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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata miten sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat ovat muuttuneet Suomessa 2000-luvulla ja miten sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat heijastuvat erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan strategian käsitettä, sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategioiden erityispiirteitä, terveydenhuollon johtamisen 

erityispiirteitä, strategista johtamista ja strategisen osaamisen johtamista. Tutkimuksen 

lähestymistapa on laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimus oli kaksivaiheinen. 

Ensimmäisessä vaiheessa Sosiaali- ja terveysministeriön 2000-luvulla julkaisemille 

sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioille tehtiin sisällön analyysi, jonka avulla 

selvitettiin mitä muutoksia strategioissa on tapahtunut 2000-luvulla ja sisällön analyysin 

pohjalta muotoutuivat tutkimuksen toisen vaiheen teemahaastattelun teemat. 

Tutkimukseen valittiin tarkoituksenmukaisella otannalla kymmenen (n=10) 

erikoissairaanhoidon johtajaa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla ja 

analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. 

Tutkimustulosten mukaan valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat eivät 

ole muuttuneet juurikaan 2000- luvun aikana. Ainoastaan sähköisten 

tiedonhallintajärjestelmien vaikuttavuutta on korostettu ensimmäisen sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategian julkaisemisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat ovat osana erikoissairaanhoidon strategiaa. Johtamiseen sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategiat heijastuivat monin eri tavoin ja johtamisessa tarvitaan 

ymmärrystä strategiasta sekä strategisesta johtamisesta että strategisen osaamisen 

johtamisesta. 

 

Tutkimustulokset antavat tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioista sekä niiden 

heijastumisesta erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen.   
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The purpose of this study is to describe how social and health policy strategies have 

changed in Finland in the 2000s, and how social and health policy strategies are 

reflected in specialised health care strategy and management. 

The theoretical framework of the study looks at the concept of strategy, the special 

features of social and health policy strategies, the special features of health care 

management, strategic management and the management of strategic competence. The 

approach used in the study is qualitative. The study consisted of two phases. In the first 

phase, the contents of the social and health policy strategies published by the Ministry 

of Social Affairs and Health in the 2000s were analysed. Based on the analysis, changes 

in the strategies in the 2000s were examined, and themes for the themed interviews used 

in the second phase of the study were formulated. Ten (n=10) directors of specialised 

health care were selected for the study with purposeful sampling. The data were 

collected with themed interviews and analysed with deductive content analysis.  

According to the findings, national social and health policy strategies have undergone 

very little change in the early 2000s. The only change since the publication of the first 

social and health policy strategy is emphasising the impact of electronic data 

management systems. Social and health policy strategies are part of specialised health 

care strategy. Social and health policy strategies were reflected in management in many 

ways. That is why understanding strategies, strategic management and the management 

of strategic competence is needed in management.  

 

The findings provide information about social and health policy strategies and the way 

they are reflected in specialised health care strategy and management.  

 

Keywords: social and health policy strategies, health care, strategy, strategic 

management, competence management 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tämän hetkinen taloudellinen tilanne haastaa julkisten ja voittoa tavoittelemattomien 

sektorien johtajat ympäri maailman kohtaamaan erittäin myrskyisän yhteiskunnallis-

poliittis-taloudellisen ympäristön, joka luo uusia riskejä ja epävarmuutta 

organisaatioihin ja saattaa haitata johtajien kykyä toimia strategisesti (Davis, Kee & 

Newcomer 2010). 

Maailmanlaajuinen huono taloustilanne on pakottanut valtiot miettimään olemassa 

olevia kustannusrakenteita ja tapoja tuottaa palveluita kansalaisilleen. Väestö ikääntyy, 

jolloin myös palvelujen tarve muuttuu ja joudutaan etsimään uusia yhteistyö- ja 

palvelumuotoja (Lindström & Vanhala, 2011). Sosiaali- ja terveydenhuolto ja niiden 

kehittäminen ovat olleet pitkään puheenaiheena ja niiden toimintaan on kohdistunut 

kovaa kritiikkiä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yhteiskunnalle kallista toimintaa ja sen 

tarve kasvaa väestön ikääntyessä, mutta samalla myös palveluja tuottava henkilöstö 

ikääntyy. Myös julkisen sektorin toimintakulttuuri on muuttunut 

tulosorientoituneempaan suuntaan, jolloin tuloksellisuusodotukset- ja paineet 

kohdistuvat henkilöstöjohtamiseen. Lisäksi tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen 

suhteella eli samalla rahalla pitää saada aikaan joko enemmän tai vähemmällä rahalla 

enemmän. (Lindström & Vanhala, 2011, Ketola ym. 2012.)   

 

Ollilan (2006) mukaan tulevaisuuden uhkakuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa koskevat 

tuottavuuden ja saatavuuden ristiriitaisuutta, kustannusten kasvua, työvoimapulaa sekä 

ihmisten ja ympäristön sosiaalisten ja terveydellisten tekijöiden muuttumista.  Sosiaali- 

ja terveydenhuollossa puhutaan paljon asiakaskeskeisyydestä ja asiakaslähtöisyydestä, 

jossa olennaisena osana on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioiminen 

palveluiden järjestämisessä ja suunnittelussa. Ihmiset ikääntyvät ja ikääntymisen tuomat 

haasteet tulevat olemaan ajankohtaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja 

rahoittamisessa (Kaarakainen & Syrjänen, 2012).  
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Terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta siis olennainen kysymys on, miten pystytään 

vastaamaan terveyspalveluiden kysynnän kasvuun ja kansalaisten odotus- ja 

vaatimustason nousuun vähenevillä resursseilla? Tämä on terveydenhuollon strateginen 

haaste, mutta miten se vaikuttaa johtamiseen? Johtajat ovat strategian suunnittelun ja 

toteutuksen ytimessä ja on selvää, että johtaminen vaikuttaa aina organisaation 

tuloksellisuuteen monella tavalla, sillä johtajan rooliin liittyy pakollisia tehtäviä ja 

päätöksiä. Johtajan on kyettävä esimerkiksi vastaamaan työssään palvelujen rakenteiden 

toimivuudesta, palvelujen saatavuudesta sekä henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen 

turvaamisesta (Heikka 2008 Lumijärvi, 2008). Palveluiden tuottamisen näkökulmasta 

isoja haasteita tulevaisuudessa ovat niin palvelujen rahoitus, vastuunjako paikallisen ja 

valtiollisen tason välillä, julkisen ja yksityisen sektorin suhteet kuin osaavan työvoiman 

saannin varmistaminen (Willberg& Valtonen 2007).     

Näihin uhkakuviin on tämän hetkinen hallitus Suomessa vastannut linjaamalla 

hallituskaudelle 2011-2015 toteutettavaksi kuntauudistuksen, jonka yhteydessä on 

tarkoitus uudistaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne. Ajatuksena on, 

että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on pääsääntöisesti 

kunnilla ja palvelurakenteen pitää tukea sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

toiminnallista ja rakenteellista yhteyttä.   Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenne vastaamaan tulevaisuuden tarpeita huomioiden 

erityisesti väestön palvelutarpeet, julkisen talouden kestävyys sekä tulevaisuuden 

kuntarakenne. Lisäksi tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. (STM 

2012a.)  

Kuntien vastuulla on ollut tähän asti tuottaa sekä järjestää perusterveydenhuollon 

palvelut ja ostaa ja maksaa erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoidon menot 

olivat esimerkiksi vuonna 2010 yhteensä 5,5 miljardia euroa, joka vastaa kolmannesta 

vuoden 2010 terveydenhuollon kokonaismenoista (Knape & Matveinen 2012).  

Palvelurakennetta varten perustettu työryhmä istuu parhaillaan tekemässä ehdotusta 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja ehdotuksen odotetaan valmistuvan 

millä hetkellä hyvänsä. Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään siis murroksen 

aikaa. Murros tuo mukanaan muutoksia niin strategisiin linjauksiin kuin johtamiseenkin.   
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Julkisen sektorin johtaminen on uudistunut viime vuosikymmeninä uuden 

julkisjohtamisen suuntauksen kautta. Johtamiseen on sovellettu markkinamekanismeja 

ja yksityissektorin johtamisoppeja ja toimintakulttuuri on kehittynyt entistä 

tulosorientoituneempaan suuntaan. (Kaljunen 2011, Lindström & Vanhala, 2011, 

Rantanen, 2007, Torppa 2007, Virtanen, 2003).  Tämä uudistus näkyy myös 

terveydenhuollon johtamisessa, jossa on siirrytty yhä enemmän strategiseen johtamiseen 

ja tulosjohtamiseen. Myös strateginen osaamisen johtaminen korostuu 

terveydenhuollossa, sillä johtaminen sisältää monimutkaisia 

vuorovaikutusmekanismeja, jotka edellyttävät osaamista ihmissuhteiden ja 

ristiriitatilanteiden hallinnassa. Osaaminen on myös keskeinen ja oleellinen osa 

julkisten organisaatioiden tuloksellisuutta. (Ollila 2006,  Huotari 2009.)   

 

Suomessa viimeaikaista terveydenhuollon tutkimusta on mm. strategisen osaamisen 

(Ollila 2006, Kivinen 2008, Huotari 2009), managerialismin (Torppa 2007), johtajien 

ammattiroolin (Virtanen 2010), sosiaali- ja terveysjohtajien työn sisällön ja 

kompetenssien (Heikka 2008) ja erilaisten johtamisoppien (Kaljunen 2011) 

näkökulmasta. Strategiaa on myös tutkittu kehityskeskusteluiden näkökulmasta 

terveydenhuollossa (Ruoranen 2011) sekä lähimiesten näkemyksistä sairaanhoitopiirin 

luomasta strategiasta (Wiili-Peltola 2005). Lisäksi viime vuosina strategiaa on tutkittu 

eri tieteen aloilla strategiakeskeisen kyvykkyyden johtamisen ja organisaation 

strategisen valmiuden (Oiva 2007), strategisen teknologia johtamisen (Sahlman 2010) 

sekä strategian ja strategisen informaation näkökulmasta (Määttä 2005) sekä strategian 

toimeenpanon näkökulmasta (Aaltonen 2007).   

 

Kansainvälistä tutkimusta terveydenhuollon strategioista on viime vuosina tehty 

tasapainotetun mittarin (BSC) käytöstä terveydenhuollossa (Kocakülâh & Austill 2007), 

strategian merkityksestä hoitotyön johtamiseen (Carney 2009), strategian roolista 

terveydenhuollon toimitusketjujen hallinnassa (Acharyulu & Shekar,2012), strategisesta 

muutosprosessista julkiselta sektorilta (Davis, Kee & Newcomer, 2010) sekä  

organisaatio kulttuurin vaikutuksesta strategiseen osallistumiseen (Carney 2006). 

Tutkimuksia terveydenhuollon johtamisesta on mm. lääketieteen johtajista nykyajan 

terveydenhuollon organisaatioiden (Dwyer 2010), emotionaalisesti pätevien 

hoitotyönjohtajien koulutuksen kehittämisstrategian (Horton-Deutsch&Sherwood 2008) 
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sekä terveydenhuollon johtajuuden kehittämisen (Porter ym. 2002, McAlearney 2006) 

näkökulmista.  

 

Ottaen huomioon luonnostaan monimutkaisen terveydenhuollon organisaation, joissa 

johtajien on vastattava useille sidosryhmille ja täytettävä tulostavoitteet useissa 

ulottuvuuksissa kuten tehokkuudessa, tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa, on 

johtamisen kehittäminen noussut myös tärkeäksi painopistealueeksi. Lisäksi tuleva 

kunta- ja palvelurakenne uudistus, väestön ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen kasvu 

ja vähenevät resurssit korostavat strategisen johtamisen merkitystä muuttuvassa 

terveydenhuollon kentässä. (McAlearney 2006, Ollila 2006, Huotari 2009, STM  2012.)  

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat nostaneet keskiöön 

erikoissairaanhoidon osalta pidempien työurien mahdollistamisen työhyvinvoinnin 

avulla, asiakaskeskeisyyden, laadun ja palvelujen saatavuuden sekä sähköiset tiedon 

hallintajärjestelmät.  Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena ovat valtakunnalliset 

sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat sekä erikoissairaanhoito ja tarkoituksena on 

kuvata miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat muuttuneet Suomessa 2000-

luvulla sekä kuvata erikoissairaanhoidon johtajien näkemyksiä sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategioiden heijastumisesta erikoissairaanhoidon strategioihin ja 

johtamiseen. Heijastumisella tarkoitetaan miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 

näkyvät erikoissairaanhoidossa eli miten ne ovat huomioitu niin strategiassa kuin 

johtamisessa. Tutkimustehtävänä on; 

 

Miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat muuttuneet 2000-luvulla ja 

miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat heijastuvat erikoissairaanhoidon 

johtamiseen?  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioista muodostui kolme teemaa koskien 

erikoissairaanhoitoa ja näistä muodostuivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

Miten työurien pidentäminen työhyvinvoinnilla huomioidaan erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa? 
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Miten asiakaskeskeisyys, laatu ja palvelujen saatavuus huomioidaan 

erikoissairaanhoidon strategiassa ja johtamisessa? 

Miten sähköiset tiedonhankintajärjestelmät huomioidaan erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa? 

Tutkimus avartaa terveyshallintotieteen tietoperustaa lisäämällä tietämystä sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategioista ja niiden heijastumisesta erikoissairaanhoidon strategiaan 

ja johtamiseen. Tieteellistä mielenkiintoa lisää myös aiheen aiempi tutkimattomuus 

tästä näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti mielenkiintoiseksi aiheen tekevät tulevat 

sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset ja niiden vaikutukset tuleviin strategioihin. 

Tutkimuksesta saatava tieto voi avartaa ajattelua ja antaa kehittämisideoita. 
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2. STRATEGINEN JOHTAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA 

 

2.1 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 

 

2.1.1 Strategian käsite ja päämäärä 

 

Strategialle ei ole olemassa yhtä yksinkertaista määritelmää vaan on useita erilaisia 

tulkintoja (Määttä 2005). Strategian muotoilu ja toteuttaminen ovat inhimillistä 

toimintaa ja ne eivät synny itsestään vaan ovat johtajien tai johtoryhmän aktiivisen 

toiminnan, tekemisen ja pohdinnan tulos (Peltonen 2007, Määttä 2000.)  

Strategia on käsitteenä laaja, monitahoinen, tunteita herättävä ja paikoin jopa 

ristiriitainen (Ylisirniö 2011, Johnson ym. 2008, Whittington 2001).  Strategian 

määrittelyyn liittyy suuri määrä koulukuntia ja näkemyksiä (Juuti & Luoma 2009, 

Kamnesky 2010, Mintzberg 1998, Porter 1980, Whittington 2001). Yhteistä useimmille 

määrittelyille on suuntautuminen tulevaisuuteen erilaisten menetelmien tai mallien 

avulla, jotka auttavat organisaatiota linjausten ja valintojen tekemisessä. Ilman 

strategiaa organisaatio voidaan katsoa olevan joukko yksilöitä, joilla ei ole yhteistä 

suuntaa. Organisaatio tarvitsee menestyäkseen yhtenäisen tarkoituksen ja strategia on 

tekijä, jolla yksilöt voidaan sitoa yhteen. (Quinn 2003, Rannisto  2005.) 

Mintzbergin (1998) mukaan strategia voidaan määrittää suunnitelmaksi (plan), 

suunnaksi jonka avulla organisaatio pääsee paikasta A paikkaan B, se voi olla myös 

juoni (ploy), jota käytetään organisaatioiden kilpailutilanteessa muiden hämäämiseen. 

Strategia voidaan nähdä myös toimintatapana (pattern) eli toimintamallina siitä miten 

organisaatio käyttäytyy erilaisissa tilanteissa sekä asemana (position), jossa 

organisaatiota katsotaan suhteessa kilpailijoihin, markkinoihin ja ympäristöön. 

Strategian voidaan katsoa olevan myös näkökulma (perspective), organisaation 

keskeinen tapa toimia. Mintzbergin mukaan strategiaa ei ole siis mahdollista määrittää 

vain yhdellä tavalla.(Mintzberg 2009, 1998) 
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Porter (1980) katsoo strategian olevan organisaation toimintojen yhteensovittamista ja 

sen avulla yritykset etsivät ja määrittelevät oman kilpailukykynsä. Porterin (1980) 

mukaan on olemassa kolme perustrategiaa, joiden avulla voi saavuttaa menestystä, 

kustannusjohtajuus, jossa kilpaillaan hinnalla, differointi, jossa luodaan jotain alalla 

täysin ainutlaatuista ja joka mahdollistaa myös hintojen nostamisen sekä keskittyminen, 

jossa valitaan toimialan sisältä kapea toimintakenttä. Perusstrategioiden taustalla on 

ajatus, että kilpailuetu on jokaisen yrityksen ydinasia ja on tehtävä valinta mitä 

strategiaa haluaa käyttää saavuttaakseen haluamansa kilpailuedun. (Porter 1980,1985.)   

Whittington (2001) määrittelee strategian neljän erilaisen lähestymistavan mukaan. 

Klassisessa näkökulmassa ylimpänä tavoitteena on kannattavuus ja rationaalinen 

suunnittelu, joka on keinona tavoitteen saavuttamiseen. Evolutiivisessa näkökulmassa 

liiketoiminta noudattaa biologisen evoluution periaatteita, kilpailuprosessi valitsee 

vahvimman selviytyjän. Prosessuaalinen näkökulma tunnustaa ylimmän johdon 

järkiperäisten toimintojen tiedolliset rajoitukset ja systeeminen näkökulma näkee 

strategiatavoitteiden- ja käytäntöjen riippuvan siitä sosiaalisesta ympäristöstä, missä 

strategian tekeminen tapahtuu. Klassinen ja evolutiivinen näkökulma näkevät strategian 

tavoitteena maksimaalisen tuoton kun taas prosessuaalinen ja systeeminen näkökulma 

näkevät mahdollisina tavoitteina muutakin kuin tuoton.  

Strategiaa voidaan luonnehtia myös organisaation pitkän tähtäyksen suunnaksi ja 

menestyksen reseptiksi sekä tietoisiksi valinnoiksi tavoitteiden ja toiminnan suhteen. 

Strategiaa voidaan pitää ohjeena sekä hallitsemisen välineenä muuttuvassa ympäristössä 

resursseja hyödyntäen sekä sen avulla organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa, 

päämääränsä ja täyttää odotukset toiminnallaan. (Kamensky 2010, Juuti & Luoma 2009, 

Lindroos & Lohivesi, 2004.)  

Edellä oleva näkemys ohjaa tämän tutkimuksen käsitystä strategiasta, sillä julkinen 

sektori hyödyntää samoja strategiakäsitteitä kun yksityinenkin, mutta selvin ero tulee 

vastaan usein kilpailuasetelman ja sitä kautta kilpailustrategioiden puuttumisena. 

Julkisen sektorin strategia ei yleensä pyrikään hakemaan ylivoimaisuutta muihin 

toimijoihin nähden, vaan pyrkii rakentamaan eheyttä ja erilaisia sidosryhmiä 

tyydyttävää kokonaisuutta niistä elementeistä, joista kulloinenkin liiketoiminta 

muodostuu. Näitä liiketoiminta esimerkkejä voivat olla kuntaorganisaation 

hallintokunnat, sairaanhoitopiirin sairaalat ja ministeriön toimialat.  (Juuti & Luoma 
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2009, Terho 2009.) Ollilan (2006) mukaan sosiaali- ja terveysalan 

palveluorganisaatioissa strategisuus näkyy usein erilaisten toimenpiteiden 

toteuttamisten kautta. 

 

2.1.2  Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian erityispiirteet 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta Suomessa on valtion tuella toteutettu 

kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Julkisen sektorin ohella palveluja tuotetaan 

yksityisissä yrityksissä. Suomessa toimii myös laaja sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

kenttä, joka tuottaa sekä maksullisia että maksuttomia palveluja. Viimeisten vuosien 

aikana sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä on kehitetty voimakkaasti. 

Lainsäädännön kehittämisen ohessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat erilaiset 

kansalliset kehittämisohjelmat ja hankkeet. Näillä muutoksilla on tarkoitus vastata 

erilaisiin väestön tarpeisiin ja ikääntymisen tuomiin haasteisiin. 

 

Hallitusohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategia ja Kaste-ohjelma 

määrittelevät tavoitteet ja toimet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään (STM 

2012d).  Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioiden yhtenä erityispiirteenä voidaan 

katsoa olevan, että sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee valtakunnallisesti sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa 

uudistusten toteuttamista, mutta palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla.  Kansallinen 

sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) on yksi keino toteuttaa strategioita ja se 

vahvistetaan valtioneuvoston toimesta joka neljäs vuosi. Ohjelma perustuu sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (733/1992, 5 §).   

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta. (KASTE 2012-

2015.) 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioiden erityispiirteenä voidaan myös nähdä olevan, 

että strategioiden muodostukseen vaikuttavat useat asiat, kuten lainsäädäntö ja poliittiset 

päätökset (Jylhäsaari 2009, Kinnunen & Vuori 2005, Virtanen 2010.). Uudessa 

hallitusohjelmassa on esimerkiksi linjattu, että pohjoismainen, korkeaan 

työllisyysasteeseen, kilpailukykyiseen talouteen, tasa-arvoisiin palveluihin sekä 

huolenpitoon perustuva hyvinvointimalli on osoittautunut parhaaksi 



  9 
 

yhteiskuntajärjestelmäksi ja hallitus parantaa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita 

päättäväisesti. Koko maata kehitetään alueellisia erityispiirteitä kunnioittaen. 

Hallituksen tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja 

kannusteet työhön osallistumiseen, pidentää työuria sekä tarjota olemassa olevalle ja 

uudelle elinkeinotoiminnalle hyvät toimintaedellytykset. Työmarkkinoilla vallitseva 

luottamuksen ilmapiiri sitouttaa eri osapuolet yhteisiin päämääriin. Tämä vahvistaa 

myös maamme kilpailukykyä. Hyvinvointi syntyy työstä. Suomen tulevaisuuden 

menestys sekä hyvinvointivaltion kestävä rahoitus ovat riippuvaisia korkeasta 

työllisyysasteesta. (Pääministeri Jyrki Kataisen Hallitusohjelma.) Edellä olevien 

linjausten mukaisesti on syntynyt sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia, jonka 

päämääränä on tällä hetkellä sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sitä tavoitellaan 

uudistamalla sosiaali- ja terveyspalveluja vaikuttavammiksi ja tehokkaammiksi, 

vähentämällä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä pidemmillä työurilla (STM 2012d).  

 

 Tärkein erityispiirre sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa on kuitenkin se, että 

koko terveydenhuollon oikeutus liittyy erottamattomasti terveyden päämääriin ja 

etiikkaan, asiakas ja potilas ovat terveydenhuollon keskiössä (Kinnunen & Vuori 2005). 

Lisäksi julkista sektoria leimaa yleisen edun huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa 

(Jylhäsaari 2009). Terveydenhuollon strategioista puuttuu myös jo aiemmin mainittu 

kilpailuasetelma ja kilpailustrategia, sillä julkiset terveydenhuollon organisaatiot eivät 

pääsääntöisesti tavoittele voittoa (Juuti & Luoma 2009, Terho 2009.) Tämän voidaan 

katsoa olevan myös yksi erityispiirre sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa. 

