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Lähijohtajien moniammatillinen yhteistyö on väistämätön ja moniulotteinen haaste ter-

veydenhuoltoalalla. Moniammatillista yhteistyötä pidetään keskeisenä välineenä vastata 

asiakkaiden tarpeisiin. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla tervey-

denhuollon lähijohtajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämis-

tarpeista. Aineistona käytettiin kirjallisuuskatsausta ja yhdeksän (n=9) lähijohtajan haas-

tattelua. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustehtäviä oli kaksi: 

 

1. Millaisia kokemuksia lähijohtajilla on moniammatillista yhteistyötä edistävistä ja haas-

tavista tekijöistä? 

2. Millaisia kokemuksia lähijohtajilla on moniammatillisen yhteistyön kehittämistar-

peista? 

 

Tutkimuksessa tuli esille moniammatillisen käsitteen monimuotoisuus. Lähijohtajat nä-

kivät moniammatillisen yhteistyön välttämättömänä ja keskeisenä keinona tavoitteiden 

saavuttamisessa. Tärkeäksi nähtiin avoin vuorovaikutus ja itsensä tiedostaminen. Kes-

keistä oli yhteisen tavoitteen tunnistaminen, toiminnan suunnittelu yhdessä sekä yhteinen 

päätöksenteko. Lähijohtajien yhteistyötä edistivät organisaation viralliset rakenteet, hyvä 

ammatillinen itsetunto ja hyvät vuorovaikutustaidot. Fyysiset työtilat nousivat suureen 

arvoon. Haasteita toivat motivaation puute johtamistyöhön, toiminnan monimuotoisuus, 

osaston epätasaiset kuormitustilanteet sekä aikaresurssit. Keskeisimmät kehittämistarpeet 

liittyivät säännöllisiin kokoontumisiin, kokonaisvaltaiseen työn hallintaan ja kollegiaali-

suuden kehittämiseen. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää eri ammattiryhmien käytännön työssä terveyden-

huollossa sekä potilaan, että yksittäisen lähijohtajan kuin organisaation parhaaksi. 
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Interprofessional collaboration between first-line managers is an inevitable and multidi-

mensional challenge in health care. Interprofessional collaboration is considered a key 

means of responding to clients’ need. The aim of this qualitative study was to describe 

first-line managers’ experiences of interprofessional collaboration and the development 

needs associated with it. The material consisted of a literature survey and interviews with 

nine (n=9) first-line managers. The interviews were analysed using content analysis. 

There were two study questions: 

1. What kind of experiences do first-line managers have of the factors that promote and 

hinder interprofessional collaboration? 

2. What kind of experiences do first-line managers have of the development needs asso-

ciated with interprofessional collaboration? 

The multidimensional nature of the concept ‘interprofessional’ came out in the study. 

First-line managers saw interprofessional collaboration as a necessary and key means of 

achieving goals. Open interaction and self-awareness were seen as important. Identifica-

tion of a common goal, joint planning of activities and making decisions together were 

considered key elements. The factors promoting collaboration between first-line manag-

ers were official structures, high professional confidence and good interactive skills. The 

importance of physical workspaces was emphasized. Lack of motivation for managerial 

work, the multifaceted nature of activities, uneven distribution of the workload in the 

ward and time resources were factors that posed challenges. The most central develop-

ment needs were related to regular meetings, overall management of work and develop-

ment of collegiality. 

The results of the study may be utilized in the practical work of various professional 

groups within health care for the good of the patients, individual first-line managers and 

the organization. 

Keywords: interprofessional, multiprofessional, collaboration, first-line management, 

health care 
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 

 

Terveydenhuollon lähijohtajien työn tueksi tarvitaan tutkittua tietoa moniammatillisen 

yhteistyön kehittämiseen liittyen (Taplin ym. 2013). Moniammatillisen yhteistyön tutki-

mus on varsin runsasta, mutta iso osa tutkimuksista käsittelee lääkäreiden ja hoitajien 

keskinäistä yhteistyötä (Pärnä 2012). Lähijohtajien keskinäistä moniammatillista yhteis-

työtä on tutkittu melko vähän.  Esimiestyössä on kehittämisen varaa ja lähijohtajien mo-

niammatillista yhteistyötä tulisi lisätä ja suosia täydentävänä apuna hoidon jatkuvuuden 

turvaamiseksi (Fleury ym. 2012, TEM-tiedote 2015). Terveydenhuollon tulee olla mo-

niammatillista asiantuntijuutta ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä, joka tukee laadu-

kasta ja turvallista hoitoa (Terveydenhuoltolaki 2010). Terveydenhuollon organisaatiora-

kenteen muuttaminen asiakaslähtöisempään suuntaan vaatii moniammatillista yhteistyötä 

niin organisaation ulkoisilla kuin sisäisilläkin rajapinnoilla (Kankare & Virjonen 2014 & 

Seppänen ym. 2014), sillä yhteistyömuotojen implementoimisesta terveydenhuollon ken-

tälle on ollut pitkään vaikea saada otetta (MacMillan 2012). 

 

Moniammatillinen työ on käsitteenä laaja ja se voidaan määritellä monin eri tavoin (Ni-

kander 2003, D’Amour ym. 2005, Thylefors ym. 2005). Yksinkertaisimmillaan moniam-

matillinen yhteistyö määritellään yhteistyöksi yhdessä. Isoherranen (2008) kuvaa mo-

niammatillisella yhteistyöllä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kesken. Terveydenhuollossa 

yhteistyö edellyttää taitoa hyödyntää muiden tietotaitoa. Jokainen tiimin jäsen edustaa 

omaa erikoisalaansa, mikä edellyttää ammattitaitoa ja erikoistuneisuutta. Ammattilaisilta 

odotetaan joustavuutta, vuorovaikutustaitoja ja kykyä kuunnella muita. (Metsämuuronen 

2000, Veijola, Isola & Taanila 2006, Jalonen ym. 2009, Collin ym. 2012.)  

 

Moniammatillinen yhteistyö on yksi keino tehostaa ja kohdentaa palveluja väestölle (So-

siaali- ja terveysministeriön tulevaisuudenkatsaus 2014). Yhteistyön merkityksen usko-

taan tulevaisuudessa vain kasvavan (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011). Terveydenhuol-

tolaissa (1326/2010) säädetään monitieteisestä yhteistyöstä terveyspalvelujen toteuttami-

sessa ja johtamisessa. Myös Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikassa (KASTE 2012-2015) 
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korostetaan palvelujen tuottamista asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti. Tämä kehi-

tyssuunta on globaali (Petri 2010, Isoherranen 2012; Laaksonen ym. 2012, Taplin ym. 

2013). Myös Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman hyvinvointipoliittisissa 

linjauksissa ja kansallisissa ohjelmissa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 

poikkihallinnollisin toimenpitein (STM 2009, STM 2011, Valtioneuvoston kanslia 2011, 

STM 2012). Myös meneillään oleva sote-uudistus on pyrkimystä laajaan yhteistyöhön ja 

välttämätön menojen hallitsemiseksi sekä palveluiden laadun saatavuuden takaamiseksi 

koko maassa (Valtioneuvoston kanslia 2016). Tällaiset asiat asettavat uusia vaatimuksia 

moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi terveydenhuollossa (Eloranta & Kuusela 

2011; STM 2012).  

 

Asiakkaiden ongelmat ovat nykyään hyvin moninaisia eikä monestikaan yhden osa-alu-

een hallinta riitä ongelmien ratkomiseen (Isoherranen 2012, Taplin ym. 2013, Niiranen 

2014a). Asiakkaat itsekin vaativat tulla kohdatuksi kokonaisuutena ja että heidän hoito-

polullaan työskentelevät lähijohtajat tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen (Isoherra-

nen 2012, Laakkonen ym. 2012). Vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian tavoit-

teet saavutetaan hyvällä johtamisella ja osaavalla henkilöstöllä rakentavassa yhteistyössä. 

Strategian yksi painopiste on juuri syvemmässä yhteistyössä ja moniammatillisuudessa 

oman henkilöstön kanssa. Strategia edellyttää hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä tavoit-

teiden saavuttamiseksi. (STM 2010.) Uusimman hallitusohjelman yksi painopiste sosi-

aali- ja terveydenhuollossa on ennaltaehkäisyssä ja sujuvissa hoitoketjuissa (Valtioneu-

voston kanslia 2015).  

 

Tutkimus kohdistuu julkisen sairaalan erikoissairaanhoidon johtamiseen. Erikoissairaan-

hoidon johtaminen vaatii vahvaa erikoisosaamista ja mm. julkiset säästöpaineet haastavat 

myös lähijohtajia huomioimaan moniammatillisen yhteistyön entistä tehokkaammin. Joh-

tamispaineet kohdistuvat juuri resurssien käytön ja tuottavuuden tehostamiseen (Virtanen 

ym. 2011). Tälle tutkimukselle on esiintynyt tarve käytännön työelämästä. Tutkimus to-

teutetaan laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen perustana on todellisen työelämän ku-

vaaminen, jonka ajatellaan olevan moninainen. Asiaa pyritään tutkimaan kokonaisvaltai-

sesti ja etsimään tosiasioita. (Hirsjärvi ym. 2013.) Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla 

terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehit-

tämistarpeista.  
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Tutkimustehtävät ovat seuraavat:  

1. Millaisia kokemuksia lähijohtajilla on moniammatillista yhteistyötä edistävistä ja 

haastavista tekijöistä? 

 

2. Millaisia kokemuksia lähijohtajilla on moniammatillisen yhteistyön kehittämis-

tarpeista? 
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2 TERVEYDENHUOLLON LÄHIJOHTAMINEN 

 

2.1 Lähijohtaminen sairaalassa 

 

Käsite lähijohtaja voidaan rinnastaa termeihin esimies ja työnjohtaja. Toimintana lähijoh-

taminen on esimiestyötä ja työn johtamista. Lähijohtaja on työntekijän välitön esimies, 

joka antaa ohjeita ja määräyksiä työn tekemiseksi. (Isosaari 2006, Virtanen 2010.) Eng-

lannin kielessä lähijohtajasta käytetään termejä front-line ja first-line manager ja erityi-

semmin osastonhoitajista käytetään termejä charge nurse, ward manager, head nurse, cli-

nical director, first-line nurse manager ja nurse manager (Surakka 2006, Skytt ym. 2007, 

MacPhee 2012). Terveydenhuollossa lähijohtajilla tarkoitetaan lähiesimiestehtävissä toi-

mivia henkilöitä, kuten osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia tai lääkäreitä (Paatsamala 

2002, Surakka 2006, Isosaari 2008). Lääkäreiden lähijohtaminen on hoitotyön lähijohta-

miseen verrattuna sekavampi kokonaisuus eikä lääkäreiden lähijohtamisesta ole juuri tut-

kittua tietoa (Nissinen-Paatsamala 2002). Sairaalassa hoitaja- ja lääkäripuolen johtaminen 

on yleensä erotettu toisistaan eikä lähijohtajien keskinäisiä suhteita ole välttämättä mää-

ritelty tarkemmin (Viitanen & Lehto 2005). Yleensä hoitotyön lähijohtaja ja osastonlää-

käri vastaavat yksikkönsä asioiden toteuttamisesta (Isosaari 2008). Siivoustyönjohtaja 

toimii sairaalassa sairaala-apulaisten lähiesimiehenä (Opetushallitus 2016). Tässä tutkiel-

massa lähijohtajilla tarkoitetaan yhtä ylihoitajaa, kahta eri ammattiryhmän osastonhoita-

jaa, apulaisosastonhoitajaa, sairaala-apulaisten työjohtajaa sekä oman erikoisalansa vas-

tuulääkärinä toimivia lääkäreitä. Haastateltavia on viidestä eri ammattiryhmästä. 

 

Terveydenhuollon johtajat voidaan jakaa sairaalassa työtehtävien sisällön mukaan lähi-

johtoon, keskijohtoon ja ylimpään strategiseen johtoon. Sairaalassa lähijohtaja toimii mo-

niportaisen organisaation alimmalla portaalla. (Nikkilä & Paasivaara 2007, Virtanen 

2010.) Ylihoitajat kuuluvat keskijohtoon. Ylimpään strategiseen johtoon kuuluvat hallin-

toylihoitajat ja johtavat ylihoitajat. Sairaalassa johtajaparina toimii yleisimmin osaston-

hoitaja ja osastonlääkäri. He ovat tutkimusten mukaan erilaisia johtamiskoulutukseltaan, 

johtamismotivaatioltaan ja johtamistyöhön käytettävän ajan suhteen. (Sairaanhoitajien 

koulutussäätiö 2004, Kanste 2005, Virtanen 2010.) Terveydenhuollon lähijohtamisessa 
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yhdistyvät hoitotiede, hallintotiede sekä hoitotyön asiantuntijuus. Lähijohtajan on uskal-

lettava käyttää asemansa tuomaa valtaa ja auktoriteettia, jossa valta ja vastuu ovat kuiten-

kin rajallisia. (Kanste 2005, Salin & Aalto 2010.)  

 

Lähijohtaja kuuluu asemansa perusteella sekä johtamisrakenteeseen että omaan yksik-

köönsä. Tämä kahden järjestelmän välissä oleminen saattaa aiheuttaa ristiriitoja, mutta 

yhdessä nämä muodostavat lähijohtajan roolin. Lähijohtaja on asemansa vuoksi mukana 

kahdessa eri maailmassa, joilla on eri arvot. Organisaation kannalta hyviä arvoja ovat 

huolellisuus, sitoutuminen, kova työ, etenemistavoitteet ja kyseenalaistamaton lojaalius. 

Työntekijän arvomaailmassa hyväksytään puolestaan poissaolot, vaihtuvuus, heikko si-

toutuminen, apatia, hidastelu ja varovainen lojaalius työnantajaa kohtaan. Lähijohtaja 

työskentelee moniammatillisesti toimien siltana ylimmän johdon ja käytännön työtä te-

kevien työntekijöiden välillä. Työyhteisöt voivat olla erilaisia sekä kooltaan, toiminnoil-

taan että henkilöstörakenteeltaan. Yleisimmin lähijohtajan johtamaan työyhteisöön kuu-

luu työntekijöitä muutamasta muutamaan kymmeneen. (Argyris 1990, Viitanen & Lehto 

2005, Laaksonen ym. 2012.) Lähijohtamisen tavoitteena terveydenhuollossa on aina po-

tilaan optimaalinen hoito (Vuorinen 2008).  

 

Lääkärin rooli lähijohtajana on hankala eikä lääkärille ole olemassa virallista määritelmää 

lähijohtajana (Ikola-Norrbacka 2012). Yleensä ylilääkärit johtavat terveydenhuoltoa hal-

linnolliseen työhön kuuluvana. Hermansonin (1989) mukaan lääkärijohtajaksi voidaan 

sanoa lääkäriä, joka on tietoisesti valinnut hallinnollisen uran ja hyväksyy hallinnollisen 

työn ja johtamisen lääkärin työhön kuuluvaksi eikä koe ristiriitoja hallinnollisen ja kliini-

sen työn välillä. Suomen Lääkäriliiton mukaan lääkärijohtaja on lääkäri, joka toimii ter-

veydenhuollon hallinnon keskeisenä vastuullisena viranomaisena (Suomen Lääkäriliitto 

1998). Lääkärijohtajiksi hakeutuvilla on kirjallisuuden mukaan tiettyjä ominaisuuksia ku-

ten älykkyys, innovatiivisuus, halu tehdä haasteellista työtä, kyky visioida, muuttua ja 

nähdä kokonaisuuksia (Lyons ym. 1996). Sairaalassa lääkärit ovat yleensä tulosyksikön 

johtajia ja osastonhoitajat ja apulaislääkärit toimivat heidän alaisinaan. Ylihoitajan toi-

miessa hoitotyön johtajana tämä asetelma aiheuttaa herkästi epäselvyyksiä vastuu- ja 

työnjako-ongelmissa. (Tuomiranta 2002, Bondas 2006.) 
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Terveydenhuollossa lähijohto vastaa ensisijaisesti toiminnan operatiivisesta johtamisesta, 

lyhyen ja pitkän ajan suoritustavoitteiden saavuttamisesta sekä ammattitoiminnan asian-

mukaisuudesta (Viitanen ym. 2007). Lähijohtaja toteuttaa organisaation strategisia lin-

jauksia, joita hänen täytyy pystyä ymmärtämään ja tulkitsemaan käytännön toimiksi ja 

tehtäviksi omassa työyhteisössään (Laaksonen ym. 2012). Lähijohto keskittyy palvelui-

den saatavuuden, toimivuuden, asiakaskeskeisyyden ja kustannustehokkuuden paranta-

miseen, toiminnallisten prosessien ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen sekä 

tutkimuksen edellytysten luomiseen. Lähijohtajat tukevat henkilökuntaa ja heidän osaa-

mistaan. Lähijohtaja pyrkii vaikuttamaan muihin niin, että he työskentelisivät yhdessä 

tuottavalla ja tyydyttävällä tavalla. (Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2004, Kanste 2005.) 

Sairaalassa lähijohtaja toimii lähellä toiminnan ydintä. Lähijohtajan toiminnassa on tär-

keää nähdä ihmiset ennen kaikkea yksilöinä, kun taas ylemmän johdon tasolla ihmiset 

nähdään ryhminä. Lähijohtajan asemassa olennaista on konkreettinen, subjektiivinen ja 

implisiittisesti looginen tieto, joka koskee erityisesti omaa yksikköä. (Argyris 1990, Iso-

saari 2008.)  

 

Lähijohtajat työskentelevät kovan paineen, epätietoisuuden ja nopean muutoksen alaisena 

sekä kohtaavat ennalta arvaamattomia haasteita päivittäisessä työssään. Arjessa korostuu 

päivittäin asioiden tietoinen haltuunotto. (Nikkilä & Paasivaara 2007, Dignam ym. 2012, 

Laaksonen ym. 2012.) Viitanen ym. (2007) jakavat lähijohtajien työalueet asioiden joh-

tamiseen, henkilöstöjohtamiseen sekä asiakas- ja potilastyöhön. Asioiden johtamiseen 

kuuluvat erilaisiin kehityshankkeisiin osallistuminen, palaverit ja raportointi. Henkilös-

töjohtamiseen liittyy sellaista työtä, jossa huomioidaan henkilöstön työhyvinvointi, osaa-

misen ylläpito, osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, kannustaminen, johdon ja 

alaisten suhteiden ylläpito ja verkostoituminen (Nikkilä & Paasivaara 2007). Johtamis-

vastuuseen kuuluu suunnittelua, delegointia, päätöksentekoa, työtehtävien jakoa, työnte-

kijöiden sijoittamista, ohjausta, valvontavelvollisuutta, työajan seurantaa, työn seurantaa 

ja epäkohtiin puuttumista. (Aarva 2009, Virtanen 2010, Laaksonen ym. 2012.) Lähijoh-

tajan työhön kuuluu ammatillisen eettisen arvopohjan ylläpitäminen, asiakaspalvelujoh-

taminen ja hoitoprosessien hallinta (Laaksonen ym. 2012). 
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Lähijohtaja on perustehtäväänsä liittyvissä asioissa melko itsenäinen, mutta nykyajan or-

ganisaatioissa johtaja pystyy harvoin päättämään asioistaan yksin (Laaksonen ym. 2005, 

Nikkilä & Paasivaara 2007). Vahvan keskusjohdon perinteen omaavissa sairaaloissa lä-

hijohtajan työskentelyn vapausaste on melko pieni (Viitanen ym. 2007). Lähijohtajaa pi-

detään usein organisaatiossa vastuuhenkilönä, oman yksikkönsä johtajana. Lähijohtajien 

toimintakenttä julkisessa terveydenhuollossa on monimutkainen kokonaisuus, jossa 

esiintyy sekavuutta sekä valta- että vastuusuhteissa. Toimintaa säätelevät paljon vanhat 

rakenteelliset käytännöt ja muutoksen mahdollistaminen vaatii laajaa muutosprosessin 

ymmärrystä. (Virtanen 2010.) Lähijohtajien työn kehittämiseksi erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää organisaation erilaisiin rajapintoihin ja niiden toimivuuteen (Viitala 2014). 

 

2.2 Lähijohtajan työn haasteita 

 

Lähijohtamisen haasteet kulminoituvat eri alueille. Työtä haastavat muun muassa inhi-

millisten voimavarojen hallinta, perustehtävän selkeyttäminen ja visiointi, verkostoitumi-

nen ja yhteiskuntasuhteiden johtaminen, terveyspalvelujen kehittäminen, työn eettisyys 

sekä taloudellisten resurssien hallinta (Kanste 2005, Isoherranen 2012). Lähijohtajan työn 

suurimpana haasteena on Shermanin ym. (2007) mukaan henkilöstön rekrytointi ja sitou-

tuminen työhön. Lähijohtamisella voidaan vaikuttaa paljon työntekijöiden ja kollegoiden 

työhön sitoutumiseen ja työhyvinvointiin (Vesterinen 2013). Sitoutumiseen lähijohtaja 

voi vaikuttaa mahdollisella karismaattisuudellaan. Myös lähijohtajan taito huomioida 

muut työntekijät vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen. Demokraattinen ja luotettava 

työskentelytapa edistää myös sitoutumista. (Leach 2005, McGuire & Kennerly 2006, 

Vesterinen 2013.) Rekrytoinnin vaikeutta lisää nykyaikana uusien työntekijöiden rekry-

tointi eläkkeelle jäävien tilalle. Terveydenhuoltoalalla työskentelee nykyisin myös entistä 

enemmän niitä, joille sitoutuminen pitkään työsuhteeseen ei ole mikään elinehto (Lehto 

2008).   

 

Lähijohtajalta vaaditaan monipuolista osaamista ja hyviä yhteistyötaitoja (Isoherranen 

2012, Laaksonen ym. 2012). Viitasen ym. (2007) mukaan lähijohtajat itse arvostavat joh-

tamisominaisuuksinaan vuorovaikutustaitoja, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä 
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omaa ammatillista pätevyyttä. Lähijohtajan ongelmana terveydenhuoltoalalla ovat usein 

epäsovinnaiset arvot, kuten työmoraaliin liittyvät tekijät. Työyhteisön arvokeskustelut ja 

arvoristiriitojen käsittely ovatkin tärkeitä lähijohtamisessa. Keskeistä on eettisten nor-

mien ja periaatteiden mukaisen käyttäytymisen edistäminen. (Kanste 2005, Harmoinen 

2009, Ikola-Norrbacka 2010, Vesterinen 2012.) Ikola-Norrbackan (2010) mukaan lähi-

johtajien ammattiarvoiksi nousevat vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys. Lähijohtajat pai-

nottavat selvästi avoimuuden lisäämistä ja palveluperiaatteen korostumista. Toisen ihmi-

sen kunnioittaminen korostuu lähijohtajan työssä (Laaksonen ym. 2012). Tärkeää on olla 

luotettava, johdonmukainen ja oikeudenmukainen. Työntekijän arvostuksen toivotaan nä-

kyvän käytännössä. (Virtanen 2010, Laaksonen ym. 2012.) 

