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ABSTRACT

The aim of this study was to structure the contents of management and leadership 
competence and to describe its development needs in the hospital context of the 
future. In addition, the purpose was to formulate an image of integrated personal 
and organisational management and leadership competence and its development.

The empirical material of this study was collected during February and March in 
2015. The Argument Delphi method was applied as a three-round anonymous process, 
using a web-based questionnaire in every round. A total of 33 Finnish experts were 
recruited for the study. They expertise based on their representation of management 
and leadership, research and training, trade unions, political decision making and 
being students in health sciences and health management.

A systematic literature review was conducted, with a focus on previous research 
on management and leadership competence. The systematic literature review formed 
the basis for the Argument Delphi themes, which were then used to formulate the 
future propositions. 

The findings included the generic elements of management and leadership 
competence in the hospital context. Personal and organization competence were 
seen to be integrated holistically in the development of management and leadership 
competence. The options for management and leadership orientation and organization 
in the future will define the management and leadership competence that is needed, 
and a management career was viewed as a required career path for health care 
professionals.

The theoretical starting points of the study and its empirical findings were used 
to formulate a present-day image that integrated personal and organizational levels 
as well as to propose possible future development paths.

Key words: management and leadership competence, leadership development, hospital 
organization, Argument Delphi
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TIIVISTELMÄ

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella aikaisemman tutkimuksen perusteella 
johtamisosaamisen sisältöjä sekä asiantuntijoiden käsitysten pohjalta johtamisosaa-
misen tulevaisuuden suuntia ja kehittämistarpeita sairaalakontekstissa. Tavoitteenani 
oli luoda yksilö- ja organisaatio-osaamista jäsentävä kuva johtamisosaamisesta ja sen 
kehittämisestä. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin helmi-maaliskuun aikana 2015 argu-
mentoiva Delfoi -menetelmällä kolmikierroksisena ja anonyyminä verkkokyselynä. 
Argumentoiva Delfoi -paneeliin rekrytoitiin 33 suomalaista asiantuntijaa, ja he edus-
tivat johtamistutkijoita, kouluttajia, johtajia eri johtamistasoilta, terveysalan perus- ja 
johtamisopiskelijoita, ammattijärjestöjä sekä poliittisia päättäjiä. Ennen empiirisen 
aineiston keräämistä toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus aikaisemmasta 
johtamisosaamistutkimuksesta, joka toimi perustana argumentoiva Delfoi -kyselyn 
teemojen ja niistä muotoiltujen tulevaisuusväittämien laadinnassa. 

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin johtamisosaamisen geneerinen sisältö 
sairaalakontekstissa. Lisäksi johtamisosaamisen kehittämistä tarkasteltiin integro-
imalla yksilö- ja organisaatio-osaaminen. Johtajuuden vaihtoehtoiset tulevaisuuden 
kehityssuunnat yhdessä johtamisen organisoinnin kanssa linjaavat tulevaisuudessa 
tarvittavaa johtamisosaamista. Johtaminen yhtenä ammattilaisten uravaihtoehtona 
sairaalakontekstissa nousi esiin. Tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien ja empiiristen 
tulosten pohjalta luotiin yksilö- ja organisaatio-osaamisen integroiva kuva nykytilasta 
ja tulevaisuuden suunnista.

Asiasanat: johtamisosaaminen, johtamisen kehittäminen, sairaalaorganisaatio, argumentoiva 
Delfoi
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1 JOHDANTO

1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA

Johtaminen lukeutuu yhdeksi organisaatioiden keskeisistä toiminnoista. Sen avulla 
organisaatio suuntaa kohti asetettuja tavoitteita, kohdentaa resursseja ja toteuttaa pe-
rustehtäväänsä. Johtamista on tutkimuksissa tarkasteltu monista eri lähtökohdista, ja 
tällaisia ovat esimerkiksi ihmisten ja asioiden johtaminen tai organisaation, julkishal-
linnon sekä ammatillisten näkökulmien tarkastelu (Holt 1999; Parry & Bryman 2006; 
Bolden ym. 2011; Rissanen & Hujala 2011; Salminen 2011a; Dinh ym. 2014; Syväjärvi & 
Pietiläinen 2016; Gilbert ym. 2019). Tutkimuskirjallisuudessa johtamista on jäsennelty 
osaamisajattelun näkökulmasta käyttämällä synonyymeinä käsitteitä kompetenssi1 ja 
osaaminen2 (Katz 1955; Lorensen ym. 2001; Sinkkonen & Taskinen 2003a; Sinkkonen & 
Taskinen 2005; Stefl 2008; Bolden ym. 2011; Fennimore & Wolf 2011; Landry ym. 2012; 
Bleich 2018). Kompetenssia kuvataan synonyymeillä kyky, kykenevyys ja pätevyys 
ja osaamisella tarkoitetaan samaa kuin asiantuntemus, hallinta, tietotaito ja taito (htt-
ps://www.suomisanakirja.fi/). Osaamista voidaan kehittää ja harjoitella, mutta siihen 
ei kuitenkaan sisälly persoonallisuutta eikä luonteenpiirteitä (Sydänmaanlakka 2006). 
Kompetenssia voidaan myös tarkastella työntekijän ja työn edellyttämien kykyjen vuo-
rovaikutuksena, joka vaihtelee työympäristön mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaan 
(Ruohotie 2006). Kompetenssi nähdään potentiaalina, joka perustuu yksilön kykyihin 
ja valmiuksiin suoriutua työn asettamista vaatimuksista (Hanhinen 2010). Terveyden-
huollon kontekstissa johtamisosaamisen tutkimuksen lähtökohdat ovat vaihdelleet 
yksilön, profession ja organisaatiokulttuurin näkökulmissa (mm. Torppa 2007; Heik-
ka 2008; Townsend ym. 2012; Straus ym. 2013; Curry ym. 2015; Prenestini ym. 2015). 
Terveyshallintotieteen tutkimuksessa johtamisosaamista on muun muassa tarkasteltu 
osana organisaation tietämyksen hallintaa ja osaamisen kehittämistä (Kivinen 2008), 
sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältöjä, kompetensseja (Heikka 2008) sekä ammatti-
johtamisvalmiuksia (Kujala 2015). Terveydenhuollon johtamisen keskustelussa edellis-
ten tutkimusten lähestymistavat ovat ajankohtaisia toimintaympäristön muutoksissa.

Johtamisosaamistutkimusta on tehty terveydenhuollossa eri tieteenalojen lähtö-
kohdista, mikä näyttäytyy moninaisina painotuksina ja näkökulmina tutkimusten 
lähestymistavoissa. Johtamisteoreettiset lähtökohdat ovat myös vaihtelevia (Dinh ym. 
2014). Tutkimusten kohteena ovat olleet esimerkiksi johtamiskäytäntöjen vaikutus 
hoidon tuloksiin (Garman 2011), tutkimusnäytön ja -tiedon käyttö päätöksenteos-
sa (Guo ym. 2017), johtamisjärjestelmä ja johtajan ammattitausta (Ravnborg Thude 
ym. 2017) sekä johtajaidentiteetin kehittymisen tarkastelu ja tyypittely (Koskiniemi 
ym. 2019; Vistbacka 2019). Terveydenhuollon johtamistutkimuksissa näkökulmat 
ovat vaihdelleet muun muassa lääkäreiden johtamisroolissa (von Knorring ym. 2016; 
Quinn & Perelli 2016; Smits ym. 2016; Snell ym. 2016; Berghout ym. 2017), työhön 
sitoutumisessa (Keller ym. 2019) ja kirurgien johtamistyyleissä (Hu ym. 2016). Hoito-
työn johtamistutkimusta on puolestaan tehty muun muassa transformationaalisessa 

1 competence, competencies
2 knowledge, skills, abilities
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johtamisessa tarvittavasta johtamisosaamisesta (Fischer 2016), yhteistyöstä tutkijoiden 
ja hoitotyön johtajien kesken (Sherman ym. 2013), johtamisen kehittämisohjelman 
vaikutuksesta (Fitzpatrick ym. 2016) sekä keskijohdon roolista jaetun johtajuuden 
implementoinnissa (Joseph & Bogue 2018). Laajempi näkökulma on terveyspalvelu-
jen johtamistutkimuksessa (health service management), jossa on tarkasteltu johtajien 
tarvitsemaa osaamista yli organisaatiorajojen (Brookes 2016; Harrison 2019; Karimi 
2019). Aikaisempi tutkimus on painottunut professio- ja yksilönäkökulmiin, kun taas 
organisaation ja yksilön näkökulmat integroiva tutkimus on jäänyt vähemmälle. 

Johtamiseen vaikuttavat organisaation ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö, 
jotka tuovat erilaisia kehittämispaineita toimintaan ja sen johtamiseen. Ulkoisessa 
toimintaympäristössä johtamisosaamista edellyttävät tekijät liittyvät terveyspalve-
lujärjestelmän, väestön, työvoiman ja osallistamisen lisäämisen kysymyksiin. Or-
ganisaation sisäisen toimintaympäristön kannalta osaamisen, työn ja menetelmien 
kehittämistoimet vaativat johtamisosaamista. Poliittishallinnollinen ja taloudellinen 
ohjaus näkyy terveydenhuollon lainsäädännössä ja rahoituksessa. Sairaanhoito pe-
rustuu lainsäädäntöön, jossa määritellään järjestäminen sekä perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu pitkään tavoitteena muuttaa rakenteita 
ja hallita paremmin kustannuksia. Sitä tavoitellaan kehittämällä johtamiskäytäntöjä, 
palvelujärjestelmän työnjakoa, yhteistyötä sekä rahoitusta (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Maakunta- ja soteuudistus 2018). Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on 
edelleen kesken, mutta kuntien ja kuntayhtymien vapaaehtoinen yhteistyö näyttää 
jatkuvan (Sutinen 2019). Hallitusohjelmassa on sovittu sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen jatkamisesta maakuntamalliin ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisuun 
perustuen (Hakahuhta & Hamunen 2019).

Johtamisympäristön ulkoisista haasteista ikääntyvä ja vähenevä väestö vaikut-
taa palveluihin sekä työvoimaan sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tulevaisuuskatsaus 2018). Myös työ ja siinä vaadittava osaaminen ovat 
murroksessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Tulevaisuudessa johtajat kohtaavat 
haasteita osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa, resurssien kohdentamisessa ja tii-
mien rakentamisessa, mikä on yhteydessä johtajan työhön sitoutumiseen (Gellatly 
ym. 2014; Best ym. 2016; Delgado & Mitchell 2016; Numminen ym. 2016). Uusien 
työntekijäsukupolvien muuttuvat odotukset ja suhtautuminen työhön ovat nähtävis-
sä kansainvälisesti (Hutchinson ym. 2010; Stanley 2010; Piper 2012; Coulter & Fau-
lkner 2014). Kansalaisyhteiskunta ja osallistamisen mahdollistaminen ovat julkisen 
hallinnon vahvistuvia suuntauksia (Heinämäki 2018). Sosiaali- ja terveydenhuollossa 
kansalaisten mahdollisuudet osallistua omaan terveyteen liittyvien päätösten tekoon, 
valintoihin ja palveluihin kasvavat digitaalisten palveluiden kehittymisen myötä (Car-
diff 2014; Charlesworth ym. 2015; Brown & Dewing 2016; Fellows & Edwards 2016; 
Sermeus 2017; Nurmi ym. 2018), ja se vaikuttaa väistämättä johtamiseen (Hargett 
ym. 2017). Myös kansalaiset osallistuvat terveydenhuollon palvelujen suunnitteluun 
asiakasraadeissa ja asiakaspalautetta hyödynnetään toimintaprosessien kehittämises-
sä. Osallistumista on toisaalta edistänyt kansalaisten kasvanut terveystietoisuus ja 
tiedon saatavuus, mutta myös ajattelutavan muutos passiivisesta palvelun/hoidon 
vastaanottajasta aktiivitoimijaksi (Nurmi ym. 2018). Osallisuus omaa terveyttä ja elä-
mää koskevaan päätöksentekoon nähdään oikeutena. 

Terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteitä toimintaympäris-
töinä ja -kulttuureina on kuvattu paljon tutkimuksissa. Sairaaloiden johtamisympä-
ristöä on luonnehdittu autoritaariseksi ja byrokraattiseksi (Kinnunen & Vuori 2005; 
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Wiili-Peltola 2005; Virtanen 2010; Powell & Davies 2012; Nordstrand Berg & Byrkje-
flot 2014; Kaissi & Shay 2016). Sairaalan organisaatiokulttuuria luonnehtivat alalle 
ominaiset erityispiirteet (Kinnunen & Vuori 2005; Isosaari 2008). Nämä organisaa-
tiokulttuurit eivät ole rakentaneet johtamisen yhteistä ja jaettua ymmärrystä vaan 
enemmänkin ylläpitäneet jännitteitä sekä alttiutta konflikteille, joihin liittyvät myös 
ammattijärjestöt (ks. Laiho & Riikonen 2014) ja professioiden valta-asemat (Nugus 
ym. 2010). Johtamisen haasteita voi kuvata myös yhteen kietoutuneisuutena, moni-
muotoisuutena ja keskinäisriippuvuutena (Syväjärvi & Pietiläinen 2016; Vartiainen 
ym. 2018). Sairaalaorganisaatioissa johtajat ovat tyypillisesti jakautuneet ammatti-
ryhmittäin, ja verkostomainen johtamistoiminta on vähäistä (Frenk ym. 2010). Silloin 
yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä tai yhteisesti jaettuja johtamisen periaatteita on vaikeaa 
sopia ja edistää (Nonaka ym. 2000; Kivinen 2008). Johtamisverkostot toimivat myös 
hiljaisen tiedon ja kokemuksen jakamisessa sekä oman johtamistyön reflektoinnissa 
ja itsearvioinnissa ja auttavat johtajia kehittymään johtamistyössä.

Terveydenhuollon johtamisosaamisessa on tunnistettu yhteisiä osaamisen sisäl-
töjä aikaisemmassa tutkimuksessa (Stefl 2008), mutta johtamisosaamisen painopis-
teet vaihtelivat johtamistehtävän mukaan (Landry ym. 2012). Johtamista sairaalaor-
ganisaatioissa on kehitetty kansainvälisten tutkimusten mukaan jaetun johtajuuden 
(Meyers & Costanzo 2015) ja parijohtajuuden (Hemker & Salomon 2016; Ravnborg 
Thude ym. 2017) mukaisina sekä koko johtamisjärjestelmää systemaattisesti uudis-
tamalla (Byrkjeflot & Kragh Jespersen 2014; Nordstrand Berg & Byrkjeflot 2014). Uu-
distukset edellyttävät hyvän suunnittelun, yhteistyön ja koulutuksen lisäksi riittävästi 
aikaa (Meyers & Costanzo 2015). Lisäksi tulevaisuudessa sairaalaorganisaatiot tarvit-
sevat tehokkaampia johtamiskäytäntöjä, päätöksentekoa ja systeemistä ymmärrystä 
sopeutuakseen muuttuviin olosuhteisiin sekä vastatakseen ympäristön odotuksiin 
(Garman ym. 2011; Weberg 2012; Best ym. 2016). Sairaalakontekstissa tarvitaan joh-
tamisosaamisen yksilötarkastelun lisäksi organisaatio-osaamisen tarkastelua ja ny-
kyisten käytäntöjen kehittämistä.

Johtaminen on perinteisesti ollut terveysalan ammattilaisten asiantuntijatyön oheis- 
tai lisärooli ja -tehtävä kokeneelle sekä meritoituneelle saman profession edustajalle 
(Virtanen 2010). Lähitulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan johtajien eläköityminen 
kiihtyy ja tarve uusien johtajien rekrytointiin kasvaa (Lammintakanen 2014; Taylor-Ford 
& Abell 2015; Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). Toisaalta johtamistyön houkuttelevuus, 
arvostus, johtamisuran systemaattinen kehittäminen ja työssä pysyminen on nostettu 
keskusteluun (Lammintakanen 2014; McKinney ym. 2016; Sherman & Saifman 2018). 
Johtamisosaaminen on hankittu eri laajuisilla ja -tasoisilla johtamiskoulutuksilla ja/tai 
työskentelemällä käytännön johtamistehtävissä. Keskeistä ei ole ollut johtajien johta-
misosaaminen eikä tietoperustaa, yhteisiä käsitteitä ja jaettua ymmärrystä ole aina ollut 
riittävästi, mikä näyttäytyy hyvin vaihtelevaksi jääneenä johtamisosaamisena.

Lähitulevaisuuden ja pidemmän tähtäimen muutosvoimia ja -trendejä on pyrit-
ty ennakoimaan, jotta niiden mukanaan tuomiin muutoksiin voitaisiin paremmin 
varautua. Tulevaisuusajattelua tarvitaan nykyistä enemmän terveydenhuollossa ja 
terveystieteissä muun muassa organisaatioiden toiminnan kehittämisen, henkilöstön 
osaamisen, koulutuksen ja terveyspalvelujen arvioinnissa sekä suunnittelussa (Niira-
nen & Lammintakanen 2014; Syväjärvi & Pietiläinen 2016; Vartiainen ym. 2018). Myös 
aikaisempi tutkimus on tuottanut useita erilaisia jäsennyksiä ja osaamisen alueita 
johtamisen näkökulmasta. Terveydenhuollon johtamisen tulevaisuuden osaamistar-
peiksi on nostettu muun muassa muutosjohtaminen, tiimityöskentely ja prosessien 
kehittäminen (Aij ym. 2013; Booker ym. 2015). Uudistuva terveydenhuolto edellyt-
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tää johtamiskäytäntöjen kehittämistä yhdessä tietojärjestelmien käytettävyyden sekä 
johtajien ja henkilöstön riittävän IT-osaamisen kanssa (Neittaanmäki & Kaasalainen 
2018). Tulevaisuudessa tarvittavan johtamisosaamisen sisällön keskustelussa edelliset 
näkökulmat nousevat vahvasti esille.

Tutkimukseni asemoituu terveyshallintotieteen alaan, jossa sovelletaan monitie-
teisesti terveys-, hallinto- ja yhteiskuntatieteitä (Vuori 2005; Niiranen & Lamminta-
kanen 2011). Terveyshallintotiede perustuu hallintotieteen teoreettisille lähtökohdille 
ja tuottaa omaa tutkimuskohdetta sekä substanssia tarkastelevia tutkimuksia jäsen-
tämään teoreettisesti terveyspalveluja rakenteellisissa ja sisällöllisissä uudistuksissa, 
uusiutuvissa johtamiskäytännöissä sekä alan yhteiskunnallisen asemoinnin ja asi-
akkuuksien teemoissa (Niiranen & Lammintakanen 2011). Terveyshallintotieteen 
monimuotoinen paradigma sallii erilaiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 
tutkimukselle (Vuori 2005). Tutkimukseni teoreettisena perustana on kontingenssite-
oria, ja lisäksi olen soveltanut tulevaisuuksientutkimuksen tiedonalaa ja menetelmää 
terveydenhuollon kontekstiin. Tutkimuksessani tarkastelen käsityksiä johtamisesta 
ja johtamisosaamisesta sairaalakontekstissa tulevaisuudessa sekä yhdistän yksilö- ja 
organisaationäkökulmat terveyshallintotieteen lähtökohtiin. Tutkimus lisää tietoa ja 
ymmärrystä systeemisen näkökulman integroinnista johtamisosaamiseen, sen kehit-
tämiseen sairaalaorganisaatiossa sekä tulevaisuusajattelun hyödyntämiseen terveys-
hallintotieteessä. Tätä lähestymistapaa on käytetty harvoin terveyshallintotieteen ja 
terveydenhuollon johtamistutkimuksessa. Tutkimuksen tuottama tieto on tarpeellista 
tulevaisuuden johtamistyön, johtamiskäytäntöjen sekä -rakenteiden uudistamisen nä-
kökulmasta. Tulevaisuuksientutkimuksen menetelmät soveltuvat sensitiivisten, jän-
nitteisten ja kompleksisten kysymysten, kuten johtamisen, tarkasteluun. Myös tutki-
muksen metodologiset valinnat edustavat terveyshallintotieteen ja terveydenhuollon 
johtamistutkimuksessa vähemmän sovellettua menetelmää. 

1.2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella aikaisemman tutkimuksen perusteella 
johtamisosaamisen sisältöjä sekä asiantuntijoiden käsitysten pohjalta johtamisosaa-
misen tulevaisuuden suuntia ja kehittämistarpeita sairaalakontekstissa. Tutkimukseni 
teoreettiset lähtökohdat perustuvat kontingenssiteoriaan, jota sovellan johtamisosaa-
misen, sen kehittämisen, johtamisen orientaation ja johtamisen organisoinnin tarkas-
telussa ja jäsentämisessä. Tavoitteenani on luoda yksilö- ja organisaatio-osaamista 
jäsentävä tulevaisuuden kuva johtamisosaamisesta ja sen kehittämisestä.

Tutkimuksen tehtävänä on
1. soveltaa ja arvioida argumentoiva Delfoi -menetelmän käyttöä johtamisosaa-

mistutkimukseen terveyshallintotieteessä (osajulkaisu I ja yhteenveto)
2. kuvata ja jäsentää johtamisosaamista sekä sen kehittämistä terveydenhuollon 

sairaalakontekstissa aikaisemman tutkimuksen perusteella (osajulkaisu II)
3. muodostaa asiantuntijoiden käsityksistä johtamisosaamisen ja sen kehittämisen 

nykytilan kuva sekä tulevaisuuden suunnat suomalaisessa sairaalakontekstissa 
(osajulkaisu III, IV ja yhteenveto).

Tutkimukseni raportti koostuu yhteenveto-osasta ja neljästä vertaisarvioidusta artik-
kelista. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET 
LÄHTÖKOHDAT

2.1 KONTINGENSSITEOREETTINEN NÄKÖKULMA 
JOHTAMISEN TARKASTELUUN 
SAIRAALAORGANISAATIOSSA

Tutkimuksessani sovellan taustateoriana kontingenssiteoriaa johtamisosaamisajatte-
lun kehityksen jäsentämiseen ja tulkintaan, johtamisosaamisen ja sen kehittämisen 
tarkasteluun sekä johtamisen kysymyksiin sairaalakontekstissa. Organisaatioteori-
oista kontingenssiteoria lukeutuu systeemi- eli järjestelmäteorioihin ja edustaa mo-
derneja teorioita (Harisalo 2009). Keskeisinä tekijöinä on tarkasteltu organisaation 
rakennetta, kokoa ja muotoa sekä samanaikaisesti eriytettävää ja integroitavaa ra-
kennetta (ks. Lawrence & Lorsch 1967). Organisaatiotutkimuksessa pyrkimyksenä on 
ollut löytää systeemiteorian avulla organisaatioille ja johtamiselle yleisiä elementtejä 
ja prosesseja (Scott & Mitchell 1972; von Bertalanffy 2013). Mielenkiinnon kohteiksi 
ovat muodostuneet systeemimallit, avoimet ja suljetut järjestelmät sekä organisaation 
konteksti. Organisaatiot voivat olla suljettuja tai avoimia, ja näistä avoin systeemi on 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (von Bertalanffy 2013). Avoimet 
organisaatiot nähdään omaksuvina organismeina, joiden organisointitavat vaihtele-
vat (Smircich 1983). Tutkimuksessani tarkastelen sairaalaorganisaatiota avoimena, 
toimintaympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa olevana ja siihen mukautuvana 
organisaationa (Kuvio 1).

Johtamiseen ja johtamisympäristöön liittyvistä tekijöistä kontingenssiteoria tarkas-
telee niiden keskinäisiä suhteita ja vaikutuksia. Tarkasteluun ovat tulleet organisaation 
sisäisen näkökulman lisäksi ulkoinen toimintaympäristö ja siellä tapahtuvat muutokset. 
Samalla vuorovaikutus toimintaympäristön kanssa mukauttaa organisaation sisäisiä ra-
kenteita ja toimintoja vastaamaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä (Guillèn 
1994a; Guillèn 1994b; Hanson 1995; Salminen 2011a; Seeck 2012; von Bertanlanffy 2013). 
Tutkimuksessani tarkastelen kontingenssiteoriaa soveltaen johtamiseen liittyvinä teki-
jöinä johtamisosaamista ja sen kehittämistä yksilön ja sairaalaorganisaation näkökul-
mista. Johtamisympäristöön liittyvinä tekijöinä sovellan kontingenssiteoriaa johtamisen 
organisoinnin, orientaation ja toimintaympäristön kehitykseen mukautumisen kannalta.

Johtamisen näkökulmasta kontingenssiteoria on korostanut toimintaympäristön 
ja organisaation vuorovaikutuksen ja vaihtoehtoisuuden merkitystä. Johtamisessa on 
tarvittu aikaisempaa enemmän joustavuutta, eikä johtajalle ole määritelty yhtä oikeaa 
tapaa toimia (Hersey & Johnson 1997). Kontingenssiteoria on näkynyt johtamisessa 
tilannejohtamisen korostamisena, jolloin sopivan toimintatavan valintaa ohjaa joh-
tamistilanne (Hersey & Blanchard 1990; Yukl 2013). Johtajalta tilannejohtaminen on 
edellyttänyt vankkaa johtamisosaamista ja kykyä sen joustavaan hyödyntämiseen. 
Silloin myös johtajien johtamisosaamisen kehittäminen on muodostunut tärkeäksi 
organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tutkimuksessani sovellan kon-
tingenssiteoreettista ajattelua johtamisosaamisen sisältöalueiden tunnistamisessa ja 
kehittämisessä yksilö- ja organisaatiotasoilla. 

Lisäksi johtamista pidetään systeemisestä näkökulmasta yhtenä organisaation osa-
järjestelmänä (Vuori 2005; Drack & Schwarz 2010; Niiranen & Lammintakanen 2011; 
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Rissanen & Hujala 2011; Clark ym. 2013). Tutkimuksessani tarkastelen johtamista 
ja johtamisosaamista sairaalaorganisaation osajärjestelmänä, jonka tarkasteleminen, 
arviointi ja kehittäminen ovat keskeisessä roolissa organisaation mukautumisessa 
toimintaympäristöönsä ja tehtävässään menestymisessä. Kontingenssiteoreettisessa 
ajattelussa kompleksisessa ympäristössä menestyy organisoitumistaan ja organi-
saatiorakennettaan suhteessa ympäristöönsä mukauttava ja muuttava organisaatio 
(Courtright ym. 1989; Donaldson 2001; Juuti & Virtanen 2009). Myös rakenneanalyysi 
perustuu kontingenssiajatteluun, ja sitä on käytetty erottelemaan organisaatiotason 
rakenteiden tarkastelu systeemeistä. Organisoitumisen toteutus esimerkiksi osastoina 
ja matriiseina varioi tuotteiden, tuotantoprosessien ja toimintaympäristön mukaan 
(Guillèn 1994a; Huhtala & Laakso 2006; Seeck 2012). Monimutkaisissa ja erikoistu-
neissa sairaalaorganisaatioissa on kerrostuneita rakenteita ja monia osasysteemejä.

Kontingenssiteoriaan perustuvaa ajattelua on hyödynnetty organisaation sidosryhmi-
en, strategian, päätöksenteon, ongelmanratkaisun ja prosessien tarkasteluun. Organisaa-
tion menestymistä kuvaavat sen toiminta tehokkaana systeeminä sekä kyky saavuttaa sil-
le asetetut tavoitteet ja sidosryhmien ja avainhenkilöiden tyytyväisyys (Donaldson 2001; 
Yukl 2013). Organisaation sidosryhmien merkitystä pidetään tärkeänä (Silèn 2006), ja 
tämän merkityksen ymmärtäminen sisältyy johtamisosaamiseen. Organisaatioissa esiin-
tyvää valtapolitiikkaa ja epävarmuuden hallintaa strateginen kontingenssiteoria tarkas-
telee ennakoinnilla, ennaltaehkäisyllä ja mukautumisella (Hatch & Cunliffe 2013). Pää-
töksenteon ja ongelmanratkaisun näkökulmasta kontingenssiteoreettisena työkaluna on 
päätöksentekopuumalli (Vroom & Jago 1988). Siinä tilanteesta riippuvaisia ominaisuuksia 
ovat päätöksenteon korkealaatuisuus, johtajan tieto ongelmasta, ongelman jäsentynei-
syys, työntekijöiden hyväksymisen merkitys päätöksen toteuttamiseen, organisaation ta-
voitteiden yhdensuuntaisuus, työntekijöiden ristiriidat ja erimielisyydet. Myös prosessien 
tarkastelussa tilannesidonnaiset erot tulevat esiin, kun erilaiset prosessit vaativat erilaista 
johtamista ja johtamiskäytäntöjä tehokkuuden sekä organisaation suorituskyvyn kannal-
ta (Zelt ym. 2018). Terveydenhuollon johtamisosaamisessa on viime vuosina korostettu 
prosessijohtamisen osaamista. Kontingenssiteoria näkyy prosessiajattelussa tarkastel-
taessa tilannetekijöitä organisaation sisällä ja ulkopuolella sekä eri toimijoita (julkiset, 
yksityiset) integroivia prosesseja. Kontingenssiteoreettisen ajattelun soveltaminen jäsen-
tää ja luonnehtii tutkimukseni johtamisosaamiseen, johtamiseen ja sairaalaorganisaation 
kontekstiin liittyviä ilmiöitä.

Kuvat ja kaaviot erillisinä tiedostoina 
 

 

Kuvio 1 Kontingenssiteoria johtamisosaamisen ja johtamisosaamisajattelun kehityksen jäsentämisessä ja 
kuvaamisessa 
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jäsentämisessä ja kuvaamisessa
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2.2 SAIRAALA KONTINGENTTINA JOHTAMISYMPÄRISTÖNÄ

Tutkimukseni kohdistuu johtamisosaamisen ja johtamisen tulevaisuuteen sairaa-
lakontekstissa. Sairaaloita luonnehtivat Suomessa ja kansainvälisestikin samankal-
taisuudet, kuten lääketieteen erikoisalakohtainen organisoituminen, kulttuuriset 
ominaispiirteet ja byrokratia. Ne kaikki vaikuttavat johtamiseen sekä organisaation 
toimintoihin (Wiili-Peltola 2005; Virtanen 2010; Powell & Davies 2012; Nordstrand 
Berg & Byrkjeflot 2014; Kaissi & Shay 2016). Suomalainen julkinen terveydenhuolto 
ja sairaaloiden toiminta on lainsäädännössä määriteltyä, säänneltyä sekä verovaroin 
rahoitettua. Johtaminen sairaaloissa on perustaltaan julkisen toiminnan johtamista, 
vaikka piirteitä ja käytäntöjä liike- sekä yritysjohtamisesta on sovellettu monimutkais-
tuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä (Ikola-Norrbacka & Lähdesmäki 
2011; Niiranen & Lammintakanen 2011; Salminen 2011a; Rider ym. 2018; Yli-Viikari 
& Pasanen 2018). Johtamisessa tarvitaan tietoa työkaluksi, joka auttaa ymmärtämään, 
jäsentämään ja arvioimaan omaa johtamista. Toisaalta tarvitaan tiedon soveltamistai-
toja erilaisiin tilanteisiin, joissa on ymmärrettävä organisaation, yhteisön ja työnteki-
jöiden näkökulmat (Virtanen & Stenvall 2010). 

Sairaalaorganisaatio koostuu monista eriytyneistä ja kontingenteista, organisaa-
tiokontekstiin sidoksissa olevista osajärjestelmistä, jotka toimivat itsenäisesti omista 
lähtökohdistaan johtamisessa ja kehittämisessä (Wiili-Peltola 2005; Viitanen ym. 2007; 
Fältholm & Jansson 2008; Virtanen 2010). Suomalaisten sairaaloiden organisointi ei 
juurikaan ole uudistunut, ja perinteinen organisaatiomalli on vallitseva. Sairaalaorga-
nisaatio perustuu kliiniseen toimintaan, ja se tarkoittaa organisoitumista lääketieteen 
erikoisaloja noudattaen klinikoiksi tai toimialueiksi, joissa ylin johtaja on kyseisen 
alan erikoislääkäri (Viitanen ym. 2007; Virtanen 2010). Sairaanhoitopiirien ylimmässä 
johdossa yhdistyvät luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto. Luottamushenkilöjohto 
valitsee sairaanhoitopiirin toimielimet, jotka puolestaan valitsevat sairaanhoitopiirin 
johtajia erillisten hallintoa koskevien säännösten mukaan (Erikoissairaanhoitolaki 
1062/1989). Pirstaleinen organisaatio ja moniportainen hallinto ovat olleet vahvista-
massa siiloutumista ja näyttäytyneet osaoptimointina, hierarkiana sekä epätyydyttä-
vänä byrokratiana (Tuomiranta 2002; Wiili-Peltola 2005; ks. Viitanen ym. 2007; Kaissi 
& Shay 2016; Syväjärvi & Pietiläinen 2016; Vistbacka 2019). Terveydenhuollon ra-
kenteellisten uudistusten tarvetta on perusteltu talouden lisäksi edellisillä tekijöillä. 

Sairaaloiden organisaatiokulttuurien on todettu ilmentävän erilaisia ulottuvuuksia 
toimintaympäristönsä mukaan painottuen (Kinnunen & Vuori 2005). Vahvat organi-
saatio- ja ammattikulttuurit käyttävät myös valtaa sairaalaorganisaatiossa (Nugus 
ym. 2010). Johtamisen uudelleen organisointi ei ole tuonut selkeyttä, koska johtajien 
työnkuvat, tehtävät ja toimivalta ovat olleet epäselviä sekä päällekkäisiä. Johtami-
nen on perinteisesti liitetty kliiniseen osaamiseen ja taitoon, ei johtamisosaamiseen 
(Tuomiranta 2002; Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005; Viitanen ym. 2007). Kokonai-
suuksien ymmärtäminen ja systeemiajattelu on ollut heikkoa, mikä on vaikeuttanut 
kehittämistoimia koko sairaalan tasolla. Myös tiedonhallinta ja toiminnan kuvaamista 
tuottavat tietojärjestelmät eivät ole olleet riittävän kehittyneitä vastaamaan johtamisen 
tietotarpeita.

Sairaaloissa on tunnistettavissa kolmiportainen johtamisjärjestelmä, jossa on lähi-, 
keski- ja ylin eli strateginen johto (Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005; Rissanen & Hu-
jala 2011). Johtamisjärjestelmään liittyy olennaisena osana keski- ja ylimmän johdon 
johtoryhmätyöskentely (Viitanen ym. 2011; Mikkola ym. 2014). Sairaalan johtoryhmä-
kokouksia on kuvattu tiedonjakamiskeskeisinä, ja organisaatiorakenne näkyi kokous-
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vuorovaikutuksessa (Laapotti 2018). Johtoryhmien tehtävinä pidettiin tiedonvälitystä, 
keskustelumahdollisuuden tarjontaa, operatiivisten johtamistehtävien ja velvollisuuk-
sien koordinointia, tulevaisuuden suunnittelua, päätöksentekoa, konsensuksen saa-
vuttamista, organisaatioon sitouttamisen edistämistä ja kehittymisen mahdollistamista 
(Viitanen ym. 2016). Lähijohtajat kytkeytyivät keskijohdon kautta toiminnan johta-
miseen ja muihin johtamiseen liittyviin tehtäviin (Virtanen 2010; Rissanen & Hujala 
2011). Johtamistehtävät, -vastuut ja päätöksenteko on määritelty organisaatiotasoisesti 
hallintoa koskevissa ohjeissa (Virtanen 2010), eikä yksiköiden johtoryhmillä ole aina 
päätöksentekovastuuta tai -mahdollisuuksia, vaan ne ovat lähinnä johtamisen tukena 
(Viitanen ym. 2016; Laapotti 2018). Päätöksenteko ja tilivelvollisuus eivät ole olleet 
selkeitä, eikä hoitaja- ja lääkäritaustaisten johtajien työnjakoa (Tuomiranta 2002) ja 
yhteistyötä ole kuvattu sairaalan johtamistehtävissä (Viitanen ym. 2007; Virtanen 2010; 
Tevameri 2014). Johtamisen näkökulmasta sairaalaorganisaatiossa johtajina työsken-
televillä ei ole yhtenäistä pätevyys- ja johtamiskoulutusvaatimusta vaan erilaisia, laa-
juudeltaan vaihtelevia johtamiskoulutuksia ja -kokemuksia, joten johtamisosaaminen 
vaihtelee paljon. 

Myös johtajien ja ammattilaisten näkemykset johtamistyön sekä -tehtävien mer-
kityksestä ovat kirjavia, ja väylä johtamistehtäviin on erilainen. Johtamistyö on ollut 
lääkäreille yksi tehtävä kliinisen työn ohessa, ja suhtautuminen johtamistyöhön sekä 
johtamisen arvostaminen on vaihdellut paljon. Tutkimusten mukaan sairaanhoitajat 
ovat olleet paremmin koulutettuja johtamistyöhön verrattuina lääkäreihin (Hurley 
& Hutchinson 2013; Macphee ym. 2014; Herman ym. 2015; Morrow 2015). Sairaa-
la johtamisympäristönä kohtaa monia mukautumistarpeita, vaikka toiminnan ydin 
säilyy. Nykyisin suomalaisten sairaalaorganisaatioiden uudistamispyrkimykset nä-
kyvät integroitumisessa suurempiin yksiköihin kohden prosessimaisesti johdettuja 
organisaatioita (Tevameri 2014; Sjöholm 2018; Tevameri 2018). Vauhdittajana tälle on 
ollut vilkas sairaalarakentaminen, joka on konkretisoinut toiminnan uudistamisen 
tarpeita (ks. Maakuntien tilakeskus 2018). Toiminnan ja hoidon järjestämisessä tavoi-
tellaan prosessiajattelua, jossa rikotaan perinteisiä organisaatio-, yksikkö- ja erikoi-
salarajoja (ks. Liukko ym. 2018). Samalla johtamisjärjestelmiä on uudistettu, mutta 
professioperusteinen ajattelu on edelleen vahvaa. Ulkoisen ympäristön, sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisen, digitalisaation, asiakkaiden sekä työntekijöiden tar-
peiden yhteensovittamisessa tarvitaan uudenlaista johtamisosaamista.

2.3 JOHTAMISTEOREETTINEN KEHITYS 
JOHTAMISOSAAMISEN NÄKÖKULMASTA

Tarkastelen yksityiskohtaisemmin johtamisosaamisajattelun rakentumista ja kehitty-
mistä teollistumisesta nykyaikaan sekä tulkitsen sitä suhteessa johtamisteoreettiseen 
ymmärrykseen johtamisesta ja sen edellyttämästä osaamisesta. Kiinnitän erityisesti 
huomiota kehityskulun muutoskohtiin ja -suuntiin tulkitsemalla, mitä johtamisosaa-
misajattelun kehityksen kannalta kukin tarkastelu-/ajattelutapa on merkinnyt. Sovel-
lan tässä tarkastelussa kontingenssiteorian näkökulmaa johtamisosaamisajattelun ke-
hittymisestä mukautumisena toimintaympäristössä laajasti tapahtuviin muutoksiin, 
ja tarkastelu sisältää sekä konkreettista kehittymistä että tutkimuksen tuomaa ymmär-
rystä. Johtamiseen toimintana ja käytäntöinä ovat vaikuttaneet eri organisaatioteori-
oiden sekä -koulukuntien johtamisajattelun kehitys ja soveltaminen (Guillèn 1994b; 
Bolden ym. 2011; Niiranen & Lammintakanen 2011; Salminen 2011a; Seeck 2012). 
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Johtamisen perinteiset määritelmät sisältävät vaikuttamisen, ryhmän ja päämäärän 
sekä uudemman ajattelun vuorovaikutuksen johtamisesta (Juuti 2006; Parry & Bry-
man 2006) yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Virtanen & Stenvall 2010; Bolden 
ym. 2011; Seeck 2012). Johtamisen lisäksi johtajuudella on ymmärretty kokemusta, 
jota rakennetaan työyhteisössä eikä yksittäisen ihmisen, toimialan tai organisaation 
ominaisuutena (Ropo 2011). Johtajuus on laajentunut käsittämään työelämätilanteet, 
toimijasuhteet ja -kokemukset, verkostot sekä työyhteisöille ja organisaatioille asete-
tut tavoitteet (Syväjärvi & Pietiläinen 2016). Muutosten ja uudistusten näkökulmasta 
se nähdään vuorovaikutuksen ja keskinäisriippuvuuden yhteenkietoutumisena ja 
kompleksisuutena (Vartiainen ym. 2018). Johtamistoimintoja on myös määritelty lii-
ketoiminnan, työn ja työntekijöiden johtamisena sekä tuottoa aikaansaavana resurssi-
en hyödyntämisenä (Drucker 2011). Kuvaan seuraavaksi tarkemmin organisaatio- ja 
johtamisteorioiden kehitystä tulkiten sitä johtamisosaamisen näkökulmasta ja tarkas-
telen johtamista koskevan ymmärryksen ja ajattelun kehittymistä viime vuosisadalta 
nykyhetkeen. 

Johtamistyön eriytyminen ja johtajan yksilölliset ominaisuudet
Universaaleja hallinnon piirteitä ja hallinnon organisointitapoja tarkasteltiin klassi-
sessa hallinto-opissa 1800-luvun lopulla. Toimintaympäristön muutosten myötä vuo-
sisadan vaihduttua työn organisointi, työsuoritukset, niiden valvonta ja työnjohto 
tulivat klassisten johtamisteorioiden esiin nostamina tarkastelun kohteiksi (Guillèn 
1994a; Silèn 2006). Tieteellisen liikkeenjohdon suuntaus eriytti työn tekemisestä sii-
hen liittyvän päätöksenteon ja suunnittelun (Silèn 2006; Salminen 2011a; Seeck 2012). 
Sen myötä johtamista ja siinä tarvittavia taitoja alettiin tarkastella johtamisosaamisen 
näkökulmasta. Johtamistyötä tekevien työnjohtajien vaihtelevia johtamistapoja pyrit-
tiin yhtenäistämään aluksi vaatimuksella ylemmästä teknisestä koulutuksesta, joka 
varmisti ymmärtämään työyhteisön mekaanisen organisoinnin merkityksen (Silèn 
2006). Fayol tunnisti johtamisessa tarvittavat taidot erilaisiksi kuin ammattiosaami-
sessa sekä esitti johtajatyölle ominaisia periaatteita. Gulick ja Urwick täydensivät niitä 
organisaation hallinnollisella teoriallaan, josta tiivistyi POSDCORB3. Se ilmaisi kes-
keisiä johtamisen periaatteita, joita johtaja noudatti johtamistyössään (Peltonen 2010). 
Myös johtamiskoulutukseen ja konsultointiin keskittyviä yrityksiä alettiin perustaa 
(Silèn 2006). Tieteellisen liikkeenjohdon keskeisiä periaatteita johtamisen näkökul-
masta on edelleen tunnistettavissa, kuten paras ja oikea työtapa, työn rationalisointi 
sekä organisointi vaiheisiin ja erikoistuminen (Guillèn 1994b; Hatch & Cunliffe 2013). 
Työvaiheiden kokonaisuuksien hahmottaminen, eri työvaiheiden vaatiman osaami-
sen tunnistaminen ja niiden opastaminen/perehdyttäminen sekä työhön liittyvä pää-
töksenteko muodostivat jo perustaa johtamisosaamisajattelulle. 

Ihmissuhdekoulukunta (mm. Follet ja Mayo) korosti sosiaalisten suhteiden, infor-
maalin organisaation ja ihmisten johtamisen merkitystä. Työpsykologian, henkilöstö-
hallinnon ja henkilöstöjohtamisen juuret ovat ihmissuhdekoulukunnan teoreetikkojen 
ajatuksissa (Guillèn 1994b; Seeck 2012; Hatch & Cunliffe 2013). Johtamisosaaminen 
laajeni työn teknisestä suorittamisesta ja siihen liittyvistä tekijöistä työn sosiaaliseen 
ympäristöön ja siellä toimiviin yksilöihin. Johtamisessa edellytettiin kykyä kommu-
nikoida, ymmärtää henkilöstöhallintokysymyksiä, työmotivaation edistämistaitoa ja 
ryhmädynamiikan tuntemusta eli tehokasta ihmisten johtamista (Silèn 2006). Joh-

3 Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-Ordinating, Reporting and Budgeting



26

tamistyö rajoittui vielä organisaation sisälle, ja johtaja ylläpiti omalla esimerkillään 
myönteistä ilmapiiriä. Johtaminen takasi organisaatiossa toimivien ryhmien hyvän 
yhteistyön (Peltonen 2010). Weberin byrokratiateorian ideaalimallissa korostui täs-
mällisyys, nopeus, selkeys, säännöllisyys, luotettavuus ja tehokkuus. Niihin pääs-
tiin tarkoilla säännöillä, ohjeilla, työjaolla sekä hierarkkisella työn valvonnalla (Silèn 
2006). Nykyisin ne näkyvät koulutuksen painotuksessa, erikoistumisessa työtehtä-
viin, -taitoihin, osaamiseen ja perehdytykseen (Morgan 2006; Salminen 2011a; Seeck 
2012). Kaikki edelliset muodostavat perustan nykyisille organisaatio- ja johtamisteo-
rioille sekä johtamisosaamisajattelulle.

Johtamisen ja johtajan näkökulmat laajenevat organisaation ulkopuolelle 
Johtamisessa tarvittava osaaminen uudistui modernilla kaudella 1950-luvulla, kun 
ihmissuhdekoulukunnan ajatuksia alettiin kritisoida. Sen oppien toteuttaminen oli 
kallista ja tulokset heikkoja (Silèn 2006). Johtajuuteen ja johtamisympäristöön liittyviä 
tekijöitä, niiden keskinäisiä suhteita ja vaikutuksia jäsennettiin kontingenssi- sekä 
järjestelmäteorioiden avulla, joihin lukeutuivat systeemiajattelu ja funktionalismi. 
Ne tarkastelivat systeemimalleja, avointa ja suljettua järjestelmää sekä organisaation 
kontekstia. Systeemiteoria toi organisaatiotutkimukseen pyrkimyksen löytää yleispä-
teviä, organisaatioille sekä johtamiselle yleisiä elementtejä ja prosesseja (Scott & Mit-
chell 1972). Byrokraattiset organisaatiot olivat kasvaneet ja samalla kohtasivat uusia 
ongelmia, joihin ratkaisuja etsittiin rakenneteorioista. Keinona käytettiin organisaa-
tion rakenteiden muokkausta (Guillèn 1994a), ja näkökulma laajeni organisaatiosta 
ulospäin pysyen rationaalisena (Guillèn 1994b; Hanson 1995; Salminen 2011; Seeck 
2012; von Bertanlanffy 2013). 

Johtamiseen ja johtamisosaamiseen systeemi- ja kontingenssiteoriat toivat lisäksi 
ratkaisujen vaihtoehtoisuuden, toimintaympäristön ja organisaation vuorovaikutuk-
sen. Johtamisessakaan ei ole yhtä oikeaa tapaa vaan tarvitaan joustavuutta, ja erilai-
sissa johtamistilanteissa johtaja voi painottaa tehtäviä tai vuorovaikutusta (Hersey & 
Johnson 1997). Johtajat hankkivat koulutusta vuorovaikutus- ja johtamistaitoihinsa, 
mutta johtamiskoulutusta myös kritisoitiin ja haluttiin kehittää (Silèn 2006). Kon-
tingenssiteorian alkujuuret olivat sekä Woodwardin Management and Technology- 
(1958) (Peltonen 2010) että Burnsin ja Stalkerin Management and Innovation (1966) 
-tutkimusjulkaisuissa (Harisalo 2009). Kontingenssiteoria toi johtamiseen tilannejoh-
tamisen, jonka mukaan sopiva toimintatapa valittiin johtamistilanteen ohjaamana 
(Hersey & Blanchard 1990; Yukl 2013). Johtamisen kannalta organisaatiot olivat avoi-
mia systeemejä, ja ne vaativat johtamista sisäisten ja ulkoisten tarpeidensa osalta, jol-
loin organisointitapa vaihteli. Organisaatiot nähtiin tilannesidonnaisesti ympäristön-
sä kanssa vuorovaikutuksessa olevina ja omaksuvina organismeina (Smircich 1983). 

 Sittemmin johtamista alettiin tarkastella systeemisestä näkökulmasta yhtenä or-
ganisaation osajärjestelmänä (Vuori 2005; Drack & Schwarz 2010; Niiranen & Lam-
mintakanen 2011; Rissanen & Hujala 2011; Clark ym. 2013). Lawrence ja Lorsch (1967) 
tarkastelivat kompleksisia organisaatioita systeemeinä, joissa oli muuttuvia osia. Tar-
kastelukulma siirtyi organisaation sisäisten olosuhteiden ja niiden muutosten merki-
tykseen suhteessa ympäristöön. Johtajan tehtävissä tavoitteiden asettaminen ja niiden 
saavuttamisen valvonta nähtiin keskeisinä. Johtamisosaamisen näkökulmasta asioi-
den johtaminen, jossa painopisteinä olivat suunnittelu, ennakointi ja kontrollointi, ko-
rosti tavoite- sekä tulosjohtamista länsimaissa, kun idässä painottui laatujohtaminen. 
Asioiden johtamisen painotus näkyi myös organisaatioiden byrokraattisissa piirteissä 
ja työkulttuureissa (Silèn 2006). Kontingenssiteorian mukaan kompleksisessa ympä-
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ristössä menestyy organisaatio, joka pystyy muuttamaan organisoitumistaan. Orga-
nisaatiot muuttivat ja sopeuttivat organisaatiorakennettaan suhteessa ympäristöönsä, 
ja jos ympäristössä oli muutoksia, se johti organisaatiorakenteen muutokseen. (Court-
right ym. 1989; Donaldson 2001; Juuti & Virtanen 2009). Rakenneanalyysiä käytettiin 
erottelemaan organisaatiotason rakenteiden tarkastelu systeemeistä. Se perustui kon-
tingenssilähestymistapaan, mikä tarkoitti organisoitumisen toteutuksessa eri variaa-
tioita tuotteiden, tuotantoprosessien ja toimintaympäristön mukaan, kuten osastot ja 
matriisit (Guillèn 1994a; Huhtala & Laakso 2006; Seeck 2012). Tilannejohtaminen vaati 
johtajalta laajempaa johtamisosaamista ja sen joustavaa hyödyntämistä.