 

Ollilan (2006) mukaan strategisuus ymmärretään suunnitelmallisuuteen pohjautuvana 

toimintatapana, joka tähtää prosessien sujuvuuteen, resurssien riittävyyteen ja 

osaamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Hallintotieteellisessä ajattelussa 

organisaation erityispiirteiden ja toimintaedellytysten huomioiminen tarkoittaa 

organisaation pyrkimystä mahdollistamaan ja toteuttamaan joustavan ja innovatiivisen 

toimintaympäristön. Jylhäsaaren (2009) mukaan strategisuuden tärkeys on erityisen 

korostunut, sillä terveydenhuollossa nopeat ja suunnittelemattomat muutokset eivät ole 

toivottuja tai edes mahdollisia toiminnan laajuuden ja henkilöstön korkean 

koulutustason vuoksi.  
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Terveydenhuollon strategioihin on kohdistettu myös kritiikkiä. Hyvin laaditun 

strategian tarkoitus on katsottu olevan tavoitteiden ja keinojen kokoaminen 

pitkäjänteiseksi toimintasuunnitelmaksi, mutta monille työntekijöille strategia-ajattelu 

on vierasta eivätkä olemassa olevat strategiat ole ohjanneet käytännön työtä 

(Tuomiranta ym. 2007). Julkisella sektorilla on usein havaittu myös puutteita 

toimintaympäristön analyysissa tai kansallisten ohjelmien huomioon ottamisessa 

(Ryttyläinen ym. 2004). Strategia- ajattelun myötä strategioita työstetään 

organisaatioissa, mutta vuosia on jo kritisoitu sitä, etteivät suunnitellut strategiat 

kuitenkaan toteudu (Laine 2010) vaan sairaaloiden johtoryhmissä kyllä koordinoidaan 

asioita, sitoutetaan jäseniä johtajuuteen, mutta strategiseen ajatteluun ja ideointiin ei 

kokouksissa paneuduta. Toimintaa olisikin syytä kehittää päätöksenteon, strategisten 

yhteisten asioiden johtamisen ja tulosseurannan osalta (Viitanen ym. 2011). 

 

 

2.2 Terveydenhuollon strateginen johtaminen 

 

2.2.1 Terveydenhuollon johtamisen erityispiirteet 

 

Vuori (2005, 43) on määritellyt terveydenhuollon johtamisen seuraavasti: 

”Johtajuus terveydenhuollon mikrotasolla tarkoittaa sitä, miten johtajat 

mahdollistavat, ohjaavat, tukevat ja arvioivat henkilöstön kykyä saada potilaat 

ja asiakkaat hoidettua vaikuttavasti. Ylimmällä strategisella johdolla olisi oltava 

kokonaiskäsitys siitä, mitä palveluja on tarpeen tarjota ja miten organisaation 

tarkoitus rajataan siten, että noihin tarpeisiin kyetään vastaamaan.” 

 

Johtajalla on oltava erityisiä tehtäviä ja niitä tarvitaan strategioiden eli terveydenhuollon 

organisaation tarkoituksen määrittämiseen. Julkisen terveydenhuollon johtamisen 

erikoispiirteitä on luonnollista lähteä katsomaan siitä näkökulmasta, mikä erottaa 

julkisen sektorin johtamisen yksityisestä sektorista.  Julkinen terveydenhuolto on 

yhteiskunnan tuottamaa, rahoittamaa ja ohjaamaa toimintaa kun taas yksityinen 

terveydenhuollon organisaatio on yksityisessä omistuksessa, osakkeen omistajien 

hallussa. (Jylhäsaari 2009, Kinnunen & Vuori 2005, Virtanen 2010.)  Julkisen 

terveydenhuollon verorahoitteisuus ja ei-voittoa tavoittelevuus aiheuttaa kuitenkin sen, 
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että julkiset terveydenhuollon organisaatiot eivät ole samalla tavalla riippuvaisia 

asiakkaista kuin yksityiset palveluntuottajat (Kivinen 2008).  

 

Johtajan toimivapauksissa nähdään myös eroja, yksityisessä organisaatiossa 

toimivapaus on vähemmän rajoitettua ja siellä toimivat markkinatalouden periaatteet 

kun taas julkisella sektorilla johtajan toimivapaus on rajoitetumpaa, sillä toimintaa 

leimaa runsas säätely lainsäädännöllä ja poliittiset päätökset ohjaavat valtion ja kuntien 

tasolla merkittävästi julkisen terveydenhuollon johtamista. (Jylhäsaari 2009, Kinnunen 

& Vuori 2005, Virtanen 2010.)  

Julkisella sektorilla toimintaa leimaa avoimuus vastakohtana yksityissektorin 

liikesalaisuuksien suojaamiselle.  Julkinen terveydenhuolto palvelee kaikkia kansalaisia 

ja tavoitteena on yhteiskuntapoliittisten ja toiminnallisten tavoitteiden täyttäminen ja 

terveydenhuollosta päätettäessä ei päätetä vaan tehokkuudesta vaan myös palvelujen 

saatavuuden oikeudenmukaisuudesta, väestön turvallisuudesta sekä siihen katsotaan 

liittyvän keskeisesti myös kunnan imago ja työpaikat. Tähän verrattuna yksityisellä 

organisaatiolla tavoitteena voidaan nähdä olevan vain voiton maksimointi ja maksavien 

asiakkaiden palveleminen. Toiminnan tehokkuutta on myös helpompi näin ollen 

arvioida yksityisellä kuin julkisella puolella. Erityiseksi terveydenhuollon johtamisen 

tekee myös henkilötyövaltaisuus, sillä resurssivaativuus on mittasuhteiltaan 

ainutkertainen. Terveydenhuolto vaatii myös korkeasti koulutettua henkilökuntaa ja 

lisäksi siinä on korkean teknologian tarve. (Jylhäsaari 2009.) 

Terveydenhuollossa kohteena ovat ihmiset, joka tuo mukanaan korkeat eettiset 

vaatimukset, salassapidon ja luottamuksellisuuden. Lisäksi etiikka ja terveydenhoidon 

päämäärä ovat terveydenhuollon organisaation toiminnan keskeinen lähtökohta. 

Asiakkaiden ja potilaiden elämän ja kuoleman kysymykset leimaavat terveydenhuollon 

ydintoimintoja. Terveystarpeiden luonne erottaa myös terveydenhuollon organisaatiot 

muista organisaatioista. Terveystarve on rajaton ja uusi teknologia mahdollistaa uusien 

hoito- ja tutkimusvaihtoehtojen kehittymisen, joten terveyspalveluiden asiakasmäärät 

lisääntyvät jatkuvasti (Jylhäsaari 2009, Kinnunen & Vuori 2005.)  

 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen on myös vahvasti arvoperusteista, koska keskeisiä 

elementtejä siinä ovat asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät sekä toteutettavan työn 
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vahva inhimillinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Palveluiden tuottamisessa 

asiakaslähtöisyys ja laadullisuus arvoina suuntaavat toimintaa ydintehtävän mukaisesti. 

(Ollila 2006.) Työn tavoitteena on siis edistää asiakkaan ja potilaan hyvinvointia, 

terveyttä ja toimintakykyä ja palvelujärjestelmät ja organisaatiot edellyttävät myös 

työntekijöiltä asiakaslähtöisyyden lisäksi sitoutumista työhön ja siihen panostamista 

(Wallin 2012).   

 

 Terveydenhuollon erityispiirteisiin kuuluu myös terveyteen ja sairauteen liittyvä 

epävarmuus ja palvelujen käyttäjien ja palvelujen tarjoajien välinen tiedon epäsuhta 

(Isosaari 2008).  Asiakkaan tarpeet määritellään usein järjestelmästä käsin ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen työntekijät kokevat vaikeuksia aidosti toteuttaa asiakkaiden toiveita 

nykyisissä rakenteissa. Tulevaisuudessa ikäihmiset ovat korkeammin koulutettuja, jotka 

vaativat laadukkaimpia palveluita niin asumisen, hoivan kuin hyvinvoinnin palveluissa. 

(Kaarakainen & Syrjänen, 20102.)  

 

 Terveydenhuollon johtamista leimaa myös vahvat proffessiot. Tällä tarkoitetaan 

ammattikuntaa, jolla on tekninen tai muu erityisosaaminen ja sen perustan on luonut 

erityinen koulutus (Jylhäsaari 2009). Lisäksi terveydenhuollon organisaatiot kilpailevat 

keskenään, myös organisaatioiden sisällä, samoista resursseista, rahasta ja henkilöstöstä 

(Kinnunen & Vuori 2005). Tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen suurin 

haaste. 

 

Virtasen (2010) tutkimus vahvistaa käsitystä erikoissairaaloista 

ammattilaisbyrokratioina, ammattilaisen katsotaan olevan tilivelvollinen potilaalle ja 

omalle ammattikunnalle. Potilaan paras on toimintaa ohjaava arvo. Tähän peilaten 

olennaista on johtamisen ja johtajuuden kysymyksissä, että yksittäisen ammattilaisen 

toimintaa ei voi ymmärtää ilman terveydenhuollon perustehtävän luonteen tuntemista ja 

päätöksiä tehtäessä ovat ammattilaisten arvot ja työkulttuuri otettava huomioon, sillä 

monet perustellut hallinnolliset tai toiminnalliset muutokset ovat kaatuneet 

ammattilaisten vastustukseen (Kinnunen & Vuori 2005, Wiili-Peltola 2005.) 

Nykyaikainen sairaala onkin vahvojen ja itsenäisten asiantuntijoiden organisaatio. 

Lisäksi suuressa osassa sairaaloita hoitaja- ja lääkärijohtaminen on erotettu selvästi 

toisistaan (Viitanen & Lehto 2005, Virtanen 2010). 
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Virtasen (2010) tutkimuksen mukaan myös sairaalan toiminta perustuu ammattilaisten 

osaamiseen ja heitä tulisi kouluttaa siihen, että johtaminen on johdonmukaista 

toimintaa, jolla sairaalaorganisaatiota viedään eteenpäin ja siinä ovat osallisena kaikki 

hierarkisesta asemasta tai ammattitaustasta riippumatta. Terveydenhuollon 

organisaatioiden toimintaa ja johtamista pitäisikin arvioida sen mukaan miten hyvin ja 

järkiperäisesti ne edistävät potilaan parasta. Järkiperäisyyttä voidaan arvioida 

mittareiden avulla, jotka mittaavat taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, mutta 

niistä ei saa tulla itsetarkoitus vaan tieto olisi saatava automaattisten tietojärjestelmien 

kautta. (Virtanen 2010.) 

 Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten strategioiden ja 

toimenpideohjelmien yksi painopistealue onkin sähköisten tiedonhallintajärjestelmien 

hyödyntäminen, jonka tavoitteena on vahvistaa myös kansalaisten 

osallistumismahdollisuuksia (Honkanen & Paasivaara, 2010). Suomessa on otettu 

käyttöön kansallinen terveysarkisto, Kanta, jossa myös kansalaisilla on mahdollisuus 

nähdä omat Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa. Suomessa 

potilastietojärjestelmät kattavat lähes koko julkisen terveydenhuollon, mutta niille 

asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet käyttöönoton myötä, mutta kuitenkin nähdään, 

että sähköisen kirjaamisen edut kohdentuvat nimenomaan potilaaseen. Merkittävä 

haaste on kuitenkin Suomen terveydenhuollon hajautettu malli ja toimijakenttä, joka on 

johtanut tietojärjestelmien kirjon suureen määrään ja yhteensopimattomuuteen. ( Harno, 

2013, Honkanen & Paasivaara, 2010, Kuusisto & Saloniemi, 2010.) 

 

2.2.2  Strateginen johtaminen terveydenhuollossa ja tasapainotettu mittari johtamisen 

(BSC) työkaluna 

 

Strateginen johtaminen on keskeinen osa kaikkien organisaatioiden toimintaa. Sen 

tehtävänä on auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan muutoksia ympäristössä, seurata 

tuloksellisuutta sekä auttaa varautumaan tulevaisuuteen. (Hill & Jones 2007, Jylhäsaari 

2009.) Strateginen johtaminen erottuu operatiivisesta johtamisesta sillä, että se koskee 

koko organisaatiota ja sen perustoimintoja. Julkisen sektorin johtaminen muodostaa 

erilaisen toimintaympäristön verrattuna yksityisen sektorin strategiseen johtamiseen, 
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sillä taloudellisista resursseista päätetään useimmiten poliittisen prosessin kautta ja 

siihen liittyvät myös ideologiset näkökannat. (Jylhäsaari 2009.) 

Strategisen johtamisen vaiheet ovat muuttuneet ajan kuluessa. Ansoffin (1981) mukaan 

jokainen muutos organisaatiossa ja ympäristössä tapahtuu kehityksen kautta, joka 

vähitellen lisää käytettävissä olevan tiedon määrää. Kamenskyn (2010) mukaan 

strategisen johtamisen kehitysvaiheet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kyse on 

jatkuvasta kehityksestä strategiatyössä.  PTS eli pitkän tähtäyksen suunnittelu tuli 

suomalaisiin yrityksiin 1960- ja 1970-luvulla, jolloin ei puhuttu vielä strategisesta 

johtamisesta. Tässä pitkälti oli kyse budjetoinnista johtamisjärjestelmänä, jonka 

johdosta ensimmäiset strategiset suunnitelmat olivat talous- ja numeropainotteisia.   

 

 Toisaalta samaan aikaan kun puhuttiin strategiatyössä edellä mainituilla termeillä, 

julkisella sektorilla puhuttiin 1970-luvulla tavoitejohtamisesta, joka oli ensimmäinen 

askel kehittää julkista johtamista liikkeenjohdolliseen suuntaan. Seuraavalla 

vuosikymmenellä hyvinvointivaltion kehittyminen ja kasvu aiheuttivat kritiikkiä sen 

hallintokoneistoa kohtaan, jolloin puhuttiin hallinnon byrokratiasta ja sen purkamisesta. 

Tällöin johtamismalliksi nousi tulosjohtaminen, jonka teoriapohja oli tavoitejohtamista 

kehittyneempi. Tulosjohtamisessa huomio keskittyi panosten sijasta siihen mitä oli 

saatu aikaan ja sen mittaamiseen.( Itkonen 2005, Määttä & Ojala,2000.)  

Yritys maailmassa 1970-luvulla ja järjestelmällisemmin 1980-luvulla painopiste 

siirrettiin numeroista itse liiketoiminnan sisällön suunnitteluun ja alettiin puhua 

strategisesta suunnittelusta. Suunnittelu tapahtui enimmäkseen yhtiötasolla ja pienen 

joukon kesken, jonka ongelmaksi muodostui suunnitelmien ja käytännön toiminnan 

eroavaisuudet. Nämä ongelmat saivat huomaamaan sen että, strategiatyössä on pitkälti 

kysymys johtamisesta. Alettiinkin puhua strategisesta johtamisesta, jossa painopiste 

siirtyi yhtiötasolta liiketoimintatasolle, jossa jokapäiväiset ongelmat ovat. Kuitenkin 

edelleen huomattiin, että tämäkään ei tuonut haluttua tulosta vaan monilta yrityksiltä jäi 

strategian ydin tavoittamatta. (Kamensky 2010.)  

Alkoi muotoutua seuraava strategisen johtamisen vaihe eli strateginen ajattelu, jossa 

operatiiviselta johdolta vaaditaan paljon erilaista toimintaa. Strategisen ajattelun 

perusajatus on, että asioita tulee tarkastella monesta näkökulmasta ja monelta tasolta. 

Asioita on kyseenalaistettava ja kehitettävä uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella. Ei riitä 
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että asioita katsotaan ylhäältä käsin, vaan on katsottavat myös alhaalta, sivulta, edestä ja 

takaa. Mintzberg ym. (2003) määrittelevät strateginen ajattelun olevan näkemistä, 

nähdään tulevaisuuteen, mutta ymmärretään menneisyyttä.  Strateginen ajattelu nosti 

strategisen osaamisen keskipisteeseen. Osataan kartoittaa ympäristö jossa toimitaan ja 

näin strategisella ajattelulla voidaan menneisyys yhdistää tulevaisuuteen ja luoda näin 

toteuttamisedellytyksiä organisaatiolle (Kamensky 2010).  

Julkisella sektorilla taas 1980-luvun loppupuolella kiinnitettiin huomiota julkisten 

palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Julkista sektoria arvosteltiin toimintojen 

byrokraattisuudesta, heikon tuottavuuden aiheuttamista kustannuksista ja palvelujen 

huonosta laadusta. Tuolloin nousi teemaksi uusi julkisjohtaminen, eli NPM (New Public 

Management). Siinä korostuivat strategisuus, tehokkuus, asiakaslähtöisyys, 

suorituskyvyn arviointi ja palkitseminen.  (Itkonen 2005, Koivula 2009.) 

Asiakasnäkökulma nousi voimakkaasti siis esiin 1980-luvun loppupuolella ja tultaessa 

1990-luvulle puhuttiin jo tulos- ja palvelujohtamista. Hallinnon toimivaltaa ja tehtäviä 

hajautettiin joka edellytti normien ja keskitetyn ohjauksen purkua, jotka loivat 

edellytykset uudenlaiselle julkiselle johtamiselle, jonka perusajatus oli organisaatioiden 

vastuun ja toimintavapauden hyödyntäminen tasapainoisesti. Tulosjohtamisen avulla 

terveyden huollon hierarkinen järjestelmä pyrki strategisen liikkumavaran lisäämiseen. 

(Itkonen 2005, Määttä&Ojala, 2000). 

 1990-luvun näkyviä johtamisen kehityspiirteitä olivat, julkisten menojen kasvun 

hillitseminen, palvelukyvyn parantaminen ja hallinnon hajautus. Laatuajattelu ja 

laatujohtaminen syvensivät palveluajattelua prosessien näkökulmasta ja toivat uuden 

näkökulman julkiseen johtamiseen. (Määttä & Ojala 2000.)  Laatujohtamisajattelussa 

lähdetään siitä, että yhteistyöasenne ja asiakkaan palveleminen, asiakkaan tarpeiden 

pohjalta, johtaa tehokkaampaan ja parempaan tulokseen kuin pyrkimys sanella ja 

kontrolloida mitä asiakas saa. Laatujohtamisessa korostetaan virheettömyyttä 

organisaation toiminnassa. Yksi laatujohtamisen sovelluksista on palvelusitoumukset. 

Näitä ovat esimerkiksi sairaaloiden asiakkailleen antamat hoitotakuut siitä, että 

täytetään tietyt laatuvaatimukset, kuten hoitoon pääsemiseen kuluvaa suositusaikaa. 

(Lumijärvi 2005.) Hoitotakuu onkin puhututtanut viime vuosina terveydenhuollossa ja 

sairaalat kamppailevat pysyäkseen hoitotakuun asettamissa rajoissa tiedostaen, että vielä 

parempaan pitäisi pystyä. Erikoissairaanhoidon osalta palvelujen tuottaminen 
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hoitotakuun mukaisessa määräajassa edellyttää avohoidon tehostamista ja uusien 

toimintatapojen käyttöönottoa (Salin ym. 2012). 

Tulosjohtamisessa korostettiin siis asiakaslähtöisyyttä ja laatujohtamisessa otettiin 

kehittämisen lähtökohdaksi palvelun tai tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa ja 

asetettujen laatuvaatimusten toteutuminen. Julkisessa palvelutuotannossa asiakas on 

ollut aina keskeisessä asemassa. Yhtymäjohtaminen astui kuvaan kun ohjaus- ja 

johtamisjärjestelmät eivät riittäneet sektorirajat ylittävään toiminnan suuntaamiseen 

hallinnon hajautumisen ja toimintavapauden lisääntymisen myötä erilaistuneiden 

julkisten yksiköiden johtamiseen. Tässä oli kyse yksiköiden kyvystä hyödyntää 

strategista liikkumavaraa ja yhtymän johdon strategisesta kyvystä johtaa organisaatiota.  

(Määttä & Ojala,2000.)  

Terveydenhuollossa tulosjohtamisen jälkeen otettiin käyttöön strategisen johtamisen 

opit ja menetelmät. Siinä luottamushenkilöiden vastuulla ovat ympäristön seuraaminen 

sekä painopiste ja resurssipäätösten tekeminen pitkällä aikavälillä ja johdon tehtävänä 

on strategioiden toimeenpano. Strateginen toimeenpano sisältää palveluiden 

kehittämisen, asiakkaiden tarpeitten seuraamisen, henkilöstön kehittämisen ja toiminnan 

tuloksellisuuden arvioinnin. Strategisen johtamisen opit ja laadunhallintamenetelmät 

ovat keskeinen osa terveydenhuollon johtamistoimintaa ja johtamisvalmiuksia 

kehittämällä ja tukemalla voidaan lisätä kokonaisvaltaisesti tuottavuutta, tuloksellisuutta 

ja hyvinvointia organisaatioissa. (Itkonen 2005, Ollila 2006.) 

 

Strategisen johtamisen tarpeisiin kehitettiin yhdysvalloissa 1990- luvun alussa 

tasapainotettu mittari eli Balance Scorecard (BSC) Nortonin ja Kaplanin toimesta, 

ennakoimaan tulevaisuutta sekä ymmärtämään aineettomien resurssien merkitystä. Se 

on osoittautunut hyödylliseksi johtamisjärjestelmäksi myös julkisissa organisaatioissa ja 

kehittynyt strategisen johtamisen työvälineeksi. Tasapainotettu mittari (BSC) yhdistää 

taloudellisen-, asiakas-, prosessi- ja kehittymisen näkökulman, joiden tasapainoon 

mittareilla pyritään. Tasapainotettu mittaristo (BSC) on johtamisjärjestelmä, jonka 

avulla strategia viedään jokapäiväiseen toimintaan, ja keskeistä mallissa on visio ja 

strategia. Monipuolinen mittaristo osoittaa myös menestysmahdollisuuksia ja 

menestyskykyä pidemmällä aikavälillä. (Kaplan & Norton 1996, Lumijärvi 2005, 

Määttä & Ojala 2000.) 
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Tasapainotettu mittari (BSC) auttaa johtoa suuntaamaan osaamisen kehittämistä ja se 

toimii osaamisen mittaamisen, arvioinnin, johtamisen ja raportoinnin välineenä sekä 

mallina, jonka pohjalta henkilöstön osaamista voidaan suunnata ja kehittää. Mittaristo 

on tarkoitettu strategian välittämiseen ja operatiiviseen toimintaan. Koko henkilöstön 

osallistumista strategiatyöhön pidetään tärkeänä. Sen on todettu soveltuvan hyvin 

terveydenhuollon toiminnan suunnitteluun ja ohjauksen apuvälineeksi ja on julkisella 

sektorilla eniten käytössä oleva strategisen johtamisen malli. (Huotari 2009,  Itkonen 

2005, Koivula 2008, Kaplan & Norton 2007.) 

Terveydenhuollon johtamisen suunnittelussa korostuu myös mittareiden tärkeys, jotka 

antavat tietoa ja ohjaavat sitä kautta toimintaa. Vaikuttavuustiedot ja niiden 

hyödyntäminen on keino tukea johtamisen päätöksentekoa ja vaikuttavuuden 

pohtimisen, arvioinnin ja käsitteellistämisen tulisi sisältyä jokaisen terveydenhuollon 

asiantuntijan, niin käytännön kuin ylimmän strategisen tason asiantuntijan työhön ja 

vaikuttavuutta koskevaa tietoa tulisi käyttää hyväksi niin käytännön työssä kuin 

strategia- ja päätöksentekotasolla.  (Annala & Silvennoinen-Nuora, 2011, Simonen 

2012.) Simonen (2012) on kuvannut tutkimuksessaan vaikuttavuustietojen 

hyödyntämistä erikoissairaanhoidon strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. 

Tulokset osoittivat, että johtajat käyttävät useita eri tietolähteitä päätöksenteossa ja 

näistä tärkeimmät olivat talousarvio, toimintasuunnitelma, oma ammatillinen kokemus 

ja koulutus. Vaikuttavuudella ei ole tekemistä tehokkuuden ja tuottavuuden kanssa, 

vaan vaikuttavuuskäsite esiintyy palvelutoiminnan ja ammattitaitoon liittyvissä 

yhteyksissä. (Simonen 2012.) Asiakaspalautteet katsotaan toimivan palvelujen laadun 

arvioinnin mittareina ja palautejärjestelmiä tulisi kehittää organisaatioissa niin 

asiakaslähtöisesti kuin sisäisinä toimenpiteinä työyhteisöissä. (Ollila 2006) 

Jylhäsaaren (2009) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon strategisen johtamisen 

mahdollisuudet ovat useiden tekijöiden summa. Strategisen johtamisen 

mahdollisuuksiin vaikuttavat taloudelliset tekijät, viranhaltioiden pysyvyys sekä 

sosiaali- ja terveystoimen sekä kaupungin keskushallinnon vuorovaikutus. Johtavan 

viranhaltijan vaihtuminen usein lyhyellä aikavälillä vaikuttaa strategiseen johtamiseen 

ja sen suuntaan. Sillä on vaikutusta kehittämishankkeisiin, jotka saattavat viivästyä tai 

niiden aloittaminen saattaa huonommassa tapauksessa pysähtyä vuosiksi.   
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Itkosen (2005) mukaan terveydenhuoltoon tarvitaan strategista johtamista, joka pystyy 

tuomaan tasapainoa tuloksellisuuteen ja käyttämään hyväksi henkilöstövoimavarojen 

kehittämisen sekä oppimisen tuomat pitkän aikavälin hyödyt. Johtamisessa tulee nostaa 

tavoitteeksi prosessien tehokkuuden ja sujuvuuden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

sekä työelämän laadullisten näkökulmien yhdistäminen sekä lisäksi strategisten 

tavoitteiden asettamisessa on huomioitava teknologian uudet mahdollisuudet. 

