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Johtamisen kaksoisroolin 
merkitys kuntaorganisaation 
toimialoilla

Anne Koskiniemi, Antti Syväjärvi & Ville Pietiläinen

Tiivistelmä

Käsillä oleva tutkimus paneutuu johtamiseen kunnallisissa organisaatioissa tarkastelemalla ja 
kuvaamalla, mitä kaksoisroolissa toimiminen tarkoittaa johtamiselle kuntaorganisaation eri toi-
mialoilla. Tutkimusaineistona on 19 suomalaista tutkimusta, joiden analyysi toteutetaan kva-
litatiivisella sisällönanalyysillä. Tuloksiksi muodostui neljä yläkategoriaa, jotka käsittelevät 
kaksoisroolijohtamisen merkitystä ja toteutumisen edellytyksiä (1) johtajan ominaisuuksien, 
(2) organisatoristen tekijöiden, (3) toimintaympäristön, ja (4) profession näkökulmasta.  Jotta 
johtaminen voisi olla todellinen professio, kaksoisroolin molemmat puolet tulisi olla kirjattuna 
selkeästi ja näkyvästi johtamista koskeviin sopimuksiin ja vastuualueisiin.

Avainsanat:

Johtaminen, kaksoisrooli, kunta-ala, kuntajohtaminen

Abstract

This study increases understanding about leadership in a municipal organisation by examining 
and describing what acting in a dual role means for leadership in different municipal sectors. The 
analysis is carried out by applying qualitative content analysis for 19 Finnish studies. Findings 
consist of four upper categories that handle the meaning of dual role leadership from perspecti-
ves of the (1) leader’s characteristics, (2) organisational requirements, (3) the operational envi-
ronment’s requirements, and (4) profession’s requirements. In order leadership to be a true pro-
fession, both sides of the dual role should be clearly balanced in leadership competencies and 
documented in leadership contracts.
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Johdanto

Kunnat ovat suurten muutosten äärellä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen 
on muuttamassa kokonaisvaltaisesti käsitys-
tämme paikallisen, alueellisen ja valtakunnal-
lisen hallinnon tehtävistä samalla, kun kun-
tien taloudellinen perusta on rapautumassa 
väestörakenteen ikääntymisen ja epätasaisen 
maantieteellisen keskittymisen seurauksena. 
Hyyryläinen, Karhu ja Luoto (2018) kuvaa-
vat osuvasti, kuinka kunta kehittyy moniulot-
teisina ilmenevien paradoksien yhteydessä 
uudistuen ilman etukäteen tarkasti asetettuja 
suuntaviivoja. Erilaiset muutokset ja erityisesti 
kompleksisuus haastavat kuntia ennen näkemät-
tömällä tavalla, jolloin odotukset johtamista 
ja sen toteuttamista kohtaan ovat koetuksella. 
Toimintaympäristön ja -kulttuurien erilaisuu-
desta kumpuavat haasteet sekä varsin monista 
asiantuntijoista ja osaajista koostuvat kuntaor-
ganisaatiot, ja etenkin tulevaisuuden kunta-ajat-
telu, pakottaa väistämättä pohtimaan johtamisen 
linjoja ja periaatteita (mm. Nyholm, Haveri, 
Majoinen & Pekola-Sjöblom, 2017; Puustinen 
& Hanén, 2018). Johtamisen kokonaisuus on 
tässä kehityssuunnassa alettu näkemään erilli-
sen toiminnan sijasta yhä sulautuneempana ja 
kiinteämpänä osana kunnallisten työyhteisöjen 
arkea ja vaihtuvia tilanteita. Keskitymme nyt 
johtamisen käsitteeseen ja käytännön menet-
telytapoihin kaksoisroolin näkökulmasta, joka 
on jo melko tyypillistä kuntaorganisaatioissa. 
Kuntaorganisaatiolla tarkoitamme tässä tutki-
muksessa kuntien ja kuntayhtymien julkisra-
hoitteista toimintaa toteuttavia yksikköjä, jois-
ta suurimpia ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, 
kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut. Joissain kunnissa näitä yk-
sikköjä kutsutaan palvelualoiksi, useimmissa 
toimialoiksi. Vaikka palveluala ilmentää mie-
lestämme parhaiten kuntien toiminnan tarkoi-
tusta, nimitämme tässä tutkimuksessa yksiköi-
tä jatkossa toimialoiksi, sillä tämä nimike on 
mielestämme yksiselitteisempi. Kaksoisrooli 
pitää sisällään lähtökohtia, jotka vaativat joh-
tamistehtävän käsitteellistä ja menettelytapoja 

koskevaa jäsentämistä. Tästä huolimatta kak-
soisroolin tarkastelu on suomalaisessa kunta-
tutkimuksessa ollut niukkaa, kuten tulemme 
artikkelissa osoittamaan.

Etzioni (1965) esitti aikoinaan muutok-
sellisten ja kompleksisten organisaatioiden 
yhteydessä johtamisen eräänlaisen kaksina-
paisuuden. Tässä kaksinapaisuudessa perus-
ajatuksena on, että organisaatioiden johtami-
sessa korostuvat instrumentaalinen ja välittävä 
puoli. Instrumentaalinen viittaa organisaation 
tai systeemin resurssi- ja keinopainotteiseen 
sekä usein hallinnolliseen lähestymistapaan, 
kun taas välittävä painottaa systeemin osien 
keskinäisyyttä ja toiminnallisuutta työorgani-
saatioissa. Dualistisuus on yhä läsnä kuntajoh-
tamisessa, sen erilaisissa ammateissa ja aloilla. 
Kaksinapaisuus on kuitenkin eri asia kuin joh-
tamisen kaksoisrooli, sillä kaksoisroolissa on 
kyse muustakin kuin johtamisen eri osa-aluei-
den toteuttamisesta. Johtaminen on usein li-
säksi ammattialaan kuuluvaa substanssityötä 
– terveydenhuollossa lääkärinä tai hoitajana, 
sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijänä, koulussa 
pedagogina ja kuntahallinnossa kenttätyön asi-
antuntijana toimimista (mm. Jalonen, Laihonen 
& Lönnqvist, 2012; Räsänen, 2013). Tätä si-
dosta, joka pitää sisällään sekä johtamisen että 
kyseisen toimialan asiantuntijan substanssityön 
rakentaen näin sisältöä paitsi johdettavaan työ-
hön niin myös työn sisällöllisiin tekijöihin, kut-
summe tässä tutkimuksessa kaksoisrooliksi (vrt. 
Syväjärvi & Stenvall 2003a; Koskiniemi, 2016). 
Kaksoisroolijohtamisella viittaamme kaikkeen 
kuntaorganisaation johtamistoimintaan, joka 
pitää sisällään sekä johtamisasiantuntijuuden 
että toimialan yksittäistä professiota kuvastavan 
substanssiasiantuntijuuden. Olemme tietoisia 
siitä, että tyypillisesti organisaatiohierarki-
an noustessa toimialan yksittäistä professiota 
koskevan substanssiasiantuntijuuden merkitys 
vähenee ja johtamisasiantuntijuuden merkitys 
korostuu (Niiranen 2016). Emme ole tässä tut-
kimuksessa kuitenkaan halunneet tehdä rajausta 
organisaatiohierarkiaan perustuen, vaan olem-
me kiinnostuneita kaikesta johtamisesta, jossa 
ylläkuvattu kaksoissidos esiintyy.
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Ennen siirtymistä kaksoisroolijohtamisen 
käsitteellisempään tarkasteluun kuvaamme, 
millä tavalla johtamisen kelpoisuusvaatimuk-
set on määritetty kuntaorganisaation keskeisiä 
toimialoja koskevassa lainsäädännössä. Suurista 
toimialoista terveydenhuoltoa koskeva lainsää-
däntö on kaikista väljin, koska terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä koskeva laki (28.6.1994/559) 
ei määrittele lainkaan kelpoisuusvaatimuksia 
johtamistehtäville. Sen sijaan toimialan suuril-
la liitoilla on tarkentavia ohjeistuksia johtajan 
kelpoisuudesta. Sosiaalihuollossa lainsäädäntö 
on johtamisen suhteen jonkin verran tiukempi. 
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksia koskeva laki (2005/272) 
asettaa sosiaalihuollon johtotehtävissä toimi-
vien kelpoisuusvaatimuksiksi sosiaalityönteki-
jän ylemmän korkeakoulututkinnon, alan tun-
temuksen ja riittävän johtamistaidon. Lasten 
päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on 
asetettu kelpoisuusvaatimukseksi lastentarha-
opettajan korkeakoulututkinto ja riittävä johta-
mistaito. Mainittujen lisäksi myös sosiaalihuol-
tolaissa (1301/2014) ja terveydenhuoltolaissa 
(1326/2010) on johtamista sääteleviä kohtia, 
mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kelpoisuus-
vaatimuksiin. Opetusalan lainsäädäntöä voidaan 
pitää kaikista tiukimpana johtamisen osalta. 
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksia koskevassa asetuksessa (986/1998) on 
rehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukseksi ase-
tettu ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen 
koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä 
työkokemus opettajan tehtävistä sekä vähintään 
25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät 
opetushallinnon opinnot. Johtamisen kaksois-
roolin kannalta lainsäädännössä on melko suuria 
eroja. Terveydenhuollossa professio näyttäisi 
ensisijaisesti pätevöittävän johtamistehtäviin, 
kun taas muilla aloilla vaaditaan myös näyttöjä 
johtamisesta tai ainakin johtamiskoulutuksesta. 
Seuraavaksi avaamme johtamisen kaksoisroolin 
käsitettä kohdennetummin myös käsitteellisesti 
tarkastelemalla limittäin kahta sekä itseen et-
tä ympäristöön kytköksissä olevaa johtamisen 
näkökulmaa: 1) substanssin koetun tärkeyden 
ja substanssiin liittyvän asiantuntijuuden rele-

vanssia johtamisessa sekä 2) johtamista itse-
näisenä professiona. 

