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ABSTRACT 

Literature Review on the Structural Analysis 
Paradigm 

The structural analysts_is one of the central 
management paradigms of the 20th century, 
although there has been little study of it in 
Finland. The aim of this literature review is 
to study how the structural analysis paradigm 
is presented in international literature on the 
private sector during the review period 
(1992-2006). In particular, the review will focus 
on the extent to which literature presents 
the structural analysis paradigm as techniques 
versus as an ideology. 

To summarise the results, the articles studied 
can be divided into five main categories. Firstly, 
the dynamic between different paradigms, 
including the structural analysis paradigm, and 
how the emergence and dominance of a 
particular paradigm was linked to the relevant 
societal or world economic circumstances. The 
second focus of interest is the content of the 
structural analysis paradigm, in other words, 
how it emerged, which theoreticians subscribed 
to it, and what kind of issues and problems 
was it expected to solve. Thirdly, the literature 
deals with the history of management theories 
in different countries. The fourth group contains 
articles presenting the life work of various 
theorists. The articles of the fifth group test 

one of the structural analysis paradigm theories, 
concepts or models, and discuss potential 
modern applications for them, the counter
theories or criticism attracted by them and their 
legacy to·more recent schools of thought. 

As a conclusion, the review appears to 
confirm the observation by Barley and Kunda 
(1992, 379) that the structural analysis 
paradigm has not established itself as a 
consistent ideology to the same degree as, 
for example, scientific management or the 
organizational culture paradigm. Secondly, the 
texts contain very little discussion on the 
ideological component of the structural analysis 
paradigm, while its technical component is 
emphasised. A similar trend has previously 
been discovered in Spain, Germany and the 
UK. The review concludes by considering 
whether currently used organisational methods 
could be seen to fall under the structural 
analysiS paradigm. 

Key words: management history, literature 
review, structural analysis paradigm. 
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Johtamisen teorioita ja niista kumpuavia kay
tannon johtamistekniikoita ja -malleja voidaan 
Stephen Barleyn ja Gideon Kundan (1992, 363) 
mukaan kasitella myos ideologisen komponentin 
sisaltavina retoriikkoina, jotka jasentyvat histo
riallisesti eri paradigmoiksi. Paradigmalla viita
taan toisiinsa yhteydessa olevien ideoiden ja 
tekniikoiden jarjestelmiin, jotka tarjoavat om i
naislaatunsa mukaisia maaritelmia ja ratkaisuja 
ongelmiin (Guillen 1994a, 7). Paradigmat saavat 
toisaalta siis tutkijat nakemaan todellisuuden tie
tysta viitekehyksesta ja asettumaan sen kanssa 
suhteeseen tietylla tavalla (Puuronen 2005, 50). 
Mauro Guillenin (1994a) mukaan paradigmat 
muodostuvat teknisesta ja ideologisesta kompo
nentista. Siina missa teknisella komponentilla vii
tataan konkreettisiin ehdotuksiin, kuten teorioiden 
ja mallien konkreettisiin sisaltoihin, ideologialla 
tarkoitetaan teorioiden pohjalla piilevia olettamia, 
maaritelmia ja nakemyksia niista ongelmista, joita 
teorioilla analysoidaan (Barley & Kunda 1992, 
363). 

Barley ja Kunda erottavat viisi historiallista para
digmaa2: teollisen parantamisen (1870-1900), 
tieteellisen johtamisen (1900-1923), ihmissuhde
koulukunnan (1923-1955), systeemirationalismin 
Uoka on kasitteena lahella rakenneanalyysia.) 
(1955-1980) ja kulttuurikoulukunnan (1980-) (ibid. 
364). Johtamisoppien historian tutkijoista saman
kaltaista jakoa kayttavat esimerkiksi Mauro F. 
Guillen (1994a, 1994b) ja Eric Abrahamson 
(1997). Myos Daniel A. Wren (2005) seka Jay 
M. Shafritz ja J. Steven Ott (2001, 3-6) jasen
tavat johtamisoppien historiaa samantyyppisella 
paradigmajaottelulla. Guillen kayUaa systeemi
rationalismin asemesta termia rakenneanalyysi, 
jota myos tassa katsauksessa kaytetaan, koska 
se kuvaa mielestamme paremmin paradigman 
sisaltoa organisaatiotason rakenteisiin keskit
tyvana oppina kuin systeemirationalismi, joka 
viittaa enemman systeemiteoriaan ja systeemei
hin. 