Johtaminen tarvitsee tuekseen tietojärjestelmiä, sillä informaatio on muutetta 

ymmärrettäväksi tiedoksi päätöksentekoa tukemaan (Linnakko 2005), tosin vielä 

strategisesta johtamisesta ja tietohallinnosta huolimatta organisaatiot toimivat usein 

puutteellisen tiedon varassa (Ihalainen 2010). Julkishallinnossa työskennellään myös 

paljon ryhmissä ja tavoitteena on ryhmätuottavuus, jolloin saadaan kaikkien 

osallistujien henkinen pääoma käyttöön organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. IT:n 

käyttö mahdollisuudet voivatkin olla keino muuttaa aktiivisesti johtamisen prosesseja ja 

käytäntöjä. (Itkonen 2005, Koivula 2009.) Terveydenhuollossa säästöpaineet ja 

kansalliset vaatimukset sähköiseen potilaskertomusarkistoon siirtymisestä ovat tuoneet 

uudella tavalla tietojärjestelmät ajankohtaisiksi terveydenhuollon johtamisessa 

(Kuusisto & Saloniemi, 2010).  

 

Lisäksi Ollilan (2006) mukaan haasteita terveydenhuoltoon asettavat teknologian 

nopean kehittymisen lisäksi riittävien taloudellisten resurssien takaaminen, 

asiakasväestön ja henkilöstön ikääntyminen yleensä, kansainvälistyminen ja työvoiman 

saatavuus sekä pysyvyys. Organisaatioiden imagoon ja kehittämistarpeisiin liittyvät 

vahvasti asiakkaiden vaativuuden lisääntyminen hoidon suhteen sekä nuorten 

ammattitaitoisten työntekijöiden pysyvyys alalla. Tähän on ratkaisuna myös ikäjohtamisen 

hyödyntäminen, sillä työelämän nopeat muutokset, dynaamisuus ja kehitys ovat omiaan 

vaikuttamaan ikääntyvän työvoiman jaksamiseen ja työelämässä pysymiseen. Mikäli nämä 

ikääntyvän väestön tarpeet huomioidaan, palvelee se työurien jatkamista ja työhyvinvointia. 

Ikäjohtamisen taustalla on siis työtapojen ja tietoyhteiskunnan nopeat muutokset, jotka 

heijastuvat nimenomaan ikääntyvään työvoimaan, mutta myös keski-ikäisen ja nuoren 

työvoiman jaksamis- ja hyvinvointiongelmat saattavat olla ikälähtöisiä, joten myös työuran 

keskivaiheilla ja alkupään uralla tarvitaan ikäjohtamista. (Halme & Aaltio, 2011.) 
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2.2.3 Strategisen osaamisen johtaminen terveydenhuollossa 

 

2000-luvulla julkiseen johtamiseen tulivat käsitteet tiedon hallinta ja johtaminen sekä 

uudestaan 1980-luvun jälkeen NPM eli New Public Management että osaamisen 

johtaminen (Itkonen 2005, Koivula 2009, Määttä & Ojala 2000). 

Ollilan (2006) mukaan osaamisen johtaminen on ilmiö, jossa yhdistyvät johtamistyön 

roolit, motivaatio, organisaation kehittäminen sekä laaja-alaisesti johtamisvalmiudet ja 

–kyvykkyydet. Osaamisen johtamiseen kuuluvat myös osaamisen ja oppimisen 

hyödyntäminen sekä hallinnollisen työnohjauksen käyttö strategisena menetelmänä 

erityisesti johtamistyön hyvinvoinnin vahvistajana. Ilmiöön liittyy myös vahvasti 

vuorovaikutuksellisuus. Huotarin (2009) mukaan henkilöstön osaamisen tunteminen, 

heikkouksien ja vahvuuksien näkeminen, uusien osaamistarpeiden tunnistaminen auttaa 

hyödyntämään henkilöstön laaja-alaista osaamista ja työntekijöiden kehittämistarpeiden 

oivaltamista. Näin osaamisen näkeminen edesauttaa lisäämään tehokkuutta ja 

tuloksellisuutta.  

Strategisen osaamisen johtamisen tarkoituksena on varmistaa organisaation 

menestyminen. Tärkeää olisi määrittä visioon ja strategian toteuttamiseen tarvittava 

osaaminen ja luoda yhteinen käsitys strategisesta osaamisesta. Visiot ja strategiat 

toimivat osaamisen peilinä. (Huotari 2009.) Organisaation menestymisen takaamiseksi 

johtamisessa vaaditaan monimutkaisten järjestelmien tuntemusta, resurssien ohjaamista 

sekä koordinointia. Keskeiseksi nousee myös strategian suunnittelu ja arviointi sekä 

henkilöstön korostaminen strategiassa. Strategiseen johtamiseen tarvitaan osaamisen 

hallintaa ja tiettyä roolia, jotta johtaminen olisi tuloksellista ja vaikuttavaa. (Ollila 2006, 

Koivula 2008, Huotari 2009.) 

Ollilan (2006) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä 

palveluorganisaatioissa osaamisen strateginen johtaminen etsii vielä omaa linjaansa. 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat ajaneet yhä enemmän johtajia ja koko henkilöstöä 

pohtimaan osaamisen johtamisen merkitystä, sen tavoitteita ja strategisia 

mahdollisuuksia tuottaa laadukkaita palveluja rajatuilla resursseilla ja voimavaroilla.  

Osaamisen strateginen johtaminen edellyttääkin, osaamista ja osaamistarpeita määritellään 
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jokaisen yksilön kohdalla ja mahdollistetaan näistä tarpeista lähtevä kehittäminen 

organisaation tavoitteet huomioiden strategisen näkökulman. Kivisen (2008) mukaan 

kuitenkin osaamisen kehittämisen perustuessa yksilöiden kouluttautumiseen on 

tiedostettava, että yksilöiden oppiminen ei ole yhtä kuin organisaation oppiminen. 

  

Johtajalle kehityskeskustelut ovat toimenpiteitä, joiden avulla voidaan kartoittaa 

henkilöstön osaamista ja osaamistarpeita. Usein ne samalla toimivat 

koulutussuunnittelunpohjana ja palautteenantoprosessina työyhteisöissä. (Ollila 2006, 

Huotari 2008.) Kivisen (2008) mukaan tulokset osoittavat, että terveydenhuollossa 

osaamisen kehittäminen perustuu yksilöiden lyhytkestoiseen koulutukseen, jota vuonna 

2004 voimaan tulleet täydennyskoulutusmääräykset vahvistavat. Terveydenhuollon 

haasteena voidaan nähdä, että lähivuosina poistumassa on merkittävä osa henkilöstöä 

eläkkeelle vieden mukanaan kokemuksellista hiljaista tietoa ja osaamista. Toisaalta 

nuorilla työntekijöillä on uutta tietoa ja osaamista esimerkiksi tietotekniikkaan liittyen, 

jota vanhemmilla työntekijöillä ei ole. Muun muassa tavoitteellinen mentorointiohjelma 

tai työkierto ovat työssä oppimisen mahdollisuuksia, joita on niukasti hyödynnetty 

suomalaisissa terveydenhuollon organisaatioissa (Kivinen 2008.) 

 

Ollilan (2006) mukaan yksilön mahdollisuudet vaikuttaa kehittymiseensä ja 

oppimiseensa tapahtuu tiedostamalla omat vahvuutensa ja heikkoutensa, olemalla 

aloitteellinen, lisäämällä uskallusta vastuun ottamiseen sekä sitoutumalla. Johtamisessa 

kaikki nämä elementit tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. Tärkeitä elementtejä 

organisaatiossa katsotaan olevan myös henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

henkilökohtaiseen kasvuunsa ja oppimiseensa. Työhön sitoutuminen, aloitekykyisyys, 

ja vastuuntuntoisuus rakentavat vahvaa pohjaa oman toiminnan kehittämiseen. Johtajien 

tehtävänä on siis luoda ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä. (Ollila 

2006.)  Näin voidaan parantaa myös työssä jaksamista ja ehkäistä työhön 

leipääntymistä. Lisäksi on tutkittu, että hyvinvointityöntekijöille asiakassuhteella on 

olennainen osa työhön sitoutumiselle. Asiakassuhde linkittyy työn tavoitteiden 

saavuttamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin, ammatillisuuden ja vuorovaikutuksen 

mahdollistumiseen, eettisyyteen sekä hyvin toimivaan organisaatioon. 

Asiakaslähtöisyyden mahdollistuminen lisää työhön sitoutumista ja siitä seuraa hyvää ja 

laadukasta hoivaa, mielekkyyttä, hyvinvointia työhön sekä tehokkuutta ja tuottavuutta 

organisaation. (Wallin, 2012.) 
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Kivisen (2008) tutkimuksessa tuli esille, että yli kolmasosa johtajista ja puolet 

työntekijöistä oli sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta käyttää kaikkea 

osaamistaan työssään. Tätä mieltä olivat erityisesti täysin kliinistä työtä tekevät johtajat 

ja hoitohenkilökunta. Kivinen (2008) pohtiikin ovatko täysin kliinistä työtä tekevät 

johtajat turhautuneita ollessaan johtaja asemassa, mutta ilman johtamistehtäviä vai 

ovatko henkilöt, jotka haluavat tehdä kliinistä työtä joutuneet johtajiksi, koska 

terveydenhuollon organisaatioissa kliinisen työn asiantuntijuus, urakehitys ja 

hallinnolliset tehtävät on niputettu yhteen. Hoitohenkilökunnan osalta taas on syytä 

pohtia vastaavatko koulutus ja käytännön työ toisiaan. Pohdintaa herättää myös onko 

menneinä vuosina erityisesti erikoissairaanhoidon organisaatioissa tehty linjaus 

vähemmin koulutetun henkilöstön virkojen poistamisesta johtanut siihen, että korkeasti 

koulutetut hoitajat tekevät näitä tehtäviä ja kokevat, etteivät voi hyödyntää koulutuksen 

heille antaman mielikuvan mukaisesti osaamistaan. 
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3. YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TEOREETTISISTA LÄHTÖKOHDISTA 

 

Strategian määrittelylle on olemassa useita tulkintoja. Yhteisenä piirteenä useimmille 

määrittelyille on tulevaisuuteen suuntautuminen erilaisten keinojen avulla, jolla 

organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa ja päämääränsä. Julkisen terveydenhuollon 

strategiat eroavat osin esimerkiksi yksityisten yritysten strategioista sillä, että niihin 

vaikuttavat lainsäädäntö ja poliittiset päätökset, toiminta on avointa sekä läpinäkyvää ja 

niistä puuttuu yrityksille tyypillinen kilpailuasetelma. Lisäksi Suomessa sosiaali- ja 

terveysministeriö määrittelee valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat, 

mutta niiden toimeenpano jää kuntien vastuulle.  

 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa on omat erityispiirteensä, asiakas ja potilas 

ovat terveydenhuollon strategioiden keskiössä ja tasapuolisuus, yhdenmukaisuus sekä 

etiikka ovat vahvasti läsnä. Lisäksi terveydenhoidon päämäärä on organisaation 

toiminnan keskeinen lähtökohta ja yleisen edun huomioon ottaminen kaikessa 

toiminnassa leimaa julkista sektoria. Myös kritiikkiä on esitetty strategioiden 

toteutumisesta terveydenhuollossa. 

Terveydenhuollon johtamista leimaa lainsäädännön ja poliittisten päätösten vaikutus, 

korkeat eettiset vaatimukset ja vahvat arvot, sillä keskeisiä elementtejä ovat asiakkaat, 

henkilöstö ja sidosryhmät sekä toteutettavan työn vahva inhimillinen ja sosiaalinen 

ulottuvuus. Terveydenhuollon johtamisessa ollaan tekemisissä vahvojen proffesiojen ja 

ammattikuntien kanssa, lisäksi potilaan paras on toimintaa ohjaava arvo. 

 Erityiseksi terveydenhuollon johtamisen tekee myös henkilötyövaltaisuus, sillä 

resurssivaativuus on mittasuhteiltaan ainutkertainen.  Asiakaslähtöisyys on vahvasti 

läsnä ja toteutuessaan tämä lisää myös työntekijöiden työhön sitoutumista ja 

panostamista ja tuo osaltaan tehokkuutta ja tuottavuutta organisaatioon. Tähän voidaan 

vaikuttaa myös osaamisen johtamisella, johon liittyvät vahvasti motivaatio, 

johtamistyön roolit ja organisaation kehittäminen. Osaamisen johtamisessa huomiota 

kiinnitetään oppimisen ja osaamisen hyödyntämiseen.  Johtajan on tunnettava 

henkilöstönsä, heikkoudet ja vahvuudet sekä tunnistettava kehittämistarpeet, jotka 

auttavat hyödyntämän henkilöstön laaja-alaista osaamista.   Näin osaamisen näkeminen 

edesauttaa lisäämään tehokkuutta ja tuloksellisuutta.  
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 Strateginen johtaminen on keskeinen osa organisaatioiden toimintaa ja sen tehtävänä on 

toiminnan suunnittelu ja arviointi. Strateginen johtaminen eroaa operatiivisesta 

johtamisesta siinä, että se koskee koko organisaatiota ja sen perustoimintoja. Strategisen 

johtamisen tarpeisiin kehitettiin tasapainotettu mittaristo (BSC), jonka avulla strategia 

viedään jokapäiväiseen toimintaan, keskeistä mallissa on visio ja strategia.  

Strategisessa toimeenpanossa keskitytään palveluiden ja henkilöstön kehittämiseen, 

asiakkaiden tarpeiden seuraamiseen ja toiminnan arviointiin.  Strategisen johtamisen 

opit ja laadunhallintamenetelmät ovat keskeinen osa terveydenhuollon 

johtamistoimintaa. Strategiseen johtamiseen tarvitaan osaamisen hallintaa, jotta 

johtaminen olisi tuloksellista ja vaikuttavaa. (ks. kuvio 1). 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

Strateginen 
johtaminen 
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tasapainotettu 
mittari (BSC) 

Strategian käsite 
ja päämäärä 

Sosiaali- ja 
terveyspolitiikan 

erityispiirtet 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimustapaa. 

Useimmiten laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä. Kiinnostavaa ilmiötä 

tarkastellaan tietyssä yhteiskunnallisessa, kulttuurisessa, ajallisessa ja paikallisessa 

yhteydessään. (Polit & Beck 2012, Kylmä & Juvakka 2007.)  Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on kuvata miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat muuttuneet 

Suomessa 2000- luvulla ja miten strategiat heijastuvat erikoissairaanhoidon strategiaan 

ja johtamiseen. Mielenkiinnon kohteena on todellisuus ja tutkittava ilmiö tutkimukseen 

osallistuvien johtajien näkökulmasta. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusote on deduktiivinen tai induktiivinen. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tai kuvaamaan valittua ilmiötä ja 

se päätyy yksityisistä havainnoista yleisiin merkityksiin. Laadulliselle tutkimukselle 

kuvaavana piirteenä tässä tutkimuksessa on tarkastella yksittäisiä tapauksia, jotka 

kootaan laajemmaksi kokonaisuudeksi. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä 

luonteenpiirteitä ovat myös tutkimukseen osallistuvien näkökulman hahmottaminen, 

vähäinen osallistujien määrä sekä heidän tarkoituksenmukainen valinta. Näiden lisäksi 

tutkimustehtävien tarkentuminen tutkimusprosessin aikana on tyypillinen laadullisen 

tutkimuksen piirre.(Polit & Beck 2012.)   

Teoreettiset lähtökohdat ovat ohjanneet tutkimusta ja tutkija on perehtynyt 

aikaisempaan tutkimustietoon ilmiöstä. Tarkoituksena on kuvata ilmiön merkitystä ja 

kokemuksia mahdollisimman monipuolisesti ja syvällisesti haastateltavien johtajien 

näkökulmasta. Tutkijalla ei ole kokemusta johtamisesta, joten vahvoja 

ennakkokäsityksiä ilmiöstä ei ole, mutta pitkään hoitotyössä olleena tutkijalla on 

jonkinlainen käsitys tutkittavasta ilmiöstä. 
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4.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa 

tilanteissa. Tavoitteena on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää toimintaa tai antaa 

tulkinta ilmiöstä. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti niin, että heillä on 

kokemusta asiasta. (Hirsjärvi ym.2005, Polit & Beck 2012.) 

Tämän tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yhden Suomen yliopistollisen sairaalan 

kymmenen (n=10) johtajaa. Haastateltavat valittiin ylimmästä johdosta, keskijohdosta ja 

lähijohdosta. Tässä tutkimuksessa ylimmällä johdolla tarkoitetaan erikoissairaanhoidon 

hallinnossa työskenteleviä johtajia, keskijohtoa edustavat tulosalueen johtajat ja 

tulosalueen ylihoitajat sekä lähijohtoa osastonhoitajat. Haastateltavat valittiin niin, että 

he olisivat tutkittavan ilmiön asiantuntijoita mahdollisimman hyvin.   Haastateltavia 

valittaessa otettiin huomioon myös koulutustausta ylimmän johdon ja keskijohdon 

osalta, ettei kaikilla haastateltavilla ollut sama koulutus. Tällä valinnalla pyrittiin siihen, 

että haastattelumateriaali olisi mahdollisimman rikasta ja monipuolista. Lähijohtajat 

valittiin siltä tulosalueelta, jolta oli haastateltu keskijohtoa. Tässä tutkimuksessa kaikki 

osallistujat ovat johtajan roolissa ja tekemisissä sitä kautta strategioiden kanssa.  

Tämän tutkimuksen aineiston keruu oli kaksivaiheinen. Yhtenä aineiston keruu 

menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jonka avulla uskottiin löytyvän 

merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoitusta ajatellen. Lisäksi teemat auttavat 

haastattelua pysymään aiheessa ja mahdollistavat selventävien kysymysten teon. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, Polit & Beck 2012.)  

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkimusaineistona olivat Sosiaali- ja 

terveysministeriön 2000-luvulla julkaisemat sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat, 

joille tehtiin sisällön analyysi. Sisällön analyysin pohjalta muotoutuivat 

teemahaastatteluaineiston teemat niiltä osin, jotka koskettavat erikoissairaanhoitoa. 

Teemoja muotoutui kolme. Ensimmäinen teema käsitteli työhyvinvoinnin ja työolojen 

parantamisen vaikutusta pidempiin työuriin. Toinen teema tarkasteli 

asiakaskeskisyyden, palvelujen ja laadun turvaamista sekä kolmas teema käsitteli 

sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä. Näiden teemojen pohjalta muotoutuivat 

teemahaastattelukysymykset (ks. Liite 3).  Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista 
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toteutettiin esihaastattelu, jonka tarkoituksena oli testata haastattelukysymysten 

toimivuutta. Tätä ei kuitenkaan otettu mukaan aineistoon, vaikka haastattelurunkoa ei 

tarvinnut muokata, sillä haastateltava oli tutkijan omasta työyksiköstä.   

Tutkimushaastattelut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2012. Haastattelut toteutettiin 

tutkimukseen osallistujien työhuoneissa heidän suostumuksellaan. Haastatteluun 

pyydettiin varamaan aikaa noin tunti. Haastattelujen kesto vaihteli 45 minuutista 76 

minuuttiin. Keskimäärin haastattelu kesti 56 minuuttia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

digitaalisella sanelukoneella haastateltavien suostumuksella. Kaikki haastattelut sujuivat 

ilman häiriötekijöitä. Haastattelua ohjasivat haastatteluteemat, jotka olivat 

haastattelijalla mukana muistin tukena. Teemoja tarkennettiin kysymyksillä. Jokaisessa 

haastattelussa käytiin kaikki teemat läpi, mutta kysymysten muoto sekä teemojen 

käsittelyn laajuus vaihtelivat haastateltavittain. Haastattelutilanteissa tarvittiin joidenkin 

haastateltavien osalta enemmän johdattelua ja apukysymyksiä, mutta pääsääntöisesti 

haastattelujen ilmapiiri oli avoimen keskusteleva. 

Tutkija piti haastattelupäiväkirjaa, johon kirjasi ajatuksia ilmapiiristä ja haastattelun 

toteutumisesta. Päiväkirjan avulla oli helppo palauttaa mieleen haastattelutilanteessa 

esiin tulleita asioita ja tunnetilaa myöhemmässä vaiheessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Saturaation käsite kuuluu myös kvalitatiiviseen tutkimukseen ja viittaa aineiston 

riittävyyteen. Samojen asioiden toistuminen haastatteluissa viittaa siihen, että aineisto 

on riittävä. (Polit & Beck 2012.) Tässä tutkimuksessa jo kuudennen haastattelun 

kohdalla näytti siltä, että saturaatio täyttyy, mutta kaikki kymmenen haastattelua 

toteutettiin, vaikka uutta tietoa ei merkittävästi tullut enää esille. 

 

4.4 Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi 

 

Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin 

deduktiivista sisällönanalyysia, joka mahdollistaa analyysin kohteena olevan tekstin 

kuvauksen.  Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti, objektiivisesti, luokittelemalla ja kuvaamalla. Sisällönanalyysilla 

pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkittavan ilmiön tiivistetysti ja jonka 

avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää.(Elo & Kyngäs 2008, Polit & Beck 2012.)     
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Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi eteni ensin haastattelujen puhtaaksi 

kirjoittamisella eli litteroinnilla. Puhtaaksi kirjoitettua materiaalia syntyi 165 sivua 

fonttikoolla 12 ja rivivälillä 2. Tutkija pystyi jo litterointivaiheessa tutustumaan 

tutkimusaineistoon ja hahmottamaan kokonaiskuvaa haastatteluista paremmin 

suorittamalla vaiheen itse. Litterointi tapahtui heti haastattelujen jälkeen, josta oli apua 

seuraavien haastattelujen suorittamisessa.  

Sisällön analyysi aloitettiin lukemalla litteroinnin jälkeen aineisto useampaan kertaan. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin deduktiivista sisällönanalyysia, jossa ensin muodostettiin 

analyysirunko. Deduktiivista sisällön analyysiä voi ohjata teema ja analyysirunko voi 

olla väljä induktiivisen sisällönanalyysin mukaisesti (Elo & Kyngäs 2008). Tässä 

tutkimuksessa käytetyt teemahaastattelun teemat toimivat analyysirunkona, joka auttoi 

jäsentämään aineistoa. Joissakin haastatteluissa haastateltavat antoivat vastauksen jo 

ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä toiseen tai kolmanteen tutkimuskysymykseen tai 

palasivat jo esitettyyn kysymykseen myöhemmässä vaiheessa, joten nämä vastaukset 

siirrettiin sen teeman alle, johon ne kuuluivat.  

Analyysin seuraavassa vaiheessa määritettiin analyysiyksikkö. Analyysiyksikön 

valintaa ohjaa tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin käytetty 

analyysiyksikkö on yksi sana tai sanayhdistelmä, mutta se voi olla myös lause, lausuma 

tai ajatuskokonaisuus. (Elo & Kyngäs 2008.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi 

valittiin ajatuskokonaisuus. Aineistosta etsittiin ajatuskokonaisuuksia, jotka vastasivat 

tutkimuskysymyksiin. Nämä ajatuskokonaisuudet olivat pohjana pelkistämisellä, joka 

oli analyysin seuraava vaihe ja samalla niihin liitettiin tunniste (esimerkiksi H1). Tämän 

jälkeen pelkistetyt ilmaukset koottiin erilliselle listalle, josta etsittiin sisällöllisesti 

vastaavanlaisia tai erilaisia ilmauksia.  