Perinteisessä ajattelussa on tehty jakoa 
transaktionaalisen (asiat) ja transformatiivi-
sen (ihmiset) välillä tapahtuvasta johtamisesta. 
Käyttämämme kaksoisroolin käsitteen osalta on 
olennaisinta pohtia edellä kuvatun, osin keino-
tekoisenkin jaon, sijasta johtamista kahdesta 
pääasiallisesta näkökulmasta. Ensimmäinen 
näkökulma kohdistuu kuntaorganisaation toi-
mialaa koskevaan substanssityöhön, jonka pai-
nottuminen johtamisroolissa voi johtaa vahvoja 
ammatti-identiteettejä ja käytännön työkoke-
musta arvostavilla aloilla, kuten terveyden-
huollossa, siihen, ettei johtaja varsinaisesti ole 
johtaja omasta eikä muiden mielestä, vaan en-
nemminkin työyhteisön kokenein asiantuntija 
(Koskiniemi, Vakkala & Pietiläinen, 2019). 
Ongelmia voi tällöin syntyä, mikäli johtamis-
tehtäviä ei hoideta niiden edellyttämällä tavalla, 
vaan ne jäävät tärkeysjärjestyksessä ensimmäi-
senä olevan substanssityön jalkoihin. Toinen 
kaksoisroolin synnyttämä näkökulma, ja usein 
myös haaste, liittyy yhteenkuuluvuuteen eli 
siihen, nähdäänkö johtaminen itsenäisenä pro-
fessiona vai substanssityön kanssa yhteiselos-
sa etenevänä toimintana (Syväjärvi & Stenvall 
2003b; Koskiniemi ym., 2019). Vastaavalla ta-
valla, mutta kuntaorganisaatiota painottaen, on 
lähestytty identiteetteihin, rooleihin ja vuorovai-
kutukseen liittyviä epävarmuuksia (Hyyryläinen 
ym. 2018). 

Jos tulkinnassa päädytään siihen, että kak-
soisroolissa johtaminen on ennemmin koke-
neimpana asiantuntijana toimimista kuin joh-
tajana toimimista, voidaan myös kysyä, mil-
lä hierarkkisella tasolla johtaminen nähdään 
ikään kuin itsenäisenä professiona (vrt. Niiranen 
2016). Kuntaorganisaation ylimmän johdon ja 
niin sanotusti alemmalla tasolla toimivan joh-
taja-substanssiasiantuntijan tulkinnat johtamis-
roolin merkityksistä voivat erota keskeisesti 
toisistaan. Toisaalta, jos päädytään yhteenkuu-
luvuuden kriteeriin johtamisessa, niin kyse on 
enemmän tasapainon löytämisen merkityksestä 
näiden ulottuvuuksien välillä. Ladkin ja Taylor 
(2010) ovatkin puhuneet autenttisen johtajuu-
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den yhteydessä sen tärkeydestä, kuinka johta-
jan tulisi tiedostaa suhteensa itseen, muihin ja 
ympäristöön. Huolimatta siitä, että johtamisen 
kaksoisrooli tuo mukanaan edellä kuvattuja 
haasteita tai että johtamisen kaksoisrooli on mel-
ko yleinen menettelytapa julkisessa organisaa-
tiossa, Suomessa ei juuri ole tehty tutkimuksia 
kaksoisroolin merkityksestä kuntaorganisaa-
tioissa. Lukumäärältään vähäiset tutkimukset 
ovat pääsääntöisesti tarkastelleet kaksoisroolia 
vain rajatusta näkökulmasta, joka käytännössä 
on tarkoittanut tiettyä ammattia tai alaa. Käsillä 
olevan tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää 
laajemmin kaksoisroolijohtamisen merkitys 
kuntaorganisaation eri toimialoilla. Oletamme 
tutkimuksen tuovan selkeyttä sekä kaksoisroo-
lijohtamisen käsitteelliseen jäsentämiseen että 
käytännön menettelytapojen kehittämiseen. 
Tutkimuskysymyksenämme on: Mitä kaksois-
roolissa toimiminen merkitsee johtamiselle kun-
taorganisaation eri toimialoilla? 

Kaksoisroolijohtaminen on keskeinen pait-
si yleisenä suomalaisia kuntaorganisaatioita 
koskevana kysymyksenä ja johtamisen eri 
toteutustapoja kuvaavana käytäntönä, myös 
samassa organisaatiossa työskentelevien eri 
ammattiryhmien yhteistyön kannalta. Mikäli 
johtamista ajatellaan professiona, sen tulisi si-
sältää samat perusperiaatteet alasta riippumat-
ta. Kaksoisroolijohtamista sosiaali- ja terveys-
alalla tutkineet Koskiniemi ym. (Koskiniemi, 
Perttula & Syväjärvi, 2015; Koskiniemi, 2016; 
Koskiniemi ym., 2019) ovat todenneet kaksois-
roolin olevan merkittävä käytäntö paitsi johta-
misen myös työntekijän substanssityön onnistu-
misessa erityisesti silloin, kun alalla painottuvat 
vahvat ammatti-identiteetit. Räsänen ja af Ursin 
(2018) korostavat dialogisen johtamisen taitoja 
mahdollisena ratkaisuna erilaisten professioiden 
näkemysten ymmärtämiseen ja yhteensovitta-
miseen terveydenhuollon alalla. Lexa (2016) 
vaatii tarkastelussaan vielä perusteellisempia 
ratkaisuja kuvatessaan politiikan, talouden, tek-
nologian ja laajemmin yhteiskunnan muutoksia 
sellaisiksi, että syntyy tarve pohtia sosiaali- ja 
terveysalan johtamista, ja laajemmin julkisjoh-
tamista, kokonaan uudella tavalla. 

Johtamisen kaksoisrooliin liittyvät kysymyk-
set eivät ole merkittäviä ainoastaan sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, vaan perusteellisemminkin 
kuntaorganisaatiossa ja monien professioiden 
yhteydessä. Esimerkiksi organisaatiokulttuuria 
ja julkisia palveluita käsittelevässä tutkimuk-
sessa on todettu professioiden ja tehtäväroo-
lien olevan osa tehokasta organisaatiotoimin-
taa (Radnor & Osborne 2013; Kangas 2018). 
Kaksoisroolijohtajuuden määrittelemme tilan-
teeksi, jossa johtaja tekee hallinnollisen esimies-
työnsä lisäksi substanssityötä – sitä työtä, joka 
kuuluu esimiehen alaisille. Näin kaksoisroolissa 
korostuvat sekä johtamisen että alan substanssin 
hallinta. Olemme kiinnostuneet laajasti kun-
taorganisaation toimialojen yhteneväisyyksistä 
ja eroista, mutta kansallisen tutkimusaineiston 
niukan saatavuuden vuoksi painotus on tässä 
tutkimuksessa julkisessa sosiaali- ja terveysjoh-
tamisessa. Tutkimusaineiston painottuminen on 
toisaalta myös ymmärrettävää, sillä sosiaali- ja 
terveydenhuolto muodostaa sekä toiminnallises-
ti että varsinkin rahoituksellisesti ylivoimaises-
ti suurimman toimialan kuntaorganisaatiossa. 
Seuraavaksi perustelemme yksityiskohtaisem-
min johtamisen kaksoisroolia kuvaamalla kun-
taorganisaation johtamisympäristön muutosta 
sekä taustoittamalla ylipäätänsä roolin merki-
tystä osana organisaatiokäyttäytymistä.

Kunnallinen 
asiantuntija organisaatio 
johtamisympäristönä 

Kunnallisia asiantuntijaorganisaatioita yhdistää 
niiden perustehtävä tuottaa ja taata peruspalve-
lut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ope-
tukseen liittyvät palvelut kuntalaisille (Koski, 
2008) demokratian pelisääntöjä ja hallinto-oi-
keudellisia periaatteita noudattaen. Julkiselle 
sektorille ominaisesti kuntaorganisaatioiden 
johtamisprosessit ovat julkisia ja johtava virka-
mies toimii kunnassa virkavastuulla (Sutinen, 
2012, 35–36). Johtamistyö kuntaorganisaatiossa 
on Sutisen (2012, 36) mukaan paitsi toiminnan 
ja resurssien yhteensovittamista, myös erilaisen 
asiantuntijatyön johtamista. Asiantuntijatyön 
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johtaminen voi osoittautua haasteelliseksi, kos-
ka johtamistehtäviin päädytään useimmiten 
asiantuntijatehtävien kautta, minkä seurauk-
sena yleisjohtaminen ei pahimmillaan toteudu 
lainkaan vaan johtamistyö rakentuu ainoastaan 
tehtävänhaltijan kapea-alaisen asiantuntijuuden 
varaan (emt., 36). Keskeisenä johtamiseen vai-
kuttavana ja sen tarpeita määräävänä tekijänä 
on kuntaorganisaation koko, joka voi tehdä 
täysin samojen tavoitteiden ja periaatteiden 
ohjaamista asiantuntijaorganisaatioista hyvin 
erilaisia luonteiltaan, sisäisiltä valtasuhteiltaan, 
tehtäväjaoiltaan ja näin myös sisäisiltä dynamii-
koiltaan. Pienissä organisaatioissa kaksoisrooli 
syntyy ja on toisaalta luontaisesti herkemmin 
olemassa kuin isoissa organisaatioissa; kommu-
nikointi on yleensä välittömämpää ja yhteistyö 
hierarkioiden (ammatillisten ja hallinnollisten) 
rajat ylittävillä tavoilla arkipäiväisempää pie-
nissä kuin isoissa organisaatioissa.

Käsitys siitä, mitä johtaminen on, mitä se 
vaatii ja edellyttää, riippuu valitusta näkö-
kulmasta ja johtamistyöstä itsessään; esimer-
kiksi sairaanhoitopiirin talousjohtajan työssä 
painottuvat eri vahvuudet kuin teho-osaston 
osastonylilääkärin työssä. Selvää kuitenkin 
on, että asiantuntijan substanssityön tietää ja 
tuntee parhaiten sellainen johtaja, joka työtä 
tekee tai on joskus tehnyt ja omin silmin näh-
nyt. Toisaalta voidaan argumentoida myös sen 
puolesta, että erityisesti rajat ylittävässä työs-
sä tarvitaan etäisyyttä yksittäisen profession 
substanssiin, jotta työn kompleksisina näyt-
täytyviä ilmiöitä voidaan ymmärtää riittävän 
laajasti ja ettei johtamistyö muutu yksittäisen 
profession edunvalvonnaksi (Pietiläinen 2010). 
Johtaminen kaksoisroolissa puhututtaa, koska 
sen hyödyt eivät välttämättä ole kaikille osa-
puolille – mukaan lukien johtaja itse – itsestään-
selviä. Käytännössä kaksoisroolissa työsken-
tely tarkoittaa johtajien määrän lisääntymistä 
verrattuna tilanteeseen, jossa johtamistyö olisi 
määritelty erilliseksi professioksi. Erityisesti 
suurissa kuntaorganisaatioissa, joille on omi-
naista johtamisjärjestelmän monitasoisuus ja 
-portaisuus, johtajien suuri määrä on omiaan 
hankaloittamaan entisestään monimutkaisia 

valta- ja vastuusuhteita (ks. esim. Koskiniemi 
ym., 2019). 