Johtamisosaamisen kannalta tärkeiksi tulivat organisaatioiden sidosryhmät, joiden 
merkitystä tarkasteli ja kehitti Simon (Silèn 2006). Organisaation toiminta tehokkaana 
systeeminä ja kyvykkyys saavuttaa tavoitteet yhdessä sidosryhmien ja avainhenkilöi-
den tyytyväisyyden kanssa kuvasivat sen menestymistä (Donaldson 2001; Yukl 2013). 
Strategisen kontingenssiteorian avulla kuvattiin organisaatioissa ilmenevää valtapoli-
tiikkaa ja epävarmuuden hallintaa ennakoinnilla, ennaltaehkäisyllä ja mukautumisel-
la (Hatch & Cunliffe 2013). Päätöksenteon ja ongelmanratkaisun näkökulmasta kon-
tingenssiteoriaa kehittivät Vroom ja Jago (1988). He esittivät tilanteesta riippuvaisina 
ominaisuuksina päätöksenteon korkealaatuisuutta, johtajan tietoa ongelmasta, ongel-
man jäsentyneisyyttä, työntekijöiden hyväksymisen merkitystä päätöksen toteuttami-
seen, organisaation tavoitteiden yhdensuuntaisuutta sekä työntekijöiden ristiriitoja 
ja erimielisyyksiä. Näistä ominaisuuksista he muodostivat päätöksentekopuumallin 
(Vroom & Jago 1988). Myös prosesseja tutkittaessa tunnistettiin tilannesidonnaisia 
eroja, joita tarkasteltiin kontingenssiteoreettisen ajattelun ja ymmärryksen kautta. Eri-
laiset prosessit vaativat erilaista johtamista ja johtamiskäytäntöjä tehokkuuden sekä 
organisaation suorituskyvyn kannalta (Zelt ym. 2018). Myös terveydenhuollossa on 
kuvattu ja tarkasteltu toimintaa prosessiajattelun kautta viime vuosina ja johtamis-
osaamisessa on korostettu prosessijohtamisen osaamista. Kontingenssiteoreettisina 
elementteinä prosessiajattelussa olivat prosessien eri vaiheiden osat/tilannetekijät or-
ganisaation sisällä ja ulkopuolella sekä eri toimijoita (julkiset, yksityiset) integroivat 
prosessit. 

Tieto, osaaminen, merkitykset ja itsensä johtaminen korostuvat johtamisessa 
Johtamisen tarkastelunäkökulma siirtyi tiedon, arvojen, merkitysten ja niiden subjek-
tiivisten tulkintojen näkökulmaan postmodernismin myötä. Siirtyminen tietoyhteis-
kuntaan muutti ajattelua; alettiin puhua tietotyöntekijöistä, samalla kun internetin 
ja tietoteknologian käyttö laajenivat. Johtamisosaamisen kannalta tiedon hankinta ja 
hallinta sekä tietojärjestelmät liittyivät osaamiskysymykseen. Postmoderneja organi-
saatioita luonnehtivat verkostot ja sähköisten viestimien käyttö. Johtajuudessa ja joh-
tamisosaamisessa korostui tiimien johtaminen, ristiriitojen sekä ongelmien ratkaisu, 
organisaatioissa kommunikointi ja tiedon jakaminen. Päätöksenteossa tavoitellaan 
moniäänistä kuulemista (Clegg & Hardy 2006). Johtajan työ nähtiin puheen avulla 
vaikuttamiseksi, mikä johtajan osaamisena tarkoitti organisaation osien ja sidosryh-
mien tuntemista ja tämän huomioonottamista ideoiden toteuttamisessa. Johtajaa koh-
dellaan ja tulkitaan johtamisasemansa mukaisesti, ja työyhteisön toiminnassa näkyy 
johtajan toimivallan hyväksyminen (Peltonen 2010). Postmodernismiin perustuva nä-
kökulma oli tekstuaalinen, ja se tarkoitti organisaatiossa toimivien konstruktioiden 
tarkastelua sekä niiden vaihtoehtoisia tulkintoja. Erona aikaisempaan ajatteluun oli, 
että siinä ei tavoitella oikeita perusteluja ilmiöiden tulkintaan (Juuti 2006; Hatch & 
Cunliffe 2013). Kriittinen teoria ja postmodernismi toivat organisaatio- ja johtamistut-
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kimukseen uusia tapoja ymmärtää sekä tulkita organisaatiota ja johtamista (Alvesson 
& Deetz 2006). Ne ovat myös osoittaneet, miten johtamisarvot ilmenevät kielessä, 
sosiaalisissa toiminnoissa ja päätöksentekotavoissa heikentäen organisatorisen pää-
töksenteon laatua ja kykyä kohdata inhimillisiä tarpeita (Alvesson & Deetz 2006). 
Johtamisessa korostuivat tieto, sen hallinta, merkitykset ja osaaminen.

Johtamisosaamisessa myös strategia-ajattelun kehittyminen merkitsi näkökulman 
laajentamista, asioiden tarkastelua suuremmassa kuvassa eri suunnista, kyseenalais-
tamista ja uusien vaihtoehtojen etsimistä (Kamensky 2008; Santalainen 2017). Stra-
teginen ajattelu oli johtamisosaamisen kannalta valmistautumista vaihtoehtoisten 
tulevaisuuksien kohtaamiseen perinteisen suunnittelun lisäksi (Santalainen 2017) 
ja organisaatiossa olevan osaamisen hyödyntämistä johtamisen avulla (Kamensky 
2008). Johtaja tarvitsi kykyä nähdä, kehittää, ymmärtää ja hallita vuorovaikutusta 
organisaation sisällä sekä ulkopuolella monimutkaisessa toimintaympäristössä (Ka-
mensky 2008). Kilpailu ja ydinosaaminen olivat näkökulmia strategiseen ajatteluun 
(Porter 1998), ja siinä käytettiin strategisen osaamisen sekä ydinkyvykkyyden nimi-
tyksiä (Viitala 2005). Silloin ydinosaamisella tarkoitettiin kokonaisuutta, joka koostui 
osaamisten, teknologioiden ja tietojärjestelmien yhdistelmästä organisaatiotasolla ja 
mahdollisti menestyksen kilpailussa. Lisäksi ydinosaaminen oli kumuloitunutta osaa-
mista, ja se oli organisaation hyödynnettävissä nykyisessä tilanteessa sekä tulevaisuu-
dessa (Viitala 2005; Kivinen 2008; Sydänmaanlakka 2015). Strategia toimi organisa-
torisena uudelleen asemoitumisen välineenä, ja strategisella kehittämisellä vastattiin 
toimintaympäristön muutoksiin (Ansoff 1984). Strategiaa pidettiin päätöksenteon 
säännöstönä rajallisten resurssien vallitessa (Ansoff & McDonnell 1990). Strateginen 
ajattelu kehittyi Suomessa pitkän aikavälin suunnittelusta, kun budjettisuunnittelusta 
siirryttiin sisältöjen suunnittelun kautta enemmän päivittäisen toiminnan strategiseen 
johtamiseen (Kamensky 2008; Viitala & Jylhä 2013). Tulosjohtaminen ja tasapainotettu 
tuloskortti edellyttivät jo holistista lähestymistapaa, ja resurssijohtaminen toi tulevai-
suuden ajattelun, visioinnin, muutosprosessien ymmärryksen, uuden oppimisen ja 
poisoppimisen tarpeet. Johtamisessa strategia-ajattelua tarvitaan monien johtamis-
haasteiden ratkaisemisessa (Santalainen 2017). 

Johtamisen sosiaalisen ympäristön tarkastelu organisaatiokulttuuritutkimuksen 
myötä 1980-luvulla toi uusia tarpeita johtamisosaamiseen. Keskeisiksi tulivat joh-
tamisen sosiaalisen ympäristön ilmiöiden, normien, arvojen ja symbolien tuntemus 
sekä vaikutukset organisaation tehokkuuteen. Huomio kiinnittyi organisaatioiden 
sosiaaliseen todellisuuteen sekä työntekijän ja -yhteisön organisaatiokäyttäytymiseen 
(Silèn 2006; Kinnunen 2011). Johtaminen kuvattiin sosiaaliseksi prosessiksi ryhmän 
vuorovaikutusprosessissa, ja se perustui aseman mukaiseen rooliin institutionaalis-
tetussa ympäristössä. Näin johtamisosaamisessa tarvittiin kulttuurin ymmärtämistä 
ja tuntemista (Schein 1996; Kinnunen & Vuori 2005; Kinnunen 2011). Kulttuuri voitiin 
joko nähdä organisaation ominaisuutena tai metaforana, jolloin organisaatio oli kult-
tuuri (Seeck 2012). Terveydenhuollon johtamiskulttuurin holistisen mallin mukaan 
ulottuvuuksia kuvattiin orgaaniseksi, mekaaniseksi, humaaniseksi ja tehokkuutta ko-
rostavaksi (Kinnunen & Vuori 2005). Johtajan tärkeänä tehtävänä nähtiin sekä luoda 
että johtaa kulttuuria (Schein 2010; Schein & Schein 2017), vaikka suurilla ja eriytyneil-
lä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla ei ollut yhtenäistä organisaatiokult-
tuuria (Virtanen 2010; Kinnunen 2011). Organisaatiomuutoksissa edellytettiin aina 
muutosta vallitsevassa kulttuurissa, sen arvoissa ja mielikuvissa (Morgan 2006). Or-
ganisaatiotutkimuksen yhtenä teemana organisaatiot nähtiin tilannesidonnaisuuden 
(kontingenssin) näkökulmasta omaksuvina ja ympäristönsä kanssa vuorovaikutuk-
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sessa olevina organismeina (Smircich 1983). 
Johtamisosaamisessa tarvittiin innovaatioteorioiden myötä jälleen uudenlaista 

ajattelua 2000-luvulla, kun muuttuvat tilanteet ja kontekstit alkoivat ohjata ratkai-
sujen hakemista. Työntekijä nähtiin yksilönä, joka kehitti ja uudisti osaamistaan ja 
jota motivoi rahan tai etujen lisäksi mahdollisuus käyttää asiantuntemusta ja luovaa 
potentiaalia, mikä sopi asiantuntijatyön ja tietotyön kasvuun (Seeck 2010). Sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämisen yhteydessä käytettiin innovaatiokäsitteistöä, kuten 
palvelu- tai sosiaaliset innovaatiot (Rissanen & Lammintakanen 2011). Sosiaalinen 
innovaatio oli tulosta yksilön, ryhmän tai yhteisön luovasta toiminnasta ja tuotti lisä-
arvoa yksilön tai yhteisön terveyden, hyvinvoinnin tai palvelujärjestelmän näkökul-
masta. Se voi olla systeeminen (normit, suositukset), sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluja koskeva (palveluketju), yksilöiden/väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävä 
sekä hyvinvoinnin ja terveyden palvelu- sekä tuotemarkkinoihin liittyvä innovaatio 
(Hämäläinen 2005). Kehittämisprosesseja tehtiin yhdessä kumppaneiden ja asiakkai-
den kanssa (Seeck 2012), jolloin johtamisosaamisessa edellytettiin uusien näkökul-
mien ja ratkaisujen löytämistä yhdistämällä eri toimijoiden osaamista sekä muutoksia 
kokeilemalla ja oppivan organisaation ideaalimallia hyödyntämällä. Tähän tarvittiin 
organisaatio-osaamisen kehittymistä edistäviä toimintakäytäntöjä ja -prosesseja.

Kompleksisuus, mukautuminen ja monitoimijuus johtamisessa ja johtajan työssä
Johtamisosaamisen kannalta kompleksisuusteoria toi uusia haasteita, kuten muutok-
sen jatkuvana ilmiönä, vuorovaikutuksen johtamisen ja systeemiajattelun hallinnan 
laajentuneena organisaation toimintaympäristöön. Kompleksisuusteoria sovelsi sys-
teemiajattelua organisaatioteorioihin, mutta kompleksisuustieteet ja kompleksisuus-
johtaminen jakautuivat eri lähestymistapoihin (Maguire ym. 2006; Castellani 2014). 
Ne toivat lisää ymmärrystä organisatorisiin ilmiöihin sovellettavilla käsitteillä ja peri-
aatteilla (Maguire ym. 2006). Keskeinen käsite oli kompleksiset adaptiiviset systeemit 
(complex adaptive system), jotka liittyivät toisiinsa yhteisten tavoitteiden, päämää-
rien ja tarpeiden myötä muuttuvine rakenteineen (Uhl-Bien ym. 2007; Vartiainen ym. 
2016). Adaptiivinen systeemi oli oppiva, ja se kehittyi muutoksessa ja koostui monista 
itsenäisistä toimijoista tai organisaatioista, jotka olivat yhteydessä keskenään sekä 
riippuvaisia toisistaan. Yksi toimija systeemin sisällä tai ulkopuolella voi saada aikaan 
muutosta koko systeemissä (Vartiainen & Raisio 2011). Julkiset sosiaali- ja terveys-
alan organisaatiot pyrkivät vastaamaan muutoksiin systeemisellä toimintaprosessien 
mukautuvuudella, ja muutoksiin liittyvät ilmiöt ovat olleet kompleksisuusajattelun 
lähestymistapoina organisaatioissa viime vuosina (Vartiainen ym. 2016). 

Johtamisosaamisen kannalta kompleksisuusjohtaja tunnisti organisaation 
kompleksisuuteen liittyvät mukautumisen tarpeet ja kykeni johtamaan organisaation 
sisältä sekä ympäristöstä nousevia yllättäviä tilanteita. Kompleksisuusjohtaja osasi 
toimia mahdollistajana erilaisille itseohjautuville ryhmille kannustamalla kokeilui-
hin, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja kollektiiviseen toimintaan. Johtaminen perustui 
luottamukseen, luovuuteen ja kannusti itsenäisyyteen (Jennings & Dooley 2007; Var-
tiainen ym. 2018) ja sopi tietoperustaiseen toimintaympäristöön (Lichtenstein ym. 
2006; Uhl-Bien ym. 2007; Arena & Uhl-Bien 2016). Kompleksisuusjohtamisteoriassa 
(complexity leadership theory) mukautuminen paransi suorituskykyä ja yksilöiden 
välisessä vuorovaikutuksessa syntyviä innovaatioita, mutta esteinä olivat organisaa-
tioiden byrokraattiset rakenteet ja siilot (Arena & Uhl-Bien 2016). Ikään kuin itsestään 
muodostuvien ennakoimattomien rakenteiden, prosessien tai ominaisuuksien muo-
dostumista vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa nimitettiin emergenssiksi, joka 
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mukautti organisaation sisäistä rakennetta toimintaympäristön muutoksiin (Virtanen 
& Stenvall 2018). Itseorganisoituminen syntyi ryhmän sisäisenä prosessina, kun ryh-
mä alkoi toimia yhteistyössä jäsentensä osaamisen, tavoitteiden ja ehtojen suuntaa-
mana. Johtaja tuki työntekijäryhmiä löytämään uusia vaihtoehtoisia ongelmanratkai-
suja eikä keskittynyt kontrolloimaan ja valvomaan (Vartiainen ym. 2016). Johtajuus 
ymmärrettiin kompleksisena ja dynaamisena prosessina (Lichtenstein ym. 2006), ja 
kyseessä oli enemmänkin ihmisten välinen vuorovaikutus kuin yksittäiset johtajat 
(Vartiainen ym. 2016). 

Kompleksisuusjohtajuus edellytti myös erilaisia johtamiskäytäntöjä (Lichtens-
tein ym. 2006; Hanson & Ford 2010), joita olivat hallinnollinen, adaptiivinen ja mah-
dollistava johtajuus (Uhl-Bien ym. 2007). Hallinnollisella johtajuudella tarkoitettiin 
organisaation virallista johta mis- ja päätöksentekorakennetta sekä muodollisia joh-
tajaesimiesasemia toimintoineen. Adaptiivinen johtajuus oli ihmisten välillä tapah-
tuvaa epämuodollista dynaamista vuorovaikutusta, jolla aikaansaadaan emergenttiä 
muutosta. Mahdollistava johtajuus toimi edellisten välillä vuorovaikutuksessa. Johta-
misosaamisen kannalta johtajalta edellytettiin ymmärrystä terveysalan muuttuvasta, 
systeemisestä kokonaisuudesta ja sen toiminnasta (Virtanen & Stenvall 2018). Johtaja 
kykeni ymmärryksensä kautta muokkaamaan omaa johtamistaan ja edistämään yh-
teisymmärrystä organisaation ongelmanratkaisuissa (Vartiainen ym. 2016). 

Johtamisosaamisen tarkastelu sai alkunsa organisaation sisältä nousseiden tar-
peiden ja kontingenssien näkökulmasta ja laajeni organisaation ulkopuolelle. Joh-
tamisosaamisajattelu on kehittynyt yhdistyneenä johtamisilmiöiden tutkimukseen, 
ymmärrykseen ja organisaatioiden johtamiskäytäntöihin. Johtaminen ja johtajan osaa-
minen ovat mukautuneet toimintaympäristöön huomion vaihdellessa vuorotellen te-
hokkuudessa ja ihmisiin liittyvissä näkökohdissa. Samalla johtamisen ja johtajuuden 
ymmärrys on avartunut ja edellyttää johtamisosaamisen jatkuvaa tarkastelua sekä uu-
distumista vastaamaan suhteessa kontingensseihin. Sairaalakontekstissa johtamisen 
ja johtajuuden tarkasteluun on liitetty terveysalan sekä organisaatioiden erityispiirtei-
tä. Viime vuosina näyttöön perustuva toiminta, vaikuttavuus ja tulokset ovat nousseet 
digitalisaation lisäksi johtamiskeskusteluun uusina kontingensseina. Edellä kuvatut 
ilmiöt ovat näkyneet nykyisissä sairaalaorganisaatioiden uudistumistrendeissä, ku-
ten integroitumisessa suuremmiksi yksiköiksi, sekä organisaatio- ja yksikkörajoja 
ylittävissä asiakaslähtöisissä prosesseissa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen johtamis-
osaamisajattelun kehitystä ja kehityskulkua soveltamalla kontingenssiteoriaa uusiin 
tilanteisiin sekä kontingensseihin vastaamisena erilaisin ratkaisuin.
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2.4 JOHTAMISOSAAMISEN NYKYTILAN TARKASTELUA

Kuvaan johtamisosaamista yksilön, organisaation ja toimintaympäristön näkökulmis-
ta terveydenhuollon kontekstissa sekä tarkastelen lähemmin nykyistä ymmärrystä 
johtamisosaamisesta sekä johtajuudesta. Johtamisosaamisella yksilönäkökulmasta 
tarkoitetaan yleensä johtajien työssään tarvitsemia tietoja, taitoja ja asenteita (Katz 
1955; Sinkkonen & Taskinen 2005; Landry ym. 2012) ja valmiuksia kehittää edellisiä 
(Ollila 2006; Kujala 2015). Johtajaominaisuuksia ei enää pidetä synnynnäisinä (Bolden 
ym. 2011). Johtamisosaamista voidaan määrittää, arvioida ja kehittää kuten muutakin 
osaamista. Johtajuutta määritellään johtajuustutkimusten suuntauksista käsin (Yukl 
2010) ja ne voidaan jaotella painotustensa perusteella johtajaominaisuuksiin, johta-
ja-työntekijäsuhteeseen sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden sosiaalisiin prosessei-
hin keskittyviin lähtökohtiin (Bolden ym. 2011). Johtajuustutkimus on lähestynyt joh-
tajuutta muun muassa karismaattisuuden, johtajan ominaisuuksien, käyttäytymisen, 
tyylien, tilannesidonnaisuuden, muutoksen, kontekstin ja jakamisen näkökulmista, 
mutta nykyisin johtajuuden ilmiön ymmärtämisessä on painottunut suhdekeskeisyys 
johtajakeskeisen ajattelun sijasta (Rissanen & Hujala 2011; Ropo 2011). Johtamisosaa-
minen on noussut laajemmin tutkimusnäkökulmaksi ja keskusteluun terveydenhuol-
lossa 2000-luvulta lähtien.

 Johtamisosaamisen tutkimus terveydenhuollossa on painottunut yksilöosaami-
seen ja johtamisosaamisen sisältöjen tarkasteluun (Berkenbosch 2012a; Berkenbosch 
2012b; Busari 2012; Cardiff 2014; Cox 2016; Delgado & Mitchell 2016; Hargett 2017; 
Reitz 2017). Toisen tyypillisen näkökulman niissä ovat muodostaneet ammatilliset 
lähtökohdat (von Knorring ym. 2016; Berghout ym. 2017; Comber ym. 2018; Lee ym. 
2018). Molemmissa tarkastelunäkökulmissa johtamisosaamisen sisältöä on jäsennelty 
yksittäisinä taitoina ja/tai ryhmiteltyinä osaamisalueina.

Johtamisosaamista on tarkasteltu laajemmin organisaatio-osaamisen ja yksilöosaa-
misen yhdistävästä näkökulmasta. Teoreettisena viitekehyksenä on oppiva organisaa-
tio, ja tavoitteena on kehitys organisaatio-osaamisessa sekä toiminnoissa asetettuihin 
tavoitteisiin pääsemiseksi (Lyman ym. 2019; Lyman & Moore 2019). Oppivan organi-
saation kulttuuri on yhteydessä myös organisaatioon sitoutumisessa (Tsai 2014). Yk-
silö- ja organisaatio-osaamisajattelun yhdistävänä tarkastelutapana käytän aineetonta 
pääomaa, jonka määrittelyä ja mittaamista on tarkasteltu tutkimuskirjallisuudessa 
(Viitala 2007; Kivinen 2008; Corrado ym. 2009; Hill 2009; Piekkola 2011; Piekkola 
2012). Käytän aineettoman pääoman jaottelussa osa-alueina inhimillistä pääomaa, 
suhdepääomaa ja rakennepääomaa (Lönnqvist ym. 2005; Viitala 2007; Kivinen 2008; 
Viitala & Jylhä 2013). Inhimillinen pääoma on yksilöosaamista, ja se tarkoittaa tieto-
ja, tietämystä, osaamista, asenteita, koulutusta sekä halua jakaa niitä organisaation 
käyttöön. Inhimillinen pääoma voi olla myös yhteisöllistä tai kollektiivista organi-
saatiokontekstissa. Suhdepääoma sisältää suhteet asiakkaisiin, sidosryhmiin, yhteis-
työsopimukset, brändin ja maineen. Rakennepääomaan kuuluvat arvot, kulttuuri, 
työilmapiiri, prosessit, manuaalit, järjestelmät, rekisterit ja data (Lönnqvist ym. 2005; 
Viitala 2007; Kivinen 2008; Viitala & Jylhä 2013; Ministry of Employment and the 
Economics 2015). Ydinosaaminen koostuu inhimillisen suhde- ja rakennepääoman 
yhdistelmästä, joka kumuloituu organisaatiossa tuottaen lisäarvoa asiakkaille (Viitala 
2007; Sydänmaanlakka 2015). Yksilötason osaamista voidaan nimittää pätevyydeksi 
(Viitala 2007). Aineettoman pääoman merkitys myös sairaalaorganisaatioille on kes-
keinen tiedon ja osaamisen kehittämisen myötä.   

Terveydenhuollossa aineetonta pääomaa on tarkasteltu muun muassa sosiaali-
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sena pääomana (Hsieh 2009), aineettoman pääoman tunnistamiseen ja inventointiin 
liittyvänä (Rider ym. 2018) sekä aineettomien resurssien arvona, systemaattisena joh-
tamisena ja vaikutuksina suorituskykyyn terveydenhuollon organisaatioissa (Evans 
ym. 2015). Johtajuus ymmärretään organisaation kannalta siten, että kaikilla johta-
mistasoilla johtamistehtävissä toimivilla on tarvittava johtamisosaaminen (Kaplan & 
Norton 2004). Johtaminen on keskiössä aineettoman pääoman hyödyntämisessä sekä 
edellyttää valmiuksia toimintaympäristön analysointiin ja arviointiin. Johtamisosaa-
misen laajempi tarkastelu sairaalakontekstissa on välttämätöntä, ja siinä yhdistyvät 
yksilön ja organisaation näkökulmat. 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteina olevista yksilö- ja organisaatio-osaa-
misen yhdistävistä näkökulmista löytyi vain vähän tutkimusta. Sellaisia olivat eri-
tasoisissa johtamistehtävissä tarvittavan johtamisosaamisen tarkastelu kehittämis-
näkökulmasta (Landry ym. 2012) ja käsitteellinen organisaatio- ja yksilönäkökulmat 
yhdistävä malli, joka jäsensi organisaatioon, systeemeihin sekä johtamiseen liittyvien 
tekijöiden yhteyttä johtamiskäytäntöjen kautta hoidon tuloksiin (Garman 2011). Joh-
tajien päätöksenteko on perustunut pääosin henkilökohtaiseen kokemukseen sekä 
organisatoriseen tietoon jättäen tutkimustiedon käytön vähäiseksi (Guo ym. 2017). 
Vaikuttavuustiedon käytölle todettiin erikoissairaanhoidossa olevan esteinä orga-
nisaatioiden hierarkkisuus, hidas ja hajanainen päätöksenteko, kielteiset asenteet ja 
varovaisuus uudistua (Simonen 2012). Johtamiskäytännöt eivät ole vaikuttaneet am-
mattien väliseen yhteistyöhön, ja legitiiminä johtajana on pidetty vain saman ammatin 
edustajaa (Ravnborg Thude ym. 2017). Erilaisten johtajaidentiteettien kehittymiseen 
ovat vaikuttaneet kliininen työ, sen merkitykset ja johdettavien tarpeet (Koskiniemi 
ym. 2019; Vistbacka 2019). Suomalaisessa tutkimuksessa osastonhoitajien ja ylihoi-
tajien johtamisosaamista on jäsennelty osaamisalueiksi ja -sisällöiksi (Sinkkonen & 
Taskinen 2003a, Sinkkonen & Taskinen 2003b; Heikka 2008; Kantanen ym. 2015; Kujala 
2015). Kansainvälisesti johtamisosaamista on tutkimuksissa luokiteltu johtamisosaa-
misen arviointimenetelmillä (McKinney ym. 2016; Hopkins ym. 2018). Yksilö- ja am-
mattinäkökulmat ovat luonnehtineet johtamisosaamisen tarkastelua ja jättäneet sen 
kapeaksi, eikä organisaatio-osaamisen näkökulmaa ole riittävästi huomioitu.

Johtajien johtamiskoulutusta on tarkasteltu eri ammattiryhmien johtamisosaa-
misen näkökulmista. Hoitajataustaiset johtajat ovat olleet lääkäritaustaisia johtajia 
paremmin koulutettuja johtamiseen (Hurley & Hutchinson 2013; MacPhee ym. 2014; 
Herman ym. 2015; Morrow 2015). Hoitajataustaiset johtajat ovat vaikuttaneet tervey-
denhuollon organisaation hoidon laatuun ja tuloksiin, mutta he ovat olleet kuitenkin 
valmistautumattomia ryhtyessään johtamistyöhön (Miltner & Dawson 2015; Comber 
ym. 2018; Flakteval & Corbo 2019). Hoitajataustaisten johtajien johtamisosaamispuut-
teet ovat olleet systeemisessä ajattelussa, organisaatiokäyttäytymisen ymmärtämises-
sä, tietoperustaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisutaidoissa. Myös strategi-
nen johtaminen sekä toiminnan ja talouden suunnittelu on näyttänyt olevan vähäistä 
(Miltner & Dawson 2015). Lääkäritaustaisten johtajien puutteet johtamisosaamisessa 
ovat olleet yleisiä ja koskeneet johtamisen perustaitoja (Aine ym. 2014; Revere ym. 
2015; Comber ym. 2018). Johtamistyössä tarvitaan enemmän tukea, valmentautumista 
ja arviointia (Flakteval & Corbo 2019). Johtamisosaamisen kehittämistarpeiden ratkai-
semiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja.

Johtamis- ja lääkäriroolien sisältöjä sekä yhteensovittamista johtamisosaamisvaati-
muksien näkökulmasta on tutkittu paljon (Tuomiranta 2002; von Knorring ym. 2010; 
Loh 2016; Smits ym. 2016; Snell ym. 2016; Quinn & Perelli 2016; Berghout ym. 2017; 
Savage ym. 2017). Lääkäreiden sitoutumista johtamistehtäviin ovat edistäneet uudet 
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prosessimaiset toimintatavat (Lega & Sartirana 2016). Rooliristiriidat, kilpailu sekä tuen 
ja ajan puute ovat vaikuttaneet sairaalakontekstissa lääkäreiden johtamiseen (Berghout 
ym. 2017). Johtamisorientaatiotutkimus on tarkastellut johtamisura-ankkureita ja erot-
tanut sisäisen uran eli subjektiivisen käsityksen uravaiheista sekä ulkoisen uran (Schein 
& Van Maanen 2016). Suomalaisessa tutkimuksessa hammaslääkäreiden ura-ankku-
reista johtaminen ja johtajana toimiminen ovat olleet merkittävin johtamistyötä tukeva 
sekä johtamistyössä pysymiseen vaikuttava tekijä (Tuononen 2018). Hoitotyön johta-
mistutkimuksessa on tarkasteltu transformationaalisen johtamisen johtamisosaamis-
alueita opettamisen kannalta (Fischer 2016), tutkijoiden ja johtajien yhteistyötä uusien 
johtajien kouluttamisessa (Sherman ym. 2013), johtamisen kehittämisohjelman vaiku-
tuksia johtamiskäytäntöihin (Fitzpatrick ym. 2016), keskijohdon aktiivista roolia jaetun 
johtajuuden implementoinnissa ja käytäntöjen yhdenmukaistamisessa (Joseph & Bo-
gue 2018). Johtamisosaamisen ymmärtäminen pelkästään johtajan yksilöosaamiseksi 
taitolistoineen on jättänyt laajemman johtamisosaamiskeskustelun vähäisemmäksi.

Johtamisosaamista on tarkasteltu myös suhteessa terveydenhuollon ja sairaaloiden 
toimintaympäristöön sekä sen tuomiin systeemisiin muutosvaateisiin. Sairaaloita on pi-
detty asiantuntijaorganisaatioina, joissa johtajuus liittyy osaamisnäkökulmaan ja muut-
tuva toimintaympäristö uudistaa johtajuutta sekä johtamistehtävää (Virtanen & Stenvall 
2010; Landry ym. 2012; Lammintakanen ym. 2016; Syväjärvi & Pietiläinen 2016; Hopkins 
ym. 2018; Virtanen & Stenvall 2018). Toisaalta osaamisen kehittäminen ja uuden tiedon 
muodostaminen on ollut pääosin yksilötason käytännöissä, ja strategiset linjaukset ovat 
olleet vaihtelevia (Kivinen 2008). Asiantuntijuus on muovautunut työn sisäisten ja ym-
päristön muutosten mukana (Jakonen 2017; Lammintakanen ym. 2018). Johtamisym-
päristössä tiedon tuotanto ja saavutettavuus ovat olleet nopeita, ja sen soveltaminen on 
edellyttänyt ketteryyttä (Palsule 2014). Lisäksi johtajuus on ymmärretty kokemuksena, 
jonka rakentumiseen ovat osallistuneet muutkin kuin johtajat, eikä johtajuutta pidetä 
vain yksittäisen ihmisen, toimialan tai organisaation ominaisuuksina (Ropo 2011). Joh-
tajuus on sisältänyt laajasti työelämätilanteet, toimijasuhteet ja -kokemukset, verkostot 
sekä työyhteisöille ja organisaatioille asetetut tavoitteet (Syväjärvi & Pietiläinen 2016). 
Sitä on tarkasteltu myös muutosten ja uudistusten näkökulmasta kompleksisuutena, 
jossa yhteenkietoutuminen on kuvannut vuorovaikutusta ja keskinäisriippuvuutta (Var-
tiainen ym. 2018). Johtamisosaamista on tarkasteltu moninaisista näkökulmista, kuten 
osaamisen kysymyksistä ja toimintaympäristöstä nousevista kehitystarpeista. 

Yhteistyön merkitystä on korostettu johtamiskeskustelussa ja -tutkimuksessa. Sen 
esteinä ovat sairaaloissa olleet perinteisesti vahva professiolähtöisyys ja keskinäinen 
kilpailu (Frenk ym. 2010). Kuitenkin johtajuuden rakentumisessa on tapahtunut 
muutosta jakamiseen ja yhteistyöhön (Sonnenberg ym. 2018). Muutosjohtaminen, 
muutostarpeiden tunnistaminen, yhteistyö ja jatkuva oppiminen on tunnistettu ter-
veydenhuollon johtajien tarvitsemiksi osaamisiksi (Harrison ym. 2019). Sairaaloiden 
johtamismallit ovat olleet melko samankaltaisia, mutta niitä on vaihtelevasti sovellettu 
eri maissa (Kirkpatrick ym. 2013). Systeeminen näkökulma on ollut muun muassa 
potilasturvallisuuden jatkuvan kehittämisen mallissa osana laadun ja turvallisuu-
den johtamista ja niihin liittyvää koulutusta organisaatiossa (Kanerva 2015; Bleich 
2018). Keskustelussa kirurgien johtamisosaamistarpeista on tuotu esille muun muassa 
systeemiajattelua sekä strategia- ja talousosaamista (Salazar ym. 2018). Vertailtaessa 
lääkäri- ja ei-lääkäritaustaisten johtajien johtamia sairaaloita ja terveydenhuolto-or-
ganisaatioita ei selkeitä eroja ole havaittu (Clay-Williams ym. 2017). Sairaaloiden toi-
mintaympäristön muutokset edellyttävät tulevaisuudessa myös johtamisosaamisen 
kehittämistä osana organisaation kykyä mukautua ja vastata muuttuviin tarpeisiin.
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Johtamistyö eroaa kliinisestä työstä ja edellyttää johtajalta johtamisosaamista. 
Johtamisura-ajattelu ei ole noussut esiin johtamisosaamistutkimuksessa. Erityisesti 
lääketieteessä johtaminen on ymmärretty kliiniseen työhön yhdistyneenä, eikä joh-
tajaa ole hyväksytty, jos hänellä ei ole lääketieteellistä taustaa. Tämä on edustanut 
perinteistä ajattelua, jossa sisällöllisen substanssin asiantuntemus ja koulutus antavat 
parhaat edellytykset johtaa, ja perustehtävässä hyväksi asiantuntijaksi kehittyminen 
on johtanut henkilön johtotehtäviin (Virtanen & Stenvall 2010). Monimutkaisissa ja 
ennustamattomissa olosuhteissa edellisen kaltainen käytäntö ei ole enää toiminut 
(Lichtenstein ym. 2006), koska johtaminen on kapeutunut lainsäädännön, politiikan 
ja normivalvonnan toteuttamiseksi (Virtanen & Stenvall 2010). Samaan aikaan tieto- ja 
osaamisintensiivisellä sosiaali- ja terveysalalla työntekijöitä on pidetty merkitykselli-
sinä toimijoina (Syväjärvi & Pietiläinen 2016). Tutkimuksissa, joissa on tutkittu hoita-
jataustaisia johtajia, on tarkasteltu ja arvioitu johtamisosaamisen sekä johtamisen ke-
hittämisen eri näkökulmia (MacPhee ym. 2014; Miltner & Dawson 2015; Herman ym. 
2015) sekä keskusteltu valmistautumisesta johtajien poistumaan (Phillips ym. 2018) ja 
tarpeesta laajentaa johtamisosaamista mikrosysteemistä makrotasolle (Taylor-Ford & 
Abell 2015). Johtamisosaamiskirjallisuudessa ovat vallinneet moninaiset näkökulmat, 
jotka ovat ilmentyneet sairaalakontekstissa keskenään erilaisissa käsityksissä johta-
misosaamisesta ja -käytännöistä, eikä yhtenäistä ymmärrystä jaeta. 

2.5 JOHTAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Johtamisosaamisen kehittämistarpeita on perusteltu johtamisen tehottomuudella, 
terveydenhuollon, toimintaympäristön sekä terveyspalvelujärjestelmän muutoksil-
la kansallisesti ja kansainvälisesti (Kantanen ym. 2015; Lieff ym. 2016). Tarkastelen 
seuraavaksi johtamisosaamisen kehittämistä, jota voidaan jaotella formaaleihin ja 
informaaleihin näkökulmiin. Formaalilla osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan kou-
lutusjärjestelmän tutkintoon johtavia koulutuksia, joiden lisäämistä ja kehittämistä 
on Suomessa pidetty vahvasti tulevaisuuden menestystekijänä (Kauttonen 2000; 
Valtioneuvoston julkaisu 2018). Tutkintoon johtavia koulutuksia ovat muun muassa 
sosiaali- ja terveyshallintotieteen kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutukset tiede-
korkeakouluissa sekä terveystieteiden ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnot sekä 
lääketieteen lisensiaatin ja erikoislääkärin tutkinnot. Muita koulutuksia on jäsennelty 
pitkä- ja lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin sekä organisaatioiden omiin tilaus-
koulutuksiin. Kansainvälisessä keskustelussa on pidetty tarpeellisena myös kehittää 
hoito- ja lääketieteen peruskoulutuksen johtamissisältöjä (Berkenbosch 2013a; Hurley 
& Hutchinson 2013; Morrow 2015; Jeffries ym. 2016; Chen 2018; Turner ym. 2018). 
Lisäksi yhtenäisen johtamiskoulutuksen puute on nähty tehottoman johtamisen osa-
tekijänä, kun johtamistehtäviin on perinteisesti päädytty ammatillisista lähtökoh-
dista (Kauttonen 2000; Virtanen & Stenvall 2010). Organisaation kannalta tärkeänä 
on noussut esiin moniammatillinen näkökulma (Nordstrand Berg & Byrkjeflot 2014; 
Batcheller 2016). Viime vuosina on tarkasteltu organisaatio- ja professiologiikoiden 
integraationäkökulmaa yleisemmän vastakkainasettelun sijasta (ks. Noordegraaf ym. 
2016). Kuitenkin johtamisosaamisen kehittämisen tutkimuksessa ja keskustelussa nä-
kyy vielä vahvana professiokeskeisyys, ja johtamisura-ajattelu on vähäistä. 

Terveydenhuollon johtamista on pyritty Suomessa ja myös kansainvälisesti ke-
hittämään tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi täydennys- ja kurssimuotoisilla 
koulutuksilla (EMBA, Mojop) sekä organisaatioiden omilla tilauskoulutuksilla ja kou-
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lutusohjelmilla. Koulutukseen on liittynyt elinikäisen oppimisen ajattelutapa ja työssä 
oppiminen, joita on pidetty välttämättöminä yksilöiden sekä organisaatioiden kan-
nalta (Tynjälä ym. 2008). Sosiaali- ja terveysjohtamisen täydennyskoulutusohjelmat 
alkoivat Suomessa 1990-luvulla yliopistojen järjestäminä pitkäkestoisina täydennys-
koulutuksina, joita nykyisin edustavat muun muassa EMBA-ohjelmat. Kokemusoppi-
minen on nähty siltana työelämän ja koulutuksen välillä ja se on edellyttänyt opiskeli-
jalta sitoutuneisuutta ja itseohjautuvuutta. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on ollut 
opettaa taito sietää epävarmuutta, ja taito saavutetaan kokemuksen kautta (Kauttonen 
2000). Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamisen sekä täydennyskoulutustarpeiden 
osalta tärkeimmiksi on arvioitu vuorovaikutustaidot ja kyky toimia muutoksessa sekä 
hahmottaa kokonaisuuksia (Sinkkonen-Tolppi & Viitanen 2005). Johtamisosaamista 
myös informaaleissa koulutuksissa on tarkasteltu vähän rajautumatta ammattiin tai 
taustakoulutukseen.

Kansainvälisesti tarkasteltuna erikseen sairaanhoitajille ja lääkäreille kohdennet-
tuja terveydenhuollon johtamisohjelmia on otettu käyttöön muun muassa Kanadas-
sa, Englannissa, Irlannissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa (Chappel & Willis 2013; 
MacPhee ym. 2014; Fealy ym. 2015; Taylor-Ford & Abell 2015; Fitzpatrick ym. 2016; 
Comber ym. 2018; Hopkins ym. 2018; Liang ym. 2018). Terveydenhuoltoon räätälöidyt 
johtamisen kehittämismallit ovat osoittautuneet johtamisinterventioiden seurantatut-
kimustulosten perusteella kuitenkin ristiriitaisiksi (Lornudd ym. 2016). Kehittämisoh-
jelmat eivät ole tuottaneet raportoituja organisaatio- tai systeemitason vaikutuksia, 
eikä eri ammattiryhmiä integroivia johtamisen kehittämisohjelmia löytynyt (Frich 
ym. 2014). Yleisimmin johtamiskoulutusta on toteutettu eri ammattiryhmille erikseen 
(Clausen ym. 2017), mutta myös yhteisiä, eri ammattiryhmien yhteisiä johtamisval-
mennuksia on toteutettu esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (Vistbacka 
2019). Terveydenhuollon johtamiskoulutusta tarkastelevissa tutkimuksissa on osoi-
tettu, että johtajien osallistuminen johtamisohjelmiin on ollut vähäistä (Gordon ym. 
2015; Delgado & Mitchell 2016; Hargett 2017). Suomessa lääkäreiden johtamisopinnot 
ovat vaihdelleet laajuudeltaan 10–30 opintopisteeseen, ja vain pieni osa erikoistuvista 
lääkäreistä on suorittanut laajemmat 30 opintopisteen johtamisopinnot (Parviainen 
ym. 2013; Parviainen ym. 2018). Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa ei ole tar-
kasteltu sairaanhoitaja- ja lääkäritaustaisten johtajien johtamisyhteistyössä tarvittavaa 
johtamisosaamista eikä organisaatio- ja systeemitason johtamisosaamista (Clausen 
ym. 2017). Johtamisosaaminen on vaihtelevaa, ja toisaalta sen kehittämisen systeemi-
syys ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Muina johtamiskoulutukseen liittyvinä sisällöllisinä näkökohtina on tutkimuk-
sissa tuotu esiin viestintä- ja neuvottelutaitojen sekä ristiriitojen ratkaisemisen har-
joitteleminen uusilla menetelmillä (Hopkins ym. 2018). Lisäksi parempia muutos- ja 
yhteistyötaitoja on pidetty tarpeellisina terveyspalvelujen sekä hoidon laadun turvaa-
miseksi tulevaisuudessa (Harrison ym. 2019). Kehittämistä on nähty tarvittavan vielä 
johtamistutkimuksen hyödyntämisessä johtamistyössä (Fisher 2016). Erityisesti lääkä-
reiden johtamisosaamisen kehittämismalleja on kritisoitu verrattaessa saatuja tuloksia 
ja kustannuksia (Jorm & Parker 2014). Koulutusten sisältöjen päällekkäisyyksiä on 
myös kritisoitu (Lieff & Albert 2012; Lieff ym. 2016). Toisaalta lääkäreiden johtamis-
koulutusta on tutkimuksissa pidetty liian vähäisenä (Aine ym. 2013; Berkenbosch ym. 
2013b; Parviainen ym. 2016). Johtamisosaamisen kehittämistä tarkasteltaessa ilmenee 
tarve laajentaa keskustelua menetelmiin, yksilöön ja organisaatioon.

Johtamisosaamisen informaalissa kehittämisessä on ollut käytössä monia erilai-
sia menetelmiä. Sellaisia ovat olleet rekrytointi, urasuunnittelu ja suunniteltu liik-
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kuvuus työtehtävissä sekä myös yhteisöllinen näkökulma tiimityön tai työkierron 
avulla (Ellström & Konck 2009). Keskityn tässä tarkastelemaan niistä tarkemmin 
valmennusta, mentorointia ja vertaisverkostoja, joita on pidetty välttämättöminä 
johtamisen kehittämisessä (Cabral ym. 2019). Valmennukset ja mentorointi on nähty 
tarpeellisina johtamisosaamisen kehittämisessä myös terveydenhuollon kontekstissa 
(Delgado & Mitchell 2016; Le Comte & McClelland 2017; Liang ym. 2018; Spencer & 
Albertyn 2018). Toisaalta tutkimuksia on tehty vielä vähän esimerkiksi valmennuksen 
ja mentoroinnin vaikutuksista johtamisen ja johtajien kehittymiseen (Le Comte & Mc-
Clelland 2017; Spencer & Albertyn 2018), eikä niitä ole tarkasteltu moniammatillisesta 
näkökulmasta (Throgmorton ym. 2016; Grant ym. 2017). Mentoroinnin on todettu 
vahvistavan johtamiskyvykkyyttä (Cziraki ym. 2018) ja sitä on pidetty tarpeellisena 
vasta-aloittaneille johtajille (O’Connor 2016). Johtamisen kehittämisohjelmissa mento-
rointia on käytetty yhtenä menetelmänä (Whaley & Gillis 2018). Mentorointiohjelma 
on edellyttänyt sille asetettavien tavoitteiden ja toteutuksen huolellista suunnittelua 
(Pattani ym. 2018). Yksilöllisenä johtajan kehittymiskeinona on tarkasteltu reflektoivia 
menetelmiä, kuten johdon työnohjausta (Ollila 2006). Myös erilaisia johtamis- ja johta-
javerkostoja on voitu hyödyntää johtamisosaamisen kehittämisessä sekä johtamistyön 
käytäntöjen oppimisessa. Ne ovat edellyttäneet systeemisiä tapoja johtamisosaamisen 
ja johtamiskäytäntöjen kehittämisessä organisaatiossa.

Suomalaisen yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen tulevaisuuden trendeinä ja 
haasteina on pidetty globalisaatiota, kansainvälistymistä, teknologian kehitystä, digi-
talisaatiota, oppimisympäristöjen mukautumista, koulutuksen joustavuutta sekä mo-
nimuotoisuutta. Johtamiseen on kehitetty erilaisia käsitteellisiä ja teoreettisia malleja 
systeemisestä näkökulmasta kuvaamaan sen eri elementtien suhdetta ja merkitystä 
(Lammintakanen & Rissanen 2011; Sydänmaanlakka 2014). Johtamisosaamiskeskus-
telu on laajentunut tutkimuksen ja johtamismallien myötä sekä tuonut ymmärrystä 
yksilöiden, ryhmien ja sosiaalisten rakenteiden merkityksestä johtamiselle. Samalla 
johtamisosaamisen yksilö- ja organisaationäkökulmien integrointi- sekä organisaa-
tion toimintamallien uudistamistarpeet ovat tulleet näkyviksi. Organisaationäkökul-
masta on pidetty tarpeellisena vahvempaa systeemi- ja strategisen ajattelun osaamista. 
Niitä on voitu kehittää yhdistämällä teoriaa, käytäntöä ja uusia oppimisympäristöjä, 
kuten pelit ja simulaatiot (Tienhaara ym. 2016). Organisaatioille johtamisen ja inhimil-
lisen pääoman johtamisosaamisen on ajateltu olevan tulevaisuudessa keinoja sitouttaa 
työntekijöitä osana organisaation tulevaisuutta visioilla, strategisilla päämäärillä ja 
työelämäjoustavuudella (Wilenius 2017). Johtamisen kompleksinen toimintaympä-
ristö on edellyttänyt analyyttisiä taitoja ymmärtää ja arvioida kriittisesti sekä vuoro-
vaikutus- ja verkostotaitoja. Kehittymistä reflektoinnin ja monikanavaisen palautteen 
avulla on pidetty tulevaisuudessa johtajille välttämättöminä (Santalainen 2017; Smith 
ym. 2018; Boyle & Mervyn 2019). Toisaalta perinteisesti toteutetun johtamiskoulutuk-
sen osalta aukkoja ovat olleet motivaatio pysyä koulutuksen tarjonneen työnantajan 
palveluksessa, koulutusohjelmien tuottaman osaamisen vastaamattomuus työssä 
tarvittavaan osaamiseen ja kyky siirtää osaaminen käytäntöön. Siihen on nähty tar-
peellisiksi uudenlaisilla tavoilla kohdennetut ja räätälöidyt johtamisosaamisen kehit-
tämisen keinot (Moldoveanu & Narayandas 2019). Toimintaympäristön edellyttämien 
uusien johtamisosaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen ovat johtami-
sen tulevaisuuteen valmistautumista. 
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2.6 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TEOREETTISISTA 
LÄHTÖKOHDISTA

Tarkastelen tässä tutkimuksessa johtamisosaamista sairaalakontekstissa johtamisen 
ilmiöiden sekä johtamisteoreettisen ajattelun kehittymisen lähtökohdista (Kuvio 2). Jä-
sennän niiden kehitystä toimintaympäristön muutosten seurauksena kontingenssite-
orian näkökulmasta. Tarkastelen johtamisosaamisajattelun kehittymistä keskittymällä 
toimintaympäristön tai johtamisosaamisajattelun murroskohtiin. Ne ovat edustaneet 
sellaista uutta näkökulmaa, joka on vaikuttanut tulevaan kehityskulkuun tai -suun-
taan. En siis pyri täsmälliseen ja kattavaan menneisyyden tai kehityksen kuvaukseen. 
Johtamisosaamisen, sen kehittämisen ja johtamisen kysymysten tarkastelussa sovellan 
kontingenssiteoriaa sairaalakontekstiin ja kuvaan niiden kehittymistä mukautumi-
sena toimintaympäristöön. Tämä tutkimus liittyy terveyshallintotieteen mikrotason 
johtamisen kysymyksiin. Johtaminen terveydenhuollossa on kontekstiin ja kulttuuriin 
sidonnaista sekä vaatii alan erityispiirteiden tunnistamista ja ymmärtämistä. Johta-
misessa edellytetään sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tuntemusta, ja se tekee 
kontingenssiajattelun soveltamisen tärkeäksi. Päätöksenteossa on huomioitava paitsi 
hoidolliset ja kliiniset näkökohdat, myös eettiset, oikeudelliset ja poliittishallinnol-
liset seikat (Kinnunen & Vuori 2005). Johtaminen on organisaation toiminnan var-
mistamiseksi tehtävää työtä, jota johtajat tekevät. Johtamisosaaminen ymmärretään 
useimmiten yksilöosaamisena eli johtajien työssään tarvitsemina tietoina, taitoina ja 
asenteina, joita voi kehittää ja oppia. Tarvitaan myös organisaatio-osaamisen kehit-
tämistä. Se tarkoittaa johtamiseen liittyvien prosessien, käytäntöjen ja aineettoman 
pääoman tarkastelua ja kehittämistä organisaatioissa oppivan organisaation ideaan 
peilaten. Johtamisosaamista on tarkasteltava, arvioitava ja uudistettava vastaamaan 
tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja kohdennettava kehittäminen niihin.
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Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat



38

3 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET 
LÄHTÖKOHDAT

3.1 TULEVAISUUKSIENTUTKIMUKSEN SOVELTAMINEN 
TERVEYSHALLINTOTIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN

Osajulkaisussa I kuvasin tulevaisuuksientutkimuksen tiedonalaa, metodologisia 
lähtökohtia ja tutkimusmenetelmän soveltamista terveyshallintotieteellisessä tutki-
muksessa. Johtopäätöksenä esitin, että tulevaisuuksientutkimuksen lähestymistapo-
ja ja tutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää erityisesti sensitiivisten, jännitteisten 
ja kompleksisten teemojen, kuten johtamiseen liittyvien kysymysten, tutkimisessa 
sairaalakontekstissa. Johtamisosaamiskeskustelun taustalla vaikuttivat erilaiset, osin 
ristiriitaiset käsitykset ja jopa kiistanalaisuus siitä, kuka voi johtaa ketä ja millaista 
koulutustaustaa sekä johtamisosaamista johtajilta edellytetään. Kuitenkin aiheena se 
on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys terveysalalla (osajulkaisu I).

