Teollistumisen historiaa
Johtamisoppien
historiallinen viitekehys
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Teollistuminen
Teollistuminen tapahtui lä
länsimaissa 18001800-luvulla ja
19001900-luvun alussa.
Teollinen vallankumous ei ollut yhtenä
yhtenäinen,
suoraviivainen prosessi, vaan sarja toisiinsa
kietoutuneita kehityskulkuja, joissa maatalouteen
perustuva talous muuttui vä
vähitellen teollisuusvaltaiseksi
ja työ
työvoima siirtyi maatiloilta teollisuuden palvelukseen.
Samaan aikaan teollinen tuotanto kehittyi ja tehostui:
tehtaissa otettiin kä
n uusia tuotantomenetelmiä
käyttöö
yttöön
tuotantomenetelmiä ja
tuotantolaitokset alkoivat erikoistua yhä
yhä enemmä
enemmän.
(Ritzer 1996.)
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Teollistumisen seurauksia
Teollistumisella oli monia kauaskantoisia seurauksia: se edisti
erilaisten byrokraattisten instituutioiden, kuten rahoituslaitosten
rahoituslaitosten ja
uusien hallinnollisten instituutioiden syntyä
syntyä ja ruokki rahatalouden
sekä
sekä kapitalistisen talousjä
talousjärjestelmä
rjestelmän kehitystä
kehitystä.
Teollistumisen seurauksena kaupungistuminen kiihtyi, kun vä
v äestö
estö
muutti työ
työn perä
perässä
ssä tehdaspaikkakunnille. Suuren muuttoliikkeen
seurauksena tarvittiin myö
myös uudenlaisia sosiaalipoliittisia
järjestelmiä
rjestelmiä.
Kapitalismiin perustuvan talousjä
talousjärjestelmä
rjestelmän synty tuotti myö
myös
lieveilmiö
lieveilmiöitä
itä. Voitot keskittyivä
keskittyivät pienelle vä
vähemmistö
hemmistölle samalla, kun
yhä
yhä useampi teki raskasta työ
työtä kurjissa olosuhteissa.
Tämä johti erilaisten työ
työväenliikkeiden ja kapitalistista jä
järjestelmää
rjestelmää
kritisoivien liikkeiden nousuun. (Ritzer
(Ritzer 1996.)
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Työnteko teollistumisen alkuvaiheissa
Teollistumisen alkuvaiheessa työ
työprosessien jä
järjestely oli usein
ongelmallista: työ
työvoima koostui maalta muuttaneista, joilla ei ollut
tarvittavaa ammattitaitoa.
Tehdastyö
Tehdastyö oli maatilalla tehtyihin, varsin itsenä
itsenäisiin tö
töihin verrattuna
monotonista, puuduttavaa ja epä
nnö
öllinen
epäitsenä
itsenäistä
istä. Myö
Myös sää
säänn
aikataulu ja työ
työrytmi poikkesivat paljon totutusta.
Työ
Työhön liittyvien ongelmien lisä
lisäksi muutto maalta tuotti monia
vaikeuksia ihmisille, jotka olivat irrottautuneet perinteisistä
perinteisistä
paikallisyhteisö
n.
paikallisyhteisöistä
istä ja sukuyhteisö
sukuyhteisöistää
istään.
– Toisaalta teollisuuden työ
työpaikat tarjosivat uusia menestyksen
mahdollisuuksia myö
myös niille, joilla ei ollut maaomaisuutta.
Työ
Työpäivä
ivät olivat pitkiä
pitkiä, jopa 1414-tuntisia, ja lapsityö
lapsityövoiman kä
käyttö
yttö oli
tavallista.
– 18001800-luvun alkupuolella työ
työnantajat eivä
eivät kiinnittä
kiinnittäneet juurikaan
huomiota työ
työolosuhteisiin tai työ
työsuojeluun.
Näistä
istä ongelmista nousi teollista parantamista ajava liike 18001800-luvun
loppupuolella.