Alakategoriat muodostuivat nimeämällä pelkistetyt ilmaukset niitä kuvaavalla 

käsitteellä. Seuraavaksi samansuuntaiset alakategoriat yhdistettiin ja niistä syntyi 

ensimmäinen yläkategoria; Pidempien työurien tukeminen työhyvinvoinnin avulla 

erikoissairaanhoidon strategiassa ja johtamisessa. Toiseksi yläkategoriaksi muodostui 

asiakaskeskeisyyden, laadun ja palveluiden turvaaminen erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa. Kolmanneksi yläkategoriaksi muodostui sähköisten 

tiedonhallintajärjestelmien yhteys erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen. 

Tutkimuksen pääkategoriaksi muodostui; Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 
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osana erikoissairaanhoidon strategiaa ja johtamista. Nämä on esitetty kuviossa 2. 

Liitteessä numero 4 on esitetty esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä ja 

kategorioiden muodostumisesta. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.  Tutkimuksen pääkategoria ja yläkategoriat 

 

 

Sosiaali- ja 
tervesypolitiikan 
strategiat osana 

erikoissairaanhoidon 
johtamista ja 

strategiaa 

Pidempien työurien 
tukeminen työhyvinvoinnin 

tukemisessa ja työurien 
pidentämisessä 

Asiakaskeskeisyyden, laadun 
ja palveluiden turvaaminen 

erikoissairaanhoidon 
strategiassa ja johtamisessa 

Sähköoisten 
tiedonhallintamenetelmien 
yhteys erikoissairaanhoidon 
strategiaan ja johtamiseen 
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5. SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN STRATEGIAT OSANA 

ERIKOISSAIRAANHOIDON STRATEGIAA JA JOHTAMISTA 

 

5.1 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioiden muutokset Suomessa 2000-luvulla 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat 

Suomessa muuttuneet 2000-luvulla? Sisällön analyysi vaiheessa kävi ilmi, että 

tavoitteena kaikissa 2000-luvun sosiaali- terveyspolitiikan strategioissa on, että Suomi 

on sosiaalisesti elinvoimainen, taloudellisesti kestävä, toiminnoiltaan tehokas ja 

dynaaminen yhteiskunta (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010, 2015, 2020).  

Vuosille 2010 ja 2015 strategian rakenne on sama, mutta 2015 strategiassa todetaan, 

että peruslinjauksien ollessa samat kuin strategiassa 2010, on ulkoiset haasteet kuitenkin 

vahvistuneet ja toimeenpanon ongelmat korostuneet. 2015 strategiassa onkin hakeuduttu 

lähemmäksi käytännön toimintamalleja ja strategiassa yritetään vastata kysymyksiin: 

mihin mennään, mitä tehdään ja miten tehdään? (Sosiaali – ja terveyspolitiikan 

strategiat 2010- 2020 .)  

 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa – sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, 

päästrategiat ovat hieman muuttuneet sanalliselta muodoltaan, mutta pitävät sisällään 

samat tavoitteet ja linjaukset kuin aikaisemmin 2000- luvulla ilmestyneissä 

strategioissa. Kuviossa 3 on esitetty sosiaali- ja terveyspolitiikan päästrategiat ja 

strategiset linjaukset 2000-luvulla. 
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Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päästrategiat (Sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat 2010-2020) 

 

Kuitenkin kun verrataan sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioita 2015 ja 2020 

aikaisemmin ilmestyneeseen vuoden 2010 strategiaan huomataan, että sähköisten 

tiedonhallintajärjestelmien vahvistettavuus korostuu. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020- 

strategiassa on tavoitteeksi otettu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan 

kokonaisuus, joka koostuu kansallisista tietojärjestelmäpalveluista ja niihin tukeutuvista 

alueellisista ratkaisuista. 

Kaikissa 2000- luvun sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa löytyvät samat 

strategiset valinnat. Erikoissairaanhoidon osalta sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategioissa korostuvat työelämän vetovoimaisuuden kasvattaminen työolojen ja 

työhyvinvoinnin parantamisella, jolla katsotaan päästävän pidempiin työuriin ja 

tuottavuuteen. Lisäksi korostuvat asiakaskeskeisyys, laatu ja palvelujen saatavuus sekä 

jo mainitut sähköiset tiedonhallintajärjestelmät. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 

2010-2020.) Voidaan siis todeta, että sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat 

muuttuneet hyvin vähäisessä määrin ja mainitsemisen arvoiseksi muutokseksi jää 

ainoastaan sähköisten tiedonhallintajärjestelmien vahvistettavuuden korostuminen. 

  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
päästrategiat 2010 

 

Terveyden ja toimintakyvyn 
edistäminen 

Työelämän vetovoiman 
lisääminen 

Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito 

Toimivat palvelut ja 
kohtuullinen toimeentuloturva 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
päästrategiat 2015 

Terveyden ja toimintakyvyn 
edistäminen 

Työelämän vetovoiman 
lisääminen 

Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito 

Toimivat palvelut ja 
kohtuullinen toimeentuloturva 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
päästrategiat 2020 

Hyvinvoinnille vahva perusta 

Kaikille mahdollisuus 
hyvinvointiin 

Elinympäristö tukemaan 
terveyttä ja turvallisuutta 
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5.2 Pidempien työurien tukeminen työhyvinvoinnin avulla erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa 

 

5.2.1 Työurien pidentämisen ja työhyvinvoinnin yhteys strategiaan 

 

Työurien pidentämisellä ja työhyvinvoinnilla nähtiin olevan selkeä yhteys 

erikoissairaanhoidon strategiaan. Työvoimapulan uhka, erikoisosaajien puute ja 

hoitohenkilökunnan sijaisten saaminen katsottiin olevan haaste, jonka vuoksi työurien 

pidentäminen nähtiin tärkeänä strategisena linjanvetona. Työurien pidentämistä 

katsottiin tehtävän monella eri tasolla, kuten työhyvinvointia kehittämällä, työn 

joustavuutta lisäämällä, työnjakoa muokkaamalla ja helpottamalla tiettyjä työvaiheita 

automatiikan ja koneiden avulla. Työurien pidentämistä alkupäästä, rekrytointia, 

perehdyttämistä, opintojen alun tehostamista sekä eläkeläisten rekrytointia painotettiin.  

Toisaalta läpi koko johdon nähtiin työuran pidentäminen loppupäässä haasteellisena, 

tähän katsottiin vaikuttavan työnkuormittavuus ja asenteet eläkkeelle jääntiin.  

 

”Ja tuota, onko se sitten se niin kuin sen työuran pidentäminen 

käytännössä sitten, onko se alussa vai lopussa, niin mä toivon että se voisi 

olla kummassakin suunnassa, mutta tämän hetken työn kuormittavuus on 

sitä luokkaa, että se on epärealistista olettaa, että se olisi siellä 

loppupäässä, että tuota eläkettä odotetaan ja sitä lähdetään laskemaan, 

että montako vuotta vielä, montako vuosilomaa vielä tässä välissä ja kuka 

on seuraava joka lähtee.”(H1) 

”Voi olla että se on henkilön omasta näkökulmasta käsin, että 

yksinkertaisesti ei halua jatkaa, niin ei siihen voi kukaan johtaja vaikuttaa, 

jos henkilö on ite sitä mieltä, että mun työurani, mää oon riittävästi tehnyt 

työtä, mää en halua jatkaa, niin ei se pakolla jatku..)”(H4) 

Strategian vientiä perustyöhön asti painotettiin myös. Esille tuli näkemyksiä, että 

strategia antaa tukea päätöksen tekoon ja antaa selkeät tavoitteet, mutta pysyvien 

muutosten tekemiseen tarvitaan aikaa. Esille tuli myös ylimmästä johdosta strategiaan 

määritellyt mittarit, joilla seurataan esimerkiksi sairauspoissaoloja, joissa ajatellaan 

näkyvän ne toimenpiteet ja teot, jotka tähtäävät työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen 

tukemiseen. 
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5.2.2 Työssä jaksamisen rajoitteet 

 

Työssä jaksamisen rajoitteina nähtiin työn fyysinen raskaus, vuorotyö, työkunnon 

riittämättömyys ja henkilöstöresurssit. Lähijohdon näkökulmasta esille tulivat 

henkilöstön pahoinvointi, työn muuttumien vaativammaksi, jatkuvat muutokset ja 

uuden opettelu sekä leipääntyminen.  

”Työ muuttuu yhä raskaammaksi, vaatimammaksi, ja tuota 

haastavammaksi sanoisin suoraan että vaatimammaksi. Joudutaan 

opettelemaan koko ajan ja muutoksia tulee hirveesti..”(H2) 

 

Ylimmässä johdossa pitkien työurien katsottiin olevan haaste fyysisten ja psyykkisten 

syiden vuoksi ja työssä jaksamiseen nähtiin olevan myös kulttuurisia asenteita. 

Suomalainen työkulttuuri edellyttää ahkeruutta ja työtahdissa koettiin olevan eroa 

esimerkiksi toisiin pohjoismaihin verrattuna. Henkilöstön saatavuus katsottiin 

vaikuttavan myös työssä jaksamiseen, mikäli resursseja ydintehtävään ei riitä tarpeeksi. 

Työyhteisöjen yhteisöllisyys koettiin lähijohdossa myös haasteena. Työhön 

sitoutuminen koettiin myös osittain olevan heikkoa ja nähtiin että ihminen jaksaa 

työssään paremmin silloin kun on välineitä käytettävissä. Tosin apuvälineiden käytön 

opettelu koettiin myös haasteena. 

 

5.2.3 Työssä jaksamisen tukeminen 

 

 Työssä jaksamisen tukemisessa keskeisinä asioina koettiin työhyvinvoinnin ja 

työyhteisöjen kehittäminen, työnjoustavuuden lisääminen ja henkilöstön työhyvinvointi. 

Työhyvinvoinnin katsottiin rakentuvan monesta osasta ja se nähtiin olevan jokaisen 

vastuulla. Lähijohdossa sekä keskijohdossa esille tulivat omaan työhön vaikuttaminen, 

työnmielekkyys ja työnsisältö työssä jaksamisen tukemisen keinoina. 

”..minä lähtisin siitä että se työhyvinvointi on  kiinni siitä työn sisällöstä, että jos 

tekkee ns.turhia töitä tai paikkaa jokaisen erilaisia virheitä niin ei se työ oo 

mielekästä..”(H4) 

 



  33 
 

 Lähijohdossa tuli myös esille työkavereiden kannustuksen ja tuen merkitys 

työhyvinvointiin sekä työ- ja perhe-elämän yhteen sovittaminen. Työnjoustavuutta 

nähtiin lisäävän autonomiset ja ergonomiset työvuorot, osa-aikajärjestelmät, 

vuorotteluvapaat, harkinnanvaraiset työaikajärjestelyt sekä työaikapankin käyttöönotto. 

Työhön sitoutuminen, vastuualueitten jakaminen, vakinaistaminen ja työpaikan 

houkuttelevuus sekä vetovoimaisuus katsottiin myös tukevan työssä jaksamista.  

”..ja tosiaankin näitä yksilöllisiä ratkaisuja välillä suositaan, 

vuorotteluvapaita, osa-aikatyötä,  jaksamisen vuoksi ja varsinkin sitä mitä 

on kuullut että jotka on lähestymässä sitä keski-ikää on ne ruuhkavuodet 

on sitten kans sitten siellä 40 tienoissa, että sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja 

tehdään että ihmiset jaksaa paremmin työssä..”(H5) 

 

Lähijohdossa nähtiin tärkeänä myös ihmisten oma halu järjestää työhyvinvointia 

tukevaa toimintaa ja luomalla yhteisöllisyyttä erilaisten illanviettojen, omien perinteiden 

sekä virkistystoiminnan ja juhlien avulla. 

 

 

5.2.4 Johtajan rooli, haasteet ja keinot työhyvinvoinnin tukemisessa ja työurien 

pidentämisessä 

 

Johtamisen nähtiin olevan työhyvinvoinnin keskiössä ja työhyvinvoinnin koettiin 

olevan laajentunut. Esille tuli, että työhyvinvointiin on investoitu esimerkiksi 

palkkaamalla työhyvinvointipäällikkö. Hankkeita työhyvinvoinnin kehittämiseen on, 

esimerkiksi työnjoustavuutta on pyritty parantamaan sähköisellä työajanseurannalla ja 

työaikapankin käyttöön otolla.  Keskijohdossa katsottiin, että nykyään työhyvinvointia 

pidetään esillä ja järjestetään tapahtumia ja se on strukturoidumpaa toimintaa kuin 

ennen. Lähijohdossa korostettiin henkilöstöjohtamisen merkitystä ja siihen panostamista 

sekä yhteistyön tärkeyttä työntekijöiden kanssa.  

”…se on niin että semmonen johtaja joka voi huonosti, johtaa heikosti, joka 

johtaa taas henkilöstön niinku pahoinvointiin. Että siihen niinku kannataa 

satsata minun mielestä meidän talonkin , siihen johtamiseen, siihen 

henkilöstöjohtamiseen.” (H1) 
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Lähijohdossa todettiin johtajalla olevan useita rooleja. Johtajan katsottiin olevan 

motivoija, yhteisöllisyyden luoja ja valmentaja. Johtajalta vaaditaan kykyä vastata 

toiminnasta ja laadusta, kykyä puuttua ongelmiin ja ohjata eteenpäin, kykyä kuunnella, 

tukea ja antaa aikaa työntekijälle. Keski- ja ylimmässä johdossa korostettiin 

perushengen luontia johtajalta ja tahtotilaa pyrkiä parempaan. Tämä nähtiin myös 

lähijohdossa esimiehen haluna järjestää työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Esille tulivat 

myös oikeudenmukainen johtaminen ja ikäjohtaminen. Nuorten työntekijöiden 

arvostaminen ja sitouttaminen työhön vastuu-alueitten antamisella koettiin tärkeäksi. 

Haasteena todettiin olevan myös ihmisten saaminen työelämään kiinni. Työnmerkitys 

on muuttunut, terveydenhuolto ei ole enää ”kutsumusammatti” ja työhön vakiintuminen 

on erilaista nykynuorilla, jota pidettiin haasteena perehdytyksessä.  Lähijohdossa 

kannettiin huolta myös psyykkisen jaksamisen heikentymisestä yhteiskunnassa, 

toleranssi sietää ikäviä asioita on laskenut ja tämä heijastuu myös johtamiseen. 

Rajalliset resurssit, taloudelliset rajoitteet ja työvoimapula nousivat osalta johtamisen 

haasteiksi. 

”…mää uskoisin että varmaan sitä jos sitä olisi sitä osaavaa henkilöstöä ja se 

saataisiin töihin ja kyllä mää uskon että johtamisessa tahtotilaa löytyy, että tuota 

ettei nyt varmaan tarkoituksella jarruta, että se tahtotila on olemassa mutta 

meillä ei ole pelimerkkejä sen toteuttamiseen.” (H1) 

 

Haasteiksi johtamisessa nousivat myös luottamuksen puute ja vastuun jakamattomuus, 

delegointi, niin ettei anneta mahdollisuuksia työntekijälle kehittyä ja ottaa vastuuta 

työstään, joka voi nousta syyksi olla jatkamatta työuraa työntekijän näkökulmasta. 

Työhyvinvoinnista on puhuttu mediassakin paljon ja lähijohdossa nousi esille 

esimiesten syyllistäminen työhön kohdistuvissa ongelmissa. Kuitenkin esimiehet 

joutuvat toimimaan rajallisilla resursseilla ja vastaamaan toiminnan toteutuksesta niillä 

voimavaroilla, jotka on annettu. Johtajilta vaaditaan myös asennetta ja motivaatiota 

viedä asioita eteenpäin.  

”En sillä tavalla nää että jos se johtaminen on sellaista edistyksellistä ja 

sanotaanko sillä tavalla että ajan tasalla niin en näkis että siellä ois esteitä, 

mutta kyllähän se varmaan on että tällaisessa isossa talossa meitä johtajiakin on 

niin kuin monenlaisella kokemuksella ja taustalla että kyllähän se että semmonen 

motivaatio ja semmonen suhtautuminen niin kuin niinhin työelämän haasteisiin 

se saattaa vaihdella eri johtajilla. Mää sanoisin että se suurin este voi olla 
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asenne, mutta sillä tavalla mää näkisin että tänä päivänä esimiehet ja johtajat 

näkkee nämä haasteet ja ymmärtää sen taustan varsin hyvin.   Mielellään 

lähetään kokeilemaan tällaisia hyviä niin kuin käytänteitä mutta siellä voi olla 

ihan sellaisia konkreettisia kysymyksiä että ne asiat ei välttämättä  heti toteudu 

sillä toivotulla tavalla ja tuota se saattaa vaikuttaa siihen asenteeseenkin mutta 

en mää näkis sillä tavalla että kyllä meillä johtajat ja esimiehet pääsääntöisesti 

hyvin suhtautuu siihen että kun nähdään näitä työelämän ja tulevaisuuden 

haasteita.” (H10) 

 

Johtajan keinoja vaikuttaa työhyvinvointiin ja työurien pidentämiseen katsottiin olevan 

useita.  Työympäristöllä nähtiin olevan vaikutusta työssä jaksamiseen, kuten 

työntekijöiden työrajoitteiden huomioimisella. Kehityskeskustelut, työkierto, koulutus, 

työkokeilut, uudelleen koulutus, urasuunnittelu, kannustava palkkaus, mentorointi, 

perehdytys, ja vakinaistaminen nähtiin johtamisen keinoina vaikuttaa työhyvinvointiin 

ja työssä jaksamiseen. Ylinjohto korosti työn joustavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

liukuvia työaikoja, autonomisia työvuorosuunnitteluita, osa-aikatyötä ja erilaisia 

kannusteita. Haasteena joustavuudessa nähtiin kuitenkin sen lisääminen, sillä 

terveydenhuolto on pitkälti tiimityötä eikä niinkään yksilösuorituksia, jolloin kaikkia 

tarvitaan. Myös palkassa joustamista pidettiin haasteena, enemmänkin joustetaan ajassa, 

se mitä pystytään. Lähijohdossa tämä nähtiin erikoissairaanhoidon jäykkyytenä 

työnantajana, ettei työntekijöitä ole mahdollista kilpailuttaa vaan esimerkiksi yksityinen 

sektori houkuttelee osaavaa henkilökuntaa paremmalla palkalla pois julkiselta sektorilta. 

Tulospalkkausta toivottiin lähijohdossa motivoinnin apukeinoksi, jollaiset myös 

henkilökohtaiset lisät ovat.  

Keskijohdossa korostuivat koulutusta vastaava työ, asiantuntijuus, eri ammattiryhmien 

työnjako, asiantuntijuuden tarve potilasryhmittäin ja vaihtoehtojen esiintuominen 

työhyvinvointia lisäävinä keinoina.  Lisäksi ylimmässä johdossa tuli esille henkilöstön 

osaaminen ja tutkimustyön tekemisen mahdollistaminen yliopiston kanssa käytyjen 

neuvottelujen pohjalta.  

”.. Ja sitten se että henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarpeita, mikä 

näkkyy myös tuolla ja tuota se on sillä tavalla työhyvinvoinnin kanssa keskiössä 

että jos henkilökunnan osaaminen ei ole tarvittavalla tasolla niin silloin 

työhyvinvointi niin kuin on voisi olettaa että se voisi olla huonompaa..” (H10) 



  36 
 

 

Ylin johto korosti myös resurssien oikeudenmukaista jakamista ja ammatillisen 

työnjaon merkitystä resursseihin. Pyrkimystä ihmisten motivointiin ja ongelmiin 

puuttumista pidettiin tärkeänä. 

”Kyllähän se meillä semmoinen keskeinen haaste on että millä tavalla me 

pystyttäs motivoimaan sitä tällä hetkellä työssä olevaa henkilöstöä että ne jaksas 

paremmin ja nimenomaan vielä se että mehän seurataan koko ajan 

sairaspoissolojen kehittymistä ja niitä syitä minkä takia ollaan pois. Siellähän on 

keskiössä tulesairauden ja sitten on nämä mielenterveyteen ja käyttäytymiseen 

liittyvät asiat että ne on mm niin että mitkä on sitten niissä yksiköissä jossa se 

trendi on niin ku kasvava, niin mitkä on ne toimenpiteet jolla lähetään viemään 

asioita eteenpäin. ”(H10) 

 

5.2.5 Työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin tukemisessa ja työurien pidentämisessä 

 

Työterveyshuollon rooli nähtiin muuttuneen ajan saatossa. Työterveyshuollon katsottiin 

olevan ohjaajan ja asioiden selvittelijän roolissa sekä apuna ongelmien ratkaisemisessa. 

Työterveyshuoltoa pidettiin yhteistyökumppanina työkyvyn tukemisessa. Esille 

nousivat myös yhteisneuvottelut työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kesken 

työkokeilujen puitteissa, silloin kun työntekijälle on esimerkiksi syntynyt työrajoitteita. 

Työterveyshuollolla nähtiin olevan myös rooli varhaisen puuttumisen mallissa. 

Työterveyshuolto osallistuu myös työolobarometri kyselyihin, joilla pyritään 

selvittämään työoloja säännöllisesti sekä työsuojeluriskien kartoittamiseen. Haasteena 

lähijohdossa koettiin työntekijöiden asenteet.  Esiin nousi työntekijän korkea kynnys 

lähteä mukaan varhaisen tuen malliin ja voitiin joskus kokea enemmän rangaistukseksi.    

”No sitten varhaisentuen malli, on sellainen joka on strategiassa, mutta se on   

käytännössä oikeastaan ainoa keino jolla voidaan tavallaan ennakoivasti toimia 

ja minä olen itse käyttänyt sitä aktiivisesti ja tuota niin, niin myös meidän yksikkö 

tietää sen että sitä käytetään, toki siihen liittyy paljon sellaista hienotunteisuutta 

ja sellaista että sitä ei koeta sellaisena rangaistuksena, mutta varhaisentuen 

mallista toivois siihen välliin semmoisen jonkun helpon askeleen viedä sitä asiaa 

eteenpäin, jos sää näät että se varhaisen tuen malli, sen oot käyttänyt ja on tarve 

niin kun eteenpäinkin, siihen  sitten eteenpäin vieminen, niin siihen pitäisi saada 

jotain, se pitäisi saada yhtä helpoksi kun se mallikin on, tuota se on vähän liian 

kova se jotenkin se kynnys lähtä eteenpäin on työntekijälle semmoinen iso 

kynnys, ei se meille esimiehille oo mutta työntekijälle, että sen madaltaminen, 

että se ois liuska ei porras…” (H1) 
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5.3 Asiakaskeskeisyyden, laadun ja palveluiden turvaaminen erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa 

5.3.1 Asiakaskeskeisyyden, laadun ja palvelujen saatavuuden yhteys strategiaan 

  

Strategiaan on määritelty, että hoito on potilaslähtöistä, pyritään hyvään ja 

laadukkaaseen potilaan hoitoon.  Keskijohdossa asiakaskeskeisyyden toteutuminen 

nähtiin osittain myös lainsäädännön vaikutuksen ja hoitotakuun toteuttamisen tuloksena. 

Tämä nähtiin myös ylimmässä johdossa, jonka mukaan strategiassa asiakas on prosessin 

keskiössä ja siinä painotetaan myös potilaan valinnan vapautta ja omaa vastuuta, joka 

nousee uudesta terveydenhuoltolaista.  

”hoito on potilaslähtöistä eli me mietitään jo niitä prosesseja 

nimenomaan se asiakas on siellä keskiössä ja se on tavallaan se linjaus. 

Ja minusta se tavallaan näkyy, oikeestaan se strateginen linjaus on niin 

kuin aika selvä mutta se näkyy vielä selvemmin yksiköiden omissa 

toimintasuunnitelmissa. Mää luulen että tuo terveydenhuolto laki on 

nostanut hienosti tuota potilaiden keskiöön nostamista tuosta 

valinnanvapauden näkökulmasta ja sitten tuota sitten se on nostettu 

enemmän näissä organisaatioissa keskusteluun että mitä se käytännössä 

tarkoittaa. ”(H10) 

 

Laadun ja palvelujen saatavuus nousee strategiassa esiin niin, että potilailla tarjotaan 

korkeatasoista ja laadukasta hoitoa ja strategisena linjauksena on erikoissairaanhoidon 

osaamisen kehittäminen ja tiedon jakaminen perusterveydenhuoltoon.  

