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EsseeEssee
Pituus: 2 op: 4Pituus: 2 op: 4--5 sivua, 4 op: 125 sivua, 4 op: 12--15 sivua15 sivua

Kirjoita Times New Romanilla (fonttikoko 12), rivivKirjoita Times New Romanilla (fonttikoko 12), rivivääli 2, Wordinli 2, Wordin
oletusmarginaalit. Laitathan esseeseen sivunumerot, nimesi jaoletusmarginaalit. Laitathan esseeseen sivunumerot, nimesi ja
opiskelijanumerosi joka sivulle. Muistathan kopiskelijanumerosi joka sivulle. Muistathan kääyttyttääää viitteitviitteitää asianmukaisestiasianmukaisesti
(ks. tarvittaessa(ks. tarvittaessa HY:nHY:n/tiedekunnan ohjeet)./tiedekunnan ohjeet).

Kirjoita esseeKirjoita essee toisesta seuraavista aiheista:toisesta seuraavista aiheista:
1. Millainen on eri kurssilla k1. Millainen on eri kurssilla kääsiteltyjen johtamisparadigmojen (tieteellinensiteltyjen johtamisparadigmojen (tieteellinen

liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, kulttuuriteliikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, kulttuuriteoriat jaoriat ja
innovaatioteoriat) vallitseva kinnovaatioteoriat) vallitseva kääsitys tysitys työöntekijntekijääststää, johtajasta ja johtajuudesta., johtajasta ja johtajuudesta.

TAITAI
2. Miten eri johtamisparadigmojen tulo Suomeen vertautuu2. Miten eri johtamisparadigmojen tulo Suomeen vertautuu

johtamisparadigmojen kansainvjohtamisparadigmojen kansainvääliseen omaksumiskehitykseen?liseen omaksumiskehitykseen?

EsseeeEsseee palautetaan viimeisellpalautetaan viimeisellää luentokerralla.luentokerralla.
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JohtamisparadigmatJohtamisparadigmat

NeljNeljää historiallista vakiintunuttahistoriallista vakiintunutta
paradigmaa (vuosiluvut liittyvparadigmaa (vuosiluvut liittyväätt
koulukunnan vaikutukseen USA:ssa):koulukunnan vaikutukseen USA:ssa):

Tieteellinen liikkeenjohto/taylorismiTieteellinen liikkeenjohto/taylorismi
(1900(1900 1923)1923)
Ihmissuhdekoulukunta (1923Ihmissuhdekoulukunta (1923 1955)1955)
Systeemirationalismi/rakenneanalyysiSysteemirationalismi/rakenneanalyysi
(1955(1955 1980)1980)
Kulttuuriteoriat (1980Kulttuuriteoriat (1980 ))

Ovatko innovaatioteoriat (1990Ovatko innovaatioteoriat (1990 ) oma erillinen) oma erillinen
paradigmansa?paradigmansa?

Lähteet: Abrahamson (1991); Barley &
Kunda 1992; Guillén 1994
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Tieteellisen liikkeenjohdon syntyynTieteellisen liikkeenjohdon syntyyn
vaikuttaneita tekijvaikuttaneita tekijööititää

Useilla yhteiskunnan tasoilla vaikuttanutUseilla yhteiskunnan tasoilla vaikuttanut tehokkuusliiketehokkuusliike
–– koski sekkoski sekää liikkeenjohtoa ettliikkeenjohtoa ettää valtionhallintoa.valtionhallintoa.
–– taylorismi kehittyi vuorovaikutuksessa yleisemmtaylorismi kehittyi vuorovaikutuksessa yleisemmään tehokkuusliikkeen kanssa.n tehokkuusliikkeen kanssa.

Yhdysvaltalaisten yhtiYhdysvaltalaisten yhtiööideniden erikoistuminenerikoistuminen
–– tytyöönjaon lisnjaon lisääääntyminenntyminen
–– erikoistuneiden koneiden kerikoistuneiden koneiden kääyttyttöööönottonotto

Yhdysvaltoihin saapuvatYhdysvaltoihin saapuvat siirtolaisetsiirtolaiset
–– tytyöövoiman joukossa oli huomattavasti enemmvoiman joukossa oli huomattavasti enemmään ammattitaidotonta kuinn ammattitaidotonta kuin

ammattitaitoista tyammattitaitoista työövoimaa.voimaa.

Yhdysvaltalaisia yrityksiYhdysvaltalaisia yrityksiää vaivasi myvaivasi myöös ajoittainens ajoittainen tytyöövoimapulavoimapula jaja
tytyöövoiman suurivoiman suuri vaihtuvuusvaihtuvuus..

