ei voida yleistää koskeman koko perusjoukkoa vaan
tulokset kuvaavat tutkimukseen osallistuneiden sosiaali- ja terveystoimen johtajien käsitystä kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta. Tutkimusjoukossa on
mukana sosiaali- ja terveystoimen johtajia koko Suomen alueelta, kaikista lääneistä sekä pienistä että suurista kunnista. Aineiston taustamuuttujien ollessa toimialue terveysjohtajien määrä oli pieni, joten tuloksia ei voi yleistää kaikkiin terveysjohtajiin. Taustamuuttujan ollessa kuntakoko ryhmien koko jakautui tasaisemmin ja tulokset ovat siten paremmin vertailtavissa. Haastatteluaineisto kerättiin viideltä sosiaali- ja terveystoimen johtajalta, joilla oli yli viiden vuoden johtamiskokemus sosiaali-/terveysalalta. Haastateltavat valittiin erikokoisista kunnista, jotta johtamistyön moninaisuus saataisiin paremmin esiin. Haastatteluaineisto
oli monipuolinen ja runsas. Osallistujat pohtivat haastattelun teemoihin liittyviä
asioita monesta näkökulmasta syventäen siten kyselyssä saatua tietoa.
7.3.2 Mittarin luotettavuus ja analyysimenetelmien sopivuus
Tutkimuksen luotettavuus perustuu menetelmän ja mittauksen luotettavuuteen.
Kyselytutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi mittaamisen onnistuminen. Mittarin sisällön validiteettia varten tutkija perehtyi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimusmittareihin. Näiden perusteella laadittiin sosiaali- ja terveystoimen kehittämistä, johtajan työn sisältöä ja
johtamistaitoja mittaavat muuttujat. Mittarin sisältöä arvioivat sosiaali- ja tervey163

denhuollon organisaatioissa esimiesasemassa olevat henkilöt useassa vaiheessa.
Sisällön asiantuntijoiden palautteiden perusteella mittariin tehtiin tarvittavat muutokset validiuden lisäämiseksi. (Brink & Wood 1989, Vehviläinen-Julkunen &
Paunonen 1997.) Rakennevaliditeetti yhdistää mittarin ja käsitteet osoittaen teoreettisten käsitteiden operationaalistamisen onnistuneisuuden (VehviläinenJulkunen & Paunonen 1997, Metsämuuronen 2000a). Mittarin kyky mitata taustalla olevaa teoreettista rakennetta sai empiiristä vahvistusta. Faktorianalyysi tuki
teoreettisen tarkastelun pohjalta laadittua mittarin rakennetta. Faktoriulottuvuuksien sisäinen johdonmukaisuus Cronbachin alpha kertoimella arvioituna oli hyvä,
hallintotoimet 0.95, virantäyttö 0.86 ja palkkaus 0.69. Johtamistaitojen muuttujista muodostettiin kuusi summamuuttujaa, joiden sisäinen konsistenssi oli hyvä,
kun Cronbachin alpha oli > 0.60. (Polit-Hungler 1995, Vehviläinen-Julkunen &
Paunonen 1997, Ernvall, Ernvall & Kaukkila 2002.) Summamuuttujien osiosummakorrelaatiot olivat pääsääntöisesti > 0. 30. Tulokset tukevat mittarin sisäistä
johdonmukaisuutta.
Analyysimenetelmien sopivuutta voidaan arvioida tilastollisesta ja sisällöllisestä näkökulmasta. Analyysimenetelmien tilastollinen sopivuus perustuu muuttujien mittaustason edellyttämiin vaatimuksiin ja muuttujien jakaumiin. (Nummenmaa ym. 1997, Läärä 1998.) Analyysimenetelmien valinnassa huomioitiin muuttujien mittaustaso ja jakauma havaintoaineistossa; luokitteluasteikollisten muuttujien analyysissä käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia, ristiintaulukointia,
kontingenssikerrointa ja Khin-neliötestiä. Muuttujien analyysissä hyödynnettiin
aineiston koko ja laatu huomioiden sekä parametrisiä että parametrittomia tilastollisia testejä, sekä Pearsonin korrelaatiokerrointa. Boxplot-kuvioiden avulla tarkasteltiin jakaumien vaihtelua eri ryhmien välillä. Analyysimenetelmien valinnassa
otettiin huomioon niihin liittyvät oletukset, jotka kertovat menetelmien tilastollisesta sopivuudesta aineistoon. Analyysimenetelmien sisällöllisen sopivuuden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota tulosten tilastollisen merkitsevyyden lisäksi tulosten käytännön merkitykseen sekä siihen, että tutkimusongelmiin saatiin vastaus.
Teemahaastattelun luotettavuuden arvioinnissa arvioidaan koko prosessin
luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on
tutkija itse, joten luotettavuusarviointi kohdistuu koko prosessiin. Luotettavuutta
arvioitaessa käytetään käsitettä uskottavuus, mikä koostuu vastaavuudesta, siirrettävyydestä, luotettavuudesta ja vahvistettavuudesta. Vastaavuus tarkoittaa vastaavuutta empiirisen todellisuuden kanssa ja tiedonantajien tuottamia alkuperäisiä
merkityksiä.(Eskola & Suoranta 2005.) Haastateltavat valittiin erikokoisista kun164