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Varhaiset työnjakoa koskevat teoriat
Tuottavuutta alettiin tarkastella taloustieteissä
taloustieteissä
teollisen vallankumouksen aikana 17001700-luvun
loppupuolella ja 18001800-luvun alussa.
alussa.
Adam Smith: The Wealth of Nations (1776):
– työ
vät merkittä
työnjako ja erikoistuminen lisää
lisääv
merkittävästi
yhteiskunnan kykyä
kykyä tuottaa hyö
hyödykkeitä
dykkeitä.
– Vapaat markkinat koordinoivat Smithin mukaan
parhaalla mahdollisella tavalla hyö
hyödykkeiden
tuottamista niiden kysynnä
kysynnän mukaan (markkinoiden
"näkymä
kymätön käsi").
si").
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Sosiologinen lähestymistapa
Karl Marx
Émile Durkheim
Max Weber
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Karl Marx (1818-1883)
Marxin ajattelu perustuu ajatukseen työ
työntekijö
ntekijöiden ja
kapitalististen tehtaanomistajien etujen
sovittamattomasta ristiriidasta.
ristiriidasta.
Työ
Työntekijä
ntekijät myyvä
myyvät markkinoilla työ
työvoimansa yritykselle.
yritykselle.
He tuottavat yritykselle lisä
lisäarvoa,
arvoa, joka on suurempi kuin
heidä
heidän työ
työstä
stä saamansa korvaus.
korvaus.
Kapitalistisen järjestelmä
rjestelmän tuloksena oli Marxin mukaan
työ
työväenluokan kurjistuminen,
kurjistuminen, sillä
sillä yhteiskunnan
rikkaudet kasautuivat jatkuvasti yhä
yhä harvempien käsiin ja
työ
työläisten asema huononee.
huononee.
Työ
Työnjaon ja työ
työprosessien erottelemisen seurauksena
on vieraantuminen (alienation), kun työ
työntekijä
ntekijät eivä
eivät
työ
työn pirstaloitumisen vuoksi enää
enää näe työ
työnsä
nsä tuloksia
eivä
eivätkä
tkä koe työ
työtään
ään merkitykselliseksi.
merkitykselliseksi.
(Marx 1844/1977)
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Émile Durkheim (1858-1917)
Émile Durkheimin mukaan traditionaalisissa yhteisö
yhteisöissä
issä vallitsi
vahva kollektiivinen tietoisuus,
tietoisuus, jolla hän tarkoitti yhteisö
yhteisön jäsenille
yhteistä
yhteistä jaettua arvojen,
arvojen, uskomusten ja tuntemusten kokonaisuutta.
kokonaisuutta.
Modernissa,
Modernissa, individualisoituvassa yhteiskunnassa tällainen yhteinen
arvojä
n.
arvojärjestelmä
rjestelmä kuitenkin heikkenee ja menettää
menettää merkitystää
merkitystään
Mikä
Mikä sitoo ihmiset yhteen tällaisessa yhteiskunnassa?
yhteiskunnassa?
Durkheimin mukaan työ
työnjako on modernia yhteiskuntaa koossa
pitä
pitävä voima,
voima, joka sitoo ihmiset toisiinsa erilaisten
riippuvuussuhteiden ja sosiaalisten siteiden avulla,
avulla, sillä
sillä ihmiset eivä
eivät
enää
enää elä
elä omavaraisesti vaan ovat riippuvaisia muiden työ
työstä
stä ja
tuotannosta.
tuotannosta.
Toisaalta moderni työ
työnjako tuotti Durkheimin mukaan myö
myös
patologisia muotoja:
muotoja: jos taloudellinen muutos on liian nopea,
nopea,
moraalinen järjestelmä
rjestelmä ei ehdi sopeutua siihen,
siihen, ja tuloksena on
merkityksettö
merkityksettömyyden ja vieraantuneisuuden tunne,
tunne, jota Durkheim
kutsui anomiaksi.
anomiaksi.
(Durkheim 1893/1964.)
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Émile Durkheim
Durkheimin mukaan anominen suhde työ
työhön aiheutti
ristiriitoja työ
ö
elä
ä
m
ä
ssä
ä
.
ty el
ss
Anomiaa voitiin välttää
lttää modernissa yhteiskunnassa
vahvistamalla yksilö
yksilöiden välisiä
lisiä sosiaalisia suhteita.
suhteita.
