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Teollistumisen historiaaTeollistumisen historiaa

JohtamisoppienJohtamisoppien
historiallinen viitekehyshistoriallinen viitekehys
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TeollistuminenTeollistuminen
Teollistuminen tapahtui lTeollistuminen tapahtui läänsimaissa 1800nsimaissa 1800--luvulla jaluvulla ja
19001900--luvun alussa.luvun alussa.

Teollinen vallankumous ei ollut yhtenTeollinen vallankumous ei ollut yhtenääinen,inen,
suoraviivainen prosessi, vaan sarja toisiinsasuoraviivainen prosessi, vaan sarja toisiinsa
kietoutuneita kehityskulkuja, joissa maatalouteenkietoutuneita kehityskulkuja, joissa maatalouteen
perustuva talous muuttui vperustuva talous muuttui väähitellen teollisuusvaltaiseksihitellen teollisuusvaltaiseksi
ja tyja työövoima siirtyi maatiloilta teollisuuden palvelukseen.voima siirtyi maatiloilta teollisuuden palvelukseen.

Samaan aikaan teollinen tuotanto kehittyi ja tehostui:Samaan aikaan teollinen tuotanto kehittyi ja tehostui:
tehtaissa otettiin ktehtaissa otettiin kääyttyttöööön uusia tuotantomenetelmin uusia tuotantomenetelmiää jaja
tuotantolaitokset alkoivat erikoistua yhtuotantolaitokset alkoivat erikoistua yhää enemmenemmään.n.
((RitzerRitzer 1996.)1996.)
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Teollistumisen seurauksiaTeollistumisen seurauksia
Teollistumisella oli monia kauaskantoisia seurauksia: se edistiTeollistumisella oli monia kauaskantoisia seurauksia: se edisti
erilaisten byrokraattisten instituutioiden, kuten rahoituslaitoserilaisten byrokraattisten instituutioiden, kuten rahoituslaitosten jaten ja
uusien hallinnollisten instituutioiden syntyuusien hallinnollisten instituutioiden syntyää ja ruokki rahataloudenja ruokki rahatalouden
seksekää kapitalistisen talousjkapitalistisen talousjäärjestelmrjestelmään kehitystn kehitystää..

Teollistumisen seurauksena kaupungistuminen kiihtyi, kun vTeollistumisen seurauksena kaupungistuminen kiihtyi, kun vääestestöö
muutti tymuutti työön pern peräässssää tehdaspaikkakunnille. Suuren muuttoliikkeentehdaspaikkakunnille. Suuren muuttoliikkeen
seurauksena tarvittiin myseurauksena tarvittiin myöös uudenlaisia sosiaalipoliittisias uudenlaisia sosiaalipoliittisia
jjäärjestelmirjestelmiää..

Kapitalismiin perustuvan talousjKapitalismiin perustuvan talousjäärjestelmrjestelmään synty tuotti myn synty tuotti myööss
lieveilmilieveilmiööititää. Voitot keskittyiv. Voitot keskittyiväät pienelle vt pienelle väähemmisthemmistöölle samalla, kunlle samalla, kun
yhyhää useampi teki raskasta tyuseampi teki raskasta työöttää kurjissa olosuhteissa.kurjissa olosuhteissa.

TTäämmää johti erilaisten tyjohti erilaisten työövvääenliikkeiden ja kapitalistista jenliikkeiden ja kapitalistista jäärjestelmrjestelmääää
kritisoivien liikkeiden nousuun. (kritisoivien liikkeiden nousuun. (RitzerRitzer 1996.)1996.)
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TyTyöönteko teollistumisen alkuvaiheissanteko teollistumisen alkuvaiheissa
Teollistumisen alkuvaiheessa tyTeollistumisen alkuvaiheessa työöprosessien jprosessien jäärjestely oli useinrjestely oli usein
ongelmallista: tyongelmallista: työövoima koostui maalta muuttaneista, joilla ei ollutvoima koostui maalta muuttaneista, joilla ei ollut
tarvittavaa ammattitaitoa.tarvittavaa ammattitaitoa.
TehdastyTehdastyöö oli maatilalla tehtyihin, varsin itsenoli maatilalla tehtyihin, varsin itsenääisiin tisiin tööihin verrattunaihin verrattuna
monotonista, puuduttavaa ja epmonotonista, puuduttavaa ja epääitsenitsenääististää. My. Myöös ss säääännnnööllinenllinen
aikataulu ja tyaikataulu ja työörytmi poikkesivat paljon totutusta.rytmi poikkesivat paljon totutusta.
TyTyööhhöön liittyvien ongelmien lisn liittyvien ongelmien lisääksi muutto maalta tuotti moniaksi muutto maalta tuotti monia
vaikeuksia ihmisille, jotka olivat irrottautuneet perinteisistvaikeuksia ihmisille, jotka olivat irrottautuneet perinteisistää
paikallisyhteispaikallisyhteisööististää ja sukuyhteisja sukuyhteisööististääään.n.
–– Toisaalta teollisuuden tyToisaalta teollisuuden työöpaikat tarjosivat uusia menestyksenpaikat tarjosivat uusia menestyksen