NNääississää olosuhteissa erityisestiolosuhteissa erityisesti ammattitaitoisesta tyammattitaitoisesta työövoimastavoimasta oli pulaa.oli pulaa.
–– tytyöönjaon lisnjaon lisäääämisen avulla ammattitaitoiset tymisen avulla ammattitaitoiset työöllääiset voitiin sijoittaa vaativimpiiniset voitiin sijoittaa vaativimpiin

tehttehtääviin ja antaa yksinkertaiset tyviin ja antaa yksinkertaiset työöt ammattitaidottomille tyt ammattitaidottomille työöntekijntekijööille.ille.
–– samalla mysamalla myöös tys työövoimakustannukset pienenivvoimakustannukset pieneniväätt

Lähde: Seeck (2008)
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Tieteellisen liikkeenjohdon syntyynTieteellisen liikkeenjohdon syntyyn
vaikuttaneita tekijvaikuttaneita tekijööititää (jatkoa)(jatkoa)

Systemaattinen johtaminenSystemaattinen johtaminen ((systematicsystematic
management)management)

–– liikkeen piirissliikkeen piirissää kehitettiin monia taylorismin keskeisikehitettiin monia taylorismin keskeisiää
osaosa--alueita:alueita:

menetelmimenetelmiää tytyööprosessien vaatimien typrosessien vaatimien työömmäääärien arvioimiseksirien arvioimiseksi
kustannuslaskentaakustannuslaskentaa
luotiin keskitetyt osastot lattiatason tyluotiin keskitetyt osastot lattiatason työöprosessin johtamiseksi japrosessin johtamiseksi ja
otettiin kotettiin kääyttyttöööön erilaisia suorituspalkkausmenetelmin erilaisia suorituspalkkausmenetelmiää

TyTyööeleläämmään levottomuudetn levottomuudet
–– Yhdysvalloissa esiintyi 1800Yhdysvalloissa esiintyi 1800--luvun lopussa ja 1900luvun lopussa ja 1900--luvunluvun

alussa paljon lakkoja. Toisinaan lakkoihin liittyneetalussa paljon lakkoja. Toisinaan lakkoihin liittyneet
levottomuudet eskaloituivat aseellisen vlevottomuudet eskaloituivat aseellisen väälivallan tasolle.livallan tasolle.

YhtiYhtiööiden koon kasvuiden koon kasvu
–– yhtiyhtiööiden kasvu lisiden kasvu lisääsi tuotantoprosessin monimutkaisuutta,si tuotantoprosessin monimutkaisuutta,

jonka hallitsemiseksi piti kehittjonka hallitsemiseksi piti kehittääää uusia johtamismenetelmiuusia johtamismenetelmiää..

Lähde: Seeck (2008)
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MitMitää ongelmia tieteellinen liikkeenjohtoongelmia tieteellinen liikkeenjohto
tahtoi ratkaista?tahtoi ratkaista?

TyTyöön tehottomuusn tehottomuus
TyTyöövoimapulavoimapula
TyTyööpaikkojenpaikkojen
epepääjjäärjestysrjestys
TyTyööeleläämmäänn
levottomuudetlevottomuudet

TyTyööprosessinprosessin
osittamiseen ja tuotannonosittamiseen ja tuotannon
erikoistumiseen liittyverikoistumiseen liittyväätt
uudet vaatimuksetuudet vaatimukset
YhtiYhtiöön koonn koon
kasvamisestakasvamisesta
aiheutuneet ongelmataiheutuneet ongelmat

Lähde: Seeck (2008)
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CharlesCharles BabbageBabbage (1792(1792--1871)1871)
Englantilainen koneinsinEnglantilainen koneinsinööööri jari ja
filosofifilosofi
Kiinnostunut tuotannonKiinnostunut tuotannon
mekaanisista periaatteistamekaanisista periaatteista
PPääääteosteos On theOn the EconomyEconomy ofof
MachineryMachinery andand ManufacturesManufactures
–– Osoitti teoksessa, ettOsoitti teoksessa, ettää tytyöönn

osittaminen lisosittaminen lisääää tehokkuuttatehokkuutta
ja pienentja pienentääää
tytyöövoimakustannuksiavoimakustannuksia

Kehitti useita tieteelliseenKehitti useita tieteelliseen
liikkeenjohtoon liitettyjliikkeenjohtoon liitettyjää
ajatuksia jo sata vuotta ennenajatuksia jo sata vuotta ennen
tieteellisen liikkeenjohdontieteellisen liikkeenjohdon
syntysyntyää..

Lähde: Seeck (2008)
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FrederickFrederick W. Taylor (1856W. Taylor (1856--1915)1915)

FrederickFrederick W. Taylor syntyiW. Taylor syntyi
Philadelphiassa varakkaaseenPhiladelphiassa varakkaaseen
lakimiesperheeseen.lakimiesperheeseen.
Kotikasvatus oli tiukka ja korostiKotikasvatus oli tiukka ja korosti
tytyöönteon merkitystnteon merkitystää..
Taylor pyrki vanhempiensa toiveestaTaylor pyrki vanhempiensa toiveesta
Harvardiin opiskelemaan lakia. HHarvardiin opiskelemaan lakia. Häänn
llääppääisi pisi pääääsykokeensykokeen
kunniamaininnoilla, mutta menikunniamaininnoilla, mutta meni
lopulta harjoittelijaksi tehtaaseen.lopulta harjoittelijaksi tehtaaseen.
HHään opiskeli koneinsinn opiskeli koneinsinööööriksiriksi
kirjekurssilla tykirjekurssilla työönsnsää ohella, mikohella, mikää olioli
tuohon aikaan harvinaista, jatuohon aikaan harvinaista, ja
valmistui vuonna 1883.valmistui vuonna 1883.