Roolin käsite ja muotoutuminen 
johtamistyössä

Roolin käsite on monimuotoinen eikä sitä usein-
kaan määritellä organisaatio- ja johtamistutki-
muksessa selkeästi tai tarkkarajaisesti, vaan 
merkitys tulee esille tutkimuksen muun sisällön 
kautta (ks. esim. Croft, Currie & Lockett, 2015). 
Joskus, arkikielestäkin tuttuna ilmauksena, pu-
hutaan esittämisestä tai tietyssä roolissa toimi-
misesta (playing a role). Ilmaus juontaa juurensa 
sosiaalisen roolin teoriasta asettaen roolin irral-
liseksi yksilöstä itsestään – rooli on suurilta osin 
sosiaalisesti tuotettu mutta yksilön ilmentämä 
piirteiden ja merkitysten kokonaisuus, joka 
viestii yksilön asemasta tietyssä sosiaalisessa 
tilanteessa tai ryhmässä (vrt, Anglin, Wolfe, 
Short, McKenny, & Pidduck 2018). Toisinaan 
roolin käsitettä käytetään miltei synonyyminä 
aseman käsitteelle, toisinaan taas roolin sisältö 
on suurilta osin verrattavissa identiteetin sisäl-
töön, vaikka kehittyminen ja ilmentyminen ta-
pahtuisi eri reittiä. Roolien tehtävä johtamises-
sa ja organisaatiokäyttäytymisessä on kaikista 
näkökulmista katsoen keskeinen; ne ohjaavat 
työntekijöiden välisiä suhteita, kertovat kunkin 
tehtävän menestyksellisen hoitamisen edelly-
tyksistä, asettavat odotuksia ja vaatimuksia, ja 
selkiyttävät kunkin aseman ja tehtävän sisältöä. 

Sørensenin, Delmarin ja Pedersenin (2011) 
tutkimus hoitajajohtajista tarjoaa yhden tavan 
roolin ja identiteetin välisen yhteyden tarkaste-
lulle; kliinikon roolin ottaneella hoitajajohtajalla 
voi olettaa olevan jokseenkin heikko johtajai-
dentiteetti, kun taas johtajan roolin ottaneen 
hoitajajohtajan kliinisen ammatti-identiteetin 
voi olettaa olevan heikko. Näin ollen roolien 
voi ajatella ilmentävän sitä puolta tehtävästä, 
joka on tehtävässä toimivalle kaikista luontai-
sin ja hänellä oleviin identiteetteihin parhaiten 
sopivin. Toisaalta roolin voi ymmärtää sosi-
aalisesti muodostettujen odotusten, piirteiden, 
tehtävän/aseman merkityssisältöjen ja käyttäy-
tymistyylien kokonaisuutena ja roolista muil-
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le ilmenevän puolen voi näin ollen ymmärtää 
identiteetin ilmentymisenä. Tässä identiteetti 
kuvaa sitä, millaiseksi työntekijä tai johtaja 
itse kokee itsensä (ks. Koskiniemi ym., 2019) 
Käsillä olevassa tutkimuksessa rooli ymmär-
retään syntymekanismeiltaan osittain samoin 
kuin identiteetti, jolloin esimerkiksi työyhtei-
sön historia ja siellä vallinneet ja vallitsevat 
sosiaaliset suhteet vaikuttavat työyhteisössä 
esiintyviin rooleihin. Näin ollen rooli myös 
sisältää samoja asioita kuin identiteetti, kuten 
käyttäytymisodotuksia. Rooli ei kuitenkaan 
ole sidottuna henkilöön ilman kontekstia eikä 
esimerkiksi johtajan roolissa oleva koe johta-
miskäyttäytymisensä välttämättä kumpuavan 
omasta identiteetistään vaan ennemminkin ul-
kopuolelta annetusta tiedosta, miten roolissa 
tulee käyttäytyä. Rooli voi siis rajoittaa myös 
siinä toimivaa ihmistä.

Kuten perinteinen johtamisen jaottelu, myös 
johtajan roolit jaotellaan usein tutkimuksissa ko-
vaan ja pehmeään kategoriaan. Tutkimuksissa 
puhutaan esimerkiksi kovemmasta tehtäväroo-
lista ja pehmeämmästä tukevasta roolista (Wu 
et al., 2018) tai itsenäisemmin ja yhteistoimin-
nallisemman johtavan roolista (Schock, Gruber, 
Schernd & Ortner, in press). Johtamisroolien 
ilmentymistä ja muutosta tutkineiden Wun ym. 
(in press) mukaan on mahdollista, että työyhtei-
sössä havaitaan herkimmin sellaista johtamis-
rooliin kuuluvaa käyttäytymistä, mikä koetaan 
kriittiseksi tai tarpeelliseksi. Sen sijaan tarpeet-
tomampana koettu johtamiskäyttäytyminen voi 
pysyä tutkimuksissa muuttumattomana vain 
siksi, ettei siihen kiinnitetä liioin huomiota. 
Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa johta-
jan rooliin kuuluva kontrolli voi olla tällainen 
tarpeettomampi ja myös huomaamattomampi 
johtamisen piirre, koska kontrollia ei paitsi 
haluta, sitä ei myöskään asiantuntijaryhmässä 
liioin tarvita (Wu et al., in press). 

Roolien sisältö, niiden kriittisyyden ja tar-
kastelujen painopisteet ja suosimiset ovat si-
doksissa kulttuurisiin tekijöihin ja yhteiskunnan 
tilaan. 2010-luvun organisaatiotutkimukses-
sa rooleihin liittyy miltei poikkeuksetta kysy-
mykset sukupuolirooleista, kasvavissa määrin 

myös etnisistä vähemmistörooleista. Schock 
ym. (in press) totesivat tutkimuksessaan, että 
sukupuolirooliin selkeästi sidotut, stereotyyp-
piset piirteet eivät ole toivottuja johtamisessa. 
Johtamispotentiaalia nähtiin eniten työteki-
jöissä, joiden käyttäytyminen oli tasapainossa 
stereotyyppisesti maskuliinisiksi ja feminiini-
siksi ajateltujen piirteiden kanssa. Tasapaino 
eri roolien välillä on nähty keskeiseksi myös 
muissa tutkimuksissa. Sørensenin ym. (2011) 
hoitajajohtajille tehdyn tutkimuksen mukaan 
tasapaino kliinisen työn ja johtamisen välillä 
mahdollisti johtamistöiden toteuttamisen siten, 
että johtaminen ilmenee vakaana, ennakoivana 
toimintana. Toisaalta Koskiniemen ym. (2015; 
2019) tutkimus osoitti, että tasapainottelu kah-
den eri roolin välillä voi johtaa toisen roolin lai-
minlyöntiin, jolloin tasapaino voi horjua. Jotta 
kaksoisroolin erilaisia vaikutuksia ja asettamia 
rajoja voisi käsittää entistä paremmin, tulisi 
ymmärtää, mitä merkitystä kaksoisroolilla on 
johtamiselle kuntaorganisaation eri toimialoil-
la. Käsillä oleva tutkimus pureutuu juuri tähän.

Analyysi

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostuu 19:sta vuosien 2002–
2016 aikana tehdystä suomalaisesta tutkimuk-
sesta, jotka käsittelevät kaksoisroolijohtajuutta 
kuntaorganisaatiossa. Tutkimusaineisto kerättiin 
kesällä 2018 Doria-julkaisuarkistosta löydet-
tävistä Focus localis (entinen Kunnallistieteen 
aikakauskirja) ja Hallinnon tutkimus -lehdis-
tä. Focus localis -lehti oli saatavilla vuosil-
ta 2002–2016 ja Hallinnon tutkimus vuosilta 
2004–2016. Rajaus kyseisiin lehtiin tehtiin sen 
perusteella, että niitä voidaan pitää keskeisinä 
Suomen kuntajohtamista ja yleisesti hallintoa 
käsittelevinä julkaisukanavina. Molemmista leh-
distä tunnistettiin artikkeliabstraktien alustavan 
selailun perusteella useita kaksoisroolijohtajuut-
ta tarkastelevia artikkeleita. Tutkimusaineistoa 
haarukoitaessa tutustuttiin artikkeliabstraktien 
perusteella myös muihin tutkimuskysymystä 
potentiaalisesti sivuaviin kansallisiin artikke-
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lijulkaisukanaviin, kuten Yhteiskuntapolitiikka 
ja Työelämän tutkimus -lehtiin. Näiden lehtien 
artikkeliabstraktien perusteella ei kuitenkaan 
tunnistettu selkeätä linkkiä tutkimuskysymyk-
seen, joten ne jätettiin varsinaisen aineistohaun 
ulkopuolelle.

Artikkelihaussa tutkimuskysymyksiin par-
haiten sopivat käsitteet ”kaksoisrooli”, ”kak-
soisroolijohtajuus/-johtaminen” ja ”substans-
sijohtajuus/-johtaminen” eivät tuottaneet mil-
lään hakutyypillä lainkaan suoria hakutuloksia. 
Näin ollen hakusanoiksi valittiinkin yleisempiä 
sanoja, joiden voitiin olettaa antavan sopivia 
tuloksia. Hakutulosten määrä on merkitty sul-
keisiin. Focus localikseen hakuja tehtiin asia-
sanoilla johtajat (7), johtajuus (5), johtaminen 
(36), identiteetti (4), lähijohtaminen (1), lähie-
simiehet (2), keskijohto (1), paikallishallinto 
(18), julkinen hallinto (24), julkinen sektori 
(16). Avainsanana johtaminen tuotti 55 tulosta. 
Lisäksi vapaalla sanahaulla haettiin ”johtaminen 
AND paikallishallinto” (2), ”johtaminen AND 
julkinen hallinto” (10), ja ”johtaminen AND 
julkinen sektori” (3). Hallinnon tutkimukseen 
hakuja tehtiin asiasanoilla kunnat (17), kunnal-
lishallinto (5), johtajat (9), johtajuus (16), joh-
taminen (52), identiteetti (2), lähijohtajat (1), 
lähiesimiehet (3), paikallishallinto (4), julkinen 
hallinto (31), julkinen sektori (9). Avainsanana 
johtaminen antoi 71 tulosta. Vapaalla sanahaulla 
hakuja tehtiin sanoilla ”johtaminen AND kun-
nat” (4), ”johtaminen AND kunnallishallinto” 
(1), ”johtaminen AND julkinen hallinto” (5), 
”johtaminen AND julkinen sektori” (5).