mahdollisuuksia mymahdollisuuksia myöös niille, joilla ei ollut maaomaisuutta.s niille, joilla ei ollut maaomaisuutta.
TyTyööppääiviväät olivat pitkit olivat pitkiää, jopa 14, jopa 14--tuntisia, ja lapsitytuntisia, ja lapsityöövoiman kvoiman kääyttyttöö olioli
tavallista.tavallista.
–– 18001800--luvun alkupuolella tyluvun alkupuolella työönantajat eivnantajat eiväät kiinnittt kiinnittääneet juurikaanneet juurikaan

huomiota tyhuomiota työöolosuhteisiin tai tyolosuhteisiin tai työösuojeluun.suojeluun.
NNääististää ongelmista nousi teollista parantamista ajava liike 1800ongelmista nousi teollista parantamista ajava liike 1800--luvunluvun
loppupuolella.loppupuolella.
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Varhaiset tyVarhaiset työönjakoa koskevat teoriatnjakoa koskevat teoriat

TuottavuuttaTuottavuutta alettiinalettiin tarkastellatarkastella taloustieteisstaloustieteissää
teollisenteollisen vallankumouksenvallankumouksen aikanaaikana 17001700--luvunluvun
loppupuolellaloppupuolella jaja 18001800--luvunluvun alussaalussa..
Adam Smith: The Wealth of Nations (1776):Adam Smith: The Wealth of Nations (1776):
–– tytyöönjakonjako jaja erikoistuminenerikoistuminen lislisäääävväätt merkittmerkittäävväästisti

yhteiskunnanyhteiskunnan kykykykyää tuottaatuottaa hyhyöödykkeitdykkeitää..
–– VapaatVapaat markkinatmarkkinat koordinoivatkoordinoivat SmithinSmithin mukaanmukaan

parhaallaparhaalla mahdollisellamahdollisella tavallatavalla hyhyöödykkeidendykkeiden
tuottamistatuottamista niidenniiden kysynnkysynnäänn mukaanmukaan ((markkinoidenmarkkinoiden
""nnääkymkymäättöönn kkääsisi").").
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Sosiologinen lSosiologinen läähestymistapahestymistapa

Karl MarxKarl Marx
ÉÉmilemile DurkheimDurkheim

Max WeberMax Weber
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Karl Marx (1818Karl Marx (1818--1883)1883)
MarxinMarxin ajatteluajattelu perustuuperustuu ajatukseenajatukseen tytyööntekijntekijööideniden jaja
kapitalististenkapitalististen tehtaanomistajientehtaanomistajien etujenetujen
sovittamattomastasovittamattomasta ristiriidastaristiriidasta..
TyTyööntekijntekijäätt myyvmyyväätt markkinoillamarkkinoilla tytyöövoimansavoimansa yritykselleyritykselle..
HeHe tuottavattuottavat yritykselleyritykselle lislisääarvoaarvoa,, jokajoka onon suurempisuurempi kuinkuin
heidheidäänn tytyööststää saamansasaamansa korvauskorvaus..
KapitalistisenKapitalistisen jjäärjestelmrjestelmäänn tuloksenatuloksena olioli MarxinMarxin mukaanmukaan
tytyöövvääenluokanenluokan kurjistuminenkurjistuminen,, sillsillää yhteiskunnanyhteiskunnan
rikkaudetrikkaudet kasautuivatkasautuivat jatkuvastijatkuvasti yhyhää harvempienharvempien kkääsiinsiin jaja
tytyööllääistenisten asemaasema huononeehuononee..
TyTyöönjaonnjaon jaja tytyööprosessienprosessien erottelemisenerottelemisen seurauksenaseurauksena
onon vieraantuminenvieraantuminen (alienation), kun(alienation), kun tytyööntekijntekijäätt eiveiväätt
tytyöönn pirstaloitumisenpirstaloitumisen vuoksivuoksi enenääää nnääee tytyöönsnsää tuloksiatuloksia
eiveiväätktkää koekoe tytyööttäääänn merkitykselliseksimerkitykselliseksi..
(Marx 1844/1977)(Marx 1844/1977)
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ÉÉmilemile DurkheimDurkheim (1858(1858--1917)1917)
ÉÉmilemile DurkheiminDurkheimin mukaanmukaan traditionaalisissatraditionaalisissa yhteisyhteisööississää vallitsivallitsi
vahvavahva kollektiivinenkollektiivinen tietoisuustietoisuus,, jollajolla hhäänn tarkoittitarkoitti yhteisyhteisöönn jjääsenillesenille
yhteistyhteistää jaettuajaettua arvojenarvojen,, uskomustenuskomusten jaja tuntemustentuntemusten kokonaisuuttakokonaisuutta..
ModernissaModernissa,, individualisoituvassaindividualisoituvassa yhteiskunnassayhteiskunnassa ttäällainenllainen yhteinenyhteinen
arvojarvojäärjestelmrjestelmää kuitenkinkuitenkin heikkeneeheikkenee jaja menettmenettääää merkitystmerkitystäääänn..