Seuraavaksi katsauksessa esitellaan aineis
ton keruu- ja analyysimetodit. Taman jalkeen 
esitetaan tulokset ja keskustellaan niista. Johto
paatoksissa tarkastellaan rakenneanalyysia joh
tamisen paradigmana, erityisesti sen ideologista 
ulottuvuutta - tai sen puutetta. 
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METODI: KIRJALLISUUSHAUT 

Artikkelihaut toteutettiin sanahakujen osalta 
aikavalilla 20.1.06-14.4. ja 23.10.-3.11.06 artik
kelitietokannoista JSTOR, Psychlnfo, Emerald, 
Science Direct, ProQuest ja Blackwell Synergy. 
Ajallisesti haut rajattiin vuonna 1992 tai sen 
jalkeen julkaistuihin artikkeleihin. Sisallollisesti 
keskityttiin yksityisen sektorin organisaatioita 
kasitteleviin teksteihin, koska halusimme tar
kastella rakenneteorioiden kattavuutta lahihis
toriassa ja tana paivana yksityisella sektorilla. 
Hakustrategiassa haettiin ensiksi hakusanoilla 
"management history", "leadership history", "his
tory of management" ja "history of leadership" 
osumia artikkelien tiivistelmista. Yleisia johta
misen historiaa kasittelevia, taman k atsauksen 
kannalta relevantteja artikkeleita, joissa raken
neanalyysia erityisesti kasiteltiin, loytyi nailla 
hauilla vain kolme (Barley & Kunda 1992; Abra
hamson 1997; Lemak 2004). 

Seuraavaksi hakustrategiassa fokusoitiin 
rakenneanalyysiparadigmaan seuraavasti: haku
sanat "structural analysis", "structural analysis" 
+ management ja "systems rationalism" + mana
gement tiivistelmassa eivat tuottaneet relevant
teja osumia. Haun laajentaminen tiivistelmasta 
koko tekstiin taas tuoUi enemman osumia, muUa 
ei relevantteja artikkeleita. Seuraavaksi suori
tettiin haut keskeisten rakenneanalyysiteoree
tikkojen nimilla tiivistelmasta: Simon, March, 
Cyert, Sloan, Drucker, Chandler, ScoU, Thomp
son, Lawrence, Lorsch, Etzioni, Woodward. Naita 
henkiloita pidetaan rakenneteoreettisen ajattelun 
keskeisin henkiloina (ks. esim. Guillen 1994a, 
18-19). Taman haun avulla loytyi yhdeksan rele
vanttia artikkelia. Viimeiseksi hakuja tehtiin tunne
tuimpien rakenneanalyysiparadigman kasitteiden 
ja tekniikoiden nimilla tiivistelmista: "contingency 
approach" (tai "management by objectives", 
"satisficing", "bounded rationality") AND mana
gement. Nama tekniikat antoivat ylivoimaisesti 
eniten osumia, esimerkiksi "management by 
objectives" 36 665 osumaa, "satisficing" 657 
osumaa ja "contingency approach" 543 osumaa. 
Naista kaytiin lapi 40 artikkelia, jotka vastasivat 
parhaiten hakusanaa ja valikoitiin relevantit, 
vuonna 2000 tai sita myohemmin ilmestyneet 
artikkelit. "Contingency approach" tuotti nelja 
relevanttia artikkelia, "satisficing" kaksi ja "boun
ded rationality" nelja. "Management by objecti
ves" -haulla sen sijaan loytyi aikarajausta paljon 
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TULOKSET I: JOHTAMISEN PARADIGMO
JEN NOUSU JA VALLITSEVUUS 

Tulosryhman I artikkeleissa on kasitelty seka 
paradigman teknista etta ideologista komponent
tia (ks. Taulukko 1). Barley ja Kunda (1992) kat
sovat eri paradigmojen heijastavan rationaalisen 
ja normatiivisen ideologian aaltojen vuorottelua. 
Heidan mukaansa esimerkiksi Yhdysvalloissa 
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa teollistuminen 
ja massatuotanto vaativat tehdastyon tehosta
miseen tahtaavaa rationalisointia, joka kulmi
noitui Frederick W. Taylorin teorioihin, muun 
muassa tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen 
ja palkan sitomiseen tuotannon maaraan (tie
teellisesta liikkeenjohdosta ks. Merkle 1980 seka 
Wren 2005, 121-150). Taman rationaalisen ide
ologian mukaan tyontekijat nakevat tyon taloudel
lisen hyodyn nakokulmasta. Taylorin tieteellisen 
liikkeenjohdon menetelmat perustuivat kay tan
non tutkimukseen ja jarkeilyyn, jonka paatavoite 
oli tuotannon tehostaminen. Barleyn ja Kundan 
(1992) mukaan vuosisadan alkupuolen suuri 
lama Yhdysvalloissa taas toi mukanaan norma
tiivisen johtamisretoriikan aallon: lisaantyvan val
kokaulustyoluokan myota sai jalansijaa ajatus, 
jonka mukaan johtajat pystyvat tehostamaan 
tuotantoa ja valvomaan tyontekijoita parhaiten 
sitouttamalla nama organisaatioon normatiivisin 
keinoin, muun muassa tiedostamalla motivaa
tion ja tyotyytyvaisyyden merkityksen (Barley & 
Kunda 1992, 369, 375; ks. myos Wren 2005, 
277-340). Lopulta johtajat kuitenkin pitivat ihmis
suhdekoulukunnan ta:-joamia tyokaluja kalliina ja 
tehottomina (Barley & Kunda 1992, 376). 