5.3.2 Valtakunnallisten suositusten ja lakien vaikutukset strategiaan ja johtamiseen 

 

Haasteena terveydenhuollossa todettiin olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

monimutkaisuus. Rajapinnat, kuten lainsäädäntö voi olla esteenä joustolle ja poliittiset 

päätökset vaikuttavat palveluihin.  

”Nämä on vähän tällaisia poliittisia asioita, että siinä mielessä kenttä on 

vielä niin kuin odottavalla kannalla että mitä sitten ja millaisia 

erikoissairaanhoidon palveluita sitten tulevaisuudessa joku kunta tai 
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isompi alue järjestää ja mitä jää sitten tämänhetken perinteiseen 

erikoissairaanhoitoon hoidettavaksi.” (H10) 

Uuden terveydenhuoltolain katsottiin nostaneen potilaat keskiöön valinnanvapauden 

näkökulmasta ja tuovan työkaluja hoidon suunnitteluun. Lisäksi hoitotakuiden nähtiin 

muuttuneen tiukemmiksi ja mahdollistavan valinnanvapauden lisäksi sen, että potilaan 

hoidossa ja asiakaskeskeisyydessä päästään paremmalle eurooppalaiselle tasolle.  

Lainsäädännön tiukentuminen hoidon saatavuudessa on edesauttanut asiaa, mutta 

ylimässä johdossa nähtiin, että pitäisi päästä parempaan tilanteeseen kuin hoitoon 

kuuden kuukauden sisällä ja keskijohdossa katsottiin, että kolmen kuukauden hoitoon 

pääsy rajalla ei pärjätä vielä kilpailussa eikä vertailumaille. Hoidon saatavuuden 

katsottiin alkavan olemaan säädösten mukaisesti, mutta säädökset eivät välttämättä 

kuitenkaan vielä potilaan mukaisesti oikealla tasolla. Ylimässä johdossa tuotiin esille, 

että valinnanvapaus erikoissairaanhoidon osalta vapautuu 2014 ja tämä on huomioitava 

myös jonoissa. Kokemukset kuitenkin valinnanvapauden käyttämisestä ovat vähäisiä. 

5.3.3 Asiakaskeskeisyyttä tukevat ja rajoittavat tekijät 

 

Asiakaskeskeisyydessä vaikeutena nähtiin ihmisten kohtaaminen, tekninen laatu on 

hyvää, mutta vastuunotossa ollaan huonoja ja potilaan kohtaamista lykätään. Suomessa 

eletään edelleen organisaatiokeskeisessä kulttuurissa, jossa ei tunnisteta tarpeeksi hyvin 

tilanteita joissa voisi toimia potilaslähtöisemmin.  Rajoittavana tekijänä katsottiin 

olevan sosiaali- ja terveydenhuollon jakaantuminen sekä erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon jakaantuminen. Tämä vaikuttaa potilaan kokonaisvaltaisen 

hoidon saavuttamiseen. 

” Potilas ei välttämättä kerro mitä kaikkea hänellä on ja jos kertoo, niin me 

emme siinä pysty vaikuttamaan eli jos hän lähtee hoidattamaan toista asiaa, niin 

hän joutuu käymään prossessin helposti uudelleen ja sitten se  kyllä niin kuin 

sosiaali- ja terveydenhuollon jakaantuminen sosiaali -ja terveydenhuoltoon, niin 

tekee myös sen että siinä on myös tarvetta sille sosiaalihuollon palvelulle joka 

tulee eri luukulta.ja toisaalta taas sitten erikoissairaanhoito ja 

perusterveydenhuolto ihmisillä on tarvetta molemmille palveluille ja ne tulevat 

eri luukusta eli tämä järjestelmä tekee sen että tässä ei kokonaisvaltainen 

potilaan hyvän tavoittaminen on järjestelmän sisällä haasteellinen..”(H1) 
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Haasteena nähtiin myös erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja katsottiin, että 

asiakaskeskeisyydessä ei edetä ennen asenna muutosta. Myös fyysisten tilojen todettiin 

rajoittavan asiakaskeskisyyttä, esimerkiksi yhden hengen huoneiden mahdollistaminen 

osastoilla. Asiakaskeskeisyyttä katsottiin voitavan parantaa yhtenäisillä kirjaamisen ja 

hoitoisuusluokituksen malleilla, jolloin aikaa jää asiakkaalle enemmän sekä antamalla 

yksilöllistä ohjausta ja kehittämällä potilasohjeita yksilöllisempään suuntaan sekä 

verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa, kuten erilaisten järjestöjen, kuntien ja 

terveyskeskusten kanssa. 

 

5.3.4 Potilaan osallistaminen osana asiakaskeskeisyyttä 

 

Uuden terveydenhuoltolain katsottiin korostavan potilaan suurempaa vastuuta itsestään 

ja osallistumista omaan hoitoonsa. Laki antaa potilaalle valinnan mahdollisuuden ja 

katsottiin, että ihmiset oppivat arvioimaan hoitopaikan valintaa vapaan liikkuvuuden 

myötä ja samalla potilaan vastuu lisääntyy vaihtoehtoja tarjoamalla.  Oikean 

hoitopaikan valinnan varmistamisen katsottiin tulevan haasteeksi ja ammattilaisilla tulee 

olemaan vastuu tietyistä ryhmistä, jotka eivät kykene valinnanvapautta käyttämään. 

Isona linjana todettiin olevan, että kaikkialla Suomen terveydenhoidossa pyritään 

edistämään itsehoitoa, joka on asiakaslähtöistä toimintaa.  

”..että siinä se iso linjahan on että pyritään kaikkialla suomen 

terveydenhuollossa itsehoitoa, omahoitoa edistämään se on 

asiakaslähtöistä, potilaslähtöistä toimintaa. eli potiaalle annetas niitä 

välineitä että pystyy ajasta ja paikasta riippumatta asioimaan meidän 

kanssa ja tekemään se itse mitä tuntuu järkevältä. .”(H8) 

Lähijohdossa nähtiin, että uusi sukupolvi jo kyseenalaistaa tietoa ja vaativat palvelua, 

joka haastaa terveydenhuollon organisaatioita. 

 

 5.3.5 Laatua ja hoidon saatavuutta tukevat ja rajoittavat tekijät 

 

Potilaan hyvä hoito koettiin laaduksi ja potilasohjausta pidettiin keskeisenä osana 

hoidon laatua lähijohdon näkökulmassa. Ylimässä johdossa laatu koettiin nähtävän 
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pitkälti potilasturvallisuutena erikoissairaanhoidossa ja katsottiin, että laatua ja 

saatavuutta tulee kehittää koko organisaatiotasolla. Lähijohdossa katsottiin, että potilaan 

hyvä hoito on olennaista, sillä terveydenhuolto on julkisen arvioinnin kohde ja yhteisillä 

varoilla säädeltyä toimintaa, jolloin hyvän palvelun tarjoaminen on välttämättömyys. 

Tämän mahdollistavat ammattitaitoiset työntekijät, hyvinvoiva henkilöstö, rakenteen 

suunnittelu, jossa huomioidaan kuka tekee mitäkin ja mitä potilas voi tehdä itse sekä 

yhteiset ohjeet ja toimintatavat. Näitä korostettiin myös keskijohdossa, jossa katsottiin, 

että hoidon laatuun ja saatavuuteen on olemassa olevia käypähoitosuosituksia ja laadun 

kehittämistä lääkehoitosuunnitelmien, potilasturvallisuussuunnitelmien, 

riskienarvioinnin ja toimintakäsikirjan muodossa. Haasteena nähtiin ikääntyvän väestön 

palvelutarpeen lisääntyminen ja sitä kautta resurssien riittävyys palvelujen saatavuuden 

turvaamisessa sekä tehtävien ja työnjaon suunnittelu vähenevillä resursseilla. Haasteena 

on siis eläköityminen, joka vähentää henkilökuntaa eikä uusia ehditä kouluttaa tilalle 

tarpeeksi. Samalla joudutaan miettimään laatutason asettaminen, johon vaikuttaa 

henkilöstöresurssien riittävyys. 

”..väki ikääntyy ja sitä myöten meille tulee palvelun tarpeen kasvua koko 

ajan ja kuintekin kun kattoo noita eläköitymislistoja niin meillä tullee ihan 

absoluuttisesti väki vähenemään että me ei ehitä kouluttaa ihmisiä siihen, 

että kyllä meidän pitää miettiä koko tätä rakennetta, kuka tekee mitäkin ja 

missä ja kuinka paljon potilas voisi itse tehdä eli kyllä koko ketju täytyy 

käydä läpi ja kyllä se vastuu alkaa siirtymään yhä enemmän sinne 

potilaan suuntaan,että..Ja sitähän tästä uudesta terveydenhuoltolaissa 

paistaa se että potilaan pitää ottaa suurempi vastuu itsetsään, mutta aina 

on osa jotka ei siihen kykene..”(H7) 

 

Haasteena nähtiin myös potilaiden vapaa liikkuvuus, potilaat voivat halutessaan 

hakeutua yksiköihin, joissa palvelu on sitä tasoa mitä potilaat vaativat. Toisaalta 

ylimässä johdossa uskottiin, että harvat potilaat lähtevät hakemaan hoitoa muualta ja 

merkittäviä eroja tuskin eri suomalaisten sairaaloiden välillä laadussa on niin, että se 

vaikuttaisi valintaan. Haasteeksi nousivat myös ihmisten monisyiset ongelmat, jolloin 

korostuu prosessiketjun jäykkyys. Potilaan kokonaisvaltainen hoito ei mahdollistu, vaan 

hoidetaan vain tietty osa-alue potilaan ongelmasta. 
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5.3.6 Osaamisen tukeminen sekä laadun ja palveluiden toteuttamisen haasteet 

johtamisen näkökulmasta 

 

Johdon tehtävänä on järjestää resurssit ja henkilöstöresurssien vähäisyys nähtiin 

mahdollisena esteenä laadun ylläpitämiseksi ja hoitotakuun toteuttamiselle. Johtamisen 

haasteena on siis löytää keinoja toteuttaa palvelut. Haasteena nähtiin myös 

päällekkäisten resursseitten välttäminen ja toisaalta osaajien kiinnittäminen 

organisaatioon niin, että kukaan ei jää ainoaksi tekijäksi vaan työtä on jakamassa 

useampi.  Muutokset nähtiin myös osana johtamista ja johtajalta vaaditaan 

tilanneherkkyyttä ja asennetta ymmärtää viestejä ja nähdä muutostarpeita ja toteuttaa 

niitä.  Keskijohdossa katsottiin, että johtamiseen kaivataan enemmän tutkimustietoa 

vaikuttavuudesta.  Johtamisessa seurattavia tunnuslukuja on paljon ja esimerkiksi 

taloudelliset tunnusluvut korostuvat johtamisessa. Tunnusluvut on strategiassa 

määritelty. Palveluissa ja niiden saatavuudessa katsottiin puhuttavan paljon 

prosenttiluvuista, kuinka paljon kustannukset ovat ja paljonko toimintataso kasvaa, 

mutta laadusta puhuttaessa korostuvat mittareiden tärkeys, jotta laatua voidaan verrata 

ja toivottiin, että vertailutietoa sairaaloiden väliltä pitäisi syntyä enemmän. 

Vertailutietoa tarvitaan myös potilaan valinnan mahdollisuuden näkökulmasta, mutta 

katsottiin, että ihmisillä menee aikaa, että he oppivat seuramaan laatutekijöitä. 

”No siitä puhutaan aika paljon siellä, että tuota no palvelu erikseen, 

saatavuus asioita, siitä puhutaan siinä on ne prosenttiluvut, paljonko 

kustannus ja toimintataso saa kasvaa, mutta laadusta terveydenhuollossa 

puhutaan, johon on sisäänrakennettu näitä laadunmittaamisjuttuja ja koko 

ajan pyritään luomaan niin kuin erinäköisiä mittareita ja samalla pyritään 

että ne ois valtakunnallisesti seurattavissa. THL:n puolelta lisäksi ollaan 

luomassa EU tasolta oliko tällainen OCD tyyppinen kuvio viritteillä, että 

kansainvälisestikin pyritään luomaan mittareita terveydenhuoltoon 

lähinnä, että laatua pystyttäs vertaamaan.” (H6) 

 

Lisäksi haasteena koettiin tietojärjestelmät ja tiedon kulku johtamisessa. Esille tulivat 

myös ammattikuntien rakenteet ja vahvat proffessiot, ammattikuntien rajojen yli tieto ja 

ajatukset eivät välttämättä aina joustavasti välity, mutta byrokraattisen ja hierarkisen 

järjestelmän nähtiin pikkuhiljaa murenevan, mutta matkaa verkostomaiseen johtamiseen 

nähtiin vielä olevan.  
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Lähijohdossa katsottiin esimiestyön olevan pitkälti osaamisenjohtamista. Esimies vastaa 

henkilökunnan riittävyydestä, oikeasta koulutuksesta ja perehdytyksestä. Esimiehen on 

tehtävä osaamisen kartoitukset ja kehityskeskustelut ovat hyvä apuväline myös siihen. 

Esimiehen vastuulla nähtiin olevan myös potilasturvallisuudesta vastaaminen ja 

johtamisella varmistetaan, että osaamista kehitetään ja osaaminen on sitä luokkaa, että 

potilaalle pystytään takaamaan tasalaatuinen hoito.  

 

5.3.7 Mittarit johtamisen työkaluina 

 

Terveydenhuollossa on sisäänrakennettu erilaisia laadun mittareita ja laatunäkökulma 

näkyy prosesseissa ja niiden suunnittelussa samoin asiakaskeskeisyys. Mittareita 

pyritään luomaan lisää, jotta laatua voitaisiin vertailla niin valtakunnallisesti, EU-tasolla 

kuin kansainvälisestikin. Laadun mittareita katsottiin olevan potilaspalautteet, 

muistutukset, kantelut ja välittömät palautteet. Lisäksi mittareina ja laadun takeena 

lähijohdossa nähtiin yhteiset lääkehoitosuunnitelmat, yhteiset potilasturvallisuus- sekä   

työsuojeluohjeet ja potilasasiamiesjärjestelmä.  Myös infektioiden seuranta nähtiin 

osana laatua ja potilasturvallisuutta.  

Ylimässä johdossa katsottiin, että kansallisesti on tehty töitä potilasturvallisuudessa, 

joka kertoo laadusta ja kannatettiin avoimuutta laadun ja potilasturvallisuus tilastojen 

suhteen. Lisäksi esille tuli, että julkiselta sektorilta laatutietoja on saatavissa ja 

puollettiin avointa vertailua sairaaloiden ja palvelujen tuottajien suhteen. Monien 

mittareiden nähtiin olevan niin sanotusti epäonnistumista kuvaavia mittareita, kuten 

HaiPro, joka on syntynyt kansallisen ohjaustyön ja kehitystyön tuloksena, sekä kantelut 

ja muistutukset, mutta ne nähtiin tärkeänä osana toiminnan kehittämistä. Ylimmässä 

johdossa todettiin, että potilaan huono kohtelu on syynä useimpiin kanteluihin ja 

muistutuksiin ja nämä valitukset ja potilasvahinkoilmoitukset toimivat osaltaan 

johtamisen työkaluina ja näillä osallistutaan myös kansainvälisiin hoidon laadun 

seuranta ohjelmiin. Lisäksi on palkattu laatupäällikkö, jonka tehtävänä on koota tietoa 

koko konsernitasolla ja viedä asioita eteenpäin. 

”..tämä HaiPro, kantelut, muistutukset, valitukset, potilasvahingot, mitä 

nyt ruvetaan tekemään. Näitä tietojahan on ollut mutta nyt niihin 

annetaan sillai enemmän niin kuin sijaa ja tuota niihin tuodaan työkaluja 
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ja tässä mää sanoisin, että se kansallinen kehitystyö on ollut hyvää. 

Tärkeetä ja kenttä varmaan niin kuin terveydenhuollon ihmiset on 

tarttunut hyvin kun sehän koetaan, että se on ydintoimintaa ja sen 

ympärillä ei oo huuhaata ja sen kaltaista ja siihen liittyy sellainen 

myönteinen sävy jos näin sanoisi näin kokemuksellisesti. Ja tässä mää 

sanon, että tämä ohjaus niin kuin politiikka menee niin kuin eteenpäin. 

Tämähän ei oo mikään suomalainen, mehän puhutaan ihan yhtä samalla 

tavalla Euroopan unionin kaikkien maiden näkökulmasta tai 

kansainvälisesti laajemmin tämä on ihan täsmälleen sama. Ja 

keskustelukin ja tavoitteen asettelukin, en näe siinä eroa…”(H9) 

 

Laatuun katsottiin liittyvän myös hoidon saatavuus, jota on helppo mitata hoitoon 

pääsyä ja hoitoaikoja tutkimalla ja hoidon laatua arvioimalla. Lisäksi työkaluina ovat 

tuotannon tehokkuusmittarit, lisäksi mitataan palvelukokemuksia, mutta niiden 

katsottiin olevan vaikeammin toteutettavissa ja tulkittavissa kun kyseessä on 

subjektiivinen kokemus. 

 

5.4 Sähköisten tiedonhallintajärjestelmien yhteys erikoissairaanhoidon strategiaan 

ja johtamiseen 

5.4.1  Tiedonhallintajärjestelmien yhteys strategiaan 

 

Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ja teknologia ohjaavat tulevaisuuden osaamista ja 

tämä on kirjattu strategiaan. Strategiassa painotetaan tietojärjestelmien yhteensopivuutta 

ja strategian mukaisesti kehitettään rajapintoja eri yksiköiden välillä ja annetaan 

koulutusta. 

”..tietojärjestelmät ja teknologia tukevat tulevaisuuden osaamista, 

tällaisella otsikolla se täällä näkyy. Sillä tavalla on keskiössä..”(H10) 

”Strategiassa sanotaan tietojärjestelmistä että ne pitäisi olla yhteenkäyviä, joka 

yksikössä ja ois tämä tiedonsiirtojen terveyskeskusten ja eri sairaaloiden välillä 

valtakunnan sisällä ja ulkopuolellekin pitäis jouhevasti tapahtua. Järjestelmät 

ois sellaisia että ne lukis toisiansa, sehän on tuolla strategiassa sanottu..”(H2) 

 Pyritään myös yhtenäiseen tiedonhallintajärjestelmään erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon kanssa sekä yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään erva-alueella. 
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5.4.2 Valtakunnallisten hankkeiden ja lainsäädännön yhteys 

tiedonhallintajärjestelmiin 

 

Valtakunnallisten hankkeiden ja lainsäädännön yhteys tiedonhallintajärjestelmiin nousi 

lähinnä ylimmän johdon vastauksissa. Haasteena on ollut, että sähköisistä 

tiedonhallintajärjestelmistä ei ole aiempaa viranomais- eikä lainsäädäntö ohjausta, 

jolloin terveydenhuollon organisaatiot ovat tehneet kaikki omia ratkaisujaan 

tiedonhallintajärjestelmien suhteen. 

”..toisaalta kunnat on itsehallinnollisia yksiköitään ja jokainen voi siellä tehdä 

omia ratkaisujaan ja näin on olltu ja sitä ei ole viranomaiset ole ohjannut eikä 

lainsäädäntö sitä tue, toisaalta sitten sairaanhoitopiirit ja muut terveydenhuollon 

organisaatiot ovat todella pystyneet tekemään omia ratkaisujaan ja eikä sitä ole 

kukkaan perrään haukkunut ja myös sillä tavalla että tietojärjestelmien 

toimittajille tämä on ollut kultakaivos, että heijän on kannattanut ylläpitää 

tällaista systeemiä ja laskuttaa kaikki erikseen, on myös eletty sellaista aikaa, 

että on hankittu pala kerrallaan eikä sitä yhteensopivuutta ajateltukaan, koska ei 

niillä ole ollut mitään teknologisia valmiuksiakaan sellaiseen, mutta tämä tilanne 

on kypsynyt kyllä jo monta vuotta nyt, että asiantuntijat ovat sen hahmottaneet ja 

nähneet ne teknologiset mahdollisuudet miten tätä edistettäs..”(H8) 

 

Ylimmässä johdossa nostettiin esille uusi terveydenhuoltolaki, joka mahdollistaa 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vapaan tiedon siirron järjestelmissä. 

Myös valinnanvapauden vapautuminen EU- tasolle saakka haastaa myös 

tietojärjestelmien suhteen. Esille nousivat myös alueelliskansallisen 

tiedonhallintajärjestelmän kokonaisuuden luominen, valtakunnalliset hankkeet, kuten 

sähköiset reseptit, palautteet, lähetejärjestelmät ja kanta-arkisto (Kanta). Kansallisen 

arkiston katsottiin ratkaisevan potilaan tilannetta niin, että koko maan alueella päästään 

katsomaan potilaan perushoitoon liittyviä tietoja. Ylimmässä johdossa kuitenkin 

katsottiin, että kanta-arkisto ei tule olemaan arjen työkalu vaan pyritään alueellisesti 

yhtenäisiin järjestelmiin. 

”Mutta sitten tää kansallinen, minä hahmotan sen vähän toisella tavalla. Me 

tavotellaan, mää luulen tietäväni tai mulla on perustelut miksi minä joka ei ole 

totta, mutta perustelut on olemassa ja se on tärkeetä, mutta totta kai niin kuin sää 

kuvasit noita asioita, arkiston, sähköisen asioinnin reseptin ja tälläin, mutta ne ei 

tuu olemaan se meidän arjen työkalu kun me puhutaan siitä että sinun tietoa tai 

minun tietoa että me oltas tuossa päivystyspolilla tai osastolla tai polilla, niin 
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miten siinä käyttäytyy, se ei ole tämmöinen se on niin kuin miten mää sanoisin 

niin kuin, tyhmä pääte tietyllä tavalla se on niin ku sellainen tausta arkisto ja 

käytettävissä siellä mutta se ei palvele sitä meidän jokapäiväistä toiminta..”(H9) 

 

5.4.3 Potilaan rooli sähköisissä tiedonhallintajärjestelmissä 

 

Potilaan rooli sähköisissä tiedonhallintajärjestelmissä on tunnistettu strategiassa. 

Lähijohdossa kannettiin huolta tietojärjestelmien kehityksessä mukana pysymisestä ja 

nähtiin, että riskinä on potilaan eriarvoistaminen, mikäli kehityksessä potilas ei pysy 

mukana.  Ylimmänjohdon mukaan keskusteluissa näkyy miten potilaat otetaan mukaan 

oman hoidon suunnitteluun. Tarvitaan tietojärjestelmä, joka tukee potilaan 

hoitoprosessia. Tällä hetkellä ylimmän johdon mukaan tietojärjestelmät ovat vielä 

kehittymättömiä eli potilaan ohjausta ei ole mahdollista tietojärjestelmien kautta 

toteuttaa eikä niitä ole suunniteltu potilaan aktiivista osallistumista omaan hoitoon 

silmällä pitäen, myös tietosuoja-asiat ovat estäneet tätä tapahtumasta. Haasteena nähtiin 

miten kehittää tietojärjestelmiä niin, että potilas pystyisi katsomaan omaa hoitoaan 

koskevia asioita. Ammattilaiset ohjaavat ja antavat tärkeän tiedon vastaanotolla, mutta 

potilaalla tulisi olla mahdollisuus tutustua paremmin omaan hoitoonsa.  