Kaikki hakutulokset käytiin läpi ja etsittiin 
sieltä ne tutkimukset, jotka jollain tavalla va-
lottivat kaksoisroolissa toimivan johtajan tai 
kaksoisroolijohtajuuden kenttää kuntaorgani-
saatiossa. Kaiken kaikkiaan tällaisia tutkimuksia 
löytyi Focus localiksesta 12 (Hahl-Weckström, 
2005; Ikola-Norrbacka, 2010b; Nyholm, 2008b; 
Ojala, 2004; Ollila, 2009; Ollila & Niskanen, 
2003; Räsänen, 2013; Seppänen-Järvelä & Juth, 
2003; Sinkkonen, 2011; Sinkkonen-Tolppi & 
Viitanen, 2005; Suonsivu, 2014; Tolppi, 2002) 
ja Hallinnon tutkimuksesta 7 (Houni, Ansio 
& Järvinen, 2013; Isosaari, 2009; Jalonen, 

Laihonen & Lönnqvist, 2012; Kujala, 2015b; 
Pynnönen, 2015; Salo, 2014; Tevameri, 2010). 
Mikäli johtamisen kaksoisroolin käsite olisi 
tulkittu toisin kuin tässä tutkimuksessa, esimer-
kiksi painottamalla johtamisen erilaisia rooleja 
tai tilanteita, sopivia tutkimuksia olisi voinut 
löytyä enemmän. Tässä tutkimuksessa haluttiin 
pidättäytyä vain selvästi toimialan professioiden 
asiantuntijuutta ja johtajuutta painottavissa kak-
soisroolitapauksissa, joissa johtaja tekee sekä 
hallinnollista esimiestyötä että subtanssityötä. 
Hakutulokset sisälsivät myös monia kirja-ar-
vosteluja ja muutamia vastaväittäjien lausun-
toja, jotka jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. 
Muutamat valitut tutkimukset olivat lehdessä 
julkaistussa muodossa väitöstilaisuuden lec-
tioita. Näistä haettiin vastaava väitöstutkimus 
analyysin kohteeksi, tosin joissain tapauksissa 
lectio itsessään sisälsi jo huomattavan määrän 
analyysin kannalta sopivaa tietoa.

Analyysimenetelmä

Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä laa-
dullisella sisällönanalyysillä. Siinä aineiston 
pelkistämisen, luokittelun ja teoreettisten kä-
sitteiden luomisen kautta tulokseksi saatiin 
kaksoisroolijohtamisen ilmentymistä ja to-
teutumista avaavat kuvaukset (vrt. Tuomi & 
Sarajärvi, 2009). Analyysi toteutettiin Tuomea 
ja Sarajärveä (2009) soveltaen seuraavien vai-
heiden mukaisesti:

1. Kaikki 19 artikkelia luettiin huolelli-
sesti muutamaan kertaan kokonaiskuvan 
hahmottamiseksi. Kutakin artikkelia koh-
deltiin omana kokonaisuutenaan.

2. Artikkeleista erotettiin tutkimuskysy-
myksen kannalta olennaiset analyysiyk-
siköt epäolennaisista analyysiyksiköistä. 
Jotta olennaisia merkityksiä ei olisi jää-
nyt huomaamatta, tässä vaiheessa ei teh-
ty aineiston erottelua vielä sen mukaan, 
vastaavatko mukaan valikoidut analyysi-
yksiköt tämän tutkimuksen tutkimuskysy-
mykseen. Olennaisena pidettiin sitä, että 
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analyysiyksiköt koskivat kaksoisroolissa 
johtamista. Analyysiyksikkö tarkoitti tässä 
tutkimuksessa yhtä merkityskokonaisuut-
ta, joka saattoi olla lause, virke, muutama 
sana, tai koostua monesta virkkeestä. Se 
on yksikkö, joka pitää sisällään yhden kak-
soisroolijohtamiseen liittyvän merkityksen. 

3. Analyysiyksiköt luettiin läpi ja muo-
dostettiin niitä kokoavat teemat, niin sa-
notut alakategoriat (ks. Taulukko 1), jotka 
kattoivat kaikki kaksoisroolijohtajuuden 
keskeiset merkitykset (ks. Taulukko II). 
Kaiken kaikkiaan alakategorioita muo-
dostui 24 (ks. Taulukko I). Kutakin artik-
kelia jäsensi useampi alakategoria, mutta 
mihinkään eivät sopineet kaikki 24. Kukin 
analyysiyksikkö sijoitettiin vain yhteen, 
sille parhaiten sopivaan alakategoriaan.

Alakategoriat ryhmiteltiin laajempiin luok-
kiin aineistokokonaisuuden jäsentämiseksi. 
Näitä alakategorialuokkia muodostettiin yh-
teensä 12, joihin sisältyi 1–5 alakategoriaa. 
Alakategorialuokkien väliltä etsittiin edelleen 
niitä selittäviä mahdollisimman laajoja ydin-

teemoja, joita kutsuttiin analyysissa yläkate-
gorioiksi. Tällaisia yläkategorioita tunnistettiin 
aineistosta yhteensä neljä. Kaikki alakategori-
aluokat ryhmiteltiin näiden neljän yläkategorian 
alle. Sekä ylä- että alakategorioiden muodos-
tamisen perustana käytettiin niihin sisältyvien 
merkitysten yhteneväisyyksiä. Esimerkiksi ala-
kategorialuokat Asiantuntijuus alalla ja Alan 
ominaispiirteet sijoitettiin yläkategoriaan 
Kaksoisroolijohtamisen professiota koskevat 
edellytykset, sillä vain nämä kaksi alakategori-
aluokkaa ilmensivät suoraan kuntien toimialojen 
ja niissä tarvittavan asiantuntijuuden erityispiir-
teitä. Tuloksiksi muodostuivat neljä yläkategori-
aa, jotka olivat (1) Kaksoisroolissa toimivan joh-
tajan ominaisuudet, (2) Kaksoisroolijohtamisen 
organisatoriset toteutumisen edellytykset, (3) 
Kaksoisroolijohtamisen toimintaympäris-
töä koskevat toteutumisen edellytykset ja (4) 
Kaksoisroolijohtamisen professiota koskevat 
edellytykset. Laajimmat, asiasisällöltään rik-
kaimmat yläkategoriat ovat kaksoisroolijohta-
misen organisatorisen toteutumisen edellytyksiä 
ja professiota koskevia edellytyksiä kuvaavat 
näkökulmat.
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Taulukko I. Kategorioiden esiintymisen yleisyys

Yläkategoria Alakategorialuokka Alakategoria

Kaksoisroolissa toimivan 
johtajan ominaisuudet

(16/19)

Johtajuuden kehittyminen 
(8/19) Johtajuuden kehittyminen

Johtajuuden yksilöllisyys 
(10/19)

Henkilökohtainen kokemus työstä 
ja itsestä työntekijänä

Yksilöllisyys johtamisessa

Kaksoisroolijohtamisen 
organisatoriset toteutumisen 

edellytykset 
(17/19)

Johtamistyön edellytykset 
(9/19) Johtamistyön edellytykset

Rakenteet ja käytännöt (16/19) Rakenteet, strategia ja järjestelmät

Toimintatavat ja käytännöt

Organisaation muutos (7/19) Organisaation historia

Organisaation muutokset

Organisaation ominaispiirteet 
(10/19) Organisaation erityispiirteet

Tehtävien ja linjausten 
pirstaleisuus ja selkeys

Johtamistasojen keskustelu

Organisaation ydintoiminnot 
(09/19)

Organisaation kilpailukyky

Asiakas toiminnan keskiössä

Kaksoisroolijohtamisen 
toimintaympäristöä koskevat 

toteutumisen edellytykset
(14/19)

Toimintaympäristö (14/19) Toimintaympäristön muutos

Tilannesidonnaisuus

Toimintaympäristön asettamat 
rajat, ehdot ja velvoitteet

Kaksoisroolijohtamisen 
professiota koskevat 

edellytykset 
(19/19)

Asiantuntijuus alalla (15/19) Asiantuntijuuden ja ammatilli- 
suuden sisältö ja rakentuminen

Asiantuntijuuden 
tilannesidonnaisuus

Koulutus

Alan ominaispiirteet (14/19) Alan/ammatin erityis- ja 
ominaispiirteet

Alan/ammatin arvot

Alalle sopiva johtajuus (15/19) Alalle/ammattiin sopiva johtajuus

Alan nykyinen tila (6/19) Ympäristön/yhteiskunnan 
vaikutus alaan

Alan/ammatin historia
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Taulukko II. Esimerkki alakategorian ”Organisaation historia” merkityksistä

Tutkimusaineisto Merkitys

Nyholm, 2008 Kuntaorganisaation historia elää nykyisinkin työskentelyyn vaikuttavien 
hierarkkisten rakenteiden muodossa.

Hahl-Weckström, 2005 Sairaalaorganisaation historiasta nousevaa professiosidonnaisuutta ja 
monia perinteitä ei useinkaan kyseenalaisteta

Seppänen-Järvelä & Juth, 
2003

Asiantuntijaorganisaatiossa organisaation historian kuona, kuten 
reviiriajattelu, ei vaikuta läheisimpiin ihmissuhteisiin. Muissa suhteissa 
vanhakantaiset reviirirajat ja kilpailu kuitenkin elävät.

Sisällönanalyysi toteutetaan muiden laadullisten 
analyysimetodien (ks. esim. Koskiniemi ym., 
2019) tapaan tekijäänsä sidottuna eikä analyy-
sia ja tuloksia voi näin ollen toistaa täydellisesti 
toisen tekijän toimesta. Vaikka tutkimusaineis-
ton tulkintaa pyrittiin välttämään, esimerkiksi 
analyysiyksikön määrittäminen eli yhden mer-
kityksen löytäminen sisältää ja edellyttää huo-
mattavaa intuitiivista otetta (vrt. esim. Perttula 
1998). Analyysi on pyritty kuvaaman niin täs-
mällisesti ja läpinäkyvästi, että jokainen lukija 
näkee ja ymmärtää tulosten syntymistavan as-
kel askeleelta etenevänä prosessina. Aineiston 
keskeisenä luotettavuuden kriteerinä on siten 
sisäinen johdonmukaisuus, joka tarkoittaa tässä 
tutkimuksessa sitä, että tuloksina esitettävien 
yläkategorioiden muodostamisen perusteet ovat 
havainnollisesti ja vaiheittain tutkimuksen luki-
joiden todennettavissa. Toisena luotettavuuden 
kriteerinä on pidetty sitä, että tuloksina esitet-
tävät neljä yläkategoriaa ovat toisiinsa nähden 
sisällöllisesti erottelevia. Viimeisenä luotetta-
vuuden kriteerinä on aineiston hyödynnettä-
vyys kuntaorganisaatioissa, eli muodostetuilla 
tuloksilla tulee olla merkitystä sekä johtamisen 
kaksoisroolitutkimuksen että käytännön kehit-
tämisen kannalta.

Kaksoisroolijohtajuus on ilmiönä monimut-
kainen, koska useinkaan johtamista ei mielletä 
eikä näin ollen esitetä tutkimuksissa kaksois-
roolissa tapahtuvana johtamisena, vaikka se sitä 
olisikin. Esimerkiksi johtavaa sosiaalityönteki-
jää tai ylilääkäriä, joka tekee sekä asiakastyötä 
että hallinnollista johtamistyötä, voidaan tutki-

muksessa kutsua vain esimieheksi tai johtajaksi. 
Kaksoisrooli ilmenee siten tutkimuksissa osit-
tain ”piilevänä”. Tutkimusaineistossa konteks-
tia on pitänyt lukea laajemmin, jotta on voitu 
varmistua siitä, että kaksoisroolissa toimivien 
henkilöiden rooleihin todella sisältyvät sekä 
toimialan profession substanssiasiantuntijuu-
den että johtamisasiantuntijuuden ulottuvuudet. 
Aineiston tekstiä pidemmälle seuratessa asia 
on yleensä paljastunut yksiselitteisesti, vaik-
kei kaksoisroolista suoraan olisi puhuttukaan. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa koskevassa 
aineistossa on todettu jossain vaiheessa sivulau-
seessa tai ikään kuin ohimennen, kuinka lähiesi-
mies tekee myös asiakastyötä. Tämä asia näyt-
täytyy aineistossa usein niin itsestään selvänä 
asiana, ettei sitä ole nostettu tarkemmin esille.