3.1.1 Tulevaisuuksientutkimuksen lähtökohta

Tulevaisuuksientutkimuksella (futures studies, futures research) tarkoitetaan tieteel-
lisillä periaatteilla tehtävää, tulevaisuutta kartoittavaa tutkimusta (Malaska 2013). Tu-
levaisuuksientutkimus koostuu paitsi tieteenfilosofian kehittämisestä ja tieteenalan 
historian ymmärtämisestä, myös uuden teorian muodostamisesta ja menetelmien 
kehittämisestä. Lisäksi soveltava toiminta, kuten ennakointi- eli foresight-menetel-
mät, kartoittavat toivottavimpia mahdollisia tulevaisuuksia ja pyrkivät vaikuttamaan 
päätöksentekoon, yleiseen ajatteluun ja arvoihin. Nykyisin tulevaisuuksientutkimuk-
sen menetelmiä hyödynnetään laajasti strategisessa johtamisessa, teknologiaenna-
koinneissa, aluesuunnittelussa, organisaatiokehittämisessä, kansalaistoiminnassa ja 
kulttuurihankkeissa. Muita kohteita ovat olleet opetussuunnitelmatyö, opetuksen 
ja oppilaitosten kehitysprojektit, vuorovaikutus-, globalisaatio-, ympäristö-, talous-, 
kulutuskysymykset ja kestävä kehitys. Myös yksityisen ja julkisen sektorin päätöksen-
teon kehittämishaasteisiin on hyödynnetty tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiä 
(Rubin 2014; ks. Malaska 2013). 

Tulevaisuus ei ole aistein tai muistojen avulla havaittavissa, ja on erilaisia näkemyk-
siä, miten tulevaisuutta koskevaa tietoa voidaan hankkia ja miten erottaa se luuloista, 
arvailuista tai riittämättömästi perustelluista uskomuksista (ks. Rubin 1998; Bell 2003; 
Malaska 2013). Tulevaisuustieto on näkemyksellistä tietoa, joka sisältää tosiasiatiedon ja 
näkemyksen erona tieteelliseen tietoon. Se kuvataan sisällöltään kontingentiksi, ei-fak-
tuaalisia ilmiöitä koskevaksi ja intentionaaliseksi, joka ei ole ristiriidassa tutkimuksen 
näkökulmasta faktojen ja objektiivisen tiedon kanssa (Malaska 2013). Siksi tulevaisuuk-
sientutkimuksen on perustuttava nykyhetken eri alojen tutkimukseen ja faktoihin (Ru-
bin 2014). Modernin tulevaisuuksientutkimuksen lähtökohtana Bell (1996) pitää valis-
tuksen aikaa, jolloin esitettiin dystopioita ja utopioita. Myöhemmin myös arvot liitettiin 
tulevaisuuksientutkimuksen perustaan (Bell 2004). Ajatus monista tulevaisuuksista yh-
den mahdollisen sijaan liittyi Masinin (2009) tarkastelemaan keskiaikaisen filosofin ja 
teologin ajatteluun. Malaska (2013) jakaa tulevaisuuksientutkimuksen aihekohtaiseen 
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tutkimukseen, menetelmätutkimukseen ja pragmaattiseen, päätöksentekoa avustavaan 
tutkimukseen sekä käsiteanalyyttiseen ja spekulatiiviseen futurologiseen tutkimukseen. 
Tulevaisuuksientutkimusta voidaan pitää suunnittelutieteenä, ja sen erona deskriptiivi-
siin tieteisiin on välineellinen tieto tavoitteiden ja keinojen yhteydestä (Niiniluoto 2013). 
Tulevaisuuksientutkimuksen evolutionaarisen tutkimuksen mukaan yhteiskunnan ja 
talouden järjestelmien vallitseva epätasapainon tila aiheuttaa kehityksen kohti tasapai-
noa ja ylläpitää siten elinvoimaa (Mannermaa 2004). 

Tutkimuksessani tarkastelen asiantuntijoiden käsityksistä muodostettuja johtamis-
osaamisen ja johtamisen organisoinnin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia suomalaisessa 
sairaalakontekstissa aihekohtaisesti ja päätöksentekoa avustavasta näkökulmasta (ks. 
Malaska 2013). Nämä asiantuntijoiden käsitykset perusteluineen ovat subjektiivisia, 
joita tarkastelen laadullisella tutkimusotteella tuottaakseni syvällistä tietoa johtamisen 
ilmiökentästä sairaalakontekstissa (ks. Amis & Silk 2007). Systemaattisen kirjallisuus-
katsauksen avulla kokosin tutkittua tietoa nykytilan selvittämisestä (ks. Rubin 2014) 
ja hyödynsin sitä empiirisen aineiston suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulevaisuuk-
sientutkimuksen parissa kehitetyn metodin ja näkökulman avulla sekä nykyhetkestä 
saatavilla olevan tiedon pohjalta muodostin asiantuntijoiden käsityksistä vaihtoeh-
toisia tulevaisuuden suuntia.

3.1.2 Tulevaisuuksientutkimuksen Delfoi-menetelmä

Tässä tutkimuksessa käytin tulevan kehityksen mahdollisuuksien arvioinnissa argu-
mentoiva Delfoi -menetelmää, joka on Policy Delphi -variaatio. Delfoi on ollut yksi 
asiantuntijoiden kannanottojen keruumenetelmä, jonka kehitystä nykymuotoonsa 
tarkastelen lyhyesti seuraavaksi. Tulevaisuuksientutkimuksessa Delfoi-menetelmää 
käytettiin 1950-luvulla Rand-yhtiössä Yhdysvalloissa sotateknologiatutkimuksessa 
(Kuusi 2017). Linstone ja Turoff (2002) määrittelivät Delfoi-menetelmää luonnehtien 
sitä ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka avulla yk-
silöistä muodostuva ryhmä kokonaisuutena käsittelee mutkikasta ongelmaa. Aluksi 
Delfoi-menetelmän avulla tavoiteltiin asiantuntijoiden yksimielisyyttä ja siihen py-
rittiin peräkkäisillä kyselyillä, kontrolloidulla palautteella ja tulokset esitettiin keski-
arvoina. Tätä kritisoitiin voimakkaasti 1970-luvulla ja tulevaisuuksientutkimuksessa 
konsensukseen pyrkimisestä on luovuttu. Oletuksena oli, että asiantuntijoilla on tie-
toa erikoisalansa tulevaisuudesta enemmän kuin muilla ja asiantuntijoiden arvioi-
den laatua voidaan parantaa toisilta asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella. 
Asiantuntija voi muuttaa palautteen perusteella mielipidettään (ks. Bell 2003). Asian-
tuntijat tuottavat parhaimmillaankin subjektiivisesta näkökulmastaan rajoittunutta 
tietoa. Kritiikistä huolimatta Delfoi-menetelmää on kuitenkin kehitetty 1990-luvulta 
lähtien ja eri menetelmävariaatioita on ollut käytössä (Kuusi 2017). Sen variaatiot ovat 
toimineet sekä suurien osallistujamäärien survey-tutkimuksina että viime vuosien 
pieninä osallistujapaneelitutkimuksina, joiden asiantuntijavalinta harkitaan tarkoin. 
Muita Delfoin ominaispiirteitä ovat olleet palautteiset kyselykierrokset ja niihin ano-
nyymisti reagoiva asiantuntijajoukko (Linturi ym. 2013). Delfoi-menetelmää nykyään 
sovellettaessa on tavoiteltu useita kritiikin kestäviä käsityksiä tulevasta kehityksestä. 
Kritiikki on varioinut Delfoi-menetelmää ja sen käyttöä, kun todettuihin heikkouksiin 
on pyritty vastaamaan menetelmää kehittämällä. 

Delfoi-menetelmämuunnoksena vuonna 1975 esiteltiin Policy Delphi, jonka Turoff 
ja Linstone kehittivät. Siinä yksimielisyyden sijasta tavoitteena oli löytää ristiriidat 
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esimerkiksi poikkeavista intresseistä käsin (Linstone & Turoff 2002; Rubin 2012; Kuusi 
2017). Erityisesti Suomessa kehitetty Policy Delphin menetelmämuunnos argumentoi-
va Delfoi hyödyntää asiantuntijapaneelia, jonka koko voi vaihdella 15–40 osallistujaan 
(Kuusi 2017). Asiantuntijoiden laatu on ollut määrää tärkeämpi, mutta asiantuntijat 
eivät kuitenkaan aina ole parhaita argumenttien tuottajia (Kuusi 2017). Asiantunte-
mus ei ole yksiulotteisesti mitattavissa, vaan se on voinut kohdistua eri asioihin tai 
olla laajaa ja horisontaalista tai syvällistä (Bell 2003; Baker 2006; Kuusi 2017). Kuu-
sen (2017) mukaan asiantuntemuksen perustyyppeinä on pidetty muuttumattomien 
asioiden (invarianssien) tuntemista sekä kykyä vaikuttaa tulevaan kehitykseen eli 
päätöksentekovaltaan ja relevanssin (tuntevat erilaisten päätöksentekoon vaikutta-
vien aktoreiden intressejä) asiantuntemukseen. Asiantuntijoiden valinnassa käytin 
apuvälineenä matriisia, jossa ulottuvuuksina olivat asiantuntijoiden kompetenssit ja 
intressit. Sama asiantuntija on voinut kuitenkin edustaa useampaa kompetenssia tai 
intressiä (Kuusi 2017). Asiantuntijoiden henkilökohtainen suhtautuminen tulevaisuu-
teen voi vaihdella. Heitä on usein pyydetty valitsemaan omaa suhtautumistaan tule-
vaisuuteen parhaiten kuvaava rooli neljästä vaihtoehdosta, joita ovat tulevaisuuden 
tekijä, mahdollisuuksiin tarttuva, uhkiin varautuja ja sivusta seuraaja (Amara 1981; 
Linturi & Rubin 2014). 

Delfoita sovellan laadullisena tutkimuksena, vaikka verkkopohjaisen tekniikan 
kehittymisen myötä on mahdollista toteuttaa laajoja ennustetyyppisiä kyselyjä kvan-
titatiivisine analyyseineen. Delfoi-metodin käyttöön suunniteltu verkko-ohjelmisto 
on eDelfoi-verkkoympäristö, ja ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 1998 nimel-
lä Professional Delphi Scan. Ohjelma (https://edelfoi.fi/) on opetusministeriön rahoi-
tuksella tehty yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen, Metodix Oy:n ja Internetix Campuksen (Otavan Opiston tuottama avoin 
verkko-oppimisympäristö) kanssa. Delfoi-yhteisöllä on ollut käytössään sosiaalisen 
median Ning-ympäristö (http://edelfoi.ning.com/), johon kootaan menetelmätietoa, 
-kokemuksia ja työpajatietoa (Linturi ym. 2013). Delfoi-menetelmän peruspiirteinä 
ovat olleet asiantuntijoiden anonymiteetti, useat kierrokset ja palaute; menetelmä on 
joustava ja eri tavoin sovellettavissa. Kaikkia näitä peruspiirteitä on myös kyseenalais-
tettu menetelmävariaatioissa osin kritiikin, sovellettavan tieteenalan lähtökohdista 
tai tutkijan perustelluin valinnoin. Delfoi-menetelmää on käytetty väitöskirjatutki-
muksissa eri tieteenaloilla tarkasteltaessa tulevaisuuden kehityskulkuja, vaikka se 
ei yleinen tutkimusmenetelmä olekaan. Delfoi-menetelmä on kehittynyt erilaisten 
näkemysten, hiljaisen tiedon ja tulevaisuutta koskevien ajatusten esille tuojaksi, ja 
sen avulla tuotetaan parhaimmillaan systeemistä sekä näkemystietoa (Rubin 2012; 
Linturi ym. 2013). Delfoi-menetelmä tuottaa erityisesti perusteltuja mielipiteitä sekä 
valistuneita arvauksia tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

3.1.3 Delfoi-menetelmän käyttö terveystieteellisessä tutkimuksessa

Terveydenhuollon kontekstissa Delfoi-menetelmän käyttö on keskittynyt konsensuk-
sen muodostamiseen (Halcomb ym. 2008; James & Warren-Forward 2015). Sellaisia 
ovat muun muassa eri sairauksiin liittyvien hoitosuositusten laatiminen (Expósito 
ym. 2010), ammatillisen osaamisen ja kompetenssialueiden jäsentäminen (Lindberg 
ym. 2012), terveyspalvelujärjestelmän integrointi (Evans ym. 2014), terveydenhuollon 
kehittäminen (Perla ym. 2013) sekä laatuindikaattoreiden kehittäminen (Boulkedid 
ym. 2011). Delfoi-menetelmää on käyttänyt konsensuksen muodostamiseen hoitotie-



41

teen tutkimuksessa Annikki Jauhiainen (2004), joka on tarkastellut tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttöä hoitotyössä. Terveyshallintotieteessä tutkimuksen näkökulmina 
ovat olleet kuntien ja valtion välisten suhteiden hajauttamiskysymykset (Kaarakainen 
2008) ja kunnallisten terveyspalvelujen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushen-
kilöiden organisaatioarvoja sekä arvokeskustelua koskevat kysymykset (Törmänen 
2011). Terveyspalvelujen toimijoiden näkökulmia on tuotu esiin tutkimuksessa kun-
tien, sairaaloiden ja perusterveydenhuollon välisestä yhteistyöstä ja terveyspalvelu-
jen koordinoinnin uudistamisesta (Holen-Rabbersvik ym. 2013). Merkittävinä julkis-
hallinnon sosiaali- ja terveysjohtajien tulevaisuuden osaamistarpeina on tunnistettu 
Delfoi-menetelmää käyttäen tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, toimintaym-
päristön analysointikyky ja lisäksi muun muassa analyyttiset taidot, viestintä- ja visio-
johtaminen, ekologinen tietoisuus, osaamisen johtaminen sekä kyky tuloksellisuuden 
arviointiin (Saarimaa 2009). Tulevaisuuksientutkimuksen ennakointinäkökulmasta 
Delfoi-asiantuntijapaneelia ovat käyttäneet Lintonen työryhmineen (2014) huume-
politiikan muutoksia koskevassa tutkimuksessa. Skenaario- ja strategianäkökulmasta 
Geisler työryhmineen (2010) on soveltanut Delfoi-tekniikkaa kahden organisaation 
yhdistymisen jälkeisessä kehittämisessä. Delfoita on käytetty paljon terveydenhuol-
lon tutkimuksissa konsensuksen muodostamiseen, ja se on soveltunut monenlaisiin 
näkökulmiin. Kuitenkaan argumentoiva Delfoi -menetelmää terveydenhuollossa 
soveltanutta tutkimusta ei kirjallisuushaussa löytynyt. Myös johtamisosaamiseen ja 
johtajien osaamistarpeisiin liittyvän tutkimuksen yhdistäminen tulevaisuudentutki-
muksen näkökulmaan sekä menetelmien käyttöön on ollut vähäistä. 
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4 AINEISTO, MENETELMÄT JA 
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimukseni koostui systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuottamasta tutkimus-
aineistosta ja argumentoiva Delfoi -menetelmän avulla kerätystä empiirisestä aineis-
tosta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus toimi lähtötilanteen ja argumentoiva Delfoi 
-teemojen valinnan sekä tulevaisuusväittämien perustana. Seuraavaksi kuvaan niiden 
toteutusta yksityiskohtaisemmin.

4.1 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Ensimmäisen tutkimusaineiston muodosti aiemmasta johtamisosaamistutkimuksesta 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kerätty ja induktiivisella sisällönanalyy-
sillä analysoitu aineisto (osajulkaisu II). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulos-
ten avulla piirtyi kuva terveydenhuollon johtamisosaamisen lähtötilanteesta ja aikai-
semmasta tutkimuksesta sekä perusta empiirisen aineiston hankintaan. Sen tuloksia 
hyödynsin myös argumentoiva Delfoi -menetelmän teemojen ja tulevaisuusväittämien 
laadinnassa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutin mukaillen kahta mallia 
(Fink 2010; Salminen 2011b). Tarkoituksena oli hakea aikaisempaa johtamisosaamisen 
tutkimusta erityisesti sairaalakontekstista, eikä tuloksia rajattu tiettyihin terveyden-
huollon ammattiryhmiin. Alustavien kirjallisuushakujen ja hakutermien kokeilujen 
jälkeen valitsin yhteensä kuusi tietokantaa: kansainväliset Cinahl, PubMed, Cochc-
rane, Scopus, Web of Science ja suomalainen Medic. Hakutermien ja -lausekkeiden 
muodostamista sekä hakuprosessin toteutukseen sain ohjausta Itä-Suomen yliopiston 
kirjaston informaatikolta. Tein useita testihakuja tietokannoista ja varmistin niiden 
avulla muodostettujen hakutermien käyttökelpoisuuden (Taulukko 1).

Taulukko 1. Esimerkkejä käytetyistä hakulausekkeista

Cinahl MW (leadership* OR manage*) AND MW (competen* OR skill*) AND MW (hospital* OR 
“hospital administration”) 

PubMed (((leadership*[Title/Abstract]) AND manage*[Title/Abstract]) AND (competen* OR skill*[Title/
Abstract])) AND (hospital OR (hospital administration))

Medic leadership* OR manage* AND competen* OR skill* AND hospital OR hospitals OR “hospital 
administration”

Cochrane ‘leadership AND manage OR competen AND skill AND hospital OR “hospital administration” 
AND NOT “professional skill” AND NOT “clinical competen” in title abstract keywords from 

Web of  
Science

Topic=(manage* OR leadership*) AND Topic=(competenc* OR skill*) AND Topic=(hospital* 
OR hospitals OR “hospital administration”) AND Topic=(“manage* competenc” OR 

“manage* skill*”) NOT Topic=(“clinical competenc*” OR “professional skill*”)

Scopus

(leadership AND skill* OR manage* AND competen*) AND (hospitals OR “hospital 
administration”) AND NOT (hotel OR turism) AND NOT (treatment OR disease) AND (usa OR 
europe) AND NOT (students OR education) AND NOT (therapy OR patient) AND NOT (safety 
AND management) AND NOT (work AND satisfaction OR work AND environment) AND NOT 

(cultural AND features) AND ( research OR scientific OR methodologic AND article)
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Tiedonhaun rajasin vuosille 2003–2013 sillä perusteella, että 2000-luvun alussa 
osaamisperusteinen näkökulma vahvistui tutkimuskirjallisuudessa. Perehtyminen 
kyseisellä ajanjaksolla tehtyihin tutkimuksiin mahdollisti vertailua johtamisosaami-
seen liittyvistä teemoista ja kehityssuunnista. Hakutuloksena sain 1451 artikkelia, 
joiden arviointi otsikoiden, abstraktin ja saatavuuden perusteella vähensi määrän 253 
artikkeliin. Nämä jäljelle jääneet artikkelit koostuivat tutkimusartikkeleista, teoreet-
tisista johtamisosaamismalleista sairaalakontekstissa sekä kirjallisuuskatsauksista, 
joissa kuvattiin johtamisosaamisen piirteitä sairaalakontekstissa. Artikkeleiden tar-
kempi tarkastelu abstraktin ja koko tekstin osalta seuloi mukaan ne, joissa kuvattiin 
monipuolisesti johtamisosaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. 

Sisäänottokriteereiksi määritin tutkimuksen tai kirjallisuuskatsauksen, jossa ku-
vattiin useita johtamisosaamisen sisältöalueita, ja artikkeli oli saatavilla koko teksti-
nä suomen- tai englanninkielisenä. Poissulkukriteereinä olivat pääkirjoitusartikkelit, 
vain tiettyä johtamisosaamisen osa-aluetta kuvaavat tutkimukset, koulutusohjelmien 
kuvaukset ja niiden toteutumisen arvioiminen. Mielenkiinnon kohteena olivat joh-
tamisosaaminen, sen sisällön kuvaaminen ja tunnistaminen, jonka vuoksi johtamis-
osaamisen koulutusohjelmien kuvaukset sekä toteutuksen arvioinnit jäivät tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Tiedonhaku tehtiin uudelleen samoilla hakutermeillä ja 
niiden yhdistelmillä ja saatiin sama tulos. Tiedonhakuprosessi on nähtävillä vaiheit-
tain kuviossa 3. Lopulta 13 artikkelia vastasivat tutkimuskysymykseen ja läpäisivät 
sisäänottokriteerit kolmen tutkijan arvioimina. Nämä mukaan otetut artikkelit olivat 
pääosin kyselytutkimuksia, joista neljä oli Delfoi-menetelmällä toteutettuja ja yksi 
haastattelututkimus.
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Tietokantojen hakutulokset 
(n = 1451)

 CINAHL PubMed Cochcrane Medic Scopus Web of Science
 (n = 307) (n = 303) (n = 22) (n = 68) (n = 502) (n = 249)

Mukaan otettiin
(n = 253)

Koko teksti ja 
sisäänottokriteerit

(n = 74)

Tutkimukset 
induktiiviseen 

sisällönanalyysiin 
(n = 13)

Poissulkukriteereihin 
perustuen
(n =179)

Poissuljettiin
(n = 1198)

Kuvio 3. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku
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4.2 AINEISTON ANALYYSI

Aineiston analysoin käyttäen induktiivista sisällönanalyysiä, ja analyysiyksikön muo-
dostivat yhden tai useamman sanan sisältävät ilmaisut ja sanaparit. Ensimmäisessä 
vaiheessa induktiivista sisällönanalyysiä kompetenssit, taidot ja osaaminen yhdis-
teltiin keskenään samaa tarkoittavien ilmaisujen kanssa. Niistä ryhmittelyn tulok-
sina muodostin ala-, ylä- ja pääluokat (Elo & Kyngäs 2008). Alaluokkia muodostui 
yhteensä 13, joita yhdistelin, kuten esimerkkinä liitteessä 1 on nähtävillä. Uudelleen 
ryhmittelyn tuloksena jäi lopulta kolme yläluokkaa kuvaamaan erilaisia johtamisosaa-
misen sisältöjä. Näin muodostuneet yläluokat nimesin terveydenhuollon kontekstiin 
liittyväksi seuraavasti: johtamisosaaminen, toiminnan johtamisosaaminen ja yleinen 
johtamisosaaminen. Tulokset kuvasivat johtamisosaamisen keskeistä sisältöä toimin-
taympäristön, organisaation ja osaamisen näkökulmasta. Ne toivat esille monipuoli-
sesti johtamisosaamisen sisältöjä sairaalakontekstissa, ja hyödynsin niitä empiirisen 
aineiston keruun suunnittelussa ja toteutuksessa.

4.3 ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

Tutkimuksessa käyttämäni argumentoiva Delfoi -menetelmä tuottaa kuvauksia vaih-
toehtoisista tulevaisuuksista, joita hyödynnetään keskustelun, päätöksenteon ja suun-
nittelun tueksi esimerkiksi strategisessa johtamisessa ja organisaation kehittämisessä 
(Masini 1993; Bell 1996; Rubin 2014). Menetelmän avulla tuodaan asiantuntijoiden 
erilaiset ja/tai vastakkaiset käsitykset perusteluineen yhteiseen keskusteluun (Kuusi 
2017). Siinä kootaan rakenteisen vuorovaikutusprosessin avulla asiantuntijaryhmän 
jäsenten tieto ja oletukset tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Menetelmää voi luonnehtia 
haastattelu- ja kyselymuotoiseksi tutkimustekniikaksi (Linturi ym. 2013).

Menetelmä soveltuu saamastaan kritiikistä huolimatta erityisesti monimutkaisten, 
arkaluontoisten ja vaikeasti käsiteltävien asioiden käsittelyyn. Asiantuntijamenetel-
mänä se mahdollistaa arvioimaan muun muassa julkisen instituution toimintaympä-
ristöä, pitkän aikavälin yhteiskunnallista ja teknologista kehitystä sekä vaihtoehtoisia 
toimintaohjelmia (Kuusi 2014). Menetelmä on käyttökelpoinen tilanteissa, jos tutki-
musongelmaa ei voi tutkia täsmällisillä analyyttisillä menetelmillä tai subjektiivisia 
arviointeja on ongelman ratkaisun kannalta hyödyllistä käsitellä kollektiivisesti. Se 
sopii myös laajojen, kompleksisten ja monitieteisten ongelmien ratkaisuun, joihin ei 
löydy yhteistä menetelmää tai toistuvia ryhmätapaamisia ei ole mahdollista järjestää. 
Lisäksi menetelmä on käyttökelpoinen, jos tarvittava asiantuntijaryhmä on liian suuri 
ryhmätyömenetelmiin tai halutaan välttää asiantuntijoiden pyrkimyksiä vaikuttaa 
muiden mielipiteisiin muuten kuin argumentoimalla tai tiedon keräämistä varten 
erimielisiltä asiantuntijoilta tarvitaan välittäjäksi Delfoi-manageri (Linturi ym. 2013). 

Menetelmävariaatioita ovat edistäneet osaltaan viestintäteknologian kehitys ja 
laajeneva ymmärrys yhteisötiedon muodostuksesta (Linturi ym. 2013). Tässä kuva-
tulla argumentoiva Delfoi -menetelmävariaatiolla nostetaan asiantuntijoiden erilaiset 
näkemykset perusteluineen yhteiseen keskusteluun ja tarkoituksena on saada useita 
perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta (Kaivo-oja ym. 1997; Kuusi 2017). Näihin 
perusteisiin nojaten sovelsin argumentoiva Delfoi -menetelmää tässä tutkimuksessa 
empiirisen aineiston keruussa. 
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4.3.1 Argumentoiva Delfoi -prosessin valmistelu

Suunnittelin argumentoiva Delfoi -prosessia ja johtamisosaamiseen liittyviä teemoja 
hahmottelemalla muutamia pääkohtia, kuten kuviossa 4 (ks. Rubin 2012; Kuusi 2017). 
Haastattelin yhtä johtamisen asiantuntijaa avaininformanttina, ja viisi vapaaehtoista 
terveydenhuollon ammatissa/johtamisasemassa toimivaa ja tohtoriopintoja suoritta-
vaa henkilöä vastasi kirjallisesti haastattelun teemoista muotoiltuihin kysymyksiin. 
Nämä valmistelut vahvistivat paneelin teemoiksi johtamisosaamisen ja johtamisosaa-
misen kehittämisen. Tarkoituksena oli kierros kierrokselta syventää keskustelun tee-
moja, ja argumentoiva Delfoi -prosessia voi kuvata tiimalasina, joka kapeutuu kohden 
viimeistä kierrosta; tulevaisuusteesit vähenevät ja keskustelu syvenee. Myös saman-
aikainen ensimmäisen osajulkaisun kirjoittaminen johtamisosaamisen tutkimuksesta 
vuosilta 2003–2013 systemaattisena kirjallisuuskatsauksena syvensi tietoa aiheesta. 
Seuraavassa vaiheessa muodostin näistä teemoista varsinaiset tulevaisuusteesit ja 
tein eDelfoi-pohjaan version verkkolomakkeesta, jota kutsutaan kyselyksi, mutta se 
eroaa rakenteeltaan ja käyttötavaltaan kvantitatiivisen tutkimuksen kyselylomakkees-
ta. Tulevaisuusteesillä tarkoitetaan tulevaisuutta koskevaa väittämää, jonka toivot-
tavuuteen ja todennäköisyyteen panelistit ottavat vastauksissaan kantaa. Muotoilin 
vastaajien käsityksiä ja ajatuksia sisältäviä tulevaisuusteesejä, joiden tarkoituksena 
oli tuoda esiin vastakkaisia ja toisistaan eriäviä näkökohtia (Rubin 2012; Kuusi 2017). 
Tulevaisuusteesien muotoiluun osallistui avoimen kehittäjäverkoston eri alojen asian-
tuntijoita testivastaajina. Kyselyn tulevaisuusteesien versioita testattiin useita kertoja 
ja muokattiin Delfoi-pajatyöskentelytilaisuuksissa menetelmää käyttäneiden ja kehit-
täneiden tutkijoiden palautteen perusteella. 
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Kuvio 4. Delfoi-tutkimuksen teemat
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4.3.2 Asiantuntijavalinta, rekrytointi ja aikataulu

Tutkimuksessani argumentoiva Delfoi -menetelmän käytössä kriittisinä vaiheina oli-
vat kirjallisuuden mukaiset asiantuntijapaneelin jäsenten valinta, rekrytointi ja sitou-
tuminen monikierroksiseen paneeliin. Tavoitteena olivat tutkittavan ilmiön kannalta 
riittävän laaja näkemys ja eri näkökulmat, eikä tarkoituksena ollut koota tilastollises-
ti edustavaa panelistijoukkoa. Asiantuntijavalinnan ulottaminen usealta tutkittavaa 
asiaa sivuavalta alalta varmisti eri näkökulmien ja toisistaan poikkeavien intressien 
mukanaolon. Kuusen (1999) esittämää näkemystä asiantuntijuudesta Linturi (2007) 
tulkitsi koko paneelin osajoukkojen esittelynä ja siten modernina näkemyksenä 
asiantuntijuudesta. Tällaista modernia asiantuntijuutta ilmentää kiinnostus muista 
tieteenaloista ja uusista asioista, kyky nähdä yhteyksiä kansallisen ja globaalin, ny-
kyisen ja tulevan kehityksen suhteen sekä ongelmien tarkastelu epätavallisista näkö-
kulmista. Vuorovaikutus muodostuu aiheen ja toisten asiantuntijoiden kanssa tavalla, 
jossa korostuvat asiaperustelut vastaajien aseman tai auktoriteetin sijasta. 

Asiantuntijapaneelin rekrytointia suunnitellessani pohdin ymmärrystä asiantunti-
juudesta tämän tutkimusnäkökulman kannalta. Asiantuntijan on ajateltu kuuluvan alan 
avain- tai johtohenkilöihin, edustavan muuten puuttuvaksi jäävää asiantuntijanäkökul-
maa, uskaltavan ottaa kantaa tulevaisuussuuntautuneesti sekä olevan kiinnostunut tut-
kittavasta teemasta ja halukas argumentoimaan sitä; asiantuntijuus on tärkeä erityisesti 
tutkimuksen tiedonintressin kannalta (Rubin 2012). Toisaalta asiantuntijat eivät aina ole 
tuottaneet parhaita argumentteja alansa tulevaisuuskehityksestä (Rubin 2014; Kuusi 
2017). Tutkimuksessani asiantuntijuutta edustivat myös terveysalan / terveysalan johta-
misen opiskelijat. Tätä valintaani perustelin sillä, että tulevaisuudessa he työskentelevät 
joko johtajina tai terveysalan toimijoina. Opiskelijat toivat mukaan omaan sukupolveen-
sa liittyvät arvotukset ja kokemukset (Stanley 2010; Hietamäki 2013) ja edustivat siten 
modernia käsitystä asiantuntijuudesta. Delfoi-paneelin asiantuntijoiden lukumääräksi 
kirjallisuudessa on esitetty 20–50 henkilöä, mutta määrää oleellisempi on asiantuntijoi-
den laatu (Rubin 2012; Kuusi 2014). Suuria asiantuntijajoukkoja on käytetty teknologian 
ennustetutkimuksissa, kun yhteiskunnallisissa kiistakysymyksissä on rekrytoitu pieniä 
ryhmiä (Linturi ym. 2013). Ideana on ollut, että panelistit edustavat vain henkilökohtai-
sia mielipiteitään ja käsityksiään, eivät taustaorganisaatiotaan. Asiantuntijoiden osallis-
tumisaktiivisuutta on voitu nostaa tiedustelemalla asiantuntijoilta etukäteen mahdolli-
suutta osallistua paneeliin (Kuusi 2014). Edellä kuvattuja periaatteita olen noudattanut 
lukuun ottamatta opiskelijoiden rekrytointia asiantuntijoiksi.

Tähän Delfoi-paneeliin rekrytoin 33 sairaala- ja johtamiskontekstiin liittyvää 
asiantuntijaa eri puolilta Suomea, ja ensimmäiselle kierrokselle osallistui 31 henki-
löä. Delfoi-managerin roolissa tiedustelin heiltä ensin sähköpostitse mahdollisuutta 
osallistua paneeliin. Saadun suostumuksen jälkeen käydyssä puhelinkeskustelussa 
kerroin tarkemmin menetelmästä, paneelista ja aikataulusta, ja asiantuntijoilla oli 
mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Paneelin kokoamisprosessiin kului aikaa kaksi 
viikkoa. Asiantuntijat olivat sairaaloiden eri johtamistasoilla työskenteleviä johtajia 
sekä kokeneita johtamistutkijoita ja -kouluttajia. Mukana oli myös edustajia amma-
tillisista etujärjestöistä ja poliittisia päätöksentekijöitä, jotka työskentelivät myös 
johtajina. Perinteisestä asiantuntijamääritelmästä poikkeava ratkaisu oli terveys-
alan ja terveysalan johtamisen opiskelijoiden rekrytointi. Panelistien ikä vaihteli alle 
24-vuotiaasta yli 60-vuotiaaseen, naisia heistä oli 21 ja miehiä 12. Lähes kaikki olivat 
koulutustaustaltaan yliopistotutkinnon suorittaneita, ja heidän työskentelyorgani-
saatioina oli sairaanhoitopiiri, kunta, kuntayhtymä, tutkimuslaitos, yritys, yliopisto, 
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ammattikorkeakoulu ja järjestö. Taustatiedoissa pyysin asiantuntijoita sijoittamaan 
itsensä asiantuntijuus-intressi-matriisitaulukkoon, millä määritin heidän osaamisensa 
(asiantuntijuus) ja edustamansa näkökulman (intressi). Asiantuntijamatriisia käytin 
varmistamaan tutkimuksen luotettavuutta kuvaamalla asiantuntijuuden ja intressien 
kattavuuden. Asiantuntijat valitsivat lisäksi omaa suhtautumistaan tulevaisuuteen 
parhaiten kuvaavan roolin, joita ovat tulevaisuuden tekijä, mahdollisuuksien näkijä, 
sivusta seuraaja ja uhkiin varautuja (Amara 1981; Kuusi 2014). Suurin osa panelisteista 
tunnisti itsensä tulevaisuuden tekijäksi (14) tai mahdollisuuksien näkijäksi (10), kun 
sivustaseuraajan (5) tai uhkiin varautujan (2) osuus oli selvästi vähäisempi. 

4.4 ARGUMENTOIVA DELFOI -PANEELIN KULKU,  
AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI

Toteutin argumentoiva Delfoi -prosessin kolmikierroksisena asiantuntijoille koh-
dennettuna anonyyminä internet-kyselynä. Argumentoiva Delfoi -kysely on eronnut 
perinteisestä siten, ettei vastaajia voi tunnistaa kommenteista eikä analyysivaiheessa 
yhdistää niihin (esim. johtaja5 kommentoi…). Panelistien ei myöskään ajatella edus-
tavan organisaatiotaan vaan omaa asiantuntijuuttaan omista lähtökohdistaan. Argu-
mentoiva Delfoi -menetelmän käytössä kriittinen rooli on Delfoi-managerilla. Tässä 
avainroolissa toimiessani siihen kuuluivat argumentoiva Delfoi -prosessin valmistelu, 
suunnittelu ja koko monivaiheisen prosessin käytännön toteutus. Varsinaista paneeli-
kutsua varten oli käytettävissä muokattava pohja, josta managerina työstin paneelin 
asiantuntijoille lähetetyn kutsun ennen jokaisen paneelin kierroksen avautumista. 
Myös verkkoalustan tekninen tuki oli varalla jokaisen kolmen kierroksen avautues-
sa, mutta teknisistä ongelmista vastaajat eivät olleet yhteydessä. Asiantuntijoilla oli 
vastaamiseen ja toisten vastausten kommentointiin aikaa kaksi viikkoa jokaisella kol-
mella kierroksella. Managerina lähetin kyselyiden aikana kohdennettuja muistutus-
viestejä vielä vastaamattomille panelisteille sekä kannustin kaikkia kommentoimaan 
muiden vastauksia. Delfoi-tekniikan mukaisesti panelisti voi myös oman harkintansa 
mukaisesti jättää osittain vastaamatta. Managerina avasin ja suljin jokaisen kierrok-
sen kyselyn, seurasin kyselyn avoinna ollessa vastaajien määrää ja tulevaisuusteesien 
aikaansaamaa keskustelua. 

Asiantuntijoiden eriävät ja vastakkaiset käsitykset sekä uudet näkökulmat nostin 
toisen ja kolmannen kierroksen tulevaisuusväittämien eli -teesien teemoiksi. Jokaisen 
kierroksen jälkeen minulla managerina oli viikko aikaa edellisen kierroksen kom-
menttien alustavaan analyysiin, teemoitteluun ja seuraavan kierroksen tulevaisuus-
teesien muotoiluun. Managerina tallensin jokaisen kierroksen aineiston pdf-muotoise-
na Delfoi-paneelin etusivulle, josta asiantuntijoilla oli mahdollisuus vielä tarkastella 
vastauksia kierrosten jälkeen. Tutkimusaineiston kerääminen verkkosovelluksella 
(https://edelfoi.fi/) oli käynnissä helmi–maaliskuun aikana 2015, ja koko prosessin 
toteutukseen kului aikaa yhteensä kahdeksan viikkoa. 
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4.4.1 Ensimmäisen kierroksen toteutus ja alustava analyysi

Ensimmäinen kierros avautui vastattavaksi asiantuntijoille 2.2.–15.2.2015. Se koostui 
esittelylehdestä, taustatietolomakkeesta, panelistien itselleen määrittelemästä tule-
vaisuusroolista ja asiantuntijuudesta. Tulevaisuusväittämiä eli -teesejä oli yhdeksän 
liittyen johtamisosaamiseen ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Tulevaisuusteesien 
selitteenä käytin johtamisosaamistutkimusta, kirjallisuutta, videoita ja mielipidekirjoi-
tuksia, jotka olivat panelistien luettavissa/katsottavissa internetistä linkin välityksellä. 
Ne sisälsivät kyseiseen tulevaisuusteesiin liittyviä näkökulmia. Verkkokyselyn alussa 
oli kolme ryhmittelytehtävää, joissa panelistit ryhmittelivät valmiista vaihtoehdoista 
merkitykseltään tulevaisuudessa kasvavat, vähenevät tai arvaamattomat. Muut kuusi 
tulevaisuusteesiä panelistit arvioivat todennäköisyyden ja toivottavuuden kannalta 
seitsenportaisella asteikolla. Ensimmäiselle kierrokselle osallistui 31/33 mukaan kut-
sutusta asiantuntijasta.

Aineiston analyysissä vastausjakaumia myös havainnollistettiin pylväsdiagram-
meina, taulukoimalla ryhmittelykysymykset sekä lukemalla ja ryhmittelemällä kaikki 
kirjoitetut kommentit, ja vastauksia oli yhteensä 71 sivua pdf-muodossa. Ryhmittelin 
todennäköisyyden ja toivottavuuden perusteella vastaajien kommentit nelikentäk-
si. Tämän alustavan ryhmittelyn jälkeen poimin kommenteista eriäviä, vastakkaisia 
ja uusia keskustelunäkökulmia perusteluineen toisen kierroksen tulevaisuusteesien 
teemoiksi. Kommenteista tehtävässä sisällönanalyysissä huomioidaan yksikin eriävä 
mielipide perusteluineen. Ensimmäisen kierroksen tulevaisuusteeseistä esimerkik-
si kuviossa 5 nähtävillä oleva johtamisosaamisen kehittämisen teemaan sisältynyt 
tulevaisuusteesi johtamisen oppimisesta virtuaali- ja simulaatiomenetelmin tuotti 
yksimielisen tuloksen (ks. vastausjakaumat), eikä tätä teesiä enää varioitu toiselle 
kierrokselle. 
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Johtamisen oppiminen
Pelit, tilannesimulaatiot ja vertaiskokemukset muodostavat johtamisen käytännön oppi-
misympäristön vuonna 2030.
Miten todennäköinen ja toivottava väite on? Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja pe-
rustele kommentit -kohtaan valintasi.
Monimutkaisia tilanteita ja erilaisia riippuvuussuhteita sisältävien järjestelmien havain-
nollistamisessa pelit http://www.calt.insead.edu/eis/  ovat sopivia oppimismuotoja. 
Pelatessa oppija altistaa oman mentaalimallinsa tai tapansa testattavaksi virtuaalisessa 
tilanteessa ja voi reflektoida sitä kokemuksiinsa sekä oppia paremmin toimivia malleja 
ja ratkaisuja.  http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2013/ptvk2013_02.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Esimerkki tulevaisuusteesin vastausjakaumasta todennäköisyys- ja toivot-
tavuus-ulottuvuuksista

Seuraavalla kierroksella tavoitteena oli argumentoinnin syventäminen, jolloin teesien 
määrä väheni kierros kierrokselta. Samalla huomio kiinnittyi asiantuntijoiden eriä-
vien käsitysten perusteluihin. 



50

4.4.2 Toisen kierroksen toteutus ja alustava analyysi

Toinen kierros oli avoinna vastattavaksi ja kommentoitavaksi 23.2.–8.3.2015 välisen 
ajan. Ensimmäisen kierroksen kommenteista poimin toisen kierroksen tulevaisuustee-
sien selitteiksi vastaajien suoria lainauksia eriävistä tai vastakkaisista käsityksistä ja 
uusista näkökulmista (Kuvio 6), ja vastauksia oli yhteensä 53 sivua pdf-muodossa. Pa-
nelistit ottivat näin kantaa toistensa edellisen kierroksen kommentteihin. Delfoi-ma-
nagerina tehtävänäni oli muotoilla uudelle kierrokselle kiinnostavia ja keskustelua 
syventäviä tulevaisuusteesejä sekä saada näin esille keskenään erilaisia ja/tai ristirii-
taisia kehityssuuntia. Tavoitteena oli saada vastaajat perustelemaan omia näkökul-
miaan, jolloin kommentoinneista edettiin keskustelemaan argumenteista. Esimerkiksi 
strategiaa ja ymmärrystä koskevat tulevaisuusteesit strategian merkityksestä osana 
johtamisosaamista olivat ensimmäisellä ja toisella kierroksella tässä tarkoituksessa.

Sairaalan strategia
Sairaalan keskeiset strategiat ovat kehittäneet hoitoa ja jalkautettu käytäntöön vuonna 
2030.

Miten todennäköinen ja toivottava mielestäsi väite on? Valitse alla olevista vaihtoeh-
doista ja perustele kommentit – kohtaan valintasi. Alla olevat kommentit ovat 1. kierrok-
sella esitettyjä kannanottoja suorina lainauksina. 

”Sairaaloiden keskinäisen kilpailun ja potilaiden valinnanvapauden vuoksi erilaiset tu-
lokset ovat entistä tärkeämpiä. Vertailu on läpinäkyvämpää kuin ennen ja sen merkitys 
on paljon suurempi. Huonot sairaalat eivät saa potilaita eivätkä rahaa. Toivottavasti 
tämä ja valinnanvapaus johtavat myös siihen, että potilaan hoito paranee. Ajattelisin 
näin tapahtuvan todennäköisemmin kuin ennen, jolloin potilas ei saanut päättää hoi-
topaikastaan ja vertailtiin lähinnä rahallisia tuottavuuslukuja vertailtaessa sairaaloiden 
paremmuutta.” – anonyymi kommentti 1.kierrokselta 2.2.2015

”Johtamisen kannalta yhdenmukainen strategia ja tavoite on toivottava asia. Se, onko 
tämä potilaan ja sairauden hoidon kannalta tavoiteltava asia, onkin kyseenalaista. 
Strategioita kun tehdään myös potilasvirtojen säätelemiseksi ja kustannusten säästämi-
seksi.” – anonyymi kommentti 1. kierrokselta 13.2.2015

”Strategiset tavoitteet tulee käydä läpi myös henkilöstön kanssa: mitä ne merkitsevät 
itse kunkin työssä?” – anonyymi kommentti 1. kierrokselta 13.2.2015

”Valitettavasti en näe käytännön elämässä suurta viitettä siihen suuntaan, että strate-
gia oikeasti ohjaisi sairaalan toimintaa. Strategiapuhe on eri asia, kuin elävä ja toimiva 
strategia. Se on muodissa, ja sairaalalla tulee olla strategia, mutta se jää helposti pape-
riksi. Tekemisiä voidaan toki perustella tämän paperin avulla, mutta se ei tarkoita, että 
johtaminen olisi strategista.” – anonyymi kommentti 1. kierrokselta 3.2.2015

”jos/kun henkilöstön palkitsemisjärjestelmä on riippuvainen tästä, ei vaaraa, ettei pysy 
fokuksessa.” – anonyymi kommentti 1. kierrokselta 8.2.2015

”Suoritekeskeisyys tulisi sitoa yhdessä sovittuihin tavoiteltaviin tuloksiin ja tulostavoittei-
seen toimintaan.” – anonyymi kommentti 1. kierrokselta 6.2.2015

Kuvio 6. Esimerkki suorien lainausten käytöstä selitteenä, 2. kierros

Toinen kierros oli kysymystyypeiltään ensimmäisen kaltainen, ja tulevaisuusteesien 
määrä väheni seitsemään, eikä taustatietoja kysytty uudelleen. Asiantuntijoista 27/33 
osallistui toiselle kierrokselle. 
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4.4.3 Kolmannen kierroksen toteutus ja lopullinen analyysi

Kolmas kierros avautui 16.3.–29.3.2015 väliseksi ajaksi. Se rakentui samoin kuin edeltävä 
kierros ja sisälsi panelistien kommenteista poimittuja suoria lainauksia, jotka ilmaisivat 
uusia, eriäviä ja/tai vastakkaisia käsityksiä. Aineistoa oli yhteensä 37 sivua pdf-muodos-
sa. Tulevaisuusteesien määrä väheni kolmannella kierroksella kuuteen kysymystyyp-
pien säilyessä samankaltaisina. Kuviossa 7 on nähtävillä kolmannen kierroksen tule-
vaisuuteesi ja selitteinä käytetyt suorat lainaukset toiselta kierrokselta. Vastaaminen ja 
kommentointi olivat jo tulleet panelisteille tutuiksi. Asiantuntijoista tälle viimeiselle 
kierrokselle osallistui vielä 25/33, ja kato jäi hyvin pieneksi jokaisella kierroksella. 

Johtamisosaaminen sairaalassa vuonna 2030
Terveysalan erityispiirteiden ja substanssin tuntemuksen lisäksi johtamisosaaminen on 
rakentunut johtamisen tietoperustalle.