 

Tänä päivänä terveydenhuolto tarvitsee tukea johtajuudelta. Lähijohtajat ovat turvautu-

neet moniammatilliseen yhteistyöhön potilaiden moninaisten ongelmien vuoksi. 

(Terpstra ym. 2010, Taplin ym. 2013.) Sairaalassa johtamiskenttä jakaantuu hoitajien ja 

lääkäreiden kesken. Johtaminen on käytännössä organisoitunut niin, että ammattiryhmien 

lähijohtajat pitäytyvät oman ammattiryhmänsä asioissa puuttumatta toiseen ammattiryh-

mään kuuluvaan johtamiseen. Tämä kahtiajako haastaa moniammatillista yhteistyötä. 

Johtajilla odotetaan olevan johtajuuden osaamista ja taitoja luoda avoin ja oppiva ilma-

piiri. (Virtanen 2010; Isoherranen 2012.) Terveydenhuollon lähijohtajat kokevat rooliinsa 

liittyvät odotukset ja johtamistyön päämäärän usein epäselväksi, mikä aiheuttaa rooliris-

tiriitaa lähijohtajien välillä. Moni lähijohtaja kokee itsensä ensisijaisesti työntekijäksi ja 

vasta toissijaisesti johtajaksi. (Pegram ym. 2014.) Moniammatillisen yhteistyön täytyy 

kuitenkin toimia johdon tasolla, ettei mahdollinen huono ilmapiiri heijastu alaisiin ja vai-

keuta siten asiakasyhteistyötä. Johtajan asenne yhteistyöhön tulee olla myönteinen. (Ves-

terinen 2013; Kuorilehto 2014.)  
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2.3 Asiantuntijuuden merkitys lähijohtajan työssä 

 

Asiantuntijuus liittyy vahvasti lääkäreiden ja hoitotyön lähijohtajien työhön. Toisten asi-

antuntijuutta arvostetaan ja yhteistyö kollegojen kanssa perustuu pitkälle asiantuntijuu-

teen eikä tehtävänimikkeiden mukaiseen roolien valtaan. (Kuorilehto 2014.) Asiantunti-

juuden ja tasa-arvon painottaminen on tärkeää yhteistyön onnistumiselle (Isoherranen 

2012). Lähijohtajien keskinäisessä yhteistyössä syntyy asiantuntijuutta, joka on lähijoh-

tajien oman ryhmän omaa asiantuntijuutta eikä yhdenkään henkilön ominaisuus sinänsä. 

Keskeiseksi asiaksi asiantuntijuuden muodostumisessa nousee lähijohtajien taito koota ja 

prosessoida kaikki tieto ja osaaminen kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi. (Isoher-

ranen 2008.) Vaikka terveydenhuollossa eri ammattiryhmillä onkin oma tieteellinen asi-

antuntijuutensa, yhteinen tavoite sitoo lähijohtajia (Katisko ym. 2014). 

 

Lähijohtajan työ ei ole mutkatonta ja siihen liittyy paljon osapuolten roolien epäselkeyttä 

ja päätöksentekoa. Niin asiakkaiden kuin kollegoidenkin arvioiminen tapahtuu oman asi-

antuntijuuden kautta. Oman alan asiantuntijuus antaa lähijohtajalle rohkeutta avoimeen 

kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen. Asiantuntijuus antaa lähijohtajalle myös yhteis-

työssä tarvittavaa jämäkkyyttä. (Isoherranen 2008.) Näin asiantuntijuuden avulla kehittyy 

ammatillinen itsetunto ja ammatti-identiteetti, jotka tukevat yhteistyöosaamista. Oman 

tietoperustan hallinta antaa lähijohtajalle varmuutta työskentelyyn. (Hintsala 2005.) Lää-

kärillä on asiantuntijuuteen liittyen erikoistietoa ja valtaa potilasta koskevassa päätöksen-

teossa. Tällainen valtasuhde on ominainen terveydenhuollon linjaorganisaatioissa. Lähi-

johtajien asiantuntijuutta kannattaisi hyödyntää organisaatioissa tehokkaammin luomalla 

lähijohtajille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

(Vuori 2005, Hartikainen 2010.)  

 

Lääkäreiden johtamistoimintaa hallitsee ammatillinen erityisosaaminen ja päteväksi tun-

nustettu lääkäri pitää itseään myös erinomaisena johtajana. Lääkärit haluavat säilyttää 

kliinisen uskottavuutensa ammattikuntansa sisällä ja pyrkivät osallistumaan paljon klii-

niseen työhön. Osalla johtajiksi ajautuneista lääkäreistä puuttuu motivaatio johtamisteh-

täviin. (Vuori 2000, Doolin 2001, Viitanen ym. 2002.) Lääkäreiden ja hoitotyön johtajien 
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erilaiset johtamiskulttuurit näyttäytyvät arjessa johtamis- ja valtasuhteiden epäselvyytenä 

(Tuomiranta 2002). Kulttuurisella kontekstilla on vaikutusta ammattiryhmien toimival-

taan ja yhteiskuntien välinen ero on suuri (MacDonald 1995, Collin ym. 2010). Tärkeää 

on kokonaisuuden hallinta, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin myös ongelmatilan-

teissa (Iacob 2013). 

 

3 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ TERVEYSALALLA 

 

3.1 Moniammatillinen yhteistyö  

 

Asiakaslähtöistä yhteistyötä, jossa on mukana useita lähijohtajia ja mahdollisesti eri or-

ganisaatioita, kutsutaan moniammatilliseksi yhteistyöksi (Isoherranen 2012, Kuorilehto 

2014). Moniammatillisuuden käsite on Suomessa monikäsitteinen ja englannin kielessä-

kin käsitteelle on useampia määritelmiä. (Klein 2010, Isoherranen 2012.) Käsitteellä tar-

koitetaan pidemmälle edennyttä nykymääritysten mukaista, eri ammattiryhmien välistä 

yhteistyötä. Käsitteellä viitataan joko organisaation sisäiseen tai organisaatioiden väli-

seen yhteistyöhön. (Määttä 2007.) Keskeistä on ammatillisten rajojen ylittäminen, jossa 

tietoa ja ammatillista osaamista vaihdetaan vapaaehtoisesti yli ammattirajojen (Klein 

2010, Petri 2010, Isoherranen 2012). Moniammatillisuus yhdistetään usein myös tiimiin 

(Övretveit 1995). Tiimi onkin moniammatillisen yhteistyön ydinkäsite ja tiimistä puhu-

taan sosiaali- ja terveysalalla yleisesti tarkoittaen moniammatillista yhteistyötä (Senge 

ym. 1999, Pärnä 2012, Petri 2010). 

 

Tässä tutkielmassa moniammatillista yhteistyötä tekevän ryhmän ymmärretään muodos-

tuvan yhdessä säännöllisesti työskentelevistä eri koulutuksen saaneista lähijohtajista 

joilla on yksi tai useampi yhteinen tavoite ja mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutuk-

seen (Janhonen 2009, Aira 2012). Moniammatillisen yhteistyön ydinkohtia ovat systee-

minen ajattelu, itsensä jatkuva kehittäminen ja yhteinen visio. Työtä pyritään organisoi-

maan joustavasti, tiimipohjaisesti ja asiakaslähtöisesti. Painopisteenä on organisaation 

yhteistyön ja yhteisen tiedonmuodostuksen jatkuva kehittäminen sekä yhteisen tavoitteen 
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saavuttaminen. (Senge 1990, Senge ym. 1999, Aira 2012, Isoherranen 2012.) Keskinäi-

nen luottamus ja yhteisvastuullisuus ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa yhteistyössä 

(Aira 2012, Isoherranen 2012, Bell ym. 2014). Yhteistyö edellyttää keskinäisen kilpailun 

hallitsemista ja erilaisuuden hyödyntämistä (Aira 2012). Työtyytyväisyyden lisäksi toi-

miva moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa työssä koettuihin kasvumahdollisuuksiin 

ja vuorovaikutussuhteisiin muiden kanssa (Bjørn & Ngwenyama 2010, Petri 2010, Aira 

2012, Isoherranen 2012).  Toimiva moniammatillinen yhteistyö on eräänlainen lähijohta-

jien turvaverkko ja työohjauksen paikka. Moniammatillisen yhteistyön merkitys on tär-

keä vaikeiden eettisten ratkaisujen ja päätösten jakamisessa. Toimivassa yhteistyössä voi 

jakaa tunteita saman tuntemuksen läpikäyneiden ja samojen sääntöjen ohjaamina toimi-

vien kanssa ja toisilta on helppo pyytää ja saada apua. (Isoherranen 2012.) Toimivaa yh-

teistyötä edesauttaa epämuodollisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen (Aira 2012). 

 

Moniammatillisen yhteistyön käynnistyminen edellyttää asiakaslähtöisen yhteistyötar-

peen tunnistamista ja siitä viriävää yhteistyötahtoa. Moniammatillinen toiminta täytyy 

hahmottaa prosessimaisesti eteneväksi käytännöksi. Tavoitteiden monitasoisuus ja konk-

retisointi on myös ymmärrettävä. Lisäksi on tunnistettava asiakastyön yhteistoiminnalli-

suuden merkitys. (Pärnä 2012.) Isoherrasen (2012) mukaan moniammatillisen yhteistyön 

oppimiseen tarvitaan yksilötasolla ymmärrystä reflektiivisen arvioinnin ja yhteisen tie-

donmuodostuksen merkityksestä ja siihen tarvittavista vuorovaikutus- ja kommunikaa-

tiotaidoista. Yhteisötasolla tarvitaan ymmärrystä tiimin kehitysprosessista ja siihen sitou-

tumisesta. Tehokas moniammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeää tuotettaessa korkea-

laatuista potilashoitoa ja parannettaessa henkilökunnan moraalia. Tutkimusta kaivataan 

vielä lisää moniammatillisen tiimin prosessin vaikutuksista ja mekanismeista (Kilner  &  

Sheppard  2010, Jones  &  Jones  2011). Ammattiryhmien välisellä yhteistyöllä katsotaan 

olevan vaikutuksia potilaan hoidon tuloksiin, asiantuntijoiden työtyytyväisyydelle ja tii-

min jäsenten henkiselle terveydelle.  Organisaatiot hyötyvät moniammatillisesta yhteis-

työtä myös toimintansa vaikuttavuutena ja hoitojen vastaavuutena. (D’Amour & Oan-

dasan 2005.)  Toivottu tulos on myös terveydenhuollon kustannusten laskeminen (THL 

2016). 
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Moniammatillinen yhteistyö on suhteellisen uusi käsite terveydenhuollossa. Yhteistyön 

käsitettä on mahdoton selittää yksiselitteisesti ja jokainen lähijohtajakin kokee sen omalla 

tavallaan. Moniammatillisten yhteistyömuotojen implementoimisesta terveydenhuollon 

kentälle on ollut aina vaikea saada selkeää otetta. Työyhteisöjen kehittäminen edellyttää 

koko ajan työnjaon arviointia, jotta työyhteisön toiminta olisi mahdollisimman tuloksel-

lista ja moniammatillista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, MacMillan 2012.) Mo-

niammatillinen yhteistyö mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden 

parantaa oppimistaan ja lisätä kokemuksiaan. Nämä ovat perustekijöitä terveydenhuollon 

laadun parantamiseksi.  (Nilsson ym. 2011.)   

 

3.1.1 Yhteistyön onnistumista edistävät tekijät 

 

Ikola-Norrbacka (2010) on tutkinut johtamisen eettisyyttä terveydenhuollossa, tarkem-

min esimiestyön ja hallinnon eettisiä arvoja julkisen terveydenhuollon kahdessa eri am-

mattiryhmässä (ylilääkärit ja hoitotyön esimiehet). Tulosten mukaan yhteistyössä arvos-

tetaan alaissuhdetta enemmän kuin suhdetta kollegoihin. Lääkäreiden keskuudessa kolle-

giaalisuus on vahvempaa verrattuna hoitajien keskuuteen. Sukupuolten välillä ei ollut sel-

viä eroja. Moniammatillinen yhteistyö vaatii onnistuakseen vahvaa ammattiryhmien kes-

kinäistä ja myös ammattiryhmien välistä kunnioittamista ja arvostamista. Suurta arvoa 

annetaan kollegoiden työn arvostamiselle ja toisen kunnioittamiselle. (Hintsala 2005, 

Ikola-Norrbacka 2010, Clancy ym. 2013.)  

 

Ammattiryhmien samankaltaisilla arvoilla ja positiivisella asenteella on merkittävä vai-

kutus moniammatillisen yhteistyön onnistumisen kannalta terveydenhuollossa (Kvarn-

ström 2008, Aira 2012). Ammattiryhmien yleiseen oletukseen kuuluu ajatus kollegan ta-

savertaisuudesta. Terveydenhuollossa ammattiryhmien välinen kuilu voi kuitenkin olla 

syvä kollegiaalisuudesta huolimatta ja erityisesti hoitotyön johtajat kokevat helposti ris-

tiriitoja ammattiryhmien välillä. Ammattiryhmien väliset arvoristiriidat ovat kuitenkin 

vähäisiä. (Vuori ym. 2000, Parviainen & Sarvimäki 2009, Ikola-Norrbacka 2012.) Johta-

minen työnä perustuu pitkälti johtajan omiin perususkomuksiin arvoista ja totuudesta (Ol-

lila 2006). Moniammatillisesta yhteistyöstä hyötyvät potilaat, organisaatio ja asiakkaat. 
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Moniammatillinen päätöksenteko on osa asiakaskeskeisyyttä ja osa asiakkaan osallisuu-

desta itseään koskevaan päätöksentekoon. (Nikander 2003, Petri 2010.) Moniammatillista 

yhteistyötä leimaa lähijohtajien keskinäinen riippuvuus, tasa-arvoinen suhde ja jaettu pää-

töksenteko (D´Amour D ym. 2005). Hoitotyön johtajat käyttävät päätöksenteossa enem-

män harkintaa kuin lääkärit (Isosaari 2008). 

 

Ihmissuhdetaidot nousevat ylivoimaisesti tärkeimpään rooliin onnistuneessa moniamma-

tillisessa yhteistyössä. Lähijohtajien keskinäisesti toimivat suhteet myötävaikuttavat on-

nistuneen lopputuloksen saavuttamisessa. Sen sijaan virallisilla rakenteilla, taloudella ja 

itse johtajuudella ei ole suurta merkitystä yhteistyön onnistumisen kannalta. (Macphee 

ym. 2010, Clancy ym.2013.) Työhön liittyvien murheiden jakaminen ja vertaistuen saa-

minen kokouksissa ja yhteydenotoissa on merkittävän tärkeää. Keskinäisen tuen ja luot-

tamuksen merkitys on suuri ja luottamus toiseen henkilöön ja toisen henkilön tekemää 

työtä kohtaan on tärkeässä roolissa yhteistyön onnistumisen kannalta. Luottamuksen 

omaavissa tiimeissä kehittyy sosiaalista pääomaa ja niissä halutaan työskennellä. Äärim-

mäisen tärkeäksi koetaan niiden tekijöiden vaalimista ja tunnistamista, jotka rakentavat 

ja ylläpitävät luottamusta. (Ikola-Norrbacka 2010, Isoherranen 2012, Clancy ym. 2013, 

Vesterinen 2013.) 

 

Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot edistävät moniammatillisen yhteistyön onnistu-

mista ja yhteisen ymmärryksen edistämistä (Kvarnström 2008, Aira 2012, Bell ym. 

2014). Tärkeitä vuorovaikutustaitoja ovat taitavan keskustelun ja dialogin sekä reflektii-

visen arvioinnin taidot (Isoherranen 2012, Clancy ym. 2013). Aktiivisessa vuorovaiku-

tuksessa henkilökunnan kanssa lähijohtaja saa oleellista tietoa kollegoiden mielipiteistä 

miellyttävän työympäristön luomiseksi. Aktiivinen vuorovaikutus helpottaa myös yhteis-

ten organisaatioarvojen mieltämistä ja sitä kautta moniammatillista keskustelua ja pää-

töksentekoa. (Ikola-Norrbacka 2010, Hinno ym. 2011.) Aktiivinen vuorovaikutus ehkäi-

see myös konfliktien syntymistä ja konfliktien hallinta onkin erittäin arvostettua moniam-

matillisessa päätöksenteossa (Macphee ym. 2010). Lähijohtajalle on erittäin arvokasta 

myös ylihoitajalta saatu tuki (Hartikainen ym. 2010). 
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Toisen työn tuntemus ja yhteiset työmenetelmät sekä selkeä työnjako selkeyttävät mo-

niammatillista yhteistyötä. Tärkeää on toisen auttaminen ja avun tarjoaminen päivittäi-

sessä työssä. Teknisen tuen saaminen sillä hetkellä kun sitä tarvitsee, koetaan yhteistyötä 

tukevana seikkana. (Hintsala 2005, Ikola-Norrbacka 2010, Godfrey ym. 2014, Kuorilehto 

2014.) Yhteistyöosaamiselle annetaan suurta arvostusta (Clancy ym. 2013). Isoherrasen 

(2012) mukaan terveydenhuollon organisaatioissa arvostetaan työntekijän osallistumista, 

autonomiaa ja ilmaisuvapautta moniammatillista yhteistyötä edistävinä tekijöinä. Hyvä 

ammatillinen itsetunto ja ammatti-identiteetti tukevat yhteistyöosaamista. Myös ymmär-

rys oman asiantuntijuuden mahdollisuuksista ja rajallisuudesta rohkaisevat itsensä ilmai-

semiseen, päätöksentekoon ja moniammatilliseen toimintaan. Oman tieteenalan tietope-

rustan hallinta antaa varmuutta moniammatillisessa yhteistyössä. Merkittävänä taitona 

yhteistyöosaamisessa pidetään kykyä omien näkemysten selkeään esittämiseen ja perus-

telemiseen. Yhteistyösuhteita selkeyttää lähijohtajan selkeys omasta roolista. (Hintsala 

2005.) Mintzberg (1980) korostaa, että mitä paremmin johtaja tuntee itseään ja ymmärtää 

työtään, sitä paremmin hän pystyy yhteistyöhön muiden kanssa. 

 

Lähijohtajilta vaaditaan monenlaisia taitoja moniammatillisessa yhteistyössä. Heiltä vaa-

ditaan yhteistyö- ja kehittämistaitoja, kliinisen työn taitoja, taloushallintataitoja, kommu-

nikaatio- ja neuvottelutaitoja, kykyä kriittiseen ajatteluun, laadunhallintaa, muutoksen 

mahdollistamista ja kykyä konfliktijohtamiseen. (Kanste 2005, Vuorinen 2008, Surakka 

2006.) Lähijohtajien odotetaan toimivan hoitohenkilöstön puolestapuhujina. Myönteinen 

asenne ja kyky luoda ja ylläpitää työilmapiiriä myötävaikuttaa postitiivisesti moniamma-

tilliseen yhteistyöhön ja sen onnistumiseen. (Kanste 2005, Vuorinen 2008, Aarva 2009.) 

Lähijohtajan valmius tiedon soveltamiseen, jakamiseen sekä integroimiseen edistää yh-

teistyötä. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen arvioidaan tärkeäksi asiaksi ja yh-

teistyön tekeminen kollegoiden kanssa korreloikin melkein merkitsevästi kilpailukykyi-

sesti toimimisen kanssa (Mintzberg 1980, Hintsala 2005, Ikola-Norrbacka 2010). 

 

Moniammatillista yhteistyötä edistää verkottuneisuus ja viestintäteknologian tehokas 

hyödyntäminen sekä hyvä tiedonkulku. Sisäisen verkottuneisuuden lisäksi myös ulkoinen 

toiminta edistää yhteistyötä. (Janhonen 2009, Aira 2012.) Tärkeää on keskinäisen kilpai-
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lun hallitseminen, erilaisuuden hyödyntäminen ja suunnitelmien konkretisointi toteu-

tukseksi (Aira 2012). Toiminta ja työskentely työyhteisössä on helposti epäselvää ilman 

yhteisiä tapoja (Collin ym. 2012). Lähijohtajan oma hyvinvointi heijastuu suoraan kolle-

goihin ja vaikuttaa sitä kautta yhteistyöhön joko positiivisesti tai negatiivisesti. Lähijoh-

tajan työssä onnistuminen voimistaa koko henkilökuntaa. (Kanste 2005.)  

 

3.1.2 Yhteistyön haasteet 

 

Kuorilehdon (2014) mukaan suurimmat ongelmat moniammatillisessa yhteistyössä liitty-

vät lähijohtajien välisiin keskinäisiin suhteisiin. Lisäksi ennakkoluulot toisista kollegoista 

ja keskinäisen vuorovaikutuksen puute vaikeuttavat yhteistyön toimivuutta. Nämä asiat 

voivat johtua vanhoista yksittäisistäkin kokemuksista, mutta yleisimmin vuorovaikutuk-

sen ongelmat liittyvät toisen työn huonoon tuntemukseen ja kokonaisuuksien hahmotta-

misvaikeuksiin. Delva ym. (2008) nostavat esille jäsenyyteen liittyviä haasteita moniam-

matillisessa yhteistyössä. Näitä haasteita ovat mahdolliset motivaatio-ongelmat, jäsenten 

roolien ymmärrys- ja hahmottamisvaikeudet, kommunikaatio-ongelmat, ongelmat toisten 

huomioimisessa ja tukemisessa, toistuvat poissaolot, liian vähäiset aikaresurssit sekä so-

vittelu- ja ongelmanratkaisutaidot. Myös jonkun jäsenen ryhmään hyväksyminen saattaa 

tuottaa hankaluuksia. Työntekijän työuupumus tai vaikea elämäntilanne voi olla yksi este 

yhteistyölle (Isoherranen 2012). 

 

Yhteistyön haasteiksi voivat nousta myös arvojen ja toimintamallien erilaisuus, epäselvä 

työnjako, tavoitteiden puuttuminen, koulutuksen ja ammattitaustojen erilaisuus, tiedotuk-

sen puute ja valtataistelut (Delva 2008, Paasivaara & Nikkilä 2010). Yhteistyön kehittä-

mistavoitteisiin pääseminen saattaa olla vaikeaa jo ammattiryhmien erilaisten toiminta-

mallien ja koulutuksen vuoksi. Täydennyskoulutus on usein eriytynyttä ammattiryhmit-

täin. Keskinäinen moniammatillinen kilpailu voi johtaa lukkiutuneisiin ja vääriin käsityk-

siin toisten esimiesten roolista. Tällaiset seikat aiheuttavat konflikteja ja hankaloittavat 

yhteistyötä. Ratkaisemattomat konfliktit taas hankaloittavat vastuun jakamista esimiesten 

keskuudessa ja hankaloittavat vastuun siirtämistä sekä lisäksi vain pahenevat ajan myötä. 
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(Macphee ym. 2010, Isoherranen 2012, Kuorilehto 2014.) Taloudellisten resurssien puute 

on myös moniammatillista yhteistyötä haastava tekijä (Vuori 2005). 