Kaikki analyysissa muodostetut neljä ylä-
kategoriaa selittävät osaltaan kaksoisroolissa 
toimimisen merkitystä johtamiselle kunnan eri 
toimialoilla. Näiden neljän yläkategorian sisäl-
löt esitellään kohdittain seuraavassa Tulokset-
osiossa. Ensimmäinen tulosluku valottaa kak-
soisroolissa toimivan johtajan yksilöllisiin omi-
naisuuksiin kohdistuvia oletuksia ja vaatimuk-
sia. Sen jälkeen tarkastellaan, millaisia organi-
satorisia edellytyksiä kaksoisroolijohtamiselle 
voidaan asettaa ja kuinka nämä edellytykset 
toteutuvat. Kolmas tulosluku pureutuu kaksois-
roolijohtamisen toimintaympäristöä ja neljäs 
professiota koskeviin edellytyksiin. Aineistosta 
otetut suorat lainaukset havainnollistavat ja sy-
ventävät keskeisimpiä tuloksia.
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Tulokset

Kaksoisroolissa toimivan 
johtajan ominaisuudet

Tutkimusaineiston mukaan onnistuneen esimies-
työn lähtökohtana on oman työn merkityksen 
ymmärtäminen, johon sisältyy kokemus itsestä 
suhteessa työhön. Johtamisosaamisen perustan 
näyttääkin muodostavan ihminen ammattihen-
kilönä ja persoonana. Johtajuuteen kasvu voi 
silti tutkimusaineiston mukaan kehittyä monia 
eri teitä; jotkut kokevat syntyvänsä johtajaksi, 
toiset pohjaavat työnsä kutsumukseen, sitoutu-
miseen ja sisäiseen intuitioon. Toisilla työhön 
ryhtyminen on sattumaa, toisilla suunnitelman 
mukaan toimimista. Johtajuuteen kasvu tapah-
tuu kuitenkin aina työn tekemisen myötä ja 
suhteessa muihin, mikä korostuu seuraavissa 
katkelmissa:

”Monissa johtamisteorioissa oletetaan joh-
tajan olevan kykenevä valitsemaan par-
haan vaihtoehdon ja tekemään päätökset. 
Kunnallisen terveydenhuollon todellisuus 
voi olla käytännössä hieman toinen: valta 
on sittenkin rajallista, on johdettava ”tässä 
ja nyt”…” (Ollila & Niskanen, 2003, s. 27)

”Oman taiteilija-ammatin identiteetti mää-
rittää haastatteluissamme (tutkijoiden ke-
räämä aineisto) monessa tapauksessa voi-
makkaasti identiteettiä teatterinjohtajana, 
ja omaa johtamistyyliä perustellaan omalla 
taiteilija-ammatilla ja siihen liittyvillä per-
soonallisuuden piirteillä” (Houni, Ansio & 
Järvinen, 2013, s. 222)

Edellisissä katkelmissa korostuu havainnolli-
sesti, kuinka jotkut johtajista näkevät johtamis-
työn tilanteen mukaan kehittyvänä, ympäristön 
kanssa vuorovaikutteisena toimintana (ylempi 
katkelma), kun taas osa johtajista korostaa joh-
tamistyön taustalla olevia pysyvämpiä, henki-
lökohtaisiin ominaisuuksiin ja mieltymyksiin 
sidoksissa olevia tekijöitä (alempi katkelma). 
Tämä jännite johtamistyön ja henkilökohtais-

ten arvojen välillä kytkeytyy erityisesti johtajan 
autenttisuuteen, jonka kriteerien suhteen tut-
kimusaineistossa on selkeästi eroavaisuuksia.

Johtamista määrittävinä tekijöinä korostuvat 
tutkimusaineistossa sekä yksilö, ammatti että 
organisaatio. Mainitut kolme tahoa näyttäyty-
vät autenttisuuden haasteina erityisesti silloin, 
kun pyritään arvojen mukaiseen toimintaan:

”Esimiehellä on myös oma henkilökohtai-
nen arvomaailma … Hoitotyön esimiesten 
arvioissa riippumattomuus ei sovellu am-
mattiarvoihin yhtä hyvin kuin ylilääkärit 
arvioivat sen soveltuvan omiin ammatti-
arvoihinsa … Ylilääkärit kokevat tekevän-
sä merkitsevästi useammin omiin arvoihin 
sopivaa työtä verrattuna hoitotyön esimie-
hiin” (Ikola-Norrbacka, 2010a, s. 60–61, 
125 & 178)

Edellisissä katkelmissa korostuu näkökulma, 
jonka mukaan johtamistyön autenttisuus on 
vahvasti sidoksissa toimialan professioihin. 
Eri toimialojen professioihin kiinnittyvien ar-
vojen mukaan toimiminen vaikuttaakin olevan 
tietynlaista luksusta, johon joillakin toimialo-
jen johtamistyötä tekevillä näyttää olevan sel-
keä pääsy tai oikeus, toisilla välttämättä ei. 
Olennaista koko aineistossa vaikuttaa kuiten-
kin olevan se, etteivät johtajan henkilökohtai-
set arvot saa olla räikeässä ristiriidassa työn 
sisältöihin nähden. Esimerkiksi tehokkuuteen 
pyrkiminen hoitotoiminnan laadun kustannuk-
sella vähentää tärkeäksi koetun työn tekemisen 
mielekkyyttä. Johtajan henkilökohtaiset arvot 
sävyttävät johtamista ja tekevät siitä tekijänsä 
näköisen, vaikka samaan aikaan kulttuurin ja 
ammatin mukana tulevat arvot, kuten kollegiaa-
lisuus tai jatkuva kehittäminen, kuuluvat miltei 
väistämättä myös esimiestyöhön.

Kaksoisroolijohtamisen 
organisatoriset toteutumisen 
edellytykset

Kaksoisroolissa toimivien johtajien työn edelly-
tykset ovat joskus hämärärajaiset. Esimerkiksi 
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sosiaali- ja terveysalalla nimikkeet ja tehtävä-
kokonaisuudet vaihtelevat kunnittain, kuten 
myös alan eri ammattiryhmien koulutusasteet 
ja koulutusväylät. Lisäksi virkanimikkeet eivät 
välttämättä kerro johtamisen tasosta. Ongelmia 
syntyy, kun ei ole selvää, kuka koordinoi ja 
suunnittelee toiminnan kokonaisuutta, nyt ja 
tulevaisuudessa. Professioiden väliset jännit-
teet liittyvätkin usein työnkuvaan ja epäsel-
vyyteen siitä, kuka päättää mistäkin – vallan 
määrä on näkökulmaan ja tilanteeseen sidot-
tua. Kaksoisroolijohtajuus toisaalta vähentää 
hierarkkisuutta tehden esimiehestä osan työ-
porukkaa, mutta toisaalta voi lisätä hierarkkisia 
rakenteita esimiesten määrän kasvun myötä. 
Määrän kasvu voi johtua esimiestyöhön laite-
tusta vain osittaisesta työajasta. Hierarkkisuuden 
ilmeneminen ja sen muokkaaminen vaativatkin 
monitahoista tarkastelua:

”… lähijohtajat itse kokevat asemansa sään-
nöillä ja määräyksillä rajatuksi, kun taas 
henkilökunta arvioi asemassa olevan run-
saasti liikkumatilaa.” (Isosaari, 2009, s. 11)

”… paikallistasolle kohdistuvissa ja siellä 
tehtävissä uudistuksissa huomio on kiinnitet-
tävä myös hierarkkisten rakenteiden ja toi-
mintatapojen uudistamiseen, koska niillä on 
merkitystä organisaatiomuutosten onnistu-
misen … kannalta” (Nyholm, 2008b, s. 217)

Edellisten katkelmien perusteella vaikuttaa 
selvältä, että menestyminen kaksoisroolissa 
vaatii johtajalta huomattavaa organisatorista 
joustavuutta. Tehtävänimikkeisiin perustuvat 
määritykset ovat tällöin lähtökohdiltaan liian 
jäykkiä tai yleisiä tavoittamaan tilannekoh-
taisesti vaihtelevaa johtamisasiantuntijuutta. 
Tutkimusaineiston perusteella näyttääkin siltä, 
että kaksoisroolissa toimivan johtajan tulee tie-
dostaa työympäristöä koskeva regulaatioperusta, 
mutta samalla ottaa huomioon myös työnteki-
jöiden kokemusmaailma erilaisissa tilanteissa. 
Tutkimusaineistossa hallinnon merkitykselli-
syys, painotukset ja siihen sitoutuva toiminnan 
ryhmittely vaihtelevat myös organisaatioittain ja 

toimialoittain. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon 
merkitys korostuu tutkimusaineistossa enem-
män pienissä kuin suurissa kunnissa. Suurissa 
asiantuntijaorganisaatioissa, kuten sairaalaor-
ganisaatiossa, prosessit sitovat monia tasoja ja 
ryhmiä yhteen, joka vaatii ilmiöiden monialaista 
ymmärrystä. Samalla sairaaloissa johtamisen 
rakenteet ja hoitotyön perinteet kuitenkin ko-
rostavat yksittäisten professioiden merkitystä 
ja asemaa.

”… keskijohdossa ja erityisesti erikoissai-
raanhoidossa ilmenee usein merkittävää 
epäselvyyttä siitä, johdetaanko kokonaisia 
organisaatioita ja prosesseja vai kohdistuu-
ko johtaminen vain oman ammattikunnan 
johtamiseen ja sen osuuteen prosesseissa” 
(Tevameri, 2010, s. 228). 

Vaikka edellä kuvatut tilannekohtaiset teki-
jät asettavat vaatimuksia johtamisen kaksois-
roolissa toimimiselle, johtamistyötä on hy-
vä ymmärtää myös yleisempänä toimintana. 
Tutkimusaineistossa esimerkiksi johtamiskou-
lutukset ovat olennaisia etenkin kaksoisrooli-
johtamista suosivilla aloilla, koska näillä aloilla 
johtamistyö voi jäädä usein tärkeämmäksi koe-
tun substanssityön jalkoihin, ellei johtamisnä-
kökulmaan kiinnitetä koulutuksella erityistä 
huomiota. Toisaalta tutkimusaineistossa mikään 
koulutus ei näytä itsessään takaavan johtamis-
taitojen kehitystä.