Lähde: Seeck (2008)
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Taylorin uran alkuvaiheetTaylorin uran alkuvaiheet
Taylor yleniTaylor yleni MidvaleMidvale Steel tehtaassa tySteel tehtaassa työöskennellessskennellessääään nopeastin nopeasti
johtavaksi insinjohtavaksi insinööööriksi. Triksi. Täämmään periodin kokemuksilla oli ratkaisevan periodin kokemuksilla oli ratkaiseva
merkitys sille, minkmerkitys sille, minkäälaiseksi Taylorin johtamisjlaiseksi Taylorin johtamisjäärjestelmrjestelmää muodostui.muodostui.

Tehtaassa hTehtaassa hään nn nääki tyki työön organisoinnin todellisuuden tyn organisoinnin todellisuuden työöntekijntekijööideniden
nnääkköökulmasta ja siihen liittyvkulmasta ja siihen liittyväät ongelmat, kuten tyt ongelmat, kuten työöntekijntekijööideniden
””alisuoritumisenalisuoritumisen””, huonon johtamisen ja ristiriitaiset suhteet johtajien, huonon johtamisen ja ristiriitaiset suhteet johtajien
ja tyja työöntekijntekijööiden viden väälilllillää..

KeskeisenKeskeisenää ongelmana Taylor piti sitongelmana Taylor piti sitää, ettei ty, ettei työönjohtajilla ollutnjohtajilla ollut
minkminkäääänlaista knlaista kääsitystsitystää siitsiitää, kuinka paljon eri ty, kuinka paljon eri työötehttehtääviin kuluiviin kului
aikaa. Sen vuoksi he eivaikaa. Sen vuoksi he eiväät myt myööskskääään osanneet arvioidan osanneet arvioida
tytyööntekijntekijööiden tyiden työötahtia ja tuottavuutta. Ttahtia ja tuottavuutta. Täämmää sai Taylorinsai Taylorin
kiinnostumaan tykiinnostumaan työösuoritusten vaatiman ajan arvioimisesta.suoritusten vaatiman ajan arvioimisesta.

Taylor alkoi pohtia sitTaylor alkoi pohtia sitää, miten ty, miten työö pitpitääisi jisi jäärjestrjestääää, jotta se olisi, jotta se olisi
mahdollisimman tuottavaa.mahdollisimman tuottavaa.

Lähde: Seeck (2008)
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Taylorin johtamisjTaylorin johtamisjäärjestelmrjestelmäänn
keskeisikeskeisiää tekniikoitatekniikoita

Taylorin mukaan tyTaylorin mukaan työötehttehtäävväät oli systemaattisestit oli systemaattisesti analysoitavaanalysoitava, jotta, jotta
saatiin selville niihin keskimsaatiin selville niihin keskimäääärrääisesti kuluva tyisesti kuluva työöaika.aika.

TyTyöö olioli jaettavajaettava mahdollisimman pieniin osiin, jotta jokaisellemahdollisimman pieniin osiin, jotta jokaiselle
tytyööntekijntekijäälle jlle jääi vain yksi tyi vain yksi työötehttehtäävvää toteutettavakseen.toteutettavakseen.

TyTyöönn suunnittelu ja toteuttaminensuunnittelu ja toteuttaminen piti erottaa toisistaanpiti erottaa toisistaan
mahdollisimman tehokkaasti, jotta suorittavan tymahdollisimman tehokkaasti, jotta suorittavan työöntekijntekijään ein ei
tarvinnut vaivata ptarvinnut vaivata päääättääään suunnitteluun liittyvilln suunnitteluun liittyvillää seikoilla.seikoilla.

Erillisen suunnitteluosaston oli koordinoitava koko tyErillisen suunnitteluosaston oli koordinoitava koko työöprosessia.prosessia.

Lähde: Seeck (2008)
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Taylorin johtamisjTaylorin johtamisjäärjestelmrjestelmäänn
keskeisikeskeisiää tekniikoita IItekniikoita II

Systemaattisesti rakennettujenSystemaattisesti rakennettujen
suorituspalkkausjsuorituspalkkausjäärjestelmien oli luotava tyrjestelmien oli luotava työöntekijntekijäällelle
sissisääinen kiihoke suoriutua tyinen kiihoke suoriutua työöststää mahdollisimmanmahdollisimman
nopeasti. Aikaisemmin ei tynopeasti. Aikaisemmin ei työöntekijntekijäällelle –– eikeikää mymyööskskäääänn
johtajallejohtajalle –– ollut selvollut selvääää, miten ty, miten työötahdin kiristtahdin kiristääminenminen
vaikuttaa palkkaan.vaikuttaa palkkaan.