nista ja kaikilta toimialoilta. Haastatteluaineisto koskettaa vain tätä tutkimusta,
mutta tulosten siirrettävyyttä lisää se, että haastattelussa saadut tulokset vahvistivat kyselyssä saatuja tuloksia monipuolistaen näkökulmaa. Vahvistavuudella tarkoitetaan sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 2005.) Tässä tutkimuksessa tukea saatiin sekä muista että tämän tutkimuksen kyselyn tuloksista. Aineiston sisällön analyysillä tiivistettiin aineistoa ja etsittiin samanlaisuuksia ja erilaisuuksia. Koska
haastattelu liittyi sosiaali- ja terveysjohtajien työhön, pystyivät he hyvin kuvaamaan omaa työtään monipuolisesti. Analyysin kaikissa vaiheissa palattiin useita
kertoja alkuperäiseen aineistoon. Tällä varmistettiin, että ajatuskokonaisuudet oli
poimittu ja kirjattu oikein. Tulosten raportointi liittyy luotettavuuteen ja tutkimuksen etiikkaan. Tutkimuksen tulokset on raportoitu sellaisina kuin ne analyysin
perusteella ilmenivät.
7.3.3 Muut luotettavuuteen vaikuttavat tekijät
Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa; ensimmäinen aineisto kerättiin
kvantitatiivisella kyselyllä, toisessa vaiheessa teemahaastattelulla. Kyselyaineisto
kerättiin kahdella kyselylomakkeella, Internetin välityksellä ja perinteisellä postikyselyllä. Internet-kyselyn kriteerinä on, että kaikilla tutkimusjoukkoon kuuluvilla pitää olla mahdollisuus osallistua tutkimukseen. (Heikkilä 2001.) Vuoden 2003
aikana kunnissa oli sosiaali- ja terveysjohtajilla käytössään tietokoneet ja sähköposti. Sähköisen lomakkeen toimivuus varmistettiin kaikilla silloin tunnetuilla
selaimilla. Testauksessa saadusta palautteesta huolimatta yhteys ei toiminut kaikilla vastaajilla moitteettomasti, mikä on vaikuttanut osaltaan vastaamatta jättämiseen. Kysymyksen 15 kohdalla valmiiksi ohjelmoitu laskuri ei toiminut kunnolla ja postikyselyssäkin eri toimintoihin käytettävän ajan arvioiminen koettiin
vaikeaksi. Tämän kysymyksen vastaukset eivät olleet kirjautuneet luotettavasti,
joten kysymys jätettiin käsittelemättä. Hallinnollisiin tehtäviin käytetyn ajan arviointi kysyttiin toisella kysymyksellä, joten tieto kuitenkin saatiin mukaan tutkimukseen.
Vuonna 2003 ei vielä ollut kovin yleistä kerätä aineistoa Internetin välityksellä, joten kyselylomakkeen laadinnassa huomioitiin vastaamisen sujuvuus ja selkeys. Esitestauksessa vastaajat kommentoivat lomaketta selkeäksi ja vastausvaihtoehtojen valintaa joustavaksi. Vastausvaihtoehtojen valintatapaa vaihdeltiin, jotta
vastaajan mielenkiinto säilyisi koko vastaamisen ajan. Vastaajille annettiin salasana, jolla he pääsivät vastaamaan lomakkeeseen. Tällä haluttiin varmistaa, ettei
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lomake ollut muiden kuin kohderyhmän vastattavissa. Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 50,2 %. Tutkimusten, joissa aineistonkeruu on suoritettu Internetin välityksellä, vastausprosentiksi on muodostunut usein 20–40 % (mm Ohtonen 2004).
Tutkimukseen osallistuneiden terveysjohtajien määrä jäi alhaiseksi (n=14).
Tämä johtuu osittain siitä, että kuntayhtymiin (n=69) kuului vuonna 2003 yli puolet terveyskeskuksista eli 239 kuntaa. Terveysjohtajien yhteystiedot eivät olleet
päivitettyinä kuntayhtymän sivuilla tai lääninhallituksen rekisterissä. Myös Tampsi-Jarvalan ym. (2003) tutkimuksessa terveyskeskusten johtavien lääkäreiden vastausprosentti oli alhaisempi kuin muiden ryhmien. Sähköpostiviestien perusteella
vastaamattomuuteen vaikutti myös se, että sosiaali- ja terveysjohtajille tulee runsaasti kyselyjä eikä heillä ollut aikaa paneutua tutkimukseen (myös Ohtonen
2004). Kadosta huolimatta vastauksia saatiin pienistä, keskikokoisista ja suurista
kunnista ja koko Suomen alueelta. Aineiston pienuuden vuoksi tulokset eivät ole
yleistettävissä perusjoukkoon, vaan koskevat vain tutkimukseen osallistunutta
joukkoa.
Teemahaastattelussa saatu aineisto kerättiin viideltä sosiaali- ja terveystoimen
johtajalta, jotka työskentelivät erikokoisissa kunnissa. Haastattelut nauhoitettiin ja
kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti. Haastatteluaineisto oli monipuolinen ja eri
tiedonantajien esiintuomat johtajan työtä koskevat piirteet ja osaamisvaatimukset
olivat samanlaisia sisällöltään, joten aineistoa ei kerätty useammalta henkilöltä.
Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikalla ja ne kestivät 41–75 minuuttia.
Tiedonantajat ovat kokeneita johtajia, kaikilla oli yli viiden vuoden kokemus sosiaali-/terveysalan johtamisesta.
7.4

Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimus tuo tutkimustietoa hallinto-, sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalaan. Tutkimus tuo täydentävää näkökulmaa sosiaali- ja terveystoimen johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen tarkastelemalla johtamisen kysymyksiä johtajien
näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimen johtajuutta on tutkittu vähän viime vuosina substanssin näkökulmasta ja tutkimukset ovat painottuneet erillisten organisaatioiden johtajuustutkimuksiin kuten sairaalaorganisaation ja sosiaalitoimen
johtamiseen. Tässä tutkimuksen kohderyhmänä olivat myös yhdistetyn organisaation johtajat, joten tutkimus tuo uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tutkimusalaan.
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Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa johtamisen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä muodostaa
mittavan osuuden kuntien rahankäytöstä ja palvelutuotannosta, joten näin suuren
kokonaisuuden hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa toiminnan taloudellisuuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Palvelutarpeiden kehityksessä on
nähtävillä jatkuva kasvu ja riittämättömyys. Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien ratkaisujen etsimistä monialaisissa, alueellisissa ja
seutukunnallisessa yhteistyössä. Kehittämistyön resurssien suuntaaminen vaikuttaa myös kunnan sosiaali- ja terveystoimen kehittymiseen. Tutkimuksessa saatiin
tietoa meneillään olevasta kehittämistoiminnasta ja johtajan roolista. Tutkimuksessa vahvistui näkemys siitä, että kunnissa on meneillään paljon erilaisia erillisiä
kehittämishankkeita, joiden työryhmiin johtajat osallistuvat joko jäseninä tai työryhmien vastuullisina henkilöinä. Avovastauksissa korostui työryhmien runsas
määrä. Tämä on osaltaan vaikuttanut työn kuormittavuuden lisääntymiseen ja sen
pirstaloitumiseen. Tutkimuksessa saatiin myös tietoa tietoteknologiaan ja tietoturvaan liittyvistä haasteista, jotka ovat merkittäviä tulevaisuuden kysymyksiä niin
sosiaali- kuin terveysalallakin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun
pohditaan kehittämistyön painopistealueita ja resurssointia kunnissa.
Osaamisen johtamisen haasteet ovat yhteydessä alan vetovoimaisuuteen ja
ovat siten tärkeitä kehittämiskohteita kunnallisessa sosiaali- ja terveystoimessa.
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden merkittävä haaste on lähitulevaisuudessa uhkaava sekä osaavien työntekijöiden että johtajien puute. Hoitohenkilökunnan ja sosiaalityöntekijöiden matala palkkaus, työn suuri kuormittavuus ja
vähäiset urallaetenemisen mahdollisuudet vaikuttavat alan kilpailukykyyn. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa tekijöihin, jotka vaikuttavat hyvän
työyhteisön syntymiseen ja ylläpitämiseen. Tutkimuksessa saatiin tietoa henkilöstöjohtamisen kehittämisalueista, kuten kehityskeskustelut, työn arviointi, koulutussuunnitelmien laatiminen, joustavat työajat sekä kannustava palkkaus.
Johtamistyön sisältöön liittyen tutkimuksessa tuotiin esiin johtajien näkemys
lähiajan työn sisällöllisistä ja yhteistyön muutoksista. Tutkimustuloksissa kuvataan myös johtamiskompetensseja ja niissä odotettavia muutoksia. Kompetensseihin ja pätevyyskriteereihin liittyviä tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tulosten perusteella jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä tarkastella hanke- ja projektitoiminnan merkitystä sosiaali- ja terveystoimen kehittymisessä ja tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä alueellisessa ja seudullisessa kehittämistoiminnassa. Tutkimus antoi haasteita myös selvittää sosiaali- ja terveystoi167

men johtajien työn kuormitusta ja heidän jaksamistaan jatkuvasti lisääntyvien
haasteiden edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula tulee kaikkien
arvioiden mukaan pahenemaan lähivuosina. Tulevaisuuden tutkimusta olisi hyvä
suunnata alan vetovoimaisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, joilla turvataan alalle
hakeutuvien riittävä määrä.
7.5

Johtopäätökset

Tutkimuksessa saatiin tietoa sosiaali- ja terveystoimen johtamistyön sisällöstä,
johtamistyössä tapahtuvista muutoksista sekä johtamistyön edellyttämistä kompetensseista. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa sosiaali- ja terveystoimen johtamistyön muutoksista, henkilöstöjohtamisesta sekä johtajien näkemyksestä tulevaisuuden johtajan johtamiskompetensseihin. Substanssilähtöistä sosiaali- ja terveystoimen johtamisen tutkimusta on tehty vähemmän viime vuosina, tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen johtamiseen. Tutkimukseen osallistuneet tuottivat tietoa johtamistyön sisällöstä, osaamisesta ja
niihin liittyvistä muutoksista.
1.