Miten todennäköinen ja toivottava mielestäsi väite on? Valitse alla olevista vaihtoeh-
doista ja perustele kommentit – kohtaan valintasi. Alla olevat kommentit ovat 2. kierrok-
sella esitettyjä kannanottoja suorina lainauksina.

”Tästä huolimatta tulee ymmärtää, että ihmisten johtaminen on pohjimmiltaan varsin 
samanlaista erilaisissa organisaatioissa. Yleensä eri aloilla toimivat johtajat - varsinkin 
uransa alkuvaiheessa – katsovat, että tämä ”meidän alamme” on täysin omanlaisensa 
ja että sen johtamisessa ei ole juurikaan hyötyä muilta aloilta saadusta tiedosta. Koke-
muksen karttuessa ja varsinkin moniammatillisen johtamiskoulutuksen jälkeen silmät 
yleensä avautuvat; johtaminen on pitkälti geneeristä. Samat periaatteet toimivat, vaikka 
asiat näyttäytyvät toisessa muodossa ja painottuvat toisella tavalla”. – toisen kierroksen 
anonyymi kommentti 24.2.2015

”Tietopohja tukee hyvää johtamista. Motivaatiota johtaa organisaation toimintaa ja saa-
vuttaa potilaslähtöisesti hyviä tuloksia tarvitaan. Nykyisessä tilanteessa (taloudellinen 
tila, uudet hoitomuodot ja rajoitetut mahdollisuudet, sairaaloiden ym välinen kilpailu…) 
tarvitaan johtamistaitoja ja muutakin kuin hyvää substanssiosaamista (-> laajempaa 
ymmärrystä organisaation toimintaedellytyksistä). Verkostoituminen tukee johtajuutta ja 
on vertaistuellisestikin tärkeää”. – toisen kierroksen anonyymi kommentti 25.2.2015

”Johtaminen on samanlaista riippumatta erikoisalasta, ihmisten johtamista joka tapaukses-
sa. Se on sitten eri asia, minkälaisia ihmisiä ja asiantuntijoita ja kuinka moniammatillinen 
tiimi on johdettavana. Mutta kyllä johtajalla täytyy olla ymmärrys siitä erikoisalasta, jota 
johtaa, jotta ymmärtää johdettaviaan”. – toisen kierroksen anonyymi kommentti 5.3.2015

”Substanssista pitää ymmärtää jotakin tai sitten opetella ja perehtyä alaan riittävästi, 
mutta varsinainen johtaminen ei poikkea alasta kuin alasta”. – toisen kierroksen ano-
nyymin kommentin osa 27.2.2015

”Johtamista voidaan todellakin kehittää ja sitä voidaan oppia, mutta siihen tarvitaan en-
nen kaikkea omaa motivaatiota. tahtoa ja itsensä likoon laittamista”. – toisen kierroksen 
anonyymi kommentti 27.2.2015

Kuvio 7. Esimerkki suorien lainausten käytöstä selitteenä, 3. kierros
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Vastauksia saatiin kolmekierroksisessa paneelissa yhteensä 161 sivua pdf-muodossa. 
Kolmannen kierroksen jälkeen koko aineiston kommentit analysoitiin sisällön analyy-
sillä. Analyysiyksikön muodostivat sanat, sanaparit ja lyhyet lauseet, jotka aluksi ryh-
miteltiin (Kohlbacher 2006; Krippendorff 2013). Analyysiyksiköitä ryhmittelemällä, 
pelkistämällä, luokittelemalla ja abstrahoimalla toteutin sisällönanalyysin prosessin 
(Kyngäs ym. 2011; Mayring 2014). Pelkistämistä ohjasi merkitykseltään samaa tar-
koittavien analyysiyksiköiden ryhmittely, ja näin muodostuneelle ryhmälle ilmauksia 
muodostin sitä kuvaavan yhdistävän alaluokan. Kun pelkistysvaihe oli valmis, seu-
raavaksi sisällön analyysi jatkui pelkistettyjen ja nimettyjen alaluokkien luokittelulla 
ja tarvittaessa vielä yhdistämisellä. Näin etenemällä muodostin yhdistävät luokat, 
joita edelleen abstrahoimalla lopulta muodostin yläluokat. Kuvatun sisällön analyy-
siprosessin tuloksena muodostuivat tutkimukseni tuloksia kuvaavat abstrahoidut 
yläluokat. Liitteessä 2 on nähtävillä esimerkki sisällön analyysin vaiheista analyysin 
edetessä. Seuraavassa luvussa kuvaan tutkimukseni tuloksia yksityiskohtaisemmin. 
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5 TULOKSET

5 JOHTAMISOSAAMISEN SISÄLTÖ SAIRAALA-
KONTEKSTISSA AIKAISEMMAN TUTKIMUKSEN 
PERUSTEELLA

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia johtamisosaamisen sisällöstä kuva-
sin osajulkaisussa II. Sisällönanalyysin tuloksena ryhmittelin kolme osaamisaluetta: 
terveydenhuollon kontekstiin liittyvä johtamisosaaminen, toiminnan johtamisosaa-
minen ja yleinen johtamisosaaminen alaluokkineen (Kuvio 8). Nämä osaamisalueet 
painottuvat vaihtelevasti ja ovat kontingentteja eri johtamistehtävissä organisaatios-
sa. Terveydenhuollon kontekstiin liittyvä johtamisosaaminen koostui neljästä sisäl-
töalueesta. Toiminnan johtamisosaaminen muodostui prosessien, työtoimintojen, 
kliinisen ja kehittämisosaamisen sisällöistä. Yleisellä johtamisosaamisella tarkoite-
taan tässä osaamista, joka oli yhteistä ja samansisältöistä kaikille terveydenhuollon 
johtamistehtävissä toimiville. Sen lisäksi tarvittavaa johtamisosaamista määrittivät 
kontingenssiteoreettisen ajattelun mukaisina johtamistaso ja -tehtävä, toimintaympä-
ristö (organisaation sisäinen ja ulkoinen) ja johtajan yksilöllinen johtamisosaaminen.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kuvio 8 Tulokset johtamisosaamisen sisällöstä 
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Terveydenhuollon 
kontekstisidonnainen 
johtamisosaaminen 

Yhteiskunnallinen osaaminen: 
lait, roolit, poliittisten, 
yhteiskunnallisten järjestelmien 
ja lainsäädännön tuntemus 

 

Ajanhallinta 

Toimialakohtainen osaaminen: 
kulttuurinen ja kliininen 
ymmärrys, suunnittelu-, 
muutos-, kehitysosaaminen 
palveluprosessit ja resurssit, 
tehokkuuden, tuottavuuden ja 
palveluiden kehittäminen 
 
 
 
 

 
Kehittämisosaaminen 
 

 
Henkilöstöjohtamistaidot 
 
 
 
 

Prosessiosaaminen 

Talousosaaminen: 
talouden, markkinoinnin ja 
budjetoinnin ymmärrys ja 
johtamisosaaminen 
 
 
 
 
 

Toimintojen tuntemus 

Organisatorinen osaaminen: 
johtamistehtävä ja työn sisältö, 
organisaation päätöksenteko- 
järjestelmän, toimintojen ja 
suhteiden ymmärtäminen 
 

 

 
Kliininen osaaminen 
 

Vuorovaikutustaidot 

Strateginen ajattelu ja 
ymmärrys 

Kuvio 8. Tulokset johtamisosaamisen sisällöstä
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Edellä kuvatuista sisältöalueista muodostettiin terveydenhuollon johtamisosaamisen 
geneerinen kehikko, joka on sovellettavissa johtamisosaamisen jaotteluun erilaisissa 
ja vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Siinä tunnistettiin myös kaikille terveyden-
huollon eri ammattiryhmätaustaisille johtajille yleisiä ja yhteisiä osaamisalueita. Tässä 
esitetyt tulokset soveltuvat johtamisosaamisen erittelemiseen ja tarkasteluun myös 
muissa terveydenhuollon konteksteissa kuin sairaalaympäristössä. Aina on kuiten-
kin huomioitava kontingentit organisaatio- ja tehtäväkontekstit ja toimialakohtaises-
ti vaihtelevat johtamisosaamisen sisällöt. Samoin tämän geneerisen jaottelukehikon 
soveltamiseen vaikuttavat johtajan johtamistehtävä ja sen asemoituminen suhteessa 
terveydenhuollon organisaation johtamistasoihin.

5.2 JOHTAMISOSAAMISEN NYKYTILA ASIANTUNTIJOIDEN 
KÄSITYSTEN PERUSTEELLA

Argumentoiva Delfoi -menetelmällä ja sisällönanalyysin avulla saadut tulokset asian-
tuntijoiden käsityksistä johtamisosaamisesta ja sen kehittämisestä kuvasin osajulkai-
sussa III. Tarkastelen tuloksia seuraavassa soveltaen kontingessiteoreettista näkökul-
maa.

5.2.1 Johtamisosaamisen ydinalueet ja kehittämistarpeet

Johtamisosaamisen ydinalueina asiantuntijat pitivät ajanhallintaa, talousosaamista, 
muutoksen ja ihmisten johtamisosaamista, johon sisältyi vuorovaikutusosaaminen. 
Nämä olivat yhtä lukuun ottamatta samoja osaamisalueita, joita aikaisemman tut-
kimuksen perusteella ryhmiteltiin yleiseen johtamisosaamiseen. Ydinalueita näytti 
sinänsä luonnehtivan enemmän pysyvyys, vaikka ymmärrys osaamisalueen sisällöis-
tä on muotoutunut osin uudelleen ja osoittaa hitaammin tapahtuvaa mukautumista 
toimintaympäristön muuttumiseen. Osaamisalueista talousosaaminen ymmärrettiin 
talouteen liittyvän tiedon käytön ja suunnittelun osaamiseksi. Kyky vuoropuheluun 
henkilöstön ja työyhteisöjen kanssa nähtiin tarpeellisena edellytyksenä tuottavuudel-
le. Myös kehityspotentiaalien tunnistaminen sekä työntekijöissä että työyhteisöissä oli 
tärkeää, kuten myös eri-ikäisten työntekijöiden erilaisten odotusten tunnistaminen. 
Sellainen oli esimerkiksi nuorten työntekijöiden tuen tarve muutosten läpiviemisessä 
tai työkäytäntöjen kehittämisessä. 

Johtamisosaamisen kehittämistarpeita asiantuntijoiden käsitysten mukaan olivat 
vaihteleva johtamisen tietoperusta ja strategiaosaaminen. Johtamisosaamisen tieto-
perustaa ja johtamisteorioiden hallintaa pidettiin liian vaihtelevina, mikä näyttäytyi 
esimerkiksi yhteisten käsitteiden puuttumisena. Edellisillä johtamisosaamisen kehit-
tämistarpeilla on merkitystä siihen, miten ulkoisen toimintaympäristön muutoksia 
kyetään ottamaan huomioon toimintojen ja prosessien kehittämisessä. Käsitykset 
strategisen osaamisen merkityksestä ja tarpeesta johtamisessa vaihtelivat välttämät-
tömästä osaamisesta jopa tarpeettomaan. Strategiaosaaminen nähtiin tarpeelliseksi 
johtamistyössä, vaikka organisaation eritasoisissa johtamistehtävissä sen operationa-
lisointi ja konkretia vaihtelevat myös kontingenssiteoreettisen ajattelun mukaisesti. 
Strategisen osaamisen heikkous näkyi erityisesti strategioiden muotoilussa ja imple-
mentoinnissa. Strategiaosaamisen kannattajien mielestä yhteisten strategioiden avul-
la asetetaan toiminnan tavoitteet. Tulevaisuudessa kilpailu ja hoitotulosten vertailu 
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pakottavat kehittämään strategista osaamista sairaalaorganisaation johtamisessa. 

”Jos sairaalan strategiat ja strategia-ajattelu on nykyisen kaltaista, en usko, että sillä 
on suurtakaan merkitystä asiakkaan näkökulmasta. Toisaalta huima teknologian 
kehitys hoidoissa ja kilpailu asiakkaista voi saada asian nousemaan myös strategiseksi 
kysymykseksi, mitä sairaalassa tuotetaan jne.”

”Uskon, että strategiset toimintamallit “ohjelmoidaan” clinical pathways logiikalla 
toimintaprosesseihin ja yksilön autonomiaan perustuva “soolotoiminta” vähenee. 
Tässä mielessä strategiat voivat siirtyä osaksi toimintaa. Sen sijaan suoraan ylevien 
tavoitteiden tai arvojen siirtyminen toiminnaksi ei välttämättä toteudu.”

Toisaalta strategiat voivat näkyä tulevaisuudessa yhtenäisissä johtamiskäytännöissä, 
kliinisten hoitokäytäntöjen ohjeistuksissa ja käytännöllisissä tavoitteissa enemmän 
kuin juhlallisissa periaatteissa. Siten kontingenssiteoreettista mukautumista tapahtuu 
myös ymmärryksessä strategian merkityksestä johtamisosaamisessa sairaalakonteks-
tissa.

 5.2.2 Johtamisosaamisen kehittäminen 

Asiantuntijoiden mielestä yksilötasolla johtamisosaamista tarvittiin lisää. Johtamis-
osaamisen perustan muodosti yksilön halu johtaa, mikä sisälsi motivaation ja sitou-
tumisen johtamiseen. 

”Johtamista voidaan todellakin kehittää ja sitä voidaan oppia, mutta siihen tarvitaan 
ennen kaikkea omaa motivaatiota ja itsensä likoon laittamista.” 

Käsitykset vaihtelivat erityisesti siitä, millainen koulutus johtajilla pitäisi olla. Joh-
tamiskoulutuksen sisällöille ja laadulle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä kritee-
ristöjä. Ehdotus johtamiskoulutuksesta muiden alojen johtajien kanssa yhteisenä sai 
kannatusta ja vastustusta, kun terveydenhuollon johtamisen erityispiirteiden ajatel-
tiin edellyttävän terveydenhuoltoon räätälöityä johtamiskoulutusta. Erityisesti lää-
käritaustaisten johtajien heikko johtamisosaaminen ja vähäinen johtamiskoulutus 
nostettiin esille. 

Asiantuntijoiden mukaan johtamisosaamisen kehittämisessä tarvittiin myös or-
ganisaatio-osaamisen kehittämisen näkökulmaa, esimerkiksi johtajien rekrytointi-
prosessien ja johtamisen toimintamallien päivittämistä. Lisäksi osa asiantuntijoista 
kannatti johtamistehtävien määräaikaisuutta. Johtajarekrytoinnin uudistaminen 
edellytti erityisesti, että olennainen valintakriteeri olisi johtamisosaaminen. Lisäksi 
pidettiin tärkeänä eri tason johtamistehtäviin tarvittavan johtamisosaamisen määrittä-
mistä ja arvioimista. Kontingenssiteoreettisen ajattelun mukaisesti johtamistehtävissä 
tarvittava johtamisosaaminen sisälsi ydinosaamisen lisäksi eri tavoin painottuneita 
osa-alueita riippuen johtamistehtävästä. Erityisesti johtajarekrytointien ennakointia 
ja tulevaisuudessa tarvittavan johtamisosaamisen tunnistamista pidettiin keskeisenä 
johtajien eläköitymisen kiihtyessä ja jopa kilpailtaessa osaavista johtajista. Johtamis-
tehtävien määräaikaisuuden kannattajat näkivät sen toimivan keinona päästä eroon 
johtajiksi sopimattomista. Osa vastusti ehdotusta perustelemalla, että se toisi liikaa 
epävarmuutta työn jatkuvuuteen ja elämään.
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”Määräaikaisuus on tulevaisuudessa hyvä asia, kaikista ei ole johtajiksi, vaikka kaikki 
tukitoimet olisivat käytössä.”

Johtamisosaamisen kehittämisen keinojen monipuolistamista pidettiin tarpeellisena. 
Parhaiten johtamisosaamista kehitti osan mielestä käytännön johtamistyö ja toimimi-
nen erilaisissa johtamistehtävissä. Toisten mielestä työssäoppiminen ei johtamisessa 
yksin riitä eivätkä johtamistaidot kehity ilman teoriaperustaa. Muina johtamisosaa-
misen kehittämistapoina toimivat johtamiskoulutuksen lisäksi johtamisverkostot, 
johtamisosaamisen arviointimenetelmän käyttö ja virtuaaliset oppimismenetelmät. 

”Tulevaisuudessa johtajiksi kasvavat sukupolvet ovat kasvaneet pelikoneiden kanssa. 
Nuoriso pelaa jo nyt vapaa-ajallaan strategiapelejä. Pelit ovet heille yksi tapa toimia, 
miksi niitä ei käytettäsi työelämässä? Simulaatio lisää oppimismahdollisuuksia, 
mutta ei sulje pois oikean elämän kokemisen ja harjoittelun merkitystä. Harvinaisten 
asioiden kohdalla harjoittelutilanteet ovat työelämässä joskus sattumanvaraisia. 
Simulaatiotehtävien/pelien avulla näitäkin asioita on mahdollisuus harjoitella.”   

Johtajista ongelmallisia olivat ne, joilla oli entuudestaan vähän johtamisosaamista, 
mutta joilla ei myöskään ollut halua kehittää omaa johtamisosaamistaan. Johtamis-
osaamisen arviointiin suhtauduttiin ristiriitaisesti. Kannattajien mielestä johtamis-
osaamista voi arvioida kuten mitä tahansa osaamista validein kriteerein, ja se edis-
täisi tavoitteellista johtamisosaamisen kehittämistä. Lisäksi palautetta ja arviointia 
pidettiin toisaalta välttämättömänä kehittymiselle. Vastustajien mielestä johtamis-
osaamisen arviointikriteerit olivat haasteellisia, koska niiden painotuksista ei ollut 
selvyyttä. Ne voisivat vaihdella henkilöstön hyvinvoinnin, taloudellisen tuloksen ja 
potilashoidon laadun näkökulmissa, mikä osan mielestä oli arveluttavaa.  

Keskeisinä tuloksina tutkimuksessani olivat johtamisosaamisen elementit, ja sen 
kehittämistarpeita tarkastelin integroimalla organisaation ja yksilön näkökulmat. 
Organisaation näkökulmasta tarvitaan esimerkiksi johtajarekrytointiprosessien ke-
hittämistä ja yksilöosaamisen kannalta johtajan oman johtamisosaamisen tavoitteel-
lista kehittämistä. Organisaatio- ja yksilöosaamista voidaan integroida uudenlaisilla 
tavoilla koulutusta ja harjoittelua yhdistämällä sekä uusia menetelmiä hyödyntäen. 
Kontingenssiteoreettisesta näkökulmasta johtamisosaamisen ydinosaaminen on pe-
rusta, ja mukautumista tapahtuu kehittämis- ja tulevaisuuden johtamisosaamistarpei-
den reflektiolla. Niiden avulla tarkastellaan ja ennakoidaan organisaation sisäisen ja 
ulkoisen toimintaympäristön muutoksia ja mukautumistarpeita. Johtamisosaamises-
sa ydinosaamisen sekä kehittämis- ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen ja niiden 
arviointi suuntaa kehittämistoimintaa. 

5.3 JOHTAMISOSAAMISEN TULEVAISUUS 2030

Argumentoiva Delfoi -menetelmän tuloksina saadut tulevaisuuden johtamisosaamis-
tarpeet esitin osajulkaisussa III. Johtamisosaamisen ja johtajuuden kehityssuunnat 
kuvasin osajulkaisussa IV. Tarkastelen seuraavaksi tuloksia johtamisosaamisen ja 
johtamisen organisoinnin kehityssuuntauksista soveltamalla kontingenssiteoreettista 
ajattelua ja kuvaamalla mukautumista.
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5.3.1 Johtamisosaamisen kehityssuunnat

Johtamisosaamisen kehityssuunnat vuonna 2030 olivat ammatillisesti eriytynyt, klii-
nisesti painottunut, potilaslähtöisyyteen perustuva ja erillinen johtamisura. Ryhmit-
telin ammatillisesti eriytyneen ja kliinislähtöisen perinteiseksi, potilaslähtöisyyden 
kehittyväksi sekä johtamisura-ajattelun tulevaisuuden johtamisosaamiseksi. Tähän 
kehitykseen vaikuttivat muutokset sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä ja se, 
miten niihin mukautuminen näkyi asiantuntijoiden käsityksissä. Kuvasin mukautu-
mista jäsentämällä sen eri vaiheisiin (Kuvio 9). 
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Kuvio 9. Johtamisosaamisen kehityssuunnat

Kliinislähtöinen johtamisosaaminen kuvasi hyvin perinteistä käsitystä sisältäen vaa-
timuksen johtajan lääketieteen erikoisalan ja sen kulttuuristen piirteiden syvällisestä 
tuntemisesta. Sairaalaorganisaation ajateltiin muodostuvan lääketieteen erikoisalojen 
pohjalta, ja jopa johtaminen edellytti erilaisia ominaisuuksia, jotka määräytyivät ja 
vaihtelivat erikoisalakohtaisesti. Toisaalta osa asiantuntijoista kuvasi tätä sairaalan 
sisäisinä kulttuurieroina. Kulttuurinen ymmärrys johtamisosaamisessa voitiin saa-
vuttaa vain saman lääketieteen erikoisalan koulutuksen avulla. Osa totesi riittävän 
kulttuurisen ymmärryksen hankkimisen olevan mahdollista ilman lääketieteen klii-
nistä erikoiskoulutusta. 

Ammatillisesti eriytynyt perinteinen johtamisosaaminen perustui vahvana vai-
kuttavaan ajattelutapaan, jonka mukaan vain saman ammatin edustaja voi toimia 
johtajana ja saada johtajana tarvitsemansa luottamuksen johdettaviltaan. Samaa am-
mattitaustaa vailla olevan todettiin jäävän aina ulkopuoliseksi. Johtajalle parhaana 
koulutustaustana pidettiin ammatti- ja johtamiskoulutuksen yhdistelmää ja erityisesti 
johtamiskoulutetuista lääkäritaustaisista johtajista nähtiin olevan suuri tarve tulevai-
suudessa. Sairaalan ylimmässä johdossa toimivalta johtajalta osa edellytti lääketie-
teellistä koulutusta, mutta tätä näkemystä myös vahvasti kritisoitiin. Johtamisjärjes-
telmän perusteellisemman muutoksen merkittävänä esteenä tunnistettiin voimakas 
ammattikunta-ajattelu. 

Potilaslähtöisyys nähtiin voimistuvana ja kehittyvänä tulevaisuuden johtamis-
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osaamissuuntauksena sairaalakontekstissa. Se toisi potilaiden osallisuuden, kilpailu-
kyvyn ja kannattavuuden näkökulmien painottumisen johtamisosaamisessa. Potilai-
den osallisuus päätöksentekoon ja terveyspalvelujen suunnitteluun jakoi mielipiteitä. 
Osa näki sen voimistuvana, kun taas osa suhtautui siihen hyvin kriittisesti. Samoin 
potilaiden osallistumisen mahdollistavia digitaalisia/virtuaalisia tapoja joko kanna-
tettiin tai vastustettiin. 

Johtamisura-ajattelu oli uusi tulevaisuuden kehityssuunta, jossa johtaminen näh-
tiin yhtenä uravaihtoehtona erityisesti lääketieteen tai terveystieteiden perusopintojen 
jälkeen. Lääketieteessä johtamiseen tarvittava osaaminen on perinteisesti hankittu 
kliinisillä opinnoilla, mutta nykykäsityksen perusteella kliininen ja tieteellinen osaa-
minen ei enää anna riittävästi valmiuksia talouden johtamiseen tai johtamistehtäviin. 
Vaihtoehtoina nähtiin erilliset akateemisen, kliinisen ja johtamisen uravalinnat. Joh-
tamisuravalinnan jälkeen hankitaan johtamistyössä tarvittavaa johtamisosaamista.

”Ammattijohtamisen merkitys kasvaa. Lääkärit ja sairaanhoitajat edelleen ja 
vahvemminkin johtavat, mutta pätevöityvät johtamiseen. Kliiniset osaajat, akateemiset 
osaajat ja johtajat erkaantuvat ja tulee erkaannuttaa. Kukaan ei pysty tulevaisuudessa 
olemaan huippukliinikko, akateemikko ja ison yksikön johtaja vaan nämä eriytetään. 
Johtaminen on edelleen ihmisjohtamista.”

5.3.2 Johtamisen organisoinnin kehityssuunnat

Johtamisen organisoinnin kehityssuunnat vuonna 2030 muodostuivat yksilökeskei-
sestä, pari-, tiimi- ja jaetusta johtamisesta. Kuviossa 10 esitän ne ryhmiteltyinä perus-
tuen asiantuntijoiden käsityksiin, miten sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön 
mukautuminen näyttäytyi.
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Yksilökeskeinen johtajuus kuvasi sairaalakontekstissa hyvin perinteistä johtajuutta, 
jolla oli kannattajansa. Sen keskeinen perustelu oli selkeys tehtävien ja vastuun osalta. 
Myös kliinisen työn irrottaminen johtamisesta koettiin huonona vaihtoehtona, koska 
johtaminen nähtiin vain osana lääkärin työtä ja roolia. Vastustajat puolsivat johtamis-
työn eriyttämistä kliinisestä työstä kokoaikaiseksi työksi ja samalla johtamistehtävien 
määrittelyä. Heidän mielestään muutoin johtamista ei voi menestyksellisesti tehdä.

”Lääkärijohtajat nykymuodossaan tulee varmasti katoamaan. Meillä on 
terveydenhuollossa ongelma, jossa hyvistä kliinikoista tulee huonoja johtajia. Se 
muuttuu. Se ei kuitenkaan muutu, että kaikkea substanssia tarvitaan johtamisessa.”

Parijohtajuus kuvasi kehittyvää johtajuutta, jota perusteltiin nykyisen kahden eri lin-
jan johtajuuden selkeyttäjänä ja kehittäjänä. Se toisi myös laajemman näkökulman 
päätöksentekoon, kun mukana on toisen johtajan osaaminen, käsitykset ja mielipiteet. 
Tosin haasteina nähtiin vastuun ja toimivallan jakamisen onnistuminen. Parijohtami-
sen vastustajat epäilivät sen lisäävän byrokratiaa ja johtajien määrää.

Tiimijohtamista pidettiin uutena tulevaisuuden johtajuutena, ja kannattajat perus-
telivat sitä erityisesti moniammatillisen sekä verkostomaisen työskentelyn lisääntymi-
sellä. Ne nähtiin jo olemassa olevina ja laajenevina trendeinä. Lisäksi monimutkaistu-
va päätöksenteko edellytti yhteistyötä, laaja-alaista ja erilaista osaamista. Esteinä sen 
toteutumiselle pidettiin perinteistä kulttuuria, lyhyttä aikaa, raja-aitoja ja epäselviä 
johtamisrooleja. Johtajien kannalta tiimijohtamisen vahvuuksina nähtiin vertaistuki, 
palaute ja osaamisen kehittyminen. Myös erilaisia digitaalisia menetelmiä pidettiin 
tiimijohtamisen mahdollistajina ja edistäjinä tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudessa uutena johtajuutena pidettiin jaettua johtajuutta, jonka sen kan-
nattajat ymmärsivät laaja-alaisesti. Keskeisinä sisältöinä pidettiin henkilöstön ja po-
tilaiden kasvavaa osallisuutta ja selkeitä johtamistehtäviä tarvittavalla toimivallalla. 
Jaetun johtajuuden nähtiin vähentävän hierarkiaa ja ammatillisia rajoja, mutta sitä 
kritisoitiin vastuun ja velvollisuuksien epäselvyydellä. Sen toteutumiselle ei nähty 
mahdollisuuksia vielä vuonna 2030, sillä sairaaloilla on tiukat sisäiset rajat ja siilot. 
Toisaalta jaettua johtajuutta perusteltiin tulevaisuuden työelämän ja organisaation 
tuottavuuden kannalta tarpeellisena edellytyksenä. 

”Minusta tuossa johtajuus on jaettu, on tämä tulevaisuuden ydin. Lisäksi yksilöillä 
pitää olla vastuuta, johtaminen ei ole vain hierarkkista ylhäältä tapahtuvaa johtamista 
vaan myös mikrotasolla tunnistetaan johtajuutta, strategisteja. Johtajien tulisi 
paremmin tukea toisiaan koko työssä olon ajan. Tietoa tulee jakaa ja johtajille tulisi 
olla yhteisiä foorumeita.”

Tämän tutkimuksen tuloksia kuvaan johtamisosaamisen ja sen kehittämisen suuntina 
kuviossa 11. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät muutoksia johtamisosaami-
sessa, ja sen kehittämistä voidaan kohdentaa ydinosaamisen, kehittämis- ja tulevai-
suuden tarpeiden avulla. Johtamisosaamisen geneerinen sisältö koostuu yleisestä, toi-
minnan ja terveysalan johtamisosaamisesta. Pelkästään yksilöosaamisen kehittäminen 
ei riitä, vaan se on integroitava organisaatio-osaamisen kehittämiseen. Se tarkoittaa 
sairaalakontekstissa esimerkiksi johtamisosaamisen arviointimenetelmien systemaat-
tista käyttöä, johtajarekrytointiprosessien uudistamista ja organisaatiossa käytössä 
olevia johtamistyön tukiprosesseja sekä erilaisia verkostoja. Organisaatio-osaamisen 
systemaattinen kehittäminen on oleellista sairaalaympäristössä. Toimintaympäristön 
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osalta uusien työelämään tulevien sukupolvien odotukset, tarpeet ja suhtautuminen 
työhön eroavat. Johtamistyöhön ja -tehtäviin tarvitaan motivoituneita, osaavia ja 
yhteistyöhön kykeneviä tekijöitä. Organisaation sisällä osaamista, työprosesseja ja 
-menetelmiä on kehitettävä vastaamaan paremmin potilaiden ja asiakkaiden tarpei-
siin. Tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista linjaavat kontingenssiteoreetisen 
ajattelun mukaisesti johtajuuden kehittymisen suunnat; niistä jokainen tarvitsee eri 
tavoin painottuvaa johtamisosaamista, vaikka ne sisältävät myös sairaalakontekstissa 
tarvittavaa yhteistä osaamista. Perinteinen yksilöjohtamisen suuntaus korostaa joh-
tajan jakamatonta roolia, kun taas pari- ja tiimijohtamisen muodot jakavat vastuuta, 
toimivaltaa ja tehtäviä osaamiseen perustuen. Yhteistyötaitoja tarvitaan sekä orga-
nisaation sisällä että ulkopuolella taloudellisten ja osaamisen rajallisten resurssien 
vallitessa. Jaettu johtajuus ei kuitenkaan poista tai hävitä johtajuutta ja johtamista 
vaan korostaa pelisääntöjä, selkeitä toimintakäytäntöjä, johtamisrooleja ja koordinaa-
tiota. Johtajuuden orientaatio voi vaihdella potilaslähtöisyyden, kliinisen, ammatilli-
sesti eriytyneen ja johtamisuran painotuksissa kontingenttina toimintaympäristöön 
mukautumisena – onko se osaltaan ratkaisemassa yksittäisen sairaalaorganisaation 
menestymistä tulevaisuudessa?
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6 POHDINTA

6.1 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

Tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta tulevaisuuksientutkimuksen, sen menetel-
mien ja laadullisen tutkimuksen yleisten periaatteiden näkökulmista. Tulevaisuuk-
sientutkimus rakentaa, kehittää, tutkii, arvioi ja tunnistaa mahdollisia, todennäköi-
siä ja toivottavia tulevaisuuksia skenaario- ja Delfoi-menetelmiä käyttämällä (Kuusi 
ym. 2015b). Tässä tutkimuksessa asiantuntijat arvioivat Delfoi-menetelmällä vaih-
toehtoisia johtamisosaamiseen liittyviä tulevaisuuksia sairaalakontekstissa. Tulevai-
suuksientutkimuksen tieteellistä laatua tarkastellaan ulkoisen ja sisäisen validiteetin 
näkökulmasta ja yhdistämällä ne tieteellisen tutkimuksen yleisiin periaatteisiin. Sisäi-
sellä validiteetilla tarkoitetaan saatujen tulosten ja metodologian yhteensopivuutta. 
Ulkoinen validiteetti on kyseessä, kun faktat ja havainnot (trendit ja heikot signaalit) 
tukevat saatuja tuloksia. Käytän tulevaisuuskarttaprosessin laatukriteereitä siltä osin 
kuin ne soveltuvat tarkasteluun validiteetin osalta (Kuusi ym. 2015a). Validiteettia 
voidaan tarkastella kuuden laatukriteerin avulla. Näiden laatukriteerien mukaan tut-
kimustulokset kuvaavat useita mahdollisia kehityskulkuja ja tunnistavat keskeisiä 
tulevaisuuden kehityskulkuja. Lisäksi tulokset ovat ymmärrettäviä monille, asiak-
kaat ymmärtävät tulokset hyvin, ne kuvaavat enemmän skenaarioiden tulkitsemia 
asioita ja tarjoavat kattavan tulkinnan kausaalisesti merkityksellisiin asioihin (Kuusi 
ym. 2015b).

Laatukriteereistä toteutui osuvimmin useiden mahdollisten ja keskeisten tulevai-
suuden kehityskulkujen tunnistaminen sekä tulosten ymmärrettävyys. Näitä laatukri-
teereitä hyödynsin arvioidessani tutkimusprosessin luotettavuutta sen suunnittelusta, 
valmistelusta, testaamisesta ja toteutuksesta (Kuusi 2015a). Tutkimuksessani muodos-
tin eri vaihtoehtoja paneelin asiantuntijoiden käsityksistä ja keskeisistä mahdollisis-
ta tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettävästi. Kausaalisesti merkitykselliset ja 
skenaarioiden tulkitsemat asiat eivät ole tämän tutkimuksen validiteetin arvioinnissa 
käyttökelpoisia, vaan ne soveltuvat paremmin tulevaisuuskarttojen arviointiin.

Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, ja panelistien sitoutuminen moni-
kierroksiseen paneeliin on keskeinen tavoite sekä samalla onnistumisen edellytys. 
Myös Delfoi-managerin rooli on tutkimuksen toteutuksen kannalta tärkeä ja kriit-
tinen. Tässä tutkimuksessa tutkija oli managerin roolissa ensimmäistä kertaa, mikä 
vaikutti moniin asioihin tutkimusprosessin kuluessa. Valmisteluvaihe oli melko 
pitkä, koska perehtyminen teemoihin, menetelmään ja sen käyttämiseen sekä tule-
vaisuusteesien kehittely sekä kyselyn testaukset veivät aikansa. Tulevaisuusteesien 
muotoileminen vaati harjoittelua, jotta teesit saisivat panelistit reagoimaan puolesta 
tai vastaan. Koska tuloksia voi kuvata varovaisiksi, yhtenä selittävänä tekijänä voi 
pitää liian neutraaleiksi tai tavanomaisiksi jääneitä tulevaisuusteesejä. Toisaalta myös 
johtamisosaaminen vaihteli asiantuntijoiden kesken, jolloin johtamisen tietoperusta 
ja käsitteet olivat osalle vieraita. Käytännön kokemuksen perusteella tulevaisuustee-
sien laadinnassa muutaman henkilön muodostama tutkijaryhmä voisi kehittää teesien 
osuvuutta testauksien lisäksi. Tutkimusaihe oli ajankohtainen ja soveltui argumentoi-
va Delfoi -menetelmään, jonka valmistelu oli huolellista ja noudatti menetelmän käy-
töstä laadittuja sekä kirjallisuudessa kuvattuja periaatteita (Kuusi ym. 2015a). Lisäksi 
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panelistien kato jäi vähäiseksi huolimatta kolmesta kierroksesta, mikä kertoo aiheen 
ajankohtaisuudesta ja asiantuntijoiden kiinnostuksesta. Saadut tulokset kuvasivat 
keskeisiä vaihtoehtoisia kehityskulkuja johtajuudesta ja johtamisosaamisesta sairaa-
lakontekstissa tulevaisuudessa. Näitä kehityskulkuja paneelin asiantuntijat pitivät 
mahdollisina. Tulokset ovat myös ymmärrettäviä yleisesti ja kontekstissaan. 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtina ovat usein kysymykset tai ilmiöt yksilön 
kokemina tai ymmärtäminä, kuten kiinnostukseni kohteena ollut johtamisosaaminen 
ja sen kehittäminen (ks. Grove ym. 2013). Käytän laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuuden yleisiä arviointikriteereitä, jotka ovat uskottavuus, vahvistettavuus, siirrettä-
vyys ja refleksiivisyys (Amis & Silk 2007; Kylmä & Juvakka 2007). Uskottavuudella 
tarkoitetaan, miten hyvin tulokset vastaavat tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä 
(Kylmä & Juvakka 2007; Eskola & Suoranta 2014). Tähän tutkimukseen asiantuntijat 
osallistuivat vapaaehtoisesti, ja he edustivat tutkimusaiheeseen liittyviä asiantunti-
juuksia ja intressiryhmiä riittävällä laajuudella muodostaen heterogeenisen paneelin. 
Lisäksi asiantuntijavalinnassa opiskelijat edustivat perinteisen asiantuntijakäsityk-
sen laajentamista, ja heidän rekrytointia perustelin terveysalan tulevaisuuden toimi-
juudella ja johtajuudella. Asiantuntijat myös kommentoivat toistensa mielipiteitä ja 
perustelivat omia käsityksiään anonyymeinä yksilöinä, mikä saattoi rohkaista esittä-
mään mielipiteitä ja myös antoi mahdollisuuden vaihtaa mielipidettä. 

Tulosten vahvistettavuudella tarkoitetaan, että tutkimuksen kulku on kuvattu seu-
rattavalla tavalla (Amis & Silk 2007; Kylmä & Juvakka 2007; Green & Thorogood 2018). 
Tutkimusprosessin vaiheet olen pyrkinyt kirjoittamaan tarkasti ja kronologisesti. Tut-
kimuksen osajulkaisut olen kirjoittanut pääkirjoittajana yhdessä väitöskirjaohjaajieni 
kanssa. Tutkimusaineistot olen analysoinut yksin, mikä voi heikentää tulosten luo-
tettavuutta. Toisaalta tutkimusaineisto oli kokonaisuudessaan runsas ja asiantuntijoi-
den tuottamana edusti suomalaista erikoissairaanhoidon sairaalakontekstia, jossa on 
paljon samankaltaisuuksia rakenteissa, organisoinnissa ja johtamisessa myös kansain-
välisesti. Siirrettävyydessä on kyse siitä, ovatko tutkimustulokset siirrettäviä muihin 
vastaaviin yhteyksiin (Amis & Silk 2007; Kylmä & Juvakka 2007; Green & Thorogood 
2018). Näkökulmana oli yksilön ja organisaation johtamisosaamisen systeeminen tar-
kastelu. Tulokset ovat siirrettävissä, hyödynnettävissä ja sovellettavissa sairaalakon-
tekstista vastaaviin johtamis- ja toimintaympäristöihin, kuten sote-organisaatioihin. 
Refleksiivisyys tutkimustulosten arvioinnissa tarkoittaa tutkijan tietoisuutta omista 
lähtökohdistaan ja arvoistaan (Kylmä & Juvakka 2007; Green & Thorogood 2018). Näi-
tä kysymyksiä olen pohtinut tutkimusprosessin edetessä ja lähtien tutkimusaiheen 
valinnasta sekä pyrkinyt tiedostamaan omia ennakkokäsityksiäni, ajattelutapojani 
ja kokemuksiani johtamistyöstä sairaalakontekstissa. Oma positioni ja näkökulmani 
ovat rakentuneet johtamiskokemuksista sekä johtajana ja johdettavana olemisesta. Se 
on tuonut itselleni syvempää ymmärrystä sisällöistä, toimintaympäristöstä ja niiden 
kehittämistarpeista verrattuna sairaalakontekstin ulkopuolelta tulevaan tutkijaan. 
Tarkastelunäkökulmani on toisaalta laajempi sekä ulottuu syvempään kontekstiin, 
kulttuurisiin erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin. Tutkija- ja myös Delfoi-manageri-
positioissa se tarkoittaa sairaalakontekstiin integroitunutta tulkintaa johtamisesta 
ja johtamisosaamisesta. Myös oma kokemus kehittämistyöstä eri ammattiryhmien 
kesken laajentaa tutkijapositiotani yli professiorajan ja antaa valmiuksia ymmärtää 
paremmin sairaalaorganisaatiossa erilaisia näkökulmia sekä vallitsevia ammatti- ja 
alakulttuureja. Kokemus on auttanut johtamisen kokonaisuuksien, yhtäläisyyksien 
ja eroavaisuuksien havaitsemisessa sekä kontingenssien tunnistamisessa organisoi-
tumisessa, tilanteissa ja toiminnoissa sairaalakontekstissa vallitsevissa käytännöissä. 
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Kaikki edelliset roolit ovat muovanneet omaa kehitystäni kohti johtamisosaamisen ja 
johtamisen asiantuntijuutta tutkimusprosessin edetessä. 

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan arvioida tarkastelemalla tutkimuksen aiheen 
valintaa, aineiston keräämistä, sen analysointia ja tulosten raportointia. Tutkimusai-
heen valinta perustui omaan kiinnostukseeni ja myös ajankohtaisuuteen. Johtamista 
terveydenhuollossa on tutkittu paljon eri näkökulmista, mutta johtamisosaamiseen 
liittyvää tutkimusta löytyi niukasti. Vielä vähemmän löytyi tutkimusta, jossa johta-
misosaamista tarkastellaan terveydenhuollossa laajemmin rajautumatta ammatti- ja 
koulutustaustaan. Johtamisosaamisen tutkimus painottui yksilöosaamiseen, ja orga-
nisaationäkökulma on jäänyt vähäiseksi. Tutkimukseni tuo laajemman ja systeemisen 
näkökulman johtamisosaamistutkimukseen ja integroi yksilö- ja organisaatio-osaa-
misen tarkastelun.

Hyödynsin kirjallisuuskatsauksessa ja muina lähteinä kansainvälisiä tutkimusjul-
kaisuja. Pyrin huomioimaan vaihtelun terveydenhuollon järjestämistavoissa, -rahoi-
tuksessa ja kulttuurisissa piirteissä perehtymällä niihin riittävällä laajuudella. Toi-
saalta johtamisosaaminen ja sairaalakonteksti sisältävät myös tutkimusten mukaan 
kansainvälisesti monia samanlaisia piirteitä. 

Paneelin osallistujien rekrytoinnissa käytin apuna asiantuntijuus-intressi-mat-
riisia, jossa kattavuuden näkökulmasta ovat edustettuina ilmiön kannalta keskeiset 
asiantuntijuudet (terveysalan/johtamisen opiskelija, tutkija/kouluttaja, johtaja, am-
mattijärjestön edustaja ja poliitikko) ja intressit (opiskelu, koulutus/tutkimus, joh-
taminen, työelämä ja politiikka). Asiantuntijat työskentelivät eri puolilla maata eri 
organisaatioissa ja edustivat eri ammattiryhmiä. Tutkimukseen osallistuminen oli 
paneelin jäsenille vapaaehtoista, ja poisjäänti oli mahdollista missä tahansa panee-
lin vaiheessa. Tutkimukseeni osallistuneet asiantuntijat sitoutuivat hyvin kaikkien 
kolmen kierroksen ajan, ja kato jäi pieneksi. Panelistien katsotaan edustavan itseään 
ja omaa asiantuntijuuttaan, ei organisaatioitaan. Siksi tutkimuslupia ei kysytty eikä 
organisaatioita ja suostumusta raportoitu. Tärkeää oli, että paneeliin ehdolla olevat 
ymmärsivät anonymiteetin merkityksen, Delfoi-menetelmän periaatteet ja aikataulun 
pohtiessaan suostumustaan ja lupautuessaan osallistua. Henkilökohtaisena yhtey-
denottona oli puhelu, jonka aikana asiantuntijoilla oli mahdollisuus keskustella ja 
kysyä yksityiskohtaisemmin tutkimukseen liittyvistä asioista. Yhteystietoni (sähkö-
posti ja puhelinnumero) olivat panelistien tiedossa ja käytettävissä koko argumentoi-
va Delfoi -prosessin ajan mahdollisten lisäkysymysten, epäselvyyksien tai teknisten 
ongelmien varalta. 

Argumentoiva Delfoi -menetelmässä on tärkeää, että panelisteilla on mahdolli-
suus käyttää aikaa toisten vastausten kommentointiin ja niistä keskusteluun. Käy-
tännössä paneelin asiantuntijat siis kertovat omat käsityksensä vastatessaan, ja sen 
lisäksi heitä pyydetään kommentoimaan muiden vastauksia. Asiantuntijoiden kan-
nalta sovelluksen käyttömukavuus sekä vaivattoman vastaamisen mahdollistaminen 
selkeillä ja riittävän yksityiskohtaisilla ohjeilla varmistettiin etukäteen testaamalla. 
Kiinnitin huomiota tulevaisuusteesien (tulevaisuusväittämien) muotoiluun ja ymmär-
rettävyyteen, ja Delfoi-verkoston asiantuntijat kommentoivat ja antoivat palautetta 
teeseistä. Sen perusteella tein muutoksia ja täsmennyksiä teeseihin, jotta ne olisivat 
tulkinnoiltaan yksiselitteisiä. Tulevaisuuden visiointiin ja ajatteluun orientoitumi-
sessa käytin herätteitä, joiden avulla siirtyminen arkisesta toiminnasta ja ajatuksista 
vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdintaan ehkä helpottui. Ensimmäisellä kierrok-
sella selitteinä toimivat tutkimukset, videot, blogi- ja mielipidekirjoitukset. Toisella 
ja kolmannella kierroksella käytin vastanneiden panelistien kommenttien suoria lai-
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nauksia selitteinä muodostetuille tulevaisuusteeseille. Niiden valinnassa käytin kri-
teereinä näkökulman vastakkaisuutta, yllättävyyttä ja uutuutta. Raportoinnissa olen 
tutkimustulosten kuvaamisessa käyttänyt suoria lainauksia osajulkaisuissa I, III ja IV 
vahvistamaan tulkintojani. Tutkijana noudatin kirjallisuudessa esitettyjä periaatteita 
Delfoi-prosessin kaikissa vaiheissa ja menetelmää käyttäneiden tutkijoiden palautet-
ta tulevaisuusteesien huolellisista esitestauksista. Sisällönanalyysimenetelmän osalta 
tukeuduin samoin tutkimuskirjallisuuden mukaisen toteutuksen noudattamiseen ja 
menetelmään olen myös aikaisemmin perehtynyt sitä käyttämällä. Sisällönanalyysin 
etenemistä tarkasteltiin tulkinnan ja luokkien osalta myös yhdessä muiden tutkijoiden 
kanssa, joilta sain palautetta tulkinnan osuvuudesta. Menetelmävalintaani koskien 
tiedostin useita potentiaalisia riskejä, mutta eliminoin niitä perehtymällä huolellisesti 
aiheeseen. Tämä ratkaisu edellytti menetelmään liittyviä lisäopintoja, Delfoi-verkos-
tossa toimimista, palautteen käsittelyä reflektoimalla ja riittävästi aikaa. Kritisoidun 
Delfoi-menetelmän ja terveystieteissä harvinaiseksi osoittautuneen argumentoiva 
Delfoi -menetelmävariaation käyttö osoittautui riskien, työläyden ja vaatimansa ajan 
kannalta mahdollisuutena, johon kannatti tarttua. Menetelmä puoltaa paikkaansa ter-
veyshallintotieteellisessä tutkimuksessa tarkasteltaessa johtamiskysymyksiä, mutta 
muitakin tutkimusteemoja sen käyttöön löytyy. Terveydenhuollon organisaatioita 
pidetään tietointensiivisinä asiantuntijaorganisaatioina. Delfoi lukeutuu asiantunti-
jamenetelmäksi sensitiivisten ja kiistanalaisten kysymysten selvittämisessä. Mene-
telmän sovelluksia on jonkun verran käytetty eri tieteenalojen väitöstutkimuksissa 
Suomessa.

6.2 TULOSTEN TARKASTELU

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella aikaisemman tutkimuksen perusteella 
johtamisosaamisen sisältöjä sekä asiantuntijoiden käsitysten pohjalta johtamisosaa-
misen tulevaisuuden suuntia ja kehittämistarpeita sairaalakontekstissa. Tavoitteena-
ni oli kuvata ja jäsentää yksilö- sekä organisaationäkökulmista johtamisosaamista 
ja sen kehittämistä tulevaisuudessa. Tutkimukseni päätuloksena oli nykytilan kuva 
johtamisosaamisesta ja sen tulevaisuuden kehittämissuunnista yhdistäen yksilö- sekä 
organisaatio-osaaminen. Seuraavaksi tarkastelen johtamisosaamisen keskeisinä ele-
mentteinä tutkimukseni päätulokset. Ne ovat johtamisosaamisen geneerinen sisältö, 
yksilö- ja organisaatio-osaamisen yhdistäminen, johtamisura sekä johtamisen vaih-
toehtoiset tulevaisuuden kehityssuunnat. Johtamisosaamisen kehittämisen suunnit-
telun ja toteutuksen kannalta niiden huomioiminen on tärkeää.