Taylorin mallissa tyTaylorin mallissa työölle asetettiin vlle asetettiin väälitavoitteita, joidenlitavoitteita, joiden
saavuttamista mysaavuttamista myöös seurattiin systemaattisesti, jas seurattiin systemaattisesti, ja
tytyööntekijntekijäät saivat palautetta tyt saivat palautetta työönsnsää sujumisesta.sujumisesta.

Usein Taylorin nUsein Taylorin näähdhdääään keskittyneen ainoastaann keskittyneen ainoastaan
tuotannon taloudellisiin puoliin, mutta todellisuudessatuotannon taloudellisiin puoliin, mutta todellisuudessa
hhään kiinnitti tuotannon suunnittelussa huomiota myn kiinnitti tuotannon suunnittelussa huomiota myööss
tytyööntekijntekijööiden hyvinvointiin ja tyiden hyvinvointiin ja työöntekijntekijööiden motivointiin.iden motivointiin.

Lähde: Seeck (2008)
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Taylorin keskeiset teoksetTaylorin keskeiset teokset

"A piece"A piece--rate system" 1895rate system" 1895
Shop Management 1903Shop Management 1903
Art of Cutting Metals 1907Art of Cutting Metals 1907
Principles of Scientific ManagementPrinciples of Scientific Management 1911,1911,
suomsuom. 1914. 1914

Lähde: Seeck (2008)
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FrederickFrederick W. TaylorinW. Taylorin
ttäärkeimmrkeimmäät seuraajatt seuraajat

Henry L.Henry L. GanttGantt (1861(1861--1919)1919)
Taylorin oppilas ja tyTaylorin oppilas ja työötoveri Henry L.toveri Henry L. GanttGantt hyvhyvääksyi Taylorinksyi Taylorin
ajattelun tajattelun täärkeimmrkeimmäät lt läähthtöökohdat, mutta teki mykohdat, mutta teki myöös merkitts merkittääviviää
lislisääyksiyksiää hhäänen kehittnen kehittäämiinsmiinsää johtamismenetelmiin.johtamismenetelmiin.

GanttGantt keksi palkkausjkeksi palkkausjäärjestelmrjestelmään, jossa tyn, jossa työönjohtaja palkittiin, miknjohtaja palkittiin, mikäälili
kaikki tykaikki työöntekijntekijäät ylsivt ylsiväät heille asetettuun tavoitteeseen. Tt heille asetettuun tavoitteeseen. Täämmäänn
tarkoituksena oli kannustaa tytarkoituksena oli kannustaa työönjohtajia tynjohtajia työöntekijntekijööiden auttamiseeniden auttamiseen
hiostamisen sijasta.hiostamisen sijasta.

GanttinGanttin keskeiset teokset:keskeiset teokset:
Works,Works, WagesWages andand ProfitsProfits 19131913
IndustrialIndustrial LeadershipLeadership 19161916
OrganizingOrganizing forfor WorkWork 19191919

Lähde: Seeck (2008)
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GanttGantt--kaaviokaavio
ParhaitenParhaiten GanttinGanttin keksinnkeksinnööististää muistetaanmuistetaan GanttGantt--kaaviotkaaviot, jotka, jotka
tekivtekiväät mahdolliseksi tyt mahdolliseksi työöprosessin ajassa etenemisen graafisenprosessin ajassa etenemisen graafisen
kuvaamisen.kuvaamisen.

AluksiAluksi GanttGantt kehitti kaavionsa kuvaamaan yksittkehitti kaavionsa kuvaamaan yksittääisten tyisten työöntekijntekijööideniden
pysymistpysymistää heille asetetuissa tavoitteissa, mutta kun kaaviotheille asetetuissa tavoitteissa, mutta kun kaaviot
osoittautuivat kosoittautuivat kääytytäännnnööllisiksi tllisiksi täässssää tehttehtäävväässssää,, GanttGantt laajensi nelaajensi ne
kuvaamaan tykuvaamaan työöprosessin etenemistprosessin etenemistää kokonaisvaltaisemmin ja erikokonaisvaltaisemmin ja eri
tekijtekijööiden aiheuttamia kustannuksia. Ajatus oli aikanaaniden aiheuttamia kustannuksia. Ajatus oli aikanaan
vallankumouksellinen.vallankumouksellinen.

GanttinGanttin yrityksessyrityksessää toiminut Wallace Clark popularisoitoiminut Wallace Clark popularisoi GanttinGanttin
ajatuksen kirjassa, joka kajatuksen kirjassa, joka käääännettiin kahdeksalle kielelle. Kirja vaikuttinnettiin kahdeksalle kielelle. Kirja vaikutti
mymyöös Neuvostoliiton taloussuunnittelun tapaan kontrolloidas Neuvostoliiton taloussuunnittelun tapaan kontrolloida
viisivuotissuunnitelmiensa etenemistviisivuotissuunnitelmiensa etenemistää..