” …johtamiskoulutuksella ei saavutettu niil-
le asetettuja tavoitteita, mikäli esimiehen 
valmiudet eivät olleet riittäviä koulutukses-
sa saadun tiedon omaksumiseen.” (Kujala, 
2015b, s. 356).

”Johtamiskoulutuksella todettiin olevan po-
sitiivisia vaikutuksia tiukan professiosidon-
naisuuden vapautumiseen työyhteisökysy-
myksissä…” (Hahl-Weckström, 2005, s. 34). 

Edellisten sitaattien perusteella koulutus näyt-
täisi vaativan johtajilta oikeanlaista asennetta ja 
valmiuksia. Koulutuksen onnistuminen on tutki-
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musaineistossa sidoksissa myös siihen, kuinka 
havainnollisesti toteutus on kyetty nivomaan 
käytännön työtilanteisiin. Tutkimusaineiston 
perusteella kaksoisroolissa työskentelevä joh-
taja voi esimerkiksi joko vahvistaa tai väljentää 
reviiriajattelua omalla esimerkillään jokapäi-
väisessä arjen johtamisessa. Edellä kuvatun 
kaltaisen toiminnan tärkeydestä huolimatta 
vuorovaikutus asiantuntijaorganisaatiossa on 
jokseenkin vähäistä ja osaamisen jakaminen 
rajallista. Tämä taas on isku organisaation kil-
pailukyvylle, joka muodostuu tutkimusaineis-
tomme perusteella juuri asiantuntijoiden eri 
osaamisalueiden sisällöltään moniulotteisesta, 
rikkaasta yhdistelmästä. 

Kaksoisroolissa toimivien lähiesimiesten 
ja johdon maailmat voivat olla kaukanakin toi-
sistaan; työyhteisöissä työ tapahtuu asiakkaan 
lähtökohdista, mutta johto toimii pääasiassa 
organisaatiolähtöisesti. Tutkimusaineiston pe-
rusteella näyttää siltä, että organisaation johdon 
tehtävissä vaaditaan laaja-alaista osaamista, kun 
taas asiantuntijoiden ammatillisella uralla ete-
neminen tapahtuu kapea-alaisen erikoistumisen 
kautta. Toisinaan organisaation ylimmän johdon 
päätöksissä, esimerkiksi säästötoimenpiteiden 
yhteydessä, ei lähiesimiesten näkökulmasta 
huomioida aina riittävästi arjen työkäytäntöjä.

”Organisaatiossa on vanhakantaisia revii-
rirajoja … Omassa ryhmässä asiantuntijat 
kokivat vuorovaikutuksen hyväksi. … Kun 
mennään ryhmän ulkopuolelle, asiat muut-
tuvat ja vanhat rajat astuvat esille estäen 
avointa yhteistyötä.” (Seppänen-Järvelä & 
Juth, 2003, s. 206)

”Toimintaympäristön ja vaatimusten muu-
tokset ymmärrettiin, mutta … edelleen van-
hus oli tarpeineen sama. Vanhuksen välitön 
hoitotyö ja kohtaaminen on lähiesimies-
ten mukaan tärkeämpää kuin muut työt.” 
(Suonsivu, 2014, s. 277).

Edellä kuvatut katkelmat viittaavat siihen, että 
asiakas kyllä nähdään organisaatioissa kaiken 
toiminnan perustana. Kaksoisroolissa toimivan 

johtajan toimialan professiota koskeva substans-
siasiantuntijuus näyttäisi tukevan asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtämistä. Asiantuntijoiden työn 
kapea-alaisen kohdistumisen vaarana kuitenkin 
on, että kukaan ei huomioi asiakkaan tilannetta 
kokonaisvaltaisesti. Jotta laaja-alaisuus voisi to-
teutua, kaksoisroolissa toimivan johtajan tulisi 
kyetä tässä kohdin irrottautumaan edustamaan-
sa ammattiryhmää koskevasta asiantuntijan 
roolistaan ja tarkastelemaan asiakasprosessia 
myös laajemmin. 

Kaksoisroolijohtamisen 
toimintaympäristöä koskevat 
toteutumisen edellytykset

Toimintaympäristön rakenteellisten muutosten 
kiivaus ja vaativuus sekä tarpeellisten johtamis- 
ja toimintamallien muutokset asettavat haasteita 
jokaiselle organisaation tasolle. Johtamistyön 
keskeinen tehtävä on mahdollistaa työntekijöille 
työn tekeminen. On huomattava, että johtaminen 
tapahtuu usein ”tässä ja nyt” – henkilöstöjoh-
tamisen tai operatiivisen johtamisen tilanteita 
ei useinkaan voida siirtää myöhemmäksi, vaan 
johtamistoiminnoilla on välitön vaikutus työn-
tekijöihin. Tutkimusaineistossa kaksoisroolissa 
toimivien lähijohtajien merkitys korostuu erityi-
sesti muutostilanteissa silloin, kun he toimivat 
esimerkkeinä, joihin työntekijät voivat samais-
tua. Erityisesti lähijohtajat pyrkivät myös itse ak-
tiivisesti samaistumaan työntekijöiden asemaan 
muutostilanteissa. Kaaoksen tai muutoksen kes-
kellä parhaalta vaihtoehdolta voi usein vaikuttaa 
pitäytyminen vanhoissa päätöksentekomalleissa, 
-prosesseissa ja rakenteissa. Tällainen tilanne 
haastaa professioonsa sitoutuneen johtajan toi-
mimaan ammattialansa rajojen yli:

”Terveydenhuollon perinteiset organisaa-
tiomallit … ovat joutuneet antamaan tilaa 
tulosajatteluun perustuvalle rakenteelle ja 
johtamiselle. Seurauksena on ollut tehtä-
vien siirtäminen yksiköiden tasolle, mikä 
on tuonut lähijohtamisen keskeiseen ase-
maan.” (Isosaari, 2009, s. 3).
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Johtajana oleminen kahdessa maailmassa ja 
kahden maailman – työnantajan ja työntekijän 
– välillä on paitsi haastavaa myös erilaisia tul-
kintakehyksiä tarjoava tila. Esimerkiksi ristirii-
taan tai haasteelliseen tilanteeseen joutuessaan 
johtaja voi kokea puolustusmekanismina itsensä 
tilanteessa, jossa hän ei ole kritiikin kohteena. 
Kohdatessaan kritiikkiä henkilöstön taholta 
johtaja voi kokea esimerkiksi yhteiskunnan 
sääntöjen ja normien säätelevän hänen toimin-
taansa johtajana, jolloin säännöt estävät häntä 
keskittymästä henkilöstön ilmaisemiin tarpei-
siin. Oma työyhteisökin voi olla arvaamaton 
siten, että johtamisroolia ja toisaalta substanssin 
edustajaa koskevaa roolia koskevat odotukset 
näyttäytyvät keskenään ristiriitaisina tai toisi-
naan epäselvinä.

”Teatterinjohtajan auktoriteetti ei useinkaan 
ulotu niihin taiteellisiin prosesseihin, jois-
sa tämä ei ole itse mukana. Yhtäältä teatte-
reissa korostetaan ohjaajien ja työryhmien 
autonomista asemaa, kuitenkin toisaalta … 
painottuu teatterinjohtajan oma taiteellinen 
tausta ja sen tuoma kompetenssi” (Houni, 
Ansio & Järvinen, 2013, s. 222)

Samalla kun asiantuntijatyö erikoistuu, pirstou-
tuu ja etsii vastauksia yhä tarkkarajaisempiin 
kysymyksiin, yhteiskunnan ongelmat monimut-
kaistuvat. Vaikka asiantuntijuudelle lyödään yhä 
tarkempia rajoja, asiantuntijatyöltä edellytetään 
ratkaisuja, jotka eivät sijoitu perinteisesti, or-
ganisaatioalakohtaisesti rakentuneen asiantun-
temuksen reviireille. Tutkimusaineistossamme 
ratkaisua edellä kuvattuun haasteeseen on etsitty 
moniammatillisuudesta, jonka on ajateltu laa-
jentavan paitsi näköalaa myös käytössä olevaa 
toimintakenttää:

”Vastaukseksi esitetty moniammatillisuus 
edellyttää asiantuntijuuden rajoja ylittävän 
näkökulman nostamista yhdeksi tärkeäksi 
kehittämisen perustaksi. Rajojen ylittämi-
nen edellyttää konkreettista toimintaa, yh-
teisiä kokeiluja, yhteisiin tilanteisiin me-
noa, siirtymistä työskentelemään toisen “re-

viirille” jne.” (Seppänen-Järvelä & Juth, 
2003, s. 202)

Moniammatillisuudessa erilaiset tavat toimia 
on nähty rikkautena, ei uhkana. Tällöin pyrki-
myksenä on suhtautua eri ammatteja edustaviin 
työntekijöihin avoimesti positiivisella ihmiskä-
sityksellä välttäen samalla muita ihmisiä koske-
via valmiita ennakko-oletuksia. Tässä positii-
viseen ihmiskäsitykseen sisältyy professioiden 
ja ammatillisten suhteiden kunnioittaminen, 
jolloin uudistamistoimenpiteillä sekä perus-
toiminnan tehostamisella voi olla myönteinen 
yhteys. Alalla, jossa reviiriajattelulla on pitkä 
historia, positiivisen ihmiskäsityksen omaksu-
minen vaatii johtajalta rohkeutta.

Kaksoisroolijohtamisen professiota 
koskevat edellytykset

Tietyn substanssin vahva hallitseminen ja sil-
le rakentuva asiantuntijuus ovat professioiden 
ydintä ja käyttäytymisen keskeisimpiä selittä-
jiä. Esimerkiksi terveydenhuollossa sellaista 
ammatillista pätevyyttä, joka sulkee sisäänsä 
toimivallan ja kelpoisuuden toimia määrite-
tyssä terveydenhuollon toimintaympäristössä, 
voidaan arvioida suoritetun tutkinnon kautta. 
Johtamisessa professionaalisuus korostuu, kos-
ka johtajilla on perinteisesti ollut joko hoitotie-
teellinen tai lääketieteellinen tausta ja koulutus. 

