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VIEKÖ DIGITALISAATIO SOTE-JOHTAJAA VAI JOHTAJA DIGITALISAATIOTA? 
 
 
Artikkeli käsittelee lähijohtamisen haasteita sekä mahdollisuuksia sosiaali- ja terveys-
alan, sote:n, digitalisoituvassa palvelurakenneuudistuksessa. Tuntemattoman digitule-
vaisuuden johtaminen haastaa esimiehiä vision ja strategian luomisessa. Sote-alan di-
giuudistus vaatii esimiehiltä sekä asiakkaiden että työntekijöiden jaettua osallisuutta 
substanssin innovoinnissa ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. 
 
 
Sosiaalialan lähijohtaminen määritel-
lään asiantuntijaorganisaation johta-
miseksi ja tasapainotteluksi roolien vä-
lillä, jossa substanssiosaaminen koros-
tuu. Sosiaalialan lähijohtamista kuvaa-
vat hektisyys, paineensietokyky, avoi-
muus, eettisyys sekä uskallus tehdä rat-
kaisuja yhteisen tavoitteen saavutta-
miseksi. Sosiaalialan lähijohtaja on tii-
minvetäjä sekä motivoija. Lähijohta-
mista haastavat jatkuva muutos sekä 
työn monimuotoisuus. 
 
Terveydenhuollon lähijohtaja voi toi-
mia osastonhoitajana, apulaisosaston-
hoitajana tai laajemman yksikön johta-
jana. Terveydenhuollossa lähijohtaja 
toimii yleensä joko julkisen perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon tai yk-
sityisten terveydenhuollon yksiköissä. 

Lähijohtaja ei yleensä ole vastuussa stra-
tegisen tason toiminnan määrittelystä, 
vaan hänen tehtäviinsä kuuluu toteut-
taa omassa yksikössä koko organisaa-
tion strategisia linjauksia. Lähijohtajan 
tulee pystyä ymmärtämään organisaa-
tiossa kulloinkin vallitsevat linjaukset 
kyetäkseen tulkitsemaan ne työnteki-
jöilleen. 
 
Osallistavan johtamisen keinoin lähijoh-
taja muuttaa organisaatiossa vallitsevat 
strategiset linjaukset omassa työyhtei-
sössään konkreettisiksi käytännön toi-
miksi ja tehtäviksi. Lähijohtajan tehtä-
viin kuuluvat ammatillisen eettisen ar-
vopohjan ylläpitäminen, talous- ja asia-
kaspalvelujohtaminen sekä prosessien 
hallinta. Lähijohtaja onnistuu työssään, 



kun hän tuntee lait, hallinnon järjestel-
män ja kykenee viemään eteenpäin yksi-
kössään ylemmän johdon vahvistamat 
strategiset linjaukset sekä toimeksian-
not. Samalla on kyettävä olemaan myös 
hyvä asia- ja henkilöstöjohtaja. 
 

Sote-alan digitalisoituminen 
 
Vaikka suomalaiset käyttävät ahkerasti 
verkkopalveluita, julkisen sektorin sosi-
aaliviranomaisten vuorovaikutteinen 
verkkopalveluiden käyttö on harvi-
naista. Vuonna 2014 kaikki terveyskes-
kukset ja erikoissairaanhoidon yksiköt 
tiedottivat verkkosivujensa kautta. Sosi-
aalipalveluissa vastaava luku oli lähes 
sama.  Informatiivisten verkkopalvelui-
den lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän 
virtuaalista neuvontaa sekä ajanvaraus-
mahdollisuuksia.  
 
Digitalisaatiosta ja sen tuomista mah-
dollisuuksista puhutaan julkisuudessa 
paljon. Nykyajan lähijohtaja vaikuttaa 
henkilöstön digiosaamisen kehittämi-
seen. Johtajan tulee hyödyntää osaami-
sen johtamista innovatiivisia alaisia tu-
kiessaan. Johtajan tulee varmentaa kou-
lutusten kautta, että työntekijöillä on 
valmiuksia ottaa vastaan uudet laitteet, 
järjestelmät sekä sovellukset.  
 