MikMikää sitoositoo ihmisetihmiset yhteenyhteen ttäällaisessallaisessa yhteiskunnassayhteiskunnassa??
DurkheiminDurkheimin mukaanmukaan tytyöönjakonjako onon moderniamodernia yhteiskuntaayhteiskuntaa koossakoossa
pitpitäävvää voimavoima,, jokajoka sitoositoo ihmisetihmiset toisiinsatoisiinsa erilaistenerilaisten
riippuvuussuhteidenriippuvuussuhteiden jaja sosiaalistensosiaalisten siteidensiteiden avullaavulla,, sillsillää ihmisetihmiset eiveiväätt
enenääää elelää omavaraisestiomavaraisesti vaanvaan ovatovat riippuvaisiariippuvaisia muidenmuiden tytyööststää jaja
tuotannostatuotannosta..
ToisaaltaToisaalta modernimoderni tytyöönjakonjako tuottituotti DurkheiminDurkheimin mukaanmukaan mymyööss
patologisiapatologisia muotojamuotoja:: josjos taloudellinentaloudellinen muutosmuutos onon liianliian nopeanopea,,
moraalinenmoraalinen jjäärjestelmrjestelmää eiei ehdiehdi sopeutuasopeutua siihensiihen,, jaja tuloksenatuloksena onon
merkityksettmerkityksettöömyydenmyyden jaja vieraantuneisuudenvieraantuneisuuden tunnetunne, jota Durkheim, jota Durkheim
kutsuikutsui anomiaksianomiaksi..
((DurkheimDurkheim 1893/1964.)1893/1964.)
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ÉÉmilemile DurkheimDurkheim

DurkheiminDurkheimin mukaanmukaan anominenanominen suhdesuhde tytyööhhöönn aiheuttiaiheutti
ristiriitojaristiriitoja tytyööeleläämmäässssää..
AnomiaaAnomiaa voitiinvoitiin vväälttlttääää modernissamodernissa yhteiskunnassayhteiskunnassa
vahvistamallavahvistamalla yksilyksilööideniden vväälisilisiää sosiaalisiasosiaalisia suhteitasuhteita..
YksiYksi ttäällainenllainen sosiaallistensosiaallisten suhteidensuhteiden muotomuoto olioli
korporaatiokorporaatio elieli ammattikuntaammattikunta,, jokajoka onon tytyöönantajiennantajien jaja
tytyööntekijntekijööideniden yhteinenyhteinen,, molempiamolempia kotrolloivakotrolloiva jaja
moraalisestimoraalisesti velvoittavavelvoittava organisaatioorganisaatio..
KorporaatioKorporaatio poistaapoistaa yhdenyhden anomisenanomisen tyonjaontyonjaon
haitallisimmanhaitallisimman lieveilmilieveilmiöönn,, nimittnimittääinin tytyööntekijntekijööideniden jaja
tytyöönantajiennantajien etujenetujen ristiriidanristiriidan..
((DurkheimDurkheim 1893/1964.)1893/1964.)
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Max Weber:Max Weber:
rationalisoituminen ja byrokratiarationalisoituminen ja byrokratia

Max Weber tarkasteli tyMax Weber tarkasteli työössssääään byrokratiaa, joka on ollutn byrokratiaa, joka on ollut
keskeinen osa tykeskeinen osa työöpaikkojen ja hallinnon rationalisointiprosessia.paikkojen ja hallinnon rationalisointiprosessia.
Max Weberin mukaan byrokraattisen organisaationMax Weberin mukaan byrokraattisen organisaation
tunnusmerkkejtunnusmerkkejää ovat: (Peltonen 2007)ovat: (Peltonen 2007)

1. Erikoistuminen: organisaatio on m1. Erikoistuminen: organisaatio on määääritellyt ennalta henkilritellyt ennalta henkilööststöön jn jääseniensenien
toimenkuvat. Ttoimenkuvat. Täämmää muodostaa pohjan tymuodostaa pohjan työöntekijntekijään virallisellen viralliselle
asemalle organisaatiossa.asemalle organisaatiossa.