 

Stenvall (2013) pitää keskeisimpänä haasteena terveydenhuollossa eri ammattiryhmien 

välisen jännitteen murtamista. Myös muissa tutkimuksissa terveysalan ammattien väliset 

statuserot on todettu merkittäviksi moniammatillisen yhteistyön esteiksi. Tyypillisesti lä-

hijohtajien keskinäisessä kanssakäymisessä pisimmän koulutuksen omaava ammattihen-

kilö omaa korkeimman statuksen. Tasa-arvon painottaminen olisi kuitenkin erittäin tär-

keää moniammatillisen yhteistyön onnistumiselle sillä jumiutuminen omaan työrooliin 

tai ammattinimikkeeseen johtaa huonoon yhteistyöhön. (Isoherranen 2008, Isoherranen 

2012, Kuorilehto 2014.) Hoito- ja lääketieteen lähijohtajien yhteistyön on todettu onnis-

tuvan hyvin, kun heille on selkeästi määritelty työnkuvat ja vastuualueet. Yleensä ottaen 

niitä ei ole selkeästi määritelty. (Surakka 2006, Viitanen ym. 2007.) Isoherrasen (2012) 

mukaan kulttuurierot haastavat moniammatillista yhteistyötä ja erityisesti Suomessa yk-

sintyöskentelyn kulttuuri on yleinen. Sisäänpäinkääntyneisyys voi estää näkemästä ym-

päristön tarjoamia mahdollisuuksia ja haitata näin toiminnan kehittämistä (Janhonen 

2009). Kulttuuriset erot ammattiryhmien välillä voivat johtaa oman reviirin ajatteluun ja 

yhteistyövalmiuksien puuttumiseen. Lisäksi eri kulttuureista tulevat ammattilaiset eivät 

tunne aina suomalaista työkulttuuria eivätkä tasa-arvoisen yhteistyön ideaa. Jopa sairaan-

hoitopiirien välillä on havaittavia eroja kollegoiden kannustamisen ja työn arvostamisen 

välillä kulttuurieroista johtuen. (Kvarnström 2008, Ikola-Norrbacka 2010, Isoherranen 

2012.)  

 

Esimiestyötä tekevien lähijohtajien moniammatilliseen työskentelyyn vaikuttavat myös 

ryhmätyöskentelyyn ja ryhmädynamiikkaan kohdistuvat odotukset sekä raportointivel-

vollisuus. Hoitotyöntekijät odottavat palautetta lähijohtajien päätöksistä.  Tällaiset eri-

tyispiirteet haastavat lähijohtajaa ja hän saattaa kuulua yhtä aikaa moneen eri ryhmään, 

joissa tehtävät, tavoitteet, vuorovaikutus ja roolit eroavat toisistaan. Tällainen rajapin-

noilla liikkuminen voi kuormittaa lähijohtajaa ja haitata yhteistyöhön osallistumista. 

(Kvanström 2008, Pennanen & Mikkola 2013.) Esimiestyön eettisyyden erot ammatti-

ryhmien välillä poikkeavat huolimatta siitä, että terveydenhuollon ammattilaisten yhtei-

nen tavoite on tuottaa yhteistä hyvää. Esimiestyössä ammattiryhmien väliset erot johtuvat 
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ammattiryhmien erilaisesta johtamisroolista ja käytettävissä olevista resursseista. Am-

mattiryhmien välillä on olemassa jännite ja tämän jännitteen purkaminen on haaste esi-

miestyötä tekevälle. Esimiehille voi tulla ongelmia päätöksentekoon ja päätösvaltaan liit-

tyen. Haasteita tuovat myös tiimien jäsenten erilaiset tulkinnat yhteistyöstä sekä esimies-

ten vaihtuvuus. (Ikola-Norrbacka 2010, Kuorilehto 2014.) Vain 3 % lähijohtajista kokee 

hallitsevansa päätöksenteon hyvin (Viitanen ym. 2007). 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkimus toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ennen empiiristä vaihetta tutustuttiin ylei-

sellä tasolla lähijohtajien moniammatilliseen yhteistyöhön tekemällä siitä kirjallisuuskat-

saus. Kirjallisuuskatsauksen teoreettiset lähtökohdat perustuvat kirjallisuushakuun Me-

dic, Melinda, CINAHL, Medline ja Scopus tietokannoista. Hakusanoina käytettiin sanoja 

lähijohtajuus, ammattiryhmien välinen, interprofessionaalinen ja terveydenhuolto. Eng-

lanninkieliset hakusanat olivat interprofessional, collaboration, management, leadership, 

front line manager ja first-line leader. Hakusanoja yhdisteltiin tutkimuksien ja artikkelei-

den löytämiseksi. Lisäksi hakuja tehtiin manuaalisesti kirjastossa sekä selaamalla aineis-

ton lähdeluetteloita. Haku rajattiin vuosille 2007-2016 ja kaikki käytetyt artikkelit olivat 

vertaisarvioituja. Saatuihin tutkimuksiin tutustuttiin perehtymällä tiivistelmiin tai koko-

teksteihin. Sisällön perusteella arvioitiin tutkimusten soveltuvuutta ottaen huomioon tut-

kimustehtävä ja hyväksymiskriteerit. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli ymmärtää lähijohtajien moniammatillista yhteis-

työtä terveysalalla ja löytää ilmiötä kuvaavat pääteemat. Aineisto analysoitiin sisäl-

lönanalyysillä (Denzin & Lincoln 2011). Käytännössä aineistolta kysyttiin vastauksia tut-

kimustehtävään ja samankaltaiset vastaukset ryhmiteltiin omiksi teemoiksi. 
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4.2 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa aineistona käytettiin terveydenhuollossa työskentele-

vien lähijohtajien haastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää (n = 9) erikoissai-

raanhoidossa työskentelevää lähijohtaja-asemassa toimivaa henkilöä. Haastateltavana 

olivat yksi ylihoitaja (n = 1), neljä lääkäriä (n = 4), kolme osastonhoitajaa (n = 3) ja yksi 

(n = 1) sairaala-apulaisten työnjohtaja. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Yk-

silöhaastattelu on hyvä tutkimusmenetelmä, koska sen kulkua on helppo hallita tilanteen 

mukaan. Haastattelun aikana voidaan tehdä tarkentavia ja tutkijan omaa ymmärrystä sy-

ventäviä kysymyksiä. (Polit & Beck 2012.) Laadullista tutkimusta pidetään hyvänä kei-

nona tarkastella monimutkaisia asioita, jotta saadaan tietoa ja voidaan identifioida esi-

merkiksi ammattiryhmien välisen yhteistyön suhteita ja rakenteita, joita on vaikea yksi-

löidä kyselykaavakkeilla (Jones & Jones 2011). Käytetty tutkimusmenetelmä on perus-

teltu myös sen takia, koska terveydenhuollon lähijohtajien moniammatillista yhteistyötä 

koskeva tieto on epäyhtenäistä. 

 

Haastateltavien valinta perustuu yleensä tutkimuksen tarkoitukseen ja haastateltavat va-

litaan jonkin yhteisen piirteen perusteella. Tämän tutkimuksen haastateltavien valinta pe-

rustuu sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen (Polit & Beck 2012). Moniammatillinen 

yhteistyö on monimuotoinen ja vahvasti toimintaympäristöönsä sidoksissa oleva ilmiö. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat samassa erikoissairaanhoidon organisaatiossa työs-

kentelevät eri ammattiryhmien lähijohtajat. Kaikilla lähijohtajilla oli alaisia samassa yk-

sikössä. Haastatteluihin haluttiin lähijohtajia mukaan mahdollisimman monesta eri am-

mattiryhmästä. Heiltä odotettiin saatavan mahdollisimman kuvaavaa tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Eri menetelmäkirjat tukevat tiedonantajien valintakriteerejä. (Kylmä & Juvakka 

2007, Polit & Beck 2012.) 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Teemahaastattelu sopi tutkimusmene-

telmäksi, koska tavoitteena oli saada mahdollisimman kuvaavaa tietoa sekä uutta näkö-

kulmaa tutkittavaan ilmiöön (Polit & Beck 2012). Teemahaastattelun avulla oli mahdol-

lisuus keskittyä haastateltavien kokemuksiin ja niiden merkityksiin (Grossoehme 2014), 
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eivätkä haastateltavat voineet tukeutua esimerkiksi kirjalliseen materiaaliin haastattelun 

aikana (Eskola & Vastamäki 2010). Teemahaastattelu valittiin menetelmäksi sen vuoksi, 

että lähijohtajilla voisi olla helpompi kertoa kokemuksistaan vapaasti valmiiden kirjalli-

suuskatsauksen pohjalta muodostettujen teemojen puitteissa. Haastattelu on perusteltu ai-

neistonkeruumenetelmä sen vuoksi, että sen avulla voidaan saada selville, mitä ihmiset 

ajattelevat, kokevat, tuntevat ja uskovat. Syvällisen tiedon saaminen mahdollistuu haas-

tattelemalla lähijohtajia henkilökohtaisesti. Lähijohtajat saattavat myös kertoa aiheesta 

laajemmin kuin etukäteen voisi ennakoida. Haastattelussa pääsee näkemään lähijohtajien 

ilmeet ja eleet. (Hirsjärvi ym. 2013.)  

 

Haastattelua varten suunniteltiin väljä teemarunko (liite 2). Haastatteluteemat muodostet-

tiin kirjallisuuskatsauksessa luodun esiymmärryksen pohjalta (Polit & Beck 2012). Tee-

mat nousivat suoraan kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Haastatteluiden pääteemana oli 

kolme moniammatillisen yhteistyön painopistettä. Koehaastattelu tehtiin yhdelle tutki-

mukseen kuuluvalle lähijohtajalle. Koehaastattelun jälkeen teemoja muokattiin vähän ja 

yksi kysymys poistettiin. Koehaastattelussa päästiin testaamaan myös nauhurin äänen-

laatu. Koehaastattelun tarkoituksena olikin testata nauhoituksen toimivuutta, haastattelu-

runkoa ja kysymysten muotoilua (Hirsjärvi & Hurme 2011). Etukäteen varauduttiin niin 

puheliaisiin kuin niukkasanaisiinkin haastateltaviin (Hirsjärvi ym. 2013). Kuuntelutaidon 

tärkeys muistettiin yhtenä hyvänä haastattelutaidon edellytyksenä (Polit & Beck 2010). 

Tiedonantajille tarkennettiin ennen haastattelua moniammatillisen käsitteen määritelmä.  

 

Haastattelut toteutettiin joulu-helmikuussa 2015-2016 yksilöhaastatteluina tiedonantajien 

työhuoneissa. Yksi haastattelu toteutettiin huhtikuussa 2016. Haastattelut tallennettiin tie-

tokoneelle, mikä helpotti aineistoon palaamista analyysin aikana. Nauhoittaminen sovit-

tiin haastattelun sopimishetkellä ja sitä vielä tarkennettiin haastattelujen alussa. Haastat-

telijan tehtävänä oli johdattaa keskustelua ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Haastattelut 

etenivät pääasiassa teemarungon mukaisesti ja aiheessa oli helppo pysyä. Haastatteluissa 

pyrittiin välttämään suljettuja, pikkutarkkoja kysymyksiä (Grossoehme 2014) ja rohkai-

semaan haastateltavaa kertomaan aihepiireistä vapaasti, omin sanoin. Haastattelujen 

ohessa vastauksia selvennettiin ja syvennettiin lisäkysymyksillä ja tarkennuksilla (Hirs-

järvi ym. 2013). Haastateltavat saivat olla itselle tutussa ympäristössä, jolloin haastatte-

lulla oli parhaat onnistumismahdollisuudet (Eskola & Vastamäki 2010). Haastatteluissa 



20 

 

pyrittiin antamaan tilaa lähijohtajien omille kokemuksille kuitenkin ohjaamalla heitä ker-

tomaan edellä kuvatuista teemoista. Haastateltavien ilmaisujen sisältöön pyrittiin ole-

maan vaikuttamatta. Haastateltavien autenttisuutta, kokemusten aitoa välittymistä tai re-

hellisyyttä ei epäilty missään vaiheessa. Haastattelujen loputtua sovittiin, että jos haasta-

teltavalla tai tutkijalla tulee myöhemmin kysyttävää tai lisättävää, voimme olla yhtey-

dessä toisiimme. Tutkijana olin kaikkiin haastateltaviin kerran yhteydessä haastattelujen 

jälkeen taustatietojen tarkistukseen liittyen. (Polit & Beck 2012.) Tutkimuksesta saatua 

tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon lähijohtajien työn kehittämisessä ja sitä kautta 

potilaiden hoitotyössä.  

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Haastatteluaineistot purettiin auki sanatar-

kasti heti haastattelupäivinä (Hirsjärvi ym. 2013). Samalla tarkennettiin omia mielikuvia 

keskusteluista. Haastattelut kestivät 40 minuutista 90 minuuttiin. Keskimäärin haastattelu 

kesti noin tunnin. Aukikirjoitettua aineistoa kertyi kirjallisen työn ohjeita noudattaen 110 

sivua. Analyysin alkuvaiheissa aineistosta karsittiin aiheeseen liittymättömät asiat pois. 

Aineisto tiivistyi kokonaisuudessaan 95 sivuun.  

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä ja sen tavoitteena on ilmiön käsitteellistä-

minen, jolloin tutkittavan ilmiön ymmärtäminen helpottuu (Elo & Kyngäs 2008, Polit & 

Beck 2012). Analyysin tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Hsieh & Shannon 2005), sekä hahmottaa sisällöstä sen keskeiset teemat (Denzin ja Lin-

coln 2011). Laadullista analyysia käytetään ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymista-

vassa ja teemoittelu on tällöin yksi tavallisimmista analyysimenetelmistä (Hirsjärvi ym. 

2013). Polit & Beckin (2010) mukaan laadullinen sisällönanalyysi voidaan tehdä aineis-

tolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Tämä tutkimusaineisto analysoitiin 

deduktiivisen, teoriaa ohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysimenetelmän valinta pe-

rustui tutkijan aiemmin tekemään kirjallisuuskatsaukseen aiheesta. Kirjallisuuskatsauk-

sen pohjalta muodostetut teemat toimivat runkona haastatteluteemoille. Analyysi ei poh-
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jaudu pelkästään teoriaan, mutta on kytköksissä siihen. Analyysi pohjautuu viitekehyk-

sessä luotuun käsitteistöön ja kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostetut teemat toi-

mivat luontevana runkona tutkimukselle.    

 

Analysoinnin aluksi litteroidut haastattelut luettiin läpi kokonaisuutena useaan kertaan. 

Näin perehdyttiin haastattelujen sisältöön. Seuraavaksi alettiin aineistosta etsiä vastauksia 

tutkimustehtäviin teemoittain. Analyysiyksiköksi valittiin yksittäinen lause tai ajatusko-

konaisuus. Näin litteroidun tekstin sisällöstä pyrittiin löytämään samankaltaisuuksia ja 

eroja. Alkuperäisaineistosta muodostettiin pelkistettyjä ilmaisuja, analyysiyksikköjä, jol-

loin aineisto typistyi oleelliset asiat esiintuovaan muotoon. Pelkistetyt ilmaisut kirjattiin 

alkuperäistermein. (Polit & Beck 2008, Polit & Beck 2010.) Pelkistämisvaiheessa hyö-

dynnettiin tietokonetta ja kaikki aineisto kerättiin teemojen alle. Samat ajatuskokonaisuu-

det koottiin teema-alueittain yhteen ja nimettiin sisältöä kuvaavasti. Saatu materiaali ryh-

miteltiin näin yhteisten käsitteiden pohjalta deduktiivisesti eli teorialähtöisesti omiin tee-

moihin (Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2008). Tässä vaiheessa ajatuskoko-

naisuuksia vielä luokiteltiin uusiksi pelkiksi ilmaisuiksi. Tämän jälkeen tiedostot tulos-

tettiin.  

 

Aineisto jakaantui teema-alueittain seuraavanlaisesti: moniammatillinen yhteistyö ja toi-

minnan monimuotoisuus, lähijohtajien yhteistyötä edistävät asiat, moniammatillista yh-

teistyötä haastavat tekijät, moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeet, tulevaisuuden 

johtamistarpeet. 

 

Kun saatu aineisto oli kokonaan teemojen alla, aineistoa luettiin uudelleen ja teemojen 

alla olevat ilmaukset yhdisteltiin ja luokiteltiin uusiin alaluokkiin. Näin saatiin muodos-

tettua ylä- ja alaluokat sekä lopuksi yhdistävä luokka induktiivista sisällönanalyysia käyt-

täen. (Polit & Beck 2008.) Näin asiakokonaisuudet, jotka näyttivät kuuluvan yhteen, yh-

disteltiin omiin ryhmiin. Näille ryhmille annettiin niiden sisältöä parhaiten kuvaava nimi. 

Liitteessä 3 on kuvattu lähijohtajien näkemyksiä moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen 

ilmenemisestä heidän työssään. Liite 4(1-2) antaa selkeämmän kokonaiskuvan lähijohta-
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jien yhteistyötä edistäviä asioita. Liitteessä 5 kuvataan lähijohtajien kokemuksia moniam-

matillista yhteistyötä haastavista tekijöistä. Liitteessä 6(1-2) on kuvio lähijohtajien koke-

mista moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeista. Ja liitteessä 7 on kuvio lähijohta-

jien näkemyksistä tulevaisuuden johtamisosaamisen tarpeista.  

 

4.4 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on keskeistä anonymiteetti, luottamuksellisuus, tutkimuk-

seen osallistuvien oikeudet ja tiedonsaanti. Tällä tutkimuksella ei pyritä muodostamaan 

vain yhtä totuutta vaan kuvaamaan ennalta valitun kohderyhmän kokemuksia moniam-

matillisesta yhteistyöstä. (Polit & Beck 2010.) Eettisyyteen liittyy keskeisesti ihmisarvon 

kunnioittaminen ja tätä kautta tutkittavien itsemääräämisoikeus sekä oikeus saada täydel-

listä tietoa tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisen vaikutuksista. (Polit & Beck 

2008.) Tutkijana olen noudattanut tieteen etiikan edellyttämää huolellisuutta, rehelli-

syyttä ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamista koko tutkimusprosessin ajan. (Kuula 

2006, Cohen & Crabtree 2008, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

 

Tutkimukselle saatiin kirjallinen tutkimuslupa sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajalta. 

Tutkimusaihe ei ole eettisesti arka ja tiedonantajina toimivat ammattilaiset, joten tutki-

musluvaksi tiedonantajilta riitti heidän henkilökohtainen suostumus. Eettisen toimikun-

nan lupaa ei tarvittu. (Polit & Beck 2008.) Ihmisarvon kunnioittamiseen liittyy tutkitta-

vien itsemääräämisoikeus sekä oikeus saada täydellistä tietoa tutkimuksesta ja tutkimuk-

seen osallistumisen vaikutuksista (Polit & Beck 2008). Tutkittaviin oltiin yhteydessä tut-

kimusluvan saannin jälkeen. Heille laitettiin sähköpostilla saatekirje, jossa oli mukana 

tietoa tutkimuksesta (liite 1). Haastattelupyyntö lähetettiin kymmenelle lähijohtajalle. En-

simmäiseen pyyntööni vastasi neljä lähijohtajaa myönteisesti. Yksi lähijohtaja vastasi, 

että ei kuulu tutkimusaineistoon. Kolmen viikon kuluttua lähetettiin uusintapyyntö, jol-

loin saatiin kolme haastateltavaa lisää. Kuuden viikon kuluttua lähetettiin vielä yksi uu-

sintapyyntö, jolloin saatiin loput kaksi haastateltavaa. Suostumuksen jälkeen lähijohtajiin 

otettiin yhteyttä sähköpostitse ja informoitiin vielä tarkemmin tutkimuksesta ja alusta-

vista haastatteluteemoista. 
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Haastateltaville kerrottiin etukäteen tutkimuksen tausta, tarkoitus ja osallistumisen va-

paaehtoisuus (Ruusuvuori ym. 2010). Heitä informoitiin osallistumisen vapaaehtoisuu-

desta ja mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu tarvittaessa. Haastattelun kulku käytiin 

läpi suostumuksen yhteydessä. Haastatteluteemat toimitettiin sähköpostitse haastattelu-

ajan varmistumisen yhteydessä paluupostina. Henkilöllisyyden anonymiteetistä huoleh-

dittiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa (ETENE 2002). Haastattelu nauhoitettiin haastatel-

tavan luvalla. Tiedonantajien henkilöllisyyden salassapidosta huolehdittiin työn kaikissa 

vaiheissa. Vastaukset raportoitiin siten, että tiedonantajaa ei ole mahdollista tunnistaa 

vastausten perusteella. Jo litterointivaiheessa poistettiin haastatteluista sellaiset kohdat, 

joista tiedonantaja olisi tunnistettavissa. Tutkimuseettiset kysymykset on näin huomioitu 

koko tutkimusprosessin ajan. (Polit & Beck 2010.) Lisäksi raportissa käytetyt suorat lai-

naukset valittiin siten, että niistä ei voi tunnistaa tiedonantajaa (Polit & Beck 2008). 

 

Hirsjärven ym. (2009) mukaan ”informed consent” – käsitteellä informed tarkoitetaan 

sitä, että tutkimukseen osallistuvan henkilön on oltava kognitiivisesti riittävän kyvykäs 

ymmärtämään haastattelusta saatava informaatio ja että kaikki tutkimusta koskevat tär-

keät asiat paljastetaan henkilölle. Consent tarkoittaa suostumusta. Tässä tutkimuksessa 

tiedonantajien perehtyneisyys pyrittiin takaamaan siten, että tutkimusta koskevat tärkeät 

asiat paljastettiin tiedonantajille. Heille kerrottiin, mitä tutkimuksessa tapahtuu tai voi ta-

pahtua. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja tiedonantajaksi valittu henkilö 

oli kykenevä tekemään järkeviä arviointeja. Tiedonantajat saivat tarvittavat tiedot saate-

kirjeessä. Tutkimuksen tekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.  

 

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan tarkastella sekä tutkimuksen että tutkijan näkökulmasta. 