Digitalisaatio muuttaa vahvasti työelä-
mää. Erilaiset pilvipalvelut, cloud servi-
ces, tuovat uusia mahdollisuuksia päivit-
täiseen työhön. Internetin avulla henki-
löstöä voidaan johtaa sijainnista riippu-
matta reaaliaikaisesti. Etätyön mahdolli-
suudet laajenevat substanssin ohella 
myös henkilöstöjohtamiseen. Virtuaali-
set työmuodot tukevat tiedon jakamista 
sekä kontaktointia. 
 
Digitalisaatio tuo työhön uudenlaista 
joustavuutta sekä laajentaa suunnitte-
lun ja toteutuksen mahdollisuuksia. Kus-
tannukset alenevat tehokkaiden työ- ja 

toimintatapojen ansiosta. Maantieteel-
listen esteiden hälvetessä sote-esimies-
ten on mahdollista resursoida henkilös-
töä laajoille alueille. Sote-palveluita voi-
daan tulevaisuudessa tarjota fyysisten 
toimipisteiden sijaan ylipaikallisesti 
verkkopalveluina. Digiloikan perusedel-
lytyksenä on tahtotila ja kyky muuttua. 
Organisaatioilla ja johdolla tulee olla 
rohkeutta ja näkemyksellisyyttä muu-
toksen johtamisessa. 
 
Luottamus on noussut ajankohtaiseksi 
teemaksi digiajan organisaatioiden ja 
johtamisen muutoksessa. Erityisesti di-
giajan johtamisen haasteisiin luotta-
muksen rakentaminen voi tarjota ratkai-
suja. Johtajuus on voimakkaassa globaa-
lissa murroksessa ja e-aikakausi muut-
taa maailmanlaajuisesti liike-elämän toi-
mintatapoja muun muassa hälventäen 
työn tekemispaikan ja ajan rajoja. Myös 
organisaatiorakenteet kokevat muutok-
sia, kun esimiestasoja vähennetään. 
Johtaminen painottuu yhä enemmän 
kilpailun ja yhteistyön luoman jännit-
teen hallintaan. 
 
Työelämän muutokset perustelevat 
huomion kiinnittämistä entistä enem-
män luottamukseen yhteistyön perus-
tana ja sen merkityksen vahvistamista 
ihmisten johtamisessa. Luottamus on 
tärkeä työyhteisötaito, voimavara ja 
mahdollisuus, joka edistää henkilöstön 
ammattitaidon hyödyntämisen täyteen 
potentiaaliin vaikuttaen sitä kautta or-
ganisaation menestymiseen. Luotta-
muksen merkityksen ymmärtäviä johta-
jia tarvitaan epävarmuuden ja turvatto-
muuden pienentämiseen muutoksen 
keskellä. Muutoksen johtamisessa tarvi-
taan lujaa tahtotilaa organisaation ra-
kenteellisten- ja kulttuuristen esteiden 
poistamiseen. 
 



Digitalisaatio voi tuoda mukanaan 
myös haasteita, joiden vaikutukset digi-
työntekoon johtajan tulisi nähdä. Johta-
jien tulisi olla tietoisia alaistensa mah-
dollisista oppimisvaikeuksista. Johtajilla 
itsellään voi myös olla haasteita uusien 
asioiden oppimisessa sekä digivalmiuk-
sien saavuttamisessa. Johtajilta vaadi-
taan tietynlaista viisautta ja työntekijöi-
den tuntemusta, että he osaavat mark-
kinoida ja kouluttaa alaisiansa riittä-
västi.  Johtajan on tärkeä tunnistaa ne 
kehityskohteet, joita työntekijöillä on. 
Merkityksellistä on motivoida henkilö-
kuntaa ottamaan vastaan digitalisaation 
tuomat haasteet ja ennakoida muutosta 
oikealla resurssoinnilla. Keskustelua on 
herättänyt huoli digitalisaation vaiku-
tuksista henkilöstön vähentämiseen. 
Haasteen lähiesimiestyöhön tuo lisään-
tyvän digitalisaation jalkauttaminen 
henkilöstöstrategiaan suhteessa niukke-
neviin resursseihin. 
 