2. Vallan hierarkia: asemat j2. Vallan hierarkia: asemat jäärjestetty hierarkkisesti. Jokaisella tyrjestetty hierarkkisesti. Jokaisella työöntekijntekijäällllää
on esimies, jolle he raportoivat. Esimiehellon esimies, jolle he raportoivat. Esimiehellää oikeus antaa koikeus antaa kääskyjskyjää
alaisilleen.alaisilleen.

3. P3. Päätevyys: henkiltevyys: henkilööt valitaan asemiinsa muodollisen osaamisent valitaan asemiinsa muodollisen osaamisen
perusteella. Osaamista mitataan koulutuksen tai kokeiden kautta.perusteella. Osaamista mitataan koulutuksen tai kokeiden kautta.

KKääytytäännnnöössssää organisaatiot ovat rakentuneet erilaisilla tavoilla (esim.organisaatiot ovat rakentuneet erilaisilla tavoilla (esim.
toimintorakenne, divisioonarakenne, matriisirakenne)toimintorakenne, divisioonarakenne, matriisirakenne)
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Johtaminen ja auktoriteettiJohtaminen ja auktoriteetti
Johtaminen on auktoriteetin oikeuttamista. VaikkaJohtaminen on auktoriteetin oikeuttamista. Vaikka
johtamista on kaikissa organisaatiotyypeissjohtamista on kaikissa organisaatiotyypeissää, on niiden, on niiden
vväälilllillää kuitenkin mykuitenkin myöös eroja.s eroja.
Max Weberin mukaan eri auktoriteettien legitiimiys eliMax Weberin mukaan eri auktoriteettien legitiimiys eli
oikeutus perustuu eri asioihinoikeutus perustuu eri asioihin

1.1. rationaalisrationaalis--legaaliset perusteetlegaaliset perusteet
2.2. traditionaaliset perusteettraditionaaliset perusteet
3.3. karismaattiset perusteetkarismaattiset perusteet
Erityyppiset organisaatiot nojaavat erilaisiin tapoihinErityyppiset organisaatiot nojaavat erilaisiin tapoihin
oikeuttaa auktoriteetti:oikeuttaa auktoriteetti:

–– byrokratia nojaa usein rationaalisbyrokratia nojaa usein rationaalis--legaalisiin perusteisiinlegaalisiin perusteisiin
–– hallitsijoiden auktoriteetti perustuu usein traditionaalisiinhallitsijoiden auktoriteetti perustuu usein traditionaalisiin

perusteisiinperusteisiin
–– uskonnollisten johtajien auktoriteetti perustuu usein karismaanuskonnollisten johtajien auktoriteetti perustuu usein karismaan
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Johtamisen auktoriteetti (II)Johtamisen auktoriteetti (II)