Eettisyyden tarkasteluun kuuluu arviointi tutkittavan aiheen oikeutuksesta. Tutkimuksen 

tulee myös tuottaa hyötyä yhteiskunnallisesti. (Kylmä & Juvakka 2007.) Tutkimus liittyy 

monen lähijohtajan työhön. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten lähijohtajien 

moniammatillista yhteistyötä voitaisiin kehittää vastamaan terveydenhuollon johtamisen 

haasteisiin. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka helpottaa lähijohtajan käytännön työtä. 

Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan kehittää käytännön työtä vastaamaan parem-

min tämän ajan haasteisiin. Toisaalta aineiston analysointi perustuu pitkälti tulkintaan, 

mistä syystä toinen tutkija voisi saada erilaisia tuloksia (Suhonen ym. 2008).   
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5 LÄHIJOHTAJIEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ ON 

IHMISKESKEISTÄ VUOROVAIKUTUSTA 

 

5.1 Ihmisten välistä kanssakäymistä 

 

5.1.1 Näkemys moniammatillisesta yhteistyöstä 

 

Lähijohtajat kokivat, että moniammatillinen yhteistyö merkitsee yhteistyötä monen eri 

ammattilaisen kanssa. Osa lähijohtajista teki tiiviisti yhteistyötä toistensa kanssa, osalla 

yhteistyöhön osallistuminen oli vähäistä. Moniammatillinen yhteistyö koettiin yhteisesti 

tärkeäksi kaikkien ammattiryhmien välillä. Tärkeänä asiana lähijohtajat näkivät yhteisen 

asiakaslähtöisen tavoitteen tunnistamisen ja siitä syntyvän yhteistyön tarpeen. Osa lähi-

johtajista tunsi selkeästi kuuluvansa työssään tiimiin, jonka kanssa yhteistyö on muuta 

yhteistyötä tiiviimpää. Muutama sen sijaan koki tarvitsevansa yhteistyötä vain tiettyjen 

lähijohtajien kanssa. Suurin osa haastatelluista koki työnsä laajaksi monen eri lähijohtajan 

väliseksi yhteistyöksi.   

Se on sitä yhteistyötä ja sen työn organisoimista. Puhutaan sitte lääkäreitten tai hoi-

totyön esimiesten työstä ni kysymys on kaikkien näitten eri ammattiryhmien välisestä 

yhteistyöstä, jossa tärkeintä on näkemys yhteisestä hyvästä. 

 

Lähijohtajien työ ulottui eri organisaatiorajojen yli. Työ oli yhteistyötä poliklinikkojen, 

osastojen, leikkaussalien ja heräämöjen henkilökunnan kanssa. Muutama haastatelluista 

kertoi työnsä liittyvän enemmän johonkin toiseen yksikköön kuin tähän tutkimukseen 

kuuluvaan yksikköön. Yksi haastatelluista kertoi mieltävänsä esimiestyön koko henkilös-

töä koskevaksi eikä pelkästään johtajia koskevaksi. Lähijohtajat olivat kahdelta eri tulos-

alueelta. Moniammatillisen yhteistyön rakenne nähtiin vaihtelevana ja tulosyksikkörajat 

sairaalassa koettiin yhteistoimintaa osittain vaikeuttavaksi asiaksi. Osa lähijohtajista sai 

yhteistyötä koskevista asioista oleellista tietoa yksittäisiltä sairaanhoitajilta liittyen osas-

ton sulkuihin ja supistettuun toimintaan. Lähijohtajien moniammatillinen yhteistyö näh-

tiin suurelta osin keskusteluna yhteistä toimintaa koskevista asioista.   

Miellän työni koko henkilöstöä koskevaksi enkä niinkään meidän johtajien kesken.  
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Lähijohtajien mukaan moniammatillinen yhteistyö terveydenhuoltoalalla on haastavaa, 

laajaa sekä välttämätöntä. Asiakkailla on yhä monimutkaisempia ongelmia eivätkä am-

mattilaiset selviä niiden ratkaisemisesta ilman toisiaan. Työ sisälsi paljon muuttuvia teki-

jöitä sekä ennalta arvaamattomia haasteita. Lähijohtajien työtä vaikeuttaa eri yksikköjen 

toimintojen erilaisuus ja henkilökunnan laajuus. Lähijohtajien yhteistyöhön vaikutti 

omalla toiminnallaan myös sairaalan muu henkilöstö, kuten lähijohtajat, monet eri eri-

koisalan lääkärit, sairaalahuoltajat, fysio-, toiminta- ja jalkaterapeutit, sairaanhoitajat, lä-

hihoitajat sekä sosiaalityöntekijä. 

Tää on hirveen laaja tää kokonaisuus ja siinä on paljon muuttuvia tekijöitä. 

 

Yhteistyön tavoitteeksi lähijohtajat kokivat potilaan optimaalisen hoidon. Ilman toisten 

ammattiryhmien keskinäistä yhteistyötä potilaan optimaalinen hoito ei onnistuisi. He 

kaikki tarvitsevat toistensa erikoisosaamista ja jokaisen panos on yhtä lailla tärkeä.  

Kukaan meistä ei pysty yksin hoitamaan potilaita. 

 

Vastaajat uskoivat moniammatillisen yhteistyön olevan kehittävää puolin ja toisin. Eri 

ammattiryhmien yhteistyössä toisilta opitaan paljon ja yhteistyössä syntyy uutta tietoa. 

Moniammatillinen yhteistyö on oman alan tiedon jakamista toisten kanssa. Työ koettiin 

kehittäväksi ja omaa ammattitaitoa parantavaksi. 

Jaetaan sitä oman alan tietoa ja osaamista niitten toisten kanssa. 

 

Yhteinen visio, oma rooli yhteistyön jäsenenä sekä omat toimintatavat nähtiin tärkeäksi. 

Oman roolin ymmärtämisen kautta yhteisen vision ymmärtäminen oli helpompaa. Lähi-

johtajat näkivät tehtäväkseen keskustella strategioista ja tavoitteista muiden lähijohtajien 

kanssa. Myös toiminnallisten prosessien tavoitteet koettiin tärkeäksi katsoa yhdessä sa-

moin kuin keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Ylemmän johdon mukaan saaminen yhteisiin 

kehittäviin keskusteluihin koettiin välttämättömäksi. Kaikkien lähijohtajien vastauksista 

ilmeni asiakkaan parhaaksi toimiminen. Vastauksissa viitattiin asiakkaan tai potilaan ase-

man tärkeyteen yhteensä 14 kertaa. Yhteisesti sisäistetty asiakaslähtöinen ajattelutapa 

helpotti osaltaan yhteistyötä. 
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Asiakashan siinä on keskiössä. Hänen parhaaksi kaikki työskennellään että saa-

haan osaaminen kuntoon. 

 

Lähijohtajien työhön kuului paljon päätöksentekoa ja työtehtävien jakoa. Vastauksien 

mukaan lähijohtajat päättivät hoidon linjauksista yleensä yhdessä mutta viime kädessä 

päätökset tulivat ylemmän johdon kautta. Aiheesta riippuen asioita käytiin läpi joko lää-

kärijohtajien tai hoitotyön johtajien kanssa. Päivittäinen työnjako tehtiin omassa yksi-

kössä omien alaisten kesken. Hoitolinjoista keskustelua pidettiin yleensä ottaen tärkeänä 

työn suunnittelun kannalta. Hoitotyön lähijohtajat neuvottelivat yhteisistä hoitolinjoista 

lääkäreiden kanssa. Lähijohtajilla oli olemassa paljon erilaisia yhteisiä käytäntöjä, joita 

ei ollut kirjattu mihinkään. Toisille lähijohtajille esitettiin paljon erilaisia näkemyksiä ja 

toiveita omasta näkökulmasta. Lähijohtajat kokivat tärkeäksi, että jokainen hoiti oman 

toimintakenttänsä. Yhteisiin linjoihin liittyen lähijohtajat neuvottelivat paljon keskenään 

käytännön asioista, kuten esimerkiksi huonejärjestelyistä ja vastaanottoajoista ja yhteis-

työlle oli olemassa tietyt raamit.  

Hoitolinjoista käydään keskustelua kaikkien meidän esimiesten kans. Siinä ne isot 

linjat päätetään tavallaan. 

 

5.1.2 Konkreettisesti yhdessä 

 

Työ lähijohtajatasolla on itsenäistä mutta myös paljon yhteistyötä vaativaa. Lähijohtajat 

olivat melko itsenäisiä omiin perustehtäviinsä liittyen, mutta suurempiin päätöksiin liit-

tyvissä asioissa eivät pystyneet päättämään asioistaan yksin. Päätöksiä tehtiin yhdessä eri 

lähijohtajaryhmien kesken. Yhteistyö oman ammattiryhmän kanssa oli tiiviimpää kuin eri 

ammattiryhmän lähijohtajan kanssa. Oman yksikkönsä vastuuasioissa lähijohtaja toimi 

selvästi johtajana ja oli alaistensa avainhenkilö. Lähijohtajat pitivät tärkeänä toisten lähi-

johtajien tapaamista ja vuorovaikutus toisten kanssa koettiin helpoksi. 

Yhteistyötä tehdään paljon keskustelemalla terapeuttien esimiehen kanssa ja toki 

toisten yksiköitten osastonhoitajien, apulaisosastonhoitajien ja tietenki ylihoitajan 

kanssa. 

 

Jokaisen rooli koettiin tärkeäksi ja jokaisen työllä ymmärrettiin olevan oma tavoite. Yh-

teisesti sovitut tavoitteet ohjasivat toimintaa ja päätöksentekoa.   
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Käydään myös lääkärijohdon kanssa ne keskustelut koska se vaikuttaa siihen 

kaikkien työhön ja että yhteistyössähän niistä asioista pittää päättää.  

 

Haastateltavilla oli paljon erilaisia palavereita, mutta yhteisiä palavereita tutkimuksessa 

haastateltavilla lähijohtajilla ei keskenään ollut. Lähijohtajat kokoontuivat moniin muihin 

palavereihin suhteellisen säännöllisesti. Arjessa korostui hoitoprosessien hallinta yhteis-

työn keinoin. Suurin osa kaipasi yhteisiä tapaamisia juuri tämän ryhmän kanssa. Pieni osa 

tutkimukseen osallistuvista lähijohtajista kokoontui säännöllisesti keskenään. Palave-

reissa sovittiin yhteisistä linjauksista ja käytännön asioista molempien osapuolten näkö-

kulmasta.  

Suhteellisen säännöllisesti on näitä tapaamisia sillä isommalla porukalla. 

 

Resurssien hyvä etukäteissuunnittelu koettiin tärkeäksi asiaksi moniammatillisen yhteis-

työn sujumisen kannalta. Osalle resurssien suunnittelu oli yksi oleellinen osa omaa työtä. 

Moniammatillista yhteistyötä hyödynnettiin juuri resurssien suunnittelussa ja osa lähijoh-

tajista teki keskenään enemmän yhteistyötä juuri resurssien suunnittelun vuoksi. 

Hyödynnän yhteistyötä resurssien suunnittelussa, prosessien kehittämisessä, toi-

minnan kehittämisessä.  

 

Moniammatillinen yhteistyö koettiin myös mahdollisuudeksi saada apua toisilta lähijoh-

tajilta. Yhteistyö mahdollisti avun saamiseen ja toisen tukemiseen tilanteissa, joissa tar-

vittiin toistakin mielipidettä. Kaikki lähijohtajat kokivat avun pyytämisen ja saamisen 

helpoksi asiaksi eivätkä pelänneet pyytää apua sitä tarvitessaan. Yhteiseksi tullut toimin-

tamalli koettiin vakaaksi eikä jonkun lähijohtajan lyhyempiaikainen poissaolo vaikutta-

nut kokonaisuuteen.  

On ollu helppo mennä aina toiselta kysymään. 

 

Osaaminen ja osaamisen johtaminen on moniulotteinen kokonaisuus. Onnistunut lähijoh-

tajuus on terveydenhuollon henkilöstökysymyksissä olennainen osa ja menestymisen 

edellytys. Moniammatillinen johtaminen koettiin tutkimuksessa myös vahvasti osaami-

sen johtamiseksi. Johtajuus ja johtamisen rutiinit sekä erilaiset päätökset kohdistuivat 

suoraan tai välillisesti jokaiseen osatekijään ja osatekijöistä kumpuavat yksityiskohdat 
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vaikuttivat suoraan johtamiseen. Lähijohtajat näkivät osaamisen johtamiseen panostami-

sen tärkeänä asiana.  Erilaisten hoitoprosessien etukäteissuunnittelut koettiin tärkeiksi ja 

haasteellisiksi kokonaisuuksiksi.  

Työn kehittämisessä ollaan tehty esimiesten kanssa yhteistyötä elikkä ollaan osas-

totunteja sovittu yhdessä ja vinkattu toisille, että kuka järjestää minkäki osasto-

tunnin ni on voinut tulla toisen ammattiryhmän työntekijät sinne myös. 

 

Lähijohtajien moniammatilliseen yhteistyöhön kuului toiminnan suunnittelu yhteisvoi-

min. Kaikki lähijohtajat mainitsivat yhdessä työskentelyn oleelliseksi osaksi työtään. Toi-

minnan hyvä etukäteissuunnittelu tukee tavoitteellista toimintaa ja auttaa toiminnan arvi-

oinnissa. Toiminnan suunnitteluun kuului muun muassa yksiköiden sulkuajoista ja supis-

tetusta toiminnasta sopiminen. Osallistamalla kaikki mukaan suunnittelemaan, koettiin 

saatavan paljon aikaan. Myös iloisuus ja tekemisen riemu auttoivat asioiden suunnitte-

lussa. Toimintaa pyrittiin suunnittelemaan potilaiden ehdoilla unohtamatta työntekijöitä. 

Osa lähijohtajista suunnitteli toimintaa yhdessä päivittäin, osa harvemmin. Moniamma-

tillinen yhteistyö näkyi päivittäin esimerkiksi hoitajien ja myös potilaiden sijoittelussa. 

Kaksi lähijohtajaa koki toiminnan suunnittelun toisten lähijohtajien kanssa kankeaksi.  

Osastonhoitajan kanssa niin tuota tehhään viikoittain puhelimessa, sähköpostissa 

tai käydään puolin jos toisin eli ne asiat liittyy hyvin paljon henkilöstöön. 

 

5.1.3 Itsensä tiedostaminen 

 

Johtamisroolin lisäksi lähijohtajien työhön kuului paljon muuta työtä. Osalla oma perus-

työ vei lähes kaiken työajan ja osalla oli enemmän aikaa käytössä johtamistyöhön. Oman 

aseman tiedostamisen tärkeys korostui. Neljä lähijohtajaa mainitsi kokevansa erittäin tär-

keäksi sen, että lähijohtaja itse tiedostaa mitä hänen tehtäviinsä kuuluu.  

Että kaikilla olis tiedossa se oma tehtävä esimerkiksi siinä potilaiden sisäänotta-

miseen ja kotiuttamiseen liittyen.  Että ne sujus silleen, ettei siihen tarvi puuttua. 

 

Vastaajat kokivat vastuun kantamista yhtenä moniammatillisen yhteistyön peruspila-

reista. Kaksi tiedonantajaa oli sitä mieltä, että osastonlääkärille kuuluu päävastuu koko 

osaston toiminnasta. Muutama vastaaja koki, että osastonlääkärin viran perustamisen 
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myötä moniammatillisessa yhteistyössä on päästy suuri askel eteenpäin. Yhteiseen vas-

tuuseen kuului käytännön asioista huolehtimista ja sopimista. Tärkeäksi asiaksi vastuu-

asioiden kannalta koettiin osaston sulkujen ja loma-aikojen katsominen yhdessä hyvissä 

ajoin etukäteen.  

Ja sitten, kun kukaan ei tavallaan aiemmin ottanu sitä kokonaisvastuuta mutta nyt 

tämän syksyn aikana me on päästy siinä etteen päin osastonlääkärin myötä. 

 

Lähijohtajat kokivat työnjaon merkittäväksi yhteistyötä helpottavaksi tekijäksi. Vastauk-

sissa mainittiin useampaan kertaan selkeän työnjaon olevan yhteistyötä helpottava asia. 

Osalla lähijohtajista työnkuva oli itsestään selvä, mutta jotkut lähijohtajat kokivat pientä 

epätietoisuutta sen suhteen. Suurin osa oli sitä mieltä, että selkeät työnjakomallit helpot-

taisivat yhteistyötä. Kolme vastaajaa totesi työnjaon löytyvät helposti yhteisestä intra-

netistä ja toivoi kaikkien lukevan ohjeet. Kirjattujen ohjeiden lisäksi lähijohtajilla oli pal-

jon myös yhteisesti sovittuja käytäntöjä, joita ei ollut mihinkään kirjattu. Kaikki lähijoh-

tajat kokivat tärkeäksi hoitaa omaan työhön kuuluvat asiat.  

On sekä kirjattuja ohjeita ja käytänteitä mutta sitte on myös semmosia sovittuja 

asioita joita ei oo kirjattu mihinkään. 

 

5.2 Eettisesti vahvojen ihmisten yhteistyötä 

 

5.2.1 Viralliset rakenteet 

 

Lähijohtajat kokivat, että eri toimintayksiköillä ja ammattiryhmillä selkeästi omat toimin-

tamallinsa. Osa tutkimukseen osallistuneista lähijohtajista työskenteli useammassa eri yk-

sikössä ja joka yksikössä oli oma toimintamallinsa ja yhteistyökuvionsa. Tiedonantajat 

korostivat selkeiden toimintamallien merkitystä yhteistyötä edistävänä asiana. Neljä tie-

donantajaa koki osaston toimintamallin selkeäksi. Kaksi tiedonantajaa kertoi kokevansa 

toimintamallin haasteellisena ja epäselkeänä. He olisivat toivoneet toiminnan olevan sel-

keämpää.  

Siellä on selkeesti määritelty että mitä kaikkee siihen kuuluu ja että mitä tehhään 

ja mitä ite kukin tekkee ja samalla tavalla osaston puolella se toimintahan on it-

sessään hyvin selkee. 
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Lähijohtajat kokivat, että yhteiset sopimukset helpottavat yhteistyötä. He uskoivat, että 

yhteisten toimintavuosien lisäännyttyä yhteiset sopimuksetkin lisääntyvät ja helpottavat 

osaltaan yhteistyötä. 

Ja kun toimintavuosia tullee lissää ni kyllähän ne tietysti semmoset yhteiset sopi-

mukset aina tuppaavat onneksi lisääntymään ja nehän helpottaa sitte yhteistyötä. 

 

Lähijohtajat kokivat yhteistyötä edistäväksi asiaksi yhteiset säännöt ja ohjeet työntekoon. 

Pelisäännöillä tarkoitettiin toimintaa ohjaavia sääntöjä, joiden avulla tietyt vastuut ja vel-

voitteet on sovittu. Yhteistyötä edistää huimasti se, että yhteistyössä laadittujen pelisään-

töjen noudattamiseen sitoutuu koko työyhteisö. 

Tavallaan pelisäännötki pittää olla yhteiset kun tehhään yhteistyötä ja hoidetaan 

sitä yhteistä potilasta. Se kohde on yhteinen. 

 

Tämän tutkimukset lähijohtajat näkivät fyysiset tilansa yhteistyötä edistäväksi asiaksi. 

Kahdeksan (89 %) lähijohtajaa mainitsi tyytyväisyytensä työtiloihin. Tilat mahdollistivat 

toisten näkemisen ja avun pyytämisen. Hyvistä työtiloista johtuen lähijohtajilla oli mah-

dollisuus usein myös välittömän palautteen antamiseen ja saamiseen jo käytäväkeskuste-

luissa. Lähijohtajien mukaan yhteisten tilojen myötä erikoisosaamisen keskittyminen tiet-

tyyn paikkaan oli erittäin myönteinen asia työn sujumisen kannalta. Toisen lähijohtajan 

tavoittaminen toiselta puolelta taloa onnistui puhelimitse tai sähköpostitse, mutta yhteis-

ten tilojen mahdollistama toisen lähijohtajan näkeminen sai aikaan paljon myönteistä. 

Yhteisten fyysisten tilojen myötä myös spontaani keskusteleminen työhön liittyvistä asi-

oista toisten lähijohtajien kanssa koettiin helpoksi ja omaa työtä edistäväksi asiaksi. Hy-

vien fyysisten tilojen myötä toisten tavoittaminen oli helppoa ja toisten lähijohtajien kon-

sultoiminenkin koettiin helpommaksi.  

Ja ihan pelkästään fyysiset tilathan meillä edistää sitä, et meillähän on aikalailla 

työhuoneet lähekkäin ja pystytään sitte äkkiäki näkemään toisiamme. 

 

Lähijohtajat kokivat työyhteisön keskinäisen viestinnän tärkeäksi osaksi moniammatil-

lista yhteistyötä. Hyvän viestinnän koettiin luovan hyvinvointia lähijohtajien keskinäi-
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seen kanssakäymiseen. Jokaiselta toivottiin aktiivista roolia viestinnän pitämiseksi posi-

tiivisena. Lähijohtajat ymmärsivät oman keskinäisen viestinnän toimivan esimerkkinä 

myös johtajatasolta työntekijätasolle. 

Kyllä se keskinäinen vuoropuhelu motivoi ja tuo hyvää oloa. 

 

5.2.2 Hyvä ammatillinen itsetunto 

 

Kuusi tiedonantajaa mainitsi pitkän työkokemuksen olevan eduksi itselleen ja työkump-

paneilleen yhteistyön edistämiseksi. Pitkällä työkokemuksella uskottiin olevan uskotta-

vuuden ja varmuuden tuomaa etua helpottamaan yhteistyötä. Pitkän työkokemuksen 

myötä lähijohtajilla oli tietoa useammasta eri tehtäväkuvasta ja tällä uskottiin olevan 

omaa työtä helpottava vaikutus. Toisten työn ymmärtämisen uskottiin helpottavan osal-

taan omaa työtä. 

Mulla on niin pitkä työkokemus että oon nähny toisten tehtäväkuvaa ja sitte sitä 

kautta ollu tekemisissä niiden kanssa vuosikausia, että tiiän aika paljon.  

 

Iän tuoma kokemus oli myös yhteistyötä helpottava asia. Iän myötä lähijohtajille oli tullut 

erilaisia vahvuuksia, joita pystyi hyödyntämään työelämässä. Lähijohtajat näkivät iän 

tuoman kokemuksen tuovan mukanaan parempia onnistumisen edellytyksiä ja itsevar-

muutta työntekoon. 

Iän myötä on tullut kaikenlaista varmuutta lisää. 

 

Asioista vaikenemista ei pidetty hyvänä keinona moniammatillisen yhteistyön edistämi-

sessä. Lähijohtajat kokivat, että ongelmakohtiin puuttuminen yhdessä oli hyvä keino edis-

tää yhteistyötä. Ongelmiin oli hyvä puuttua avoimesti ketään syyllistämättä. Asioihin yh-

dessä paneutuminen edellytti jokaista tuomaan avoimesti esille itseään askarruttavia asi-

oita. 