Muutosvastarinta on kaipuuta 
vanhoihin työmenetelmiin 
 
Muutos voidaan kokea joko uhkana, jon-
kin uuden alkuna tai kehitysvaiheesta 
toiseen siirtymisenä. Muutos voi olla 
myös mahdollisuus ja sitä voidaan pitää 
kehittymisenä. Muutoskielteisyyttä eli 
muutosvastarintaa kuvataan ennemmin 
vanhasta luopumisen vastustamisena 
kuin uuden vastustamisena. Muutos-
kielteisyyden suurimpia syitä ovat tur-
vattomuus ja pelko tulevaisuudesta. 
 
Muutoksen vastustajat eivät useinkaan 
näe järkiperäistä tai taloudellista syytä 
siihen, miksi muutos pitäisi toteuttaa. 
He haluavat usein saada tarkan selvityk-
sen omaan tulevaan rooliinsa tai tehtä-
väänsä, muutoksen vaikutuksista koko 
organisaation, henkilöstön toimintaan 
sekä asiakkaiden palveluun. Koska muu-
toksen vastustamisessa on useinkin ky-

symys valtasuhteiden murenemisen pe-
losta, tulisi muutoskielteisyys muuttaa 
myönteiseksi energiaksi. Tähän voidaan 
päästä ottamalla henkilöstö mukaan 
muutoksen suunnitteluun ja toteutuk-
seen. 
 

Digitalisaation hyödyntäminen 
sote-uudistuksessa 
 
Osaamisen johtaminen on merkittä-
vässä roolissa henkilöstön digitaalisuu-
den hyödyntämistä johdettaessa. Työ-
elämän jatkuva digimuutostila kasvattaa 
ja haastaa työntekijöiden työssäoppimi-
sen tarvetta sote-alan yksiköissä. Digita-
lisaation synnyttämistä monimuotoi-
sista työtehtävistä selviäminen edellyt-
tää jatkuvaa uusien taitojen ja työtapo-
jen kehittelyä. 
 
Sote-alan johtajien tulee luoda työnteki-
jöille mahdollisuudet kehittää sosiaali-
sen median taitojaan sekä tiedostaa uu-
simmat trendit pystyäkseen johtamaan 
henkilöstöään palvelemaan asiakkaita 
nykyaikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Digi-
murros mullistaa sote-organisaatioiden 
toimintaympäristöä sekä työntekijöiden 
työnkuvia. Tulevaisuudessa sote-alan 
palvelut tulevat digitalisoitumaan enti-
sestään. Tietojärjestelmiä sekä uusia 
sähköisiä palveluja tullaan hyödyntä-
mään kokonaisvaltaisesti henkilöstöjoh-
tamisen, sote-ammattilaisten sekä asia-
kaspalvelun osa-alueilla. 
 
Digitalisaatio mahdollistaa täysin uu-
denlaisen palveluiden tuottamisen, eri-
laiset etäpalvelumuodot sekä moni-
kanavaiset palvelut. ICT-ratkaisut ja digi-
talisaatio tukevat sote-alan henkilöstön 
työkulttuurin uudistumista ja tehostavat 
prosesseja. Digiajassa Suomi tarvitsee 
uutta luovaa virettä, jota edesauttaa 
luottamukseen pohjaava johtaminen. Se 
mahdollistaa työssä innostumisen, in-
spiraation sekä kehittämisen. Näiden 



avulla säilytetään ja saadaan aikaan elin-
voimaisia yrityksiä sekä työpaikkoja. 
Johtajat voivat hyödyntää digitalisaa-
tiota myös hallinnon kehittämisessä. So-
siaalinen media avaa mahdollisuudet 
laajaan verkostotyöhön sekä tiedotta-
miseen. 
 