Substanssityön merkitystä johtamisessa 
voidaan hahmottaa eri näkökulmista. Yhtäältä 
substanssityö on merkittävä johtajuuteen päte-
vöittävä tekijä: organisaatiota voi johtaa vain 
prosesseja sisältäpäin tunteva henkilö – vain 
johtajan oma osaaminen ja ymmärrys substans-
sista mahdollistaa riittävän uskottavuuden subs-
tanssia koskevissa päätöksissä ja näkemyksissä. 
Toisaalta substanssityön tekeminen tarjoaa kon-
taktin henkilökunnan arkimaailmaan ja työn pro-
sesseihin tukien näin johtajuutta. Asiantuntijan 
osaamisesta suuri osa on hiljaista tietoa, joka 
pohjaa paitsi substanssitiedon syvälliseen tun-
temiseen ja profession arvojen omaksumiseen, 
niin myös vahvaan, laaja-alaiseen kokemukseen 
työyhteisössä. Kaksoisroolissa toimivan johta-
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jan johtamistoiminnot eivät välttämättä pohjaa 
vastaavan tasoiseen johtamisalan kokemuksesta 
syntyneeseen intuitioon ja johtamistyön arvoi-
hin, jolloin johtamista voidaan ajatella ensisi-
jaisesti professionaaliseen kokemukseen poh-
jaavana toimintana. Huomionarvoista on, ettei 
professioiden ja ylimmän hallinnon arvoissa ole 
useinkaan ristiriitaa tai edes eroja; tutkimusai-
neistomme perusteella samojen arvojen toteu-
tuminen niin hallinnossa kuin substanssityössä 
edistää hyvän työn tekemistä kummassakin:

”Asiantuntija toimii hyvin pitkälle intuition-
sa ja kokemustensa kautta syntyneiden malli-
en pohjalta. Ne puolestaan perustuvat teori-
an ja faktatiedon syvälliseen tuntemukseen” 
(Seppänen-Järvelä & Juth, 2003, s. 201).

”Ne arvot, mitkä koetaan tärkeiksi Suomen 
julkisen hallinnon ja palvelun arvoina, koe-
taan tärkeiksi myös profession näkökannal-
ta.” (Ikola-Norrbacka, 2010a, s. 175).

Edellä kuvattu arvojen yhteneväisyys näyttää 
tutkimusaineistossamme puolestaan asettavan 
määrätynlaisia kriteereitä johtamiselle, kuten 
seuraavat katkelmat osoittavat: 

” …ettei asiantuntijaorganisaatio välttämät-
tä tarvitse ”erillistä” Osaamisen Johtamista, 
vaan olennaista on pystyä hyödyntämään 
osaamisnäkökulma osana … strategista 
ja operatiivista johtamista.” (Seppänen-
Järvelä ja Juth, 2003, s. 207),

”On kyettävä ymmärtämään persoonalli-
suuksia, joiden työn sisältö ei välttämättä 
asetu normatiivisiin rakenteisiin…” (Houni, 
Ansio & Järvinen, 2013, s. 217).

Edellä kuvatut katkelmat viittaavat siihen, että 
kaksoisroolissa toimivan esimiehen on kyettävä 
ymmärtämään asiantuntijatyön sisältöä, jotta 
hän pystyisi asettamaan organisaatiolle johta-
mistavoitteita. Tämäkään ei tosin vaikuta vielä 
riittävän, vaan näyttää siltä, että esimiehen on 
myös kyettävä ymmärtämään johtamansa alan 

työntekijöitä ihmisinä ja heidän henkilökohtai-
sia ominaisuuksiaan.

Tutkimusaineistossamme eri aloilla on vaih-
televia käsityksiä siitä, tulisiko johtajan olla 
ennemmin substanssipuolen asiantuntija vai 
johtamisen asiantuntija. Yksittäisen alan sisällä 
eroja painotuksissa tuo myös organisaatioiden 
tai työyhteisöjen koko; usein pienemmissä or-
ganisaatioissa johtamistehtävät on helpompaa 
kytkeä muihin tehtäviin kuin isoissa organisaa-
tioissa. Lisäksi kaksoisroolijohtajuuden hyväk-
syttävyyttä määrittää vallitseva aika ja kulttuuri, 
mitä seuraava katkelma ilmentää:

”Pedagogisen ja hallinnollisen johtamisen 
välinen rajanveto on suomalaisessa koulun-
johtamiskirjallisuudessa ollut keskeinen tee-
ma 1990-luvulle saakka … strategista johta-
misroolia, joka arvioitiin sitä tärkeämmäksi, 
mitä suuremmasta oppilaitoksesta oli kyse. 
Opettajarooli korostui pienissä oppilaitok-
sissa.” (Ojala, 2004, s. 204).

Tämä sama perusperiaate näkyy tutkimusai-
neistossamme kauttaaltaan. Mitä suuremmaksi 
organisaatio kasvaa, sitä enemmän ammattijoh-
tajuuden tarve korostuu. Opetusala kuvaa tätä 
periaatetta tutkimusaineistoomme sisältyvistä 
aloista osuvimmin, sillä koulujen koot vaihte-
levat huomattavan paljon.

Diskussio

Tämä tutkimus on osoittanut kaksoisroolissa 
toimimisen merkityksen avautuvan kuntien eri 
toimialojen johtamistoiminnalle neljästä eri nä-
kökulmasta. Tutkimusaineisto asettaa oletuksia 
ja vaatimuksia kaksoisroolissa toimivan johtajan 
yksilöllisille ominaisuuksille, organisatorisille 
tekijöille, toimintaympäristölle ja professiol-
le. Organisaatiota ja professiota voidaan pitää 
kaksoisroolissa johtamisen kannalta merkittä-
vimpinä tekijöinä, sillä ne tarjoavat kaksoisroo-
lijohtamiselle sisällöt, säännöt ja rajat. Kunta 
on tyypillisen monisegmenttinen ja komplek-
sinen organisaatio, joka toimintaympäristönsä 
ja tehtäväkirjonsa vuoksi luo moniosaamisen 
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tasapainovaateita ja suorastaan paradokseja 
kehittämiseen (mm. Puustinen & Hanén 2018; 
Hyyryläinen ym. 2018). Tutkimusaineisto piir-
tääkin kuntaorganisaatiosta moniulotteisen ku-
van, joka yhtäältä vaatii monenlaista joustoa 
kaksoisroolissa toimivalta johtajalta, mutta 
toisaalta tarjoaa vain rajatusti mahdollisuuk-
sia kaksoisroolin toteuttamiseen. Vastaavasti 
profession merkitys painottuu tutkimusaineis-
tossa kauttaaltaan ja poikkeuksetta, mitä voi-
daan pitää merkittävänä tuloksena. Profession 
korostuminen viestii tulosten mukaan vahvasti 
siitä, että kaksoisroolissa tapahtuva johtaminen 
on pääsääntöisesti täsmäjohtamista eli juuri 
kyseiselle ammattiryhmälle ja sen harjoittajil-
le sopivaa, ammatin erityispiirteet huomioivaa 
johtamista. Professionäkökulmasta johtamista 
voidaan pitää myös edunvalvontana, jolloin kak-
soisroolissa toimivan johtajan voidaan olettaa 
myös turvaavan edustamansa ammattiryhmän 
etuja. Edunvalvontanäkökulma voi muodos-
tua riskiksi erityisesti tutkimusaineistossa tun-
nistetun moniammatillisuuden vaatimukseen 
nähden. Mikäli kaksoisroolissa toimiva johtaja 
kokee vahvasti edustavansa tiettyä professiota, 
mahdollisena vaarana on, että tämän profession 
aseman ylikorostuu moniammatillisessa yhtei-
sössä. Kokonaisuutena tasapainotilan löytämis-
tä kaksoisroolissa voidaan pitää haasteellisena 
tehtävänä. 

Kaksoisroolijohtamisen käsitteellinen ja 
siten myös sen merkitysten tarkastelun taso 
vaihteli paljon tutkimusaineistona olleissa ar-
tikkeleissa. Koska useissa ammateissa kaksois-
rooli sisältyy johtajuuteen automaattisesti, sen 
merkityksiä ja sisältökokonaisuuksia eritellään 
harvoin – tutkimuksen kohteena on usein käsit-
teellisesti johtaminen, mutta sisällöllisesti hy-
vinkin pitkälti kaksoisroolijohtaminen. Olemme 
omalla tutkimuksellamme tuoneet käsitteelli-
sesti näkyväksi kaksoisroolijohtamisen mer-
kityksiä niille keskeisistä näkökulmista. Näin 
täydennämme omalta osaltamme kaksoisrooli-
johtamisen käsitteellistä kenttää. Usein tutkimus 
kaksoisroolijohtajuudesta näyttää painottuvan 
Suomen tavoin koulutuksen ja terveydenhuol-
lon aloille – ainakin näiden alojen johtamis-

tutkimuksessa kaksoisroolijohtajuuden piirteet 
ovat selkeimmin löydettävissä. Opettajien joh-
tajuutta ja sen kehittymistä tutkineet Sinha ja 
Hanuscin (2017) löysivät erityisesti opettajan 
itsensä ohjaavan omaa toimintaansa ja omaa 
kehittymistään johtajana. Keskeiseksi tekijäksi 
nostettiin johtajan näkökulman kautta myös vuo-
rovaikutus ympäristön kanssa ja se, kokevatko 
ympärillä olevat kollegat opettajan johtajana 
vai eivät. Näin ollen kaksoisroolijohtajuuden 
vaikuttavuus sekä itseen että muihin määräytyy 
pitkälti ei niinkään formaalin esimiesaseman 
kautta, vaan työssä tärkeiksi koettujen ihmisten 
kautta. Esimerkiksi Vakkala ja Syväjärvi (2012) 
korostavat psykologisten sopimusten johtamisen 
ja ihmisläheisen kohtaamisen näkökulmasta, 
kuinka kuntamuutoksissa korostuvat ihmisen 
arvostus ja kunnioitus, koettu tasapuolisuus ja 
oikeudenmukaisuus sekä osallisuus ja läsnäolo. 
Näiden merkitys on suuri, ollen tärkeitä tavoit-
teita ja arvoja johtamiselle. 

Johtajuuden ja johtajanaseman ilmenemi-
sen sosiaalista luonnetta on korostettu laajem-
minkin 2010-luvun johtamisteorioissa (esim. 
DeRue & Ashford, 2010; Steffens ym. 2014). 
Käsillä oleva tutkimus tuo sosiaalisen luonteen 
ymmärtämiseen sekä toimintaympäristön että 
ammattialan näkökulmat. Vain niihin suhteutet-
tuna organisaation toimintaa ja siinä tapahtuvaa 
kaksoisroolijohtajuutta on mahdollista ymmär-
tää ja perustella – ja nähdä syyt kaksoisroolijoh-
tajuuden tarpeellisuudelle. Organisaation ja sen 
rakenteiden vaikutus kaksoisroolijohtamiseen 
taas tulee esille Marshallin (2012) tutkimukses-
sa, jossa oppilaitosten keskijohdon näkemysten 
mukaan oppilaitosorganisaatioiden rakenteet 
voivat hankaloittaa lähijohtamista. Tämä konk-
retisoituu tilanteissa, joissa johtajan vastuulla 
on asioita tai muutoksia, joiden työstämiseen 
ei kuitenkaan ole valtaa (emt.). Organisaation 
rakenteet ja käytännöt nähtiin kaksoisroolijoh-
tajuutta määrittävänä tekijänä ja osittain siihen 
kuuluvana ongelmana myös käsillä olevassa tut-
kimuksessa. Roolien, työtehtävien ja vastuiden 
epäselvyydet niin yksittäisten työntekijöiden 
kuin professioiden välillä näyttäytyvät näin 
asiantuntijaorganisaation haasteina samaan ai-
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kaan kun asiantuntijuuden monipuolisuus ja rik-
kaus ovat kyseisen organisaation kilpailuetuja.