Tietysti semmosta rohkeutta puuttua asioihin ja kysyä asioista, se nyt tietysti aina 

helpottaa sitä yhteistyön toteutumista ja sitä tekemistä.  
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Osa lähijohtajista koki yhteistyötä edistäväksi asiaksi tutut työkaverit. Tuttuuden myötä 

työkavereita oli helpompi lähestyä. Tuttujen työkavereiden tiedossa oleva työtapa helpotti 

yhteistyötä. Asioista puhuminen ja yhteistyö muutoinkin koettiin tuttuuden myötä hel-

pommaksi. Tutulta työkaverilta oli helpompi mennä kysymään neuvoa ja tuttua työkave-

ria oli helpompi jopa vähän haastaa.   

Se on tietysti sitte helpompaa se kanssakäyminen ja uskaltaa rohkeesti kysyä ja 

vähän jopa haastaakin niinku positiivisessa mielessä. 

 

5.2.3 Ihmissuhdetaitojen tärkeys 

 

Lähes kaikki lähijohtajat näkivät käytöstavoilla olevan positiivista merkitystä yhteistyö-

hön ja sen edistämiseen. Hyvillä käytöstavoilla uskottiin pääsevän pitkälle ja johtaminen 

itsessään nähtiin melko pitkälle vuorovaikutuksena toisten kanssa. 

Pitkälle pääsee käytöstavoilla ja niihän se on johtaminenki aika pitkälle vuorovai-

kutustaitoja. 

 

Kohtelias viestintätapa ja – tyyli nähtiin edistävänä tekijänä moniammatillisessa yhteis-

työssä. Viestintätyylillä pystyi vaikuttamaan asioihin yllättävän paljon. 

Sähän voit kyllä jo eleilläsi joko suututtaa kollegan tai saada hyvin asiallisia ja 

kantaan ottavia vastauksia. 

 

Hyvät vuorovaikutustaidot nähtiin luonnollisesti yhteistyötä edistävänä taitona. 

Tietysti se on tärkeää, että jaksat olla ystävällinen ja vastata kohteliaasti. 

 

Seitsemän haastateltavaa mainitsi luottamuksen tärkeäksi asiaksi moniammatillisessa yh-

teistyössä. Luottamus koettiin tässä työyhteisössä yhteiseksi voimavaraksi eikä kukaan 

kokenut luottamuspulaa kollegoidensa osalta. Luottamusta arvostettiin paljon.  

Missään vaiheesa en oo kokenut epäluottamusta jotaki kohtaan tai sillä tavalla että 

luottamus on kyllä tärkeä.  
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Lähijohtajien hyvät keskinäiset suhteet koettiin yhteistyötä edistäväksi asiaksi. Kaikkien 

kanssa pyrittiin olemaan hyvissä puheväleissä.  

Oon kokenu, että kaikkien kans on hyvä olla vähintään hyvissä puheväleissä. 

 

Keskinäinen avoimuus helpotti yhteistyötä. Avoimuus edellytti sitä, että asioista pysty-

tään puhumaan ketään syyllistämättä. 

No se on se avoimuus että pystytään puhumaan niistä asioista sillain että niitä ei 

tavallaan käännetä sitte vastaan. 

 

Positiivisen palautteen saaminen koettiin yhdessä erittäin myönteiseksi asiaksi. Positiivi-

nen palaute motivoi jatkamaan työtä hyvin ja panostamaan siihen. Positiivisen palautteen 

jälkeen toisia oli helpompi konsultoida. Positiivisen palautteen saaminen myös työnteki-

jätasolta helpotti yhteistyötä lähijohtajien kesken. Positiivinen palaute lisäsi itsevar-

muutta. Palautetta pyrittiin kysymään ja myös antamaan. 

Ja kun tulee sitten viestiä, että kiitos kun näin hienosti saitte järjestettyä ja kaikki 

hoituu ja saahaan potilaita hoijettua ni se motivoi. 

 

Positiivinen asenne koettiin yhteistyötä helpottavaksi asiaksi. Positiivinen asenne koettiin 

voimavarana, johon pitää panostaa tietoisesti. Positiivisella asenteella uskottiin olevan 

suora vaikutus työn tuloksellisuuteen ja työssä jaksamiseen. 

Kyllä se positiivinen asenne jo helpottaa tätä yhteistyötä 

 

5.2.4 Toisten kunnioittaminen 

 

Lähijohtajat kokivat, että heillä oli hyvä ilmapiiri. Hyvä ilmapiiri koettiin yhdessä yhteis-

työtä edistäväksi asiaksi. Hyvän ilmapiirin myötä kenen tahansa kanssa oli helppo mennä 

juttelemaan. Kanssakäyminen toisten kanssa koettiin helpoksi ja sitä myötä yhteistyötä 

edistäväksi asiaksi. 

Ite nään edistävänä avoimen ilmapiirin et meillä on helppo lähestyä jokkaista esi-

miestä ja helppo mennä keskustelemaan oli oikeestaan asia mikä tahansa. 
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Toisen työn arvostaminen koettiin tärkeäksi asiaksi. Yhteistyö oli moninaista ja tarpeel-

lista. 

Kaikkien työpanosta arvostetaan. 

 

Hyvän yhteistyön perusedellytyksenä lähijohtajat pitivät hyvää ja toimivaa yhteistyötä 

perusterveydenhuollon kanssa. Lisäksi positiivisena asiana koettiin toimivat suhteet eri-

laisten potilasjärjestöjen kanssa. 

Tavallaan jo peruslähtökohta on se hyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 

mikä sielä on…ne on kyllä niitä positiivisia asioita jotka tukee sitä asiaa. 

 

Tiedonantajat kuvailivat työyksikköään mahtavaksi paikaksi. Alaiset ja henkilöstö koet-

tiin ammattitaitoiseksi, mikä teki työstä kaiken kaikkiaan positiivisempaa.  

Koko henkilöstö on niin mahtava, että kertakaikkiaan se on niinku hyvä juttu.  

 

Hyvin toimivan yhteistyön peruspilarina nähtiin jokaisen ammattitaito ja oma osaaminen.  

Se on kaiken kaikkiaan semmonen voimavara se osaaminen mikä sielä on. 

 

Tiedonantajat huomioivat myös toistensa erilaisuuden positiivisena asiana. Erilaisien per-

soonien myötä asioita ajateltiin monelta eri näkökannalta. 

Joskus joku on ihan eri mieltä, joka on loppujen lopuksi ihan hyvä juttu. 

 

5.2.5 Yhteistyön vaaliminen 

 

Lähijohtajat näkivät, että yhteistyötä täytyy vaalia ja sen eteen täytyy tehdä töitä. Lähi-

johtajien keskinäisen yhteisymmärryksen lisääminen edellyttää erilaisia toimia, muun 

muassa hoitajien työnkuvien ja työnjakomallien selkeyttämistä. Yhteistyötä vaalimalla ja 

sen eteen toimimalla lähijohtajat pystyivät löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämisen 

tarpeitaan. Moniammatillinen tiimi antoi mahdollisuuden haastavaan toimintaan. 

Toimet, mitkä tähtäävät yhteisymmärryksen lisääntymiseen niin ne on mun mie-

lestä aika tärkeitä. 
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Lähijohtajat kokivat, että heidän alaistensa käyttäytyminen toisiaan kohtaan vaikutti suo-

raan myös lähijohtajien yhteistyöhön. Sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja sairaalahuol-

tajien keskinäisesti sujuva yhteistyö vaikutti positiivisesti myös lähijohtajien työhön. 

Alaisilta toivottiin yhteistä tahtoa moniammatilliseen ja positiiviseen työhön ja alaisten 

osallistuminen toistensa työpanokseen auttamisroolissa vaikutti positiivisesti lähijohta-

jien omaan työhön.  

Jos tosiaan se tahtotila molemmilla on sama ni sitte sen saa kyllä hyvin pyörimään. 

 

Tiedonantajat pitivät yhteisiä esimieskoulutuksia yhteistyötä edistävänä asiana. Positii-

viseksi asiaksi koettiin, että kaikki eri erikoisalan lähijohtajat ovat samassa koulutuksessa. 

Meitä on aika paljonki koulutettu ja nään tärkeänä että me ollaan kaikki esimiehet 

yhessä siellä koulutuksessa. 

 

Lomien ja viikko-ohjelmien hyvä etukäteissuunnittelu koettiin yhteistyötä edistäväksi 

asiaksi, jossa lähijohtajat kokivat toiminnan kehittyneen vastikään. Kaikkien tuli tietää 

lomansa vähintään kolmea kuukautta aikaisemmin, mikä helpotti toiminnan suunnittelua. 

Aiemmin lomien suunnittelu oli jäänyt liian viime hetkeen. 

Vähän parempaan suuntaan ollaan menossa sulkusuunnitelman kanssa. 

 

5.3 Monen palasen yhteensovittamista 

 

5.3.1 Lähijohtajan rooli 

  

Lähijohtajat kokivat, että moniammatillinen yhteistyö vaatii kaikilta henkilökohtaista si-

toutumista yhteistyöhön. Moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien välillä vaatii 

myös motivaatiota ja aitoa mielenkiintoa toisten ammattiryhmien toiminnasta. Joidenkin 

lähijohtajien osallistuminen yhteisiä asioita käsitteleviin palavereihin koettiin ajoittain 

haasteelliseksi. Yhteisten asioiden yhdessä käsittelemistä pidettiin merkityksellisenä ja 

kaikkien osapuolien osallistuminen yhteisiin palavereihin koettiin tärkeäksi. Yhteisiin pa-

lavereihin osallistumisen uskottiin olevan yhteydessä siihen, miten sitoutunut itse kukin 
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oli työhönsä. Osa lähijohtajista koki haasteelliseksi yhteistyön toisten lähijohtajien 

kanssa. Yhteydenpito oli ollut hankalaa ja sähköpostiin vastaaminen oli ollut nihkeää. 

Säännöllinen ja aktiivinen yhteydenpito koettiin kuitenkin tärkeäksi keinoksi ylläpitää 

motivaatiota. 

Lähetin hänelle tuossa toista vuoden aikana useamman kerran sähköpostia josta-

kin asiasta mutta hän niinku vastas aika nihkeesti. 

 

Lähijohtajat kokivat, että jokaisen lähijohtajan mielenkiinto työhön on erilainen. Kieli ja 

ymmärrys työstä ymmärrettiin yksilölliseksi. Mielenkiinto työtä kohtaan koettiin yhdeksi 

tärkeimmäksi asiaksi yhteistyön onnistumiselle. Jokaisella lähijohtajalla oli kuitenkin 

omat mielenkiinnon kohteensa ja omat tavoitteensa. Lähijohtajat ymmärsivät hyvin in-

tressien eroavaisuudet. Jokaisella lähijohtajalla yhteistyön tarve oli erilainen ja jokainen 

koki, että ilman sitä työnteko ei onnistu. Toisaalta osalla lähijohtajista itse lähijohtajan 

työ ei kiinnostanut niin paljoa kuin kliininen työ eikä lähijohtajan työlle ei jäänyt edes 

aikaa. Intressien eroavaisuudet haastoivat yhteistyötä. 

Oon viimeiseen asti kliinisen työn tekijä ja nautin siitä suunnattomasti. En niin-

kään siitä johtajan tehtävästä. 

 

Lähijohtajien näkemys oli, että jokaisen asenne yhteistyötä kohtaan vaikutti työn suju-

vuuteen. Osa lähijohtajista oli sitä mieltä, että turha varovaisuus pitäisi kitkeä pois ja 

toista voisi lähestyä rohkeammin. Haasteena pidettiin lääkärijohtajien asennetta lähijoh-

tajuuteen. Lääkärijohtajien uskottiin mieltävän työnsä enemmän potilastyöksi kuin lähi-

johtajan työksi.  

Se semmonen lääkärilähijohtajien asenne… niinkun se että valtaosa mieltää kui-

tenkin sen tekemisensä siihen, että tekee sitä potilastyötä. 

 

Lähijohtajat kokivat, että hyvinvoiva työyhteisö kantaa yhdessä vastuunsa työn kehittä-

misestä. Ymmärrys toisen lähijohtajan työstä nousi haastavaan rooliin työn kehittämiseen 

ja yhteistyön vaalimiseen liittyen. Toisen lähijohtajan työn uskottiin olevan yhtä lailla 

haastavaa kuin omakin työ. Lähijohtajat kuitenkin kokivat, että molemminpuolinen työn-

kuvien avaaminen auttaisi ymmärtämään toisen työtä paremmin. Toisen työnkuvan ym-

märtämisellä uskottiin olevan positiivinen vaikutus koko työyhteisön ilmapiiriin. Työn 
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sisällön ymmärtäminen koettiin isoksi ja tärkeäksi asiaksi yhteistyön kannalta. Lähijoh-

tajat kokivat, että toisen työtehtävän ymmärtämisen myötä osaisi itsekin paremmin ar-

vostaa toisen työtä. Työnkuvien avaamisen myötä myös lääketieteen ja hoitotieteen väli-

nen kuilu voisi kaventua. Myös toisten käyttäytymistä olisi helpompi ymmärtää. Yksi 

lähijohtaja oli sitä mieltä, että toisen työn täysi tuntemattomuus eriyttää. Lähijohtajat ko-

kivat, että kaikilla on oma käsityksensä toisen työstä. Yleensä ottaen käsitys toisen työstä 

uskottiin olevan suppeampi mitä se todellisuudessa on.  

Ehkä se ymmärrys siitä toisten tehtävästä on yks iso asia ja sitä kautta ehkä se 

arvostus… aina on pieni kuilu siinä hoitotieteen ja lääketieteen välissä ja niitten 

yhteensovittamisessa on niitä haasteita aina. 

 

Kolme tiedonantajaa mainitsi tärkeäksi asiaksi myös toisen yksikön toiminnan ymmärtä-

misen. Ymmärrys toisen yksikön toiminnasta uskottiin lisäävän lähijohtajien välistä luot-

tamusta ja vähentävän myös epätietoisuutta ja turhaa kyräilyä. Toisen yksikön toiminnan 

avaamisella uskottiin olevan suora yhteys toisen työn arvostamiseen moniammatillisessa 

yhteistyössä. Yksi lähijohtaja koki haasteeksi yhteiset sopimukset yksikköjen välillä. Lä-

hijohtaja peräänkuulutti sitä, että lähijohtajat huolehtisivat alaisiaan toimimaan yhteisesti 

sovittujen sopimusten pohjalta. Haaste liittyi alaisten asenteisiin ja työssä käyttäytymi-

seen. Eri ammattiryhmien kohtaaminen kentällä edellyttää tarvittaessa toisten työhön 

osallistumista tai auttamista.  

Että he tietäisivät, mitä toinen tekee jotta sitten pystyy tietyllä tavalla arvostamaan 

sitä toisen tekemistä. Ehkä helpompi olis lähteä siitä, että ensinnäkin hoitotyön 

esimiehet tietäs toistensa työstä mutta toki pitäs sitte tietää sen lääkärikunnan ja 

lääkärikunta meijän. 

 

Erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen edellyttää erilaista osaamista. Moniammatillisen 

yhteistyön haasteeksi koettiin osaamisen ylläpitäminen. Osaamista haastoivat monet eri 

asiat. Ensinnäkin henkilökunnan vaihtuvuus aiheutti haasteita osaamiseen ja sen ylläpitä-

miseen. Erityisesti oltiin huolissaan erityisosaamisesta alaisten keskuudessa. Erityisosaa-

minen nähtiin oman ammattiryhmän sisällä olevaksi osaamiseksi. Henkilökunnan muu-

tosten vuoksi hiljaisen tiedon ja muiden taitojen siirtyminen koettiin haasteelliseksi. 

Vaihtuvuus aiheutti huolta työn kehittämiseen liittyvissä asioissa.  
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Näissä vaihdoksissa on semmonen väliaikaisuus, että semmosiin kehittämiseen ja 

osaamiseen liittyvät asiat ei välttämättä sit niinku toteudu tai niihin ei tuu niin 

panostettua…rutiiniasioihin kyllä. 

 

5.3.2 Organisaation toiminta 

 

Koko organisaation toiminnassa nähtiin moniammatillista yhteistyötä vaikeuttavia asi-

oita. Palaverirakenne ei tyydyttänyt lähijohtajia. Palavereita oli paljon, mutta suurin osa 

niistä koettiin jopa turhiksi. Tämän tutkimuksen lähijohtajilla ei ollut yhteisiä palavereita 

keskenään. Kuusi lähijohtajaa mainitsi kaipaavansa yhteisiä kokoontumisia jossain muo-

dossa. Lähijohtajat kokivat, että yhteisten palavereiden myötä työtä olisi helpompi toteut-

taa. Palavereiden uskottiin olevan hyödyllisiä sekä lähijohtajien että alaisten kanssa to-

teutettuna. Palavereiden puuttumisen vuoksi lähijohtajat tekivät johtamistyötä kukin 

omalla tyylillään. Yksi haastateltavista mainitsi työnsä ainoaksi negatiiviseksi asiaksi sen, 

että hän näkee toisia lähijohtajia niin harvoin. Hänen yhteistyö tutkimusryhmän lähijoh-

tajien kanssa oli muutenkin muita vähäisempää.  

En näe, että se tarvis olla pelkästään esimiesten palaveri vaan se vois olla koko 

tiimin jossa ois sekä esimiehet että työntekijät. Se on haaste kun sitä ei tällä het-

kellä oo. 

 

Moniammatillisen yhteistyön haasteeksi nousi monimuotoisen toiminnan suunnittelu, ke-

hittäminen ja yhteensovittaminen. Toiminnan suunnittelussa haastetta toi erityisesti työ-

vuorojen suunnittelu. Osa lähijohtajista koki, että toisten lähijohtajien lomien viimetin-

kainen suunnittelu hankaloitti omalta osaltaan toiminnan kokonaissuunnittelua, kuten 

osaston ja leikkaussalien toimintaa. Kehittämishaasteet liitettiin hoitotyön kehittämiseen. 

Osaston sulkuaikojen suunnittelu ja siitä johtuva työntekijöiden sijoittelu aiheutti osalle 

lähijohtajista paineita. Henkilökunnan liikkuminen osastolta toiselle, sulkuaikojen synk-

ronointi ja loma-aikojen yhteensovittaminen aikaansaivat lisää haasteita. Henkilökunnan 

liikkuminen sulkuaikoina aiheutti ristiriitoja myös lähijohtajien välille, mikä taas lisäsi 

omalta osaltaan työn haastavuutta.  

Yksikkö on niin monimuotoinen, niin tässä on nämä sulkuaikojen toiminta. Nämä 

sulkuajat aiheuttavat erilaisia paineita sitte yksikön esimiehiin nähen muista yksi-

köistä käsin.  
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5.3.3 Hoidon linjausten toteuttaminen 

 

Lähijohtajat kokivat, että yhteistyökuvion löytäminen ja sen ylläpitäminen ei ole itses-

täänselvyys. He kokivat yhteistyön haasteelliseksi ja paljon muuttuvia tekijöitä sisältä-

väksi kuvioksi. Hoidon linjauksissa oli otettava huomioon oman yhteistyökuvion lisäksi 

sairaalan yhtenäiset toimintatavat. Yhteisten linjausten tärkeys korostui esimerkiksi siinä, 

jos toiselta osastolta työntekijä siirtyikin toiselle osastolle. 

Mehän ei hirveen paljon voida sinänsä mennä niitten raja-aitojen yli siinä mielessä 

että meillä on kuitenki yhtenäiset toimintatavat läpi talon.   

 

Moniammatillista yhteistyötä haastoivat erilaiset poikkeavat tilanteet, kuten kiire tai yli-

kuormitustilanteet. Osastolle ohjautuvien potilaiden määrä aiheutti nykyisellään säännöl-

lisiä epätasapainoisia tilanteita yksikköön. Kahden lähijohtajan mukaan syynä epätasa-

painoon olivat leikkausten epätasainen jakaantuminen. Osasto oli lähijohtajien mukaan 

ruuhkautunut aina loppuviikosta. Jos kotiutuskunnossa oleville potilaille ei ollut tiedossa 

jatkohoitopaikkaa, haasteet kasvoivat entisestään. 

Siihen vaikuttaa nämä salipohjat minkä verran mitäkin potilaita ohjautuu sinne yk-

sikköön. Tilanne on täällä epätasapainossa. 

 

Osa lähijohtajista koki haasteeksi epäselvän työnjaon lähijohtajien kesken. Nämä lähijoh-

tajat kokivat, että käytännön asioiden järjestely, tiedottaminen ja ylipäätään asioiden huo-

mioon ottaminen jäi monesti yhdelle tai kahdelle lähijohtajalle. Yksi lähijohtaja koki 

haasteeksi sen, että työntekijöillä ei ollut selviä sääntöjä omista töistään, että kuka tekee 

ja mitä tekee. Hän toivoi, että lähijohtajakollegat olisivat aidosti tietoisia siitä, mitä heidän 

alaisensa tekevät.  

Aika paljon yhdelle jää ihan käytännön asioita, järjestelyä, vastuuta ja asioiden 

huomioon ottamista ja tiedottamista...vaiheessa on tämä varmaan se yhteistyö. 

 

Osa lähijohtajista koki haasteeksi epäselvän vastuun jakautumisen. Lähijohtajien työnku-

vaan kuuluvat tehtävät ja vastuu eivät olleet selkeitä kaikille. Lähijohtajan työtä tehtiin 



40 

 

paljon oman työn ohessa ja juuri tämä johtamistehtävään liittyvä vastuu koettiin haas-

teena. Yhteistyön haasteellisuus korostui erityistilanteissa, jolloin vastuun koettiin siirty-

vän liiaksi vain muutamille esimiehille. 

Yleensä oikeastaan aina sellaset tilanteet jotka on normaalista poikkeavia niin ne-

hän ne haastaa sitten ja siinä minun mielestä vastuu jakautuu yksipuolisesti.  

 

Yksi lähijohtaja mainitsi haasteeksi ohjaavien järjestelmien puutteen. Hän koki haasteeksi 

lääkkeiden tauottamiseen liittyvät varmistelut ja kaipasi niihin selkeää yksinkertaista oh-

jetta.  

Meillä on lääkkeiden osalta tämmösiä vanhoja tietämyksiä jotka ei enää piä paik-

kaansa ja sitte jouvutaan aina vähä miettimään että miten se nykyään on. 