Johtamisosaamisen geneerisen sisällön tunnistaminen sairaalakontekstissa
Johtamistyön sairaalassa nähtiin edellyttävän riittävää johtamisosaamista ja sen ke-
hittämistarpeiden tunnistamista sekä arviointia. Paneelin asiantuntijoiden käsitykset 
olivat yhteneviä siitä, että johtamisosaamisen kehittämistarve on olemassa. Käsitykset 
vaihtelivat paljon siitä, kuinka johtamisosaamista sairaalassa pitää kehittää. Yhtenä 
keskeisenä tuloksena oli kaikille sosiaali- ja terveysalan johtajille yhteinen ja yleinen 
johtamisosaamissisältö, kuten aikaisemmassakin tutkimuksessa on raportoitu (Ste-
fl 2008). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen yleisiä ja yhteisiä 
sisältöjä on esitetty samansuuntaisesti viimeaikaisissa ohjelmajulkaisuissa sekä en-
nakoinnissa (Kangasniemi ym. 2018; Juujärvi ym. 2019; Osaaminen 2035). Kuitenkin 
johtamistutkimusta on tehty pääosin yksilöosaamis- ja ammattinäkökulmista. Niissä 
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on nostettu esiin puutteita muun muassa johtamisen perustaidoissa, toiminnan ja ta-
louden suunnittelussa, strategisessa johtamisessa, tietoperusteisessa päätöksenteossa 
ja ongelmanratkaisutaidoissa (Aine ym. 2014; Miltner & Dawson 2015; Revere ym. 
2015; Comber ym. 2018). Yleinen ja yhteinen johtamisosaaminen muodosti perustan 
kaikille johtamistehtäville (Landry ym. 2012). Johtamiskentän eri alueilla terveyden-
huollon lähijohtamisessa ja strategisessa johdossa jaetaan johtamisosaamisen keskei-
set ja yhteiset periaatteet.

Johtajat tarvitsevat johtamistyössään terveydenhuollossa vankan johtamisen teo-
riaperustan ja yhtenäiset käsitteet, mutta lisäksi tärkeitä ovat organisaation johtamisen 
toimintamallit, -käytännöt ja -prosessit. Ne ovat kontingenssiteoreettisen ajattelun 
näkökulmasta mukautumista, jota on tarkasteltava suhteessa toimintaympäristöön. 
Johtamisosaamisajattelun avartaminen laajemmaksi kliinisistä ja ammatillisista sii-
loista on tarpeen. Tulevaisuudessa johtamisessa tarvitaan parempaa kokonaisuuksien 
hallintaa sekä välttämättömiä muutos-, kehittämis- ja yhteistyötaitoja (International 
Hospital Federation 2015; Harrison ym. 2019). Muuttuva toimintaympäristö vaatii 
terveydenhuollon organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä ja prosessien kehittämistä 
myös urakehityksen sekä verkostojen näkökulmista, eikä suppea näkökulma enää 
riitä (Harrison ym. 2019; Karimi ym. 2019). Johtajat tarvitsevat myös vahvat taidot 
viestiä, neuvotella ja ratkaista ristiriitoja sekä reflektointia omassa kehittymisessään 
johtajana (Ollila 2006; Santalainen 2017; Hopkins ym. 2018). Johtajan taitojen vahvista-
misessa tarvitaan erilaisia käytännön johtamistilanteiden harjoittelumahdollisuuksia 
soveltamalla virtuaalisia ja yhteisöllisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä. Johta-
jat tarvitsevat työnsä tueksi terveydenhuollon organisaation yhtenäisiä johtamistyön 
käytäntöjä ja prosesseja. Yhdessä johtamistyötä tukevien käytäntöjen ja prosessien 
kanssa erilaisten tilanteiden vaatimaa johtamisosaamista voidaan sairaalaorganisaa-
tiossa kehittää systemaattisesti. 

Yksilö- ja organisaatio-osaamisen integrointi johtamisosaamisessa sairaalassa
Johtamisosaamisen tarkastelu yksilön osaamista laajempana on tarpeen ja osaamisen 
tarkasteluun on liitettävä sairaalakontekstissa myös organisaatio-osaaminen (ks. Frich 
ym. 2014; Clausen ym. 2017). Pelkästään yksilöiden johtamisosaamisen kehittäminen 
ei siis ole riittävää organisaationäkökulmasta. Tulevaisuudessa sairaalaorganisaatiot 
tarvitsevat tehokkaampia johtamiskäytäntöjä, päätöksentekoa ja systeemistä ymmär-
rystä sopeutuakseen muuttuviin olosuhteisiin ja vastatakseen ympäristön odotuksiin 
(Garman ym. 2011; Weberg 2012; Best ym. 2016; ks. Brookes 2016). Johtamistyössä 
tarvitaan päivittäin tietoa, mikä edellyttää tiedonhallinnan, käytäntöjen ja verkostojen 
kehittämistä tiedon hyödyntämiseksi päätöksenteossa, suunnittelussa ja kehittämi-
sessä (ks. Kivinen 2008; Simonen 2012). Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista on 
tarkasteltava myös organisaation ja ennakoinnin näkökulmista. Aineettoman pää-
oman mukaista suhde- ja rakennepääoman systemaattista kehittämistä tarvitaan joh-
tamiskäytäntöjen ja johtajarekrytointiprosessien uudistamisessa. Niiden systeeminen 
kehittäminen on tarpeen organisaation valmistautuessa johtajien eläköitymiseen ja 
tarvittavan uuden johtamisosaamisen hankintaan. 

Sairaalaorganisaatioissa on ollut perinteisesti paljon esteitä verkostomaiselle toi-
minnalle ja osaamisen jakamiselle. Se on johtanut erillisiin ja rinnakkaisiin käytäntöi-
hin sekä ohjannut enemmän kilpailuasetelmiin kuin yhteistyöhön. Tyypillisiä ovat 
johtajien ammattiryhmittäiset käytännöt ja vähäiset ammattiryhmiä ylittävät johta-
misverkostot (Frenk ym. 2010). Silloin on vaikeaa sopia ja edistää yhtenäisiä johtamis-
käytäntöjä tai yhteisesti jaettuja johtamisen periaatteita (Nonaka ym. 2000; Kivinen 
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2008). Johtamisverkostoja tarvitaan myös hiljaisen tiedon ja kokemuksen jakamisessa 
sekä oman johtamistyön reflektoinnissa (ks. Brookes 2016). Lisäksi organisaatiossa 
tarvitaan johtamisosaamisen kehittymistä tukevia käytäntöjä, kuten vertaisverkosto-
ja, valmennusta ja mentorointia (Delgado & Mitchell 2016; Le Comte & McClelland 
2017; Liang ym. 2018; Spencer & Albertyn 2018; Boyle & Mervyn 2019). Ne auttavat ja 
tukevat johtajia yksilöinä kehittämään johtamisosaamistaan. Kollegoiden tuki, hoidon 
laatu ja ammatillinen kehittyminen korreloivat lääkäritaustaisten johtajien kokemaan 
työhyvinvointiin (Domagala ym. 2018). Terveydenhuollon toiminnassa tarkastelun 
painopisteinä ovat ulkoisen toimintaympäristön näkökulmasta hoidon vaikuttavuus 
ja tulokset, jotka edellyttävät organisaation sisällä tasalaatuista johtamisosaamista. 
Organisaation johtamisosaamisen informaalit kehittämiskäytännöt, kuten mentoroin-
ti, vertaisverkostot, johtamisvalmennukset, johdon työnohjaus ja muut reflektoivat 
menetelmät, edistävät osaltaan vetovoimaisuutta johtajarekrytoinneissa sekä sitoutu-
misessa johtamistyöhön (ks. Ollila 2006; Boyle & Mervyn 2019). Samalla ne madaltavat 
erilaisia rajoja ja tuovat parempia edellytyksiä monialaiselle yhteistyölle.

Terveysalalla tarvittavan johtamisosaamisen sisältöalueiden tunnistaminen ja 
määritteleminen on tärkeää johtamisosaamisen arvioinnin näkökulmasta. Johtamis-
osaamisen kehittämisen kannalta muuttuvat tarpeet ilmaisevat kontingentteja mu-
kautumistarpeita sairaalaorganisaation sisällä ja suhteessa sen toimintaympäristöön. 
Niihin tarvittava toimintojen ja prosessien kehittäminen edellyttää kaikilta johtajilta 
johtamisosaamista, ja erilaisten arviointimenetelmien käyttö tuo johtamisosaamisen 
näkyväksi (McKinney ym. 2016; Hopkins ym. 2018). Kun johtajalta edellytettävä 
osaaminen on määritelty, kehittymistä voidaan systemaattisesti seurata ja arvioida. 
Palautteen saaminen on johtajan työssä kehittymisen edellytys, joka ei toteudu riittä-
västi. Organisaatiossa tarvitaan palautteenantoa edistävää toimintakulttuuria, jossa 
johtajien palaute on järjestelmällistä ja tukee yksilöiden tavoitteellista johtajana ke-
hittymistä. Palautetta tarvitaan monesta näkökulmasta, kuten itsearvioiden sekä ver-
taisten ja johtajan antamana. Palaute mahdollistaa johtamisosaamisen kehittämisen 
räätälöidyillä tavoilla yksilöllisesti. Siihen tarvitaan kuitenkin organisaatioon luotuja 
johtamisosaamisen kehittämiskäytäntöjä ja -toimintoja. Yksilötasolla johtamisosaa-
misen suuri vaihtelu on kuitenkin tiedostettu kehittämistarve. Myös tulevaisuudessa 
tarvittavaa johtamisen yksilöosaamista on pyrittävä ennakoimaan ja tunnistamaan.

Johtamisura sairaalassa
Johtaminen uravaihtoehtona nousi esiin yhtenä keskeisenä tuloksena. Johtamisuralla 
tarkoitetaan johtamista työuravalintana jo peruskoulutuksen jälkeen, ja siihen liittyy 
tavoitteellinen oman johtamisosaamisen kehittäminen. Johtamistyö ja johtamisosaa-
misen kehittäminen edellyttävät lisäksi kiinnostusta ja halua johtaa eli motivaatiota 
johtamiseen. Johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan monipuolista menetelmien 
ja teknologioiden hyödyntämistä, kuten pelejä, simulaatioita sekä johtamisosaamisen 
arviointimenetelmiä. Se edellyttää myös teorian ja käytännön uudenlaista yhdistämis-
tä sekä johtajana kehittymistä reflektoinnin avulla (Tienhaara ym. 2016; Santalainen 
2017; Boyle & Mervyn 2019). Tutkimusten mukaan terveysalan johtajien johtamiskou-
lutusta on pidetty liian vähäisenä (Aine ym. 2013; Berkenbosch ym. 2013b; Parviainen 
ym. 2016), ja myös valmistautuminen johtamistyöhön on ollut puutteellista (Milt-
ner & Dawson 2015; Comber ym. 2018; Flakteval & Corbo 2019). Johtamisosaamisen 
systeemisen kehittämisen kannalta johtamisura parantaa johtamisosaamisen laatua 
tasaisemmaksi sekä yksilön että organisaation kannalta. 

Johtamisura vaihtoehtona suuntaisi nykyistä paremmin terveysalan johtamises-
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ta kiinnostuneet, motivoituneet ja lahjakkaat henkilöt johtamistehtäviin. Johtamisu-
ra nähdään vaihtoehtona kliiniselle, akateemiselle ja tutkimusuralle. Aikaisemman 
tutkimuksen mukaan polku johtamistehtäviin on terveysalalla perustunut muuhun 
kuin motivaatioon, kiinnostukseen ja osaamiseen. Johtamisosaamisen kehittämiseen 
tarvitaan kuitenkin oma henkilökohtainen motivaatio (ks. Ollila 2006). Johtamis- ja 
kliinisen roolin ristiriitoja, yhteensovittamisen tapoja, esteitä ja työläyttä on tutkittu 
paljon lääkäritaustaisilla johtajilla (mm. Loh ym. 2016; Gilbert ym. 2019). Johtaminen 
on ollut perinteisesti vähemmän arvostettua kuin kliininen työ. Kuitenkin viime vuo-
sina kiinnostus johtamiseen on kasvanut (Dickinson ym. 2017; Huikko-Tarvainen ym. 
2019; Vistbacka 2019). Johtaminen ei ole enää pelkkää hallintoa tai asioiden johtamista, 
vaan johtajalta odotetaan johtajuutta; roolia, joka laajentaa johtamistyössä tarvitta-
vaa osaamista inhimillisten voimavarojen johtamiseen. Johtamistyössä ei enää riitä 
osa-aikainen paneutuminen, ja johtamista tarvitaan ja odotetaan myös autonomisessa 
asiantuntijatyössä. 

Johtamisessa tarvitaan vuorovaikutus-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja 
sekä systemaattista valmentautumista erilaisiin käytännön tilanteisiin. Johtamisura 
selkeyttää ammatillisia rooleja ja tarjoaa johtamisesta kiinnostuneille oman urapol-
kuvaihtoehdon, jolloin johtamisessa kehittymiseen voi keskittyä ja pätevöityä siinä. 
Tavoitteellista johtamisessa kehittymistä ja johtamisosaamisen vahvistamista tarvi-
taan yksilön ja organisaation näkökulmista. Yksilön kannalta tarvitaan hakeutumis-
ta työskentelemään erilaisissa johtamistehtävissä ja osaamisen kehittämistä yhdis-
tämällä käytännön johtamistyötä ja -koulutusta. Organisaation kannalta tärkeää on 
johtamisosaamisen ylläpitämisen, kehittämisen ja varmistamisen keinot ja käytännöt. 
Sellaisia ovat johtajarekrytoinnit, informaalit ja formaalit osaamisen kehittämisen ja 
ylläpitämisen menetelmät, johtamisosaamisen systemaattinen arviointi nykyhetkessä 
sekä myös tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen. Terveysalan erityispiirteistä huo-
limatta monialaiset johtamiskoulutukset ja -verkostot laajentaisivat näkökulmia sekä 
ajattelutapoja johtamisesta sekä sen käytäntöjen kehittämisestä (Sonnino 2016). Terve-
ysalan johtajien haasteet ovat henkilöstön, työhön liittyvien näkökohtien ja osaamisen 
johtamisen kannalta samankaltaisia kuin muidenkin alojen johtajilla. Monialaisella 
verkostoitumisella hyvien käytäntöjen jakaminen mahdollistuisi laajemmin.

Tulevaisuuden vaihtoehtoiset johtajuuden kehityssuunnat sairaalassa
Tulevaisuuden vaihtoehtoiset johtajuuden kehityssuunnat sairaalassa toivat esiin ver-
rattain perinteisiä käsityksiä. Johtamisen ja johtajuuden ymmärrys vaihteli modernis-
ta hyvin traditionaalisiin, vaikka muutostarve tunnistettiin jaetun johtamisen osalta 
samansuuntaisena kuin tutkimuksissa (Saarnio ym. 2016; Clausen ym. 2017; Sonnen-
berg ym. 2018). Johtaminen ja johtajuus kehittyvät kontingentteinä, ja tarvitaan mu-
kautumista vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Terveyspalvelujen 
johtamisen keskustelussa on myös tarkasteltu yhteistyön, systeemien ja organisaatio-
rajojen ylittäviä näkökulmia (Brookes 2016). Yhteistyön erilaisia muotoja edellytetään 
taloudellisen ja poliittishallinnollisen ohjauksen kautta. Johtamisen ja johtajuuden 
uudistuminen näyttäisi nojautuvan jakamiseen, joka käytännössä voi toteutua mo-
nin eri tavoin tilanteen mukaan. Se kuitenkin vaatii johtamisosaamisen ja -ajattelun 
kehittämistä. Moniammatillisten tiimien ja muiden ammattiryhmien johtamisessa on 
ymmärrettävä oman asiantuntijuuden rajat ja autonomian merkitys (Smith ym. 2018). 
Tehokkaasti toimivat tiimit tarvitsevat johtamista ja johtajuutta saavuttaakseen orga-
nisaatiossa asetetut hoidon laadun tavoitteet ja tulokset.

Johtamisen ja johtajuuden uudistamistarpeita sairaalakontekstissa tunnistettiin, 
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mutta suhtautuminen uudistamisen toteuttamisen tapoihin oli ristiriitaista. Johta-
juuden jakamista kritisoitiin epärealistisena ja sopimattomana sairaalakontekstiin, 
koska sen mukana nähtiin muodostuvan moniportainen johtamisjärjestelmä sekä 
turhaa byrokratiaa ja hierarkiaa. Toisaalta nykyisiä johtamisjärjestelmiä pidettiin epä-
tyydyttävinä epäselvien johtamistehtävien ja -vastuiden vuoksi. Myös työelämään 
tulevat sukupolvet edustavat erilaisia tarpeita ja odotuksia. Työhön suhtaudutaan 
aikaisempaan verrattuna eri tavoin ja työn merkitys nähdään uudella tavalla. Nämä 
vaikuttavat myös johtamiseen ja johtamisosaamiseen liittyviin odotuksiin. Käytännön 
sanelemana johtamista jaetaan osaamisen perusteella työpareittain, vaikkei sitä ole 
organisaatiossa kuvattu. Jaettu johtajuus kuitenkin edellyttää tehtävien ja vastuiden 
selkeää sopimista. Toimivan parijohtajuuden kulmakivet olivat toimivallan tasapai-
no, johtajaparin henkilösuhde ja päätöksentekoprosessit (Ravnborg Thude ym. 2017). 
Myös tiimityöskentelyn potentiaali jää sairaaloissa hyödyntämättä johtuen koordi-
naation puutteesta, heikosta johtajuudesta ja vähäisestä yhteistyöstä (O’Connor ym. 
2016). Lisäksi johtajatehtävien määrittely selkeyttää eri johtamisroolien epäselvyyk-
siä ja poistaa päällekkäistä työtä. Johtajuus ja johtamisosaaminen vaikuttavat monin 
tavoin prosessien, kehittämistoimien, työn tulosten ja henkilöstön kautta sairaalan 
toimintaan.

Asiakaslähtöisyyden painottuminen on osa sairaaloiden toimintaympäristön 
muutosta ja laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita kansallisesti ja kansainvälisesti 
(Ribera ym. 2017). Siinä tavoitellaan jakamista ja osallisuutta asiakkaan/potilaan näkö-
kulmasta. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisosaaminen ja teknologinen kehitys 
ovat myös linjaamassa tulevaisuuden kehityksen suuntaa (Osaaminen 2035; World 
Economic Forum 2019). Ne vaikuttavat myös johtamistyöhön ja siinä tarvittavaan 
osaamiseen. Terveydenhuollossa osallisuus nähdään sitoutumisena ja vastuunotta-
misena omasta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä mahdollisuutena osallistua omaa 
terveyttä koskevaan päätöksentekoon ja valintoihin. Terveydenhuollon toimintapro-
sessien kehittäminen ja teknologiasovellusten käyttöönotto osana digitalisoituvia pal-
veluja ovat tukemassa osallistamista ja osallisuutta terveyspalveluissa.

6.3 TUTKIMUKSEN MERKITYS JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimukseni asemoituu terveyshallintotieteeseen, jossa tarkastellaan sosiaali- ja 
terveysalan johtamista, palveluja, niiden organisointia ja arviointia. Kiinnostuksen 
kohteena ovat myös yhteiskunnalliset ja asiakkuuksiin liittyvät teemat, joita voidaan 
tarkastella mikro- (johtamisen ilmiökenttä) ja makrotasoilla (sosiaali- ja terveyspo-
litiikka ja siihen liittyvä päätöksenteko). Terveyshallintotiede hyödyntää laajasti 
yhteiskunnallisia teorioita, ja monimuotoinen paradigma mahdollistaa erilaiset tut-
kimusteoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. Tutkimuksessani olen soveltanut tu-
levaisuuksientutkimuksen tiedonalaa ja menetelmää terveydenhuollon kontekstiin 
kontingenssiteorian näkökulmasta. Tutkimuksessani käytetty tulevaisuuksientutki-
muksen näkökulma ja metodologia ovat terveyshallintotieteen ja terveydenhuollon 
johtamistutkimuksessa harvinaisia. Tulevaisuuksientutkimusta pidetään suunnittelu-
tieteenä, joka tuo tietoa päätöksentekoon ja kehittämiseen (Malaska 2013; Niiniluoto 
2013). Tutkimukseen valittu argumentoiva Delfoi -menetelmä osoittautui käyttökel-
poiseksi, vaikka erityisesti konsensusta tavoittelevaa Delfoi-menetelmää on kritisoitu 
ja se on jäänytkin tulevaisuuksientutkimuksen kentällä menetelmänä taustalle. Muut 
Delfoi-menetelmämuunnokset ovat sen sijaan kehittyneet ja tutkimusmenetelminä 
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voisivat olla laajemmassakin käytössä monimutkaisten ja erilaisia asiantuntija- ja int-
ressinäkemyksiä edellyttävien aiheiden tarkastelussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Tutkimuksessani pidän menetelmävalintaa ja sen huolellista soveltamista osoituksena 
edellisestä. 

Johtamisosaamista tarkastelin yhdistäen yksilön ja organisaation näkökulmat 
rajautumatta pelkästään professioperustaiseen tarkasteluun. Tämä integroiva näkö-
kulma on ollut vähäistä aikaisemmassa johtamisosaamistutkimuksessa, mutta sitä 
tarvitaan organisaation johtamiskäytäntöjen sekä -prosessien kehittämisessä tulevai-
suuden toimintaympäristöihin. Kontingenssiteoreettisesta näkökulmasta edellisten 
kehittäminen ja mukauttaminen osoittavat ennakointia muutostarpeisiin. Sairaalaor-
ganisaation näkökulmasta kontingenssiteoreettiset integraatiotarpeet vaikuttaisivat 
kohdistuvan toimintaprosesseihin, sisäiseen rakenteeseen ja johtamiseen, kun taas 
eriytymistarpeet näkyvät palvelujen järjestämisessä, yhteistyössä ja syvenevässä osaa-
misessa. Johtamisosaamisen ja sen kehittämisen systeeminen ja kontingenssiteoreet-
tinen näkökulma sairaalakontekstissa lisää tietoa ja ymmärrystä terveysalan johtami-
sesta, kehittämisestä sekä tulevaisuusajattelun hyödyntämisestä alan tutkimuksessa. 
Saatua tietoa voidaan hyödyntää terveysalan johtamiskeskustelussa tulevaisuuden 
johtamistyön, -rakenteiden ja -koulutuksen uudistamisessa. Kontingenssiteoreettinen 
tarkastelu ei ole ollut viime vuosina organisaatio- tai johtamistutkimuksen valtavirtaa, 
ja sitä on kritisoitu yleistyksistä ja monimutkaisten syysuhteiden yksinkertaistami-
sesta (Tienari & Meriläinen 2012). Huolimatta kritiikistä se soveltui tässä tutkimuk-
sessa hyvin johtamisen ja johtamisosaamisen tarkasteluun tulevaisuuden sairaala-
kontekstissa. Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä poliittishallinnollinen ja 
taloudellinen ohjaus on merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluja lainsäädännön 
kautta. Tulevaisuuksientutkimuksella saadaan nykytilaan ja nykyhetkiseen tietoon 
perustuvia käsityksiä tulevaisuuksien vaihtoehtoisista kehityskuluista. Kontingens-
siteoria näyttää kehityksen vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, edellyttää tietoisuutta toi-
mintaympäristöstä ja valmiuksia ennakoida ja seuloa sieltä nousevia tarpeita, joihin 
toimintaa organisaatiossa kehitetään, muutetaan ja mukautetaan. Kehitys ei tapahdu 
itsestään vaan vaatii aktiivista toimintaa ja arviointia.

Tarkastelen johtamista johtamisteoreettisen ajattelun, johtamisosaamisen ja joh-
tajuuden kehittymisen näkökulmista. Rajaan niiden tarkastelun sairaalakontekstiin 
osana terveydenhuoltoa ja kehittymisen aikajatkumoa. Johtamisosaamistutkimus on 
painottunut yksilöosaamiseen, ja organisaatio-osaamiseen sisältyvien inhimillisen, 
suhde- ja rakennepääoman tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ammatti-
osaamisessa geneerinen osaamissisältö on korostunut tulevaisuudessa tarvittavaksi 
kansallisissa selvityksissä (Kangasniemi ym. 2018; Juujärvi ym. 2019). Samansuun-
taisesti on tämän tutkimuksen yhtenä tuloksena ryhmitelty geneerinen terveyden-
huollon johtamisosaamissisältö sairaalakontekstissa. Johtamiskoulutuksen lisäksi 
tarvitaan muutakin tukea ja valmennusta johtamistyöhön. Organisaatiossa on tär-
keää uudistaa johtamisen rakenteita ja käytäntöjä tukemaan johtajaksi kehittymistä 
monipuolisilla reflektoivilla menetelmillä, kuten mentorointi, työnohjaus ja johtamis-
osaamisen suunnitelmallinen arviointi. Yhdistämällä johtamiskoulutusta ja käytän-
nön johtamistyön harjoittelua voidaan yksilötasolla tarjota monipuolisempia tapoja 
johtamisosaamisen kehittämiseen. Samalla johtamisen kehittäminen tapahtuu sys-
temaattisemmin kohden terveysalan johtamisuraa. Terveydenhuollossa on tarpeen 
aikaisempaa systemaattisemmin tarkastella johtamisosaamista, integroida yksilö- ja 
organisaatio-osaamista sekä kehittää johtamisprosesseja ja -käytäntöjä toimintaym-
päristön muutoksia huomioimalla. 
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Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää myös sairaaloiden johtamisjärjestelmien 
kehittämistoimissa. Terveysalan johtajat tarvitsevat työssään vahvaa muutosjohtamis-
osaamista tulevaisuudessa. Yhdessä johtajien tasalaatuisemman johtamisosaamisen 
kanssa johtaminen voi kehittyä vastaamaan paremmin johtamistyön haasteisiin tule-
vaisuudessa. Sellaisia nousee osaamis- ja palvelutarpeista ja työn tekemisen tavoista. 
Tutkimustyöni ajan kesken ollut sosiaali- ja terveysalan rakenne- ja rahoitusuudistus 
ei valmistunut, vaan kehittämistyö jatkuu. Toisaalta laadukasta kehittämistä voi tehdä 
organisaatioista ja rakenteista huolimatta, vaikka usein ne rajaavatkin kehittämistä 
tehokkaasti. Terveysalan johtajat ikääntyvät ja eläköityvät, mikä tarkoittaa huomion 
kiinnittämistä johtamistyön vetovoimaisuuteen ja johtamisosaamisen systemaattiseen 
kehittämiseen. Tämä koskee johtajarekrytointiprosessien ja organisaation johtamisra-
kenteiden sekä -käytäntöjen kehittämistä. Ne vaikuttavat terveysalaan sitoutuneiden 
ja osaavien johtajien saatavuuteen tulevaisuudessa.

Johtamisosaamisen tutkiminen on vahvistanut kokonaisvaltaisen ja systeemisen 
näkökulman merkityksen johtamiseen ja johtajuuteen. Myös perehtyminen tutkimuk-
seen, joka käsittelee johtamisosaamista ja johtamisteoreettisen ajattelun kehitystä, on 
näyttänyt yhteyden toimintaympäristössä tapahtuneisiin murroksiin ja kehitykseen. 
Samalla on voinut tarkastella niiden seurauksena tapahtunutta mukautumista ja 
muutosta ajattelussa, ymmärryksessä, organisoinnissa ja toiminnoissa. Valitsemani 
näkökulma on vaatinut johtamisen, johtajuuden ja johtamisosaamisen tarkastelua mo-
nipuolisesti ja yhdistävien elementtien tunnistamista. Tutkimusta ilman ammatteihin 
liittyvää rajautumista löytyi vähän, vaikka viime vuosina terveysalan johtamistut-
kimusta onkin tehty enemmän osaamisen näkökulmasta. Tämä tutkimus tuo tietoa 
johtamisosaamisen laajempaan tarkasteluun ja kehittämiseen. Käytännön ja koulu-
tuksen näkökulmista tarkasteltuna tarvitaan myös uudenlaisia käytäntöjä yhdistää 
ja tukea johtamisosaamisen kehittämistä. Huolimatta terveyspalvelujärjestelmien 
eroista sairaaloiden johtamiskysymykset ja haasteet vaikuttavat samankaltaisilta eri 
organisaatioissa ja maissa. 

6.4 JATKOTUTKIMUSAIHEET

Terveyshallintotieteen kannalta organisaatio-osaamisen ja jatkuvan ammatillisen ke-
hittymisen näkökulmien yhdistäminen terveysalan johtamistutkimukseen tunnistaisi 
ja jäsentäisi niiden kehittämistarpeita sairaalaorganisaatiossa. Tutkimusnäkökulma 
voi olla mikro- tai makrotason tarkastelu terveyshallintotieteen paradigman mukai-
sesti ja mahdollistaisi erilaiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. Mikrotason 
tutkimuksessa tulisi tarkastella erilaisia tapoja tai malleja, joilla voidaan jakaa ko-
keneiden johtajien osaamista nuoremmille. Samoin vertaistuki johtamistyössä olisi 
tarpeen osaamisen lisäämiseksi. Näitä käytetään sairaalaorganisaatioissa vielä vähän 
johtamistyön tukena. 

Terveyshallintotieteen makrotason tutkimuksessa tulevaisuusajattelun sekä tule-
vaisuuksientutkimuksen menetelmien soveltamisen ja ennakoinnin näkökulmia on 
käytetty vähän. Niiden hyödyntäminen suunnitteluun, päätöksentekoon ja valintoihin 
toisi keskusteluun vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityspolkuja ja lisäisi tietoisuutta 
tulevaisuuteen vaikuttamisesta. Terveysalan tulevaisuuden tutkimuksen teemoiksi 
soveltuvat johtaminen, koulutus- ja työvoimakehitys, palveluiden järjestäminen sekä 
työn ja osaamisen muutokset. Tulevaisuudessa ratkaisuja haetaan entistä enemmän 
dialogissa asiakkaiden ja eri toimijoiden kesken, joten sidosryhmien mukanaolo laa-
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jentaisi tarkastelunäkökulmaa.
Terveysalan johtamisuramallin ja sen toteuttamisvaihtoehtojen tutkiminen argu-

mentoiva Delfoi -menetelmällä ja eri näkökulmien saaminen moniäänisesti keskuste-
luun toisivat tietoa suunnitteluun ja toteutukseen. Myös tutkimus jaetun johtajuuden 
mahdollisuuksista, uhkista, vahvuuksista ja heikkouksista haastaisi soveltamaan ja 
kokeilemaan niitä sairaalakontekstissa. Argumentoiva Delfoi -menetelmä sopii sen-
sitiivisten ja kiistanalaisten mielipiteiden sekä niiden perustelujen esille nostamiseen 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
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LIITTEET

LIITE 1. SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN 
TUTKIMUSARTIKKELIT

Tekijät Tarkoitus Menetelmä ja aineisto Tulokset
1.Conelly et al. 
2003 
USA

To identify charge 
nurse competencies

Interviews
Delphi
n=42

Charge nurses, 
Head nurses, 
staff nurses, 
Supervisory 
personnel

Clinical/technical 
competencies
Critical thinking 
competencies
Organizational competencies
Human relations skills 
competencies

2. Hennessy & 
Hicks 2003 
UK

To identify the 
most relevant 
characteristics 
considered 
necessary for 
working as a Chief 
Nurse to inform 
and systematize 
recruitment

Delphi
Round 1 
n=330
Round 2 
n=180

15 key experts 
in each of 22 
European 
countries

Communication
Promoting of nursing
Strategic thinking
Professional credibility
Leadership
Political astuteness
Physical characteristics
Personal qualities
Teamworking
Innovation
Good management
Conflict resolution
Information handling
Decision-making/problem-
solving

3. Kleinman 
2003 
USA

To obtain 
perceptions of the 
roles, competencies 
and educational 
foundation required 
from nurses in 
mid-level and senior 
nursing management 
roles

Survey  
questionnaire
n=35
n=93

Nurse 
managers,
Nurse 
executives

Finance
Management of information 
systems
Organizational theory
Organization behaviour
Management
Human resources
Health law
Risk management
Strategic planning
Operations management
Marketing
Staffing and scheduling

4. Sinkkonen & 
Taskinen 2003 
Finland

To identify and figure 
out management 
competencies 
needed at different 
management levels 
for developing 
nursing management 
and management 
education

Survey
n=604

Nurse managers 
in Primary and 
Secondary 
Health Care

Terveydenhuoltojärjestelmä 
ja hoitotyön rooli 
Hoitotyön organisaatioraken-
teen määrittely
Terveyspolitiikan muotoutu-
minen ja muotoutumispro-
sessi
Voimavarojen ja palvelujen 
suunnittelu
Standardien määrittely ja 
laadun parantaminen
Voimavarojen kohdentami-
nen ja ohjaus hoitotyössä
Tiedonkulun varmistaminen 
ja kommunikointi
Taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Koulutus ja kehittäminen
Jatkuva valvonta, seuranta ja 
Arviointi hoitotyössä
Koordinointi ja yhteistyö
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5. Sherman et 
al. 2007 
USA

To explore the 
contemporary nurse 
managers role and 
to gain perspective 
on the critical 
leadership skills 
and competencies 
required to build a 
nursing leadership 
model

A structured 
face-to-face 
interview
n=120

Nurse managers Personal mastery
Financial management
Human resources 
management
Interpersonal effectiveness
Caring
Systems thinking

6. O’Neil et al. 
2008
USA

To ensure that 
assets are used in 
that most effective 
manner and 
required skills and 
expectations to lead 
are used

Two types of 
data:
A telephone 
survey
n=27
A paper 
survey
n= 54

Chief nursing 
leaders in three 
broad settings: 
Hospitals (n=20)
Education 
(n=16)
Public Health 
(n=18)

Purpose: understanding 
external challenges, advising 
core mission, developing 
vision and strategy, 
communicating vision and 
strategy, using strategy to 
build partnership
People: building teams and 
collaborative relationships, 
managing direct reports, 
building consensus, acquiring 
and using power
Process: identifying costs 
and benefits, using financial 
information, managing the 
change process, managing 
conflict, understanding 
work in a broader context, 
maintaining appropriate focus 
on patient and customer
Personal: developing self-
awareness and capacity 
for development, managing 
time, keeping strategic 
focus, maintaining integrity, 
projecting professional 
presence

7. Palarca et 
al. 2008
USA

To forecast relevant 
competencies and 
important skills, 
knowledge and 
abilities for Navy 
Executives in the 
next five to ten years

Delphi with 2 
iterations:
An electronic 
questionnaire 
n=38
Question-
naire via 
email n=93

Senior Navy 
nurses holding 
the rank of 
Captain 0-6

Business management
Executive leadership
Professional development
Global awareness and 
interoperability
Communications
Personnel management

8. Furukawa & 
Cunha 2011
Brazil

To characterize 
the profile of nurse 
managers at 
accredited hospitals, 
identify strategies 
used to select 
these professionals 
and compare the 
opinions of nurse 
managers and those 
hierarchically above 
them relative to 
the competencies 
of these nurse 
managers as viewed 
by their superiors

Question-
naire
n=24 (13+11)

Nurse 
managers,
Directors

Resource management
Communication
Teamwork
Process management
Decision-making
Focus on patients
Acquisition of knowledge
Entrepreneurship
Leadership
Negotiation
Strategic view



88

9. Kang et al.
Taiwan

To assess the 
level of and 
the differences 
in managerial 
competencies, 
to determine the 
best predictors 
of managerial 
competencies for 
NAS

Cross-sec-
tional survey, 
self-adminis-
tered ques-
tionnaire
n=330

Head nurses, 
Supervisors, 
Deputy directors, 
Directors of 
nursing in 16 
acute hospitals

Leadership behaviour and 
skills
Financial/budgeting
Business acumen
Management skills
Communication skills
Human resource and labour 
relation
Collaboration and team skills
Clinical skills and knowledge
Change management
Relationship building/
interpersonal
Thinking skills
Integrity
Informatics/technology
Research ability
Time management
Executive power

10. Lorber & 
Savič

To compare 
nursing leaders 
and employees’ 
perceptions 
of leadership 
style, personality 
characteristics 
and managerial 
competencies 
and to determine 
the associations 
between these 
factors

Structured 
questionnaire 
survey
n=509

Employees in 
nursing,
Nursing leaders

Social power
Vision and goals
Communication
Conflict resolution
Motivation
Interpersonal relations
Problem solving
Delegating
Teamwork
Decision making
Managing changes
Emotional intelligence
Human resource 
development
Quality

11. Citaku et 
al. 2012
Australia, Can-
ada, Germany, 
Switzerland, 
UK, USA

To identify and 
empirically 
investigate the 
dimensions of 
leadership in 
medical education 
and healthcare 
professions

Question-
naire via 
email survey
n=229

Educators, 
Physicians, 
Nurses,
Other health 
professionals 
with academic 
positions

Social responsibility
Innovation
Self-management
Task management
Justice orientation
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12. Berken-
bosch et al. 
2013
Netherlands

To investigate 
how medical 
specialists perceive 
the managerial 
competencies of 
medical residents 
and their need 
for management 
education

Question-
naire via 
email survey
n=129

Mediacl 
specialists

Leadership and 
management:
leadership skills, dealing 
with conflicts, managing 
a ward, handling received 
feedback, improving quality 
processess, patient care vs. 
practice requirements, giving 
feedback, time management, 
leading a committee, policy 
new colleagues, create 
career opportunities
organization and finance:
personal financial situation, 
organization with a specialist 
department, negotiate 
working conditions, 
organization within 
healthcare system,
requirements as specialist, 
coding and billing
operational management:
allocating resources based 
on availibility, costs, and 
evidence-based medicine, 
eligible for medical training, 
updating medical knowledge, 
preventive healthcare
professional ethics and 
health law:
mistake made myself and 
made by others, reporting 
in medical files, rights and 
duties

13. Hazelbaker 
2013
USA

To begin to explore 
the knowledge, skills 
and abilities needed 
in the emerging 
practise settings 
of healthcare 
management

Directed 
surveys,
Delphi
n=8

Athletic Trainers 
working as 
hospital or 
healthcare 
managers

Effectively manage and lead 
people
Good grasp of business plan 
development
Understanding of business 
practices and culture
Ability to critically think and 
prioritize job tasks
Problem solving abilities
High level of organizational 
skills
Ability to build relationships
Skilled in conflict resolution
Strong time-management 
skills
Ability to multitask
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LIITE 2. SISÄLLÖNANALYYSIN ESIMERKKI, YLEINEN 
JOHTAMISOSAAMINEN (GENERAL MANAGEMENT AND 
LEADERSHIP COMPETENCE)

 
 

 

 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yhdistävä 
luokka 

Yläluokka 

purpose 
achievement orientation 
 
developing vision and 
strategy 
advancing core mission 
strategic orientation 
using strategy to build 
partnership 
 
understanding external 
challenges 
community orientation 
transformation 
 
systems thinking 
analytical thinking 
                     

 

 

knowledge of the 
strategic process 

understanding of 
the strategic 
process  

transformational 
skills 

thinking skills 

 
 
 
 
 
 

strategic 
mindset 

set-up 
skills 

application 
skills 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

strategic 
competence 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
general 
competence 
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LIITE 3.  SISÄLLÖNANALYYSIN ESIMERKKI, PARIJOHTAJUUS 
SAIRAALASSA

 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Uskon tulevaisuudessa 
parijohtaminen toteutuu ja 
puhutaan jopa jaetusta 
johtamisesta.” 
 
”Parijohtajuus voi olla tietenkin 
muutakin kuin 
sairaanhoitaja/lääkärijohtajuutta, 
lääkäri/lääkäri, hoitaja/hoitaja, 
tiimijohtajuutta etc.” 
 
”Erilaisia näkökulmia tarvitaan 
päätöksentekoon. Toimiva 
parityöskentely vahvistaa  
johtamista ja lisää mahdollisesti 
rohkeutta tehdä innovatiivisia 
päätöksiä.” 
 
”Lisäksi tarvitaan johtaja, joka 
johtaa tätä johtajaparia. 
Byrokratia lisääntyy, 
vastuunkantajaa on vaikea 
nimetä, eikä parijohtaminen 
lisää moniammatillista 
yhteistyöt vaan vähentää sitä: 
jälleen lääkäreitä ja hoitajia 
johdetaan erikseen. Eikös tämä 
olla jo nähty?” 
 
”Parijohtajuudessa on omat 
ongelmansa, ei vähäisimpänä 
vastuu/valta kysymykset, 
erityisesti jos johtajaparilla on 
erilainen ammatillinen tausta.” 
 
”Ei ole kestävä ja toivottava 
ratkaisu, jos halutaan 
vastuullista johtajuutta. Se on 
aivan liian kiinni ’parien’ 
yhteensopivuudesta, jopa 
henkilökemioista ja liian 
riskaabelia.” 
 
 
 
 

 
 
 
Erilaisia tapoja jakaa 
johtajuutta 
 
Erilaisia näkökulmia 
päätöksentekoon 
 
 
Vahvistaa 
johtamistyötä 
 
Rohkaisee 
innovatiiviseen 
päätöksentekoon 
 
 
 
Lisää byrokratiaa ja 
johtajia 
 
 
Ei edistä 
moniammatillista 
yhteistyötä eikä  
johtamista 
 
 
Vastuu ja valta 
kysymykset erilaisten 
ammattitaustojen 
takia 
 
 
 
 
Johtajaparin 
yhteensopivuusriskit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vahvuuksien 
nimeäminen 
 
Sopivuuden 
perusteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteiden ja 
heikkouksien 
tunnistaminen ja 
perusteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahvuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteet ja 
heikkoudet 
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”Olen nähnyt useita erittäin 
surkeita esimerkkejä 
klinikkatasolla siitä, miten 
lääkäri- ja hoitajalinjan 
johtaminen eivät toimi yhteen. 
Kannatan klinikka-
/yksikkötasolla 
yksijohtajajärjestelmää, 
ylemmällä taholla tiimityyppistä 
työskentelyä. Opin jo 
opiskeluajan projekteja 
johtamalla, ettei jaettu vastuu 
ole kellään. En usko, että 
’aikuiset’ ihmiset ovat tässä sen 
viisaampia kuin yliopisto-
opiskelijatkaan.” 

Vastuun ja vallan syvimmän 
olemuksen lainalaisuudet kyllä 
painavat yhden johtajan 
suuntaan.” 

”Miten lääkärijohtaja voi 
’johtaa’ klinikkaansa tai 
’vastata’ sen toiminnasta, jos 
hänellä ei käytännössä ole 
esimiesasemaan muihin kuin 
lääkärialaisiin, joista yksikön 
väestä on vain 10–20%? 
Asiantila ei muutu siitä, että 
virallisessa 
organisaatiomäärityksessä 
hänelle olisi esimiesasema 
annettu, koska käytäntöä ohjaa 
kuitenkin vanha 
professionaalisen johtamisen 
kulttuuri.” 

”Yksi johtaja riittää, kun tietää, 
miten ja mitä johtaa.” 

”Parijohtajuudessa ei ole 
todellista vastuun kantajaa.” 

Huonoja esimerkkejä 
toimimattomuudesta 

Vanha 
professionaalinen 
traditio ja 
johtamiskulttuuri 
ohjaavat käytäntöjä 

Esteet ja 
heikkoudet 
(jatkuu) 
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”Parijohtajuus, jos toteutuu 
aitona, olisi merkittävä parannus 
klassiseen kahden eri linjan 
johtamisjärjestelmään.” 
 
”Sama työkalu ei sovellu joka 
paikkaan. Silti kuulun 
parijohtajuuden kannattajiin ja 
näen, että nimenomaan lähi- ja 
keskijohdossa se tulee 
lisääntymään. Kokemukseni 
mukaan esimerkiksi vastuuseen, 
valtaan tai tilivelvollisuuksiin 
liittyvät ongelmat eivät ole 
käytännössä suuria, mikäli 
’parisuhde’ toimii ja työparilla 
on samankaltainen näkemys 
johtamisesta. Usein 
lääkäritaustaiset (joihin toki 
itsekin kuulun) johtajat 
problematisoivat parijohtajuutta 
tai jaettua johtajuutta vetoamalla 
jaetun vastuun vaikeuteen, 
mutta he näkevät usein vastuun 
kovin suppeasti juridisena 
vastuuna. Se kuuluu 
meikäläisessä systeemissä 
yleensä lääkärille. 
Vastuuproblematiikka on 
kuitenkin paljon monisyisempi. 
Parempi yhteistyö saadaan, kun 
tehdään avoimesti yhteistä 
johtamistyötä. Siihen 
parijohtajuus on erinomainen 
tapa, mutta kaikkialle se ei 
sovi.” 
 
”Varmaan sairaalajohdossa 
kuitenkin mennään muunlaisiin 
ammattijohtamisratkaisuihin.” 
 
”Se on yhdessä johtamista, 
toinen toistensa 
asiantuntijuuden, osaamisen ja 
vahvuuksien hyödyntämistä 
erilaisissa tilanteissa. 
Luonnollisesti silti molemmilla 
on oma vastuunsa, mutta 
johtajuutta jaetaan yhdessä. 

 
 
 
Yleistyy lähi- ja 
keskijohdossa, jos 
toimiva johtajapari 
 
 
 
 
 
 
 
Tilannesidonnaisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkäreiden 
käsitykset vastuusta 
suppeita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairaalan johdossa 
ammattijohtajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johtajaparilla toisiaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toimivuuden 
tarkasteleminen 
johtamisessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mahdollisuudet 
johtamisessa 
(jatkuu) 
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Jaettu johtajuus on eri 
substanssialoja yhdistävä asia.  
 
 
Ja jotta se onnistuu, mm. 
parijohtamisessa molemmat 
kantavat oman alueensa ja oman 
asiantuntijuuden alle kuuluvan 
vastuun erikseen, mutta 
painopiste parijohtajuudessa on 
se, että johtajuus ja 
lopputuloksen saavuttamisen 
vastuu (hyvä ja laadukas 
potilaan hoito) kannetaan 
YHDESSÄ.  
 
”Mikäli parijohtajuus yleistyy, 
olisi hyvin tärkeää, että 
kumpikin johtajista tietää oman 
roolinsa ja omat tehtävänsä. 
Mitä tehdä kahdella johtajalla, 
jos kumpikaan ei tiedä mitä 
hänen kuuluu tehdä?” 
 
”Parijohtajuus on melko hyvä 
asia sinänsä, jos eettiset seikat 
ovat kutakuinkin kohdallaan, 
tosiin sanoen tasa-arvo ja 
oikeudenmukaisuus. 
Parijohtajuuden tulee todellakin 
toimia hyvässä yhteistyössä, ei 
autoritaarisesti vain 
jompaankumpaan suuntaan 
vetäen.” 

täydentävät 
vahvuudet 
 
 
 
 
Perusryhmien 
osaamisen 
hyödyntäminen 
 
 
 
 
 
Roolien ja tehtävien 
määrittäminen 
 
 
 
 
 
Tasa-arvoinen ja 
oikeudenmukainen 
yhteistyö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahdollistavat 
tekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellytykset 
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Argumentoiva Delfoi-menetelmä 
tulevaisuuden johtamisosaamisen 
tutkimusmenetelmänä
Vuokko Pihlainen, Tuula Kivinen & Johanna Lammintakanen

TIIVISTELMÄ

Artikkelin tarkoituksena on kuvata ja arvioi da 
Argumentoiva Delfoi-menetelmää tulevaisuu-
den johtamisosaamisen tutkimusmenetelmänä 
terveydenhuollossa. Tässä artikkelissa keski-
tymme erityisesti Argumentoivan Delfoi- mene-
telmän käyttöön ja ominaispiirteisiin. Ku vaam-
me delfoi-managerin roolia, asiantuntijavalin-
taa, tulevaisuusteesien muotoilua ja niiden 
osal ta tehtyjä valintoja. Lisäksi tarkastelemme 
esimerkinomaisesti yhden tule vaisuusteesin 
näkökulmasta kierrosten kulkua. Yhteenvetona 
toteamme Argumentoivan Delfoin olevan sopi-
va menetelmä erilaisten johtamisosaamiseen 
liittyvien näkökulmien tut kimiseen ja esille 
nostamiseen. Erityisen kriittisiä tekijöitä Delfoi-
prosessin onnistumisen kannalta ovat asiantun-
tijoiden valinta ja tulevaisuusteesien muotoilu, 
jotta asiantuntijoiden erilaiset tai vastakkaiset 
näkemykset saadaan esille. Seuraavana vaiheena 
on kuvata ja tarkastella Argumentoivan Delfoi-
prosessin tuloksia kokonaisuutena.

Asiasanat: johtaminen, osaaminen, Argu men-
toi va Delfoi, tulevaisuus

ABSTRACT

Argument Delphi as a research method 
in Future needed management and 
leadership competence 

The aim of the study was to describe and evalu-
ate Argument Delphi as a research method for 
studying management and leadership compe-
tence in a future health care. This article focuses 
on the key elements of the Argument Delphi. We 
describe the manager’s role, selection of experts, 
formulation of future propositions and choices 
made regarding one future proposition. In con-
clusion, Argument Delphi was found useful for 
capturing the perspectives of involved experts. 
We continue with exploring and discussing the 
findings.