2.

3.

4.
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Sosiaali- ja terveystoimen johtamisessa painottuvat muutoksen ja talouden
johtaminen. Uudistukset ovat kytkeytyneet kehittämisprojekteihin ja hankkeisiin, joiden suuri määrä edellyttää paljon resursseja. Osaamiskeskusten ja muiden toimijoiden tukea tarvitaan etenkin pienimpien kuntien kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Kehittämistyön yhdistäminen suurempiin ja
pitkäjänteisimpiin ohjelmiin on tarpeellista.
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen ja tietoturvaan liittyvän osaamisen kehittämistä tulee lisätä kaikilla toimialueilla ja kaikenkokoisissa kunnissa. Mobiili- ja tietoteknologian nopea kehittyminen edellyttävät työntekijöiltä
entistä parempaa osaamista tällä alueella. Tietoturvan kehittäminen sosiaalija terveydenhuollon kaikissa organisaatioissa on keskeistä asiakkaan yksityisyyden suojan turvaamiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajien yhteistyö sekä organisaation sisällä että
ulkopuolella tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Verkostoyhteistyö lisääntyy
palvelurakenneuudistuksen ja palvelutuotannon monipuolistumisen myötä.
Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja siihen suunnataan resursseja. Tulevaisuussuuntautuneeseen osaamisen kehittämiseen on tarvetta
kiinnittää entistä enemmän huomiota. Toimialan ja työntekijän pitkäntähtäimen koulutussuunnitelmat ja kehityskeskusteluihin liitetty työn arviointi to-

5.

6.

teutuu suuressa osassa kuntia harvoin. Kannustavan palkkauksen mahdollisuuksiin tulee myös kiinnittää huomiota alan vetovoimaisuuden säilyttämiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimen johtamisen pätevyyttä kuvaaviksi kompetensseiksi
muodostuivat toiminnan, henkilöstön ja talousjohtamisen kompetenssit sekä
verkostoyhteistyön ja viestinnän kompetenssi. Kaikkien kompetenssien tarve
kasvaa tulevaisuudessa. Etenkin talousjohtamisen ja verkostoyhteistyön ja
viestinnän taitoja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän kilpailuttamisen,
uusien palveluntuottamistapojen ja verkostoitumisen lisääntyessä. Johtamiskoulutuksen sisällössä on tarpeen ottaa huomioon tulevaisuuden johtamiskompetensseihin liittyvä osaamistarve.
Sosiaali- ja terveystoimen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskoulutus ja -kokemus. Substanssiosaaminen korostuu lähijohtajan toiminnassa. Valinnassa kiinnitetään huomiota johtamiskompetenssien lisäksi myös myös hakijan persoonallisuuteen. Persoonallisuuden tärkeimpänä piirteenä on johtajan hyvät vuorovaikutustaidot.
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Liite 1 Kyselylomake kuntien sosiaali- ja
terveysjohtajille
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188

K yselylomake kuntien ja sosiaali ja terveys
johtajille
Kirjoittakaa lomakkeen kysymyksiin vastaus sille varattuun tilaan tai valitkaa
teille sopivin vaihtoehto
 Mik on kuntanne asukasluku? ___________________
 Miss lniss kuntanne sijaitsee? ____________________________________
 Onko kunnassanne
 erillinen sosiaali ja terveyslautakunta
 yhdistynyt sosiaali ja terveyslautakunta
 jokin muu sosiaali ja terveydenhuollon toimintaa ohjaava lautakunta
mik? _________________________________________________________

 Mik on nykyinen virka tai tehtvnimikkeenne? ________________________
_____________________________________________________________________
 Kuinka kauan olette toimineet nykyisess tehtvss? ______ v ______ kk
 Oletteko toimineet ennen nykyist tehtvnne sosiaali ja terveydenhuollon
tehtviss
 en ole
 kyll
Mikli vastasitte kyll niin miss tehtviss? ________________________
_______________________________________________________________
 Syntymvuotenne: ____________
 Sukupuoli?

 nainen

 mies

 Suorittamanne tutkinnot ja tutkinnon suorittamisvuosi
Tutkinto 
Tutkinto 
Tutkinto 

________________________________________ Vuosi: __________
________________________________________ Vuosi: __________
________________________________________ Vuosi: __________

  Mainitkaa kolme  trkeint hallintoon tai johtamiseen liittyv tyden
nyskoulutusta tai suorittamianne opintoja jotka eivt sislly edm tutkintoi
hin sek kyseisen kurssin laajuus opintoviikkoina
OpintojenKurssin nimi:
 ____________________________________________ Laajuus ___________ ovh
 ____________________________________________ Laajuus ___________ ov h
 ____________________________________________ Laajuus ___________ ovh
 Onko teill sosiaalityntekijn ptevyys?