 

Lähijohtajat kokivat haasteeksi tiedonkulun. Toisaalta lähijohtajat kokivat helpoksi sen, 

että tietoa pystyi vaihtamaan kasvotusten käytäväkeskusteluissa. Toisaalta juuri käytävä-

keskustelujen vuoksi tieto ei aina siirtynyt kaikille ja aiheutti ongelmia. Kahdenkeskisten 

juttelujen vuoksi myös yhteiset keskustelut lähijohtajien kesken jäivät pois. Osittain itse 

aiheutettu haaste vaikeutti näin yhteisen ymmärryksen löytämistä. Tiedon jakaminen säh-

köpostin välityksellä koettiin helpoksi mutta myös haastavaksi. Haasteena oli sähköpos-

tien runsaus ja sitä myötä tärkeiden viestien hukkuminen muiden joukkoon. Toisaalta 

sähköpostin välityksellä koettiin suurempi mahdollisuus tulla myös väärin ymmärretyksi. 

Asioista tiedottaminen haastoi ajoittain työntekoa ja suunnittelua. Potilaiden ruokahuol-

toon liittyen infokatkos saattoi aiheuttaa sen, että ravinnotta olemaan määrätty potilas oli-

kin saanut erehdyksessä ruoan asiasta tietämättömältä. Tällaiset tilanteet aiheuttivat eri-

mielisyyttä myös lähijohtajien välille. Tiedon puute haastoi keskinäistä yhteistyötä siinä 

mielessä, että yhteisten sopimusten sisällöstä ei pidetty huolta. 

Että tulis ne kaikki näkökulmat siinä samalla kertaa mut jos se toimii niin että sää 

puhut henkilön A kans asiasta, sit sä puhut henkilön B kans asiasta ja sinä ja C, te 

ette koskaan keskustele yhessä.  

 

Haastetta yhteistyöhön lisäsi se, kun osalla lähijohtajista lähijohtajan työ tuli toteuttaa 

oman työn ohessa. Lähijohtajan työhön sisältyi kuitenkin suuri vastuu ja paljon erilaisia 

tehtäviä. Toisaalta lähijohtajan työtä ei koettu niin mielenkiintoiseksi kuin omaa varsi-

naista työtä. Lähijohtajan työnkuvaan nähden aikaa ei ollut käytettävissä tarpeeksi.  
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Se johtajan työtehtävä on niin pieni osa siitä mun viikkotyöajasta mitä mää siihen 

pystyn käyttämään. Kliiniseen työhön menee 90 % mun työajasta kuitenkin.  

 

5.3.4 Tuloksellisuuteen liittyvät tekijät 

 

Lähijohtajat tunsivat riittämättömyyttä tulostavoitteiden ja lainsäädännön vaatimusten 

alla. Tuottavuus suhteessa resursseihin aiheutti haasteita. Tiedonantajat kuvasivat haas-

teita isoiksi ja toivoivat järkevää rahan käyttöä toimintaa suunniteltaessa.  

Kuitenkin tavallaan vaikka siinä samalla rahakirstulla ollaan ni kuitenki sitä pitäis 

osata sillain järkevästi osata yhessä suunnitella sitä. 

 

Vähäiset aikaresurssit haastoivat moniammatilliseen yhteistyöhön paneutumista. Kaikilla 

lähijohtajilla oli omat kiireet, joten yhteisen ajan löytäminen oli koettu vaikeaksi. Lääkä-

rijohtajilla kliinisen työn kiireisyys aiheutti haasteita johtamistyöhön. Yksi lähijohtajista 

mainitsi kärsivänsä siitä, että ei omien kiireiden vuoksi ole muiden lähijohtajien tavoitet-

tavissa.  

Yhteisen ajan sovittaminen on yksi ongelma. Että saataisiin sovitettua esimerkiksi 

jotaki yhteisiä palavereita, joka olis säännöllisesti sillon tällön.   

 

Työyksikön monimuotoisuus haastoi lähijohtajien yhteistyötä monin eri tavoin. Eri am-

mattiryhmillä oli erilaiset toimintakuviot ja lääkäreitä oli useammalta eri erikoisalalta. 

Jokaisen eri erikoisalan lääkärillä oli myös oma tapansa toimia. Toiminta kokonaisuudes-

saan koettiin monen eri toiminnan yhteensovittamiseksi. Lääkäreiden ja hoitohenkilökun-

nan kuuluminen eri tulosalueisiin toi myös vaikeutensa. Eri tulosalueilla oli omat aika-

taulut esimerkiksi yhteisille kokouksille. Lääkärijohdon tullessa eri tulosalueelta kuin 

hoitotyön johto, erilaisia rajapintoja täytyi miettiä. Talon yhteiset ohjeet ymmärrettiin 

myös eri tulosalueilla eri tavalla tai ainakin laitettiin toimeen eri tavoin.   

Sehän on hirveän monen paletin yhteensovittamista tuo toiminta. Siinä on leikot, 

polit, salit ja heräämöt ja vuodeosasto ja jatkohoitopaikat. 
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Lähijohtajien moniammatillista yhteistyötä haastoi henkilökunnan runsas vaihtuminen 

niin lähijohtajien kuin alaisten keskuudessa. Henkilökunnan vaihtumisen vuoksi yhteis-

työn säilymistä ei pidetty itsestään selvänä asiana. Vaihtuvuuden myötä erikoisosaamisen 

pelättiin katoavan. Vaihtuvuuden vuoksi uusien henkilöiden myötä vauhtiin saatu yhteis-

työ katkesi ja uuden kuvion löytäminen vei aina oman aikansa, joka oli pois työn kehit-

tämisestä.  

Haastetta on tai on jo pidemmän aikaa ollu se, että kun ihmiset on vaihtunu ja 

vaihtuu edelleen niin tavallaan se semmonen yhteistyön säilyminen ei oo itsestään 

selvä asia. 

 

Tiedonantajien mukaan lähijohtajien yhteistyö on koko ajan muutoksen keskellä. Muu-

toksia tulee niin käytännön asioissa kuin henkilökunnassa. Muutos koetaan haasteeksi 

mutta positiiviseksi sellaiseksi.  

vaiheessa se sielä on kaiken kaikkiaan vielä ja muuttuu koko ajan. 

 

Potilaiden siirtäminen jatkohoitopaikkaan koettiin myös yhteistyötä haastavaksi asiaksi. 

Jatkohoitoon siirtäminen vaikeutti työtä erityisesti ylikuormitustilanteissa. Jatkohoito-

paikkaa ei kaikille aina järjestynyt tai potilaat eivät muun syyn takia olleet siirtokuntoisia 

suunniteltuna ajankohtana. Osastolle oli kuitenkin aina suunniteltu uusia potilaita sisään 

otettavaksi. Tällaisissa ongelmatilanteissa lähijohtajat kaipasivat enemmän tukea toisilta 

lähijohtajilta tilanteen hoitamiseksi. 

Tai sitte potilaat eivät voineet suunnitellusti vointinsa vuoksi lähteäkään kotiin tai 

jatkohoitoon niin nämä ylikuormitustilanteethan on tietysti haastavia ja sitte toi-

vois että sais niinku kollegoiden tukea.  

 

5.4 Yhteistyön ymmärtäminen 

 

5.4.1 Tavoitteena säännölliset kokoontumiset 

 

Kahdeksan lähijohtajaa näki tärkeäksi moniammatillisen yhteistyön kehittämishaasteeksi 

työn kehittämisen säännöllisten kokoontumisten avulla. Viisi lähijohtajaa mainitsi kai-
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paavansa säännöllisiä yhteisiä palavereita tämän kokoonpanon kanssa. Kolme lähijohta-

jaa koki, että aikaisemmin ollut palaverikäytäntö oli ollut parempi, jolloin yhteisiä ko-

koontumisia oli pidetty. Lähijohtajien mukaan yhteiset palaverit tasapainottaisivat työ-

elämän vaatimuksia ja edistäisivät yhteistyön sujuvuutta. Yhteisten kokousten puuttumi-

nen nähtiin suurimmaksi haasteeksi yhteistyölle. Säännöllisyyden lisäksi kokouksilta toi-

vottiin sisältörikasta, avointa ja asiallista ilmapiiriä sekä jatkuvuutta. Kokouksessa käsi-

teltyihin ongelmakohtiin toivottiin palattavan seuraavassa kokouksessa tarkistusmielessä. 

Kokouksia toivottiin pidettäväksi joko kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Yksi lähijohtaja 

oli tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen kokousten suhteen eikä kaivannut lisää ko-

kouksia. 

Pitäisi lisätä yhteistyötä ja sopia säännöllisiä palavereita. 

 

Niitä yhteisiä foorumeita pitäis olla enemmän tällä kokoonpanolla. 

 

Kokousten sisältöön toivottiin kiinnitettävän huomiota, siten että kokouksissa ei puhut-

taisi asioista, jotka voi lukea viikkotiedotteesta tai sairaalan internet-sivuilta. Yhteisesti 

toivottiin käsiteltävän toiminnan suunnittelun lisäksi strategioita ja tulevaisuuden visioita. 

Kokousten sisällöstä toivottiin etukäteistieto. Työn kehittämiseen liittyvistä asioista kä-

sittelemistä pidettiin oleellisena, kuten esimerkiksi potilaiden tasaisempaa tulomäärää 

osastolle. Palavereista toivottiin napakoita. Useampi lähijohtaja toivoi kokouksiin kutsut-

tavan myös työntekijätasoa, jolloin työntekijät saataisiin sitoutumaan paremmin yhteisiin 

tavoitteisiin. Kaikkien näkemysten kuulemista pidettiin tärkeänä. 

Että katottais porukalla tarkemmaksi se potilaiden tulomäärä. 

 

Yhteisten kokoontumisten avulla lähijohtajat voisivat kokea tällä hetkellä puuttuvaa yh-

teisöllisyyttä. Tällä hetkellä osastonhoitaja hoiti asioita paljon kaikkien lähijohtajien vä-

lillä. Lähijohtajat kokivat, että ihmiset ajattelevat eri tavalla ja toisten osapuolien näke-

myksen kuuleminen avartaisi ja auttaisi ymmärtämään toisten toimintaa paremmin.  Yh-

teisistä tavoitteista keskustelemista pidettiin tärkeänä moniammatillisen yhteistyön suju-

misen kannalta.  

Se ois ihannetilanne, kun ois mahdollisimman säännöllistä ja saatais rakennettua 

sillain se yhteistyö, että asioista voijaan puhua puolin ja toisin. 
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5.4.2 Kollegiaalinen ongelmanratkaisu 

 

Lähijohtajien työ on herkästi omistautumista vain omalle erikoisalalle. Kollegiaalisuus 

nähtiin moniammatilliseen yhteistyöhön oleellisesti kuuluvana asiana ja lähijohtajat kai-

pasivatkin enemmän yhteistyötä eri ammattiryhmien esimiesten kanssa. Kaikilta lähijoh-

tajilta toivottiin ymmärrystä ja auttamishalua myös toisen erikoisalan ongelmiin tarpeen 

vaatiessa. Kollegiaalisuuden lisäämisellä uskottiin olevan vaikutusta osaamisen ja oma-

toimisen aktiivisuuden lisääntymiseen. 

Hän ei sitten ota näihin asioihin lainkaan kantaa, mut minä miellän että tämä on 

kaikkien ihmisten välistä ymmärrystä ja auttamishalua. 

 

Lähijohtajat uskoivat yhteistyön kehittyvän ongelmakohtien avoimella käsittelyllä. On-

gelmia aiheutti toiminnan monimuotoisuus.  Kaksi lähijohtajaa toivoi, että osastolla hoi-

dettavien potilaiden erikoisala pidettäisiin selkeänä eikä osastolla hoidettaisi niin paljon 

monen eri erikoisalan potilaita. Monen eri erikoisalan myötä osastolla kävi monen eri 

erikoisalan lääkäreitä kiertämässä, joilla kaikilla oli oma tyylinsä ja kiertoaikansa. Tämä 

sekoitti osaston päiväjärjestystä ja potilaiden kotiutumiseen liittyviä asioita. Kaikille pi-

täisi saada samat pelisäännöt koskien kiertokäytäntöjä ja osaston aukiolosuunnitelmaa.  

Aika keskeisiä olis yhteiset pelisäännöt. Lääkäreillä pitäis ottaa kantaa justiinsa 

koskien esimerkiksi kiertoja, papereiden kirjoittamista ja sulkujuttuja. 

 

Potilaiden tulomäärä osastolle oli epätasainen ja loppuviikkoa kohti osasto täyttyi, mikä 

aiheutti osalle lähijohtajista turhaa työtä. Yhteisiin ongelmiin toivottiin paneuduttavan 

porukalla avaamalla ongelmat koko prosessina esim. kotiutukseen ja kuormitustilantei-

siin liittyen. Osastonlääkärin ja osastonhoitajan toivottiin johtavan osastoa yhdessä. 

Se ois ihanteellinen tilanne, kun osastonlääkäri ja osastonhoitaja yhdessä johtais 

sitä yksikköä. 
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5.4.3 Tavoitteena kokonaisvaltainen työn hallinta 

 

Lähijohtajien yhdeksi kehittämishaasteeksi nousi toisten lähijohtajien työnkuvan avaami-

nen. Lähijohtajien työnkuvat toivottiin olevan selviä kaikille, jolloin kaikilla olisi myös 

helpompi tietää vastuuseen liittyvät kysymykset. 

Olis hyvä kun ne olis aukikirjoitettu ja sovittu siitä työnjaosta. 

 

Yhteistyön merkittäväksi haasteeksi nähtiin työn kokonaisvaltainen suunnittelu. Työtä 

uskottiin kehitettävän koko ajan, mutta jokainen kehitti sitä omalla sarallaan ja yhteinen 

ote puuttui. Monen eri erikoisalaryhmän siirtyminen osastolle olisi haluttu käsitellä myös 

lähijohtajatasolla suunnitelmallisemmin. Yhdellä lähijohtajalla oli hyvät muistot aiem-

min kokonaisvaltaisesti käsitellystä nopean kotiuttamisen kokonaisuudesta, joka on myös 

tällä hetkellä toimiva toimintamalli. 

Minulla on semmonen tunne, että aika paljon kehitetään ja jokainen kehittää omaa 

palastaan mut sit se yhteinen kehittäminen puuttuu. 

 

Kokonaisvaltainen työn suunnittelu nähtiin toiseksi suurimpana ongelmana lähijohtajien 

työssä. Moniammatillisesti tapahtuvan kokonaisvaltaisen työn suunnittelun uskottiin pa-

rantavan työhyvinvointia ja osaamisen varmuutta. Kokonaisvaltaisuudelta toivottiin po-

tilasprosessien tarkistamista kokonaisuutena ja selkeitä yhteisiä ohjeita esimerkiksi lääk-

keiden tauotukseen liittyen. Potilaiden epätasainen määrä osastolla vaikutti kaikkeen työn 

suunnitteluun. Loppuviikosta tarvittiin enemmän terapeutteja, hoitohenkilökuntaa ja sai-

raalahuoltajia. Työn ja työvuorojen suunnittelu oli epätasapainon vuoksi haastavaa. Myös 

lomien suunnittelussa toivottiin parempaa ennakointia. Kaikkien lomat ja resurssitilanne 

olisi ollut hyvä tietää hyvissä ajoin. Lomat haluttiin tietää puoli vuotta etukäteen.  

Vielä paremmin vois ennakoida, että milloin on lomat ja että mikä on resurssiti-

lanne milläkin puolella. 

 

Lähijohtajat kokivat, että aktiivisempi palautteen pyytäminen ja saaminen kehittäisi yh-

teistyötä. Palautetta voitaisiin kerätä kaikilta eri ammattiryhmiltä. Kriittisen palautteen 
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uskottiin kehittävän, jos se osattiin antaa rakentavasti. Yksi lähijohtaja ehdotti säännölli-

siä kokoontumisia juuri palautteen merkityksessä, jossa annettaisiin avointa palautetta 

sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.  

Se, miten diplomaattisesti annat sitä kritiikkiä, niin siinä on varmasti meillä kai-

killa se kasvamisen paikka.  

 

5.5 Innovatiivinen johtamisosaaminen 

 

Lähijohtajat arvioivat henkilöstöjohtamisen taitojen olevan yksi oleellisimmista taidoista 

tulevaisuuden moniammatillisessa yhteistyössä. Tulevaisuudessa kaivataan motivoitu-

neita johtajia. Lähijohtajan oman motivaation nähdään vaikuttavan kollegojen ja alaisten 

kautta laajasti yhteistyöhön. Motivaatio nähtiin yhtenä toiminnan kehittämisen edellytyk-

senä. Tärkeiksi taidoiksi nähtiin myös sitoutuneisuus ja pitkäjännitteisyys. Pitkäjännittei-

syyden nähtiin olleen jollakin tavalla kateissa viime vuosina henkilöstön muutosten 

vuoksi. Lähijohtajilta vaaditaan aktiivista, innovatiivista ja innostavaa työotetta. Vuoro-

vaikutustaidot nähtiin oleellisena johtajan taitona tulevaisuuden johtamisessa. Työ on jat-

kuvaa vuorovaikutusta ja tunneälyn käyttämistä. Johtajalla tulee olla myös vastuullisuu-

den tuntoa sekä tietoa.  

Tietenki siihen tarvitaan omaa tahtoa ja asennetta ja tämmöstä vuorovaikutusosaa-

mista. 

 

Lähijohtajat näkivät, että tulevaisuudessa lähijohtajuudelta vaaditaan pysyvää muutoksen 

läpiviemistä ja hallintaa. Asiat muuttuvat nopealla aikataululla ja lähijohtaja on usein se, 

joka asioita vie käytäntöön. Lähijohtajat näkivät sukupolvien välisten erojen osaamisen 

tunnistamisen myös omana tulevaisuuden haasteena. Muutoksia täytyy osata viedä läpi 

nopeallakin aikataululla tilanteisiin sopeutumalla ja turvaamalla henkilökunnan ammat-

titaito.  

Me tarvitaan semmosta johtajuutta, että pystytään viedään asioita nopealla aika-

taululla läpi. 

 

Tulevaisuudessa lähijohtajien moniammatillisessa työssä työskentelevä hyötyy substans-

siosaamisestaan. Lähijohtajilta vaaditaan jatkossa yhä korkeampaa koulutusta ja tietoa, 
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johon toimintansa voi perustaa. Lähijohtajan työtä pystyi toteuttamaan vakuuttavammin 

jos itsellään oli omakohtaista kokemusta hoitotyöstä. Ymmärrys potilaan hoitamisesta 

nähtiin etuna lähijohtajana toimimiselle terveydenhuollossa.  

Jonkunlainen kosketuspinta siihen täytyy olla. Kaikkea ei voi kirjoista oppia. 

 

5.6 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Haastatellut olivat toimineet nykyisessä tehtävässä yhdestä vuodesta 15 vuoteen. Keski-

määräinen kokemus lähijohtajana oli 9,4 vuotta. Haastateltavat olivat sekä miehiä että 

naisia. Naisia oli 55 % ja miehiä 45 %. Kaikilla haastateltavilla oli vähintään opistoasteen 

tutkinto suoritettuna. Hoitotyön johtajat olivat sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneita ja 

yksi heistä oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Lääkärit olivat luonnollisesti 

korkeakoulututkinnon sekä vielä erikoistutkinnon suorittaneita. Tämän lisäksi haastatel-

tavat olivat suorittaneet hallinnon koulutusta vaihtelevasti. 

 

Moniammatillinen yhteistyö käsitettiin välttämättömäksi yhteistyömuodoksi terveyden-

huollossa. Eri ammattiryhmien välisessä yhteistyössä tärkeiksi asioiksi nousivat yhteisen 

tavoitteen tunnistaminen ja asiakaslähtöisyys. Lähijohtajat näkivät moniammatillisen yh-

teistyön tärkeinä työkaluina toimivan vuorovaikutuksen ja konkreettisen yhdessä olemi-

sen. Oman aseman tiedostamista ja vastuun merkitystä korostettiin. Erilaiset viralliset ra-

kenteet nähtiin myös välttämättöminä. Tämän tutkimuksen lähijohtajat olivat erittäin tyy-

tyväisiä fyysisiin työtiloihinsa ja ne nähtiin yhteistyötä edistäviksi.  

 

Tämän tutkimuksen lähijohtajilla ei ollut keskenään säännöllisiä kokoontumisia vaikka 

yhteiset foorumit nähtiin yhteistyötä edistävänä asiana. Lähijohtajilla oli työssään kuiten-

kin paljon yhteisiä sopimuksia ja pelisääntöjä. Lähijohtajat näkivät eettisten toimintata-

pojen vahvasti yhteistyötä edistävänä asiana. Hyvä ammatillinen itsetunto ja vuorovaiku-

tustaitojen merkitys edisti tämän tutkimuksen lähijohtajien yhteistyötä. Lähijohtajat ko-
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kivat kuuluvansa eettisesti vahvaan porukkaan, jossa voi rohkeasti olla oma itsensä. Tois-

ten vahvuuksia arvostettiin ja erilaisuus hyväksyttiin. Toisten työtä kunnioitettiin ja yh-

teistyötä haluttiin vaalia. 

Lähijohtajien moniammatillista yhteistyötä haastoivat erilaiset lähijohtajan rooliin liitty-

vät asiat. Haasteena nähtiin lähijohtajien henkilökohtainen motivaatio ja kiinnostus yh-

teistyöhön. Kaikilla lähijohtajilla ei riittänyt aikaa tarpeeksi johtajan työlle. Toisen lähi-

johtajan työn tuntemattomuus ja tehtäväkenttä haastoi myös yhteistyötä. Organisaation 

toiminnassa haasteita toivat palaverirakenteet ja toiminnan suunnittelu. Palavereita oli 

paljon suurella kokoonpanolla ja osa niistä koettiin jopa turhiksi. Toiminnan suunnitte-

lussa koettiin hankaluuksia henkilökunnan työvuorojen, lomien ja osaston sulkuaikojen 

suunnitteluun liittyen. Yhteistyötä vaikeuttavat erilaiset hoidon linjauksiin liittyvät asiat 

ja osalle lähijohtajista koitui selvää haastetta potilaiden kuormitustilanteista osastolla. 

Kuormitustilanteiden ennakoiminen aiheutti hankaluuksia työvuorojen suunnittelussa. 

Kuormittavissa tilanteissa vastuun kantaminen kasautui liian yksipuolisesti vain muuta-

malle lähijohtajalle. Yksikön monimuotoisuus haastoi lähijohtajia. Lähijohtajat tunnisti-

vat toiminnan jatkuvana muutoksen alla toimimiseksi ja toivoivat kollegoilta enemmän 

tukea kuormittavissa tilanteissa. 