Toinen maailmansota ja kylman sodan kilpa
varustelu nostivat teknisen osaamisen tasoa, ja 
samaan aikaan myos johtamisen tutkimus alkoi 
tavoitella ja�estyneen tieteenalan statusta ja kou
lutus tiukempaa jasennysta. Uskottiin, etta johta
jat saisivat tietoisen suunnittelun, paatoksenteon 
ja rakenteiden uudelleenjarjestelyn avulla aikaan 
tehokkaampia organisaatioita. Uusi rationaali
nen aalto, rakenneanalyysi, oli noussut (Barley 
& Kunda 1992, 376-379). Seuraava normatii
vinen aalto syntyi 1980-luvulla, kun puheenai
heena oli jalleen tyontekijoiden sitouttaminen: 
Yha paremmin koulutettujen tyontekijoiden iden
titeetti perustui ammatteihin eika yksittaisiin orga
nisaatioihin, ja heita pidettiin siten suuremmassa 
maarin organisatorisen kontrollin ulottumatto
missa. Lojaalisuutta yksittaista organisaatiota 
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kohtaan ei voinut pita a enaa itsestaanselvyytena 
eika palkkaa ainoana motivaattorina. Samaan 
aikaan innovatiiviset ja joustavat japanilaisyri
tykset haastoivat toisen maailmansodan paat
tymisesta lahtien ilman merkittavaa kilpailua 
kukoistaneet amerikkalaisyritykset. Kulttuuriteo
reettisen paradigman mukaan symbolisen joh
tajuuden ja tyontekijoiden arvot huomioimalla 
johtajat pystyvat lisaamaan organisaatioiden kil
pailukykya, ja nimenomaan vahvan organisaa
tiokulttuurin nahtiin olevan japanilaisten yritysten 
menestyksen avaintekija (Barley & Kunda 1992, 
380-381 ). 

Barley ja Kunda (1992) liittavat normatiivisten 
ja rationaalisten ideologioiden aaltojen ajallisen 
vuorottelun lansimaiden talouden pitkiin, noin 
50 vuoden mittaisiin aaltoihin, jotka tunnetaan 
myos Kondratieff-aaltoina loytajansa Nikolai D. 
Kondratieffin mukaan. Rationaalisen retoriikan 
aallonharja ajoittuu taloudelliseen nousukauteen 
ja normatiivisen retoriikan aallonharja taas talo
udelliseen laskukauteen. Pitkat aallot eivat kui
tenkaan Barleyn ja Kundan mukaan yksinaan 
riita selittamaan ideologisia muutoksia, vaan tut
kimuksessa on yhdistettava seka kulttuurisia etta 
materiaalisia muuttujia: kulttuuristen seikkojen 
avulla paastaan kasiksi retoriikkojen sisaltoihin, 
kun taas materiaalisten seikkojen avulla tarkas
tellaan niiden ajoituksia. (Ibid. 392-393.) 

Eric Abrahamson (1997) testasi Barleyn ja 
Kundan edella esiteltya vaitetta retoriikkojen ajal
lisesta vuorottelusta, jota han kutsuu heiluritee
siksi (pendulum thesis). Lisaksi han testasi toista, 
suoriutumisen kuilun teesia (performance-gap 
thesis). jonka mukaan eri johtamisretoriikkojen 
suosio riippuu siita, kuinka hyvin ne pystyvat 
vastaamaan kullekin ajanjaksolle tyypillisiin joh
tamisen ongelmiin eli tavoitetilojen ja todellisen 
suorituskyvyn valisen kuilun kaventamiseen. 
(Ibid. 491-493.) Abrahamsonin mukaan heiluri
malli selittaa johtamisretoriikkojen ilmaantumisen 
(emergence) muttei sita, kuinka kauan ne ovat 
vallitsevina kaytantoina (prevalence). Abraham
sonin bibliografinen aineisto osoittaa, ettei rati
onaalinen tai normatiivinen retoriikka aina ole 
vallitsevana koko vastaavan pitkittaisaallon vai
heen ajan (ibid. 516).- Sen sijaan retoriikkojen 
asemaan vallitsevina vaikuttaa niiden kyky kaven
taa suorituskyvyn kuiluja. Abrahamsonin mukaan 
heiluriteesi ja suoriutumisen kuilun teesi ovat siis 
pikemminkin toisiaan taydentavat kuin toisensa 
poissulkevat. Lisaksi Abrahamson pitaa todenna-
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kokonaisuutena. 1980-luvulle tultaessa esimer
kiksi Richard Scottin klassikkoteoksen Organi
zations (1981) kulmakivena oli organisaatioiden 
tarkastelu systeemisina kokonaisuuksina. 