Käsillä olevan tutkimuksen näkökulmat 
kaksoisroolijohtajuuteen ovat hyvin samansuun-
taiset kuin Sienkiewicz-Malyjurek (2016) on 
esittänyt julkisen turvallisuusalan johtamistutki-
muksessaan. Profession vaikutusta Sienkiewicz-
Malyjurek (2016) ei erikseen mainitse johtajuut-
ta selittävänä ja määrittävänä tekijänä, joskin 
ammattiala on sisällytettynä muihin näkökul-
miin. Sienkiewicz-Malyjurek (2016) erottaa toi-
sistaan ihmisiin yksilöinä sidotut tekijät, kuten 
johtajan ja alaisten piirteet ja heidän väliset suh-
teet, ja johtajuutta muutoin määrittävät tekijät, 
jotka hän on jakanut organisaation sisäisiin ja 
ulkopuolisiin, toimintaympäristön tekijöihin. 
Ihmisiin yksilöllisesti sidottujen ja muiden joh-
tajuutta määrittävien tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta syntyy hänen mukaansa johtamistoiminnan 
pääpiirteet, joita ovat kompleksisuus, jakaminen 
ja yhteistyö (emt., s. 120). Kyseinen tutkimus 
koskettaa monien eri alojen yhteistyötä ja onkin 
siksi verrattavissa isoon sairaalaorganisaatioon, 
jossa monen eri alan edustajat työskentelevät 
samaa päämäärää kohti. 

Kaksoisroolissa toimivalle, vahvan ammat-
ti-identiteetin omaavalla johtajalle juuri yhteis-
työ ja tiedon jakaminen yli ammattikuntien ra-
jojen on haasteellista omaan professioon kuu-
luvan tunnesiteen ja uskollisuuden vuoksi. Oma 
ammatti-identiteetti määrääkin usein johtamisen 
toteuttamista, kun ammatissa toimiminen jat-
kuu johtamisen rinnalla. Tosin Divallin (2015) 
kätilöille tehdyn tutkimuksen mukaan nekin 
kätilöjohtajat, joiden tehtävään ei enää sisäl-
tynyt kätilön työtä, kokivat itsensä kätilöiksi. 
Ammatti-identiteetti voi näin ollen istua myös 
ihmisyyteen jollain sellaisella syvyydellä, johon 
johtajuus ei useinkaan pääse. Tämä voi johtua 
myös siitä, että toisin kuin kliinisiin työtehtäviin, 
johtamistehtäviin ei useinkaan hakeuduta ensi-
sijaisesti omasta sisäisestä halusta, vaan niihin 
päädytään (esim. Divall, 2015; Marshall, 2012). 
Avolio ja Gardner (2005) puolestaan korostavat 
arvoja, identiteettiä, tunteita ja tavoitteita, joita 
jokaisen tulisi omalla kohdallaan tunnistaa ke-
hittäessään johtamistaan. 

Lehtopuu ym. (2012) ovat nostaneet esille 
kestävän johtajuuden piirteitä, jotka myös selit-
tävät hyvin kaksoisroolijohtamiseen liittyviä ta-
sapainoilun haasteita osana julkisorganisaatioi-
den johtamista. Lisäksi kaksoisroolijohtamisen 
painotukset voidaan rinnastaa asiantuntijoiden 
johtamiseen, josta puhutaan usein etenkin ter-
veydenhuollon toimijoiden, kuten lääkäreiden, 
johtamisen yhteydessä. Altman (2009) nostaa 
esille terveydenhuollon sisään usein huomaa-
matta uppoavan hammaslääketieteen johtamisen 
tilan. Terveyden ja hyvinvoinnin osalta kysees-
sä on hyvin merkittävä ala, jolloin sen spesi-
fisyyttä ja tarpeita tai toisaalta moniulotteista 
kokonaisuutta tulisi tasapainoillen huomioida 
alan johtamiskoulutusta järjestettäessä (Altman 
2009; Lexa 2016). Käsillä olevan tutkimuksen 
mukaan johtamiskoulutuksista on hyötyä, kun 
ne pystytään nivomaan tiukasti kiinni konk-
reettiseen käytännön työhön. Tämä puoltaa aja-
tusta, ettei kaksoisroolijohtajuus onnistu ilman 
kohdennettua johtamiskoulutusta juuri tietylle 
alalle. Vaikka johtamisessa on löydettävissä 
yleisiä periaatteita ja piirteitä, kaksoisrooli-
johtajuuden perusidea olla juuri tiettyä alaa ja 
tietyn alan ammattilaisia palvelevaa johtajuutta 
kenties vesittyy, ellei johtamiskoulutus ole edes 
jotenkin alalle suunnattua.

Johtopäätökset 

Johtajien organisaatiokäyttäytymisessä huomio-
ta on kiinnitettävä yksilöihin ja heidän toimintaa 
sekä kokemuksiakin määritteleviin lähtökohtiin. 
Asiantuntemus luo osaltaan yksilölle johtami-
seen liittyviä sääntöjä. Ne ovat ikään kuin oh-
jeita siitä, kuinka johtajan on kenties syytä me-
netellä erilaisissa situaatioissa. Psykologisesta 
näkökulmasta johtajan käyttäytymistä ohjaavat 
säännöt ovat luonteeltaan ennen kaikkea yksi-
löllisiä ja henkilökohtaisia. Perinteisesti ihmisen 
käyttäytymistä on ymmärretty persoonallisena 
ja sisäisesti ihmiseen liittyvänä, eräänlaisena 
luonnollisena toimintakoodina tai kehittymi-
sen tuloksena. Henkilökohtaiset säännöt ovat 
puolestaan eräänlaisia ratkaisuja yksilön koh-
taamiin, kokemiin ja ratkaisemiin ongelmiin. 
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Kaikki tämä haastaa eri tavoin kaksoisroolijoh-
tajuuden tai itse asia synnyttää rooliristiriitaa 
kaksoisjohtajuuteen. 

Rooliristiriitojen yhteydessä kysymys voi 
olla esimerkiksi ammattikuntakohtaisista pe-
riaatteista tai käyttäytymistä ohjaavista yhtei-
söllisistä periaatteista, koska aiemmin mainitun 
lisäksi yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat 
luonnollisesti myös vallitsevat sosiaaliset sään-
nöt. Kuntaorganisaatiossa kaksoisroolijohtajuus 
on näin ollen hyvin moniulotteista, vaatii sen-
sitiivistä ammattitaitoa ja kykyä hahmottaa eri 
näkökulmien merkitys ja asemoituminen kussa-
kin tilanteessa. Tässä tutkimuksessa havaittiin, 
kuinka kaksoisroolijohtaminen toteutuu neljän 
eri tarkastelunäkökulman – johtajan ominai-
suuksien sekä organisaatiota, toimintaympäris-
töä ja professiota koskevien edellytysten – yh-
teisvaikutuksessa ja koostui näiden näkökulmien 
tarjoamista kombinaatioista ja reunaehdoista. 

Koska organisaatio ja professio ohjaavat 
kaksoisroolissa johtamista vahvimmin, tässä 
roolissa toimivan esimiehen on kyettävä ym-
märtämään asiantuntijatyön sisältöä, jotta hän 
pystyisi asettamaan organisaatiolle johtamista-
voitteita. Tyypillisesti esimerkiksi organisaati-
oiden koko tai johtamistaso (lähi-keski-ylin) 
tuottaa sen, että pienemmissä organisaatioissa 
ja lähijohtajuuden tehtävissä yleiset vaatimuk-
set ja tehtävät kytkeytyvät substanssipuolen 
tehtäviin. Tässä yhteydessä haasteeksi tulee 
johtajuuden ydinosaamisen ja reunaosaamisen 
eli erilaisten kompetenssien (kyvykkyyksien) 
välinen tasapainoilu. Yksi johtopäätös onnis-
tuneelle kaksoisroolin mukaiselle johtamiselle 
kunnassa on kompetenssitasapainon löytyminen 
johtamiseen. Kompetenssilla on perinteisesti tar-
koitettu ydinosaamisen luonnetta eli se osoittaa, 
mitä henkilö kykenee tekemään. Havaintomme 
puoltavat sitä, että kompetenssi voidaan lisäksi 
nähdä tasapainotilana ja nyt kaksoisroolijohta-
miseen liittyvänä ominaisuutena. Tasapainotilan 
kannalta keskeisenä näkökulmana voidaan pi-
tää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 
Erityisesti lähijohtamisen osalta tutkimusai-
neistomme korosti alan substanssiosaamista 
itsestäänselvyytenä. Vastaavasti johtamisosaa-

misen osa-alue näyttäytyi vaikeasti tunnistetta-
vana ja tunnustettavana sekä työntekijöille että 
lähijohtajalle itselleen. Jotta johtaminen voisi 
olla todellinen professio myös lähijohtamisen 
osalta, kaksoisroolin molemmat puolet tulisi 
olla kirjattuna selkeästi ja näkyvästi johtamis-
ta koskeviin sopimuksiin ja vastuualueisiin. 
Tutkimusaineistomme ei anna suoraa vastaus-
ta kirjauskäytäntöihin, mutta tunnistetut neljä 
sisältökokonaisuutta antavat vihjeen siitä, mi-
tä osa-alueita kirjaamisessa tulisi huomioida. 

Kaksoisroolijohtaminen edellyttää johtajalta 
oma-aloitteisuutta, edellä mainitun tasapainoti-
lan löytämistä, aktiivisuutta työn eri osa-aluei-
den hoitamisessa sekä lopulta työnkuvan sel-
keyttämistä. Kaksoisroolijohtaminen haastaa 
epämukavuusalueilla toimimista ja kokonais-
valtaisuutta. Kaksoisroolijohtamisen kehittä-
miseksi kuntaorganisaatiossa on syytä pohtia 
johtamissuuntaa ja johtamisen arvopohjaa se-
kä tavoiteltavia johtamiskäytäntöjä kestävän, 
kenties strategisen johtajuuden löytämiseksi. 
Kestävyyden kantavana ajatuksena on valit-
tujen johtamisperiaatteiden pysyvyys ja jatku-
vuus sekä niiden yhteisomaksumisen syvyys. 
Kuntaorganisaatio, joka noudattaa kestävän 
kaksoisroolijohtamisen periaatteita, kehittää 
siis kuntajohtajuutta ja rakentaa yhteisöllisesti 
jaettua johtamiskäytäntöä.
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