Lähde: Seeck (2008)
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GanttGantt--kaaviokaavio

Lähde: Seeck (2008)
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Frank B.Frank B. GilbrethGilbreth (1868(1868--1924)1924)

FrankFrank GilbrethGilbreth syntyi vuonnasyntyi vuonna
18681868 FairfieldissaFairfieldissa,, MainessaMainessa..
IsIsäänsnsää kuoltuakuoltua GilbrethinGilbrethin
ollessa 3ollessa 3--vuotias hvuotias hään asuin asui
lapsuutensa Bostonissa.lapsuutensa Bostonissa.
Gilbert lGilbert lääppääisiisi MIT:nMIT:n
ppääääsykokeet, mutta psykokeet, mutta päääättitti
perheen heikon taloudellisenperheen heikon taloudellisen
tilanteen vuoksi olla ottamattatilanteen vuoksi olla ottamatta
opiskelupaikkaa vastaan.opiskelupaikkaa vastaan.
Sen sijaan hSen sijaan hään aloittin aloitti
oppipoikana rakennusfirmassa,oppipoikana rakennusfirmassa,
ja tyja työöskenteli alalla, kunnesskenteli alalla, kunnes
perusti oman yrityksen.perusti oman yrityksen.

Lähde: Seeck (2008)
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Frank B.Frank B. GilbrethGilbreth ja taylorismija taylorismi
GilbrethGilbreth oli aloittanut Taylorin tyoli aloittanut Taylorin työöttää muistuttavienmuistuttavien
johtamismenetelmien kehittjohtamismenetelmien kehittäämisen jo ennen kuin tutustuimisen jo ennen kuin tutustui
Tayloriin.Tayloriin.

GilbrethinGilbrethin varhaiset keksinnvarhaiset keksinnööt koskivat rakentamisent koskivat rakentamisen
tehostamista.tehostamista.

Taylorin ajattelu vaikutti kuitenkinTaylorin ajattelu vaikutti kuitenkin GilbrethiinGilbrethiin, joka, joka
Taylorin palveluksessa ollessaan teki uusia avauksiaTaylorin palveluksessa ollessaan teki uusia avauksia
erityisesti tyerityisesti työöaikatutkimuksen kehittaikatutkimuksen kehittäämisessmisessää..

Aikatutkimuksen tarkoituksena oli lisAikatutkimuksen tarkoituksena oli lisäättää tehokkuuttatehokkuutta
karsimalla tykarsimalla työöprosessista tarpeettomia ja hidastaviaprosessista tarpeettomia ja hidastavia
liikkeitliikkeitää ja liikeratoja.ja liikeratoja. Lähde: Seeck (2008)
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Frank B.Frank B. GilbrethinGilbrethin tutkimustoimintatutkimustoiminta
GilbrethGilbreth kehitti valokuvaukseen perustuvan aikatutkimuksen, joka olikehitti valokuvaukseen perustuvan aikatutkimuksen, joka oli
paljon perinteistpaljon perinteistää aikatutkimusta tarkempaa. Sen avulla oli helpompiaikatutkimusta tarkempaa. Sen avulla oli helpompi
seurata liikkeitseurata liikkeitää, joita ihmissilm, joita ihmissilmää ei ehtinyt havaita.ei ehtinyt havaita.

GilbrethinGilbrethin pyrkimys esittpyrkimys esittääää oma aikatutkimuksensa vanhaaoma aikatutkimuksensa vanhaa
aikatutkimusta tieteellisempaikatutkimusta tieteellisempäännää sai kuitenkin viilesai kuitenkin viileään vastaanotonn vastaanoton
Taylorilta ja hTaylorilta ja häänen oppilailtaan.nen oppilailtaan.

VVäälien rikkouduttua Tayloriinlien rikkouduttua Tayloriin GilbrethGilbreth perusti oman konsulttiyhtiperusti oman konsulttiyhtiöön.n.

Keskeiset teokset:Keskeiset teokset:
BricklayingBricklaying SystemSystem 19091909
PrimerPrimer ofof ScientificScientific ManagementManagement 19121912
Fatigue StudyFatigue Study (L. E. M.(L. E. M. GilbrethinGilbrethin kanssakanssa) 1916) 1916

Lähde: Seeck (2008)
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LillianLillian MollerMoller GilbrethGilbreth (1878(1878--1972)1972)
LillianLillian GilbrethGilbreth syntyi vuonna 1878syntyi vuonna 1878
Kaliforniassa saksalaislKaliforniassa saksalaisläähthtööiseeniseen
yrittyrittääjjääperheeseen.perheeseen.
GilbrethGilbreth oli nuorena poikkeuksellisenoli nuorena poikkeuksellisen
lahjakas opiskelija, ja valmistuilahjakas opiskelija, ja valmistui
maisteriksimaisteriksi BerkeleynBerkeleyn yliopistosta.yliopistosta.
MentyMentyääään naimisiin Frankn naimisiin Frank GilbrethinGilbrethin
kanssa hkanssa hään vaihtoi akateemisenn vaihtoi akateemisen
kiinnostuksen kohteensakiinnostuksen kohteensa
psykologiaan, koska katsoi senpsykologiaan, koska katsoi sen
parhaiten tukevan miehensparhaiten tukevan miehensää tytyööttää..
LillianLillian GilbrethGilbreth valmistui tohtoriksivalmistui tohtoriksi
Brownin yliopistosta vBrownin yliopistosta vääsymyksensymyksen
vväähenthentäämistmistää opettamisessaopettamisessa
kkääsitelleellsitelleellää vvääititööskirjalla.skirjalla.