”Että meilläkin esim tällä hetkellä näkyy niissä keskusteluissa millä tavalla me 

otetaan meidän potilaat enemmän mukaan siihen omaan hoitotoimenpiteen 

suunnitteluun ja miten me kehitetään niitä tietojärjestelmiä, että se asiakas pystys 

jo sen hoidon alkuvaiheessa mm.kattomaan hänen hoitoaan tai toimenpiteitään 

koskevia asioita itsenäisesti ei oiskaan aina vaan niiden ammattilaisten tiedon 

varassa. Totta kai ammattilaiset antaa sen tärkeän tiedon siinä käynnillä, mutta 

hänellä ois mahdollisuus tutustua niin kuin paremmin ja myöskin sillä tavalla 

että nämä tietojärjestelmät ohjaisivat tulevaisuudessa enemmän sitä potilaan 

hoidon prosessia. Tällä hetkellä meidän tietojärjestelmät ovat varsin sillä tavalla 

kehittymättömiä siitä näkökulmasta että tällaista ohjausta ei ole kovin paljon 

mahdollista toteutua. ”(H10) 

 

 Keskijohdossa toivottiin, että tulevaisuudessa järjestelmät mahdollistaisivat potilaiden 

varaavan itse aikoja, joka toisaalta vapauttaisi resursseja terveydenhuollon puolelta. 

Tietojärjestelmien nähtiin mahdollistavan myös potilaan valtuuttamisen ja 

vastuuttamisen omaan hoitoonsa uusien järjestelmien myötä. 
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5.4.4 Tiedonhallintajärjestelmät osana toiminnan tehostamista 

 

Rahaa pidettiin haasteena tiedonhallintajärjestelmissä, muutokset todettiin kalliiksi ja 

ylimässä johdossa tuli esille voidaanko hyötyä ulosmitata taloudellisesti ja vaikka 

paremmat tietojärjestelmät useimmiten lisäävät potilasturvallisuutta ja työviihtyvyyttä 

voidaanko työn tuottavuutta lisätä tietojärjestelmien avulla?  Kaikissa johtajaryhmissä 

kuitenkin tiedonhallintajärjestelmien katsottiin edesauttavan toiminnan tehostamista 

vähintään jollakin tavalla. Tehostamista nähtiin tapahtuvan tietojärjestelmien avulla 

työpanosten vapauttamisen kautta potilastyöhön. Potilaskohtaiset järjestelmät ja 

mittauksien automatisointi edistäisivät hoitoa ja säästäisivät aikaa henkilökunnalta 

tietojen syötöltä. Tietojärjestelmien kehittely sujuvaksi ja välivaiheiden poisjäänti 

säästäisivät entisestään aikaa.  Keskijohdossa koettiin, että raportointiin ei ole 

panostettu tarpeeksi tiedon tuottamisessa.  

 Ylimmässä johdossa esille nousi kirjaaminen, tietojärjestelmät itsessään eivät 

välttämättä vie aikaa vaan tapa kirjata. Suomalaisessa kulttuurissa tapa potilaan hoidon 

kirjaamisessa on perinteinen, kirjataan juoksevaa tekstiä, toisissa maissa 

potilastietojärjestelmissä on alasvetovalikot, jolloin aikaa säästyy juoksevaan tekstiin 

verrattuna.  Kuitenkin katsottiin, että vaikka kirjaaminen lisää työtä sille tasolle, joka 

asioita kirjaa, se säästää myöhemmässä vaiheessa aikaa koko ketjussa. Kirjaamissa 

huomioitiin olevan myös potilaan turvaamisen aspekti, mutta kirjaamista tehdään paljon 

myös ammattihenkilöstön oikeuksien turvaamiseksi.   

”. .Potilastietojärjestelmät ja koko tää meidän tietojärjestelmä luotu ja saatu 

aikaiseksi, kyllähän se tehokkuutta lisää, vaikka kauheasti puhutaan siitä että 

missä se tehokkuuden lisääntyminen näkyy jos me ajatellaan että jos me 

hoidettas tämmönen potilasmäärä ilman sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä niin 

me tarvittas varmaan tuplasti väkkee.Pyörittämään koko tätä rumbaa ja eihän 

me pystyttäs koska vuorokaudessa on vain 24 tuntia, ei me pystyttäs tämmöseen. 

Se että se ei välttämättä ole tietojärjestelmien vika että se vie aikaa vaan se on 

tää meijän se että mitä meiltä edellytettään vaaditaan että mitä sinne 

kirjataan…” (H7) 

 

Esille tuli myös, että tulevaisuudessa uusia sairaaloita rakennettaessa tai uusittaessa, 

tietojärjestelmät rakennetaan potilashuoneisiin tai ne kulkevat hoitajan mukana, jolloin 

niiden käyttämisestä tulee sujuvampaa.  Valtakunnallisen potilasarkiston katsottiin 
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mahdollistavan tiedon joustavan liikkumisen ja yhtenäinen potilasjärjestelmä 

alueellisesti nähtiin taloudellisena ratkaisuna.    

 

5.4.5 Tiedonhallintajärjestelmiin liittyvät haasteet 

 

Tiedonhallintajärjestelmiin liittyviä haasteita nähtiin olevan niihin sopeutuminen, 

oppiminen, erilaiset järjestelmät, asenteet, monet toimijat sekä optimaalinen toimivuus. 

Uusilla, nuorilla työntekijöillä katsottiin olevan paremmat valmiudet tietotekniikkaan ja 

järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen, mutta oppimiseen ja uuden kulttuurin sisäänajoon 

todettiin menevän aikaa. Haasteina nähtiin myös tietojärjestelmien kehittäminen 

sujuvaksi ja tiedon jouheva siirto eri yksiköiden ja sairaaloiden välillä niin valtakunnan 

sisällä kuin ulkopuolellakin. Rajapinnat eivät vielä toimi toisiinsa nähden ja niiden 

suhteen todettiin olevan vielä paljon tehtävää. Kirjaamisprosessien hiominen nousi 

haasteeksi myös, jotta kaksoiskirjaamista ei olisi tulevaisuudessa yhtä paljon kuin tällä 

hetkellä. Esille tulivat myös resurssit, niitä tulisi olla järjestelmien kehittämiseen ja 

henkilökunnan koulutukseen, jotta osaamattomuus ei estä tietojärjestelmien optimaalista 

käyttöä. Tietoturvan ja vaitiolovelvollisuuden tunnistaminen tietojärjestelmissä ja niihin 

liittyvät riskit nähtiin myös haasteena. 

” Samaan aikaan nousee tietysti nuo tietoturva asiat rinnalle, mutta mää uskon 

että tämmönen vaitiolovelvollisuus hyvin tunnistetaan  työyhteisöissä 

tietoturvaan liittyviksi asioiksi tietojärjestelmissä ja siihen liittyvät riskit. Että 

tuota siinä on uus kulttuuri tullut joka tuota niin niin ajaa vähän itseään sisään.” 

(H1) 

 

Haasteena koettiin olevan myös tietojärjestelmien tarpeen tunnistaminen, se millaisia 

järjestelmiä tarvitaan sekä tietojärjestelmien parempi palvelevuus ja nopeus.  

Keskijohdossa haasteeksi katsottiin johtajien vaihtuvuus ja yhtenäisen ohjauksen puute 

valtakunnan tasolta, joka on tähän mennessä mahdollistanut jokaisen terveydenhuollon 

organisaation tekevän omia ratkaisujaan. Tähän toivottiin muutosta sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenne uudistuksen myötä.  Tietojärjestelmien käyttöönotossa 

systemaattinen suunnittelu ja aikataulutus nähtiin haasteena kuten myös toimijoiden 

velvoittaminen järjestelmien käyttöön, vanhasta yritetään pitää kaikin keinoin kiinni 
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eikä uuden opetteluun olla halukkaita, asenne tietojärjestelmiä kohtaan on esteenä ja 

järjestelmien käyttö ei ole ollut vetovoimaista.  

Ylimmän johdon mukaan haasteena tai ongelmana on ollut, että tähän mennessä 

tietojärjestelmät on hankittu pala kerrallaan eikä yhteensopivuutta ole mietitty. 

Haasteena ovat monet toimijat ja pirstaleinen kenttä, tietojärjestelmiin liittyy suuri 

bisnes ja toimijoiden on kannattanut ylläpitää monta erilaista järjestelmää ja rahastaa 

niillä.  Yhtenäisissä tiedonhallintajärjestelmissä on haasteena tuon monopolin 

murtaminen, toisaalta kuitenkin sekä keski- että ylimmässä johdossa katsottiin, että vain 

yksi potilastietojärjestelmä on Suomessa utopiaa eikä siihen ole suotava pyrkiäkään, 

sillä monopoli asema ei ole tavoiteltava. Arjenteknologisia ratkaisuja pitäisi ylimmän 

johdon mukaan etsiä toisilta toimialoilta, joita ei ole huomattu sairaalamaailmassa 

tehdä. 

 

5.4.6 Tiedonhallintajärjestelmät johtamisen työkaluna ja haasteena 

 

Erilaisia tietojärjestelmiä nähtiin olleen jo kauan käytössä, kuten kulkutunnisteet, listan 

teot, laboratoriojärjestelmät ja niin edelleen. Haasteena lähijohdossa koettiin, että 

esimiesten tarvitseman tiedon etsimiseen on monta erilaista järjestelmää ja kehittelyssä 

on mitä tunnuslukuja ja mittareita esimiesten tulee seurata. Keskijohdossa nähtiin, että 

sairaaloiden välillä on eroja miten ne pystyvät tuottamaan tietoa ja valtakunnallinen 

tiedonkeruu on jossakin määrin ollut epämääräistä. Kaikissa johtajaryhmissä isona 

haasteena koettiin riittävä tiedon saaminen, nykyjärjestelmät eivät mahdollista 

päivittäisseuraamista, johon toivottiin johtamista helpottavia järjestelmiä, joista saisi 

keskitetysti luotettavaa tietoa johtamiseen. Ennakoiva johtaminen ei mahdollistu ilman 

tietoja ja katsottiin, että oikeudenmukainen johtaminen perustuu faktatietoon. 

”.. Se on minusta sellainen asia, mikä on kaikille työntekijöille, sitten 

tullaan siihen että sitten puhutaan oikeudenmukaisesta johtamisesta että 

jokkainen työntekijäkin tietää että munkin esimies seuraa näitä asioita ja 

se johtaminen perustuu näihin , että nämä on ne faktaluvut ja päätökset 

perustuu esim. henkilökunnan hankkimisessa tämmösiin asioihin..” (H2) 
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Johtamisessa koettiin myös haasteena riittävän tiedon saannin lisäksi ymmärrys 

järjestelmistä. Katsottiin, että haasteena on tietojärjestelmissä myös johtajan tietämys 

järjestelmistä ja niiden toimivuudesta ja mahdollisuuksista.  Teknologian kehityksen 

todettiin olevan valtavan nopeaa ja nähtiin, että kaikkien johtajien tulee olla tänä 

päivänä kiinnostunut ja paneutunut asiaan ja järjestelmät ovat kehittyneet sitä mukaa 

kun mukaan on tullut tietojärjestelmistä kiinnostuneita johtajia. Esille tuli, että johtajien 

pitäisi tuoda enemmän ydinasioita esille. Resursointi nähtiin haasteena, sillä 

tietojärjestelmissä pitäisi olla aikaa kehittämistyöhön ja tiedottamiseen, ihmiset pitäisi 

pystyä irrottamaan päivittäistyöstä ja esimiesten liian myöhäinen tiedottaminen asioista 

hidastavat asioiden eteenpäin menemistä yksiköissä.  

Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, kuten sähköiset palaute ja lähete käytännöt ovat 

auttaneet huomaamaan, että tietojärjestelmillä pystytään parantamaan ja tukemaan 

toimintaa ja niiden avulla on mahdollista kehittää hoidon prosesseja ja edistää tiedon 

siirtymistä sekä parantaa asioiden seuraamista. 
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6. POHDINTA 

 

Pohdinnassa käsitellään ja verrataan tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin, 

julkaisuihin ja artikkeleihin sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

Lopuksi esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja pohditaan jatkotutkimushaasteita. 

 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata miten sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat ovat muuttuneet Suomessa 2000-luvulla ja miten sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategiat heijastuvat erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen.  Toiseen 

tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastauksia sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategioista nousseiden teemojen kautta, jotka olivat 1) pidempien työurien tukeminen 

työhyvinvoinnin avulla erikoissairaanhoidon strategiassa ja johtamisessa, 2) 

asiakaskeskeisyyden, laadun ja palveluiden turvaaminen erikoissairaanhoidon 

strategiassa ja johtamisessa sekä 3) sähköisten tiedonhallintajärjestelmien yhteys 

erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen. Näin muotoutui kokonaiskuva sosiaali- 

ja terveyspolitiikan strategioiden muuttumisesta sekä heijastumisesta 

erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen.  

Tässä tutkimuksessa ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tuli esille, että 

valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat eivät ole muuttuneet juurikaan 

Suomessa 2000- luvulla. Tulos oli hieman yllättävä. Kaikissa 2000- luvulla julkaistuissa 

sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa tavoitteena oli, että Suomi on sosiaalisesti 

elinvoimainen, taloudellisesti kestävä, toiminnoiltaan tehokas ja dynaaminen 

yhteiskunta. Päästrategioina ovat, hyvinvoinnille vahva perusta, kaikille mahdollisuus 

hyvinvointiin ja elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta, uusimassa sosiaali- 

ja terveyspolitiikan strategiassa - sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Nämä muodostetut 

päästrategiat sisälsivät aiemmat strategiset linjaukset vuosilta 2010 ja 2015 eli 

terveyden ja toimintakyvyn edistämisen, työelämän vetovoimaisuuden lisäämisen, 

syrjäytymisen ehkäisyn ja hoidon sekä toimivat palvelut ja kohtuullisen 

toimeentuloturvan. (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010-2020.) Ainoana 

mainittavana muutoksena oli sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa 2015 ja 2020 
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sähköisten tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen ja vaikuttavuuden korostaminen 

verrattuna sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaan 2010. 

Miksi muutoksia ei ole tapahtunut Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioissa 

koko 2000- luvun aikana? Aikaisemmassa tutkimuksessa tuli esille, että kritiikkiä on 

esitetty strategioita kohtaan. On koettu etteivät suunnitellut strategiat toteudu, eivätkä 

strategiat ohjaa käytännön työtä. (Laine 2010, Tuomiranta ym. 2007. Viitanen, 2012) 

Voisiko syy löytyä siitä, että strategiat ovat liian ympäripyöreitä, niihin on vaikea saada 

otetta ja pitäisikö niiden olla konkreettisempia? Vai ovatko strategiat niin laajoja 

kokonaisuuksia, että niiden toteutukseen tarvitaan paljon aikaa, pitkäntähtäimen 

suunnittelua ja toteutusta. Strategioihin voidaan katsoa liittyvän suuria 

epävarmuustekijöitä, joka johtuu strategisten päätösten tulevaisuuteen suuntautuvasta 

luonteesta (Määttä & Ojala 2000). Lisäksi strategiset päätökset merkitsevät usein 

muutosta ja muutoksen vieminen käytäntöön voi olla haasteellista (Rannisto 2005, 

Wiili-Peltonen 2005, Määttä & Ojala 2000). Vai onko kyse epäonnistuneesta 

strategisesta johtamisesta, asetettuja tavoitteita ei saavuteta ponnisteluista huolimatta vai 

ovatko strategiset linjaukset vaan yksinkertaisesti mahdotonta toteuttaa olemassa 

olevilla resursseilla? Tämä voisi olla yksi jatkotutkimuksena aiheista. 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioista pidemmät työurat työhyvinvoinnin avulla 

nousi yhdeksi strategiseksi linjaukseksi koskien tämän tutkimuksen kiinnostuksen 

kohdetta eli erikoissairaanhoitoa (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia – Sosiaalisesti 

kestävä Suomi 2020). Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että tällä linjauksella oli selkeä 

yhteys erikoissairaanhoidon strategiaan. Erikoissairaanhoidossa on tunnistettu 

työvoimapulan uhka ja erikoisosaajien puute, jonka katsottiin olevan haaste 

terveydenhuollolle, vastaavaa näkemystä tukevat Ollila (2006), Willberg& Valtonen 

(2007) McAlearney (2006) ja Huotari (2009) tutkimuksissaan. Erikoissairaanhoidon 

johtamisessa työurien pidentäminen nähtiin tärkeänä strategisena linjauksena. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan työurien pidentämiseen pyritään erikoissairaanhoidon 

johtamisessa työhyvinvointia kehittämällä, erilaisilla työnjaollisilla ja työnjoustollisilla 

ratkaisuilla. Työssä jaksamisen rajoitteena tässä tutkimuksessa tuli ilmi 

henkilöstöresurssien riittämättömyys, vuorotyö, työkunnon riittämättömyys ja työn 

fyysinen raskaus. Lähijohdossa nähtiin syiksi myös työn vaativuuden muuttuminen, 
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jatkuvat muutokset, uuden opettelu sekä henkilöstön pahoinvointi. Ylimmässä johdossa 

nähtiin näiden lisäksi myös kulttuuriset asenteet. Tutkimuksessa tuli esille, että työssä 

jaksamisen tukemisessa keskeisinä asioina ovat työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen 

kehittäminen. Työterveyshuollolla nähtiin olevan ohjaajan ja asioiden selvittäjän rooli 

työhyvinvoinnin tukemisessa. Johtamisen nähtiin myös olevan työhyvinvoinnin 

keskiössä. Tätä ajatusta tukevat myös Ollila (2006) ja Huotari (2009), joiden mukaan 

johtamisvalmiuksia kehittämällä ja tukemalla voidaan lisätä kokonaisvaltaisesti 

tuottavuutta, tuloksellisuutta ja hyvinvointia organisaatioissa. Hyvinvointiin liittyy myös 

jaksamisen kysymys, jota korostetaan henkilöstön näkökulmana (Ollila 2006).   

 

Tässä tutkimuksessa lähijohto korosti työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin 

parantamisessa omaan työhön vaikuttamista ja työnsisältöä. Johtajan keinoina nähtiin 

työhyvinvoinnin edistämiseen ja pidempien työurien mahdollistamiseen 

kehityskeskustelut, kannustava palkkaus, mentorointi, vakinaistaminen ja urasuunnittelu 

sekä työkierto. Lisäksi henkilöstöjohtamisen merkitystä ja siihen panostamista 

korostettiin lähijohdossa. Esille nousivat myös oikeudenmukainen johtaminen sekä 

ikäjohtaminen. Johtajan osaamisella onkin ensiarvoinen merkitys koko organisaatiota 

ajatellen (Ollila 2006.)  Huotarin (2009) mukaan henkilöstön osaamisen tunteminen, 

heikkouksien ja vahvuuksien näkeminen, uusien osaamistarpeiden tunnistaminen auttaa 

hyödyntämään henkilöstön laaja-alaista osaamista ja työntekijöiden kehittämistarpeiden 

oivaltamista.  Ollilan (2006) tutkimus tukee lähijohdon näkemyksiä tässä tutkimuksessa, 

sillä tärkeitä elementtejä organisaatiossa katsotaan olevan myös henkilöstön 

mahdollisuudet vaikuttaa omaan henkilökohtaiseen kasvuunsa ja oppimiseensa. Työhön 

sitoutuminen, aloitekykyisyys, ja vastuuntuntoisuus rakentavat vahvaa pohjaa oman 

toiminnan kehittämiseen. Johtajien tehtävänä on siis luoda ilmapiiri, jossa jokaisella on 

mahdollisuus kehittyä ja johtajan on kiinnitettävä huomiota myös ikäjohtamiseen, sillä 

ennenaikaiseen työelämästä poistumiseen kannustavat nimenomaan esimiesten ja 

työyhteisön asenteet ikääntyvää kohtaan (Halme & Aaltio, 2011). 

 

Strategian vieminen perustyöhön asti nousi myös tärkeäksi painopistealueeksi sekä 

strategiaan määritellyt mittarit, joilla seurataan ja arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta 

johtamisessa. Virtanen (2010) on tutkimuksessaan todennut, että sairaalan toiminta 

perustuu ammattilaisten osaamiseen ja heitä tulisi kouluttaa siihen, että johtaminen on 

johdonmukaista toimintaa, jolla sairaalaorganisaatiota viedään eteenpäin ja siinä ovat 
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osallisena kaikki hierarkisesta asemasta tai ammattitaustasta riippumatta. Strategia 

kuuluu siis kaikille, ylimmästä johdosta ruohonjuuri tasolle saakka. Kysymyksen voi 

toki esittää, että toteutuuko tämä käytännössä? Siihen tämä tutkimus ei anna vastausta, 

mutta se voisi olla jatkotutkimusaihe. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon strategioissa nousi toiseksi strategiseksi linjaukseksi 

asiakaskeskeisyys sekä laadun ja palveluiden turvaaminen koskien erikoissairaanhoitoa 

(Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2020). Tässä tutkimuksessa tuli esille, että 

erikoissairaanhoidon strategiassa asiakaskeskeisyys sekä laadun ja palveluiden 

turvaaminen on määritelty hoidon potilaslähtöisyytenä ja pyrkimyksenä toiminnassa 

potilaan hyvään ja laadukkaaseen hoitoon. Laatu ja palvelujen saatavuus on strategiaan 

kirjattu potilaalle tarjottavana korkeatasoisena hoitona.  Virtasen (2010) mukaan 

terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja johtamista pitäisikin arvioida sen 

mukaan miten hyvin ja järkiperäisesti ne edistävät potilaan parasta. Ollilan (2006) 

tutkimus tukee samaa näkemystä, sillä sosiaali- ja terveysalan johtaminen on myös 

vahvasti arvoperusteista, koska keskeisiä elementtejä siinä ovat asiakkaat, henkilöstö ja 

sidosryhmät sekä toteutettavan työn vahva inhimillinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 

Palveluiden tuottamisessa asiakaslähtöisyys ja laadullisuus arvoina suuntaavatkin 

toimintaa ydintehtävän mukaisesti.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan asiakaskeskeisyyden toteutuminen nähtiin myös osittain 

lainsäädännön vaikutuksen tuloksena, mutta asiakaskeskeisyydessä vaikeutena nähtiin 

olevan ihmisten kohtaaminen. Tutkimuksessa esiin tuli, että Suomessa eletään 

organisaatiokeskeisessä kulttuurissa, jossa ei tunnisteta tilanteita, joissa voitaisiin toimia 

potilaslähtöisemmin. Tätä näkemystä tukee Jylhäsaari (2009) ja Isosaari (2008), joiden 

mukaan terveydenhuollon johtamista leimaa vahvat proffessiot. Tällä tarkoitetaan 

ammattikuntaa, jolla on tekninen tai muu erityisosaaminen ja sen perustan on luonut 

erityinen koulutus. Tämän voidaan katsoa olevan organisaatiokeskeisen kulttuurin 

taustalla, jossa ajatellaan, että tiedetään paremmin mikä on potilaalle hyväksi. Toisaalta 

Kaarakainen & Syrjänen (2012) tuovat tutkimuksessaan esiin, että asiakasymmärryksen 

kehittäminen ja ylläpitäminen vaativat työntekijöiden kouluttamista informaation 

välittämiseen sekä järjestelmän kehittämistä asiakaslähtöisyyttä tukevaksi. Nämä 

tukevat asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa. 
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Tutkimuksessa nousi myös esiin, että uuden terveydenhuoltolain nähtiin myös 

osallistavan potilasta hoitoonsa ja korostavan potilaan suurempaa vastuuta itsestään. 

Tutkimuksessa nousi esiin myös näkökulma, että tietojärjestelmät mahdollistavat myös 

potilaan valtuuttamisen ja vastuuttamisen omaan hoitoonsa paremmin. Tämä on ollut 

uuden terveydenhuoltolain taustalla ja se antaa potilaalle enemmän valtaa ja vastuuta 

esimerkiksi valinnan vapauden näkökulmasta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Finlex).   

 

Tässä tutkimuksessa potilaan hyvä hoito koettiin lähijohdossa laaduksi ja 

potilasohjausta pidettiin keskeisenä osana hoidon laatua. Ylimmässä johdossa laatu 

koettiin nähtävän potilasturvallisuutena. Esimiehen nähtiin vastaavan resurssien 

riittävyydestä, koulutuksesta ja perehdytyksestä. Johtamisella katsottiin varmistettavan, 

että osaamista kehitettään ja osaaminen on sitä luokkaa, että potilaalle pystytään 

takaamaan tasalaatuinen hoito. Terveydenhuoltoon katsottiin rakennetun erilaisia 

mittareita ja laatunäkökulman katsottiin näkyvän prosesseissa. Laadun mittareita 

katsottiin olevan potilaspalautteet, muistutukset, kantelut sekä infektioiden seuranta. 