Yksi tällainen sosiaallisten suhteiden muoto oli
korporaatio eli ammattikunta,
ammattikunta, joka on työ
työnantajien ja
työ
työntekijö
ntekijöiden yhteinen,
yhteinen, molempia kotrolloiva ja
moraalisesti velvoittava organisaatio.
organisaatio.
Korporaatio poistaa yhden anomisen tyonjaon
haitallisimman lieveilmiö
lieveilmiön, nimittä
nimittäin työ
työntekijö
ntekijöiden ja
työ
työnantajien etujen ristiriidan.
ristiriidan.
(Durkheim 1893/1964.)
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Max Weber:
rationalisoituminen ja byrokratia
Max Weber tarkasteli työ
n byrokratiaa, joka on ollut
työssää
ssään
keskeinen osa työ
työpaikkojen ja hallinnon rationalisointiprosessia.
Max Weberin mukaan byrokraattisen organisaation
tunnusmerkkejä
tunnusmerkkejä ovat: (Peltonen 2007)
1. Erikoistuminen: organisaatio on mää
ritellyt ennalta henkilö
määritellyt
henkilöstö
stön jä
jäsenien
toimenkuvat. Tä
Tämä muodostaa pohjan työ
työntekijä
ntekijän viralliselle
asemalle organisaatiossa.
2. Vallan hierarkia: asemat jä
järjestetty hierarkkisesti. Jokaisella työ
työntekijä
ntekijällä
llä
on esimies, jolle he raportoivat. Esimiehellä
Esimiehellä oikeus antaa kä
käskyjä
skyjä
alaisilleen.
3. Pä
Pätevyys: henkilö
henkilöt valitaan asemiinsa muodollisen osaamisen
perusteella. Osaamista mitataan koulutuksen tai kokeiden kautta.
Käytä
ytännö
nnössä
ssä organisaatiot ovat rakentuneet erilaisilla tavoilla (esim.
toimintorakenne, divisioonarakenne, matriisirakenne)
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Johtaminen ja auktoriteetti
Johtaminen on auktoriteetin oikeuttamista. Vaikka
johtamista on kaikissa organisaatiotyypeissä
organisaatiotyypeissä, on niiden
välillä
lillä kuitenkin myö
myös eroja.
Max Weberin mukaan eri auktoriteettien legitiimiys eli
oikeutus perustuu eri asioihin
1.
2.
3.

rationaalisrationaalis-legaaliset perusteet
traditionaaliset perusteet
karismaattiset perusteet

Erityyppiset organisaatiot nojaavat erilaisiin tapoihin
oikeuttaa auktoriteetti:
–
–
–

byrokratia nojaa usein rationaalisrationaalis-legaalisiin perusteisiin
hallitsijoiden auktoriteetti perustuu usein traditionaalisiin
perusteisiin
uskonnollisten johtajien auktoriteetti perustuu usein karismaan
Copyright © Hannele Seeck
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Johtamisen auktoriteetti (II)
Weber vä
väitti, että
että kapitalistisessa
yhteiskunnassa organisaatiot ovat yhä
yhä
byrokraattisempia ja että
että auktoriteetti
oikeutetaan ennen muuta rationaalisrationaalislegaalein perustein.
Kaikkien jä
järjestelmien perustana ja
vastaavasti kaiken tottelemishalukkuuden
taustalla on Weberin mukaan usko
auktoriteetin oikeutukseen.
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15 byrokratian tendenssiä
1. Erikoistuminen Toiminnallisella erikoistumisella saavutetaan tehtä
tehtävien
epä
epäjatkuvuus. Tehtä
Tehtävät ovat erilaisia ja tarkoin mää
määrrättyjä
ttyjä, ja niitä
niitä tekevä
tekevät
muodollisesti luokitellut ja tiettyihin tehtä
tehtäviin erikoistuneet työ
työntekijä
ntekijäryhmä
ryhmät. Tehtä
Tehtävät
on organisoitu jatkuvan sää
ntelyn pohjalta, jotta työ
sääntelyn
työ etenee esteettä
esteettä organisaation
epä
epäjatkuvien osien vä
välillä
lillä. Siten kehitys kä
käy kohti erikoistumista.
erikoistumista.