Lähde: Seeck (2008)

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2020

LillianLillian GillbrethGillbreth ja traditionaalinenja traditionaalinen
johtaminenjohtaminen

LillianLillian GilbrehtGilbreht korosti teoksissaankorosti teoksissaan
–– inhimillisen tekijinhimillisen tekijään huomioon ottamistan huomioon ottamista
–– koulutuksen merkitystkoulutuksen merkitystää tytyööntekijntekijööiden kykyjen hyiden kykyjen hyöödyntdyntäämisessmisessää
–– tytyööturvallisuuteen liittyviturvallisuuteen liittyviää tekijtekijööititää

Argumentoidessaan taylorismin puolestaArgumentoidessaan taylorismin puolesta GilbrethGilbreth kkääyttiytti
jakoa traditionaaliseen johtamiseen ja taylorismiin.jakoa traditionaaliseen johtamiseen ja taylorismiin.
–– NNääkemyksen mukaan traditionaalisessa johtamisessa johtokemyksen mukaan traditionaalisessa johtamisessa johto

keskusjohto tukahduttaa yksilkeskusjohto tukahduttaa yksilööllisyyden.llisyyden.
–– GilbrethinGilbrethin mukaan taylorismissa yksilmukaan taylorismissa yksilööllisyys on johtamisenllisyys on johtamisen

keskikeskiöössssää. T. Täämmää johtuu siitjohtuu siitää, ett, ettää johtaminen perustuujohtaminen perustuu
tytyööntekijntekijööiden valitsemisen, kannusteiden luomisen jaiden valitsemisen, kannusteiden luomisen ja
tytyööntekijntekijööiden hyvinvoinnista huolehtimisen vuoksi.iden hyvinvoinnista huolehtimisen vuoksi.

–– Traditionaalinen johtaminen perustui palkintoihin jaTraditionaalinen johtaminen perustui palkintoihin ja
rankaisemiseen. Taylorismin tavoitteena taas oli yhteistyrankaisemiseen. Taylorismin tavoitteena taas oli yhteistyöönn
rakentaminen.rakentaminen. Lähde: Seeck (2008)
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LillianLillian GilbrethGilbreth
LillianLillian GilbrethGilbreth edisti naisten mahdollisuuksiaedisti naisten mahdollisuuksia
edetedetää akateemisessa maailmassa ja liikeakateemisessa maailmassa ja liike--
eleläämmäässssää seksekää kirjoituksillaan ettkirjoituksillaan ettää omallaomalla
esimerkillesimerkillääään kohotessaan korkeisiin asemiinn kohotessaan korkeisiin asemiin
molemmilla aloilla.molemmilla aloilla.
Keskeiset teokset:Keskeiset teokset:

PsychologyPsychology of Managementof Management 19141914
ForemanForeman andand ManpowerManpower 19471947

Lähde: Seeck (2008)
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Henry Ford (1863Henry Ford (1863--1947)1947)
Henry Ford syntyi vuonna 1963Henry Ford syntyi vuonna 1963
lläähellhellää Detroitia.Detroitia.
HHäänen vanhempansa olivatnen vanhempansa olivat
maanviljelijmaanviljelijööititää..
Ford oli jo lapsena hyvinFord oli jo lapsena hyvin
kiinnostunut erilaisista koneista.kiinnostunut erilaisista koneista.
IsIsää toivoi Henryn jatkavan perheentoivoi Henryn jatkavan perheen
maatilaa, mutta Henry ei ollutmaatilaa, mutta Henry ei ollut
kiinnostunut maatilan tkiinnostunut maatilan tööististää, ja, ja
ääitinsitinsää kuoleman jkuoleman jäälkeen muuttilkeen muutti
Detroitiin koneistajan oppipojaksi.Detroitiin koneistajan oppipojaksi.
MyMyööhemmin hhemmin hään palasi takaisinn palasi takaisin
kotitilalleen, mutta tykotitilalleen, mutta työöskenteliskenteli
mymyöös insins insinöööörinrinää seksekää pypyöörittiritti
sahaa.sahaa.

Lähde: Seeck (2008)
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Fordin uran vaiheetFordin uran vaiheet
EdettyEdettyääään urallaan Edisonn urallaan Edison IlluminatingIlluminating Companyn johtavaksiCompanyn johtavaksi
insininsinööööriksi vuonna 1893 Ford alkoi kehitellriksi vuonna 1893 Ford alkoi kehitellää omia koneita.omia koneita.

Fordin ensimmFordin ensimmääinen yritys perustaa oma autotehdas epinen yritys perustaa oma autotehdas epääonnistui,onnistui,
koska hkoska hään oli kiinnostuneempi uusien mallien kehittelystn oli kiinnostuneempi uusien mallien kehittelystää kuinkuin
autojen myymisestautojen myymisestää..