Tassa kohdassa huomautettakoon, etta ylei
sella systeemiteorialla ja kybernetiikalla on laaja 
joukko omia journaalejaan ja tieteellisia fooru
meitaan, joiden kartoitus ja nykytilan analysointi 
ei ole taman katsauksen aiheena. Rakenneana
Iyyttinen paradigma ammentaa paljon vaikut
teita naista kahdesta, mutta yhtalaisyysmerkkeja 
niiden valiin ei ole vedettavissa. Kybernetiikka 
ja yleinen systeemiteoria ovat lahtokohtia, joiden 
avulla lahestulkoon mita tahansa ilmiota tai koko
naisuutta (esim. eliota, organisaatiota, yksit
taista ihmista, liikennejarjestelmaa) voidaan tutkia 
laajemmin kuin yksittaisten syy-seuraussuhtei
den perusteella. Kuten taman katsauksen joh
danto ja tama luku esiUavat, rakenneanalyyttinen 
paradigma koostuu muustakin kuin puhdasop
pisesta systeemiteoreettisesta tarkastelusta ja 
liittyy yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa kas
vava maara suuria organisaatioita tarvitsi oppia 
ja tekniikoita uudenlaisten rakenteellisten ongel
mien ratkaisemiseen. 

TULOKSET III: RAKENNEANALVYSIN HIS
TORIA ERI MAISSA 

Ymparistossa ilmeneviin, erityisesti institutio
naalisiin muutoksiin on tarttunut Mauro F. Guillen 
teoksessaan Models of Management (1994a), 
joka kasittelee seka rakenneanalyyttisen para
digman ideologista etta teknista puolta. H an 
argumentoi, etta rakenteelliset ongelmat ja 
institutionaaliset taustatekijat ovat johtamisop
pien ilmestymisen ja kayttoonoton keskeisia 
selittajia. Guillen vertailee tieteellisen johtami
sen, ihmissuhdekoulukunnan ja rakenneanalyy
sin paradigmojen esiinnousua ja kayttoonottoa 
Yhdysvalloissa, Saksassa, Espanjassa ja Iso
Britanniassa. Guillen on havainnut kolmenlaisia 
rakenteellisia ongelmia, joiden havaitseminen 
on hanen tutkimissaan maissa liittynyt johtamis
oppien omaksumiseen: kansainvaliset paineet, 
talouden rakenteet ja tyontekijoiden toiminta. 
Keskeiseksi institutionaalisten taustojen tarkas
telun kohteeksi nousevat yritysten rakenteelliset 
muutokset, kansainvaliset uhat ja mahdollisuu
det, ammattiliitot ja ammatillinen jarjestaytymi
nen, johtamisen koulutus, valtion interventiot 
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liike-elamaan seka johtamiseen liittyva akatee
minen liikehdinta. Guillemin tyosta ilmenee, ettei 
paradigmojen esiinmarssi eri maissa noudatta
nut samaa kaavaa tai logiikkaa (1994a). 

Yhdysvalloissa rakenneanalyysin tekniikat otet
tiin laajamittaisesti kayttoon 1960-75. Liikeyrityk
set olivat suuria ja byrokratisoituneita ja alkoivat 
toimia kansainvalisesti. Lisaksi julkinen sektori 
alkoi laajentua synnyttaen uuden tyyppisia orga
nisaatioita. Samaan aikaan Yhdysvalloissa siirryt
tiin yleissitoviin tyoehtosopimuksiin ja tyotaistelut 
vahenivat. Kaytannossa Guillenin tutkimuksen 
tavoittamat rakenneanalyysin sovellukset rajoit
tuvat 1950- ja 60-luvuilla tapahtuneeseen 
organisaatioiden moniosastoiseen rakenteeseen 
siirtymisen aaltoon. Keskeinen rakenneanalyyt
tisten tekniikoiden kayttoonottoa edistanyt seikka 
oli asiaan perehtyneiden yhteiskuntatieteilijoiden 
ja liikkeenjohdon konsulttien tekema tekniikoiden 
levittamistyo. (Guillen 1994a, 80-90,277.) Myos 
Saksassa tekniikat oteUiin kayttoon aikavalilla 
1960-1975 laajamittaisesti samantapaisten orga
nisaatiomuutosten aikana kuin Yhdysvalloissa. 
Saksa oli riippuvainen ulkomaankaupasta ja se 
kavi kauppaa Euroopan talousyhteison (EEC) 
kanssa. Myos Saksan yrityksissa vallitsi tyorauha 
ja sosiologit (mm. Mayntz ja Luhmann) ja joh
tamisteoreetikot edistivat tekniikoiden kayttoon
ottoa. Valtion rooli rakenneanalyysin eteenpain 
viejana oli heikko, kuten Yhdysvalloissakin. Sen 
sijaan Yhdysvaltoihin verrattuna multidivisionaa
liseen rakenteeseen siirtyminen kesti Saksassa 
pidempaan. (Ibid. 151,277.) 