Laatuun katsottiin kuuluvan myös hoidon saatavuus. Tutkimuksessa nousi esiin 

näkemys, että laadullisen hoitotyön mahdollistavat ammattitaitoiset työntekijät ja 

hyvinvoiva henkilöstö ja rakenteen suunnittelu. Riittävä ja osaava henkilöstö onkin 

välttämätön työtyytyväisyyden ja pysyvyyden, mutta myös potilasturvallisuuden 

kannalta (Kane ym. 2007, Rafferty ym. 2007, Kelly ym. 2011, Tervo-Heikkinen 2011, 

Heikka 2008). 

  

Tässä tutkimuksessa haasteena todettiin olevan myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen monimutkaisuus sekä erilaiset rajapinnat, jotka vaikuttavat palveluihin ja 

johtamiseen kuten lainsäädäntö ja poliittiset päätökset. Julkisten organisaatioiden 

toimintaa leimaa runsas säätely lainsäädännöllä ja poliittiset päätökset ohjaavat valtion 

ja kuntien tasolla merkittävästi julkisen terveydenhuollon johtamista. (Jylhäsaari 2009, 

Kinnunen & Vuori 2005, Virtanen 2010.) Ollilan (2006), Koivulan (2008) sekä 

Huotarin (2009) mukaan organisaation menestymisen takaamiseksi johtamisessa 

vaaditaan monimutkaisten järjestelmien tuntemusta. Johtamisessa tarvitaan myös 

resurssien ohjaamista sekä koordinointia. Keskeiseksi terveydenhuollon johtamisessa 

nousee strategian suunnittelu ja arviointi sekä henkilöstön korostaminen strategiassa.     

 

http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20101326
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Tässä tutkimuksessa haasteeksi nousivat myös ikääntyvän väestön palvelutarpeen 

lisääntyminen ja rajalliset resurssit ja katsottiin, että johdon tehtävä on järjestää resurssit 

ja resurssien vähäisyys nähtiin esteenä. Toisissa tutkimuksissa on tullut esille 

terveystarpeen rajattomuus ja uusien hoito- ja tutkimusvaihtoehtojen kehittymisen 

mahdollistaminen uuden teknologian avulla, joten terveyspalveluiden asiakasmäärät 

lisääntyvät jatkuvasti (Jylhäsaari 2009, Kinnunen & Vuori 2005.) Lisäksi erityiseksi 

terveydenhuollon johtamisen tekee myös henkilötyövaltaisuus, sillä resurssivaativuus 

on mittasuhteiltaan ainutkertainen. Terveydenhuolto vaatii korkeasti koulutettua 

henkilökuntaa ja lisäksi siinä on korkean teknologian tarve. (Jylhäsaari 2009.) 

 

Tässä tutkimuksessa muutokset nähtiin myös osana johtamista ja johtajalta vaaditaan 

kykyä nähdä ja toteuttaa niitä. Haasteeksi nousivat myös tiedon kulku, tietojärjestelmät 

sekä ammattikuntien rakenteet ja vahvat proffessiot ja todettiin, että ammattikuntien 

rajojen yli ei tiedon aina katsottu välittyvän joustavasti, mutta byrokraattisen ja 

hierarkisen järjestelmän nähtiin murenevan. Lähijohdossa esimiestyön nähtiin olevan 

pitkältä osaamisen johtamista. Strategisena linjauksena nostettiinkin esiin osaamisen 

kehittäminen.   

 

Kolmanneksi strategiseksi linjaukseksi nousivat sosiaali- ja terveyspolitiikan 

strategioissa sähköisten tiedonhallinnan ohjausjärjestelmien vahvistaminen. Sähköisten 

tiedonhallintajärjestelmien yhteys erikoissairaanhoidon strategiaan nähtiin niin, että 

teknologia ja sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ohjaavat tulevaisuuden osaamista. 

Erikoissairaanhoidon strategiaan on kirjattuna haastateltavien mukaan, että pyritään 

yhtenäiseen tiedonhallinta järjestelmään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

kanssa. Strategiassa painotetaan järjestelmien yhteensopivuutta ja kehitetään rajapintoja, 

koulutusta unohtamatta. Tätä tukevat myös aiemmat tutkimukset. Haasteena nähdään 

terveydenhuollon hajautettu malli, joka on mahdollistanut tietojärjestelmien laajan 

kirjon ja yhteensopimattomuuden ja yhteiskunnallisesti asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvitaan teknologian ja toimintatapojen kehittämistä ja 

tietojärjestelmien käyttöönotossa tarvitaan vahvaa johtajuutta, työprosessien 

uudistamista ja henkilöstön koulutusta. ( Harno, 2013, Honkanen & Paasivaara, 2010.)  

 

Ylimmässä johdossa katsottiin, että haasteena on ollut tiedonhallintajärjestelmissä 

viranomais- ja lainsäädännön ohjauksen puute. Suomessa ei ole ollut vastuutahoa, joka 
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ohjaisi ohjelmistotoimittajien, terveydenhuollon ammattilaisten ja viranomaisten 

yhteistyötä ja kehittäisi yhtenäisiä työkaluja niiden laadun, hyödyn ja taloudellisten 

vaikutusten selvittämiseksi (Harno, 2013). Uusi terveydenhuolto laki on mahdollistanut 

vapaan tiedon siirron ja erilaisia hankkeita ja sovellutuksia on käytäntöön tullut, kuten 

sähköinen resepti. Kansalliset vaatimukset sähköiseen potilaskertomusarkistoon 

siirtymisestä ja säästöpaineet ovat uudella tavalla tuoneet tietojärjestelmien kehittämisen 

ajankohtaiseksi. ( Kuusisto & Saloniemi 2010.) 

 

Tutkimuksessa nousi myös esiin, että uusia sairaaloita rakennettaessa tietojärjestelmät 

tulevat olennaiseksi osaksi päivittäistyöskentelyä ja tietokoneet tulevat esimerkiksi 

potilaskohtaisiksi. Onkin esitetty, että sähköisten kirjausten saamiseksi mahdollisimman 

reaaliaikaisiksi pitäisi hyödyntää erilaisia mobiiliratkaisuja, kuten esimerkiksi 

taskutietokoneita (Kuusisto & Saloniemi 2010). Tutkimuksessa esiin tuli, että potilaan 

rooli on tunnistettu strategiassa osana sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä ja riskinä 

nähtiin potilaan eriarvoistaminen, mikäli potilas ei pysy kehityksessä mukana. 

Kuitenkin nähdään, että potilaalla on useita mahdollisuuksia etsiä tietoa tietoverkoista ja 

tämän nähdään parantavan potilaan mahdollisuuksia luoda itselleen käsitystä 

sairaudestaan, joka lisää mahdollisuuksia tasavertaisempaan keskusteluun 

terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (Itkonen 2005.) Haasteita nähtiin olevan myös 

tiedonhallintajärjestelmiin sopeutuminen, oppiminen, asenteet ja toimivuus. Resursseja 

nähtiin tarvittavan järjestelmien kehittämiseen ja henkilökunnan koulutukseen, jotta 

osaamattomuus ei estä käyttöä. Kuuselan & Saloniemen (2010) mukaan koulutus on 

tärkeää, mutta puutteellisia tietoteknisiä taitoja ei voida pitää sähköisen kirjaamisen 

oleellisen esteenä. Tutkimuksen mukaan sähköisen kirjaamisen edut kohdentuvat 

potilaaseen ja hyötyjä arvioitiin laadukkaan potilashoidon kannalta. Tutkimuksessa tuli 

myös ilmi, että erikoissairaanhoidossa sähköiseen kirjaamiseen suhtaudutaan 

varautuneesti ja varsinkin lääkärit olivat muita epäilevämpiä kirjaamisen suhteen ja on 

mahdollista, että lääkärien kielteiset asenteet välittyvät koko organisaatioon. 

Tietojärjestelmät edellyttävät työntekijöiltä uusien asioiden oppimista, yhteistyötä ja 

aikaisemmista toimintatavoista luopumista. Kuitenkin tutkimuksessa kävi ilmi, että 

sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ovat auttaneet huomaamaan, että tietojärjestelmillä 

pystytään parantamaan ja tukemaan toimintaa, näistä ovat esimerkkeinä sähköiset 

palautteet ja lähete käytännöt. Honkasen & Paasivaaran (2010) mukaan sähköisten 

palveluiden käyttöä edistivät innovatiivinen organisaatiokulttuuri, koulutukset, 
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toiminnan tehokkuuden paraneminen ja palvelun käytöstä saatava hyöty, kuten työn 

helpottuminen, työtyytyväisyyden ja työn joustavuuden lisääntyminen. 

 

Keskijohdossa haasteeksi katsottiin johtajien vaihtuvuus ja yhtenäisen ohjauksen puute. 

Haasteena koettiin myös johtajan ymmärrys järjestelmistä ja niiden toimivuudesta ja 

mahdollisuuksista. Koivulan (2008) tutkimuksen mukaan vertailtaessa yksilökohtaisesti 

IT:n mahdollisuuksien käyttöä, on johtajien välillä suuria eroja ja kehitysaskeleita on 

vielä ottamatta johtamista tukevien tietojärjestelmien käyttöönotossa. Johtamisessa 

koettiinkin, että tarvittavan tiedon etsimiseen on monta järjestelmää, riittävä tiedon 

saanti ja nykyjärjestelmät eivät mahdollista päivittäisseuraamista, jolloin ennakoiva 

johtaminen ei mahdollistu ilman tietoja ja oikeudenmukainen johtamien perustuu 

faktatietoon.  

  

 6.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tieteen eettiset periaatteet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ovat ohjanneet tämän 

tutkimuksen tekoa. Oleellisia tutkimukseen liittyviä eettisyyden arviointi tekijöitä ovat 

olleet tässä tutkimuksessa haastateltavien tiedottaminen tutkimuksen luonteesta, 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja anonymiteetista (Hirsjärvi & Hurme 

2008, Polit & Beck 2012). Lisäksi on huomioitu, että tutkimus ei saa vahingoittaa 

millään tavalla tutkittavaa, tutkimuksen hyödyn tulee olla haittaa suurempi ja vastuu 

tutkimuksesta on tutkijalla (Polit & Beck 2012).  

Tärkeitä tutkimuseettisiä kysymyksiä ovat myös tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, 

aineiston analyysi ja raportointi (Polit & Beck 2012). Tämän tutkimuksen aineiston 

keruu on ollut kaksivaiheinen, ensin laadittiin sisällön analyysi sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategioista, jonka pohjalta muodostuivat haastatteluteemat. Aineisto 

kerättiin erikoissairaanhoidon johtajien henkilökohtaisista haastatteluista.  

Haastattelupyynnöt esitettiin haastateltaville puhelimitse ja joissakin tapauksissa 

sähköpostitse (Liite 2). Puoltavan haastatteluluvan saamisen jälkeen, sovittiin 

haastatteluaika ja -paikka sekä lähetettiin haastatteluteemat haastateltaville viikkoa 

ennen sähköpostilla, jolla varmistettiin osallistujien valmistautuminen haastatteluun.  

Ainoastaan yksi haastateltava kieltäytyi haastattelusta kiireisiin vedoten.  
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Ennen haastattelun aloittamista haastateltaville kerrottiin tutkimuksesta, osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta keskeyttää osallistuminen missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa. Lisäksi kerrottiin haastattelujen nauhoittaminen ja aineiston 

käsittely tutkimuksen valmistuttua ja korostettiin myös tutkimuksen 

luottamuksellisuutta, nämä asiat kerrottiin myös sähköpostitse lähetetyssä kirjeessä (liite 

2). Tutkimukseen osallistuvilta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta ennen haastattelujen aloittamista (Liite 1). 

  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan on jatkuvasti arvioitava tutkimuksensa 

etiikkaa, sillä tutkija ei voi sulkeutua tutkimuskohteen ulkopuolelle vaan tutkija on osa 

tutkimusta. Tutkimuksessa on myös huolehdittava, että tutkimukseen osallistuvien 

anonymiteetti säilyy, sillä aineisto on pieni. (Polit & Beck 2012.) Tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymykset eivät olleet luonteeltaan sellaisia, että niistä olisi tutkimuksen 

kohteena olevat henkilöt voitu tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimukseen 

osallistuneiden anonymiteetin suojaamisen varmistamiseksi tutkija litteroi haastattelut 

itse eikä käyttänyt nimiä litteroidessaan tekstejä vaan koodeja. Tutkija on pyrkinyt 

kertomaan tulokset avoimesti ja rehellisesti tutkimuksen jokaisessa vaiheessa, näin 

lukija voi arvioida eettisiä ratkaisuja. 

Tutkimustulokset esitetään niin, että tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti ei 

vaarannu. Tutkimusraportista poistettiin sellaiset sanat tai asiat, jotka olisivat voineet 

paljastaa tutkimukseen osallistuvan henkilöllisyyden.   Raportissa käytetään autenttisia 

lainauksia haastatteluista, jotta tutkimuksen luotettavuus ei kärsi. Lainaukset erottuvat 

sisennettynä kursivoituna tekstinä, joiden perässä on haastateltaville antamani koodi 

(esimerkiksi H10). 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan laadullinen tutkimus esittää tietyn näkökulman 

ilmiöstä, ei objektiivista totuutta ja he käyttävät luotettavuuden sijaan käsitettä 

uskottavuus (trustworthyness), jolloin arvioidaan tutkimuksen vastaavuutta (credibility), 

siirrettävyyttä (transferability), luotettavuutta (dependability) ja vahvistettavuutta 
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(confirmability) ( Lincoln & Cuba 1985). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan 

näiden kriteerien pohjalta.   

Luotettavuutta voidaan parantaa tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta. 

Tarkkuus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet ja 

tulokset on kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti, jotta lukija saa selkeän kuvan siitä 

miten analyysi on tehty ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet. (Elo & Kyngäs 

2008.) Tämän tutkimuksen uskottavuutta vahvistavia tekijöitä ovat tutkijan selkeä 

kuvaus tutkimukseen osallistuneista, tutkimusprosessin vaiheista ja tutkimuksen 

tuloksista ja tulkinnasta.  

Tässä tutkimuksessa uskottavuutta pyrittiin parantamaan keräämällä monipuolinen ja 

laaja tutkimusaineisto eri tulosalueilta ja useammasta eri johtoportaasta, erilaiset 

koulutustaustat huomioiden. Haastatteluissa tehtiin myös tarkentavia lisäkysymyksiä ja 

tutkimusraportissa käytettään autenttisia lainauksia. Tutkija pyrkii antamaan lukijalle 

riittävästi tietoa tutkimuksen toteutuksesta, kuvaamalla tutkimuksen tiedonantajat, 

tutkimuksen keston, aineiston analyysin ja tutkimuksen luotettavuuden sekä 

raportoinnin. Lisäksi sisäistä johdonmukaisuutta lisätään kuvaamalla tarkasti 

tutkimuksen kohde ja tarkoitus, aineiston keruu menetelmät sekä tekniikka, miten 

tutkimus on toteutettu. 

Lincolnin & Cuban (1985) mukaan sovellettavuuden kriteerinä on siirrettävyys, tätä 

puoltaa tutkimus- ja sovellusympäristön samankaltaisuudet. Yleistäminen ja 

soveltaminen tukeutuvat lukijan arviointiin, siitä miten hän pystyy soveltamaan 

tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä toisenlaisiin olosuhteisiin. Lukijalla tulee tarjota 

tarpeeksi tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa, jotta lukija voi tehdä johtopäätöksiä 

tutkimuksen hyödyllisyydestä. Tässä tutkimuksessa siirrettävyys toiseen yhteyteen 

edellyttää tutkimusympäristön ja sovellusympäristön riittävää samankaltaisuutta. Tämän 

mahdollistamiseksi tutkimuksessa on kuvattu mahdollisimman tarkasti tutkimukseen 

osallistujat, ympäristö, aineisto ja tutkimuksen kulku, sillä siirrettävyyttä voidaan 

arvioida niin tutkijan kuin tulosten hyödyntäjien näkökulmasta ja riittävän tarkalla 

kuvauksella lukija voi arvioida siirrettävyyttä, tosin on huomioita, että 

haastattelutilanteet ja niistä saadut tulokset ovat ainutlaatuisa eikä täydellisesti 

siirrettävissä. 
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Laadulliseen tutkimukseen kuuluu inhimillinen vaihtelu ja ilmiöön tai asetelmaan 

liittyvä muutos, nämä Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan viittaavat 

seuraamuksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa seuraamuksellisuutta lisää aihepiirin 

tuttuus tutkijalle, mikä on voinut edesauttaa haastateltavia ilmaisemaan käsityksiään 

tutkittavasta aiheesta helposti ja avoimesti. Vahvistettavuudella tarkoitetaan 

tutkimustuloksien perustumista aineistoon eivätkä tutkijan käsityksiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa korostuu objektiivisuuden sijaan subjektiivisuus.(Lincoln & Cuba, 1985.) 

Sisällönanalyysin haasteena luotettavuuskysymyksessä on miten tutkija pystyy 

pelkistämään aineistonsa niin, että se kuvaa mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa 

ilmiötä (Elo & Kyngäs, 2008). Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan tutkimuksen tulosten 

todeksi vahvistettavuus on saavutettu, kun tutkittavuus (auditability), totuusarvo ja 

sovellettavuus on varmistettu. Tässä tutkimuksessa korostetaan tulosten 

merkityksellisyyttä ja yhteyttä tutkittavaan ilmiöön. Tulkinnassa on käytetty suoria 

lainauksia, jolloin lukijalla on mahdollista nähdä, minkälaisesta alkuperäisaineistosta 

kategoriat on muodostettu. Vahvistettavuutta on pyritty lisäämään myös kertomalla 

raportissa avoimesti koko tutkimusprosessin eteneminen viitekehyksestä 

johtopäätöksiin ja tutkimuksen luotettavuutta voidaan katsoa lisäävän myös riittävän 

suuri haastateltavien määrä (n=10), jonka avulla saavutettiin tarpeeksi kattava aineisto,. 

joka vastasi tutkimuskysymyksiin. 

Tässä tutkimuksessa on pyritty mahdollisimman suureen objektiivisuuteen ja 

luotettavuuden lisäämistä on haettu myös selostamalla mahdollisimman tarkasti kaikki 

tutkimuksen vaiheet. Luotettavuutta tarkastellaan koko tutkimusprosessin ajan ja sitä 

tarkastellaan tutkijan, aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnan kautta. Objektiivisuus 

syntyy oman subjektiivisuuden tunnistamisen kautta ja tutkija ymmärtää, että omat 

ennakkokäsitykset voivat vaikuttaa tulkintaan sekä tutkijan kokemattomuus tutkijana ja 

haastateltavana on mahdollisesti vaikuttanut tiedon keruuseen ja aineiston analyysiin. 
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6.4 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon strategioissa Suomessa ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia 2000-luvulla. Pohdittavaksi jää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet strategioiden 

muuttumattomuuteen. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strateginen linjaus pidempien työurien osalta erikoissairaanhoitoa 

koskien toteutuu erikoissairaanhoidon strategiassa ja sitä pidettiin tärkeänä strategisena 

linjauksena. Strategia toteutuu myös asiakaskeskeisyyden, laadun ja palvelujen 

turvaamisen osalta.  Erikoissairaanhoidon strategiassa on, että hoito on potilaslähtöistä 

ja laatu ja palvelujen saatavuus on kirjattu potilaalle tarjottavana korkeatasoisena 

hoitona. Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ohjaavat tulevaisuuden osaamista 

erikoissairaanhoidossa, lisäksi on kirjattu, että pyritään yhtenäisiin 

tiedonhallintajärjestelmiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa, jonka 

nykyään osaltaan uusi terveydenhuoltolaki mahdollistaa. Erikoissairaanhoidon 

strategiassa painotetaan myös järjestelmien yhteensopivuutta ja kehitetään rajapintoja, 

koulutusta unohtamatta. 

Erikoissairaanhoidon johtamiseen strateginen linjaus pidempien työurien 

mahdollistamisessa nähtiin heijastuvan johtamiseen niin, että johtamisen nähtiin olevan 

työhyvinvoinnin keskiössä. Työuriin pyritään vaikuttamaan johtamisessa 

työhyvinvointia kehittämällä sekä erilaisilla työnjaollisilla ja työnjoustollisilla 

ratkaisuilla. Kehityskeskustelut, kannustava palkkaus, mentorointi, vakinaistaminen, 

urasuunnittelu ja työkierto sekä omaan työhön ja työnsisältöön vaikuttamisen 

mahdollisuudet nähtiin johtamisen keinoiksi pidempien työurien saavuttamisessa ja 

työhyvinvoinnin parantamisessa.  Näiden lisäksi nousivat esille myös 

oikeudenmukainen johtaminen sekä ikäjohtaminen. Asiakaskeskeisyyden, laadun ja 

palvelujen saatavuuden nähtiin heijastuvan erikoissairaanhoidon johtamiseen niin, että 

johtaja vastaa resurssien riittävyydestä, koulutuksesta ja perehdytyksestä, jotta 

osaaminen on sitä luokkaa, että potilaalle voidaan tarjota korkeatasoista hoitoa. Laadun 

toteutumisessa mittareilla nähtiin olevan merkittävä rooli, laatua on jatkuvasti 

arvioitava. Laadun mittareina nähtiin olevan muun muassa potilaspalautteet, kantelut, 

muistutukset sekä infektioiden seuranta. Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät nähtiin 

heijastuvan johtamiseen uusien järjestelmien toivossa, josta saisi luotettavaa tietoa 
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johtamiseen. Riittävän tiedon saannin lisäksi haasteena nähtiin ymmärrys järjestelmistä, 

johtajan tulisi ymmärtää järjestelmien toimivuudesta ja mahdollisuuksista ja tuoda 

ydinasioita esille. Johtajan tulisi myös järjestää resursseja kehittämistyöhön ja 

koulutukseen. Lisäksi työntekijöiden asenteet nähtiin johtamisen haasteena. 

Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen monimutkaisuus ja lukemattomat haasteet, kuten 

esimerkiksi resurssien väheneminen ja ikääntyvä väestö, haastavat johtajia. Toimintaa ja 

johtamista tulisi arvioida erityisesti siitä näkökulmasta kuinka hyvin edistetään potilaan 

parasta. Hyvällä strategisella johtamisella voidaan varmistaa organisaation 

menestyminen tulevaisuudessa ja se on toimivan terveydenhuollon perusedellytys. (ks. 

Kuvio 4) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63 
 

Strateginen johtaminen, 
toimivan terveydenhuollon perusedellytys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4.  Kuvio tutkimustuloksista 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 

Erikoissairaanhoidon 

strategia 

Erikoissairaanhoidon 

johtaminen 

 

Työurien pidentäminen työhyvinvoinnin 

avulla tärkeä strateginen linjaus 

erikoissairaanhoidossa 

Asiakaskeskeisyys, laatu ja palvelujen 

saatavuus näkyy strategiassa hoidon 

potilaslähtöisyytenä ja potilaalle 

korkeatasoisena hoitona 

Pidemmät työurat 

työhyvinvoinnin 

parantamisella 

Asiakaslähtöisyys, laadun ja 

palvelun saatavuuden 

turvaaminen 

Sähköiset 

tiedonhallintajärjestelmät 

Tiedonhallintajärjestelmät ohjaavat 

tulevaisuuden osaamista, pyritään yhtenäisiin 

tiedonhallinjärjestelmiin 

perusterveydenhuollon kanssa ja painotetaan 

järjestelmien yhteensopivuutta ja kehitettään 

rajapintoja sekä koulutusta 

- Johtaminen työhyvinvoinnin keskiössä 
- Työhyvinvoinnin kehittäminen 
- Työnjaolliset ja –joustolliset ratkaisut 
- Keinoina kehityskeskustelut, mentorointi,   vakinaistaminen, työkierto ym. 
- Oikeudenmukainen johtaminen ja ikäjohtaminen 

 
 

 -johtaja vastaa resurssien riittävyydestä, koulutuksesta ja perehdytyksestä,   
- Laadun toteutumisessa mittareilla tärkeitä, laatua on jatkuvasti arvioitava.  
- Laadun mittareina  potilaspalautteet, kantelut, muistutukset sekä 
infektioiden seuranta. 
- Hoidon saatavuus osana laatua 

 

-johtajuudessa kaivattiin luotettavaa tietoa tuottavia järjestelmiä. 
-johtajan tulisi ymmärtää järjestelmien toimivuutta ja mahdollisuuksista 
-järjestää resurssit kehitystyöhön ja koultukseen 
-johtamisen haasteena ollut viranomaisohjauksen puute ja lainsäädäntö, 
uusi terveydenhuolto laki mahdollistaa nyt tiedon siirron järjestelmien 
välillä, sekä valtuuttaa myös enemmän potilasta 
-asenteisiin vaikuttaminen 
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6.5 Jatkotutkimushaasteet 

 

Jatkotutkimus haasteena voisi olla selvittää mitkä syyt ovat taustalla sosiaali- ja 

terveyspolitiikan strategioiden muuttumattomuuteen ja toisaalta miten tuleva sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenne muutos tulee mahdollisesti vaikuttamaan 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon strategioihin, kuten myös 

erikoissairaanhoidon strategioihin ja johtamiseen.  