Keywords: management, leadership, compe-
tence, Argument Delphi, future

TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Artikkelin tarkoituksena on kuvata ja arvioi-
da Argumentoivan Delfoi-menetelmän käyt-
töä ja soveltamista tulevaisuuden johtamis-
osaamisen tutkimuksessa terveydenhuollossa. 
Menetelmän avulla tuotetaan kuvauksia vaihto-
ehtoisista ja todennäköisistä tulevaisuuksista 
keskustelun, päätöksenteon ja suunnittelun 
tuek si mm. stra tegisessa johtamisessa sekä or-
ganisaation kehittämisessä (Masini 1993, 6–11, 
83–89; Bell 1996; Rubin 2014). Argumentoivan 
Delfoin avulla nostetaan asiantuntijoiden erilai-
set ja vas takkaiset näkemykset perusteluineen 
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yhtei seen keskusteluun (Kuusi 2013, 260–263). 
Johtamisosaaminen on aiheena ajankohtainen 
ja yhteiskunnallisesti merkittävä sosiaali- ja 
ter  veysalan rakenneuudistuksen, palvelujen 
saa tavuuden ja laadun, terveydenhuollon kus-
tannusvaikuttavuuden sekä kustannusten hillit-
semisen kannalta. Johtamisosaamiseen liitty-
vät kiistanalaisuus, ristiriitaisuus ja erilaiset 
taustalla vaikuttavat näkemykset, esimerkiksi 
edellytettävästä johtamisosaamisesta ja -koke-
muksesta puoltavat Argumentoivan Delfoin 
soveltamista. Tässä artikkelissa tarkastelemme 
Argumentoivan Delfoin prosessia, jolla koottiin 
terveydenhuoltoon ja johtamiseen eri intresseis-
tä liittyvien asiantuntijoiden näkemyksiä johta-
misosaamisesta. Esimerkkinä Argumentoivan 
Delfoin soveltamisesta ja prosessin kuvaamises-
ta käytämme yhtä johtamisosaamiseen liittyvää 
teesiä. Varsinaiset tutkimustulokset ja niistä 
muodostettavat johtopäätökset on rajattu tämän 
artikkelin ulkopuolelle. 

Johtamisosaamisella tarkoitetaan yleensä 
johtajien työssään tarvitsemia tietoja, taito-
ja ja asenteita, joita voidaan kehittää ja oppia 
työ- ja koulutusorganisaatioissa eri menetelmiä 
hyödyntämällä (esim. Katz 1955; Sinkkonen & 
Taskinen 2005, 78–83). Systeemiteoria on tuo-
nut organisaatiotutkimukseen näkökulman, 
jonka avulla pyritään löytämään yleispäteviä, 
organisaatioille ja johtamiselle yleisiä element-
tejä ja prosesseja (Scott & Mitchell 1972, 52–57). 
Tarkastelemme tässä tutkimuksessa johtamis-
osaamista organisaatiossa systeemiteoreettisesta 
näkökulmasta ja johtamista yhtenä organisaa-
tion osajärjestelmänä (Vuori 2005, 25–33; Drack 
& Schwarz 2010; Niiranen & Lammintakanen 
2011, 113–139; Rissanen & Hujala 2011, 82–104; 
Clark ym. 2013). Terveydenhuollon johtamis-
osaamistutkimuksessa on aiemmin ollut tyypil-
listä keskittyä yksilön, profession ja/tai organi-
saatiokulttuurin näkökulmaan (mm. Torppa 
2007; Heikka 2008; Townsend ym. 2012; Straus 
ym. 2013; Curry ym. 2015; Prenestini ym. 2015; 
Pihlainen ym. 2016). 

Organisaation sisäinen toimintaympäristö 
erilaisine tilannetekijöineen on vuorovaikutuk-
sessa organisaation, sen johtamisen toiminta-
tapojen ja kulttuurien kanssa. Siten toimintaym-
päristöllä on vaikutusta johtamiseen ja johtamis-
osaamiseen. Erityisesti sairaalaorganisaatio on 
aikaisemman tutkimuksen mukaan perinteinen, 

hitaasti muuttuva ja monia raja-aitoja sisältävä 
toiminta- ja johtamisympäristö, jossa vaikut-
tavat monet eri intressiryhmät toimintakult-
tuureineen (Wiili-Peltola 2005; Ackroyd 2007; 
Viitanen ym. 2007; von Knorring ym. 2010; 
Virtanen 2010; Rissanen & Lammintakanen 
2011, 25–37; Dickinson ym. 2014.). Johtaminen 
sairaalaympäristössä on tutkimusten mukaan 
usein vailla selviä tehtäväkuvauksia ja vastuiden 
määrityksiä. Myös terveydenhuollon toiminta-
ympäristössä vallitsevat erilaiset professioihin 
kytkeytyneet perinteet ja hierarkia ovat aikai-
semmissa tutkimuksissa näyttäytyneet johtajan 
toimintaa ohjaavina tekijöinä. Johtamistehtäviä 
on kuitenkin tarkasteltu uudella tavalla ilman 
professiolähtöisyyttä esimerkiksi Norjassa 
(Byrkjeflot & Jespersen 2014; Nordstrand Berg 
& Byrkjeflot 2014). Sairaaloissa lääketieteen 
erikoisalojen mukainen organisoituminen on 
erityisesti keskijohdossa ollut määräävä piirre 
ja ilmenee arkitoiminnassa eri tavoin, kuten 
kilpailuna resursseista, kiinnostuksen ja yhteis-
työn vähäisyytenä oman erikoisalan ulkopuolel-
le ja myös oletuksina, että erikoisala määrittää 
johtajan käyttäytymistä ja johtamistapaa. (mm. 
Wiili-Peltola 2005; Virtanen 2010).

Edellä kuvattujen rakenteiden ja piirteiden 
vuoksi johtamisosaaminen terveydenhuollossa 
on säilynyt kiistanalaisena kysymyksenä mm. 
johtamistyön sisällön, siinä tarvittavan osaami-
sen ja johtajan koulutustaustan osalta. Tämän 
vuoksi tarvitaan lisää tietoa johtamisosaami-
sesta tulevaisuuden muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Tutkimusten mukaan johtamisen 
uudistamisen esteenä on hitaasti ja vaikeasti 
muuttuva ammatillinen kulttuuri, kun taas 
joh tamisrakenteiden muuttaminen vaikuttaisi 
olevan helpompaa (Ackroyd ym. 2007). Myös 
erityisesti lääkäreiden rooliristiriita kliinisen 
ja johtamistyön välillä on ilmennyt vaikeu-
tena motivoitua johtamiseen (von Knorring 
ym. 2010; Dickinson ym. 2014; Kuhlmann ym. 
2014). Tämä on pahimmillaan johtanut siihen, 
että uudenlaista, yhteistä näkemystä organi-
saatiossa tarvittavasta johtamisosaamisesta on 
ollut vaikea löytää, eikä johtamisosaamisen kes-
kustelufoorumeja ole ollut olemassa terveyden-
huollon organisaatiossa (Nonaka ym. 2000; 
Kivinen 2008). Hajanaisuutta on luonut myös 
johtamis osaamisen kehittämisen strategiatto-
muus ja/tai heikko kytkeytyminen organisaation 
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strategisiin linjauksiin (esim. Lammintakanen 
2014). 

Burnsin ja Stalkerin (1966, 119–122) kon-
tingenssiteorian mukaan johtamisen tehokkuus 
riippuu sen kyvystä vastata ja reagoida myös 
organisaation ulkoisessa toimintaympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin (Courtright ym. 1989, 
773–775; Mintzberg 1990, 185–191). Sosiaali- 
ja terveydenhuollossa vireillä oleva sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistus, vaatimuk-
set kustannusten paremmasta hallinnasta ja 
alan jo paikoitellen toteutunut integraatiokehi-
tys tuovat paineita johtamisen uudistamiseen 
ja johtamisosaamisen vahvistamiseen. Muut 
muutostrendit, kuten asiakkaan ja potilaan 
osal    listaminen ja valinnanvapauden lisääntymi-
nen, muuttaa toimintojen ja palvelujen muo-
toilua vähitellen pois organisaatiolähtöisestä 
näkökulmasta. Sairaaloiden tilaratkaisujen ja 
toimintamallien uudistaminen on haastanut 
pohtimaan tapoja sairaalan osajärjestelmien, 
mukaan lukien johtamisjärjestelmän uudista-
miseen. Terveydenhuollon tulevaisuuskeskuste-
lu on kuitenkin ulottunut usein lähitulevaisuu-
teen tulevaisuuksientutkimuksen näkökulmasta, 
joskin yksittäisiä pidemmän aikavälin tulevai-
suuksien ennakointeja on tehty mm. hoitotyön 
osalta (Kaivo-oja & Suvinen 2001, 9–45) sekä 
sairaanhoitajan ammatin osalta (Kaivo-oja 2011, 
180–194). Proaktiivinen ennakoiva toiminta on 
ollut vähäistä lukuun ottamatta työvoiman en-
nakointiin liittyvää systemaattista toimintaa 
(mm. Sivonen & Pouru 2014; Koponen 2015). 
Muilla lähialoilla, kuten esimerkiksi työelämä-
tutkimuksen (Ahonen ym. 2010; Alasoini 2011), 
opetuksen ja koulutuksen (Linturi ym. 2010) 
parissa tulevaisuutta on otettu haltuun enna-
koimalla. Terveydenhuollossa tarvitaan uudis-
tumista johtamisosaamisen kehittämisessä ja 
toimintamalleissa sekä tutkimusta tulevaisuus-
näkökulmasta. 

Terveydenhuollon koti- ja ulkomaisissa tutki-
muksissa Delfoi-menetelmää on käytetty lähin-
nä konsensuksen muodostamiseen (Halcomb 
ym. 2008; James 2015) ja esimerkkeinä tästä 
ovat eri sairauksiin liittyvien hoitosuositusten 
laatiminen (Expósito ym. 2010), ammatillisen 
osaamisen ja kompetenssialueiden jäsentämi-
nen (Lindberg ym. 2012), terveyspalvelujärjes-
telmän integrointi (Evans ym. 2014), terveyden-

huollon kehittäminen (Perla ym. 2013) sekä 
laatuindikaattoreiden kehittäminen (Boulkedid 
ym. 2011). Konsensukseen pyrkivää Delfoi- 
me ne  telmää ovat käyttäneet hoitotieteen väitös-
tut kimuksessaan Annikki Jauhiainen (2004) 
tieto- ja viestintätekniikasta hoitotyössä sekä 
Minna Kaarakainen (2008) terveyshallintotie-
teen väitöstutkimuksessa hajauttamisesta kun-
tien ja valtion välisissä suhteissa. Outi Törmänen 
(2011) tutki kunnallisten terveyspalvelujen joh-
tavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
yhteisestä näkökulmasta organisaatioarvoja sekä 
arvokeskustelua ja tuloksena oli kunnallisten 
terveyspalveluiden arvokeskustelun pehmeä 
systeemimalli. Harri Saarimaan (2009) lisen-
siaat tityö kokosi Delfoi-menetelmällä julkishal-
linnon sosiaali- ja terveysjohtajien tärkeimpiä 
tulevaisuuden osaamistarpeita, joita olivat kyky 
hallita EU-byrokratian prosesseja, monikulttuu-
risuus ja kansainvälisyystaidot, kielitaito, ver-
kostojohtaminen sekä tutkimustoiminta. Holen- 
Rabbersvik ym. (2013) tutkivat kuntien, sai-
raaloiden ja perusterveydenhuollon välistä yh-
teistyötä selvittääkseen siihen liittyviä haasteita 
terveyspalvelujen koordinoinnin uudistami-
sessa, johon haettiin Delfoi-menetelmällä kon-
sensusta. Ennakoinnin näkökulmasta Delfoi-
asiantuntijapaneelia ovat käyttäneet Lintonen 
ym. (2014) huumepolitiikan muutoksia koske-
vassa tutkimuksessa. Skenaarioiden luomiseksi 
ja strategian kehittämiseksi organisaatioiden 
yhdistymisen jälkeen Delfoi-tekniikkaa ovat 
soveltaneet Geisler ym. (2010) Berliinissä kah-
den lääketieteellistä koulutusta järjestävän yli-
opiston ja yliopistosairaalan muodostamassa 
organisaatiossa. Sen sijaan Argumentoivalla 
Delfoi-menetelmällä toteutettua terveydenhuol-
toon liittyvää tutkimusta ei löytynyt kirjallisuus-
haussa.

Yhteenvetona toteamme, että terveydenhuol-
lon tulevaisuutta on tutkittu erityisesti sovelta-
malla yksimielisyyttä tavoittelevaa konsensus- 
Delfoi-menetelmää. Johtamisosaamiseen ja joh-
tajien osaamistarpeisiin liittyvä tutkimus tule-
vaisuuden tutkimuksen menetelmillä on vielä 
vähäistä, vaikkakin yksittäisiä tutkimuksia on 
löydettävissä. Sen sijaan Argumentoivaa Delfoi-
menetelmää terveydenhuoltoon soveltaneita 
tutkimuksia on vielä niukasti myös kansainvä-
lisesti. 
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TULEVAISUUKSIENTUTKIMUS  
JA DELFOIN MENETELMÄVARIAATIONA 
ARGUMENTOIVA DELFOI

Tulevaisuuksientutkimukselle tieteenalana on 
ominaista poikkitieteisyys ja tieteidenvälisyys, 
jossa yhdistyvät eri tieteenalojen menetelmät 
yhteiskunnallisten tai luontoon liittyvien ilmiöi-
den sekä niiden muutosprosessien tarkastelussa. 
Niiniluoto (2013, 23–30) tarkastelee tulevai-
suuksientutkimusta suunnittelutieteenä, jonka 
tieteelliseen ytimeen sisältyvät paitsi metodo-
loginen kehittäminen, myös teknisten normien 
perustelu ja muotoilu. Keskustelun, päätöksen-
teon ja suunnittelun perustaksi tuotetaan ku-
vauksia vaihtoehtoisista ja todennäköisistä tule-
vaisuuksista (Masini 1993, 102−106; Bell 1996; 
Rubin 2014). Tulevaisuuksientutkimuksen eri 
menetelmiä hyödynnetään mm. strategisessa 
johtamisessa, teknologiaennakoinneissa, orga-
nisaatiokehittämisessä, opetussuunnitelmatyös-
sä, opetuksen ja oppilaitosten kehitysprojekteis-
sa sekä etsittäessä vastauksia päätöksentekoon 
liittyviin kehittämishaasteisiin julkisella sekto-
rilla (Rubin 2014). 

Delfoi-menetelmän yhtenä määritelmänä 
on kuvata se ryhmän kommunikaatioprosessin 
strukturointimenetelmäksi, jonka tavoitteena on 
saada ryhmän jäsenet kokonaisuutena tarkaste-
lemaan monimutkaista ongelmaa. Kyseessä on 
asiantuntijamenetelmä, jonka tarkoituksena on 
selvittää ja esittää tulevaisuutta koskevia perus-
teltuja mielipiteitä, mahdollisuuksia ja vaihto-
ehtoja (Linstone & Turoff 2002; Rubin 2012; 
Kuusi 2013, 248–266.). Linturi ym. (2013) ku-
vaavat menetelmää haastattelu- tai kyselymuo-
toiseksi tutkimustekniikaksi, jossa rakenteisen 
vuorovaikutusprosessin avulla kootaan asian-
tuntijaryhmän eli paneelin jäsenten tieto ja ole-
tukset tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Delfoi-
menetelmä soveltuu erityisesti monimutkaisten, 
arkaluontoisten ja vaikeasti käsiteltävien asioi-
den sekä ilmiöiden käsittelyyn. Keskeiset Delfoi-
menetelmän piirteet ovat asiantuntijoiden ano-
nymiteetti, useat kierrokset eli iteraatiot ja an-
nettu palaute. Näitä kaikkia piirteitä on menetel-
mävariaatioissa kyseenalaistettu. Alkuperäisestä 
yksimielisyyden tavoitteesta Delfoi-menetelmä 
on kehittynyt erilaisten näkemysten, hiljaisen 

tiedon ja tulevaisuutta koskevien ajatusten esille 
tuojaksi ja tuottaa onnistuessaan sekä systee-
mistä että näkemystietoa (Rubin 2012; Linturi 
ym. 2013.). Asiantuntijamenetelmänä Delfoi-
menetelmä auttaa arvioimaan mm. julkisen ins-
tituution toimintaympäristöä, pitkän aikavälin 
yhteiskunnallista ja teknologista kehitystä sekä 
vaihtoehtoisia toimintaohjelmia (Kuusi 2014). 

Delfoi-menetelmä on uudistunut siihen koh-
distuneen kritiikin myötä. Turoff ja Linstone ke-
hittivät Policy Delphi – menetelmämuunnoksen 
vuonna 1975 (Linstone & Turoff 2002; Rubin 
2012; Kuusi 2013, 248–266). Suomessa erityi-
sesti Osmo Kuusi on kehittänyt Argumentoivaa 
Delfoi-menetelmää, joka perustuu edellä mai-
nittuun Turoffin Policy Delfoin lähestymista-
paan (Linturi ym. 2012; Rubin 2012; Kuusi 2013, 
260–263). Menetelmävariaatioita ovat edistä-
neet osaltaan viestintäteknologian kehitys ja laa-
jeneva ymmärrys yhteisötiedon muodostukses-
ta (Linturi ym. 2013). Tässä artikkelissa kuvatul-
la Argumentoiva Delfoi menetelmävariaatiolla 
nostetaan asiantuntijoiden erilaiset näkemykset 
perusteluineen yhteiseen keskusteluun ja tarkoi-
tuksena on saada useita perusteltuja näkemyk-
siä tulevaisuudesta (Kaivo-oja ym. 1997; Kuusi 
2013, 260–263). Menetelmä on käytettävissä 
myös verkkosovelluksena, ja ohjelmakonseptin 
ovat Suomessa kehittäneet Jari Kaivo-oja, Osmo 
Kuusi ja Hannu Linturi. Delfoi-kehittäjäyhteisö 
on avoin, paikasta ja ajasta riippumaton, jonka 
instituutioina toimivat avoimen lähdekoodin 
eDelfoi-ohjelma (http://edelfoi.fi), sosiaalisen 
median Ning-ympäristö (http://edelfoi.ning.
com) ja avoimen yliopiston Delfoi-koulutus 
(Linturi ym. 2013). Suomi on ollut kansainvä-
lisesti edelläkävijä menetelmän kehittämisessä 
sekä metodologisesti että myös verkkosovelluk-
sen osalta (Kuusi 2013, 262–263). Ohjelmiston 
kehityksestä ovat vastanneet Metodix Oy ja 
Otavan Opisto. Kehitystyössä ovat mukana 
myös Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry 
(http://www.futuresociety.fi), Otavan Opisto 
(http://www.otavanopisto.fi), Turun yliopiston 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus (http://www.
utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx), Suomen 
eOppimiskeskus (http://www.eoppimiskeskus.
fi/) ja Edunetix ry. 
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ARGUMENTOIVA DELFOI  
JA JOHTAMISOSAAMISTUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS

Tässä artikkelissa kuvaamme ja arvioimme 
Argumentoivan Delfoi-menetelmän sovelta-
mista käyttämällä esimerkkinä yhtä tulevai-
suusteesiä, joka on osa laajemmasta terveyden-
huollon johtamisosaamisen teesipatteristosta. 
Toteutimme Argumentoivan Delfoin kolmikier-
roksisena internet-kyselynä, johon asiantunti-
jat osallistuivat anonyymisti. Argumentoivan 
Delfoin toteutuksen onnistumisen kannalta 
kriittisiä tekijöitä ovat managerin rooli, asian-
tuntijoiden kattavuus tutkittavan ilmiön suh-
teen sekä rekrytointi ja sitoutuminen monikier-
roksisen paneeliin aikatauluihin. Seuraavaksi 
kuvaamme tarkemmin Delfoin toteutuksen 
kriittisiä vaiheita ja tehtyjä ratkaisuja. 

Managerin rooli

Managerin rooli oli keskeinen koko Argu men-
toivan Delfoin -prosessissa ja siihen sisältyivät 
tarvittavat taustatyöt (esim. kirjallisuuteen pe-
rehtyminen), kyselylomakkeiden laadinta ja 
esitestaukset sekä paneelikierrosten käytännön 
toteutus. Manageri analysoi tulokset alustavasti 
kierrosten jälkeen seuraavan kierroksen pohjak-
si ja raportoi ne. Manageri oli yhteydessä panee-
lin asiantuntijoihin ensin rekrytointivaiheessa, 
kun he saivat tarkemmat ohjeet vastaamiseen, 
vastausten muokkaamiseen ja tallentamiseen. 
Varsinaista paneelikutsua varten oli käytettävissä 
muokattava pohja, josta manageri työsti panee-
lin asiantuntijoille lähetetyn kutsun ennen pa-
neelin kunkin kierroksen avautumista. Delfoi-
menetelmän mukaisesti panelisti voi myös 
oman harkintansa mukaisesti jättää osittain vas-
taamatta. Manageri avasi ja sulki jokaisen kier-
roksen kyselyn, seurasi vastaajien määrää ja eri-
tyisesti teesien herättämää keskustelua, eriäviä 
näkemyksiä ja niiden kommentointia. Manageri 
lähetti kyselyiden aikana tarvittaessa muistutus-
viestejä panelisteille sekä kannusti kommentoi-
maan muiden vastauksia. Muistutusviestejä oli 
mahdollista kohdentaa vielä vastaamattomille 
panelisteille. Kommentointien ja keskustelujen 
lukeminen jokaisen kierroksen vastausaikana 
auttoi manageria jo seuraavan kierroksen suun-
nittelussa ja esille otettavien kiinnostavien kysy-

mysten valinnassa. Jokaisen kierroksen jälkeen 
managerilla oli viikko aikaa alustavaan analyy-
siin ja seuraavan kierroksen tulevaisuusteesien 
työstämiseen. Kunkin kierroksen aineiston 
manageri tallensi pdf-muotoisena raakadata-
na delfoi-paneelin etusivulle lähdeluettelon ja 
aika taulun oheen. Näin asiantuntijoilla oli mah-
dollisuus vielä tarkastella vastauksia kierrosten 
jälkeen. 

Delfoi-prosessin lähtökohdat  
ja valmistautuminen

Ennen varsinaista asiantuntijapaneelin toteutta-
mista tarkastelimme johtamisosaamiseen liitty-
viä teemoja ja hahmottelimme niistä pääkohtia, 
kuten Rubin (2012) ja Kuusi (2013, 260–262) 
ovat korostaneet. Taustatietoa saimme myös sys-
temaattisesta kirjallisuuskatsauksesta johtamis-
osaamisen tutkimuksesta vuosilta 2003–2013 
(Pihlainen ym. 2016). Lisäksi haastattelimme 
yhtä asiantuntijaa avaininformanttina ja kirjal-
lisesti haastatteluteemoihin vastasi testiryhmä, 
joka koostui viidestä vapaaehtoisesta tervey-
denhuollon ammatissa/johtamisessa/opiskelija-
na toimivasta henkilöstä. Vastaukset vahvistivat 
alustavat paneelin teemat, joita olivat johtamis-
osaaminen ja johtamisosaamisen kehittäminen. 
Seuraavassa vaiheessa muodostimme näistä 
teemoista varsinaiset tulevaisuusteesit ja panee-
lin rakenne alkoi tarkentua. Tulevaisuusteesillä 
tarkoitetaan tulevaisuutta koskevaa väittämää, 
jonka toivottavuuteen ja todennäköisyyteen 
panelistit ottavat vastauksissaan kantaa. Näistä 
kerätyistä materiaaleista manageri muotoili vas-
taajien näkemyksiä ja ajatuksia sisältäviä tule-
vaisuusteesejä pyrkimättä yksimielisyyteen; pi-
kemminkin tarkoituksena oli tuoda esiin mah-
dollisimman vastakkaisia tai toisistaan eriäviä 
näkökohtia (Rubin 2012; Kuusi 2013, 256–259.). 
Tässä tutkimuksessa ajallisesti ensimmäisen 
kierroksen tulevaisuusteesien luonnostelu ja 
kyselyn rakenteen hahmottelu oli meneillään 
paneelin valmistelujen ohessa.

Asiantuntijavalinta, rekrytointiprosessi  
ja aikataulu

Onnistumisen perustana menetelmässä ovat 
asiantuntijapaneelin valinta ja sitouttava rekry-
tointi. Tavoitteena ovat tutkittavan ongelman 
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kannalta riittävän laaja näkemys ja eri näkökul-
mat, eikä tilastollisesti edustava panelistijouk-
ko. Asiantuntijavalinnan ulottaminen usealta 
tutkittavaa asiaa sivuavalta alalta varmistaa eri 
näkökulmien mukanaolon. Usein on ongel-
mana, että parhaat asiantuntijat eivät suinkaan 
aina ole parhaita argumenttien tuottajia (Baker 
ym. 2006; Kuusi 2013, 254–256; Rubin 2013.). 
Vuorovaikutus muodostuu aiheen ja toisten 
asiantuntijoiden kanssa tavalla, jossa korostu-
vat asiaperustelut vastaajien aseman ja auktori-
teetin sijasta. Delfoi-paneelin asiantuntijoiden 
lukumääräksi kirjallisuudessa on esitetty 20–50 
henkilöä, mutta määrä voi vaihdella; määrää 
tärkeämpi on asiantuntijoiden laatu (Rubin 
2012; Kuusi 2014). Esimerkkinä teknologian 
ennustetutkimuksissa on käytetty suuria asian-
tuntijajoukkoja, kun taas yhteiskunnallisissa 
kiistakysymyksissä pieniä ryhmiä (Linturi ym. 
2013). Panelistien ajatellaan edustavan menetel-
mässä ensisijaisesti henkilökohtaisia mielipitei-
tään ja näkemyksiään, eikä taustaorganisaatio-
taan. Asiantuntijoiden osallistumisaktiivisuutta 
on voitu nostaa tiedustelemalla asiantuntijoilta 
etukäteen mahdollisuutta osallistua paneeliin 
(Kuusi 2014). 

Kuusen (1996; 1999) esittämää näkemystä 
asiantuntijuudesta Linturi (2007) tulkitsee koko 
paneelin osajoukkojen esittelynä ja siten mo-
dernina näkemyksenä asiantuntijuudesta. Tämä 
asiantuntijuus ilmenee kiinnostuksena muista 
tieteenaloista, kykynä nähdä yhteyksiä kansalli-
sen ja globaalin, nykyisen ja tulevan kehityksen 
suhteen, ongelmien tarkasteluna epätavallisis-
ta näkökulmista sekä kiinnostuksena uusista 
asioista. Rubinin (2012) mukaan asiantuntijuus 
on tärkeä erityisesti tutkimuksen tiedonintres-
sin kannalta. Asiantuntija kuuluu alan avain- tai 
johtohenkilöihin, edustaa muuten puuttuvaksi 
jäävää asiantuntijanäkökulmaa, uskaltaa ottaa 
kantaa tulevaisuussuuntautuneesti sekä on kiin-
nostunut tutkittavasta teemasta ja halukas argu-
mentoimaan sitä (Rubin 2012). 

Tähän Delfoi-paneeliin osallistui yhteensä 
31 terveydenhuoltoon ja johtamiskontekstiin 
liittyvää asiantuntijaa eri puolelta Suomea. 
Alustavasti manageri oli yhteydessä heihin 
säh  köpostitse ja suostumuksen jälkeen myös 
puhelimitse. Puhelinkeskustelussa kerrottiin 
tarkemmin menetelmästä, paneelin rakenteesta 
ja aikataulusta pääpiirteittäin ja samalla asian-

tuntijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. 
Paneelin kokoamiseen kului aikaa pari viikkoa. 
Asiantuntijat tässä tutkimuksessa edustivat ter-
veydenhuollon eri johtamistasoilla työskentele-
viä johtajia, kokeneita johtamistutkijoita ja -kou-
luttajia, keskeisiä ammatillisia etujärjestöjä ja 
poliittisia päätöksentekijöitä. Mukana oli myös 
perinteisestä asiantuntijamääritelmästä poik-
keavasti terveysalan ja terveysalan johtamisen 
opiskelijoita. Perustelemme valintaamme sillä, 
että he toimivat tulevaisuudessa johtajina ja toi-
mijoina terveysalalla. Opiskelijat edustavat toi-
saalta sekä modernia näkemystä asiantuntijuu-
desta että tuovat mukaan omaan sukupolveensa 
liittyvät arvostukset ja kokemukset (Stanley 
2010; Hietamäki 2013). Panelisteista naisia oli 21 
ja miehiä 12 ja ikä vaihteli alle 24-vuotiaasta yli 
60-vuotiaaseen. Koulutustaustana lähes kaikilla 
oli yliopistotutkinto ja työskentelyorganisaatioi-
na olivat sairaanhoitopiiri, kunta, kuntayhtymä, 
tutkimuslaitos, yritys, yliopisto, ammattikorkea-
koulu ja järjestö. 

Asiantuntijapanelisteja pyydettiin myös 
ase  moimaan itsensä asiantuntijuus – intressi 
ryhmiin määrittäen oma osaamisensa (asian-
tuntijuus) ja edustamansa näkökulma (intressi) 
matriisiin. Asiantuntijamatriisi varmisti myös 
tutkimuksen luotettavuutta siten, että mukana 
oleva asiantuntijuus kattoi tutkittavan kysymyk-
sen olennaiselta osalta. Paneelin asiantuntijat 
valitsivat lisäksi omaa suhtautumistaan tulevai-
suuteen parhaiten kuvaavan roolin, joita ovat 
Amaraa (1981) mukaillen tulevaisuuden tekijä, 
mahdollisuuksien näkijä, sivusta seuraaja ja uh-
kiin varautuja (Kuusi 2014). Suurin osa panelis-
teista asemoi suhtautumisensa joko tulevaisuu-
den tekijäksi tai mahdollisuuksien näkijäksi ja 
vain muutama koki sivustaseuraajan tai uhkiin 
varautujan roolin omaa suhtautumistaan tule-
vaisuuteen parhaiten kuvaavana. 

Tutkimusaineisto kerättiin kolmella verkko-
sovelluksen (www.edelfoi.fi) avulla toteutetulla 
kierroksella helmi-maaliskuun aikana 2015 ja 
kokonaisuudessaan toteutukseen kului aikaa 
yhteensä kahdeksan viikkoa. Asiantuntijoilla 
oli vastaamiseen ja kommentointiin aikaa kaksi 
viikkoa kullakin kierroksella sekä mahdollisuus 
olla yhteydessä tutkimuksen manageriin teknis-
ten ongelmien osalta. Tiiviin aikataulun ensim-
mäinen kierros avautui vastattavaksi ajankoh-
dalle 2.2.2015–15.2.2015 ja sitä seurasi viikon 
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valmistautumisaika toiselle kierrokselle, joka 
avautui panelisteille vastattavaksi 23.2.2015–
8.3.2015 väliseksi ajaksi. Tätä seurasi jälleen vii-
kon mittainen valmistautuminen kolmannelle 
kierrokselle, joka toteutui 16.3.2015–29.3.2015. 

DELFOI-PANEELIN KULKU

Ensimmäinen kierros

Ensimmäisen kierroksen verkkokysely koostui 
esittelylehdestä, taustatietolomakkeesta ja pane-
listien itselleen määrittelemästä tulevaisuusroo-
lista sekä asiantuntijuudesta. Varsinaisia tulevai-
suusteesejä oli yhdeksän liittyen johtamisosaa-
miseen ja johtamisosaamisen kehittämiseen. 
Tulevaisuusteesien selitteenä käytimme johta-
misosaamistutkimusta, kirjallisuutta, videoi-
ta ja mielipidekirjoituksia. Tulevaisuusteesien 
muotoiluun osallistui avoimen kehittäjäverkos-
ton eri alojen asiantuntijoita testivastaajina sekä 
teesien kommentoijina. Verkkokysely muodos-
tui kolmesta ryhmittelytehtävästä, joissa pane-
listit arvioivat valmiiksi annettuja vaihtoehtoja 
merkitykseltään joko kasvaviksi, väheneviksi tai 
arvaamattomiksi tulevaisuudessa. Muut kuusi 
tulevaisuusteesiä panelistit arvioivat todennä-
köisyyden ja toivottavuuden kannalta seitsen-
portaisella asteikolla. Ensimmäiselle kierroksel-

le osallistui 31/33 mukaan kutsutusta asiantun-
tijasta.

Käytämme yhtä tulevaisuusteesiä esimerk-
kinä menetelmän käytöstä ja soveltamisesta ja 
kuvaamme sen avulla Argumentoivaa Delfoi-
prosessia. Aineiston analyysissä vastausjakau-
mia havainnollistettiin pylväsdiagrammeina, 
taulukoimalla ryhmittelykysymykset sekä luke-
malla ja ryhmittelemällä kaikki kirjoitetut pe-
rustelut. Pylväsdiagrammit kuviossa 1 havain-
nol  listavat, kuinka todennäköisenä ja toivot-
tavana asiantuntijat tulevaisuusteesiä pitivät ja 
miten tulevaisuusteesi jakoi kannanottoja puo-
lesta tai vastaan. 

Todennäköisyyden ja toivottavuuden suh-
teen panelistien kommentteja ryhmiteltiin neli-
kentän avulla, josta muodostuivat vaihtoehdot 
todennäköisyyden ja toivottavuuden suhteen. 
Tämän alustavan ryhmittelyn jälkeen komment-
tien lähemmässä tarkastelussa etsittiin eriäviä 
tai vastakkaisia näkemyksiä ja perusteluja tule-
vaisuuden kehityskuluille. 

Esimerkkiteesiin ”Vuonna 2030 sairaalassa 
johtajina toimivat terveysalan eri ammattilaiset, 
joilla on yhdenmukainen johtamiskoulutus” 
vastanneista asiantuntijoista puolet (54 %) pi-
ti teesiä erittäin/melko toivottavana ja vähän 
toivottavana neljännes (25 %). Erittäin/melko 
todennäköisenä teesiä piti alle puolet (42 %) ja 

Kuvio 1.  Todennäköisyys-toivottavuus asteikko esitettynä pylväsdiagrammeina.

Vuonna 2030 sairaalassa johtajina toimivat terveysalan eri ammattilaiset, joilla on yhdenmukainen 

johtamiskoulutus 

 

Vastaukset ensimmäisen kierroksen esimerkkiteesiin todennäköisyys-toivottavuus -asteikolla 
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epätodennäköisenä 6 %. Panelistit kommentoi-
vat erityisesti koulutuksen tarpeellisuutta ja joh-
tamisosaamista, jota kuvattiin laadultaan varsin 
vaihtelevaksi seuraavin kommentein:

”Lääkärien peruskoulutuksessa tulisi olla 
enemmän johtamiskoulutusta. Ei kliinisellä 
oman alan asiantuntijaosaamisella välttä-
mättä lääkäri osaa johtaa ihmisiä, mikä ei ole 
helppoa aina edes johtamiskoulutuksen käy-
neille. Johtamiskoulutusta tulee lisätä ja myös 
edellyttää henkilöltä, joka johtamistehtävään 
pyrkii, oli kyseessä sitten lääkäri tai hoitaja”.
 

”Surkeita esimerkkejä terveysalan huonoista 
johtajista löytyy valitettavan paljon. Toiset 
ovat niitä, joilla ei ole alaistensa työstä mitään 
käsitystä. Toiset ovat niitä joilla on käsitys 
alaistensa työstä, muttei minkään valtakun-
nan johtajuuskoulutusta tai osaamista”. 

Panelistit pitivät johtajan terveysalan tuntemus-
ta tärkeänä, mutta toisaalta tulevaisuudessa am-
mattijohtajia sekä kannatettiin että vastustettiin, 
kuten seuraavasta kommentista ja sen vasta-
kommentista ilmeni:

”Paras johtaja on minusta joskus alaa tehnyt 
ammattilainen, jolla on hyvät johtajuustaidot/
koulutus”.

”Toivottavasti muutkin kuin terveysalan am-
mattilaiset ovat alan käytössä” 

”Toivottavasti ei näin. Kun sairaalan johtami-
seen sovelletaan säilykepurkkitehtaan johdos-
sa saatua kokemusta, ollaan ongelmissa”. 

Seuraavan kierroksen tavoitteena on argumen-
toinnin syventäminen valitsemalla keskustelua 
ja vastakkaisia näkemyksiä herättäneet teesit 
uudelleen muokattaviksi. 

Delfoi-paneelin toinen kierros

Ensimmäisen kierroksen kommenteista poi-
mimme toisen kierroksen tulevaisuusteesien 
selitteiksi suoria lainauksia eriävistä näkemyk-
sistä. Panelistit ottivat näin kantaa toistensa 
edellisen kierroksen kommentteihin. Delfoi-
managerin haasteena on muotoilla uudelle 

kierrokselle kiinnostavia kysymyksenasetteluja 
ja saada esille keskenään erilaisia ja ristiriitai-
sia kehityssuuntia tavoitteena kommentointien 
eteneminen asiantuntijoiden omia näkökoh-
tiaan perusteleviksi keskusteluiksi. Toinen kier - 
ros oli kysymystyypeiltään ensimmäisen kal-
tainen. Tulevaisuusteesien määrä väheni seit-
semään, eikä taustatietoja kysytty uudelleen.  
Asiantuntijoista 27/33 osallistui toiselle kierrok-
selle, joten kato oli yllättävän pieni. 

Teesi muotoiltiin muotoon: ”Vuonna 2030 
johtamisosaaminen on rakentunut moti vaation 
ja tietoperustan lisäksi sairaaloiden yhteisissä 
johtamisfoorumeissa oppimiseen”. Vastaajista 
teesiä piti erittäin/melko todennäköisenä 59 % 
ja erittäin/melko toivottavana 81 %. Kom men-
teissa tuli painokkaasti esille erityisesti kliini-
sessä lähijohtamisessa terveysalan tuntemisen 
merkitys; johtajalta edellytetään pääpiirteissään 
toiminnan tuntemusta. Strategisessa johdossa 
hyväksyttiin helpommin johtamisammattilai-
nen alan ulkopuoleltakin. Muina tärkeinä 
johtamisosaamisen kehittämisväylinä nähtiin 
terveysalan johtajien verkostoituminen yksi-
tyisten ja julkisten toimijoiden kesken ja hy-
vien käytäntöjen kierrättäminen, yhteisöllisyys 
sekä yhteistyö. Nämä nähtiin tärkeinä toisten 
työn tuntemuksen ja arvostuksen lisäämisessä. 
Johtamisosaamisen kehittämisen ongelmaa ku-
vataan jälkimmäisessä kommentissa.

”Lääkärin on vaikea jättää asiantuntijaroo-
li johtajan roolissa. Kaikessa ei voi olla hyvä. 
Johtaminen vaatii koulutusta ja laaja-alais-
ta yhteistyöosaamista eri toimijoiden kesken, 
johtamisfoorumit ovat hyviä.” 

”Mielestäni heikko johtaminen ei liity niinkään 
saatavissa olevan tiedon niukkuuteen, vaan 
heikkoon johtamisosaamiseen. Sitä pystyy 
kyllä parantamaan koulutuksella, mutta yksi 
ongelma on, että usein ne, joiden johtamis-
osaaminen on heikointa, ovat kaikkein vähi-
ten kiinnostuneita kouluttautumaan. Toinen 
ongelma on, että meikäläisessä dualistisessa 
hallintomallissa (virkamiehet/poliitikot) voi 
päästä poliittisin perustein hyvin korkealle 
johtamispallille, jossa pystyy tehokkaasti tu-
hoamaan kyvykkäiden alaistensa työtä ja 
moti vaatiota”. 



212 HALLINNON TUTKIMUS 3/2016

Delfoi-paneelin kolmas kierros

Kolmannella kierroksella käytimme suoria lai-
nauksia panelistien toisen kierroksen eriävistä 
tai vastakkaisia näkemyksiä ilmaisevista kom-
menteista. Tulevaisuusteesit vähenivät kolman-
nella kierroksella kuuteen rakenteen säilyessä 
samana ja asiantuntijoista osallistui 25/33.

Teesiä muokattiin muotoon: ”Terveysalan 
erityispiirteiden ja substanssin tuntemuksen 
lisäksi johtamisosaaminen on rakentunut joh-
tamisen tietoperustalle”. Panelistien vastausja-
kauman mukaan todennäköisenä (64 %) ja toi-
vottavana (88 %) edellistä teesiä piti suurin osa. 
Erityisesti painotettiin, että johtajan täytyy halu-
ta johtaa. Substanssin ja toimialan tuntemuksen 
tarpeellisuutta perusteltiin ja kuvattiin toimi-
alan tuntemuksen hankkimista tavanomaisen 
johtamispolun avulla:

”täysin erillisen koulutuksen omaavaa johtajaa 
pidetään aina ulkopuolisena, eikä hän voi saa-
vuttaa alaistensa luottamusta”. 

”systeemi, jossa johtajaksi yleensä noustaan 
substanssista (asiantuntijasta johtajaksi) on 
siinä suhteessa hyvä järjestelmä, että kulttuu-
rinen ymmärrys tulee pitkälle kaupan päälle 
eikä jää vain kirjaopintojen varaan”. 

Johtajaksi kasvamista ja johtamisosaamisen ke-
hittymistä kuvattiin seuraavasti:

”ensin tarvitaan johtamisopintoja, käytännön 
työ esimiehenä on kuitenkin paras tapa kehit-
tää johtamistaitoa. Motivaatio, sitoutuminen 
ja kyky välillä kyseenalaistaa tapa työskennel-
lä ovat tärkeitä johtajan ominaisuuksia”. 

Vaikka vastausjakauman mukaan panelistit oli-
vat melko yksimielisiä kolmannen kierroksen 
teesin todennäköisyydestä ja toivottavuudesta, 
he kommentoivat sen sisältöä monesta näkö-
kulmasta näkemyksiään perustellen. Aiemmin 
esitetyn luokittelun mukaisesti kaikkien tulevai-
suusteesien kommentteja ja keskusteluja analy-
soimalla saadaan jatkossa hahmoteltua erilaisia 
ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksienkuvia.

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Artikkelin tarkoituksena oli kuvata ja arvioida 
Argumentoivan Delfoi-menetelmän käyttöä ja 
soveltamista tulevaisuuden johtamisosaamisen 
tarkastelussa terveydenhuollossa. Tulevaisuuden 
terveydenhuollossa on ratkaistavina monita-
hoisia kysymyksiä rakenteiden, rahoituksen ja 
järjestämisen osalta ja niiden vaikutukset ulot-
tuvat myös johtamiseen. Johtamiskysymyksen 
taustalla vaikuttavien näkemysten ja peruste-
lujen avaaminen keskusteluun on edellytys 
pyrkimyksessä kehittää johtamisosaamista. 
Argumentoiva Delfoi soveltuu menetelmänä 
erityisesti monimutkaisten tai arkaluontoisten 
ja vaikeasti käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden 
käsittelyyn. Terveydenhuollossa johtaminen 
on herättänyt sekä rooliristiriitoja erityisesti 
lääkäreiden keskuudessa (Dickison ym. 2014; 
Kuhlmann & von Knorring 2014) että kiistoja 
ja konfliktitilanteita erityisesti sairaalakonteks-
tissa (Lepistö ym. 2014; Seppänen 2014), eikä 
keskustelussa ole päästy taustalla vaikuttavien 
näkemysten ja perustelujen tarkasteluun. 

Teesien määrän vähentämisellä kierros kier-
rokselta pyritään rajaamaan ja syventämään 
kes kustelua, jotta eri näkemysten taustalla 
vai kuttavia perusteluja saadaan ilmi. Teesien 
erot telukyky on Argumentoivassa Delfoi- 
me ne telmässä olennaista, jotta erilaisia asian-
tuntijoiden näkemyksiä perusteluineen saadaan 
selville. Tätä arvioitaessa voimme todeta, että 
vastausten jakaumat eivät vastanneet täysin 
kirjoitettua kommentointia. Kommentit toivat 
esiin enemmän eriäviä näkemyksiä kuin mitä 
jakaumat osoittivat. Selittävänä tekijänä teesien 
erottelukyvystä voi olla, että vastaajat ilmaisivat 
näkemyksensä lievemmin asteikolla kuin sanal-
lisessa kuvauksessa tai teesien erottelukyky oli 
puutteellinen. Toisaalta selityksenä voi olla, että 
aikaisemmin eriäviä mielipiteitä herättäneestä 
kysymyksestä on ajan myötä saavutettu aikai-
sempaa yhdenmukaisempi näkemys. Vastaavaa 
ilmiötä on kuvattu esim. Oppimisen tulevai-
suus 2030 – barometrissa (Linturi ym. 2010). 
Tulevaisuusteesistä ollaan silloin jo melko sa-
maa mieltä ja kehityskysymys koskee sitä, mil-
loin ja millä tavalla muutos tapahtuu. 

Yksi Delfoi-menetelmää kritisoiva väite on, 
että se voi korostaa kapeaa, pinnallista ja ta-
vanomaista ajattelua. Asiantuntijapanelistien 
määrässä pitäydyimme kirjallisuudessa esite-
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tyssä suosituksessa ja tavoitteena oli koota pieni, 
mutta sitoutunut asiantuntijapaneeli. Toisaalta 
laajat ja eriytyneet panelistiryhmät tuottavat 
yleistyksiä ja asiantuntijoiden mielipiteet näh-
dään yleisen mielipiteen mukaisina sekä myös 
tietämättömyys toisten alojen kehityksestä on 
merkittävä puute. Tässä tutkimuksessa pane-
listien sitouttaminen prosessiin onnistui hyvin, 
koska kato jäi vähäiseksi ja aineistosta nousi 
sekä yhteneviä että eriäviä kommentointeja. 
Asiantuntijavalinnan onnistumisen voi tulkita 
niin, että rekrytoidut panelistit todella edusti-
vat asiantuntijoita, jotka olivat kiinnostuneita 
uuden tekemisestä, tutkittavasta teemasta ja sen 
argumentoinnista (Linturi 2007; Rubin 2012; 
Kuusi 2014). Asiantuntijat tuottivat erilaisia 
näkemyksiä ja totutusta poikkeava asiantuntija-
paneelin kokoonpano oli onnistunut valinta. 
Lisäksi enemmistö asiantuntijoista valitsi omaa 
suhtautumistaan tulevaisuuteen kuvaamaan 
tulevaisuudentekijän tai mahdollisuuksien nä-
kijän roolin. Aihe oli myös ajankohtainen ja yh-
teiskunnallisesti merkittävä tekeillä olevan so-
siaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä, 
mikä saattoi vaikuttaa kiinnostukseen osallistua 
paneeliin.

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu-
menetelmänä Argumentoiva Delfoi osoittautui 
käyttökelpoiseksi ja soveltuvaksi asettaen kui-
tenkin tutkimuksen tekijälle omat vaatimukset 
ja haasteet. Toisaalta menetelmän käyttö opettaa 
parhaiten soveltamisen mahdollisuuksista ja sen 
riskivaiheisiin varautumisesta. Panelistien kan-
nalta käyttömukavuus, vaivattoman vastaami-
sen mahdollistaminen selkeillä ja riittävän yksi-
tyiskohtaisilla ohjeilla ovat tärkeitä, kun vastaus-
kierroksia on useita. Käytössä olleen verkkoky-
selyn tulevaisuusteesien sisältämien käsitteiden, 
ilmaisujen ja ymmärrettävyyden viimeistely teh-
tiin huolellisesti ja testaaminen auttoi huomaa-
maan muokkausta vaativat kohdat. Kierrosten 
kuluessa panelistien määrä tavallisesti vähenee 
ja se on otettava huomioon tutkimuksen suun-
nittelussa, kierrosten lukumäärässä ja ajallisessa 
rytmityksessä. Vastausajan aloitus maanantaisin 
ja pidentäminen sunnuntai-iltaan saakka toi-
mivat tässä paneelissa hyvin ja kato jäi ennal-
ta oletettua pienemmäksi. Uuden kierroksen 
viikon mittaisena työstämisaikana aihepiiri ei 
jäänyt asiantuntijoilta liiaksi unohtumaan, mikä 

oli selkeästi verkkomenetelmän etuna verrat-
taessa paperimuotoisena toteutettavaan Delfoi-
menetelmään. Tuloksia oli mahdollista analy-
soida verkkoversiossa alustavasti jo kunkin kier-
roksen kuluessa. Verkkoversio oli myös tutkijan 
kannalta toimiva sekä käytettävyydeltään hyvä. 

Delfoi-managerointi vahvisti kokemuksen 
kautta taustaryhmän tärkeyden kaikissa vaiheis-
sa. Työstämiseen ja toteutukseen osallistui ma-
nagerin ja tutkijoiden lisäksi paljon muita hen-
kilöitä testaajina, kommentoijina ja menetelmää 
käyttäneinä sekä kehittäneinä. Käyttöopastusta 
tarvitaan menetelmäympäristön teknisestä hal-
linnasta lähtien jokaisessa Delfoi-prosessin vai-
heessa aina tulosten analysointiin ja tulkintaan 
saakka. Menetelmä on parhaimmillaan oppimi-
sen ryhmäprosessi joka toimii myös uudenlai-
sen johtamisosaamisen ymmärryksen muodos-
tamisen mahdollistajana (esim. Kivinen 2008). 
Prosessissa toteutuu myös Nonakan ym. (2000) 
ajatus tiedon muodostamisen prosessista ja tila- 
ajattelusta (Ba). Keskustelu- ja kommentointi-
alustana kutsutulle asiantuntijaryhmälle verk-
kokysely toimi anonymiteetin säilyttäen, jolloin 
yksittäinen asiantuntija voi esittää mielipiteensä 
suorasti, vaihtaakin kantaansa, oppia ja oivaltaa 
muiden ajatuksista ilman henkilöön liitettäviä 
ennakkokäsityksiä.