Srittilaiset yritykset olivat vuosina 1960-1975 
maailman suurimpien, eniten byrokratisoitunei
den ja monialaisimpien joukossa, ja kuten Yhdys
valloissa ja Saksassakin, julkinen sektori kasvoi. 
Myos kansainvalistymisen, tyotaistelujen vahe
nemisen ja sosiologien panoksen osalta kehitys 
oli lahella Yhdysvaltojen ja Saksan tilannetta. Brit
tilaiset yhteiskuntatieteilijat myos kehiUivat omia 
teorioitaan strukturaaliseen lahestymistapaan. 
Sosiologi Joan Woodwardin teoksessa Manage
ment and Technology (1958) esiteUiin ensimmai
sen kerran kontingenssilahestymistapa. Myos 
ihmissuhdekoulukunnan sisalla tehtiin raken
neteoreettista lahestymistapaa edistavaa tutki
musta. Erona Yhdysvaltoihin ja Saksaan oli 
Isossa-Britanniassa valtion tuen merkitys. Siina 
missa Saksassa ja Yhdysvalloissa valtio ei ollut 
tukenut rakenneanalyyttisten oppien leviamista, 
Isossa-Britanniassa valtio tuki tutkimustiedon 



12 

nin ajatuksiin Carnegie Institute of Technolo
gyssa, jossa han tyoskenteli yhdessa kolmannen 
rakenneteoreettisen paradigman keskeisen hen
kilon, James Marchin, kanssa (Day & Sunder 
1996, 141). Cyertia kiinnosti erityisesti se, rrlita 
organisaatioiden sisalla tapahtuu - organisaati
oita oli aiemmin tutkittu lahinna suhteessa yritta
jyyteen ja markkinoilla toimimiseen, mutta suurten 
yritysten esiinmarssi sai taloustieteilijat kiinnostu
maan yritysten sisalla tapahtuvasta toiminnasta, 
kuten paatoksenteosta. Yhdessa James Marchin 
kanssa toteutettu kymmenvuotinen tutkimusoh
jelma edesauttoi taloudellisen paatoksenteon 
analyysin fokuksen siirtymisesta teollisuudenalan 
tasolta yritystasolle. Myos Cyert ja March tavoit
telivat Herbert Simonin tavoin "kovien" tieteiden 
ihanteita ja testasivat kehittamiaan malleja niin 
kenttaolosuhteissa, laboratoriokokein kuin tieto
konemallienkin avulla. (Ibid. 140-141.) Cyertin ja 
Marchin paateos A Behavioral Theory of the Firm, 
kuten myos Marchin ja Simonin teos Organiza
tions, pyrki yhdistamaan taloustieteen seka sosio
logian ja sosiaalipsykologian ideoita. A Behavioral 
Theory of the Firm nosti esiin lahestymistavan, 
jossa yritys nahdaan ymparistoonsa sopeutu
vana systeemina, jonka kokemus sailyy ajan yli 
rutiineissa, jotka ovat muotoutuneet aiempien 
kokemusten pohjalta. Ajan mittaan kokemusten 
muuttuessa rutiinit muuttuvat tietoisen hakemi
sen ja oppimisen kautta. (Augier 2004, 1265.) 
Marchin ja Cyertin tyo siis korosti nykyisenkin 
organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen koh
teena olevaa oppimiskykya ja innovatiivisuutta 
(Augier 2004, 1266; Day & Sunder 1996, 148). 

Carnegie Mellon - Rakenneanalyyttisen lahes
tymistavan hautomo 

Yhteisena nimittajana elamantyoartikkeleissa 
korostuu Carnegie Mellon Universityn (tuolloin 
Carnegie Institute of Techonology) keskeinen 
asema uuden, poikkitieteellisen tieteenalan hau
tomona. Liiketaloudellinen koulutus sai alkunsa 
USA:ssa yli vuosisata sitten Whartonissa ja 
Berkeleyssa, mutta varhaisia liiketalouden laitok
sia ei mielletty varteenotettaviksi akateemisen 
tutkimuksen maailmassa. Niiden paaasiallinen 
tehtava oli Augierin mukaan tuottaa rautatiete
ollisuudelle johtajia, ja paapaino oli kaytannon 
koulutuksessa. (Augier 2004, 1262.) Toisen maa
ilmansodan jalkeisella ajalla tiede nousi uuteen 
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arvostukseen ja Ford Foundation tuki Carne
gieta liiketaloudellisen koulutuksen ja erityisesti 
ihmisen toiminnan tutkimuksen kehiUamisessa 
(Augier 2001, 312; Augier 2004, 1262). Carne
gieen hakeutui lopulta henkilokunnaksi Herbert 
Simonin kaltaisia poikkitieteellisia asiantuntijoita, 
joilla oli teknista osaamista ja taustaa, mutta myos 
laajempi yhteiskuntatieteellinen tietamys (Augier 
2004, 1263). Lopulta Carnegiesta tuli esikuva 
ja malli tutkimukseen perustuvasta, monitieteista 
lahestymistapaa kayttavasta johtamiskoulutuk
sesta (Augier 2004, 1263). 