Tulevaisuuden näkymät 
 
Viekö digitalisaatio kuitenkin sote-johta-
jaa vai johtaja digitalisaatiota? Tietoyh-
teiskunnan ja teknologisen kehityksen 
myötä todellisuutemme muodostuu yhä 
vaikeammin määriteltäväksi. Asiat ja il-
miöt koostuvat yhä abstrakteimmista 
elementeistä, joiden keskinäisiä suh-
teita ja vaikutusmekanismeja on vaikea 
ymmärtää. Informaatiotulva vyöryy no-
pealla syklillä. Juuri, kun luulee oivalta-
neensa asian, tulee uutta tietoa ja asia 
näyttää toisenlaiselta. Asioihin ja tapah-
tumiin on yhä vaikeampi vaikuttaa. Ske-
naariona on, että jäämme miettimään, 
miten sopeudumme muutokseen sen si-
jaan, että itse vaikuttaisimme aktiivisesti 
kehityksen suuntaan ja laatuun. 
 
Totuus on, että seuraavien vuosien ai-
kana työelämä ja johtaminen muuttuvat 
merkittävästi. Teknologia, robotiikka, di-
gitalisaatio sekä tekoälyn sovellukset tu-
levat muuttamaan perinteistä työn te-
kemistä. Tekoälyn sovelluksia on jo käy-
tössä ja esimerkiksi robotit voivat tule-
vaisuudessa tehdä työvuorolistat.  Kor-
vaako tekoäly pian esimerkiksi kehitys-
keskustelut? Kone on puolueeton ja lah-
jomaton, mutta arvokeskustelua ei sovi 
unohtaa. Työtehtävistä vapautuva aika 
on hyödynnettävissä juuri ihmisten joh-
tamiseen. 
 
Työn luonteen muuttuessa myös johta-
misen on muututtava. Perinteinen joh-
taminen perustuu teollisen ajan vaati-
muksiin ja tapaan tehdä työtä. Tulevai-

suudessa ei toimi enää ylhäältä johto-
portaalta henkilöstölle alas annettava 
prosessimalli. Tulevaisuudessa tehtävä 
työ tulee olemaan ongelmanratkaisuun 
ja vuorovaikutukseen perustuvaa al-
haalta ylöspäin tapahtuvaa kehittä-
mistä. 
 
On esitetty, että vuonna 2035 yli 60 pro-
senttia työikäisistä olisi itsensä työllistä-
jiä tai yrittäjiä. Palkkatyö sote-alalla 
muuttuu epätyypilliseksi työmuodoksi. 
Tulevaisuudessa työtehtävät tullaan or-
ganisoimaan eri tavalla. Työpaikalla teh-
tävät jaetaan sovitun viitekehyksen mu-
kaan, henkilöstön kiinnostusten ja vah-
vuuksien kautta. Kiinnostukseen poh-
jautuva työnjako, selkeä tavoite sekä 
työntekijän itsenäisyys ovat avainasi-
oita. 
 
Tulevaisuus tuo mukanaan myös työnte-
onmallin jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ja verkostoissa. Kun saman työn jakaa 
useampi henkilö, heidän vahvuutensa 
tukevat työn lopputulosta. Silloin luo-
daan tilanne, jossa 1+1+1 on enemmän 
kuin 3. Tulevaisuuden johtajilta vaadi-
taan vahvaa ihmiskäsitystä. Vain yksilöi-
den motivaatiotekijöiden ymmärtämi-
seen ja vuorovaikutukseen perustuva 
organisaatio on riittävän joustava ja rea-
gointikykyinen digitaalisessa ja globaa-
lissa kilpailun maailmassa. Hyvä johtaja 
kohtaa alaisensa kokonaisvaltaisina ih-
misinä, ei työntekijöinä. Sanotaan, että 
johtaminen on 85 prosenttisesti viestin-
tää. Johtaja, joka vie digitalisaatiota pa-
nostaa sen laatuun ja vaikuttavuuteen 
dialogissa henkilöstönsä kanssa. 
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