Weber vWeber vääitti, ettitti, ettää kapitalistisessakapitalistisessa
yhteiskunnassa organisaatiot ovat yhyhteiskunnassa organisaatiot ovat yhää
byrokraattisempia ja ettbyrokraattisempia ja ettää auktoriteettiauktoriteetti
oikeutetaan ennen muuta rationaalisoikeutetaan ennen muuta rationaalis--
legaalein perustein.legaalein perustein.
Kaikkien jKaikkien jäärjestelmien perustana jarjestelmien perustana ja
vastaavasti kaiken tottelemishalukkuudenvastaavasti kaiken tottelemishalukkuuden
taustalla on Weberin mukaantaustalla on Weberin mukaan uskousko
auktoriteetin oikeutukseen.auktoriteetin oikeutukseen.
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15 byrokratian tendenssi15 byrokratian tendenssiää
1. Erikoistuminen1. Erikoistuminen Toiminnallisella erikoistumisella saavutetaan tehtToiminnallisella erikoistumisella saavutetaan tehtäävienvien
epepääjatkuvuus. Tehtjatkuvuus. Tehtäävväät ovat erilaisia ja tarkoin mt ovat erilaisia ja tarkoin määäärräättyjttyjää, ja niit, ja niitää tekevtekeväätt
muodollisesti luokitellut ja tiettyihin tehtmuodollisesti luokitellut ja tiettyihin tehtääviin erikoistuneet tyviin erikoistuneet työöntekijntekijääryhmryhmäät. Tehtt. Tehtäävväätt
on organisoitu jatkuvan son organisoitu jatkuvan sääääntelyn pohjalta, jotta tyntelyn pohjalta, jotta työö etenee esteettetenee esteettää organisaationorganisaation
epepääjatkuvien osien vjatkuvien osien väälilllillää. Siten kehitys k. Siten kehitys kääy kohtiy kohti erikoistumistaerikoistumista..
2. Organisaation toiminnan auktorisoituminen2. Organisaation toiminnan auktorisoituminen TehtTehtäävien toiminnallinenvien toiminnallinen
eriytyminen tarkoittaa siteriytyminen tarkoittaa sitää, ett, ettää niistniistää vastuussa olevalla henkilvastuussa olevalla henkilööststööllllää on oltavaon oltava
tehttehtäävien edellyttvien edellyttäämmää auktoriteetti ja pakotteet. Siten kehitys kauktoriteetti ja pakotteet. Siten kehitys kääy kohti organisaationy kohti organisaation
toiminnan auktorisoitumistatoiminnan auktorisoitumista..
3.3. HierarkisoituminenHierarkisoituminen Koska tehtKoska tehtäävväät on toiminnallisesti eriytetty ja koskat on toiminnallisesti eriytetty ja koska
toiminnoista vastaavilla tytoiminnoista vastaavilla työöntekijntekijööillillää on tarkoin mon tarkoin määääritellyt valtuudet, heidritellyt valtuudet, heidään vn väälilllilläääänn
on vallittava hierarkkinen suhde. Siten kehitys kon vallittava hierarkkinen suhde. Siten kehitys kääy kohtiy kohti hierarkisoitumistahierarkisoitumista..
4. Organisaatiosuhteiden sopimuksenvaraistuminen4. Organisaatiosuhteiden sopimuksenvaraistuminen Vallan delegointi perustuuVallan delegointi perustuu
yksityiskohtaisiin tyyksityiskohtaisiin työösopimuksiin, joissa msopimuksiin, joissa määääritellritellääään oikeudet, vastuut jan oikeudet, vastuut ja
velvollisuudet. Siten kehitys kvelvollisuudet. Siten kehitys kääy kohti organisaation suhteideny kohti organisaation suhteiden
sopimuksenvaraisuuttasopimuksenvaraisuutta..
5. Organisaation kehittyminen p5. Organisaation kehittyminen päätevyydenperustaiseksi.tevyydenperustaiseksi. TyTyööntekijntekijäät nimitett nimitetäääänn
tehttehtääviinsviinsää sopimuksin, joissa msopimuksin, joissa määääritellritellääään tyn työössssää vaadittavat ominaisuudet. Siksivaadittavat ominaisuudet. Siksi
yhyhää useammat organisaatiot museammat organisaatiot määäärittelevritteleväät ominaisuutensa muodollisin vaatimuksint ominaisuutensa muodollisin vaatimuksin
mitattavan pmitattavan päätevyyden avulla. Siten kehitys ktevyyden avulla. Siten kehitys kääy kohti organisaatioideny kohti organisaatioiden
ppäätevyysperusteisuuttatevyysperusteisuutta..
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15 byrokratian tendenssi15 byrokratian tendenssiää
6. Organisaation kehittyminen uraperusteiseksi6. Organisaation kehittyminen uraperusteiseksi Hierarkian eri asemiin pHierarkian eri asemiin pääääsysy
edellyttedellyttääää eriasteista periasteista päätevyytttevyyttää. Yht. Yhtää ppäätevteväät yksilt yksilööt etenevt eteneväät urallaan virkait urallaan virkaiään tain tai
ansioiden perusteella sen mukaan, mitansioiden perusteella sen mukaan, mitää esimiehet sesimiehet sääääntntööjen mukaisesti pjen mukaisesti päääättttäävväät.t.
Koska hierarkian seuraavalle portaalle voi edetKoska hierarkian seuraavalle portaalle voi edetää vain asianmukaisen pvain asianmukaisen päätevyydentevyyden
perusteella, kehitys kperusteella, kehitys kääy kohtiy kohti uraperusteisuuttauraperusteisuutta..
7. Asemien eriarvoistuminen (kerrostuminen)7. Asemien eriarvoistuminen (kerrostuminen) Palkkaus ja muu palkitseminenPalkkaus ja muu palkitseminen
(kuten el(kuten elääkkeet ja matkakorvaukset) ovat hierarkian eri tasoilla erisuuruikkeet ja matkakorvaukset) ovat hierarkian eri tasoilla erisuuruiset. Sitenset. Siten