Vuonna 1903 Ford ja yksitoista muuta sijoittajaa perustivat FordVuonna 1903 Ford ja yksitoista muuta sijoittajaa perustivat Ford
MotorMotor Companyn, jonka toiminta lCompanyn, jonka toiminta läähti nopeasti khti nopeasti kääyntiin.yntiin.

19001900--luvun vaihteessa autot olivat suurimmaksi osaksi kluvun vaihteessa autot olivat suurimmaksi osaksi kääsitysityööttää,,
minkminkää vuoksi niitvuoksi niitää saattoivat ostaa vain varakkaat ihmiset. Fordinsaattoivat ostaa vain varakkaat ihmiset. Fordin
tavoitteena oli rakentaa autoja, joihin kaikilla yhdysvaltalaisitavoitteena oli rakentaa autoja, joihin kaikilla yhdysvaltalaisilla olisilla olisi
varaa.varaa.

TTäämmää vaati kuitenkin tuotannon uudelleensuunnittelua javaati kuitenkin tuotannon uudelleensuunnittelua ja
rationalisointia.rationalisointia.

Lähde: Seeck (2008)
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Fordin kehittFordin kehittäämmää
teollisen tuotannon malliteollisen tuotannon malli

Alkeellisia liukuhihnoja oli otettu kAlkeellisia liukuhihnoja oli otettu kääyttyttöööön jo 1800n jo 1800--luvunluvun
puolella, mutta niiden jpuolella, mutta niiden jäärjestelmrjestelmäällinen kehitys ja tuotantollinen kehitys ja tuotanto
alkoi 1900alkoi 1900--luvun alussa.luvun alussa.

Henry Fordilla oli keskeinen rooli liukuhihnaanHenry Fordilla oli keskeinen rooli liukuhihnaan
perustuvan tuotantotavan kehittperustuvan tuotantotavan kehittäämisessmisessää. H. Hään ottin otti
tehtaillaan liukuhihnatuotantolinjan ktehtaillaan liukuhihnatuotantolinjan kääyttyttöööön vuonnan vuonna
1913.1913.

Henry Fordin tHenry Fordin täärkein saavutus tuotannonrkein saavutus tuotannon
organisoinnissa olikin yhtenorganisoinnissa olikin yhtenääisenisenää prosessina toiminutprosessina toiminut
autontuotantolinja, jonka tehokkuus oli moninkertainenautontuotantolinja, jonka tehokkuus oli moninkertainen
kilpailijoiden tuotantolinjoihin verrattuna.kilpailijoiden tuotantolinjoihin verrattuna.

Lähde: Seeck (2008)
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TT--FordinFordin tuotantolinja Fordin tehtaalla vuonna 1913tuotantolinja Fordin tehtaalla vuonna 1913

Lähde: Seeck (2008)
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Fordin teollisen tuotannon malliFordin teollisen tuotannon malli
(jatkoa)(jatkoa)

Henry Fordin palveluksessa olleet insinHenry Fordin palveluksessa olleet insinöööörit tunsivatrit tunsivat
Taylorin ajattelua, joten Taylorin johtamisjTaylorin ajattelua, joten Taylorin johtamisjäärjestelmrjestelmäällllää
oli oma vaikutuksensa Fordin tehtaalla tehtyynoli oma vaikutuksensa Fordin tehtaalla tehtyyn
llääpimurtoon.pimurtoon.

Fordin tuotantomallia jFordin tuotantomallia jääljiteltiin eri puolilla maailmaa jaljiteltiin eri puolilla maailmaa ja
sen seurauksena tehtaiden tuottavuutta pystyttiinsen seurauksena tehtaiden tuottavuutta pystyttiin
huomattavasti lishuomattavasti lisäääämmääään.n.

Uuden organisaatiomallin haittapuolena oli kuitenkinUuden organisaatiomallin haittapuolena oli kuitenkin
tytyöövoiman vaihtuvuuden huomattava kasvu.voiman vaihtuvuuden huomattava kasvu.

Lähde: Seeck (2008)
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Kokoonpanolinja Fordin tehtaalla vuonna 1913Kokoonpanolinja Fordin tehtaalla vuonna 1913

Lähde: Seeck (2008)
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FordisminFordismin suhde taylorismiinsuhde taylorismiin
Ford itse kielsi ottaneensa varsinaisesti vaikutteita tieteellisFord itse kielsi ottaneensa varsinaisesti vaikutteita tieteellisenen
liikkeenjohdon teorioista.liikkeenjohdon teorioista.