TULOKSET V: NYKYSOVELLUKSET, VASTA· 
VEDOT JA PERINTO 

Viides artikkeliryhma kasittelee rakenneana
Iyyttisen paradigman nykysovelluksia, lahinna 
paradigman teknista komponenttia (ks. Taulukko 
1 ). Alfred Chandleria pidetaan Richard Marensin 
(2005) mukaan amerikkalaisen liikkeenjohdon 
kehityksen johtavana teoreetikkona, erityisesti 
mita tulee hanen teoriaansa siita, mika selittaa 
isojen yritysten esiinmarssin. Chandlerin teok
sen The Visible Handin mukaan 1900-luvun 
ajan kaytossa olleet johtamiskaytannot ja orga
nisaatiorakenteet nousivat tarpeesta hallinnoida 
suuria tuotantovolyymeja, jotka olivat kannat
tavan toiminnan edellytys 1800-luvun lopulla 
esiin nousseessa teknologisesti suuntautuneessa 
massatuotantoteollisuudessa. Marensin artikke
lissa Chandlerin teoksessaan The Visible Hand 
muotoilema teoria haastetaan, arvioidaan uudel
leen ja sita kehitetaan edelleen empiiristen loy
dosten perusteella. (Marens 2005, 433-434.) 
Chandleria on Marensin mukaan kritisoitu muun 
muassa yhden selittavan tekijan painottamisesta 
liikaa muiden (esim. politiikka, ammatillistumi
nen) kustannuksella seka teorian perustamisesta 
virheelliseen kasitykseen tapahtumien historial
lisesta jarjestyksesta. Kriitikkojen mukaan myos 
Chandlerin maarittaman "systemaattisen johtami
sen" tekniikoita on ollut kaytossa jo kauan ennen 
vertikaalisesti integroituneiden yritysten ole mas
saoloa, toisin kuin Chandler vaittaa. Marensin 
oma kritiikki kohdistuu siihen, ettei Chandler 
kasittele tarpeeksi niita yrityksia, jotka omak
suivat systemaattisen johtamisen hitaasti, kuten 
tekstiiliteollisuuden yritykset. Chandler tiedostaa 
naiden yritysten olemassaolon, mutta luokitte
lee ne "mekaanisiksi" antaen ymmartaa, ettei 
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sen valinnan teorian mukaan menestys on johdon 
strategisen toiminnan tulosta: Il.!onnonvalinnan 
teoria kaannetaan ikaankuin ylosalaisin korosta
malla johtajien kykya ja roolia vaikuttaa olosuhtei
siin seka organisaation sisalla etta ymparistossa. 
Kontingenssiteorian mukaan taas menestys maa
rittyy sen perusteella, miten hyvin organisaation 
rakenne ja toimintatapa sopivat toimintaymparis
toon. (Child ym. 2003, 242-244.) Tutkimuksen 
tulokset nayttavat, etta kaikilla kolmella mallilla on 
selitysvoimaa organisaatioiden menestyksessa. 
Vaikka toimintaymparistolla siis onkin merkittava 
vaikutus menestykseen tutkituissa yrityksissa, 
menestysta voidaan parantaa johdon strategi
silla toimenpiteilla (Child ym. 2003, 253). 

Edellisten tutkimusten kanssa samankaltaisia 
teemoja koskettaa Scott Geigerin, William Rit
chien ja Dan Marlinin (2006) tutkimus tehdas
teollisuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin, milia 
tavoin strategian ja organisaatiorakenteen vali
nen yhteensopivuus (strategy I structure fit) vai
kuttaa organisaation menestykseen erilaisissa 
toimintaymparistoissa. Tutkimuksen kohteena 
olivat suuret tehdasteollisuusyritykset, ja toimin
taymparistossa seurattavaksi tekijaksi valittiin 
teollisuudenalan keskittymisaste. (Ibid. 10, 14.) 
Strategian ja rakenteen yhteensopivuuden tar
kastelun avasi Chandler (1962) teoksessaan 
Strategy and Structure osoittamalla, etta yritys
ten laajentuessa esiin nousi koordinoinnin ongel
mia yrityksen eri osien valilla; niinpa tehokkuutta 
on Chandlerin mukaan hyvin vaikeaa saavuttaa 
ilman sopivaa organisaatiorakennetta. Chandle
rin (ibid.) mukaan yritykset, jotka muokkaavat 
strategiansa ja rakenteensa yhteensopiviksi, saa
vuttavat paremman menestyksen. Geigerin, Rit
chien ja Marlinin mukaan nykyinen tutkimus 
strategian ja rakenteen yhteensopivuudesta ei 
kuitenkaan huomioinut kylliksi toimintaymparis
toja, mista syysta he rakensivat koeasetelmansa 
huomioimaan teollisuudenalan keskittymisasteil
taan erilaiset toimintaymparistot. Tutkimuksen 
tulosten mukaan ne yritykset, joissa vallitsi stra
tegian ja rakenteen yhteensopivuus, parjasivat 
paremmin voimakkaasti keskittyneilla teollisuu
denaloilla kuin ne yritykset, joissa yhteen
sopivuutta ei ollut. V ahan tai kohtalaisesti 
keskittyneilla teollisuudenaloilla taas ne yrityk
set, joissa ei vallinnut strategian ja rakenteen 
yhteensopivuutta, parjasivat paremmin kuin ne, 
joissa yhteensopivuus oli olemassa. Niinpa, vas
toin Chandlerin vaitetta, strategian ja rakenteen 

HALLINNON TUTKIMUS 4· 2006 

valinen yhteensopivuus ei ratkaisekaan menes
tysta, vaan menestyksen ja yhteensopivuuden 
valinen yhteys riippuukin tOimintaymparistosta 
(Geiger, Ritchie & Marlin 2006, 18-20). 