kehitys kkehitys kääy kohti asemien eriarvoisuutta. Prosessia voidaan kutsua organisy kohti asemien eriarvoisuutta. Prosessia voidaan kutsua organisaationaation
kerrostumiseksikerrostumiseksi..
8. Auktoriteetin8. Auktoriteetin rakenteellistuminenrakenteellistuminen Hierarkia ilmenee selkeHierarkia ilmenee selkeäästi esimiesten tarkoinsti esimiesten tarkoin
mmääääriteltyinriteltyinää valtaoikeuksina sekvaltaoikeuksina sekää tarkoin mtarkoin määääriteltyinriteltyinää valtuuksina, joilla esimiehetvaltuuksina, joilla esimiehet
pyrkivpyrkiväät estt estäämmääään alaistensa sopimattomat valtapyrkimykset. Siten edetn alaistensa sopimattomat valtapyrkimykset. Siten edetääään kohtin kohti
auktoriteetinauktoriteetin rakenteellistumistarakenteellistumista..
9. S9. Sääääntntööjen formalisointijen formalisointi Toiminnallinen eriytyminen, tehtToiminnallinen eriytyminen, tehtäävien epvien epääjatkuvuus jajatkuvuus ja
hierarkkiset suhteet edellytthierarkkiset suhteet edellyttäävväät organisaatiossa tehtt organisaatiossa tehtäävvään tyn työön ja senn ja sen
esimiestoimintojen sitomista muodollisin sesimiestoimintojen sitomista muodollisin sääääntntööihin, joiden tarkoituksena on oikeuttaaihin, joiden tarkoituksena on oikeuttaa
ja mahdollistaa legitiimi toiminta. Siten kehitys kja mahdollistaa legitiimi toiminta. Siten kehitys kääy kohti sy kohti sääääntntööjenjen formalisointiaformalisointia..
10. Standardisoituminen10. Standardisoituminen SSääääntntööjen muodollisuus edellyttjen muodollisuus edellyttääää kirjallisiinkirjallisiin
dokumentteihin perustuvaa hallintoa. Virasto, jossa dokumenttejadokumentteihin perustuvaa hallintoa. Virasto, jossa dokumentteja ssääilytetilytetääään ja jossan ja jossa
niiden kniiden kääyttyttöööön oikeutetut voivat niihin tutustua, on siten organisaation keskn oikeutetut voivat niihin tutustua, on siten organisaation keskus. Siksius. Siksi
organisaation toiminta kehittyy standardipohjaiseksi ja suunta korganisaation toiminta kehittyy standardipohjaiseksi ja suunta kääy kohtiy kohti
standardisoitumistastandardisoitumista..
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15 byrokratian tendenssi15 byrokratian tendenssiää
11. Keskitt11. Keskittääminenminen
Organisaation suhteet eivOrganisaation suhteet eiväät ole pelkt ole pelkääststääään hierarkkisia. Keskeisesti sijaitsevan hierarkkisia. Keskeisesti sijaitseva
toimisto tai virasto kehitttoimisto tai virasto kehittääää viestintviestintääää, koordinaatiota ja valvontaa, joita ohjataan, koordinaatiota ja valvontaa, joita ohjataan
keskuksen kautta. Siten kehitys kkeskuksen kautta. Siten kehitys kääy kohtiy kohti keskittkeskittäämistmistää..
12. Organisaation toiminnan legitimointi12. Organisaation toiminnan legitimointi
Legitiimi byrokratia edellyttLegitiimi byrokratia edellyttääää tiukkaa rajanvetoa byrokratian toiminnan ja sentiukkaa rajanvetoa byrokratian toiminnan ja sen
henkilhenkilööststöön oman toiminnan vn oman toiminnan väälilllillää. Byrokratian voimavarat on siksi pidett. Byrokratian voimavarat on siksi pidettäävvää erillerilläääänn
niistniistää byrokratian jbyrokratian jääsenten voimavaroista, joita nsenten voimavaroista, joita näämmää voivat kvoivat kääyttyttääää yksityishenkilyksityishenkilööininää..
Siten kehitys kSiten kehitys kääy kohti organisaation toiminnany kohti organisaation toiminnan legitimointialegitimointia..
13. Organisaation toiminnan13. Organisaation toiminnan virastoituminenvirastoituminen
Valta on toimiston  tai viraston valtaa, ei tyValta on toimiston  tai viraston valtaa, ei työöntekijntekijään tai viranhaltijan valtaa.n tai viranhaltijan valtaa.
TyTyööntekijntekijäät ja viranhaltijat kt ja viranhaltijat kääyttyttäävväät valtaa, jota he eivt valtaa, jota he eiväät voi ottaa itselleen. Sitent voi ottaa itselleen. Siten
suuntaus ksuuntaus kääy kohti organisaationy kohti organisaation virastoitumistavirastoitumista..
14. Organisaation kehittyminen persoonattomaksi14. Organisaation kehittyminen persoonattomaksi
Koska valtaa kKoska valtaa kääytetytetääään toimiston tai viraston, ei ihmisten kautta, kehitys kn toimiston tai viraston, ei ihmisten kautta, kehitys kääy kohtiy kohti
organisaationorganisaation persoonattomuuttapersoonattomuutta..
15. Organisaation kehittyminen tietoperusteiseksi15. Organisaation kehittyminen tietoperusteiseksi
Kehitys kohti persoonattomuutta tapahtuu tiedon jKehitys kohti persoonattomuutta tapahtuu tiedon jäärjestelmien kautta, jotka kehittyvrjestelmien kautta, jotka kehittyväätt
organisaatiossa ja joita omaksutaan ulkopuolisilta tiedon ammattorganisaatiossa ja joita omaksutaan ulkopuolisilta tiedon ammattilaisilta. Kehitys kilaisilta. Kehitys kääyy
siten kohti organisaationsiten kohti organisaation tietoperusteisuuttatietoperusteisuutta..
(Weber 1978, 956(Weber 1978, 956––1005; Clegg 1990, 391005; Clegg 1990, 39––41)41)
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