 Kyll

 Ei

 Mink toimialueen johtaja olette?
 Sosiaalitoimen
 Terveystoimen
 Yhdistetyn sosiaali ja terveystoimen

 Merkitk allaolevista vaihtoehdoista kaikki ne joilla on kunnassanne esit
telyoikeus ilman delegointia sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyviss
asioissa
 sosiaalitoimenjohtajalla
 terveystoimenjohtajalla
 talousjohtajalla
 yhdistetyn sosiaali ja terveystoimen johtajalla

 Mik on omien vlittmien alaistenne lukumr? ____________ henkil
 Lhin esimiehenne
 Suoraan lautakunnan alainen
 Jonkin muun alainen
Mik on esimiehenne virkanimike? ____________________________________

Tyajan ja kaantuminen
  Seuraavissa yhdeksss  kohdassa on jaoteltu johtajan tehtvi karkeasti
eri osaalueisiin Arvioikaa kokonaisluvuin kuinka suuri  osuus kokonais
tyajastanne keskimrin kuluu kunkin tehtvryhmn hoitamiseen
Arvioikaa ruutuihin ko tehtvn kuluva aika siten ett v as e mpaa n sarakkeeseen
tulee nykyinen tilanne O i ke aa n sarakkeeseen arvio tulevaisuuden  v osalta
Kummankin sarakkeiden yhteissumman tulisi olla 
Nyt

Tulevaisuudessa

  Kunnan sosiaali ja terveydenhuollon kokonaissuunnittelu

_______

________

  Kunnan sosiaalihuollon toimintasuunnitelman laatiminen

_______

________

  Kunnan terveydenhuollon toimintasuunnitelman laatiminen _______

________

  Yhteisty eri tahojen kanssa

_______

________

  Johtamanne toimialueen talousasioiden hoitaminen

_______

________

 

Henkilsthallinnon tehtvien hoito

_______

________

 

Ptksentekoon liittyvn tiedon hankinta ja ksittely

_______

________

 

Kokouksiin ja neuvotteluihhin osallistuminen

_______

________

_______


_______


  Kliininen ty  sosiaalialan asiakasty
Yhteens

Valitkaa seuraavista tehtvist se vaihtoehto mik kuvaa p arhaiten tynne
suhdetta kyseiseen tehtvn

Joh tamistyn sislt:
  Henkilsthallinto
  Tehtv sisltyy johtamistyhni
  Tehtv kuuluu ylemmlle johtotasolle osallistun asian ksittelyyn
  Tehtv on delegoitu alemmalle ptksentekotasolle
Vase n sarake kuvaa n y ky tila nne tta
Oikea sarake on teidn mielipide siit miten asiat tulisi t ulev ais uud es sa
jrjest



Virantoimen auki julistaminen

Nyt
  

Tulevaisuus
  

 Virantoimen tyttminen

  

  

 Eron myntminen

  

  

 Irtisanominen

  

  

 Lyhytaikaisen sijaisen palkkaaminen

  

  

 Vuosiloman vahvistaminen siirtminen sstminen

  

  

 Palkattoman virkavapauden myntminen

  

  

 Koulutusvirkavapaan myntminen

  

  

 Sairausloman myntminen

  

  

 itiys isyys vanhempainloman myntminen

  

  

 Hoitovapaan myntminen

  

  

 Tilapisen hoitovapaan myntminen

  

  

 Opintovapaan myntminen

  

  

 Sivutoimiluvan myntminen

  

  

  Pts peruspalkasta virkasuhteen alkaessa

  

  

  Erillispalkkion myntminen

  

  

  Henkilkohtaisen lisn myntminen

  

  

  Pts varallaolomuodosta ja sen korvaamisesta

  

  

 Pts tyaikakorvauksista aikanarahana

  

  

 Matkamryksen antaminen

  

  

 Laskujen hyvksyminen

  

  

Taloushallinto
  Toimialueen talousarvion laatimine n
  Tehtv sisltyy johtamistyhni
  Tehtv kuuluu ylemmlle johtotasolle osallistun asian ksittelyyn
  Tehtv on delegoitu alemmalle ptksentekotasolle
Vase n sarake kuvaa n y ky tila nne tta
Oikea sarake on teidn mielipide siit miten asiat tulisi t ulev ais uud es sa jrjest

Nyt


Palkat ja sotumenot

 Materiaalimenot
 Koulutusmenot
 Palvelujen ostot muilta kunnilta
 Ostopalvelut yksityisilt palveluntuottajilta
 Kunnan sosiaaliterveystoimen palvelujen tarjonta
 Hankintojen suunnittelu
 Tarjouspyyntjen valmistelu
 Hankintaptkset
 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu
 Uusien tilojen ja saneerausten suunnittelu

 Tilojen korjaus ja huoltotoimenpiteiden suunnittelu

Tulevaisuus

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  































  Toiminnan seuranta
  Tehtv sisltyy johtamistyhni
  Tehtv kuuluu ylemmlle johtotasolle osallistun asian ksittelyyn
  Tehtv on delegoitu alemmalle ptksentekotasolle
Vase n sarake kuvaa n y ky tila nne tta
Oikea sarake on teidn mielipide siit miten asiat tulisi t ulev ais uud es sa
jrjest