KESKUSTELU: RAKENNETEORIAT OSANA 
TEOREETTISTA DYNAMIIKKAA - MIT A SEU
RAAVAKSI? 

Richard Jennerin (1994) mukaan vallitseva ja 
tietylle teollisuudenalalle tai taloudelle tyypillinen 
organisaatiorakenne tai paradigma maarittyy sen 
mukaan, miten va Ita yhteiskunnassa jakautuu 
markkinoilla (ibid. 8). Jennerin lahestymistapa 
on kyberneettinen: han nakee organisaatiot sys
teemeiksi, joiden stabiilisuutta uhkaavat muutok
set ja epavarmuus ymparistossa ja organisaation 
sisalla. Kyky reagoida muutoksiin ja epavarmuu
teen maarittavat organisaation selvitytymisen. 
(Ibid. 9.) Jennerin mukaan modernin, hierark
kisen ja weberlaisessa mielessa byrokraattisen 
organisaation synnyUivat tietyt ulkoiset ja sisaiset 
ymparistotekijat: markkinoilla oli painetta kehit
taa suurimittaisia tuotantojarjestelmia ja saavut
taa mittakaavaetuja. Suuret yritykset kilpailivat 
keskenaan pikemminkin hinnalla kuin uutuus
tuotteilla. Kuluttajilla taas oli varsin vahan valtaa. 
Organisaation sisalla hairiota aiheuttivat tuo
tantoprosessien synkronisointi seka ongelmat 
tyontekijoiden tyotehtavien hoitamisessa. Siina 
missa ulkoisiin paineisiin vastattiin hakemalla 
voimakasta kasvua ja entista enemman mitta
kaavaetuja, tyontekijoihin liittyvien ongelmien rat
kaisuna oli sellaisten jarjestelmien luonti, jolla 
tyontekijoita ja tyoprosesseja voitiin kontrolloida 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tasta seurasi se, 
etta kaikki uudet tuotteet ja kehitystyo saivat 
alkunsa niille suunnatuissa organisaation osissa 
kuten tutkimus- ja kehitysosastolla tai markki
nointiosastolla ja ne tarjoiltiin ylhaalta alaspain. 
Johtajien paaasiallinen tehtava oli kontrolloida 
tyontekijoita. (Ibid. 11-14.) 

Jennerin mukaan 1990-luvulla on alettu pohtia 
sita, kaipaisivatko perinteisen organisaatiopa
radigman perusolettamat uudelleenarviointia. 
Edelleen Jennerin mukaan, jos tarkastellaan 
markkinoita, niin vaurauden nousu ylipaataan 
seka suuremman tuotevalikoiman olemassaolo 
ovat tulosta tyon tuottavuuden kasvusta, 
tehokkaammista ja joustavammista tuotanto
metodeista, nopeutuvasta tuotekehityksesta ja 
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teorioiden ja tekniikoiden nimilla osumia tuli run
saasti. Sita vastoin samoista tietokannoista haku 
"taylorism" tuottaa 666 osumaa, "scientific mana
gement" 1 480 osumaa, "organizational culture" 
taas 6 637 osumaa. Lisaksi otsikkotasolla on 
erotettavissa esimerkiksi uus-taylorismi ja post
taylorismi My6skaan esimerkiksi edella kasitelty 
Richard Jennerin (1994) artikkeli ei liita mai
nitsemiaan rakenneanalyyttisia pii rte ita , kuten 
uusien tuotteiden ja innovaatioiden ilmenemista 
"ylhaalta alaspain", ty6ntekij6iden ja prosessien 
kontrollointia, nimelta mainiten rakenneanalyytti
seen paradigmaan. 