Nykyisin byrokratian tilalle on tullut moniaNykyisin byrokratian tilalle on tullut monia
vaihtoehtoisia organisaatiomalleja, joissavaihtoehtoisia organisaatiomalleja, joissa
yhteisiyhteisiää piirteitpiirteitää ovatovat
–– joustavuus ja sen korostaminenjoustavuus ja sen korostaminen
–– hierarkkisen mallin puutehierarkkisen mallin puute

JJäälkibyrokraattisissa mallit pyrkivlkibyrokraattisissa mallit pyrkiväätt
hhäälventlventäämmääään rajaa organisaation sisn rajaa organisaation sisääisenisen
todellisuuden ja ulkoisen maailman vtodellisuuden ja ulkoisen maailman väälilllillää..

Lähde: Seeck & Lavento 2009
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JJäälkibyrokraattinen organisaatiolkibyrokraattinen organisaatio
JJäälkibyrokraattinen organisaatio eroaa byrokraattisestalkibyrokraattinen organisaatio eroaa byrokraattisesta
organisaatiosta usealla tavalla:organisaatiosta usealla tavalla:
–– Erikoistumisen sijaan tyErikoistumisen sijaan työöntekijntekijäät toimivat joustavasti ja ovatt toimivat joustavasti ja ovat

monitaitoisiamonitaitoisia
–– Johtaminen perustuu tyJohtaminen perustuu työöntekijntekijööiden innostamiseen jaiden innostamiseen ja

molemminpuoliseen luottamukseenmolemminpuoliseen luottamukseen
–– HenkilHenkilööiden piden päätevyys arvioidaan useasta eri ltevyys arvioidaan useasta eri läähteesthteestää saatavansaatavan

palautteen perusteella sen sijaan, ettpalautteen perusteella sen sijaan, ettää kvalifikaatio perustuisikvalifikaatio perustuisi
ainoastaan koulutukseen ja nykyiseen asemaanainoastaan koulutukseen ja nykyiseen asemaan

–– Tietoa pyritTietoa pyritääään jakamaan eri yksikn jakamaan eri yksikööiden kesken mahdollisimmaniden kesken mahdollisimman
nopeasti, ja kirjallisen taltioimisen sijaan panostus onnopeasti, ja kirjallisen taltioimisen sijaan panostus on
vapaamuotoisella keskustelulla.vapaamuotoisella keskustelulla.

–– SSääääntntööjen laatimisen sijaan organisaatio pyrkii ohjaamaanjen laatimisen sijaan organisaatio pyrkii ohjaamaan
toimintaansa yhdesstoimintaansa yhdessää kehitetyillkehitetyillää kulttuurisilla arvoilla jakulttuurisilla arvoilla ja
strategisilla pstrategisilla päääämmäääärillrillää..