Nyt


Toimintaohjelman toteutuminen

 Sosiaaliterveystoimen kokonaistalouden toteuteminen

Tulevaisuus

  

  

  

  

 Oman toimialueen kyttsuunnitelman toteutuminen

  

  

 Kehittmisprojektien arviointi

  

  

 Kuukausiraportointi ylemmlle johtotasolle

  

  

 Erilaisten toimintaratkaisujen vaikuttavuuden arviointi

  

  

 Seuraavat kysymykset ksittelevt toimialueellanne kytss olevia henki
lstjohtamisen menetelmi Merkitk se vaihtoehto joka kuvaa tilannetta
tll hetkell
  Ei kytss tll hetkell
  Suunnitelmatonta toteutuu harvoin
  Suunnitelmissa mutta ei viel toteudu
  Suunniteltua mutta kytnnss ei toteudu snnllisesti
 Suunniteltua ja toteutuu snnllisesti








 Johtamanne toimialueen pitkjnteinen koulutussuunnitelma









 Tyntekijiden henkilkohtainen koulutus ja urasuunnitelma









 Alaisenne henkilkunnan tytuloksien arviointi









 Tehtvien ja vastuun delegointi alemmalle tasolle









 Tyn laajentaminen tytehtvien monipuolisuuden lisminen









 Joustavat tyaikajrjestelyt









 Kannnustava palkkaus tyn vaativuuden mukaan











Alaistenne kanssa kytvt tulos tai kehityskeskutelut

Yhteisty
 Valitkaa vaihtoehdoista se joka kuvaa parhaiten tyhnne liittyv
yhteistyt mainittujen eri tahojen kanssa
  Ei ollenkaan yhteistyt
  Melko vhn yhteistyt
  Mielipide tlt vlilt
  Melko paljon yhteistyt
 Paljon snnllist ja suunnitelmallista yhteistyt
Vase m m an puoleiseen sarakkeeseen valinta joka kuvaa parhaiten tilannetta t ll 
hetkell O i kea sarake on mielipiteenne siit miten asiat tulisi t u levai su ude ssa
jrjest

Nyt
   

Tulevaisuus
   

 Tyvoimaviranomaisten kanssa

   

   

 Asiakas  Potilasjrjestjen kanssa

   

   

 Tyntekijjrjestjen kanssa

   

   



Kunnan muiden soteyksikiden kanssa

 Lautakunnan jsenten kanssa

   

   

 Johtamanne toimialueen henkilkunnan kanssa

   

   

 Alaisenanne olevien esimiesten kanssa

   

   

 Muut kunnan johtavat viranhaltijat

   

   

   

   

 Kuntalaisten kanssa

Kehittminen
 Millainen on roolinne seuraavilla alueilla?
  Alueellamme ei ole nyt tllaista kehittmistyt
  Osallistun toimintaan esim tyryhmn jsenen
  Joku muu toimii varsinaisesti mutta turvaan resurssit
  Toimin vastuullisena henkiln esim vetjn tai pllikkn
 Toiminta on suunniteltu tulevaisuuden kehittmistoiminnaksi


Palvelun laadunkehittminen

 Palveluketjun kehittminen muiden palvelun tarjoajien kanssa
 Tutkimustyn tekeminen
 Asiakaslhtisen toiminnan kehittminen

   
   
   
   

 Tietoteknologian tietojrjestelmien hydyntminen sosiaali ja
terveydenhuolllossa ekonsultaatiot sosiaali ja terveyden
huollossa teleterveyden huolto jne…
 Kansainvlinen yhteisty
 Seutukuntayhteistymallien kehittminen

   
   
   

 Palvelujen tuottaminen yhteistyss yksityisen ja kolmannen
sektorin kanssa

   

 Sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminnallisten palvelujen
kehittminen
 Tyntekijiden tietoteknologian kyttvalmiuksien lisminen
 Verkostotoiminnan kehittminen
 Palveluorganisaatioiden yhdistminen
 Osaamiskeskusten perustaminen
 Tietoturvan kehittminen
  Tyyhteisn hyvinvoinnin kehittminen

   
   
   
   
   
   
   

 Miss yhteistyryhmiss toimitte tynne puolesta mainitkaa trkeim

mt? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Miten arvioisitte kokonaisluvuin oman viikottaisen tyaikanne jakau
tuvan tll hetkell kokonaistyajasta yht ?
 Vlitnt pivittiseen asiakaspotilastyhn osallistumista _________

_________

 Hallinnollisetjohtamiseen liittyvt tyt

T yssnne tarvittavat taidot
 Valitkaa seuraavista se vaihtoehto joka parhaiten kuvaa sit kuinka usein
mielestnne tarvitsette tyssnne johtamistyn eri osaalueiden henkilst ja
taloushallinto henkilstjohtaminen taitoja ja kykyj
  Ei koskaan
  Vain harvoin
  Silloin tllin
  Melko usein
 Jatkuvasti
Merkitk vasempaan sarakkeeseen se valinta joka kuvaa parhaiten tilannetta tll
hetkell ja oikean puoleiseen sarakkeeseen mielipiteenne siit millainen tilanne on
tulevaisuudessa