2. Organisaation toiminnan auktorisoituminen Tehtä
Tehtävien toiminnallinen
eriytyminen tarkoittaa sitä
sitä, että
että niistä
niistä vastuussa olevalla henkilö
henkilöstö
stöllä
llä on oltava
tehtä
tehtävien edellyttä
edellyttämä auktoriteetti ja pakotteet. Siten kehitys kä
käy kohti organisaation
toiminnan auktorisoitumista.
auktorisoitumista.
3. Hierarkisoituminen Koska tehtä
tehtävät on toiminnallisesti eriytetty ja koska
toiminnoista vastaavilla työ
ritellyt valtuudet, heidä
n
työntekijö
ntekijöillä
illä on tarkoin mää
määritellyt
heidän vä
välillää
lillään
on vallittava hierarkkinen suhde. Siten kehitys kä
käy kohti hierarkisoitumista.
hierarkisoitumista.
4. Organisaatiosuhteiden sopimuksenvaraistuminen Vallan delegointi perustuu
yksityiskohtaisiin työ
ritellää
ään
n oikeudet, vastuut ja
työsopimuksiin, joissa mää
määritell
velvollisuudet. Siten kehitys kä
käy kohti organisaation suhteiden
sopimuksenvaraisuutta.
sopimuksenvaraisuutta.
5. Organisaation kehittyminen pä
n
pätevyydenperustaiseksi. Työ
Työntekijä
ntekijät nimitetää
nimitetään
tehtä
ritellää
ään
n työ
tehtäviinsä
viinsä sopimuksin, joissa mää
määritell
työssä
ssä vaadittavat ominaisuudet. Siksi
yhä
rittelevä
ät ominaisuutensa muodollisin vaatimuksin
yhä useammat organisaatiot mää
määrittelev
mitattavan pä
pätevyyden avulla. Siten kehitys kä
käy kohti organisaatioiden
pätevyysperusteisuutta.
tevyysperusteisuutta.
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15 byrokratian tendenssiä
6. Organisaation kehittyminen uraperusteiseksi Hierarkian eri asemiin pää
sy
pääsy
edellyttää
edellyttää eriasteista pä
pätevyyttä
tevyyttä. Yhtä
Yhtä pätevä
tevät yksilö
yksilöt etenevä
etenevät urallaan virkaiä
virkaiän tai
ansioiden perusteella sen mukaan, mitä
ntö
öjen mukaisesti pää
ttä
ävät.
mitä esimiehet sää
säänt
päätt
Koska hierarkian seuraavalle portaalle voi edetä
edetä vain asianmukaisen pä
pätevyyden
perusteella, kehitys kä
käy kohti uraperusteisuutta.
uraperusteisuutta.
7. Asemien eriarvoistuminen (kerrostuminen) Palkkaus ja muu palkitseminen
(kuten elä
eläkkeet ja matkakorvaukset) ovat hierarkian eri tasoilla erisuuruiset.
erisuuruiset. Siten
kehitys kä
käy kohti asemien eriarvoisuutta. Prosessia voidaan kutsua organis aation
kerrostumiseksi.
kerrostumiseksi.
8. Auktoriteetin rakenteellistuminen Hierarkia ilmenee selkeä
selkeästi esimiesten tarkoin
määriteltyin
ä valtaoikeuksina sekä
riteltyinä
ä valtuuksina, joilla esimiehet
ääriteltyinä
sekä tarkoin mää
määriteltyin
pyrkivä
n kohti
pyrkivät estä
estämään
ään alaistensa sopimattomat valtapyrkimykset. Siten edetää
edetään
auktoriteetin rakenteellistumista.
rakenteellistumista.