 

Tiedonkulku toimi lähijohtajien välillä hyvin. Helpoksi koettu tiedonkulku koettiin osal-

taan myös haasteena. Face to face – keskustelujen vuoksi hyvät ja kehittävät keskustelut 

jäivät usein kahdenkeskisiksi. Lähijohtajat kokivat tarvitsevansa yhteisiä kokoontumisia 

moniammatillisen yhteistyön sujumisen parantamiseksi. Kokouksista toivottiin napakoita 

ja asiallisia. Yhdessä haluttiin käsitellä toimintaan liittyviä tavoitteita, keinoja niiden saa-

vuttamiseksi sekä työssä kohdattuja ongelmia. Kokouksilta toivottiin jatkuvuutta, jotta 

edellisellä kerralla todettuihin ongelmiin oli mahdollisuus palata. Tulevaisuuden lähijoh-

taja nähtiin innovatiivisena, moniammatillista yhteistyötä arvostavana keskustelijana, 

jolla on motivaatiota sekä substanssiosaamista. 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

  

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvailla terveydenhuollon lähijohtajien kokemuksia mo-

niammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista.  Tutkimustulosten mukaan ter-

veydenhuollon lähijohtajat näkevät moniammatillisen yhteistyön yhteistyöksi monen eri 

ammattilaisen kanssa. Tärkeäksi asiaksi moniammatillisessa yhteistyössä lähijohtajat nä-

kevät yhteisen tavoitteen tunnistamisen ja siitä syntyvän yhteistyön tarpeen.  Tutkimus-

tulos on yhdensuuntainen Benderin ym. (2013) kanssa. Benderin ym. mukaan moniam-

matillisessa yhteistyössä eri ammattiryhmät työskentelevät yhdessä yhdistäen eri alojen 

tietotaidon potilaan tai asiakkaan hyväksi. Lähijohtajat ymmärtävät moniammatillisen 

yhteistyön terveydenhuollossa ammattihenkilöiden yhteistyönä, jossa kaikilla on oma 

vastuunsa. Päätöksiä tehdään yhdessä potilaiden parhaaksi moniammatillisen yhteistyön 

ollessa monensuuntaista ja organisaatiorajoja ylittävää (Baggs & Smith 1988, Isoherra-

nen 2012).   

 

Tutkimustuloksissa korostui moniammatillisen yhteistyön laajuus ja haastavuus tervey-

denhuollossa. Lähijohtajien moniammatillinen yhteistyö sisältää paljon muuttuvia teki-

jöitä ja ennalta arvaamattomia haasteita. Yhteisesti sovituille tavoitteille annetaan paino-

arvoa ja ne nähdään toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa helpottavina. Päätöksen-

teko onkin moniammatillisen yhteistyön ydin (Pethybridge 2004). Lähijohtajat toimivat 

moniammatillisesti joko kaksin tai useamman ihmisen kanssa. Ongelmien käsittelyä yh-

dessä pidetään tärkeänä. Lähijohtajat jakavat tietoa toistensa kanssa joko kahdenkeski-

sissä keskusteluissa ja isoimmissa kokouksissa. Tietoa pyritään koko ajan jakamaan tasa-

vertaisesti ja toisten mielipiteitä kunnioitetaan. Toiminta on asiakaslähtöistä, mutta yh-

teistyö kaipaa enemmän suunnitelmallisuutta. Moniammatillisuus ymmärretään proses-

sina, jolle on tunnusomaista asioiden jakaminen, neuvotteleva toiminta ja yhteinen pää-

töksenteko. (Lockhard & Wood 2000, Petri 2010, Isoherranen 2012.) Sairaalan hierark-

kisuus ja vastuiden erilaiset sijoittumiset vaikeuttavat yhteistä päätöksentekoa (Nikkilä & 

Paasivaara 2007). Tutkimuksen mukaan kaikki tiedonantajat kokevat olevansa töissä asi-

akkaan parhaaksi. Yhteisesti sisäistetty asiakaslähtöinen ajattelutapa helpottaa osaltaan 
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yhteistyötä ja asiakastyytyväisyys on hyvä yhteinen tavoite. Yhdessä työskentelevä mo-

niammatillinen tiimi on sitoutunut samaan tavoitteeseen, mistä he kokevat olevansa yh-

teisesti vastuussa (Katzenbach ja Smith 1996, Isoherranen 2012). 

 

Vaikka lähijohtajien työhön sisältyy paljon päätöksentekoa vaativia tehtäviä, tehdään 

suuremmat päätökset aina yhdessä tai ylemmän johdon kautta. Hoitolinjoista keskustelua 

pidetään tärkeänä. Lähijohtajat pitävät tärkeänä omien näkemyksien esiintuomista toi-

mintaan liittyen. Isoherrasen (2012) tutkimus tukee näitä asioita. Isoherrasen mukaan eri 

tieteiden välisessä moniammatillisessa yhteistyössä keskeisessä roolissa ovat yhteiset ta-

voitteet ja linjaukset. Keskustelu potilaiden hoitosuunnitelmista on jatkuvaa. Moniamma-

tillisessa yhteistyössä tulee olla selkeä yhteistyörakenne ja yhteinen päätöksentekopro-

sessi. Päätöksenteko perustuu jokaisen ammattilaisen tiedon integrointiin niin, että rat-

kaisut potilaiden monimutkaisiin ongelmiin löydetään yhdessä. (Isoherranen 2012.) Mo-

niammatillisuuteen kuuluu vuorovaikutussuhteet muiden kanssa ja toiselta saatu tuki 

(Petri 2010). Tämän tutkimuksen lähijohtajat pitävät arvostavat hyviä vuorovaikutustai-

toja ja toisten mielipiteitä. Ylemmän johdon saamista mukaan toiminnan suunnitteluun 

arvostetaan. Lähijohtajalle onkin erittäin arvokasta ylihoitajalta saatu tuki (Hartikainen 

ym. 2010). 

 

Lähijohtajat kokevat selkeän työnjaon merkittäväksi yhteistyötä helpottavaksi tekijäksi. 

Omaa työnkuvaa pidetään selvänä, mutta osa lähijohtajista kokee epätietoisuutta kolle-

goiden työnkuvan suhteen. Kaikki lähijohtajat kokevat tärkeäksi asiaksi hoitaa omaan 

työhön kuuluvat asiat. Aikaisempien tutkimustulosten mukaan moniammatillisessa yh-

teistyössä koko tiimillä on yhteinen vastuu suoritustavoitteista ja toimintatavasta (Kat-

zenbach & Smith 1995). Tutkimuksen mukaan moniammatillinen yhteistyö on konkreet-

tista yhdessäoloa, jossa jokaisen panos on yhtä tärkeä. Oman aseman tiedostamisen mer-

kitys korostuu ja sen koetaan helpottavan yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö koe-

taan ennen kaikkea mahdollisuudeksi, ei uhaksi.  

 



51 

 

Tutkimustuloksissa korostuu osaamisen johtaminen, joka yhdistetään moniammatilliseen 

yhteistyöhön. Lähijohtajien moniammatillinen yhteistyö koetaan monella tapaa osaami-

sen johtamiseksi sillä monet yhteiset päätökset moniammatillisessa yhteistyössä vaikut-

tavat suoraan johtamiseen. Viitalan (2005) mukaan osaamisen johtamisella tarkoitetaan 

yksilöllisiin osaamisiin ja työyhteisölliseen kyvykkyyteen liittyviä toimenpiteitä, joiden 

tavoitteena on varmistaa organisaation nykyinen ja tuleva osaaminen (Viitala 2005). Mo-

niammatillista yhteistyötä edistävissä piirteissä korostuu selkeästi toiminnan hyvä etukä-

teissuunnittelu. Cohen ja Bailey (1997) määrittelevät moniammatillisen yhteistyön kes-

keisiksi elementeiksi tehtävien keskinäisen riippuvuuden, jaetun vastuun ja selkeän 

alasysteemin jossakin suuremmassa systeemissä. Moniammatillisen yhteistyön edelly-

tykset ovat usein myös sen haasteita (Isoherranen 2012). Lähijohtajat pitävät yhteistyötä 

edistävinä asioina organisaation virallisia rakenteita ja kaikille yhtenäisiä käytäntöjä. Tu-

lokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa (Collin ym. 2012, Kuorilehto 

2014). Lähijohtajan työ on hallinnollista työtä, jossa selkeästä organisaatiorakenteesta on 

hyötyä sairaalan monimuotoisessa ympäristössä (Juuti 2003, Weber 2004, Taylor 2004, 

Meier & Hill 2005).  

 

Lähijohtajat kaipaavat yhteisiä kokoontumisia ja selkeitä sääntöjä. Yhdessä sovitut sel-

keät säännöt ja selkeästi jaetut työtehtävät helpottaisivat erityisesti poikkeavissa tilan-

teissa työskentelyä. Aikaisempienkin tutkimusten mukaan aktiivinen vuorovaikutus on 

yhteisten asioiden moniammatillista keskustelua ja päätöksentekoa helpottava keino. Ak-

tiivisessa vuorovaikutuksessa toisten lähijohtajien kanssa lähijohtajat saavat oleellista tie-

toa kollegoiden mielipiteistä. (Ikola-Norrbacka 2010, Hinno ym. 2011.) Aktiivinen vuo-

rovaikutus ehkäisee konfliktien syntymistä ja konfliktien hallintaa pidetään arvostettuna 

moniammatillisessa päätöksenteossa (Macphee ym. 2010). Aktiivisen vuorovaikutuksen 

avulla moniammatillisuuden ydin, yhteinen asiantuntijuus, vahvistuu. Paasivaaran ym. 

(2012) mukaan johtajien entistä aktiivisempi hakeutuminen yhteistyöhön toisten hoito-

työn johtajien kanssa ja vertaistuen hyödyntämien ovat keskeisellä sijalla myös oman 

työn kehittämisessä. Koska omaan työhön rutinoituminen ja sokeutuminen vaikeuttavat 

omien vahvuuksien tunnistamista, omaa toimintaa on hyvä peilata muiden kanssa. Yhtei-

set tapaamiset tarjoavat sosiaalista tukea ja antavat mahdollisuuden oppimiseen. Vuoro-

vaikutus toisten kanssa mahdollistaa ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaihtamiseen 

sekä palautteen saamiseen. Ääneen lausuttu kokemus voi parhaimmillaan saada aikaan 
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prosessin, jossa yksilö ja työyhteisö peilaavat itseään muihin muokaten omia näkemyksi-

ään ja lisäten omaa itseymmärrystään (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009). 

 

Lähijohtajat pitävät hyviä fyysisiä tiloja yhteistyötään edistävänä asiana, mikä on sinänsä 

kokonaan uusi tutkimustulos. Fyysisten tilojen lisäksi lähijohtajat näkevät vahvana sosi-

aalisen vuorovaikutuksen merkityksen. Isoherrasen (2012) mukaan organisaation raken-

teet saattavat olla joskus yhteisen tiedon luonnin tai toimintamallien kehittämisen esteenä. 

Organisaation rakenteilla ja fyysisillä tiloilla on omalta osaltaan vaikutusta siihen, millai-

nen vuorovaikutus lähijohtajien välille muodostuu (Burrell & Dale 2003, Dale 2005, Han-

sen ym. 2007). Materiaalisen tilan merkitystä moniammatilliselle yhteistyölle on tutkittu 

vasta vähän eikä virallisilla rakenteilla ole toistaiseksi todettu olevan suurta merkitystä 

yhteistyön onnistumisen kannalta (Macphee ym. 2010, Clancy ym.2013). Moniammatil-

lisen työryhmän eri asiantuntijat pystyvät työskentelemään nykyisin melko hajallaan tie-

toteknologian ansiosta. Luova ryhmätyö vaatii silti työskentelyä samassa fyysisessä ti-

lassa (Alahuhta 2015). 

 

Lähijohtajat toivovat vastuun tasaisempaa jakautumista. Työkokemus sekä tietoisuus toi-

sen roolista ja vastuusta vaikuttaa moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen (Rekola 

ym. 2005). Tässä tutkimuksessa lähijohtajat kokevat pitkän työkokemuksen olevan yh-

teistyötä helpottava ja ammatillista itsetuntoa kohottava asia. Pitkä työkokemus antaa it-

sevarmuutta ja parantaa uskottavuutta. Hyvään ammatilliseen itsetuntoon liitetään myös 

tietotaito sekä rohkeus puuttua asioihin. Toisen lähijohtajan työnkuvan selkeyttämisen 

uskottaisiin helpottavan omaa työtä ja yhteistyötä. Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväi-

siä Kuorilehdon (2014) tutkimustulosten kanssa. Lähijohtajat näkevät luottamuksen tär-

keänä tekijänä moniammatillisessa yhteistyössä ja myönteisten asenteiden muodostumi-

sessa. Tomasello (2009) on tutkinut paljon yhteistyötä ja hänen mukaansa luottamus on 

yhteistyön ydinasia. Luottamuksen puute voi olla jopa yhteistyön este. Sosiaalinen ja hy-

vät vuorovaikutustaidot omaava johtaja edistää luottamusta. (Kanste 2011, Ruokamo 

2012.)  
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Lähijohtajilla on yhteinen näkemys hyvien käytöstapojen positiivisesta merkityksestä yh-

teistyölle. Viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat koetaan tärkeiksi. Hyvällä 

käyttäytymisellä, avoimuudella ja olemalla luottamuksen arvoinen, pärjää pitkälle. Tut-

kimuksen tulokset ihmissuhdetaitojen tärkeydestä ovat yhteneväiset aikaisempien tutki-

muksien tulosten mukaan. Lähijohtajien keskinäisesti toimivat suhteet myötävaikuttavat 

onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa ja ihmissuhdetaidot nousevat ylivoimaisesti 

tärkeimpään rooliin onnistuneessa moniammatillisessa yhteistyössä (Macphee ym. 2010, 

Clancy ym.2013). Toimiva yhteistyö edellyttää toimivia ihmissuhteita ja hyvää ilmapiiriä 

(Heponiemi 2008). Collinin ym. (2012) mukaan yksilöiden asenteilla voidaan vaikuttaa 

toimintaan paljon. Lähijohtajat pitävät asennetta tärkeänä asiana. Jokaiselta toivotaan po-

sitiivista asennetta. Palautteen antaminen ja saaminen nähdään tärkeänä asiana yhteistyön 

ja itsensä kehittämisen kannalta. Lähijohtajien yhteistyötä edistää vahvasti luottamus toi-

siaan kohtaan.  

 

Moniammatillinen yhteistyö vaatii onnistuakseen vahvaa eri ammattiryhmien keskinäistä 

kunnioittamista ja arvostamista. Suuri painoarvo annetaan kollegoiden työn arvostami-

selle ja toisen kunnioittamiselle. (Hintsala 2005, Ikola-Norrbacka 2010, Clancy ym. 

2013.) Tämän tutkimuksen lähijohtajat kunnioittavat toisiaan. He arvostavat toistensa 

työtä ja osaamista. Lähijohtajat hyödyntävät erilaisuutta, eivätkä yritä toimia sitä vastaan. 

Selitys on yhteneväinen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Omalla sitoutumisellaan 

voi aina korostaa yhteistyön tärkeyttä ja kunnioittaa näin koko tiimiä. Yksittäistä jäsentä 

pitää tukea ja kunnioittaa, jotta hän voi antaa asiantuntijuutensa ja tukensa tiimille. 

(Thylefors ym. 2005.) Keskeisenä asiana moniammatillisessa yhteistyössä nähdään tois-

ten lähijohtajien osaamisen kunnioittaminen ja sitä kautta sujuvan toiminnan edistäminen. 

Tämän tutkimuksen mukaan lähijohtajien toimivalla yhteistyöllä on keskeinen rooli eri-

koissairaanhoidon johtamisjärjestelmässä. Yhteistyötä pyritään edistämään tarkoituksen-

mukaisesti yhteisten esimieskoulutusten ja toiminnan suunnittelun kautta. Lähijohtajat 

olivat tyytyväisiä saamaansa esimieskoulutukseen. Moniammatillinen koulutus on vält-

tämätöntä terveydenhuoltohenkilöstölle, jotta he pystyvät vastaamaan paremmin tervey-

denhuollon tarpeisiin. Yhdessä oppivat terveydenhuollon ammattilaiset myös toimivat 

paremmin yhdessä (Brunt 2014).  
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Moniammatillista yhteistyötä haastaa joidenkin lähijohtajien motivaatio-ongelmat johta-

jan työhön. Motivaatiolla onkin todettu olevan suora vaikutus yhteistyön onnistumiseen 

(Rekola ym. 2005). Motivaatio on merkittävä tekijä kaikille ja oikeudenmukaisuuden ko-

kemus työyhteisössä heijastuu kaikkiin (Collin ym. 2012, Lehtopuu 2012). Tässä tutki-

muksessa osa lähijohtajista koki ongelmaksi, että heidän lähijohtajakollegansa ei ollut 

kiinnostunut johtamisesta, vaan keskittyi enemmän muuhun työhön. Tämä ilmiö on to-

dettu terveydenhuollossa aiemminkin (Tuomiranta 2002).  Lähijohtajilta vaaditaan asen-

teen lisäksi motivaatiota viedä asioita yhdessä eteenpäin.  

 

Lähijohtajat näkevät yhteistyötä heikentävänä asiana henkilökunnan vaihtumisen, jonka 

on todettu olevan yhteydessä toiminnan epäselvyyteen (Collin ym. 2012). Huolta vaihtu-

vuudessa aiheuttaa osaamisen hallintaan liittyvät asiat. Uusiin persooniin tutustuminen 

vie työaikaa ja työn syvällisempi kehittäminen vaikeutuu. Terveydenhuollossa osaamisen 

hallinta ilmenee monesti myös osaamisen jakamisena ja asiantuntijuuden laaja-alaisena 

hyödyntämisenä (Kivinen 2008). Johtavassa asemassa työskentelevien tärkeä  osaamis-

alue on oman johtamistyön kehittäminen (Sutinen 2012). Organisaation toimintaan liitty-

viä yhteistyön haasteita asettavat palaverirakenteet ja toiminnan suunnittelu. Lähijohta-

jilla on paljon kaikenlaisia palavereita. Palavereihin kaivataan maalaisjärkeä. Selkeitä 

sääntöjä hoidon linjauksiin ja lomien ajankohtiin kaivataan. Yhteistyötä haastaa myös 

aika ja ajan puute nähdäänkin yhteistyötä rajoittavaksi tekijäksi. Toisaalta ajanpuute voi 

olla moniammatillisessa yhteistyössä myös kommunikaatiovaikeuksien yhtenä syynä 

(O’Leary ym. 2010).  

 

Isoherrasen mukaan (2012) keskeisiä moniammatillisen yhteistyön haasteita sairaalaor-

ganisaatiossa ovat sovitusti joustavat roolit. Toisaalta joustavat roolit vaativat jatkuvaa 

vuoropuhelua ja sopimista roolirajoista. Terveydenhuolto on jatkuvan muutoksen koh-

teena ja myös lähijohtajan työtehtävät muuttuvat koko ajan (Myllärinen 2014). Lähijoh-

tajien tuleekin jakaa kollegiaalisuutta yhteistyön edistämiseksi (Rekola ym. 2005). Lähi-

johtajien työn tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja organisaatio edellyttää 

lähijohtajilta sitoutumista työhön ja siihen panostamista (Wallin 2012). Ajasta ja henki-

löstöresursseista on terveydenhuoltoalalla jatkuvasti pulaa ja osa henkilökunnasta kokee 
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työn aina kiireisenä ja kuormittavana (Heponiemi 2008). Myös työnjakoon liittyvät käy-

tännöt tulee olla kirjallisesti sovittu ja määritelty (Haapa-aho ym. 2009). Kettunen & Ger-

lander (2013) kiteyttävät moniammatillisen yhteistyön ydintekijät, jonka mukaan ryh-

mällä tulee olla yhteinen käsitys tavoitteista, jota ryhmäläisten työnjako tukee. 

 

Ammattikuntien rajat ylittävän yhteistyön painoarvo päätöksenteon välineenä tulee li-

sääntymään terveydenhuollossa (Nikander 2003). Myös tämän tutkimuksen lähijohtajat 

kaipaavat yhteisiä säännöllisiä kokouksia eri ammattiryhmien lähijohtajien kanssa. Ko-

kouksiin toivotaan käsiteltäväksi yhteisiä asioita ja päätökset halutaan tehdä yhdessä 

kaikkien osapuolien kanssa. Onnistunut moniammatillinen yhteistyö vaatii kaikilta ryh-

män jäseniltä päätöksentekoon osallistumista (Rekola ym. 2005). Lähijohtajien yhteisten 

kokousten järjestäminen on osoittautunut haasteelliseksi muun muassa yhteisen ajan 

puutteen vuoksi. Yhteiselle päätöksenteolle olisi tärkeää löytää omaa aikaa, sillä yhteisten 

päätösten arvo on kasvanut koko ajan niin terveydenhuollon organisaatioiden arjessa kuin 

terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessakin (Horder 1995, Øvretveit 1995). Yh-

teistyön tulee olla vastavuoroista kanssakäymistä ja kumppanuutta yhteisillä säännöillä 

(Seppänen 2005, Laine 2008, Paasivaara & Nikkilä 2010). 

 

Moniammatilliselta yhteistyöltä odotetaan kollegiaalisuutta. Hoitotyön lähijohtajat halu-

aisivat tehdä aktiivisemmin yhteistyötä eri ammattiryhmien lähijohtajien kanssa. Aktiivi-

semman yhteistyön ansiosta päivittäiset rutiiniasiat uskottaisiin olevan helpommin toteu-

tettavia. Osaston kuormitustilanteet toivotaan tasaisemmaksi ja sen kehittämiseen tarvi-

taan kaikkien lähijohtajien panosta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että terveydenhuollon 

kentällä moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen ei ole aina helppoa (Rekola ym. 

2005). Hoitotyön lähijohtajien ja lääkärijohtajien yhteistyö vaatii eri ammattiryhmien 

raja-aitojen madaltamista. Sairaaloissa toimii tänä päivänä vahvoja ja itsenäisiä asiantun-

tijoita ja hoitaja- ja lääkäripuolen hoitaminen on perinteisesti erotettu selkeästi toisistaan. 

(Viitanen & Lehto 2005, Virtanen 2010.) Asianmukainen suunnittelu on toiminnan läh-

tökohta ja työn hyvä organisointi tuo parhaat puitteet toimia organisaation strategian mu-

kaisesti (Nizar 2014).  
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Lähijohtajat kaipaavat tukea kokonaisvaltaiseen työn hallintaan. Selkeyttä kaivataan 

työnjakoon ja vastuun kantamiseen. Selkeämpi tietoisuus toisten lähijohtajien vastuusta 

ja työtehtävistä helpottaisi yhteistyötä. Myös Rekola ym. (2005) toteavat tutkimukses-

saan, että moniammatillinen yhteistyö vaatii ryhmän jäseniltä selkeää työnjakoa sekä vas-

tuun kantamista. Moniammatillisten yhteistyömuotojen implementoimisesta terveyden-

huollon kentälle on vaikea saada otetta (MacMillan 2012) ja kasvaviin haasteisiin vastaa-

minen vaatii organisaatioilta ja sen jäseniltä panostusta yhteistyön lisäämiseksi ja kehit-

tämiseksi (Eloranta  &  Kuusela  2011). Lähijohtajat kokivat kehittävänsä työtä kukin 

omalla sarallaan, mutta yhteinen ote kehittämiseen puuttui. Terveydenhuollon järjestel-

mässä onkin tavanomaista, että eri tieteiden edustajat toimivat yhteisen asian eteen koko-

naisuuttaa palasista (Strijbos 2012). Työn suunnittelu on ajoittain haastavaa ja työtä suun-

nitellaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Hyvä suunnittelu ja organisointi tulee kuiten-

kin pitää johtamistyön peruskivenä (Nizar 2014, Niiranen & Lammintakanen 2014b). 