Tutkimusta voisi laajentaa myös käytännön työhön, jossa strategioita toteutetaan. 

Jatkotutkimushaasteena voisi olla terveydenhuollon henkilöstön kokemukset sosiaali- ja 

terveydenhuollon strategioista ja niiden toteutumisesta. 
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           LIITE 1 

Suostumuslomake 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS, MITEN SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN 

STRATEGIAT OVAT MUUTTUNEET 2000-LUVULLA JA MITEN SOSIAALI- JA 

TERVEYSPOLITIIKAN STRATEGIAT HEIJASTUVAT 

ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAMISEEN - TUTKIMUKSEEN 

OSALLISTUMISESTA. 

Tietoisena Saara Saarelan toteuttaman, miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 

ovat muuttuneet 2000-luvulla ja miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat heijastuvat 

erikoissairaanhoidon johtamiseen – tutkimuksen tarkoituksesta, suostun vapaaehtoisesti 

osallistumaan tutkimuksen aineiston keruuvaiheen haastatteluun. 

Minulle on selvitetty tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä mahdollisuus 

vetäytyä tutkimuksesta, jos sitä haluan. Jos vetäydyn pois tutkimuksesta, minua koskeva 

aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Tiedän, että haastattelu nauhoitetaan ja 

tutkimusraportissa voi olla lainauksia omasta haastattelustani, mutta kuitenkin niin 

kirjoitettuna, että minua ei voida tunnistaa tekstistä. Minulle on myös selvitetty, että 

haastattelunauhat ja niiden pohjalta kirjoitetut haastattelukertomukset eivät joudu 

kenenkään ulkopuolisen käsiin ja ne hävitetään kun tutkimus on saatu päätökseen. 

Haastattelunauhoilla tai haastattelukertomuksissa ei myöskään mainita nimeäni. 

Olen myös tietoinen mahdollisuudestani ottaa tarvittaessa myöhemminkin yhteyttä 

Saara Saarelaan tutkimuksen tiimoilta ja olen saanut tarvittavat yhteistiedot häneltä. 

Tätä suostumuslomaketta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää 

minulle itselleni ja toinen Saara Saarelalle. 

 

______________________   ____/_____2012 

Paikka  Aika 

 

_____________________________________ 

Tutkimukseen osallistujan allekirjoitus 

 

_____________________________________ 

Nimen selvennys 

 

 

_____________________________________ 

Tutkimuksen tekijän nimi 

Saara  Saarela 

TtM-opiskelija, Oulun yliopisto 

P. 040xxxxxxx 



  
 
 

     LIITE 2 

Hyvä vastaanottaja,  

Opiskelen Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella pääaineenani 

terveyshallintotiede. Olen tekemässä pro gradu-tutkielmaani, jonka aiheena ovat miten 

sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat muuttuneet 2000-luvulla ja miten muutokset 

heijastuvat erikoissairaanhoidon johtamiseen. Tutkielmaani varten kerään aineiston 

teemahaastattelun avulla. Haastattelun kesto on noin 1- 1 ½ tuntia ja haastattelu 

nauhoitetaan.  

Haastattelun avulla saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan 

siten, ettei haastateltavan henkilöllisyyttä voida tunnistaa. Tutkimus ei sido 

haastateltavaa mitenkään ja hänellä on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen 

tutkimuksen missä vaiheessa tahansa. 

Mikäli ystävällisesti osallistutte tutkimukseen, vastatkaa tähän sähköpostiin, niin 

sovitaan haastatteluajasta ja -paikasta. Lähetän haastatteluteemat etukäteen 

tutustuttavaksi ennen haastattelun tekoa. 

Tehdään yhdessä hyvää tutkimusta tärkeästä teemasta! 

 

Ystävällisin terveisin 

Saara Saarela 

puh.  08-xxxxxx  (työ) 

          040xxxxxx(koti) 

saara.saarela@xxxxx.fi 
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 Miten seuraavat sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset teemat heijastuvat 

erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen: 

 

1) Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla 

       - Miten työhyvinvointi ja työolot huomioidaan strategiassa? 

     - Miten työhyvinvointi ja työolot otetaan huomioon johtamisessa ? 

     - Mitä konkreettisia keinoja on käytettävissä? 

     - Mitkä asiat edistävät työhyvinvoinnin ja työolojen parantamista johtamisessa? 

     - Mitkä asiat vaikeutettavat työhyvinvoinnin ja työolojen parantamista 

johtamisessa? 

     - Työterveyshuolto? 

  

2) Palvelujen ja laadun turvaaminen ja asiakaskeskeisyys palvelujen 

lähtökohtana 

 - Miten palvelujen ja laadun turvaaminen ja asiakaskeskeisyys huomioidaan 

strategiassa? 

- Miten palvelujen ja laadun turvaaminen ja asiakaskeskeisyys otetaan huomioon   

johtamisessa ? 

- Mitkä asiat edistävät palvelujen ja laadun turvaamista ja asiakaskeskeisyyttä 

johtamisessa? 

- Mitkä asiat vaikeutettavat palvelujen ja laadun turvaamista ja 

asiakaskeskeisyyttä johtamisessa? 

 

3) Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät 

 

- Miten sähköisten tiedonhallintajärjestelmien parantaminen huomioidaan 

strategiassa? 

- Miten sähköiset tiedonhallintajärjestelmät otetaan huomioon johtamisessa ? 

- Mitkä asiat edistävät sähköisten tiedonhallintajärjestelmien parantamista 

johtamisessa? 

-Mitkä asiat vaikeutettavat sähköisten tiedonhallintajärjestelmien parantamista 

johtamisessa? 
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LIITE 4   

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
strategiaan vetoaminen 

päätöksen teon tukena(H1) 

aikaa pysyvien muutosten 

tekemiseen(H1) 

työuran pidentäminen 

alkupäässä(H1) 

eläkkeen odottaminen(H1) 

oikeus eläkkeeseen(H1) 

pitkäjänteinen suunnittelu(H1) 
selkeät tavoitteet(H1) 

sairaus poissaolot 
mittarina(H7) 

strategian vienti perustyöhön 
asti(H10) 

sairauspoissaolojen 
seuranta(H10) 

strategissa määritelty 
mittarit(H10) 

asenteet eläköitymiseen(H9) 
eläköityvien rekrytointi(H9) 

sairauspoissaolot 
mittarina(H9) 

työvoimapulan uhka(H8) 
lääkäreistä puutuu 

erikoisosaajia ja hoitajille ei 
saada lomasijaisia(H8) 

työuria halutaan pidentää(H8) 
otetaan eläkeläisiä töihin(H8) 
koulutusta ei voida hirveästi 
lyhentää, mutta opintojen 

alkua voitaisiin tehostaa(H8) 
eläkeläisten rekrytointi(H5) 
ei anneta mahdollisuuksia 

johtaja ei voi vaikuttaa mikäli 
työntekijä ei halua jatkaa 

työuraa(H4) 
koneilla ja automatiikalla 

tiettyjen asioiden 
korvaaminen(H6) 

työnjako, jossa tuodaan ei-
terveydenhuollon 

ammattilaisia mukaan sillä 
hoitajista tulee pula(H6) 
toisaalta mukana myös 

tuotannollinen ja 
tehokkuuskysymys(H6) 

työuran loppupäässä on 
selvittelyjä ja toimenkuvan 

muokkausmahdollisuuksia(H6) 
eläkkeelle jäänti on 

subjektiivinen oikeus(H6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Työurien pidentämisen ja 
työhyvinvoinnin yhteys 

strategiaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pidempien työurien 
tukeminen 

työhyvinvoinnin avulla 
erikoissairaanhoidon 

johtamisessa ja 
strategiassa 
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työnantajalla ei ole sanomista 
eläkkeelle jääntiin(H6) 

työurien aikaistaminen(H1) 

työurien pidentämistä 
tehdään monella tasolla(H5) 

työurien pidentämisessä 
alkupäässä rekrytoinnilla 

merkistystä(H5) 
 
 

 

 

 

työnkuormittavuus(H1) 

vuorotyö(H1) 

työkunnon riittämättömyys 

työuran jatkamiseen(H1) 

sitouttaminen(H1) 

henkilöstön pahoinvointi(H1) 
leipääntyminen.(H3) 

kutsumusura taaksejäänyt 
käsite(H1) 

työn raskaus(H2) 
työn muuttuminen 
vaativammaksi(H2) 
uuden opettelu(H2) 

muutokset(H2 

osa työntekijöistä voi olla 
töissä ohi eläke-iän(H2) 

fyysinen jaksaminen rajoittaa 
työssä pysymistä(H2) 

hoitopuolella työn fyysinen 
raskaus(H6) 

ikääntyvä henkilöstö 
haasteena(H6) 

kolmivuorotyö haasteena(H6 
työhönsijoitus keskustelut(H6) 

työnsisältö asiat(H6) 
kulttuurilliset asenteet(H8) 
suomalainen työkulttuuri 

edellyttää ahkeruutta eroa 
työtahdissa on esimerkiksi 
toisiin pohjoismaihin(H8) 
vähenevät resurssit(H2) 

pitkät työurat haaste fyyisten 
ja psyykkisten syiden 

vuoksi(H8) 
työn raskaus(H8) 

kolmivuorotyö(H8) 
työntekijöiden 

jaksamisongelmat(H2) 
keinovalikoimat pienet 

vaikuttaa fyysiseen 
jaksamiseen(H2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työssä jaksamisen 
rajoitteet 
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raha rajoittaa(H2) 
psyykkisen jaksaminen 

yhteiskunnassa muuttunut, 
toleranssi sietää ikäviä asioita 

laskenut(H2) 
työhön sitoutuminen osittain 

heikkoa(H8 
kolmivuorotyö asettaa 

haasteita(H7) 
 

 

 

työnsisällön kehittäminen(H8) 
yksilötason tukitoimet(H8) 

työtehtävien 
keventäminen(H8) 

osa-aikatyö(H8) 
työnkuvan muuttaminen(H8) 
osaamisen kehittäminen(H8) 
ihminen jaksaa paremmin kun 
on välineitä käytettävissä(H8) 

työergonomia tärkeä 
jaksamiseen vaikuttava 

tekijä(H2) 
rahalla voidaan ratkaista 

tilojen ja laitteiden tuomia 
ongelmia(H2) 

apuvälineiden käytön opettelu 
haasteena(H2) 

ergonomian huomiointi jos 
suunnittelussa 

asiantuntijoiden 
käyttäminen(H2) 

fyysinen työhyvinvoinnin 
merkitys jaksamiseen(H2) 

vakinaistaminen(H1) 

työn uudelleen 
organisointi(H1) 
omaan työhön 

vaikuttaminen(H1) 
autonomiset työvuorot(H1) 
ergonomiset työvuorot(H1) 

vastuualueitten jakaminen(H1) 
osa-aikajärjestelmät(H1) 

houkuttelevuus(H1) 
työpaikan vetovoimaisuus(H1 
erilaiset työvuorosuunnittelut 
(autonomiset, ergonomiset) 

(H2 

työaikapankki (H2) 
työssä jaksamiseen 
vaikuttaminen(H2) 

yksilöitten jaksaminen 
työelämssä(H2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työssä jaksamisen 
tukeminen 
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harkinnanvaraiset 
työaikajärjestelyt(H2) 

työn järjesteleminen(H2) 
työelämän ja perhe-elämän 

yhteensovittaminen(H2) 

työkykyrajoitteiden 
mukaan(H2) 

työprosessien 
parantaminen(H2 

henkilökohtaisen elämän 
vaikutus työhyvinvointiin(H2) 

oma asenne(H2) 
fyysisiin olosuhteisiin 

vaikuttaminen(H2) 
työilmapiiri kaikkien 

työntekijöiden yhteinen 
summa(H2) 

ihmisten oma halu järjestää 
työhyvinvointia tukevaa 

toimintaa(H2) 
omat liikuttajat(H2) 

tyhy-päivät 
virkistäytymiseen(H2) 

erilaiset illanvietot ja omat 
perinteet yhteisöllisyyden  

luomisessa ja 
rakentamisessa(H2) 

me-hengen luominen(H2) 
osa-aikajärjestelyt 

sitoutumisen haasteena(H2) 
vastuu täyttä työaikaa 

tekevillä(H2) 
haasteet työyhteisöjen 
yhteisöllisyydessä(H2) 

työhyvinvointi inflaation 
kärsinyt sana(H2) 

työkavereiden kannustus ja 
tuki(H2) 

työhyvinvointi jokaisen 
vastuulla(H2) 

työn mielekkyys(H4) 
urasuunnittelu(H4) 

työnsisältö(H4) 
vaikuttamismahdollisuus(H4) 

joustot(H4) 
yksilölliset ratkaisut(H5) 

vuorotteluvapaa 

työhyvinvoinnin 
kehittäminen(H7) 
työnjoustavuuden 

lisääminen(H7) 
työolojen parantaminen(H7 

työhyvinvointi rakentuu 
monesta osasta(H2) 
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prosessien miettiminen(H2) 
tukeminen apuvälineillä(H2) 

koulutuksessa ollaan 
aktiivisia(H8) 

virkistäytyminen ja juhlat(H5) 
joustavuus(H8) 

 

 

 

 

 

työhön kyllästyminen.(H3) 
nuorten työntekijöiden 

arvostaminen.(H3) 
nuorten sitouttaminen vastuu-

alueitten antamisella.(H3) 
työkokeilut.(H3) 

huomioidaan työntekijöiden 
rajoitteet.(H3) 

tuetaan työssä 
jaksamista.(H3) 
työympäristöstä 

huolehtiminen.(H3) 
esimiehen tuki.(H3) 

kehityskeskustelut.(H3) 
työkierto.(H3) 
koulutus.(H3) 

esteenä putkinäköisyys(H4) 
luottamuksen puute(H4) 

vastuun jakamattomuus(H4) 

(H4) 
asenteet(H5) 

rajalliset resurssit(H1) 
henkilöstöjohtaminen(H1) 

huonosti voiva johtaja, johtaa 
heikosti(H1) 

henkilöstöjohtamiseen 
satsaaminen(H1) 

ei ylhäältä johtamista vaan 
yhteistyössä tekemistä(H1) 

henkilökunta pula(H1) 
työsuojeluriskien 

kartoitus(H10) 
johtajien asenteet ja 

motivaatio(H10) 
haasteena kuinka motivoida 
henkilöstöä jaksamaan(H10 
hankkeita työhyvinvoinnin 

kehittämiseen(H10) 
johtaminen on työhyvinvointia 

edistävää(H10) 
ikäjohtaminen(H2) 
oikeudenmukainen 

johtaminen(H2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johtajan rooli ja keinot 
työhyvinvoinnin 
tukemisessa ja työurien 
pidentämisessä 
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johtamisen tahtotila (H1) 
taloudelliset rajoitteet(H1) 

ihmisten erilaisuuden 
huomioiminen(H2) 

esimiehen rooli 
motivoijana(H2) 
esimiehen rooli 

yhteisöllisyyden luojana(H2) 
esimies valmentajan(H2) 

tulospalkkaus motivoinnin 
apuna(H2) 

henkilökohtaiset lisät 
motivoinnin apuana(H2) 

vastuu tehtävät palkkauksen 
perusteena(H2) 

esimiehen halu järjestää 
työhyvinvointia tukevaa 

toimintaa(H2) 
esimiehen kyky puuttua 

ongelmiin ja ohjata 
(H2)eteenpäin 

esimiehen kyky kuunnella ja 
antaa aikaa työntekijälle(H2) 

johtaminen keskiössä(H4) 
koulutusta vastaava työ(H4) 

asiantuntijuus(H4) 
eri ammattiryhmien 

työnjako(H4) 
asiantuntijuuden tarve 
potilasryhmittäin(H4) 
työhyvinvointi lähtee 

työnsisällöstä(H4) 
resurssit(H4) 

työaikapankki(H4) 
yhteiset periaatteet(H4) 

luottamus ja kuuntelu(H4) 
tukeminen työntekijän 

valinnassa(H4) 
vaihtoehtojen esiin 

tuominen(H4) 
työkierto(H4) 

kannustaminen ja 
palkitseminen(H4) 

urasuunnittelun tärkeys(H4) 
autonominen 

työaikasuunnittelu 
potilaslähtöisesti(H4) 

työhön vakiintuminen erilaista 
nykynuorilla, 

haaste perehdytyksessä(H4) 
me-hengen luonti 

johtajalta(H4) 
ikäjohtaminen(H5) 

henkilöstörakenteiden 
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erilaisuus(H5) 
eri organisaatioiden erilaiset 

haasteet(H5) 
opetuskoordinaattorit(H5) 
perehdystysohjelmat(H5) 

mentorointi(H5) 
ihmisten saaminen 

työelämään kiinni(H5) 
kannustava palkkaus(H5) 

hyvän kohtelun käsikirja(H5) 
ergonomiset työvuorot(H5) 
autonomiset työvuorot(H5) 

työ-ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen(H5) 

osaamisesta 
huolehtiminen(H5) 

tehtävänkuvien tarkastelu(H5) 
työnjako(H5) 

(H5) 
osa-aikatyö(H5) 

työkierto(H5) 
yksilölliset ratkaisut 

työyhteisön 
näkökulmasta(H5) 

työkokeilut(H5) 
uudelleen koulutus(H5) 

työhyvinvointi on 
laajentunut(H6) 

työhyvinvointipäällikön 
palkkaaminen(H6) 

työhyvinvointia pidetään 
esillä(H6) 

järjestetään tapahtumia, 
strukturoidumpaa 

toimintaa(H6) 
kaksi erilaista ryhmää: lääkärit 

ja 
hoitohenkilökunta(H6) 

lääkärit pystyvät helpommin 
vaikuttamaan omaan 

työhön(H6) 
johtamiseen tulleet 

tehokkuusvaatimukset(H6) 
lääkäripuolella vähemmän 

porukkaa, jolloin ei tarvita niin 
tiukkoja pelisääntöjä ja 

määräyksiä(H6) 
byrokratia on hidastava 

tekijä(H6) 
työaikapankki(H5) 
sisäiset sijaiset(H5) 

hälytysraha tilastot(H5) 
vakinaistaminen(H5) 

työnjako(H5) 
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asiantuntijuus(H5) 
palkkauksen 

tarkasteleminen(H5) 
kehittämistyö(H5) 

paljon on panostettu 
joustavuuteen(H7) 

esim.vuosityöaika, liukuvat 
työajat, tyvuorosuunnittelu 

(autonominen) 
osa-aikatyö(H7) 
mahdollistetaan 

tutkimustyöntekeminen(H7) 
yliopiston kanssa neuvoteltu 
osapalkkausjärjestelmiä(H7) 

pyritään motivoimaan ihmisiä 
työntekoon(H7) 

esimiehet syyllistetään(H2) 
esimiesten keinot rajallisia(H2) 
esimiehet vastaa toiminnasta 

ja laadusta(H2) 
mielenterveysongelmat työssä 

jaksamisessa 
ja niihin johtajana 
vaikuttaminen(H2) 

työvuorosuunnittelu.(H3) 
hyvä kohtelu.(H3) 

autonomiset 
työvuorosuunnittelut.(H3) 

perhe-elämän ja työn 
yhteensovittaminen.(H3) 

työnmerkitys muuttunut.(H3) 
esimiestyö on 

henkilöstöhallintoa.(H3) 
vuorovaikutusta.(H3) 
ymmärtämistä.(H3) 
osallistaminen.(H3) 

työtehtävien 
laajentaminen.(H3) 

oppivan organisaation 
idea.(H3) 

koulutuksiin 
osallistuminen.(H3 

työntekijöiden 
kilpailuttaminen(H1) 
päätöksenteko(H1) 

erikoissairaanhoidon jäykkyys 
työnantajana(H1) 

hoitajapuolella enemmän 
katotaan mitä muut tekee 
isommassa hallinnointi on 

vaikempaa(H6) 
yksiköiden omat sopimukset ja 

käytännöt(H6) 
haasteena vahva osaamisen 
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hierarkia(H7) 
haasteena vahvat 

professiot(H7) 
joustavuuden lisääminen 
haasteellista, tiimityötä ei 

yksilösuorituksia(H7) 
perushengen luominen ja 

tahtotila pyrkiä 
parempaan(H7) 

vetovoimainen työpaikka(H8) 
työyhteisön kehittäminen(H8) 

kannusteet(H8) 
henkilöstön saatavuus(H10) 

osaavuus(H10) 
henkilöstön 

työhyvinvointi(H10) 
resurssien oikeudenmukainen 

jakaminen(H10) 
henkilöstön osaaminen(H10) 

tehtävien tunnistaminen(H10) 
työelämän joustot(H10) 

henkilöstön saatavuus(H10) 
ammattillinen työnjako(H10) 

resursseja ydintehtävään(H10) 
työaikapankki(H10) 

autonominen työaika(H10) 
ergonomiset työvuorot(H10) 
työhyvinvointipäällikkö(H10) 

ei jousteta palkassa mutta 
ajassa(H8) 

tutkimustyön vähentyminen 
huolestuttaa(H8) 

ammattillisen työnjaon 
merkitys resursseihin(H9) 
työelämän joustavuus(H9) 

työssäjaksamisen 
edistäminen(H9) 

 

 

 

 

varhaistuenmalli(H1) 
varhainen puuttuminen(H1) 
asenteeseen vaikuttaminen 
ettei olisi työntekijälle niin 

korkea kynnys lähteä 
mukaan(H1) 

työterveyshuollon rooli(H2) 
työterveyshuoltoon ohjaus ja 

asioiden selvittely(H2) 
työkykyarviot (H2) 

työterveyshuolto apuna 
ongelmissa.(H3) 

työterveyshuollon ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työterveyshuollon rooli 
työhyvinvoinnin 

tukemisessa ja työurien 
pidentämisessä 
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työntekijän sekä työnantajan 
yhteisneuvottelut työkyvyn 

tukemisessa(H4) 
työkokeilut(H4) 

varhainen puuttuminen(H4 
työterveyshuolto(H5 

työterveyshuollon rooli 
muuttunut (H6) 

työterveyshuolto ei ole 
sairasvastaanotto(H6) 
varhaistuenmalli(H5) 

työterveyshuollon rooli 
varhaisessa tukemisessa(H7 
työolobarometrikyselyt(H7) 

työterveyshuollon kanssa 
vuoropuhelu(H9) 

yhteistyö työterveyshuollon 
kanssa(H8) 

työolobarometri(H8) 
seuranta(H9) 

varhaisen puuttumisen 
malli(H10) 
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Pidempien työurien 
tukeminen työhyvinvoinnin 
avulla erikoissairaanhoidon 
strategiassa ja johtamisessa 

Työurien pidentämisen ja 
työhyvinvoinnin yhteys 

strategiaan 
Pelkistetyt ilmaukset 

Työssä jaksamisen 
rajoitteet 

Pelkistetyt ilmaukset 

Työssä jaksamisen 
tukeminen 

Pelkistetyt ilmaukset 

Johtajan rooli ja keinot 
työhyvinvoinnin 

tukemisessa ja työurien 
pidentämisessä 

Pelkistetyt ilmaukset 

Työterveyshuollon rooli 
työhyvinvoinnin 

tukemisessa ja työurien 
pidentämisessä 

Pelkistetyt ilmaukset 