Tulevaisuuksientutkimuksessa tieteellistä 
laatua on tarkasteltu ulkoisen ja sisäisen validi-
teetin kannalta tieteellisen tutkimuksen yleisten 
periaatteiden mukaisesti. Sisäisellä validitee-
tilla tarkoitetaan saatujen tulosten ja käytetty-
jen tutkimusmenetelmien yhteensopivuutta. 
Ulkoisella validiteetilla puolestaan tarkoitetaan, 
että faktat ja havainnot, kuten trendit sekä hei-
kot signaalit tukevat saatuja tuloksia. Delfoi- 
menetelmäsovelluksista Argumentoiva Delfoi 
kuuluu asiantuntijaperusteisiin menetelmiin ja 
luotettavuuden parantamiseksi käytetään usein 
paneelin osallistuneiden asiantuntijoiden nimi-
listaa tutkimusraportin liitteenä. Validiteettia 
voi tarkastella kuuden laatukriteerin avulla, joi-
ta ovat laaja kuva mahdollisista tulevaisuuksien 
kehityskuluista, tunnistetut tärkeät ja relevantit 
tulevaisuuksien kehityskulut, kattava selitys yh-
teydestä menneisyydessä vallitseviin faktoihin 
ja niistä relevanteimpien tunnistaminen ja selit-
täminen sekä laaditun kartan ymmärrettävyys 
tärkeimpien asiantuntijoiden kannalta (Kuusi 
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ym. 2015). Kokonaisuudessaan validiteetin ar-
viointia edellä esitettyjen kriteerien mukaisena 
voidaan tehdä koko aineiston tulosten ja tulevai-
suuksien kuvien rakentamisen jälkeen. 

Asiantuntijoiden käsityksiä tarkastellaan jat-
kossa yhdessä kaikkien delfoi-paneelin teesien 
osalta ja kuvataan tuloksia kokonaisuudes-
saan. Esimerkkiteesin avulla kuvasimme tässä 
Argumentoivan Delfoi-menetelmän tuottamia 
erilaisia ja ristiriitaisia näkemysryhmiä, joita 
onnistuttiin kommentoinneissa saamaan esille. 
Johtamisosaamisen suhteen oli nähtävissä pait-
si eriäviä, mutta myös yhteneviä näkemyksiä. 
Eriäviä näkökantoja asiantuntijoilla oli johtajan 
ammattitaustasta, mikä tässä yhteydessä edusti 
kiistakysymystä. Perusteluna lääkäritaustai-
sen johtajan välttämättömyydelle asiantuntijat 
näki vät vastuun tai vastuunkantamisen, johon 
sisäl tyy vastuu taloudesta ja potilaiden hoidosta. 
Toisaalta todettiin, että organisaatiossa on osa-
järjestelmiä, joiden johtajana ei tarvitse lääkäri-
koulutusta. Lähijohdossa kliinisen työn riittävää 
ymmärrystä ja osaamista pidettiin yksimieli-
semmin johtamisosaamiselle tärkeänä, mutta 
ylemmän johdon osalta näkemykset vaihtelivat 
lääkärikoulutuksen, muun terveysalan taustan 
ja johtamisammattilaisen välillä. Panelistien 
mukaan tiedot ja taidot eivät yksin riitä, vaan 
johtamisosaamiseen sisältyi myös motivaatio ja 
sitoutuminen johtamiseen. Asiantuntijat pitivät 
tulevaisuusteesejä toivottavina, mutta toden-
näköisyydestä näkemykset erosivat enemmän. 
Kuitenkaan näiden perusteella ei voi tehdä 
johtopäätöksiä johtamisosaamisen sisällöistä 
tulevaisuudessa, sillä artikkelissa on esimerkin-
omaisesti kuvattu vain yhtä teesiä koko kysy-

myspatteristosta ja sen avulla aihetta koskevan 
keskustelun syvenemistä ja perustelujen kehit-
tymistä. 

Argumentoivan Delfoi-menetelmän avulla 
kerättyjä asiantuntijoiden erilaisia ja mahdol-
lisesti jopa ristiriitaisia näkemyksiä tulevaisuu-
den kehityskuluista tullaan jatkotutkimuksessa 
tarkastelemaan tulevaisuuksienkuvien perusta-
na. Tulevaisuuksientutkijat hyödyntävät myös 
eri tieteenalojen tutkimustuloksia ja tarkkaile-
vat heikkoja signaaleja eli tuskin havaittavia 
merkkejä siitä, että jokin asia tai kehitysprosessi 
eli trendi, on muuttumassa tai syntymässä ja 
näistä tutkijat tekevät johtopäätöksiä erilaisten 
mahdollisten, todennäköisten ja toivottavien 
tulevaisuuksientilojen kuvaamiseksi (Linturi 
ym. 2013). Tulevaisuuksientutkimuksessa eri-
laisia tulevaisuuksientiloja ja mahdollisuuksia 
koskevat johtopäätökset on voitava perustella 
tarkasti ja huolellisesti nykyhetkellä olemassa 
olevan todellisen tiedon ja ymmärryksen poh-
jalta (Linturi ym. 2013).

Argumentoivan Delfoi-menetelmän vah-
vuus terveyshallintotieteen johtamisosaamis-
tutkimuksessa on juuri mahdollisuudessa saada 
asian tuntijat virtuaalisesti saman pöydän ääreen 
keskustelemaan näkemyksistään ja rakenta-
maan ymmärrystä tulevaisuudessa tarvittavas-
ta johtamisosaamisesta. Terveydenhuollossa 
Argumentoiva Delfoi-menetelmä sopii tutki-
musasetelmiin, joissa tarkastellaan eri intressi- 
tai asiantuntijaryhmien näkemyksiä ja niiden 
perusteluja, esimerkkinä palvelujärjestelmien 
kehittäminen tai organisaatioiden toimintojen 
uudelleen järjestely.  
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 The object of this study is to describe the characteristics of management and leadership 

competence of health care leaders and managers, especially in the hospital environment. Competence was 

assessed by evaluating the knowledge, skills, attitudes and abilities that enable management and leadership 

tasks. 

 

A systematic literature review was performed in order to find articles that 

identify and describe the characteristics of management and leadership competence. Searches of electronic 

databases were conducted using set criteria for article selection.  Altogether, thirteen papers underwent an 

inductive content analysis. 



 The characteristics of management and leadership competence were categorized into the 

following groups: healthcarecontextrelated, operational, and general.

 

One limitation of the study is that only thirteen articles were found in 

the literature regarding the characteristics of management and leadership competence. However, the search 

terms were relevant and the search process was endorsed by an information specialist.  

The study implies the need for a shift away from the individual approach to leadership and management 

competence as well as to organizational and strategic styles. Management and leadership need to be assessed 

more frequently from a holistic, health management science perspective, and not merely on the basis of 

position in the organizational context or of the profession in healthcare.  

Our evaluation of the characteristics of management and leadership competence without 

a concentrated professionbased approach is original.  

Article Type: Systematic Literature Review 

Keyword(s): Management competence; leadership skills; hospitals; clinical settings, healthcare
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Based on contemporary and challenges and trends that predict future difficulties, scrutiny is relevant for the 

development of management and leadership competence. Factors promoting the need for competence 

development include: transition and reform in the delivery of services by healthcare organizations, 

performance improvement and performance profile comparisons, changed expectations of patients and, in 

the European Union, the issues of healthcare integration and crossborder care (Busari, 2012; Tchouaket et 

al., 2012; Wismar et al., 2011). Additionally, the expectations of a new generation of employees and the 

future workforce require a flexible managerial approach (Piper, 2012; Stanley, 2010; Coulter and Faulkner, 

2014).  

 

Management and leadership competence in this study signifies knowledge, skills, abilities and attitudes that 

are necessary for managerial levels and tasks in hospitals or clinical settings. The definition of competence 

has become complex, and scientists have not yet arrived at a general consensus. Various definitions of 

competencehave been formedin several sciences disciplines, and in healthcare, the definitions have arisen 

from a professional perspective. Furthermore, a link between competence and context has been identified 

(LaibhenParkes, 2014). Usually, to be deemed competent, a person must demonstrate a master set of skills; 

however scholars have not reached agreement on this definition (Thistlethwaite et al., 2014). Knowledge and 

skills are overtly and indisputably stated as inherent components, while abilities and other attributes are 

merely implied.  In sum, attitudes, abilities, values, judgment and personal or character attributes are 

considered characteristics of competence. Additionally, two divergent conceptions about the utilized 

components of competence by a competent person were found. One conception focuses on select, individual 

components of competence in a specific situation. The second describes a synergistic combination of the 

components in a given situation (Fernandez et al., 2012). One definition of competence concentrates on the 

interaction between the person working and abilities actually applied while at work, but these vary because 

of the possibilities and limitations of the work environment (Ruohotie and Maclean, 2006).  

 

The recent need for management and leadership competence in healthcare and the appeal of management and 

leadership as a career choice are contemporary challenges (Ackerly et al., 2011; Enterkin et al., 2013; Yoder

Wise, 2014). Attempts to develop healthcare managers and leaders have been described as inadequate and 

contradictory (McCallin and Frankson, 2010; Ackerly, 2011; Townsend et al., 2012). Management and 

leadership exceeds the scope of the physician’s role especially, thus management and leadership competence 

proves to be deficient (Dickinson et al., 2013; Kuhlman and von Knorring, 2014). In recent decades, studies 

have demonstrated numerous approaches to and theories of management and leadership involving personal 
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characteristics, behaviors, styles, models, theories and functions. At present, processbased management with 

the lean approach, and competencebased management are emphasized (Hasna, 2014; Tevameri, 2014). 

Supportiveness and functionality in the work environment of healthcare professionals can be achieved by 

effective clinical leadership, but as a conception it has no clear definition (Mannix et al.2013).  

 

Typically, management and leadership roles in healthcare are professionbased; physicians and nurses 

receive a different education and learn unique models of leadership and management. Additionally, studies 

of management in hospitals or clinical settings across the globe produce critical results which have been 

under discussion worldwide (McCallin et al., 2010; Ackerly, 2011; Townsend et al., 2012; Pillay, 2008). 

Deeply institutionalized organizational routines, professionalism, and growing specialization within the 

boundaries of clinical departments are absolutely strong cultural features in hospitals that impact 

management and managerial work (Fältholm and Jansson, 2008). As a solution, organizational management 

and leadership trainee programmes and clinical supportive supervision have been implemented to promote 

the management and leadership role. In challenging professions, managerial work requires indispensable 

management skills. Also, clinical expertise needs to be strengthened by management and leadership 

competence (McCallin and Frankson, 2010). Conflictingly, the competencebased approach to leadership 

and management has not been unconditionally accepted. Formal programmes to develop management and 

leadership competence have not been as remarkably influential as informal approaches used, for instance, by 

mentors and coaches (Pillay, 2008; McCallin and Frankson, 2010; Straus et al. 2013). Competencebased 

leadership development programs for clinicians have been established in Europe, the USA and Canada 

(Jahrami et al., 2008; Berkenbosch et al. 2013; Ackerly et al. 2011), as exemplified by the Medical 

Leadership Competency Framework (MLCF) and the Royal Australasian Medical Management Framework. 

 

In sum, literature about the characteristics of management and leadership competence is surprisingly limited. 

So far, systematic reviews that combine the views of professional groups in this field are scarce. In this 

study, we describe the characteristics of management and leadership competence in health management 

science by combining perspectives on organizational strategy and management systems, particularly in a 

hospital environment. In this paper, our approach to management and leadership, by a modern organizational 

theory, is to explore and discuss them from a holistic perspective.  
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We used systematic literature review to identify studies that described diverse types of management and 

leadership competence in healthcare, particularly those carried out in hospitals, during a certain time period. 

Data collection included searching and selecting articles from relevant electronic databases, as 

comprehensively outlined by Fink (2005). An information specialist was consulted about search terms and 

the process. After careful consideration and some initial searches, the following electronic databases were 

selected: Cinahl, PubMed, Cochrane, Scopus, Web of Science and Finnish Medic. The search period spanned 

a decade (20032013) because, during this period, literature regarding the competencebased approach to 

management and leadership increased dramatically. The last decade provided opportunities to compare the 

studies and explore noticeable trends and trajectories regarding management and leadership competence.  

 

The search limits included reviews or research articles in English and Finnish with titles related to the study 

topic. After evaluating studies with relevant titles, and abstracts (if they were previously available), the 

search outcome decreased from 1451 to 253 papers. The studies remaining, which comprised of empirical 

research, theoretical models of the characteristics of competence or literature reviews, described diverse 

characteristics of management and leadership competence in hospitals or clinical settings, (see inclusion 

criteria in Table 1). A more detailed examination of the abstracts and full texts of these papers revealed those 

that offered a diverse range of descriptions of knowledge, competence or skills needed in management. 

Criteria were set to exclude editorials, evaluations or descriptions of education or developed models, and 

papers with constricted perspectives of management competence. Since our focus was on the characteristics 

of management and leadership competence and how to describe and identify them, studies concerning 

models or evaluations were excluded if they lacked descriptions of diverse characteristics of management 

and leadership competence. Replicating the search in each electronic database using combined search terms 

produced the same outcomes. Table 1 describes the search process used along with inclusion and exclusion 

criteria and the outcomes after each stage. 

 

The number of search outcomes was curtailed from 74 to 13 after thoroughly reading the papers in full and 

eliminating duplicates. However surprisingly, the fewer outcomes were appraised carefully and the selected 

papers, from PubMed (2), Cinahl (6), Scopus (2), Web of Science (2) and Medic (1), met the criteria 

precisely. By later examination of the included studies, mainly emerged surveys, four of which were 

executed with the Delphimethod, and one study design was a structured interview. After the search process, 

the findings were accepted as focused and exact content for the aim of this paper, with accompanying 

discussion. The papers included are presented in chronological order in Summary Table 2. 
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Leadership in Health Services
The material was subjected to inductive content analysis in order to assess the data on the diverse 

characteristics of management and leadership competence, especially in a hospital context. During the first 

stage, competence and skills, identified as characteristics from the studies, were classified into concepts 

using words that described the data (Elo and Kyngäs, 2008). Many words and even short phrases, such as 

“using financial information,” were used, and several similarities were found during analysis. These words 

and clauses were organized into synonymous groups, and then further analyzed and regrouped into thirteen 

separate subcategories. Finally, the subcategories were assigned to three major categories relating to the 

characteristics of management and leadership competence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

  

 

                          

CINAHL                         PubMed  

Cochrane                           Scopus  

Web of Science               Medic  

             



Leadership*, manage*, competence*, skill*, 
hospital, hospital administration 

 



  

Period 20032013 

Research article or Literature Review in Finnish or in English  

Abstract available 

Inclusion criterion that title and abstract pertain to research question or topic                             
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Table 1. Process of data collection  

 

 

Authors Aim Design and respondent pool 

1. Conelly et al. 

2003 

USA 

To identify Charge Nurse 

competencies  

Interviews 

Delphi 

n=42 

Charge Nurses, Head 

Nurses, Staff Nurses, 

Supervisory personnel 

2. Hennessy and 

Hicks 2003 

UK 

To identify the most relevant 

characteristics considered 

necessary for working as a 

Chief Nurse to inform and 

Delphi 

round 1 n=330 

round 2 n=180 

15 Key Experts in each 

of 22 European 

countries 



                           Based on abstract or on full text 

          Research or literature review 

  Several characteristics of management competence or leadership    

  skills are described  

                                 Article is available 

Editorial article

Describes a certain characteristic of management competence or 
leadership skill  

  

Describes an education framework or an education model or 

Evaluates an education model 

 

 



After excluding duplicates and carefully reading articles, 13papers were included in the systematic 
literature review

Databases in final search outcomes: Cinahl (6), PubMed (2), Scopus (2), Medic (1) and Web of Science 
(2) 
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systematize recruitment 

3. Kleinman 2003 

USA 

To obtain perceptions of the 

roles, competencies and 

educational foundation 

required from Nurses in 

midlevel and senior nursing 

management roles  

Survey questionnaire 

n=35 

n=93 

Nurse Managers, 

Nurse Executives 

4. Sinkkonen and 

Taskinen 2003 

Finland 

To identify and figure out  

management competencies 

needed at different 

management levels 

for developing nursing 

management and 

management education 

Survey 

n=604 

Nurse Managers in 

Primary and Secondary 

Health Care 

5. Sherman et al. 

2007 

USA 

To explore the contemporary 

nurse manager role and to 

gain perspective on the 

critical leadership skills and 

competencies required to 

build  a nursing leadership 

model 

A structured facetoface 

interview 

n=120 

Nurse Managers 

 

6. O´Neil at al. 

2008 

USA 

To ensure that assets are used 

in the most effective manner 

and required skills and 

expectations to lead are used.  

2 types of data: 

A telephone survey 

n=27 

A paper survey 

n=54 

Chief Nursing Leaders 

in 3 broad settings: 

Hospitals (n=20), 

Education (n=16), 

PublicHealth (n=18) 

7. Palarca et al. 

2008 

USA 

To forecast relevant 

competencies and important 

skills, knowledge and abilities 

for Navy Nurse Executives in 

the next 5 to 10 years 

Delphi  

2 iterations: 

An electronic questionnaire 

n=38 

Questionnaire vie email 

n=93 

Senior Navy Nurses 

holding the rank of 

Captain 06 

 

8. Furukawa and 

Cunha 

2011 Brazil 

To characterize the profile of 

nurse managers at accredited 

hospitals, identify strategies 

used to select these 

Questionnaire 

n=24 (13+11) 

Nurse Managers, 

Directors 
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professionals, and compare 

the opinions of nurse 

managers and those 

hierarchically above them 

relative to the competencies 

of these nurse managers as 

viewed by their superiors 

9. Kang et al. 2012 

Taiwan 

To assess the level of and the 

differences in managerial 

competencies, to determine 

the best predictors of 

managerial competencies for 

NAS 

Crosssectional survey, 

Selfadministered 

questionnaire 

n=330 

 

Head Nurses, 

supervisors, Deputy 

Directors, Directors of 

Nursing in 16 acute 

hospitals 

 

10. Lorber and 

Savič 2011 

Slovenia 

To compare Nursing Leaders 

and employees` perceptions 

of leadership style, 

personality characteristics and 

managerial competencies and 

to determine the associations 

between these factors 

Structured questionnaire 

survey 

n=509 

Employees in Nursing, 

Nursing Leaders 

 

11. Citaku et al. 

2012 

Australia, Canada, 

Germany, 

Switzerland,  UK 

and USA 

To identify and empirically 

investigate the dimensions of 

leadership in medical 

education and health care 

professions 

Questionnaire 

via email survey 

n=229 

 

Educators, 

Physicians, 

Nurses, 

Other Health 

Professionals with 

academic positions 

 

12. Berkenbosch et 

al. 2013 

Netherlands 

To investigate how medical 

specialists perceive the 

managerial competencies of 

medical residents and their 

need for management 

education 

Questionnaire 

via email survey 

n=129 

Medical specialists 

13. Hazelbaker 

2013 

USA 

To begin to explore the 

knowledge, skills and abilities 

needed in the emerging 

Directed surveys, 

Delphi 

n=8 

Athletic Trainers 

working as Hospital or 

Health care Managers 
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practice settings of health 

care management 

 

Table 2. Summary of previous studies of management competence  

 

 



 

In this study, three main categories of leadership and management competence emerged. The main 

categories called healthcare contextrelated, operational, and general. Each category comprised of 

subcategories of related sections.  

 





The healthcarecontextrelated competence category was broken down into four subcategories: 

 competence.  included knowledge and 

understanding of the laws, roles, and different functions of the political, social and legislative systems. The 

level of a manager or leader in the organization, characterized by varying degrees of rigor and scope, 

determined whether any of these systems formed part of managerial operations.  was 

observed mainly in European studies (Hennessy and Hicks, 2003; O´Neil et al., 2008; Berkenbosch et al., 

2013). Additionally, Sinkkonen and Taskinen (2003) showed that the health services quality and cost 

efficiency approach to investigating health policy and healthcare development proved a topical challenge in 

Finland.  

 and related skills are more obviously related to management and leadership. This 

subcategory included managers’ organizational tasks, and work content. In the studies analyzed, competence 

was represented as knowledge and understanding of organizational functions, relationships, and decision

making systems (Conelly et al., 2003; Kleinman, 2003; Sinkkonen and Taskinen, 2003; Hazelbaker, 2013). 

, a notable subcategory, included knowledge, understanding, and practice of business 

skills in clinical and cultural contexts as well as different types of processes, such as changes, services, 

development, resources and planning (Kang et al., 2012; Hazelbaker, 2013). Some studies demonstrated an 

awareness of healthcare as a business or industry, and in a wider context than finance, including 
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development of services and resources, productivity and effectiveness (O´Neil et al., 2008; Berkenbosch et 

al., 2013).   included knowledge and understanding of, and skills related to, financial, 

marketing and budgeting issues and the ability to manage them successfully; these components emerged 

from several studies (Conelly et al., 2003; Kleinman, 2003; Sinkkonen and Taskinen, 2003; Sherman et al., 

2007; O´Neil et al., 2008; Palarca et al., 2008).  was considered essential for nurse 

managers’ work (Sherman et al., 2007).







The second category, , encompassed the following subcategories:

.comprised items such as improvements in 

quality and service processes, and management of and focus on patients (Conelly et al., 2003; O´Neil et al., 

2008; Furukawa and Cunha, 2011, Lorber and Savič, 2011; Berkenbosch et al., 2013).  

 included the ability to manage a ward using clinical skills (Berkenbosch et al., 2013). 

The importance of thoroughly knowing and understanding operations and available resources, executive 

tasks, and abilities to delegate were constituent attributes of this subcategory (Furukawa and Cunha, 2011; 

Lorber and Savič, 2011). Leadership skills (Hennessy and Hicks, 2003; Furukawa and Cunha, 2011; Kang et 

al., 2012; Berkenbosch et al., 2013; Hazelbaker, 2013) and operational management abilities, such as 

resource allocation (Berkenbosch et al., 2013), were also included in this subcategory.  

 included the knowledge and skills of professional and clinical operations issues and 

professional credibility (Conelly et al., 2003; Hennessy and Hicks, 2003; Sherman et al., 2007), specialists’ 

requirements, and current medical knowledge (Berkenbosch et al. 2013). Professional ethics and learning 

from mistakes and failures were also included (Sherman et al., 2007; Berkenbosch, 2013). 

 encompassed staff development and improvement abilities in work. It involved the 

ability to obtain and use information (Conelly et al., 2003; Sinkkonen and Taskinen, 2003; Palarca, 2008; 

Furukawa and Cunha, 2011; Citaku et al., 2012). A proactive approach to unit, clinical and organizational 

changes and impacts was also included (Sherman et al., 2007; O´Neil, 2008; Palarca et al., 2008). 







The third category, , was common to all the healthcare 

professionals and included the following subcategories:   ,  
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,  . involved 

scheduling ability and skills in managing both time and tasks (Sinkkonen and Taskinen, 2003; O´Neil et al., 

2008; Kang et al., 2012; Hazelbaker, 2013).   were strongly linked to management and 

leadership and included communication and the building and maintenance of interpersonal relationships. 

These were described mainly as management and leadership competence in all studies, but descriptions 

varied and consisted of elements such as: teamwork skills, decency, integrity, interpersonal skills, 

relationship building, relating to people, and development of collaborative relationships within the 

organization. In nine papers, communication skills were described with diverse attributes like: 

communication, conformation to the flow of information, networking, written and oral fluency and clarity, 

and active listening to and facilitation of discussion (Conelly et al., 2003; Hennessy and Hicks, 2003; 

Sinkkonen and Taskinen, 2003; Sherman et al., 2007; Palarca, 2008; Furukawa and Cunha, 2011; Lorber and 

Savič, 2011; Citaku et al., 2012; Kang et al., 2012). Additionally, O´Neil et al. (2008) listed communication 

skills in conjunction with strategy, vision and mission.  

 entailed notable competence in strategic thinking, strategic process and vision, and strategy 

development. The word “strategic” was combined with “thinking,” “planning,” “task management,” “view,” 

“goals,” “vision” and “mission;” and in a few papers neither “strategy” nor “strategic” were observed 

(Sinkkonen and Taskinen, 2003; Conelly et al., 2003; Kang et al., 2012; Berkenbosch, 2013; Hazelbaker, 

2013). The  subcategory also highlighted the level at which the manager operated, which 

varied from motivating staff to accomplishing the mission and strategic planning. Analytical thinking, 

achievement orientation and ability to communicate strategy, vision and mission were all included in the 

subcategory (Hennessy and Hicks, 2003; Kleinman, 2003; Sherman, 2007; O´Neil et al., 

2008; Palarca et al., 2008; Furukawa and Cunha, 2011; Lorber and Savič, 2011; Citaku et al., 2012). 

 contained abilities to think critically, prioritize, multitask and use 

information in decisionmaking and problemsolving. Abilities to receive and present constructive feedback 

and skills in conflict resolution were also described in studies and were subcategorized in the 

category. Personal developmentskills such as selfawareness, 

strategic focus, upheld integrity, and personal mastery were also mentioned in papers (Hennessy and Hicks, 

2003; Sinkkonen and Taskinen, 2003; Sherman et al., 2007; O´Neil et al., 2008; Citaku et al., 2012; Kang et 

al., 2012; Hazelbaker, 2013). 

 involved the development and management of human resources and 

mastery of personnel.  was usually described as one of the main aspects of management and leadership 

competence, and was most often demonstrated in nursing management studies. (Sinkkonen and Taskinen, 

2003; Kleinman, 2003; Sherman et al., 2007; Palarca et al., 2008; Lorber and Savič 2012; Kang, 2012). 
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The objective of this study was to describe the characteristics of management and leadership competence as 

seen in healthcare leaders and managers, especially in hospital environments. The approach included 

contemplation of the perspectives of several healthcare professions as well as healthcare management 

science. For this study, competence included knowledge, skills, attitudes and abilities that enable 

management and leadership tasks. The literature review was limited to the years 20032013 when 

competencebased research approaches became more frequent in management and leadership contexts. This 

period provided opportunities to compare the studies and to explore noticeable trends and trajectories for 

management and leadership competence in healthcare.  

We used inductive content analysis to gather data from thirteen papers that were selected using systematic 

literature review. Based on our findings, competence could be broken down into three main categories: 

healthcare contextrelated, operational, and general competence. Knowledge was the most frequently 

described characteristic, but skill, ability and attitudes were also depicted, albeit not as clearly.  

Managerial roles requiring healthcarecontextrelated competence comprised of social, organizational and 

financial dimensions. Healthcare reforms have been implemented in several countries. Because of the 

restructuring of public services, many European countries have adopted marketlike mechanisms and 

managerial models and techniques from the private sector. This new managerialism, which enhances 

innovation, creativity, competencies and staff participation in strategic issues, has madeknowledge of rules 

or bureaucratic procedures less relevant (Byrkjeflot and Jespersen, 2014)Additionally, contemporary 

integration objectives (Wismar et al., 2011) and trends to reorganize hospitals as processbased structures are 

challenging the traditional course of action (Tevameri, 2014). In sum, managerial roles and the development 

of management and leadership competence have been under discussion in many countries with divergent 

healthcare systems and funding.  

Within the category of operational competence, process, operation, clinical and development competence 

proved important for the managerial role, based on analysis of different functions described in the selected 

literature. However, a common unsatisfactory experience of new nurse managers has been an appointment to 

the management role without possession of adequate skills (Townsend et al. 2012). Similar to this, the 

majority of medical residents in the Netherlands, Denmark, Canada and Australia needed training to develop 

management competence (Berkenbosch et al., 2013). According to one nursing science study, systematically 

observed strategies for enhancing nursing management and leadership competence is lacking (Kleinman, 

2004). Seven years later, as Kantanen et al. (2011) has shown, the situation remains unchanged.  However, 

the challenges proved similar when both medical and nursing studies were observed. For example, 

managerial positions and roles were described quite differently from clinical roles, and the need for 

knowledge, skills and attitudes were identified (Ackerly et al. 2011; Townsend et al. 2012). 
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General management and leadership competence, which comprised time management, interpersonal skills, 

strategic mindset, thinking and application skills, and human resource management, was notable and 

common to all the studies. Findings about industryspecific, technical and general types of competencies also 

fell into this category (Aitken and von Treuer, 2014). Since tasks and responsibilities vary by level within the 

organization, the need for and application of competence also vary for different managers (McGurk, 2010). 

At all organizational levels, managers require leadership skills to motivate employees and inform them of 

objectives. Development programmes pertaining to managerial levels and organizational strategy are shown 

to increase the impact of management and leadership (McGurk, 2010). Perspectives on leadership and 

management education and development in the most recent studies analyzed have centered on profession

based and individual approaches (Furukawa and Cunha, 2011; Kang et al., 2012; Lorber and Savič, 2011; 

Citaku et al., 2012; Berkenbosch et al., 2013; Hazelbaker, 2013).  

 

Boundaries between professions have been a strong cultural feature primarily found in hospitals and clinical 

settings (Fältholm and Jansson, 2008). Additionally, boundaries were observed between medical specialties 

in Sweden during the implementation of process orientation. One visible effect of boundaries is that it has 

been more difficult to change professional cultures than to transform management structures (Ackroyd et al. 

2007). As a signal of changing convention, hospital reforms in Norway have increasingly aimed to create 

stronger management positions with less professional influence, and the managerial role has become more of 

the focus (Nordstrand Berg, 2014). Evidently, the tradition of the medical profession has not involved 

support for physicians related to management and leadership competence (Clark and Armit, 2008). 

Physicians value their professional work more so than management, but the perceptions of management as a 

temporary appointment or a career trap decreased after hospital reform in Norway (Nordstrand Berg, 2014).  

 

The trajectory of the competencebased approach to management and leadership has become noticeable. Our 

findings from the period we examined demonstrate that, in the beginning, the objective of published studies 

was to identify the characteristics of management and leadership competence, characteristics and different 

roles needed in nursing managerial positions (Connelly et al., 2003; Hennessy and Hicks, 2003; Sinkkonen 

and Taskinen, 2003; Kleinman, 2003). Although the study perspectives varied, the objective was common to 

them all. In Finland particularly, the managerial involvement of the physician and his or her need for training 

in managerial skills were apparent (Kumpusalo et al., 2003). In studies published during 2007 and 2008, the 

aim was to improve the identified characteristics of management and leadership competence by education 

and training and to construct a leadership model (Sherman et al., 2007). Moreover, these studies sought to 

forecast relevant characteristics of management and leadership competence and important skills, knowledge 

and abilities (Palarca et al., 2008); additionally, the interest in improving management and leadership 

competence widened, especially to medicine. With the exception of systematized management and 
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leadership education and training, measurement and evaluation of competence also occurred in the research 

field (Jennings et al., 2007; Calhoun, 2008 et al.; Ackerly et al. 2011). Management research extended to 

health sciences (Citaku et al., 2012; Hazelbaker, 2013), and particularly in medicine, the need for 

management education has been recognized (Berkenbosch et al., 2013; Ackerly et al. 2011). 

 

Nowadays, the development of management and leadership competence by formal education is prevalent.

However, according to Mintzberg (2004), manager development occurs abundantly through experience and 

practice, which denotes learning by performing managerial work. The successful managerial role requires 

change in mindset and attitudes towards skill and knowledge advancement by informal modes. In line with 

this, informal learning is achieved collectively, with mentors, peers or coaches, and is a method for building 

the organizational capacity and managerial strategies of an organization (McGurk, 2010), or promoting 

interactive and problembased didactics (Taylor et al., 2008). Development, support and training provided to 

leadership and management roles confirm physicians´ abilities to perform managerial work (Dickinson et al., 

2013; Straus et al. 2013). In response to a need in the United States and other countries, developed models 

were published that aimed to concurrently improve the abilities of healthcare leaders and managers at 

different levels while they work (Batcheller, 2011) or to include studies as pathways to clinical management 

and leadership (Ackerly et al. 2011). Systematic production of the best organized leaders and managers is 

necessary for the future of healthcare and requires a plan for achievement (YoderWise, 2014). From 

organizational and strategic perspectives, the more important question is management and its systematic 

processes and flexibility, not which profession holds the management position. 

 

Several factors restrict approaches to management and leadership competence.Instead of representing 

managerial work as a task list or professionbased question, a shared strategic mindset in management and 

leadership at all organizational levels enables managers and leaders to observe management and leadership 

in health management science from a holistic perspective. Developing a diverse framework for learning in 

which managers and leaders can work in the organization with adequate support and opportunities to reflect 

and to evaluate success in their role is a globallyshared challenge for healthcare in the future. Recently, 

Straus et al. (2013) studied the impact of leadership training programmes for medical centers; they found 

modest effects and identified the need for rigorous evaluation of these programmes. Essential points to 

consider include unifying the individual and organizational approaches to developing leadership and 

management competence, and improving managerial effectiveness in line with the strategies of the 

organization.  
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The study design and the methods were carried out rigorously, but the majority of all papers described 

diverse characteristics of required competence of in nurse managers and leaders. From the physician 

managers’ and leaders’ perspective, the required characteristics of management and leadership competence 

are similar, but a few papers were found and that corroborated this perspective, suggesting a need for further 

study.  

As implied above, the individual approach to leadership and management competence as well as to 

organizational and strategic styles requires an integrated, unified perspective of management, which was 

deficient in the studies analyzed. In sum, the development of management and leadership competence will 

strategically and systematically improve general organizational performance and essential managerial 

functions, and will produce new, motivated, potential managers and leaders. The characteristics of leadership 

and management competence required for the future is a captivating direction and challenge for further study 

using novel research methods. Multiprofessional groups of experts in the healthcare field that would serve 

as subjects of study might offer more information and varied perspectives on the required characteristics of 

management and leadership competence and how to develop them in the future. 
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Experts’ perceptions of management and leadership competence in Finnish 
hospitals in 2030

Introduction
Hospitals face many challenges, such as an ageing healthcare workforce, increasing requirements for 

multi-professional education, and the needs for effective implementation of health information 

technology with synergistic enhancement of work practices (The Joint Action Health Workforce 

Planning and Forecasting, 2016). To meet these challenges, corresponding improvements in 

management and leadership competence (MLC) will be required. One of the requirements is further 

broadening of perspectives in accordance with systems theory, i.e., holistically considering all the 

relevant organizational subsystems (one of which is management) and their interactions (Morgan 

1986, 39-56). Combining a systems approach and specification of managerial roles has already 

contributed to improvements in outcomes and the cost-effectiveness of care in hospitals (Gordon et 

al. 2012; Batcheller 2016; Best et al. 2016). 

Major obstacles to such an approach include strong professional and cultural traditions and attitudes, 

particularly the hierarchical and traditionally restricted, highly specialized nature of medical services, 

which inhibit improvement of management systems (Fältholm & Jansson 2008; Nordstrand Berg & 

Byrkjeflot 2014). These are so strong that management structures have seemed easier to change than 

professional cultures (Ackroyd et al. 2007). Moreover, the professionals in hospitals have preferred 

to act in isolation and even in competition with each other (Frenk et al. 2010). Therefore, there is a 

need to cross or remove boundaries between professionally divided “silos”, associated with tightly 

demarcated medically specialized units when developing MLC in hospitals.

Several aspects of MLC in healthcare have been studied in previous research, which has frequently 

focused on specific competences or bundles of competences in attempts to develop management and 

leadership training models and frameworks or classify elements of MLC. According to Hargett et al. 

(2017), general core competences include “integrity, teamwork, critical thinking, emotional 

intelligence, and selfless service, based on the core principle of patient-centeredness”. A similar list 

of elements of “general management competence” in healthcare by Gordon et al. (2015) includes 

“communication, team working skills, behavioral analytical and personal behaviors”. MLC has also 

been categorized, from a competence content perspective, as healthcare-context-related, operational 

and general competence (Pihlainen et al. 2016). Moreover, Lieff et al. (2016) have identified five 
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distinct domains of leadership competence: communication and relationship management, leadership, 

professionalism and self-management, environmental engagement, and management skills and 

knowledge. Some authors have presented lists of required managerial skills (Busari 2012; 

Berkenbosch 2013a; Berkenbosch 2013b; Cox 2016; Delgado and Mitchell 2016). Others have 

highlighted important characteristics of MLC, such as financial, interaction and interplay, and person-

centered leadership skills (Cardiff 2014; Cox 2016; Hargett et al. 2017; Reitz et al. 2017). 

Furthermore, leadership development and training needs have been presented (Kantanen et al. 2015; 

Lieff et al. 2016). Nevertheless, MLC research in healthcare settings is scarce and has generally 

focused on professional and / or organizational positions (Pihlainen et al. 2016). Thus, there is a need 

to broaden the perspective in MLC studies and holistically address management expertise and 

competence. 

Various training programs intended to improve management and leadership skills of relevant 

personnel in healthcare settings have also been developed and employed. Nurse managers are 

reportedly perceived to have more managerial training and competence than physicians’ managers 

(e.g. Hurley and Hutchinson 2013; Macphee et al. 2014; Herman et al. 2015; Morrow 2015). 

Accordingly, physicians’ managerial training has often been unsystematic and undervalued, so their 

managerial skills have remained underdeveloped, according to Abbas et al. (2011). Medical 

leadership training models have been criticized from both evidence and investment perspectives 

(Jorm and Parker 2014) and from medical education leaders’ overlapping practices such as 

intrapersonal, interpersonal, organizational and systems (Lieff and Albert 2012; Lieff et al. 2016). 

Physicians’ leadership has been strengthened by integrating cultural transformation in physicians' 

administrative priorities (Abbas et al. 2011; Hemker and Solomon 2016; Smits et al. 2016). However, 

physicians and nurses often seem to fall into managers’ and leaders’ positions accidentally, without 

appropriate training and preparation in hospitals (Miltner et al. 2015; Comber et al. 2016). Hence, 

several studies have identified a prevalent paucity of basic knowledge of management and leadership, 

commitment to managerial work, fundamental administrative leadership skills and contextual 

knowledge in healthcare settings (Aine et al. 2014; Miltner et al. 2015; Revere et al. 2015; Comber 

et al. 2016). Additionally, managerial research has been poorly used in managerial work (Fisher et al. 

2016), and participation in formal healthcare-tailored leadership preparation programs has been low 

(Gordon et al. 2015; Delgado and Mitchell 2016; Hargett et al. 2017). However, mentoring and 

coaching are reportedly effective for preparing candidates for managerial roles (Delgado and Mitchell 

2016; Le Comte and McClelland 2017; Spencer and Albertyn 2018). In conclusion, it is important to 
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improve MLC and develop appropriate training programs with more holistically perspective than 

present to meet the future requirements.  

The aim of the study was to elicit and analyze experts’ perceptions of MLC and likely MLC 

developments and requirements in hospital contexts by 2030. To assist efforts to anticipate future 

MLC requirements, we have elicited Finnish experts’ perceptions of current MLC, trends and 

required improvements in hospital contexts by 2030. For this we employed the Argument Delphi 

method to stimulate the experts’ discussion of conflicting perceptions (and reasons for opposing 

views) of management and leadership in general. MLC was defined as including all the knowledge, 

skills, attitudes and abilities required to undertake management and leadership tasks in hospitals (from 

individual- to whole system-level) efficiently. The propositions in the process were formulated to 

elicit the experts’ perceptions of key competences, current shortcomings in MLC, MLC-related 

developments and future requirements. 

Method

The Delphi method has three main features: participating experts, anonymity and several rounds 

(Linstone and Turoff (2002; Joint Science Centre, The European Commission’s Science and 

Knowledge Service 2005; Linturi et al. 2013; Kuusi 2017, 221-240). It is important (inter alia) to 

ensure that the expertise and interest groups are sufficiently broad, the future propositions are clearly 

formulated and relevant, the Delphi manager is effective and loss of panelists during rounds is 

acceptably low (Linturi et al. 2013). The Argument Delphi method is a variant of the Policy Delphi 

method, in which (unlike the consensus Delphi method), the aim is to stimulate critical discussion of 

experts conflicting perceptions and reveal reasons for their opinions (Yousuf 2007; Keeney et al. 

2011 5-15; Seker 2015; Kuusi 2017, 221-234). It is employed in this qualitative study rather than a 

consensual approach because in healthcare contexts management and leadership issues are 

controversial, according to previous studies cited in the introduction, and there is a lack of future 

research perspectives.  Future MLC requirements are inherently uncertain, so it is important to 

understand the reasons for differences in opinions.
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Briefly, we aimed to elicit Finnish experts’ perceptions of current MLC, trends and future 

requirements in Finnish hospitals, by organizing a three-round Argument Delphi process. For this, 

we purposefully recruited 33 Finnish leadership and management experts to participate anonymously 

as panellists, close to the middle of the optimal range of participants (10-50) in an Argument Delphi 

panel (Kuusi 2017, 234). They were recruited on the basis of the following criteria: expertise, work 

position, background organization, and representation of varying interest- and expertise-related 

perspectives of management and leadership. They were classified as experts based on their roles as 

hospital managers or leaders, researchers and teachers, management or healthcare students, 

representatives of physicians’ or nurses’ trade unions, and political decision-makers. The panel 

included 12 males and 21 females aged 24 to 60 years, and most held university-level degrees. The 

panelists mainly represented governmental or municipal organizations or trusts, based in various parts 

of the country. 

Before recruiting the panelists, a matrix table was employed to define the expertise and interest groups 

that should ideally be represented in the panel to ensure adequate coverage and opacity. The experts 

were requested to identify their own area(s) of expertise from the given options, and some self-

reportedly covered several areas. We also asked the experts to define their attitudes towards the future 

in terms of the roles presented by Amara (1981), with modification: future maker, bystander, 

possibility user or threat preparer. Following training regarding the Delphi process, critical factors, 

and formulation of questionnaires and propositions in workshops with mentor researchers, the Delphi 

manager organized the entire Argument Delphi process, including recruitment, revision of the 

questionnaires between rounds and data analysis. The Delphi expert panel addressed the propositions 

in three rounds during February and March 2015. In each round, questionnaires and the other experts’ 

responses were available to panelists for two weeks. Between rounds, the Delphi Manager organized 

tentative analysis of the gathered material and formulated a new questionnaire based on discussed 

topics. Loss of panelists was exceptionally low: 31 out of 33 recruited panelists participated in the 

first round; 27 in the second round, and 25 in the third round. 

Figure 1. Summary of the three-rounds’ Delphi process
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A web-based questionnaire available at https://www.edelphi.org/ provided by the open developer 

community, eDelfoi (https://edelfoi.ning.com), as described by Linturi et al. (2013) was used for the 

process, which is summarized in Figure 1. The panellists were asked to discuss and argue about the 

initial propositions, which were formulated to probe contentious or sensitive issues, based on present 

knowledge of the focal themes (Linturi et al. 2013), i.e. MLC in Finnish hospital settings. The aim 

was to identify experts’ views of the current state of MLC, how it is likely to evolve in the future, and 

desirable changes. Propositions in the second- and third-round questionnaires were formulated to 

explore more deeply divergent, opposing or new topics arising from the discussion. This technique is 

intended to focus the discussion on the most intensively addressed issues and reduce the number of 

propositions. In accordance with the Delphi technique and expert panel methodology, in the 

subsequent analysis we focused on the rich gathered comments to summarize and obtain a broad 

understanding of the experts’ views. In this study, we focused only on the findings concerning the themes 

of MLC and its development gathered from the Finnish experts. For this, we applied inductive content 

analysis in order to draw replicable and valid inferences (Krippendorff 2013, 24) from the experts’ 

comments, and identify the main and subcategories or themes (Kohlbacher 2006). Data reduction, 

categorization and abstraction were used in accordance with Mayring (2014) when analyzing their 

comments. 

Findings

The findings of this study were divided into two main categories, perceptions of the elements of MLC 

and perceptions of its development. Next, we will describe them in detail in the following sections.

Perceptions of the elements of management and leadership competence

Panelists' expressed perceptions of the elements of MLC concerned core management and leadership 

competences, management and leadership competence gaps and future competence requirements 

(Table 1).

The core management and leadership competences highlighted by the panel included financial 

knowledge, time management skills, change management, and people management abilities including 

communication and interaction skills. There was almost unanimous consensus among panelists that 

these are the core management and leadership competences. Most panelists emphasized that key 
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financial skills include the ability to use financial information in performance of management duties, 

such as understanding financial barriers, the resources available, and data required for budgeting. 

According to some panelists, the ability of leaders to manage their own time will be an increasingly 

important requirement in the future to meet increasing needs for agile management responses to 

diverse challenges and changes. Recognized communication and interaction competences included 

the skills required to communicate effectively and maintain fruitful dialogue in order to support 

employees and realize the potential development of the work community. Regarding people 

management, some panelists corroborated previous research findings, saying that staff involvement 

and identification of their needs increase job satisfaction and productivity at work. Moreover, some 

panelists emphasized the requirement to respond appropriately to the diverse needs of employees of 

different ages. For example, one described a need for younger workers to support a leader in 

developing work practices, because other members of the work community may be reluctant to 

embrace essential changes, or even oppose them. 

Lack of MLC revealed varying strategic competence, and diverse management knowledge base. 

Panelists’ opinions regarding needs for and the importance of the strategy varied significantly, and 

was discussed a lot. Although some of the panelists considered strategic management competence a 

necessary skill, they described it as being inconsistent and inadequate. Some argued that a weakness 

in strategic competence was apparently visible in the formulation and implementation of strategies; 

especially that strategic objectives remained too abstract, leading to strategies being detached from 

practice and too vague to use as a basis for real actions:

"A strategy is fashionable, and the hospital needs to have a strategy, it is easy to write 

[anything, however unrealistic] on a piece of paper.”

Regarding the future of strategies, the opinions of panelists starkly differed:

" Unfortunately, I do not see how a strategy can be much use in guiding hospital activity in 

practice. 

 "I believe that, in the future, residents, citizens, patients (the clients) will be involved in the 

formulation of social and healthcare strategies."

However, panelists believed that management and leadership are implemented in professional 

organizations, such as hospitals, by setting goals to achieve desired results. Also, shared strategies 
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clarify management policies and express reasons for the choices and decisions made. Most panelists 

even believed strategic competence to be essential:  

"Common Strategy = Common Goals"

    

Some panelists argued that increasing comparative findings emphasize the importance of developing 

strategic thinking in healthcare organizations. Moreover, they argued that its importance is rising due 

to increasing competition and comparison of treatment results among hospitals, patients' freedom of 

choice and advances in healthcare technology. However, some panelists also disagreed about the 

importance of strategies in the future:

"The implementation of strategy is flawed." 

"Strategies create their own loopholes."

    

The panelists expressed two sharply differing interpretations of the role of strategic management and 

leadership and its implementation. Some argued that instead of lofty strategic principles, the 

utilization of strategies can be strengthened through unified management practices, clinical care 

guidelines or practical goals. Some panelists questioned patient-orientation, efficiency and customer 

satisfaction goals as set out in current strategies, as they do not always promote patient care and its 

development. In their view, sometimes they are used for other purposes, such as regulating patient 

flows.

Some of the panelists emphasized that the thinking and understanding of many managers and leaders 

are limited due to the paucity of their knowledge of managerial and organizational theories and 

concepts. Moreover, as pointed out by one panelist, healthcare managers and leaders often have poor 

MLC, although they agreed that basic MLC and associated principles are essential for satisfactory 

performance of management tasks. Identified future training requirements included greater awareness 

of evolving management paradigms, changes in operational management practices, and the values 

and competences associated with an effective manager or leader, as well as key management and 

leadership attributes. A controversial notion emerged from discussion of a shift from one-to-one to 

shared leadership paradigms that some panelists said they had detected in recent research. This was 

both opposed and supported. 

"When leadership is shared, responsibility is divided, and boundaries of responsibility are 

blurred. There is no need for the same unit/hospital/healthcare district to be led by many 

leaders. There must be an unequivocal responsibility."
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“Shared leadership and inclusion are needed precisely because people feel that their work is 

meaningful, they may experience the influence they have on their work and decisions within the 

work community. Shared leadership reinforces motivation in most cases and increases 

innovation."

“Current leaders may not tolerate shared management because it threatens their self-esteem, 

and restricting information provides a way for them to keep control and support their own 

(perhaps weak) self-esteem. Emerging leaders are no longer “stuck in this rut” but are waving 

goodbye to it and moving on to new developmental tasks”.

Supporters of shared leadership emphasized that responsibility and financial decision-making are part 

of managers’ and leader's role, and they do not cease despite the introduction of shared leadership 

and increasing employee involvement. Some panelists liked the trend of increasing economic and 

operational management integration, although a few argued that servant leadership is desirable but 

will not become a reality in healthcare soon. Further problems that emerged in discussions and 

panelists recognized included poor managerial motivation and weak commitment to management.

" A leader must also want to lead and be assigned duties according to his status and image that 

he desires and strives for."  

However, most panelists considered it essential for managers and leaders to have a differentiated and 

goal-oriented management career as well as motivated and committed leadership.

Many panelists also identified accountability and equity as important values for managers and leaders, 

i.e., dealing fairly with employees and maintaining plausibility so they can justify decisions that 

employees dislike. For many panelists, key attributes and competences for a manager or a leader 

included development and information-orientation, goal-orientation and decision-making ability. 

Some of the panelists described development-orientation as continuous assessment of development 

requirements and willingness to challenge prevailing practices. They also highlighted flexibility, 

responsiveness and willingness to seek new approaches and solutions in various situations as vital 

competences for a leader. Some panelists also focused on other facets, such as data orientation and 

understanding of the different skills of employees, their identification, maintenance and closing 

knowledge gaps. Most panelists supported the view that in the future leaders should be goal-oriented 

and have strong decision-making skills. On the other hand, some argued that incompleteness and 

uncertainty will also be prevalent in future decision-making. Therefore, identifying the associated 
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variations in management requirements and appropriate responses to changing situations will be an 

important element of MLC.