Lähde: Peltonen 2007
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

Peltonen (2007) kokoaa yhteen neljPeltonen (2007) kokoaa yhteen neljää erilaistaerilaista
nnääkemystkemystää byrokratiasta tbyrokratiasta täännää ppääiviväännää

1.1. Byrokratia on osa historiaa. Nykyisin sen korvaavatByrokratia on osa historiaa. Nykyisin sen korvaavat
uudet, juudet, jäälkibyrokraattiset organisointimallit.lkibyrokraattiset organisointimallit.

2.2. Byrokratia ja jByrokratia ja jäälkibyrokratia ovat molemmat osalkibyrokratia ovat molemmat osa
organisaatioiden torganisaatioiden täämmäänpnpääivivääististää arkea.arkea.
Byrokratia elByrokratia elääää jjäälkibyrokraattisen organisaationlkibyrokraattisen organisaation
sissisäällllää..

3.3. Byrokratian periaatteet toimivat yhByrokratian periaatteet toimivat yhää, mutta uusissa, mutta uusissa
ilmenemismuodoissa.ilmenemismuodoissa.

4.4. Byrokratia on oikeudenmukaisuutta korostavanByrokratia on oikeudenmukaisuutta korostavan
organisoinnin yksi toteuttamistapa.organisoinnin yksi toteuttamistapa.

Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

Tuoreet tutkimukset tukevat vTuoreet tutkimukset tukevat vääitettitettää, jonka mukaan byrokratia ja, jonka mukaan byrokratia ja
jjäälkibyrokratia ellkibyrokratia eläävväät rinnakkain tt rinnakkain täämmään pn pääivivään organisaatiossa.n organisaatiossa.
–– Usein toimintatapojen rinnakkaiselo on kuluttavaa ja aiheuttaaUsein toimintatapojen rinnakkaiselo on kuluttavaa ja aiheuttaa

ristiriitaisia odotuksia tyristiriitaisia odotuksia työöntekijntekijäälle.lle.
–– Vaikka jVaikka jäälkibyrokratiasta puhutaankin, ovat monet byrokraattisetlkibyrokratiasta puhutaankin, ovat monet byrokraattiset

menetelmmenetelmäät yht yhää kkääytytöössssää..
McSweeneynMcSweeneyn (2006) mukaan byrokratia on k(2006) mukaan byrokratia on kääynyt jopaynyt jopa
intensiivisemmintensiivisemmääksi viimeisten vuosikymmenten aikana.ksi viimeisten vuosikymmenten aikana.
BriandBriand && BellemarenBellemaren (2006) sek(2006) sekää MaraveliasinMaraveliasin (2003) mukaan(2003) mukaan
jjäälkibyrokratia on lislkibyrokratia on lisäännyt hallinnan muotoja yhteiskunnassa.nnyt hallinnan muotoja yhteiskunnassa.
BarleyBarley jaja KundaKunda (2001) n(2001) nääkevkeväätt ondelmallisenaondelmallisena uusien kuusien kääsitteidensitteiden
synnyttsynnyttäämisen suhteuttamalla niitmisen suhteuttamalla niitää vahvasti vanhoihin malleihin.vahvasti vanhoihin malleihin.
–– Kaksikon mukaan esimerkiksi jKaksikon mukaan esimerkiksi jäälkibyrokraattisessa mallissa onlkibyrokraattisessa mallissa on

unohdettu organisaatiossa tehtunohdettu organisaatiossa tehtäävvään tyn työön tutkimus, jotan tutkimus, jota
organisaatiomallien kuitenkin torganisaatiomallien kuitenkin tääytyy toimiakseen pystyytyy toimiakseen pystyää ymmymmäärtrtäämmääään.n.

Vaikka jVaikka jäälkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtlkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtää mieltmieltää siitsiitää,,
ettettää tytyöö on muuttunut paljon ja etton muuttunut paljon ja ettää tarvitsemme uudenlaisiatarvitsemme uudenlaisia
organisoitumismalleja.organisoitumismalleja. Lähde: Seeck & Lavento 2009
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YhteenvetonaYhteenvetona

Teollistuminen ja sen seurauksetTeollistuminen ja sen seuraukset
TyTyöönteko teollistumisen alkuvaiheissanteko teollistumisen alkuvaiheissa
Adam Smith 1723Adam Smith 1723--1790)1790)
Karl Marx (1818Karl Marx (1818--1883)1883)
ÉÉmilemile DurkheimDurkheim (1858(1858--1917)1917)
Max Weber (1864Max Weber (1864--1920)1920)
–– 15 byrokratian tendenssi15 byrokratian tendenssiää

JJäälkibyrokratialkibyrokratia