Kuten aiemmin on todettu, Guillemin mukaan 
my6s rakenneanalyyttinen paradigma sisaltaa 
seka ideologisen etta teknisen komponentin. 
Kirjallisuuskatsauksemme mukaan ideologinen 
komponentti on kuitenkin tana paivana ja lahi
historiassa (1992-2006) ollut heikosti nakyvissa, 
siina missa tekniikat ovat taman katsauksen 
perusteella elaneet hyvin vahvana (viitaten tieto
kantahaussa saatuun suureen osumien maaraan 
haettaessa tekniikoiden nimilla). Mielessamme 
heraakin kysymys, kuinka avoimesti ideologisen 
komponentin taytyy olla nakyvissa, jotta se miel
letaan ideologiaksi. Voisiko sittenkin olla niin, 
etta ideologiasta ei puhuta eika sita kyseen
alaisteta, jolloin tekniikat ovat itse asiassa hyvin 
vahvasti arvolatautuneita, jopa ideologisia- Toi
saalta voitaisiin kysya, onko strategiaretoriikasta 
tullut rakenneanalyyttisen paradigman ideolo
ginen komponentti, oikeuttaja. Jatkotutkimuk
sena olisikin mielenkiintoista tehda muun muassa 
vertailevaa tutkimusta ei-tieteellisteil lehtien 
artikkeleista, joissa kirjoitetaan ulkoistamisesta, 
rakennemuutoksista ja uudeHeenjarjestamisesta 
ja tutkia vaikkapa argumentaatioanalyysin kei
noin, milia tavalla nama toimet retorisesti 
oikeutetaan. Tata voisi verrata sitten taman kat
sauksen 16yd6kseen, ettei rakenneteoreeUisesta 
paradigmasta ideologiana tai paradigmana ole 
akateemisilla kentilla keskusteltu viimeiseen kym
meneen-viiteentoista vuoteen lukuun ottamatta 
muutamaa klassikkotekstia, joissa kasitellaan 
lahinna paradigman historiallista sisalt6a ja ilme
nemista. 

Kysymmekin, mika on taman ajan vallitseva 
johtamis- ja organisaatioparadigma. Globaaleilla 
markkinoilla operointi, uudelleenorganisoinnit, 
ulkoistamiset, supistamiset, tehostamiset ja yri
tysostot ovat nykyaan lahes jokaisen organi
saation arkea. Mihin neljasta alussa kasitellysta 
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paradigmasta nama ilmi6t voi nahda kuuluviksi
Tayloristista tieteellista liikkenjohtoa henkii orga
nisaation prosessien rationalisointi, ihmissuhde
koulukunnan perint6a puolestaan muun muassa 
ty6h6n ja yritykseen sitoutumisen problematiikat, 
kulttuuriteorioita taas muun muassa monimuo
toisen ja monikansallisen organisaation haas
teet. Rakenneteoriat puolestaan ovat toiminnan 
tehostamista rakenteisiin vaikuttamisen kautta, 
joten nak6kulmastamme taman ajan keskeiset 
rakennemuutoksiin liittyvat ilmi6t voidaan nahda 
rakenneteoreettisen paradigman toteutumisena 
ja jatkumona, vaikka niihin tana paivana viita
taankin usein eri nimella: strategisena toimin
tana. 

VIITTEET 

1 Teorian sisalla organisaatiota voidaan tarkastella 
mikrotasolla eli yksittaisen organisaation sisalla tai 
makrotasolla eli organisaatioiden valisten suhteiden 
ja organisaatiopopulaatioiden tasolla. Suuntautumi
sella viitataan joko deterministiseen tai voluntaristiseen 
suuntautumiseen: yksilot ja yhteisot katsotaan joko 
ulkopuolisten voimien maarittelemiksi tai pidetaan naita 
ihmisten omien autonomisten valintojen tuloksina. 

2 Sulkeissa olevat vuosiluvut kuvaavat aikavalia, 
jona retoriikan sisalto muotoutui ja valittyi suuremman 
yleison tietoisuuteen USA:ssa. Eri retoriikkojen ran
tautuminen ja kaytantoon soveltaminen muissa maissa 
sen sijaan vaihtelee suuresti maittain (ks. Guillen 
1994). 

3 Marensin mukaan hiilivoiman kayttoonotto on ollut 
eras varsin merkittava tekija systemaattisen johtami
sen nousussa; paitsi etta antrasiittihiilen kayttoonotto 
nosti Yhdysvalloissa tuottavuutta, niin sen kayttoon
ottoon liittyy myos epasuoria johtamiseen liittyvia vai
kutuksia. Hiileen perustuva teknologia oli kallista ja 
yritysten intresseissa oli siksi sen tarjoamien uusien 
mahdollisuuksien mahdollisimman perinpohjainen ja 
tarkka hyodyntaminen. Chandler sivuaa itsekin hiilivoi� 
maa The Visible Handissa, mutta ilmeisesti valttaak
seen teknologista determinismia pitaa hiilivoimaa vain 
epasuorana muutoksen tehostajana. Marens ehdottaa, 
etta hiilivoiman tehokkaaseen hyodynnykseen tahtaa
van toiminnan aikaansaama kokemus, toimintatavat ja 
henkiloston maara synnyttivat johtajien ydinjoukon ja 
kaytannot, joiden avulla suurten yritysten pyorittami
sen hallinnolliset ongelmat lopulta ratkaistiin. (Marens 
2005,436-437.) 

4 Hong Kong oli Iso-Britannian siirtokunta 1843-1997, 
minka jalkeen se siirtyi Kiinan hallintaan. Hong Kon
gilla on kuitenkin suhteellisen autonominen asema 
ainakin vuoteen 2047 asti. Silla on esimerkiksi oma 
lainsai:idanto, valuutta ja maahanmuuttopolitiikka ja 
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