Perceptions of the development of management and leadership competence

According to the panelists, MLC can be developed by various relevant activities and methods. Key 

organizational activities include recruitment of suitable managers and leaders, establishment of 

conditions that promote MLC development, facilitate practical management tasks and maintain 

appropriate employment conditions and relationships (Table 2). 

Table 2. Themes and sub-themes of management and leadership competence development

Discussion of the recruitment of managers and leaders led to the identification of required MLC and 

training, acquisition of managerial experience and interest in management duties. Some of the 

panelists noted a need for systematic recruitment in preparation for current managers’ and leaders’ 

retirement and intensification of competition for qualified and knowledgeable managers and leaders 

in the future. 

Others objected to recruitment of managers and leaders on political grounds because the primary 

selection criterion should be management and leadership competence. Some of the panelists 

highlighted the low interest in leadership roles and the lack of required MLC:      

"If you look at job vacancies in the university hospital, the minimum requirement for 

management and leadership positions is qualification as a docent! Administrative training is 

not usually a requirement, even if the job involves management responsibilities."

"There are too many rewarding managerial assignments or managerial tasks related to clinical 

occupational management at present. Or they have just got involved in such tasks."

According to some panelists, leaders who have weak MLC and little interest in developing it pose a 

major challenge. However, overall the panelists' comments indicate that it can be developed using 

various appropriate methods. They observed that it can be developed at work and strengthened by 

differentiating management tasks from clinical practice. The panelists were divided on the usefulness 

of managerial tasks that do not involve subordinates in hospitals. According to supporters, such 

management and leadership tasks could include development projects, which may be required at all 

organizational levels, but others thought that there is little need for such management and leadership 
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tasks in healthcare organizations. Some emphasized the need for development of management and 

leadership competence, especially in practical management activities:

"Well, the best way to learn leadership is practice: some things cannot be learned

through courses." 

"However, I believe that one cannot learn leadership skills on paper and experience and skills 

are gained over time." 

"I'm afraid that most of the management work in a hospital is done through trial and error."

However, some panelists were not convinced about the feasibility of learning management and 

leadership solely in practical environments, for example one objected:

"Mere experience of management is not enough. Leadership skills cannot be learned unless 

there is a knowledge base." 

Some of the panelists supported fixed-term management positions, as they provide fair opportunities 

to get rid of managers who are unsuitable to be leaders. They considered a fixed-term of five-years 

for a management position to be appropriate. After that the executive should be re-appointed for 

another term or replaced, if the goals and results s/he set out have not been achieved by specified 

deadlines. One panelist criticized this on the grounds that it would adversely affect the personal lives 

of leaders, because after a fixed-term position they might become unemployed. The perceptions of 

panelists were divided on the relative merits of permanent employment and fixed-term positions:

"Fixed terms for managers result in wastage of too many resources, as new incumbents learn   

old lessons." 

" The idea of being as a manager or leader until retirement must be shunned."

Cited methods for developing MLC include extensive management training, as well as use of 

management networks, virtual training methods, and management and leadership assessment tools. 

Most panelists had acquired high-quality management training and supported the development of 

management training, but noted there is no generally accepted concept of comprehensive 

management training. Moreover, there was disagreement about whether standardized, tailored 

training for healthcare professionals or general management training applicable in diverse fields 

should be provided. Supporters of standardized management training advocated complete 
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reorganization of management training to strengthen MLC at all managerial levels. In their view, 

unified and standardized leadership training increases the level of MLC. In particular, medical 

management training was criticized:

"In my view, further medical administrative training needs reform, and it should be the same 

throughout the country."

Supporters of tailored management training for healthcare professionals argued that leaders need to 

understand the perspectives and work of other professionals in their own and associated organizations 

and comprehend relevant issues on a broader scale, rather than maintaining a narrow perspective. In 

addition, they felt that tailor-made management training for healthcare professionals would help them 

to understand and relate to different kinds of management and leadership across borders in their 

organizations. Although some of the panelists opposed the idea, most considered it essential to have 

healthcare managers and leaders with professional backgrounds in the healthcare industry. Supporters 

of unified management training in different fields found extensive management networks to be useful 

and observed that learning from leaders in other fields also promotes development:  

"In leadership forums, learning will certainly improve, and networking between leaders will 

make matters easier."

Some panelists stressed that learning about practices in settings outside the healthcare sector is needed 

to reduce hierarchical layers and for management reforms. Supporters of unified management training 

in different fields considered the exchange of good management practices and practical solutions 

beneficial for everyone. Similarly, most panelists thought that participation in management and 

leadership networks is necessary for reflecting on management experiences and getting peer support. 

In the future, they noted, networking may be mediated by new technologies and various virtual tools. 

One panelist commented on this development as follows: 

"The networking of leaders between the public and private sectors could promote changes in 

the public sector. Now the private sector is rapidly introducing new operating models and 

digital service solutions. Knowledge and good practices should be shared."

The view of panelists on the use of virtual methods in the development of management and leadership 

competence was very positive, but they did not believe that they would become established in 

everyday use by 2030. Some justified the use of video games and simulations, particularly for the 

following reasons:
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"While some types of conflict situations could be practiced safely in simulation environments, 

one would learn how to solve difficult situations by practicing in a variety of such situations 

and gain experience from them. One could learn how to act equitably, impartially and 

encouragingly"

On the other hand, some panelists criticized the use of virtual methods, thinking of them as just a 

trend or suspected their utility:

"I have more interest in the management of people. I cannot believe that games and training 

simulations will be at the core of personal leadership learning and can surpass the experience 

acquired in 15 years."

The systematic use of MLC assessment tools also aroused a controversy. Some panelists believed 

that the timeframe for introducing a MLC assessment tools by 2030 was too short. Some also objected 

to the very idea of evaluating a manager’s or leader’s MLC:

"A management and leadership assessment tool means perhaps that managers are subjected to 

"criticism" every few years. It is the plague of our generation; from elementary school through 

high school and university to working life, why do we always have to be ready for an outsider 

to come and evaluate how we're doing our jobs?"

However, some panelists believed that MLC assessment was essential for development as a leader:

"It's essentially straightforward: feedback is needed to manage, and managers need feedback. 

For personal leadership development, reflection on one's activities is particularly important. 

It's not rocket science, but about simple practices that support a leader's work."

Some also believed that researchers will soon develop effective methods for evaluating MLC in 

healthcare. They argued that MLC, and any other competence, can be assessed by systematic practices 

and validated, tailored methods for the healthcare industry. Those panelists considered the assessment 

of management and leadership competence to be essential for its development, and thus that it 

supports managers’ and leaders’ practical work. Some also thought that the recruitment of unfit or 

unskillful managers and leaders was enabled by weak evaluation. On the other hand, some panelists 

criticized the conceptual foundations of assessing the adequacy of MLC, and raised questions about 

the criteria that should be used, for example, financial success, employee wellbeing, or the quality of 

patient care. The panelists mostly agreed that leadership will involve more collaboration in the future, 
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and a broader approach is needed to overcome various professional, educational, specialism, 

departmental and organizational boundaries.

Discussion

The findings highlight the experts’ perceptions of key elements of MLC, current shortcomings of 

MLC in Finnish hospitals and its likely development in the future. There was unanimous agreement 

about the main elements of MLC and needs to develop it. Most disparity concerned strategic 

management, although there was agreement that current managers’ and leaders’ ability to think 

strategically was highly variable and in some cases minimal.  Thus, poor strategic thinking and 

strategic mindsets may be substantial obstacles for the development of effective management. 

However, the panelists recognized broad elements of MLC, including financial skills, various people 

management abilities and strategic management. This indicates a prevailing need for more holistic 

and systems thinking about MLC than in present healthcare to meet the complex future challenges.

The findings also underlined the importance of combining organizational and individual interests to 

develop managerial careers systematically, starting from recruitment. A systems perspective is 

needed for developing management and leadership subsystems and MLC as a process. In the 

managerial development process an applicant must possess or acquire every require attribute, starting 

with motivation and a desire to manage. In addition, commitment to improving MLC will promote 

improvements in training outcomes.  Managers’ and leaders’ recruitment must be based on identified 

managerial strengths, expertise and educational requirements. In developing MLC, gaps in 

knowledge and paucity of skills must be identified and addressed by targeted managerial training and 

practice. Instigating required changes in attitudes is challenging because they are not necessarily 

changed merely by increasing knowledge and skills. Therefore, it is essential to identify developable 

applicants who meet requirements, and afford them suitably attractive management career options, 

with career-long provision of organizational support for managerial development. This could involve 

measures such as encouraging managers to adopt mentoring roles in networks during tail ends of their 

careers. Meeting challenges by developing management and leadership is also a way to improve 

hospitals’ quality, qualification levels and attractiveness as workplaces.
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Findings of this study also indicated that development of MLC requires systematic training, as noted 

by previous authors, for example Turner et al. (2018), with varied methods and practices with 

appropriate support models. Participation in formal preparation leadership programs is low. However, 

this could be potentially countered by various kinds of informal support, such as networks, peer 

support and mentors to improve responses to new management requirements through sharing 

knowledge and experience, as indicated by this study and previous authors (Delgado and Mitchell 

2016). Furthermore, some changes are needed in policy and practice (Revere et al. 2015; Comber et 

al. 2016; Maddalena 2016), and actions to strengthen management-related skills (Miltner et al. 2015). 

According to this study, possibilities to reflect and get feedback and systematic evaluation from one’s 

own managerial work is necessary in developing MLC. Our experts also noted that MLC evaluation 

practices are rarely (if ever) used in healthcare settings and require development, in accordance with 

conclusions of several previous authors (Kantanen 2015; Lieff et al. 2016; McKinney and McKay 

2016). A general and healthcare-specific competency framework has been presented for use in 

developing management (Garman et al. 2011; Gordon et al. 2015; Hargett et al. 2017). Our findings 

indicate that practitioners recognize needs to establish common management practices, with 

associated discussion in organizational environments and extensive management training. In addition, 

more holistic and systematic approaches to management development, using various methods, are 

required. Therefore, construction of common theoretical understanding of management work is 

necessary in hospitals, as well as discussion of management and leadership targets, the required MLC, 

and how to develop it. Capacities for managers and leaders to reflect upon management experiences 

and thoughts should also be increased in future hospital organizations. 

It seems difficult to separate and distinguish MLC from clinical and professional competence, 

indicating that inward-facing and strong professionalism still prevails in hospitals. High variation in 

managerial education has also promoted irregularity in basic management and leadership knowledge 

and theoretical understanding (Aine et al. 2014; Miltner et al. 2015; Comber et al. 2016). Clearly, 

therefore, requirements for current and future managerial roles are frequently not being met (Sherman 

et al. 2013; Delgado and Mitchell 2016; Hartley 2016). Based on our study, future competence 

requirements include values expected for managers and leaders, such as accountability and equity. 

Moreover, the experts concluded that future managers' attributes should include development-, 

information- and goal-orientation, as well as strong decision-making ability in uncertain and 

continually changing circumstances. According to futures theory, future options are delimited by 

present decisions and choices (e.g. Rubin, 2014). Thus, a widely shared understanding of 
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management and leadership must be developed together with shared conceptions about organizational 

development and its direction to improve hospitals’ management and leadership as an organizational 

subsystem. Changing management perspectives to holistic thinking is needed in the future to ensure 

quality of care and to promote patient-centeredness in healthcare and health services. In this way, 

systems thinking and shared understanding about management and leadership can be promoted in 

future hospitals. 

There are clearly context-related limitations in interpretation of this qualitative study’s findings. Our 

objective was to elicit experts’ varied perceptions (and reasons for their opinions) of future MLC 

requirements and its development in Finnish hospital settings. We made strenuous efforts to adhere 

to principles of the Argument Delphi method (Linstone and Turoff 2002; Kuusi 2017, 221-240; 

Linturi et al. 2013), and inductive content analysis (Kohlbacher 2006; Krippendorff 2013, 24; 

Mayring 2014), but the validity and generalizability of the findings are inevitably constrained by the 

methods’ inherent limitations. The study was not limited to a spesific geographical region or 

organization in Finland and the experts represented broad arrays of expertise and interest groups. The 

number of the experts’ participated was high in all rounds. However, the findings should be extended 

to other settings cautiously. In further studies, examination of the competence basis of management 

and leadership in 2030 could be extended and structured by formulating images of the future.

Conclusion

MLC needs to be developed in a systematic and holistic manner according to process thinking in the 

future, applying both organizational and individual perspectives. From an individual perspective, 

MLC must meet the requirements of the organizational strategy and be embedded in management 

career planning and thinking. Using process thinking in career development, from recruitment 

through all subsequent career steps until retirement, will support individual managerial growth in line 

with organizational strategy. This will require experienced managers and leaders to adopt several 

managerial roles, such as mentor, peer and networker. These activities will broaden community 

thinking, strengthen MLC and enable maximization of the benefits of career (and holistic systems) 

thinking in hospitals.  In conclusion, it is possible to improve MLC and develop appropriate training 

programs, but it is important to address MLC holistically, considering the whole process (motivation, 

commitment, recruitment and training) and all the major elements, as outlined above. In addition, it 

is essential to consider as rigorously as possible future MLC requirements, to avoid risks of preparing 
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future managers and leaders to deal with problems of today rather than challenges they will face in 

their roles.
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First Delphi round with 
9 future propositions

Leade

• Preliminary analysis 
of comments for 
next round's topics
• grouping
• picking of topics 
for next round

Second Delphi round 
with 7 future 
propositions

• Preliminary analysis 
of comments for 
next round's topics
• condensing topics 
and issues 
discussed

• formulating 
divergent choices 
of issues discussed

Third Delphi round 
with 6 future 
propositions

• Final analysis
• comments of third 
round

• analysis of four 
grouping tasks

• analysis of future 
propositions 

Figure 1. The three rounds’ Delphi process
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Financial 
competence

ability to use financial information in 
performance of management duties such as 
understanding financial barriers, resources 
available and data required for budgeting

Time management 
skills

ability to manage one’s own time

Change management skills to identify and respond to diverse 
challenges and changes

Core management and 

leadership competence

People management 
abilities including 
communication and 
interaction skills

skills to communicate effectively in 
dialogue to support employees

abilities to realize the potential 
development of the work community and 
employees of different ages

Varying strategic 
competence

differences in understanding the 
importance of strategy

low skills to use strategy in management 

weak implementation abilities 

Management and 

leadership competence 

gaps

Diverse management 
knowledge base

low managerial knowledge

lack of knowledge of organizational 
theories and concepts 

lack of awareness of management 
evolution and management practices, e.g. 
understanding of principles of shared 
leadership

Values for managers 
and leaders

accountability, equity

Development-
orientation

flexibility
responsiveness
willingness to challenge prevailing 
practices

Information 
orientation

data orientation

Goal-orientation skills to lead towards set goals

Perceptions of 

the elements of 

management 

and leadership 

competence

Future competence 

requirements

Decision-making 
ability

incompleteness and uncertainty in decision-

making

Table 1. Themes and sub-themes of the management and leadership elements
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Leadership in Health Services
Identification of required 
MLC and training

primary selection criterion should be MLC

Acquisition of 
managerial experience

experience required in management

Recruitment of 
managers and leaders

Interest in managerial 
duties

desire and motivation to manage

Promoting 
management and 
leadership 
competence

Use of different methods 
in development

extensive management training:
standardized, tailored training for   
healthcare professionals
general management training

management networks
virtual training methods
management and leadership assessment 
tools

Practical 
management tasks

Development of MLC in 
practise

willingness to work on different 
managerial tasks
acquisition of management experience

Perceptions of 
the development 
of MLC

Employment 
conditions and 
relationships

Fixed-term management 
positions

assessment of set goals and results 
possibility to get rid of unsuitable 
managers and leaders

Table 2. Themes and sub-themes of management and leadership competence development
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Introduction

Previous publications have identified future challenges and driving forces for healthcare and 

healthcare management including the transition to digitalized service delivery, adapting to the future 

workforce, and involving patients in healthcare-related decision-making (The Joint Action Health 

Workforce Planning and Forecasting, 2016; Savage et al. 2017; Sermeus 2017; World Economic 

Forum Insight Report 2019). In addition, many studies have examined healthcare management and 

leadership from different perspectives, yielding controversial results. However, there have been no 

studies on the development of management and leadership strategies needed to meet these future 

challenges in the long term. Here, we examine experts’ perceptions of hospital management and 

leadership, and the potential for its future development in the context of Finnish hospitals, using 

methods and perspectives drawn from future studies. Management and leadership are examined using 

the lens of organisational theory, enabling the inclusion of perspectives from multiple professions. 

Mental images of the future contain a mix of perceptions, conceptions, beliefs and desires that are 

attached to present facts and observations (Rubin 2000, 16-17; Guillo 2013). These images of the 

future can be personal or commonly shared, and they impact people’s decision-making both 

consciously and unconsciously, serving as tools for reacting to present problems or challenges in 

social decision-making (Inayatullah 1993; Rubin 1998, 80-81). To formulate future images of 

management in hospitals, multiple perspectives (e.g. from persons with different backgrounds) are 

needed.

The idea that desired futures can be reached via many different paths has become widely accepted 

among futures researchers. This paper uses principles and methods from futures studies to identify 

possible directions for the development of healthcare management. Current decisions and conscious 

choices can be considered to represent the decision-maker’s efforts to reach a desired future. Studies 

on future images based on present perceptions of future development can be used to guide the making 

of these present-day choices and decisions to increase the likelihood of following a path to the desired 

future.  (Rubin 1998, 22-31; Rubin 2000 13-15; Rubin and Linturi 2001). Descriptions of possible 

and preferable futures have previously been used to support planning and, discussion, and to predict 

and develop decision-making in the public sector (Masini 1993, 102-106; Bell 1996). However, 
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studies on the future of management and leadership in healthcare are quite scarce, and futures research 

methods are rarely employed in the healthcare context (Hussain et al. 2017). Studies that have 

explored the futures of management in healthcare were from varying perspective describing the key 

drivers of new knowledge management theory using the healthcare system as an example (Kaivo-oja 

et. al. 2016), provided perspectives on the leadership style necessary for new future healthcare 

paradigms (Tremblay 2017) and examined hospital systems (Kaissi and Shay 2016). 

Healthcare organisations must undergo transitions and reforms to enable the delivery of digitized 

services and adaptation to the future workforce. Moreover, there have been discussions about 

integrating cross-border care into healthcare systems within the European Union which will create 

further challenges. Previous publications have noted that healthcare organisations are expected to 

show performance improvements and will be more closely scrutinized in the near future (Wismar et 

al. 2011; Busari 2012; Tchouaket et al. 2012). The futures of healthcare services will most likely be 

influenced by eHealth and technology adaptation, cost containment pressures and strengthened roles 

of clients (The Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, 2016; Sermeus 2017; Faddis 

2018; Helgheim et al. 2019). To address these issues, healthcare organisations have increasingly 

focused on measurable outcomes, best practices, continuity of care, and cost containment in recent 

years. Previous studies have identified recruiting qualified workers, obtaining resources, and team 

building as key goals for future leaders and as supplement commitment to work (Gellatly et al. 2014; 

Numminen et al. 2015; Best et al. 2016; Delgado and Mitchell 2016). The changing expectations of 

new generations of employees can be discerned on an international level (Stanley 2010; Piper 2012; 

Coulter and Faulkner 2014). Additionally, healthcare organisations will have to find solutions for an 

aging workforce with skill shortages but the concurrent expectations to provide optimal clinical 

services, as well as the globally-projected shortage in nursing leadership (Sherman et al. 2013; Booker 

et al. 2015). These factors are in accordance with those identified in a report about the EU health 

workforce in 2035 (The Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, 2016). New 

leadership practices and styles of thinking will be pivotal to solving future workforce-related issues 

in healthcare organisations.

Another emerging trend is the growing involvement of patients in healthcare-related decision-

making. Previous studies have identified changes in patient expectations (Wismar et al. 2011; Busari 

2012; Tchouaket et al. 2012). Increased patient participation and responsibility for their own health 

has translated to the use of new approaches such as patients’ interaction with their electronic medical 

records and using experienced peers along with professionals to better understand health and well-
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being (Charlesworth et al. 2015). Person-centred, effective care for both those receiving and 

providing care has become a target for the clinical environment (Cardiff 2014; Brown and Dewing 

2016), and the principle of patient centredness has been presented as a basis for certain healthcare 

leadership models (Hargett et al. 2017). Hence, clinical leadership seems to be important for the 

success of future healthcare organisations (Brown and Dewing 2016). Furthermore, patients’ growing 

involvement will challenge the future leaders of healthcare organisations and should thus be 

integrated into future leadership approaches.

In practice, leadership and management in hospitals has been organised in various ways. Previous 

studies have presented examples of shared leadership (Meyers and Costanzo 2015), dyad partnerships 

(Hemker and Salomon 2016) and systematic reforms of healthcare management and leadership 

(Nordstrand Berg and Byrkjeflot 2014). However, reforms of managerial practices (e.g. to promote 

shared leadership) require carefully planned implementation processes including time, education and 

collaboration with leaders, managers and staff (Meyers and Costanzo 2015). To succeed in the future, 

healthcare organisations must employ effective management practices, devolve decision-making, and 

proactively adapt to varying political, social and environmental pressures (Weberg 2012). Team 

functioning, leadership, change management and lean thinking are trending themes (Booker et al. 

2015) that require consideration and critical evaluation in terms of the success of healthcare 

organisations in the future. 

Healthcare management has traditionally focused on individual, profession-related practices and 

perspectives rather than system theory-based understandings focusing on organisational systems or 

subsystems. However, such are required in complex healthcare organisations (Garman et al. 2011; 

Best et al. 2016). In particular, reforms of healthcare organisation must address the needs of 

management and leadership subsystems rather than individual leaders or managers. Systems theory 

examines identified organisational subsystems from a broad perspective, avoiding narrow approaches 

focused on spesific parts of the organization or its subsystem. It focuses particularly on the idea that 

an organisation consists of several interacting subsystems, and on understanding their interactions. 

(Morgan 1986, 39-56; Rubin 2014). In this work, we consider management and leadership as an 

organisational subsystem. Efforts to develop management and leadership subsystems must include 

considerations of how managers can adapt to future challenges better than they have in the past. 
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Method

Linstone and Turoff (2002) characterised the Delphi method for structuring a group communication 

process to effectively allow a group of individuals to be concerned with a complex problem. It has 

three typical features: participating experts, anonymity and several rounds (Joint Science Centre, The 

European Commission’s science and knowledge service 2005; Keeney et al. 2011 5-15; Linturi et al. 

2013; Kuusi 2014; Kuusi 2017, 221-240). The Argument Delphi method used in this work is a variant 

of the Policy Delphi method. Unlike the consensus variants of the Delphi method, Argument Delphi 

focuses on dissenting opinions on the topic under discussion (Yousuf 2007; Keeney et al. 2011, 5-15; 

Seker 2015; Kuusi 2017, 221-234). When using this method, it is essential to include inputs 

representing expertise from many sources and interest groups, to carefully formulate the future 

propositions under consideration, to succeed in the role of the Delphi manager and to observe 

potential losses of the panellists between different rounds of the process. (Linturi et al. 2013). The 

Argument Delphi method was used in preference to the consensus method because previous studies 

on management and leadership issues have yielded inconsistent findings (Garman et al. 2011; Weberg 

2012; Booker et al. 2015; Best et al. 2016) and there is a lack of future research perspectives in 

healthcare management. The objective of using Argument Delphi was to activate Finnish experts’ 

opinions on future trends in healthcare management and leadership. 

We gathered the perceptions of Finnish managerial experts by organising an Argument Delphi panel 

including 33 leadership and management experts who participated anonymously. Before recruiting 

experts, we drew up a matrix in which we defined the needed expertise and the interest groups that 

should be represented. This was done to ensure adequate coverage and opacity of expertise and 

interest groups in organising the panel. They were recruited by email; once they had agreed to 

participate, the Delphi Manager phoned them. The participants represented professions including 

nursing, medical and health management science and students from these areas. Their classification 

as experts was based on their roles as hospital managers or leaders, researchers and teachers, 

management or healthcare students, representatives of the physicians’ and nurses’ trade unions, and 

political decision-makers. They were familiar with management and leadership, and had experience 

from various positions. Furthermore, according to Argument Delphi principles, the experts 

participated as individuals rather than representatives of their organization. The panel included 12 

males and 21 females aged 24 to 60, and they predominantly held university-level degrees. The 
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experts represented diverse areas and levels of expertise and worked across different locations and 

organizations. Most were employed by Finnish governmental or municipal organisations and trusts.

The optimal number of participants in an Argument Delphi panel is suggested to be 10-50 people 

based on Turoff’s recommendations for the Policy Delphi panels (Kuusi 2017, 234). The participating 

experts were also asked to state their own expertise in the matrix table, and were allowed to specify 

multiple areas of expertise. The experts were also asked to define their own attitude towards the future 

based on an adaptation of the roles defined by Amara (Amara 1981); the future maker, bystander, 

possibility user and threat preparer. 

The Delphi manager organised the whole Argument Delphi process. The Delphi Manager’ s role was 

studied and practiced in a network of workshops during which mentor researchers gave feedback 

about planning the Delphi process and its critical points and proposition formulation. The Delphi 

expert panel was in session from February to March 2015, and all three questionnaires rounds 

included open-ended questions that were available to the panelists for two weeks. When answering 

questionnaires that included future propositions, the panellists were encouraged to make comments 

on the propositions as well as comment on each other’s responses. Between rounds, the Delphi 

Manager organised the tentative analysis of the gathered material and formulated a new questionnaire 

based on topics discussed. In this study, 31 out of 33 recruited panellists participated in the first round; 

27 participated in the second round; and 25 participated in the third round. This study was 

characterised by an exceptionally low number of participants leaving the study (for comparative 

purposes, see Linturi et al. 2013; Kuusi 2014; Kuusi 2017, 221–240). The number of participants is 

reported as number per round, which is the standard approach in this type of research. 

Page 5 of 26 Journal of Health Organization and Management

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



Journal of Health Organization and M
anagem

ent
6

6

Figure 1. The Delphi process  

The questionnaires that included future propositions were included in the Delphi discussion process 

for the purpose of stimulating the experts’ interest and encouraging them to debate and discuss 

conflicting opinions on the presented themes. The future propositions were therefore defined based 

on present knowledge of the chosen themes, focusing on points of contention, disagreement and 

sensitive issues (Linturi et al. 2013). The experts were asked to discuss probable and desirable ways 

for these themes to evolve in the future. In the first round, we presented nine propositions regarding 

future management and leadership in hospitals (Figure 1). The propositions covered the following 

themes: management and leadership competence and future needs; the hospital as an organisation and 

management culture; the management system in hospitals; management as expertise and as a 

profession; developing management and leadership; strategy in management; and patients’ 

participation. Illustrative propositions include: 

 “Existing medical specialties specific to the hospital have lost significance in terms of leadership

   in 2030”

 “Hospital functions in 2030 are organised according to the patient's need for acute and elective

   care and rehabilitation”

 “Shared leadership has evolved into leadership practices based on inclusion and the need for

   operational development”

“In 2030, management skills are based not only on motivation and knowledge, but also on

  learning in the hospital’s common management forums”

“Patients will be involved in decision-making about their own health and the design of the health

  services they need through social media applications in 2030” 

We used web links concerning management and leadership literature, studies, managers’ blogs and 

short future-related YouTube videos to stimulate the experts’ future thinking because in everyday 

work it can be difficult to maintain a future-oriented state of mind. The experts were also asked to 

discuss and comment freely on issues raised in the propositions. The objective was to stimulate the 

experts to express opposition or support for each proposition rather than remaining neutral. Some 

opinions expressed by participants were selected for use as citations in subsequent rounds of the 

process. These citations presented opposing or new perspectives on the issues under discussion; we 

hoped that their inclusion in subsequent rounds would stimulate further discussion. To enhance the 

scrutiny of key issues, the number of themes and future propositions under consideration was reduced 
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round by round. The Argument Delphi process structured and condensed the discussion. In 

accordance with the Delphi Techniques and the expertise method, we concentrate on the gathered 

rich comments rather than those experts who did not engage fully with the process. 

Inductive content analysis was used to categorize the experts’ comments into main categories and 

subcategories (Kohlbacher 2006). Krippendorff (2013, 24) defined content analysis as a research 

technique that can provide replicable and valid inferences from the examined text. The inductive 

content analysis applied to this research included three phases: data-reducing, categorising and 

abstraction (Mayring 2014). The three Argument Delphi rounds produced 68 pages of research 

material.

Findings

Images of the futures of management and leadership orientation

The study findings revealed that Finnish experts’ perceptions of management and leadership in 

hospitals in the year 2030 varied to some extent. These perceptions of the future described both the 

orientation and organisation of management and leadership. We identified four differing images of 

management and leadership orientation, termed patient-centered, clinical dominance, professionally 

divided and management career orientations (Figure 2). 

Figure 2. Images of the futures of management and leadership orientation

Patient-centered

The majority of the panelists felt that patients’ voice and involvement should be more significant in 

future management and leadership. In this way, the future management approach may focus on patient 

involvement, competitiveness, and profitability. The panelists argued that the participation of patients 

in the planning and decision-making of health services is increasing. The supporters opined: 
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“Patients’ importance for hospitals will become even more crucial because of the increased competition. 

They are the lifeblood of the hospital. The consideration of diverse metrics, for example, care outcomes, 

will become prevalent for the same reason”.

“From a managerial point of view, customer or patient consultation and consideration will become an 

increasingly important basis for decision-making. Therefore, patients will play an increasingly important 

role in decision-making and the development of services”. 

In contrast, a minority of panelists argued that patients’ participation and involvement is complex or 

even impossible in several situations:

“The patient can participate but the doctor bears the responsibility for the decisions”.

“It is good if the patient participates and is active, but we should not adapt a shopping around model”.

In particular, a few panelists stated that younger and educated patients expected tailored online 

healthcare services, such as mobile applications for their health-care-related needs, whereas other 

patients are reluctant to use these types of services. Some of the panelists were hesitant about utilising 

social media in patient-centred involvement and participation because of information security. To 

summarize, the idea that patient involvement will increase in healthcare was not shared among all 

experts. Some considered it as impossible while others felt that patient-centered approaches will be 

necessary in the future. Moreover, some panelists stated that tailored solutions and expertise careers 

will increase in the future, especially with regards to virtual and remote health care, both of which 

will significantly reduce the demand for appointments at the physician’s practice. This is exemplified 

by the following panelist statement:

“I've been working as an occupational health physician and I argue that well over 50% of patients can be 

treated by taking advantage of digital opportunities."

“However, customer involvement is absolutely crucial”.

Clinical dominance

The panelists called for understanding regarding the cultural characteristics of various medical sub-

specialties in future management. They expected medical subspecialties to continue to form the basis 

of hospital organization. The prevalent opinion was that the cultural understanding needed for 

effective management and leadership varied broadly, ranging from basic knowledge to in-depth 

experience. Many panelists also argued that identifying the existing management culture was essential 

for any manager due to both organisational and medical specialty reasons. The cultural differences 

were described in this way:
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“The various medical disciplines have so many different functional cultures that effective action requires 

different, distinctive leadership. Psychiatry and surgery will still require different management in 2030”.

     

Some opposing arguments were also made. For example, some of the panelists emphasised that 

managers with qualified management and leadership competences have sufficient skills to apply 

managerial skills in different cultural environments. They argued:

“Because of increasing importance of financial and HR leadership skills, clinical expertise will become 

less important in managerial positions.”

“I believe that the focus on medical specialty sectors is a thing of the past due to part-optimisation and the 

consequent inefficiency.”

A few panelists felt that managing people is similar across all organisational environments. Some 

panelists disagreed, and felt that successful managers required an adequate understanding of the 

nuanced cultural characteristics that can only be gained through professional work or qualified 

management education.  

Professionally divided

The predominant opinion was that, as in today’s world, only a candidate from the same professional 

field as the open position would be accepted into the managerial role in the future. The reasoning was 

that the professional perspectives of nurses and physicians allow them to understand the work and 

outcome prerequisites. Some panelists elaborated: 

“As a leader, substantive knowledge is essential both in decision-making and in particular in earning the 

respect of your subordinates. A leader with a completely different (professional) education is always 

considered an outsider and cannot earn the trust of his subordinates.”

Many panelists considered a degree in nursing or medicine, potentially supplemented by management 

training, as the best leadership training. The basic conflict was emphasised as follows: 

     “The Finnish medical profession will not submit to being led by others.”

     “Not even nurses seem to want the doctor to take the lead.”

Nevertheless, some panelists disagreed and argued that management and leadership competence will 

strengthen those in the managerial role. One panelist disagreed with this statement, arguing that 

managing in a factory is completely different from managing an expertise organisation such as a 

hospital. 

Many panelists strongly argued that the top management of a hospital should have a medical 

background, citing responsibility, legislation, finance, budgeting, research evidence and validity of 

decision-making in human, medical and financial perspectives as support. In addition, the panelists 
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felt that professionals with a medical background have a better understanding of the medical 

justifications of colleagues use to support choices regarding ethics and patients than those who do not 

have medical training. The requirement that hospital managers have a medical education for reaching 

organisational goals and building a network was seen as a global trend. Certain panelists opined:         

“Doctors' decision-making entails so many issues related to the hospital budget that I do not think it will 

be possible in the future in any other way than if medically-trained persons are the top experts. This is the 

general worldwide trend and, in fact, even professional managers have been trained as doctors in order 

to manage hospitals.”

However, some panelists felt that a manager acting in the healthcare sector needs broader competence 

than just medical expertise. They felt that not all decisions are related to medical treatments, as is 

shown by the following argument: 

“The need for medical expertise is clear when it comes to medical decisions. However, I challenge the 

idea that this decision does not require the same amount of other knowledge as the economic aspect. 

Patient care is much more than just medical decisions.” 

       

However, many panelists felt that physician-managers acquire sufficient on-the-job training before 

taking on a managerial role. Conversely, some argued that physician-managers should be educated in 

long-term managerial programmes after medical education. Moreover, some of the panelists believed 

that managers need not be physicians and that this approach to organising managerial education is 

unreasonable: 

“Let’s put it differently, that is, the doctor's job is to save lives and for that he has spent years in university 

education, training and specialisation studies. The professional manager will ensure that there is always 

a sufficient number of skilled personnel in the hospital, and that the equipment needed to complete the 

treatment is in good working order. If these two tasks were to be managed by only one person in the 

future, he would retire directly after receiving all the training necessary.” 

Moreover, one panelist considered that managing physicians will be challenging for any manager, 

and that appreciation of management is new to the medical field. Furthermore, colleagues’ acceptance 

and support for a managerial career choice has traditionally been non-existent. However, panelists 

felt that the number of competent, managerially-educated physician-managers has increased in 

healthcare. Despite this, some persistent impediments to managerial reform were identified. This 

issue was highlighted as follows:

“Somehow, the impression is that tensions between professional and cultural traditions (physicians can 

only be managed by physician-managers and nurses by nurse-managers) still prevent a more radical 

reform of the management system.”
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Management career

Panelists felt that a distinct management and leadership career path model should be created in 

medicine. The physician-manager usually manages strictly with medical knowledge because of the 

medical career path: specialization followed by professorship, which causes medical doctors to be 

and, but deficient in management and finance: This was emphasised as follows:

“We may, especially on the medical side, end up leading operational units with annual budgets of tens of   

millions, based solely on clinical or research merit.”

Some panelists insisted that the roles of the manager, the clinician and the researcher should be 

distinguished from one other:

     “Some people manage to do everything over the course of their careers, but it is impossible to do

      everything at the top level at the same time.”

     “You have to decide which one to specialize in, the physician's work or management.”

Other panelists considered that the option of a management career to stem from either current 

clinical practice or the career trajectory inherent to the profession. In medical education, this 

means specialising in leadership, a development that could be accelerated as certain educated 

professionals do not fit into clinical work. There was also the opinion that clinical expertise would 

be most relevant to patient care and technology-based treatments rather than management in the 

future, which is supported by:

           “We have a problem in health care: good clinicians become bad leaders.”

Another disagreement concerned introducing tailored assignments to middle management and 

renewing top management in which clinical experience is recognized to be less important in the 

future. A few panelists considered that the broader tasks and responsibilities associated with human 

resource management will become relevant for middle managers. Additionally, they thought that the 

outcomes and the financial responsibility will become more important in the future.  Some panelists 

noted that private healthcare organisations will show the example of how to renew management in 

the future.
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Images of the futures of management and leadership organisation

We identified four different images for the organisation of management and leadership on the basis 

of the experts’ discussion: shared leadership, and pair, team, and individual-centered approaches 

(Figure 3).  

Figure 3. Images of the futures of the management and leadership organisation.  

Shared leadership 

Proponents of shared leadership supported this approach with principles such as staff and patient 

participation, clear management duties and jurisdiction. In addition, they felt that sharing 

management duties is the ideal way to leverage managers’ varied expertise. They considered shared 

leadership to encompass reductions in the hierarchy and professional boundaries in hospitals. One 

panelist disagreed:

“I do not think there is realistic potential for shared leadership within 15 years. The researchers have 

identified the ‘green shoots’ of shared leadership but they are just shoots. In particular, cultural barriers 

to shared leadership are strict.”

The manager would have distinct managerial responsibility, but the staff could participate in decision-

making. An opposing view was that the shared leadership would result in irresponsible management. 

The divergent perceptions of responsibility were obvious when shared leadership was discussed. One 

panelist argued: 

“Shared leadership cannot really mean that nobody takes responsibility for things.” 

Some of the panelists thought that shared leadership forms will increase in the future. One panelist 

discussed the importance of shared leadership in the future as follows:
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“One of the future cornerstones of working life and organisational performance is considered to be the 

development of a sharing and community culture. This should lead to better development of operations, 

engagement and efficiency of staff.”

Pair leadership 

The supporters of pair management and leadership felt that this approach could develop the present 

managerial practices by introducing different perspectives to decision-making; however, certain 

challenges were identified:

“Pair leadership, if realized as genuine, would be a major improvement in the classic two-line leadership 

system. But the legitimacy of the very essence of responsibility and power is heavily weighted in the 

direction of one leader only.”

According to some panelists, ethical considerations such as equality, justice and collaboration will be 

required for the approach to work effectively. Some panelists objected to pair leadership because of 

increasing bureaucracy:     

     “In addition, a leader who leads this pair of leaders is needed. This will mean more bureaucracy.” 

Team leadership 

The supporters of this approach argued that multi-professional networking and increasing team 

orientation are currently trends in leadership and management. They felt that varied expertise 

regarding collaboration, managerial alignments and instructions are needed in decision-making, yet 

admitted that conflicts can occur. One panelist commented:

“Teamwork does not mean that, for example, legal responsibility would be shared equally between team 

members. The situation is similar to that of a management team. In the best-case scenario, it can work as 

a team, but its manager is responsible for its success. He kind of ’owns the team’. In these matters, it might 

be wiser to proceed pragmatically, by prioritising the practical aspects.”

Short time span, outdated conventions, traditional culture, boundaries and confusing managerial roles 

were argued to hinder team leadership. Remodelling of the present management education and 

recruitment processes were proposed as a way to strengthen team-focused management. A few 

panelists argued that team leadership will lead to a stream of meetings and ultimately impede 

decision-making. They thought that team leadership may cause a mess: 

“In the prevailing operating culture, team management can also drive us to ineffective leadership and 

result in an excessive number of meetings. We are already faced with so many discussions in which half 

of the participants serve no purpose. In teams, decision-making can remain unsettled, and no decisions 
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get made. We still have a lot to learn. We need a change of generation. In modern organisations, there are 

too many people hanging around at meetings. Leadership cannot expand excessively. Here, we can be 

very wrong very fast, if we get overly enthusiastic about this without realizing the risks.”

Proponents cited the peer support, feedback and expertise that managers would receive as positive 

aspects of team leadership. Moreover, this approach was suggested to strengthen management and 

leadership by improving networking and mentoring, identifying flaws and helping the manager’s 

learning processes. Furthermore, the opportunities provided by social media could be integrated into 

this approach as managers can leverage these technologies to efficiently share knowledge. Some 

panelists considered evolved team leadership as being inherent to middle management in healthcare 

organisations. According to some supporters, team leadership requires participation, interaction and 

responsibility. 

Individual-centered leadership 

In individual-centered leadership, one person has the power and responsibility in management and 

leadership. The supporters considered the clarity of power and responsibility essential to successful 

management and leadership, stating: 

“I think this sounds good, and it's basically my own vision of how leadership will be organised in the 

hospital in 2030.”

Some panelists argued that removing clinical work from management is a disadvantage, while others 

viewed management and leadership career paths as contradictory. 

One panelist discussed individual-centred leadership as: 

“Competence is of course good from an individual’s point of view, but individuality and a narrow-minded 

professional perspective should not dominate leadership too much.”

Individual-centered leadership contains a contradiction as to whether the manager or the leader could 

be any other healthcare provider other than a physician. Certain panelists felt that the tasks and duties 

of the managerial role require full-time, defined management and leadership. 

Discussion

The present study aimed to describe how Finnish experts perceive the future (year 2030) of hospital 

management and leadership. We particularly focused on the contradictory and opposing arguments 
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of the participating Finnish experts. The experts’ perceptions revealed two key areas of controversy 

regarding future developments in healthcare management, namely the orientation and organisation of 

management and leadership. This breakdown of the experts’ views of possible and probable 

developments in future management and leadership will be useful in addressing present-day 

challenges. The experts discussed for distinct leadership orientations, and were quite hesitant about 

patient-centered management and leadership orientation. However, they conceded that a trend in this 

direction existed in healthcare. This result echoes previously reported findings. Although increasing 

patient participation has been identified as a core principle of patient-centeredness, it has also been 

criticized for being troublesome in, certain cases (Cardiff 2014; Charlesworth et al. 2015; Brown and 

Dewing 2016; Hargett et al. 2017). Therefore, some scholars feel that the introduction of patient-

centredness and improvements in organisational performance cannot happen simultaneously.

Panelists strongly believed that clinical and/or professional orientations will still dominate in future 

management, although many of them felt that these should be separated from management careers. 

At present, most physician-managers in Finnish hospitals are expected to take on both clinical and 

managerial responsibilities. The panelists focused on the physician-managers’ remarks about their 

weak managerial training. Managers and leaders with nursing backgrounds are reportedly perceived 

to have more managerial training and competence (e.g. Hurley and Hutchinson 2013; Macphee et al. 

2014; Herman et al. 2015; Morrow 2015). The remarks made during the discussion may reflect the 

dominance of physicians in hospital managerial contexts, the typical hospital organizational structure 

based on medical subspecialties and the prevailing invisible status of nurses (Allen 2015, 22–23, 49–

50, 79). The panelists discussed professionalism, strong professional-related cultures and one 

profession’s supremacy over another, and these characteristics were also identified as important in 

future management, too (see also Savage et al. 2017). Supportive but non-bureaucratic structures 

were required for management and leadership development in hospitals (Miltner et al. 2015; Grant et 

al. 2017; Savage et al. 2017). This is consistent with the findings presented here and illustrates the 

need for renewal to encourage thinking outside silos and across borders in hospitals.

The idea of shared management and leadership was controversial, which was in contrast with previous 

research that had found support for the concept of shared leadership (Meyers and Costanzo 2015; 

Best 2016). In principle, most of the panelists accepted shared leadership (pair – team), but argued 

that power struggles, responsibility issues and decision-making processes complicate and inhibit it. 

However, the experts’ positive perceptions of sharing may be indicative of a turning point. Similarly, 
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the organisational importance of collaboration, networking and sharing has been highlighted in the 

research literature (Weberg 2012; Best et al. 2016; Cox 2016). The implementation of shared 

leadership was found to be most successful in low-hierarchy organisations; a key challenge is 

therefore to meet the requirements of shared leadership given current outdated understandings of 

management and leadership practices. (Mianda and Voce 2017; Savage et al. 2017). Previous studies 

indicated that decision-making roles are not clearly defined in hospitals, meaning that role 

clarifications will be needed in the future (Abbas et al. 2011; Weberg 2012; Revere et al. 2014; 

Bjerregård Madsen et al. 2016; Hemker and Solomon 2016). These viewpoints have significant 

implications for efforts to improve management training and practices in hospitals.

According to previous studies, future leaders will also need training in management competencies 

(Kantanen et al. 2015; Maddalena 2016; Hargett et al. 2017). The results presented here suggest that 

purely management-focused career pathways should exist to help develop management and 

strengthen its status. As previously reported, the panelists felt that clinical or professional competence 

alone is insufficient for effective management and leadership (Savage et al. 2017). Therefore, 

healthcare organisations require managers and leaders with high levels of management and leadership 

competence to respond to future managerial needs. Employees’ changing expectations of leaders and 

a shortage of competent managers and leaders are problems that will need clear solutions in the future 

(Stanley 2010; Piper 2012; Sherman et al. 2013; Coulter and Faulkner 2014; Savage et al. 2017). 

Although management and leadership education programmes have underlined the importance of 

collaboration between nurse and physician managers as well as the introduction of group learning 

activities, interprofessional training has been scarce (Clausen et al. 2017). Management training will 

require new thinking, contents and techniques.

The panelists’ collective understanding of management and leadership was based more on an 

individual than an organisational perspective, so there was little evidence of system theory-based 

thinking. However, multiple researchers have stated that systems theory-based thinking, knowledge 

management, and the ability to think across borders are prerequisites for good management and 

leadership (Gordon et al. 2015; Best et al. 2016). These abilities are needed to resolve complicated 

political, social and environmental issues (Weberg 2012; Sherman et al. 2013; Booker et al. 2015). 

However, prior research has noted that different approaches for organising leadership have challenged 

the traditional individual management (Nordstrand Berg and Byrkjeflot 2014; Meyers and Costanzo 

2015; Hemker and Solomon 2016). Most topics discussed in this Argument Delphi revealed several 

conflicting targets and different interests among panelists, relating to the professional backgrounds of 
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managers and trade unions’ objectives. This makes management development from a systems theory-

based perspective difficult to implement in a healthcare organisation. 

To summarise, the experts’ perceptions were quite conservative. The special and culture-related 

characteristics of healthcare professions seem to be linked to strongly professional attitudes in 

keeping with the findings of the “Physician 2040” study that compared the viewpoints of medical and 

futures research students (Linturi and Huttunen 2015). Although most of the participating experts 

classified themselves as future makers, their views were surprisingly traditional. Moreover, the 

importance of a healthcare manager’s professional background arose repeatedly in discussions of 

management and leadership even though it was not explicitly proposed. The findings indicated that 

management issues may reflect historical unresolved profession-related tensions relating to a key 

management question: who can and should lead healthcare professionals? The idea of a manager or 

a leader coming from another healthcare or professional field was rejected based on inadequate 

cultural understanding of the hospital context. Several panelists endorsed individual leadership as an 

effective management approach. As a result, the concept of management and leadership in its entirety 

remains undeveloped when considered in light of the healthcare industry. It is not clear how these 

images of futures (if interpreted as images of the desired future) can meet the challenges facing 

healthcare in the coming years. 

This qualitative study focused on Finnish hospital settings. Its findings partly confirm previous 

results, and can be used in discussions, planning and decision-making about alternative options for 

future development. The principles of the Argument Delphi method (Linstone and Turoff 2002; Kuusi 

2017 224-240, Linturi et al. 2013) were followed. The recruited Argument Delphi group of Finnish 

experts represented diverse areas of expertise, interest groups, and professions, and this diversity was 

maintained throughout the process. We also recruited students to represent fresh ideas about the 

future. The experts produced rich research material that was analysed by inductive content analysis 

(Kohlbacher 2006; Krippendorff 2013, 24; Mayring 2014). Moreover, the number of the experts 

participating in the third round was not significantly smaller than in the previous two rounds. A key 

challenge revealed by the results relates to persuading experts to adopt future-oriented thinking. 

Individuals with high levels of expertise are not necessarily at their best when trying to predict future 

developments, and the success of panel-based futures research hinges in part and on the panelists 

ability to present valid and relevant arguments (Kuusi 2017, 236). The formulated future propositions 

were largely successful in provoking the experts to express supporting or opposing views. 

Nevertheless, a pragmatic validation of the study results regarding the research method, process and 
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understandability of the results was achieved (Kuusi et al. 2015). It would be interesting to see 

whether the presented methodology produces similar results when applied to a different setting. It 

may also be interesting to examine two different expert groups – one comprising healthcare 

professionals and one from a different professional field – using the Argument Delphi panel to explore 

differences between the future they produce.  

Conclusion

This study described how Finnish experts perceive hospital management and leadership in the year 

2030. Some critical issues may prevent the development of management and leadership if not 

resolved. In particular, the experts stressed that the development of management and leadership must 

be conducted in a way that includes every level of the organization. It was presumed that future 

healthcare organisations will face challenges originating outside the organizational environment, such 

as digitalization and its impact on working practices. Therefore, outdated managerial practices must 

be replaced by leadership approaches that adopt a holistic view of the hospital organization. 

Furthermore, the duties and responsibilities of management and leadership roles need clarification, 

and the traditional healthcare professional career trajectory must be updated to include the possibility 

of a managerial career. 
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Figure 1. The Delphi process  
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Figure 2. Images of the futures of management and leadership orientation
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Figure 3. Images of the futures of the management and leadership organisation.  
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