9. Sää
ntö
öjen formalisointi Toiminnallinen eriytyminen, tehtä
Säänt
tehtävien epä
epäjatkuvuus ja
hierarkkiset suhteet edellyttä
edellyttävät organisaatiossa tehtä
tehtävän työ
työn ja sen
esimiestoimintojen sitomista muodollisin sää
ntö
öihin, joiden tarkoituksena on oikeuttaa
säänt
ja mahdollistaa legitiimi toiminta. Siten kehitys kä
ntö
öjen formalisointia.
käy kohti sää
säänt
formalisointia.
10. Standardisoituminen Säänt
öjen muodollisuus edellyttää
ääntö
edellyttää kirjallisiin
dokumentteihin perustuvaa hallintoa. Virasto, jossa dokumentteja s äilytetää
n ja jossa
ilytetään
niiden kä
n oikeutetut voivat niihin tutustua, on siten organisaation keskus.
käyttöö
yttöön
keskus. Siksi
organisaation toiminta kehittyy standardipohjaiseksi ja suunta kä
käy kohti
standardisoitumista.
standardisoitumista.
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15 byrokratian tendenssiä
11. Keskittä
Keskittäminen
Organisaation suhteet eivä
n hierarkkisia. Keskeisesti sijaitseva
eivät ole pelkä
pelkästää
stään
toimisto tai virasto kehittää
kehittää viestintää
viestintää,, koordinaatiota ja valvontaa, joita ohjataan
keskuksen kautta. Siten kehitys kä
käy kohti keskittä
keskittämistä
mistä.
12. Organisaation toiminnan legitimointi
Legitiimi byrokratia edellyttää
edellyttää tiukkaa rajanvetoa byrokratian toiminnan ja sen
henkilö
n
henkilöstö
stön oman toiminnan vä
välillä
lillä. Byrokratian voimavarat on siksi pidettä
pidettävä erillää
erillään
niistä
niistä byrokratian jä
jäsenten voimavaroista, joita nä
nämä voivat kä
käyttää
yttää yksityishenkilö
yksityishenkilöinä
inä.
Siten kehitys kä
ä
y
kohti
organisaation
toiminnan
legitimointia.
.
k
legitimointia
13. Organisaation toiminnan virastoituminen
Valta on toimiston tai viraston valtaa, ei työ
työntekijä
ntekijän tai viranhaltijan valtaa.
Työ
Työntekijä
ntekijät ja viranhaltijat kä
käyttä
yttävät valtaa, jota he eivä
eivät voi ottaa itselleen. Siten
suuntaus kä
käy kohti organisaation virastoitumista.
virastoitumista.
14. Organisaation kehittyminen persoonattomaksi
Koska valtaa kä
n toimiston tai viraston, ei ihmisten kautta, kehitys kä
käytetää
ytetään
käy kohti
organisaation persoonattomuutta.
persoonattomuutta.
15. Organisaation kehittyminen tietoperusteiseksi
Kehitys kohti persoonattomuutta tapahtuu tiedon jä
järjestelmien kautta, jotka kehittyvä
kehittyvät
organisaatiossa ja joita omaksutaan ulkopuolisilta tiedon ammattilaisilta.
ammattilaisilta. Kehitys kä
käy
siten kohti organisaation tietoperusteisuutta.
tietoperusteisuutta.
(Weber 1978, 956–
956–1005; Clegg 1990, 39–
39–41)
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Byrokraattinen organisaatio
tänä päivänä
Nykyisin byrokratian tilalle on tullut monia
vaihtoehtoisia organisaatiomalleja, joissa
yhteisiä
yhteisiä piirteitä
piirteitä ovat
– joustavuus ja sen korostaminen
– hierarkkisen mallin puute

Jälkibyrokraattisissa mallit pyrkivä
pyrkivät
hälventä
lventämään
ään rajaa organisaation sisä
sisäisen
todellisuuden ja ulkoisen maailman vä
välillä
lillä.
Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Jälkibyrokraattinen organisaatio
Jälkibyrokraattinen organisaatio eroaa byrokraattisesta
organisaatiosta usealla tavalla:
– Erikoistumisen sijaan työ
työntekijä
ntekijät toimivat joustavasti ja ovat
monitaitoisia
– Johtaminen perustuu työ
työntekijö
ntekijöiden innostamiseen ja
molemminpuoliseen luottamukseen
– Henkilö
Henkilöiden pä
pätevyys arvioidaan useasta eri lä
lähteestä
hteestä saatavan
palautteen perusteella sen sijaan, että
että kvalifikaatio perustuisi
ainoastaan koulutukseen ja nykyiseen asemaan
– Tietoa pyritää
n jakamaan eri yksikö
pyritään
yksiköiden kesken mahdollisimman
nopeasti, ja kirjallisen taltioimisen sijaan panostus on
vapaamuotoisella keskustelulla.
– Säänt
öjen laatimisen sijaan organisaatio pyrkii ohjaamaan
ääntö
toimintaansa yhdessä
yhdessä kehitetyillä
kehitetyillä kulttuurisilla arvoilla ja
strategisilla pää
määrill
ä.
pääm
äärillä
Lähde: Peltonen 2007
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Byrokraattinen organisaatio
tänä päivänä
1.
2.

3.
4.

Peltonen (2007) kokoaa yhteen neljä
neljä erilaista
näkemystä
kemystä byrokratiasta tä
tänä päivä
ivänä
Byrokratia on osa historiaa. Nykyisin sen korvaavat
uudet, jä
jälkibyrokraattiset organisointimallit.
Byrokratia ja jä
jälkibyrokratia ovat molemmat osa
organisaatioiden tä
tämänpä
npäivä
iväistä
istä arkea.
Byrokratia elää
elää jälkibyrokraattisen organisaation
sisä
sisällä
llä.
Byrokratian periaatteet toimivat yhä
yhä, mutta uusissa
ilmenemismuodoissa.
Byrokratia on oikeudenmukaisuutta korostavan
organisoinnin yksi toteuttamistapa.
Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Byrokraattinen organisaatio
tänä päivänä
Tuoreet tutkimukset tukevat vä
väitettä
itettä, jonka mukaan byrokratia ja
jälkibyrokratia elä
elävät rinnakkain tä
tämän pä
päivä
ivän organisaatiossa.
– Usein toimintatapojen rinnakkaiselo on kuluttavaa ja aiheuttaa
ristiriitaisia odotuksia työ
työntekijä
ntekijälle.
– Vaikka jä
jälkibyrokratiasta puhutaankin, ovat monet byrokraattiset
menetelmä
menetelmät yhä
yhä käytö
ytössä
ssä.

McSweeneyn (2006) mukaan byrokratia on kä
käynyt jopa
intensiivisemmä
intensiivisemmäksi viimeisten vuosikymmenten aikana.
Briand & Bellemaren (2006) sekä
sekä Maraveliasin (2003) mukaan
jälkibyrokratia on lisä
lisännyt hallinnan muotoja yhteiskunnassa.
Barley ja Kunda (2001) nä
näkevä
kevät ondelmallisena uusien kä
käsitteiden
synnyttä
synnyttämisen suhteuttamalla niitä
niitä vahvasti vanhoihin malleihin.
– Kaksikon mukaan esimerkiksi jä
jälkibyrokraattisessa mallissa on
unohdettu organisaatiossa tehtä
tehtävän työ
työn tutkimus, jota
organisaatiomallien kuitenkin tä
täytyy toimiakseen pystyä
pystyä ymmä
ymmärtä
rtämään.
ään.

Vaikka jä
jälkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtä
yhtä mieltä
mieltä siitä
siitä,
että
että työ
työ on muuttunut paljon ja että
että tarvitsemme uudenlaisia
organisoitumismalleja.
Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Yhteenvetona
Teollistuminen ja sen seuraukset
Työ
Työnteko teollistumisen alkuvaiheissa
Adam Smith 17231723-1790)
Karl Marx (1818(1818-1883)
Émile Durkheim (1858(1858-1917)
Max Weber (1864(1864-1920)
– 15 byrokratian tendenssiä
tendenssiä

Jälkibyrokratia
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