Nykytilanne:
Yhteyksien yllpito taidot

Tulevaisuus:
   

Yhteistytaidot moniammatillisissa
   
tiimeiss

Yhteyksien yllpito taidot

   

Yhteistytaidot moniammatillisissa
tiimeiss
   

Organisointitaidot

   

Organisointitaidot

   

Ongelmien ratkaisutaidot

   

Ongelmien ratkaisutaidot

   

Tyntekijiden tyhn motivointi
sitouttaminen
   

Tyntekijiden tyhn motivointi
   
sitouttaminen

Delegointikyky

   

Delegointikyky

   

Ristiriitojen ksittelytaidot

   

Ristiriitojen ksittelytaidot

   

Kirjallinen viestinttaito

   

Kirjallinen viestinttaito

   

Suullinen viestinttaito

   

Suullinen viestinttaito

   

Vieraalla kielell kommunikointi

   

Vieraalla kielell kommunikointi    

Esiintymistaidot

   

Esiintymistaidot

   

Neuvottelutaidot

   

Neuvottelutaidot

   

Kokoustekniset taidot

   

Kokoustekniset taidot

   

Uusien toimintatapojen
kynnistminen

   

Uusien toimintatapojen
kynnistminen

   

Arviointitaidot

   

Arviointitaidot

   

Palautteenantotaidot

   

Palautteenantotaidot

   

Tutkimuksen tekotaidot

   

Tutkimuksen tekotaidot

   

Tieteellisen tiedon soveltamistaidot    

Tieteellisen tiedon soveltamistaidot

   

Talouden tunnuslukujen
raporttien tulkintataidot

   

Talouden tunnuslukujen
raporttien tulkintataidot

   

Johtoptstentekotaidot

   

Johtoptstentekotaidot

   

Priorisointitaidot

   

Priorisointitaidot

   

Ptksentekokyky

   

Ptksentekokyky

   

Riskinottokyky

   

Riskinottokyky

   

Vastuunottokyky

   

Vastuunottokyky

   

Muutoskykyisyys

   

Muutoskykyisyys

   

Kokonaisuuden hallinta

   

Kokonaisuuden hallinta

   

Atk:n kytttaidot

   

Atk:n kytttaidot

   

Kustannustietoisuus ja laskenta

   

Kustannustietoisuus ja laskenta    

Oman alan ammattitaidot

   

Oman alan ammattitaidot

   

Projektien johtamistaidot

   

Projektien johtamistaidot

   

  Luettekoseuraatteko snnllisesti johtajan tyhnne liittyv alan kotimaista
kirjallisuutta?
 En
 Kyll mainitkaa kolme  trkeint ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  Luettekoseuraatteko johtajan tyhnne liittyv alan kansainvlist kirjallisuutta?
 En
 Kyll mainitkaa kolme  trkeint __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  Valitkaa mielipidettnne vastaava paras vaihtoehto sosiaali ja terveysjohtajan
koulutuksesta
 Sosiaaliterveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen liitetty hallinnollinen
liskoulutus tiedekorkeakoulussa esim Sosiaali ja terveysjohtamisen PDopinnot
 Sosiaaliterveysalan korkeakoulu tai yliopistotutkinto
 Sosiaaliterveysalan korkeakoulututkinto ja hallinnollinen liskoulutus
 Jokin muu korkeakoulututkinto mik?_______________________________________
 Muu mik _________________________________________________________________

  Kyselylomakkeessa johtajan ty on jaettu henkilsthallintoon taloushalintoon
henkilstjohtamisen kehittmis ja yhteisty sek ammatinharjoittamistehtvn
Miten arvioitte niden tehtvalueiden trkeytt tyssnne?
N y kytil an ne

Ei trke

Erittin trke

 Henkilsthallinnon tehtvt









 Taloushallinnon tehtvt









 Kehittminen ja yhteisty















 Ammatinharjoittaminenasiakasty
Tul evai su us

Ei trke


Erittin trke

 Henkilsthallinnon tehtvt









 Taloushallinnon tehtvt









 Kehittminen ja yhteisty









 Ammatinharjoittaminenasiakasty









 Mikli olisitte valisemassa kunnalliselle sektorille tulevaisuuden johtamistehtvn
sosiaaliterveysjohtajaa Mitk olisivat valinnassanne trkeimmt ptevyys
kriteerit?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Mit muuta haluaisitte sanoa sosiaali ja terveysjohtajan tyn muutoksista tai
koulutuksesta tulevaisuudessa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

KIITOS vaivannstnne!