Tärkeää on ymmärtää myös  työn rajat ja vaatimukset käytännön seurauksien, kuten työ-

peräisen stressin osalta (Tengelin ym. 2011).  

 

Lähijohtajien mukaan tulevaisuuden lähijohtajilta vaaditaan entistä innovatiivisempaa 

otetta johtajan työhön. Haastetta tuo se, mistä löydetään koulutettuja ja innovatiivisia joh-

tajia, joilla on halu organisaatioiden toimintojen kehittämiseen. Myös Lammintakanen & 

Rissanen (2011) näkevät uusien johtajien rekrytoinnin tulevaisuudessa haasteena. Sosi-

aali- ja terveydenhuoltoalan johtaminen nähdään tänä päivänä omana erityisalueena, jossa 

lähijohtajilta vaaditaan entistä enemmän spesifisiä johtamistaitoja sekä heidän työtään tu-

kevaa tutkimustietoa ja koulutusta (Reikko ym. 2010).  

 

Muutokset lähijohtajien toimintaympäristöissä ovat jatkuvina. Asiat muuttuvat nopealla 

aikataululla ja muutosten läpivienti käytännön tasolla koskettaa juuri lähijohtajia. Muu-

toksen hallintaan ja sen ymmärtämiseen tarvitaan arjen toimijoiden yhteinen ymmärrys 

muutoksen merkityksestä (Senge 1990). Muutosten keskellä lähijohtajalta vaaditaan su-

kupolvien välisten erojen ymmärrystä. Sukupolvien välillä on eroja työskentelytavoissa 

(Juuti 2013). Sukupolvien välisillä tavoilla on merkitystä työtehtävien ja -käyttäytymisen 

osalta. Työajan käyttö muokkautuu sukupolvien myötä ja työtä tehdään jatkuvasti eri ta-

valla. Muutosten ja sukupolvien keskellä johtaminen kumuloituu eikä vanhanaikainen 
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johtaminen sovellu nykyaikaan. (Markkula 2011.) Substanssiosaamisen taito nähdään ar-

vokkaana tulevaisuuden lähijohtajan työssä. Osaaminen on merkittävä lähijohtajan omi-

naisuus (Niiranen 2014a).  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nin kriteereiden pohjalta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa arvioi-

daan tutkijan kykyä kuvata tutkimustilanne, aineiston keruu, analyysi sekä tutkimusky-

symysten ja -tulosten vastaavuus. Luotettavuutta arvioidaan uskottavuuden, vastaavuu-

den, siirrettävyyden ja vahvistettavuuden avulla. (Lincoln & Guba 1985.)  

 

Luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt luomaan kattavan kuvan aineistosta ja rapor-

toimaan tutkimusprosessin ja sen aikana tehdyt tulkinnat selkeästi. Olen kuvannut tiedon-

hakuprosessin hakusanat mahdollisimman tarkasti, joka lisää tämän tutkielman luotetta-

vuutta. Aluksi tiedonhakuprosessissa ei ollut mukana viittä vuotta vanhempia artikkeleita, 

mutta syvällisemmän tiedon saamiseksi rajasin myöhemmin hakuni myös vanhempiin 

artikkeleihin. Lisäksi olen käynyt läpi tietokannoista löytyneiden artikkeleiden lähdeluet-

teloita etsien katsaukseen sopivia artikkeleita otsikon perusteella ja muihin tutkimuksiin 

tai julkaisuihin olen viitannut tiedekuntamme ohjeistuksen mukaisesti. Englanninkielis-

ten artikkeleiden käyttö saattaa vaikuttaa luotettavuuteen, koska on aina olemassa riski, 

että olen suomentanut tekstin väärin. Kuitenkin käännökset, joiden oikeellisuudesta en 

ollut selkeästi varma, jätin pois tutkielmastani. Tässä tutkimusprosessissa olen työsken-

nellyt rehellisesti ja tarkasti sekä ollut avoin tulosten julkaisemisessa.  Tutkimuksessa ei 

ole pyritty muodostamaan yhtä totuutta vaan kuvaamaan yhden yksikön lähijohtajien nä-

kemyksiä moniammatillisesta yhteistyöstä terveysalalla. Tutkimusaineiston luotetta-

vuutta voidaan arvioida sillä, miten hyvin tutkija on saavuttanut tutkittavan ilmiön. Ai-

neiston luotettavuutta olisi lisännyt useamman lähijohtajan haastattelu, mutta haastattelu 

saturoitui kuitenkin hyvin ja oli sen vuoksi riittävä. (Polit & Beck 2010.)  
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Uskottavuus tarkoittaa tutkimuksen totuuden osoittamista. Uskottavuus vahvistuu moni-

puolisella tutkimusaineistolla (Denzin & Lincoln 2000). Uskottavuuden varmistamiseksi 

pyrin tavoittamaan haastateltavien todellisuuden mahdollisimman hyvin. Yksilöhaastat-

telu osoittautui hyväksi aineistonkeruumenetelmäksi. Avoimilla teemoilla pystyttiin saa-

maan monipuolista tietoa vähän tutkitusta asiasta. Haastateltavat valittiin sen mukaan, 

joilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta. Jokainen haastattelu litteroitiin sanatarkasti ää-

ninauhalta. Yhdeksän lähijohtajan haastattelut osoittautuivat riittäviksi, koska viimeisim-

missä haastatteluissa monet asiat alkoivat kertaantua. Uskottavuuden lisäämiseksi tulok-

set esitetään autenttisten lainausten siivittäminä.  

 

Tutkimuksen siirrettävyys johonkin toiseen tutkimuskontekstiin ei ollut tämän tutkimuk-

sen ensisijainen tavoite, vaan tutkimuksella pyrittiin ymmärtämään ilmiötä mahdollisim-

man monipuolisesti (Lincoln & Guba 1985). Siirrettävyys edellyttää tutkimusympäristön 

riittävää samankaltaisuutta. Tämän vuoksi tutkimuksessa on kuvattu mahdollisimman tar-

kasti tutkimukseen osallistujat, aineisto ja tutkimuksen kulku. Lukija voi arvioida siirret-

tävyyttä tarkan kuvauksen perusteella, tosin on otettava huomioon, että haastattelutilan-

teet ja niistä saadut tulokset ovat ainutlaatuisia eivätkä täysin siirrettävissä. Siirrettävyys 

on aina arvioitava tilannekohtaisesti. Tutkimuksen tulokset voivat olla siirrettävissä joil-

takin osin vastaaviin moniammatillisiin työryhmiin lähijohtajatasolla julkisessa organi-

saatiossa. 

 

Tutkijan objektiivisuus on tärkeä tekijä tutkimuksen vahvistettavuudeksi (Lincoln & 

Guba 1985). Pyrin koko tutkimusprosessin ajan tietoisesti välttämään omia ennakkoluu-

loja ja – asenteita. Aineisto kerättiin suhteellisen tiiviissä aikataulussa. Aineiston analy-

sointi toteutettiin aktiivisella ja tiiviillä aikataululla, jolloin tutkija oli koko tutkimuspro-

sessin ajan tutkimuksessa sisällä ja kokonaiskuva ilmiöstä pysyi aineistoa käsitellessä 

tuoreena. Pyrin koko ajan korostamaan haastateltavien asiantuntemusta tutkittavasta il-

miöstä. Luotettavuutta lisää myös se, että haastattelu tutkimusmenetelmänä oli tutkijalle 

tuttu aiemmasta kokemuksesta. Tutkimuksella ei pyritä yleistyksiin vaan kuvaamaan lä-

hijohtajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista ter-

veydenhuoltoalalla. (Lincoln & Guba 1985; Hirsjärvi ym. 2013.) Aineiston ja tulosten 
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samankaltaisuudella olen pyrkinyt todistamaan tutkimuksen todellisia tuloksia enkä omia 

käsityksiä. 

 

Tutkijan jatkuva luottamuksellinen suhde tiedonantajiin lisää luotettavuutta (Polit & Beck 

2010). Toisaalta luotettavuus voi kärsiä pienen aineiston vuoksi jos otos ei edusta riittä-

västi ja tasapainoisesti perusjoukkoa (Metsämuuronen 2002, Heikkilä 2010). Tutkittavaa 

ilmiötä pyritään ymmärtämään mahdollisimman monipuolisesti. (Lincoln & Guba 1985.) 

Luottavuuden lisäämiseksi koko tutkimusprosessin ajan tutkija on pyrkinyt arvioimaan 

ratkaisujensa luotettavuutta ja pätevyyttä. Tutkimuksen toteuttaminen ja käytetyt mene-

telmät on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. (Hirsjärvi ym. 2013.) Tutkimuk-

sen vastausprosentti on 100 %, joka on erinomainen. Tutkimuksen otos edusti hyvin pe-

rusjoukkoa, mutta otoksen pieni koko vähentää yleistettävyyttä. Luotettavuutta voi hei-

kentää myös tutkijan tunnettavuus osalle tutkittavista (työpaikka), koska tutkittava saattaa 

tällaisessa tilanteessa muuttaa käyttäytymistään tutkimuskohteena (Polit & Beck 2012).  

 

6.3 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella esitän seuraavat kahdeksan johtopäätöstä. 

 

1. Lähijohtajien moniammatillisella yhteistyöllä on keskeinen merkitys terveyden-

huollon lähijohtamisen kontekstissa.  

 

2. Moniammatillisen yhteistyön ydin on lähijohtajien yhteinen käsitys kokonaisti-

lanteesta, suunnitelmasta ja yhteisestä tavoitteesta. Yhteiseen tavoitteeseen sa-

moilla säännöillä pyrkivät lähijohtajat lisäävät toiminnallaan tehokkuutta ja tu-

loksellisuutta sekä omaa jaksamistaan. 
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3. Moniammatillisessa yhteistyössä tarvitaan hyviä käytöstapoja ja luottamusta. Yh-

teistyö on paljon kanssakäymistä, juttelua, viestintää sekä myös itsestä huolehti-

mista.  

 

4. Tietoisuus omista ja toisten lähijohtajien tehtävistä helpottaa yhteistyötä. Tärkeää 

on tiedostaa oma vastuu.  

 

5. Myös fyysiset tilat voivat edistää yhteistyön sujuvuutta. Fyysisiä tiloja tärkeämpiä 

ovat kuitenkin yhdessä sovitut säännöt ja toimintamallit tavoitteiden saavutta-

miseksi.  

 

6. Hyvällä ammatillisella itsetunnolla varustettu lähijohtaja on miellyttävä työka-

veri. Lähijohtajan työssä tarvitaan tietoa, taitoa ja rohkeutta puuttua asioihin. Tär-

keää on myös tunnistaa omat heikkoudet. Jokainen voi panostaa omalta osaltaan 

olemalla aktiivinen ja antamalla aikaa johtajan työlle.  

 

7. Tämän tutkimuksen lähijohtajat tarvitsevat yhteistyön helpottamiseksi yhteiset 

säännölliset kokoontumiset. Ongelmien ratkominen yhdessä pala palalta on järke-

vää.  

 

8. Hoito- ja lääketieteen välinen kuilu on historiallinen eikä yhteistyö eri ammatti-

ryhmien välillä ole itsestäänselvyys. Moniammatillisuus ammattiryhmien välillä 

tulee olemaan tärkeä ase tulevaisuuden sote-tilanteessa kilpailujen kovetessa.  

 

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Lähijohtajien moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollossa on tutkittu vielä niukasti. 

Yhteistyön tarpeen lisääntyessä aihetta tulisi tutkia lisää. Tämän tutkimuksen perusteella 

voisi ajatella, että lähijohtajien työssä painottuvat eri asiat eri ammattiryhmien välillä. 

Hoitotyön johtajien työ on painottunut enemmän hallinnollisesti lääkärijohtajien työhön 

verrattuna. Ilmiön luonteen selville saamiseksi tarvitaankin lisää laadullista tutkimusta. 
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Näkökulmaa voisi syventää tutkimalla lisää lähijohtajien keskinäisiä arvoja moniamma-

tillisessa yhteistyössä. Hoitotyön johtajien, lääkärijohtajien ja siivoustyön johtajien alai-

set tekevät sairaalassa koko ajan yhteistyötä. Näiden lähijohtajien keskinäisestä yhteis-

työstä en löytänyt yhtään tutkimusta.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella on mahdotonta sanoa enempää hoito- ja lääketieteen vä-

lisestä kuilusta. Ammattiryhmillä on pitkä erilaisuus jo historiallisesti. Olisi kiinnostavaa 

selvittää, millaisia kokemuksia lääkäreillä on työstään lähijohtajana. Erityisesti kiinnos-

taisi, mitä lääkärijohtajan työ sisältää ja minkälaisia arvoja lääkärijohtajat pitävät tärkeim-

pinä. Myös alaisten näkemyksiä lähijohtajien toiminnasta olisi tärkeää tutkia kokonais-

kuvan synnyttämiseksi. Yksistään tämän tutkimuksen perusteella on mahdotonta sanoa 

terveydenhuollon henkilöstön työtyytyväisyydestä, mutta uusien maailmanlaajuisten tut-

kimusten mukaan suomalaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt lähtevät nykyään pal-

jon työstään, koska kokevat työmäärissä ja työoloissa epäoikeudenmukaisuutta. Myös-

kään terveydenhuollon johtaminen ei tyydytä henkilöstöä riittävästi. (Lepäntalo ym. 

2010, OECD 2010, Hayes ym. 2012, Eneh 2012, Aiken ym. 2013.) Yhteistyöhön panos-

taminen parantaa yksittäisen lähijohtajan työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Ongel-

manratkaisu työyhteisössä helpottaa. Tutkimukset olisivat tärkeitä niin potilaan hoidon 

laadun kannalta kuin myös henkilökunnan työtyytyväisyyden parantamiseksi. Edellä 

mainitut tutkimukset olisivat tärkeitä myös terveyspalvelujen kustannusten hillitse-

miseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen myötä myös lähijohtajien toi-

menkuva mahdollisesti muuttuu tulevaisuudessa. 
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LIITE 1 

SAATEKIRJE 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Moniammatillinen yhteistyö on keino tehostaa ja kohdentaa palveluja. Moniammatillisen yhteistyön 

tueksi tarvitaan tutkittavaa tietoa sen kehittämiseen liittyen.  

Opiskelen Oulun yliopistossa terveyshallintotieteen koulutusohjelmassa. Minua kiinnostaa Oulun yli-

opistollisen sairaalan lähijohtajien moniammatillinen yhteistyö ja sen kehittäminen. Opintoni ovat 

Pro gradu – vaiheessa. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää ja kuvata työyksikössänne työskente-

levien lähijohtajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista sitä edis-

tävien ja haittaavien asioiden näkökulmasta.  

Kerään aineiston haastattelemalla yhdeksää (9) erikoissairaanhoidossa työskentelevää lähijohtajaa. 

Haastattelu kestää noin tunnin ja se nauhoitetaan aineiston analysointia varten. Tutkimusaineistoa 

käsittelen luottamuksellisesti. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla moniammatillisen yhteistyön or-

ganisointi helpottuu ja lähijohtajilla on mahdollisuus kehittää johtamisen eri toimintoja. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä on mahdollisuus kieltäytyä missä vaiheessa 

tutkimusta tahansa. Toivon kovasti, että suhtaudut asiaan myönteisesti ja suostut haastateltavakseni. 

Haastattelu toteutetaan marras-joulukuussa 2015 ja tulokset julkaistaan Pro gradussani keväällä 2016. 

Ohjaajana tutkielmalleni toimii lehtori Marjo Suhonen Oulun yliopiston terveysteiteiden laitokselta. 

Ystävällisin terveisin, 

Marketta Anttila 

TtK, TtM – opiskelija 

Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos 

marketta.anttila@student.oulu.fi 

puh. 044-5076607

mailto:marketta.anttila@student.oulu.fi


 

 

LIITE 2 

 

HAASTATTELUTEEMAT 

 

 

 

1. Moniammatillinen yhteistyö 

 

Miten ymmärrät moniammatillisen yhteistyön ja miten se ilmenee työssäsi? 

 

 

2. Lähijohtajien moniammatillista yhteistyötä edistävät ja haastavat tekijät 

 

Mitkä asiat edistävät moniammatillisen yhteistyön toteutumista työssäsi? 

 

Mitkä asiat haastavat moniammatillisen yhteistyön toteutumista omassa työssäsi? 

 

 

3. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen 

 

Miten kehittäisit lähijohtajien yhteistyötä työpaikallasi? 

 

Mitkä asiat näet moniammatillisen yhteistyön suurimmaksi kehittämishaasteeksi? 

 

Millaista johtamisosaamista työpaikallasi tarvitaan tulevaisuudessa moniammatillisen yhteis-

työn kehittämiseksi? 
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Moniammatillinen yhteistyö ja toiminnan 

monimuotoisuus 

Yhteiseen tavoittee-

seen pyrkimistä 

monen eri ammatti-

ryhmän yhteistyötä 

laaja kokonaisuus 

välttämätöntä hoi-

don onnistumiseksi 

uuden tiedon tuotta-

mista 

yhteinen visio 

asiakaslähtöisyys 

hoidon linjaukset 

käytäntöasioita 

vuorovaikutusta 

yhteisiä päätöksiä 

säännöllisiä tapaa-

misia 

resurssien suunnitte-

lua 

avun pyytämistä ja 

saamista 

osaamisen johta-

mista 

toiminnan suunnitte-

lua 

yhteisiä hankkeita 

oman aseman tie-

dostaminen 

vastuun merkitys 

työnjako  

 

 

 

Konkreettisesti yh-

dessä 
Itsensä tiedostamista 
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Lähijohtajien yhteistyötä edistävät asiat 

Viralliset rakenteet 
Hyvä ammatillinen itse-

tunto 

Ihmissuhdetaitojen tär-

keys 

selkeät toimintamallit 

yhteiset sopimukset 

selkeät pelisäännöt 

fyysiset tilat 

hyvä tiedonkulku 

 

pitkä työkokemus 

ikä 

tieto 

rohkeus puuttua asioi-

hin 

tutut työkaverit 

hyvät käytöstavat 

viestintä 

hyvät vuorovaikutus-

taidot 

luottamus 

keskinäiset suhteet 

avoimuus  

asenne 

palautteen merkitys 
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Lähijohtajien yhteistyötä edistävät asiat (jatkuu) 

Toisten kunnioittaminen 
Yhteistyön vaaliminen 

 

hyvä ilmapiiri 

kaikkien työpanoksen ar-

vostaminen 

hyvä yhteistyö peruster-

veydenhuollon kanssa 

mahtava henkilöstö 

kaikkien vahva osaami-

nen 

erilaiset persoonat 

 

 

toimet yhteisymmärryk-

sen lisäämiseen 

hyvä yhteishenki 

yhteiset esimieskoulu-

tukset 

toiminnan hyvä suunnit-

telu 
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  Moniammatillista yhteistyötä haastavat tekijät 

 Lähijohtajan 

rooli 

motivaatio-

ongelmat 

intressit  

asenne  

ymmärrys toi-

sen työstä  

ymmärrys toi-

sen yksikön 

toiminnasta  

osaamisen yl-

läpitäminen  

 

palaveriraken-

teet  

toiminnan 

suunnittelu 

 

yhteistyökuvi-

on löytyminen  

poikkeavat ti-

lanteet  

epäselvä työn-

jako 

vastuun jakau-

tumisen epäta-

saisuus  

ohjaavien jär-

jestelmien 

puute  

tiedonkulku  

lähijohtajuus 

oman työn 

ohessa  

 

tulostavoitteet  

vähäiset aika-

resurssit  

yksikön mo-

nimuotoi-

suus 

henkilökun-

nan vaihtu-

vuus  

jatkuva muu-

tos 

jatkohoitoon 

siirtäminen 

 Organisaati-

on toiminta 

 Hoidon lin-

jausten toteut-

taminen 

 Tulokselli-

suuteen liitty-

vät tekijät 
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 Moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeet 

 Säännölliset kokoontumiset 

yhdessä käsitteleminen 

strategioiden ja visioiden 

suunnittelu 

omien saarekkeiden madal-

taminen 

yhteinen ymmärrys  

yhdessä oleminen 

kaikkien näkemysten kuu-

leminen 

yhteistyö lääkäreiden kanssa 

kaikille yhteinen ymmärrys ja 

auttamishalu  

enemmän yhteistyötä muiden 

lähijohtajien kanssa 

hoidettavat potilasryhmät 

osastonlääkärin ja osastonhoi-

tajan yhteistyö 

potilaiden kotiuttaminen 

lääkäreiden osastokierrot 

tasaisempi potilasmäärä osas-

tolla 

kaikille yhteiset pelisäännöt 

 

 Kollegiaalisuus 
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 Moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeet 

(jatkuu) 

 Kokonaisvaltainen työn 

hallinta 

työnjaon avaaminen 

kokonaisvaltainen proses-

siohjaus 

yhteiset tavoitteet 

yhteisesti sovitut toiminta-

mallit 

potilaiden määrä osastolla 

suunnittelu moniammatilli-

sesti esimiesten kesken 

osaston aukiolosuunnitelma 

lomien suunnittelun kehittä-

minen 

loppuviikon ruuhkat ja työ-

vuorosuunnittelu 

resurssitilanteen ennakointi 

palaute 
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Tulevaisuuden johtamistarpeet 

 

 Muutosjohtaminen 

motivaation merkitys 

sitoutumista ja pitkä-

jännitteisyyttä 

innovatiivisuus 

aktiivinen työote 

kuuntelemisen taito 

vuorovaikutustaidot 

vastuullisuus 

tiedolla johtaminen 

 

jatkuva muutos  

asioiden nopea käsit-

tely 

sukupuolien väliset 

erot 

osaamisen turvaami-

nen 

tilanteisiin sopeutumi-

nen 

 

perusteet toiminnalle 

ymmärrys potilaan 

hoitamisesta 

hoitotyön tausta 

 

 Hyvä henkilöstöjoh-

taminen 

 Substanssiosaami-

nen 