Liite 2 Teemahaastattelurunko
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Perustehtävän johtaminen
a. Tehtävien painottuminen
b. Asiantuntijaorganisaation johtamishaasteet
c. Palvelurakenneuudistus
Henkilöstöjohtaminen
a. Henkilöstöstrategia
b. Uusien toimintamallien edistäminen, sitouttaminen
c. Henkilöstön työhyvinvoinninedistäminen
Talousjohtaminen
a. Talousjohtamisen tehtävät
b. Tuloksellisuuden arviointimenetelmät
Yhteistyö ja verkostoituminen
a. Tärkeimmät verkostot
b. Verkostoimintaan liittyvät tehtävät
c. Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
Toiminnan kehittäminen
a. Kehittämistyön painopisteet
b. Tulevaisuuden haasteet
c. Projektitoiminta
Johtamistyön tulevaisuuden näkymät
Johtajan pätevyys ja valintakriteerit
a. Pätevyysvaatimukset perustehtävän, henkilöstön ja talouden johtamiseen sekä verkostoyhteistyöhön
b. Tulevaisuuden johtajan pätevyysvaatimukset
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Liite 3 Liitetaulukot
Taulukko 30. Seutukuntayhteistyömallien kehittäminen toimialueilla.
Toimialue

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Sosiaalitoimi

17

18

50

54

9

10

16

17

92

100

Terveystoimi

3

21

6

43

1

7

4

29

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja

8

15

22

41

2

4

22

41

54

100

28

18

78

49

12

8

42

26

160

100

terveystoimi
Yhteensä

Taulukko 31. Tietoturvan kehittäminen toimialueilla.
Toimialue

Ei ole nyt /

Työryhmän

Muu taho

Vastuullinen

suunnitteilla

jäsen

tekee

rooli

Yhteensä

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

35

38

19

21

29

31

9

10

92

100

Terveystoimi

3

22

2

14

3

22

6

42

14

100

Yhdistetty sosiaali- ja

15

28

9

17

23

44

6

11

53

100

53

33

30

19

55

35

21

13

159

100

Sosiaalitoimi

terveystoimi
Yhteensä

Taulukko 32. Joustavat työaikajärjestelyt erikokoisissa kunnissa.
Asukasluku

Ei toteudu

Toteutuu harvoin

Toteutuu

Yhteensä

säännöllisesti
n

%

n

%

n

%

n

%

≤ 5000

10

18

23

40

24

42

57

100

5001–20 000

17

24

21

29

34

47

72

100

> 20000

6

19

13

42

12

39

31

100

Yhteensä

33

21

57

36

70

44

160

100
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Taulukko 33. Henkilöstöhallinnon tehtävät nykyisin.
Faktori ja osiot

Faktorilataus
Faktori I

Faktori II

Faktori III

Hallintotoimet (Cronbachin alpha 0.95)
Äitiys-, isyys- ja vanhempain loman myöntäminen

0.92

Hoitovapaan myöntäminen

0.90

Sairausloman myöntäminen

0.90

Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen

0.90

Koulutusvirkavapauden myöntäminen

0.91

Vuosiloman vahvistaminen, siirtäminen, säästäminen

0.78

Palkattoman virkavapauden myöntäminen

0.74

Opintovapaan myöntäminen

0.72

Matkamääräyksen antaminen

0.68

Lyhytaikaisen sijaisen palkkaaminen

0.64

Laskujen hyväksyminen

0.64

Päätös työaikakorvauksista

0.54

Viran täyttö (Cronbachin alpha 0.86)
Sivutoimiluvan myöntäminen

0.55

Viran/toimen aukijulistaminen

0.58

Irtisanominen

0.84

Viran/toimen täyttäminen

0.85

Eron myöntäminen

0.85

Päätös peruspalkasta virkasuhteen alkaessa

0.60

Palkkaus (Cronbachin alpha 0.69)
Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

0.69

Erillispalkkion myöntäminen nyt

0.81

Päätös varallaolomuodosta ja sen korvaamisesta

0.62
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Taulukko 34. Henkilöstöhallinnon tehtävät tulevaisuudessa.
Faktori ja osiot

Faktorilataus
Faktori I

Faktori II

Faktori III

Hallintotoimet (Cronbachin alpha 0.95)
Äitiys-, isyys- ja vanhempain loman myöntäminen

0.86

Hoitovapaan myöntäminen

0.82

Sairausloman myöntäminen

0.84

Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen

0.89

Koulutusvirkavapauden myöntäminen

0.85

Vuosiloman vahvistaminen, siirtäminen, säästäminen

0.75

Palkattoman virkavapauden myöntäminen

0.77

Opintovapaan myöntäminen

0.73

Matkamääräyksen antaminen

0.76

Lyhytaikaisen sijaisen palkkaaminen

0.66

Laskujen hyväksyminen

0.63

Päätös työaikakorvauksista

0.58

Viran täyttö (Cronbachin alpha 0.82)
Sivutoimiluvan myöntäminen

0.46

Viran/toimen aukijulistaminen

0.58

Irtisanominen

0.77

Viran/toimen täyttäminen

0.75

Eron myöntäminen

0.80

Päätös peruspalkasta virkasuhteen alkaessa

0.51

Palkkaus (Cronbachin alpha 0.71)
Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

0.80

Erillispalkkion myöntäminen

0.80

Päätös varallaolomuodosta ja sen korvaamisesta

0.59
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