Taylor ei koskaan nTaylor ei koskaan näähnyt Fordin tuotantomenetelmhnyt Fordin tuotantomenetelmääää toiminnassa, muttatoiminnassa, mutta
Fordin tehtailla vierailleen FrankFordin tehtailla vierailleen Frank GilbrethinGilbrethin mukaan liukuhihnaan perustuvanmukaan liukuhihnaan perustuvan
fordilaisen tuotannon ja tieteellisen liikkeenjohdon vfordilaisen tuotannon ja tieteellisen liikkeenjohdon väälilllillää olioli
perustavanlaatuinen ero:perustavanlaatuinen ero: fordismissafordismissa tytyööntekijntekijään oli sovitettava tyn oli sovitettava työötahtinsatahtinsa
liukuhihnan tahtiin, kun taas tieteellinen liikkeenjohto pyrkiliukuhihnan tahtiin, kun taas tieteellinen liikkeenjohto pyrki GilbrethinGilbrethin
mukaan mitoittamaan tymukaan mitoittamaan työötahdin tytahdin työöntekijntekijään mukaan.n mukaan.

Fordin tuotantomalli perustui siis ensisijaisesti koneisiin ja aFordin tuotantomalli perustui siis ensisijaisesti koneisiin ja automatisointiin.utomatisointiin.

Fordilaista mallia kritisoitiinkin yksitoikkoisuudesta ja pakkotFordilaista mallia kritisoitiinkin yksitoikkoisuudesta ja pakkotahtisuudesta.ahtisuudesta.

Motivoidakseen tyMotivoidakseen työöntekijntekijööititää ja vja väähenthentääääkseen poissaoloja jakseen poissaoloja ja
irtisanoutumisia Ford esitteli vuonna 1914 viiden dollarin minimirtisanoutumisia Ford esitteli vuonna 1914 viiden dollarin minimipipääivivääpalkan,palkan,
joka johti poissaolojen merkittjoka johti poissaolojen merkittäävvääään vn väähentymiseen.hentymiseen.

Lähde: Seeck (2008)
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Fordin keskeiset teokset:Fordin keskeiset teokset:

My life andMy life and WorkWork 1923, suom. 19231923, suom. 1923
TodayToday andand TomorrowTomorrow 1926, suom. 19271926, suom. 1927
The Art of Extempore SpeakingThe Art of Extempore Speaking
EteenpEteenpääinin -- kaikestakaikesta huolimattahuolimatta 19311931

Lähde: Seeck (2008)
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HugoHugo MMüünsterbergnsterberg (1863(1863--1916)1916)

HugoHugo MMüünsterbergnsterberg oli keskeinenoli keskeinen
vaikuttaja tyvaikuttaja työöpsykologianpsykologian
perustamisessa.perustamisessa.
MMüünsterbergnsterberg syntyisyntyi DanzigissaDanzigissa
Saksassa.Saksassa.
HHään sai koulutuksensa Leipziginn sai koulutuksensa Leipzigin
yliopistossa, josta siirtyi Harvardiinyliopistossa, josta siirtyi Harvardiin
yhdysvaltalaisen psykologinyhdysvaltalaisen psykologin
William Jamesin kutsumana.William Jamesin kutsumana.
MMüünsterbergnsterberg arvosti Taylorinarvosti Taylorin
johtamisajattelussa tekemjohtamisajattelussa tekemääää
avausta, mutta oli sitavausta, mutta oli sitää mieltmieltää ettettää
taylorismille oli luotava kattavampitaylorismille oli luotava kattavampi
pohja, jotta sillpohja, jotta sillää olisi pysyvolisi pysyvääää
arvoa.arvoa.
TTäämmää voitiin tehdvoitiin tehdää ottamallaottamalla
paremmin huomioon "inhimilliseenparemmin huomioon "inhimilliseen
tekijtekijääään" liittyvn" liittyväät asiat.t asiat.

Lähde: Seeck (2008)
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HugoHugo MMüünsterbergnsterberg (1863(1863--1916)1916)
MMüünsterberginnsterbergin teosteos ””Psychology and Industrial EfficiencyPsychology and Industrial Efficiency”” ottiotti kantaakantaa
kolmeenkolmeen ongelmaongelma--alueeseenalueeseen::

1.1. MinkMinkäälaisia vaatimuksia tylaisia vaatimuksia työö asetti tyasetti työöntekijntekijäälle ja kuinkalle ja kuinka
parhaiten typarhaiten työöhhöön sopivat ihmiset pystyttn sopivat ihmiset pystyttääisiin erottelemaanisiin erottelemaan
muistamuista

2.2. MinkMinkäälaisissa psykologisissa olosuhteissa yksillaisissa psykologisissa olosuhteissa yksilööt pystyisivt pystyisiväätt
parhaisiin suorituksiinparhaisiin suorituksiin

3.3. Miten ihmisten mieleen on mahdollista vaikuttaa niin, ettMiten ihmisten mieleen on mahdollista vaikuttaa niin, ettää
tuotetaan liiketoiminnan kannalta parhaita saavutuksiatuotetaan liiketoiminnan kannalta parhaita saavutuksia

MMüünsterbergnsterberg kannatti kkannatti kääsitystsitystää, jonka mukaan ty, jonka mukaan työöntekijntekijööideniden
tyytyvtyytyvääisyys heijastui tyisyys heijastui työön tuottavuuteen.n tuottavuuteen.
YleisellYleisellää tasollatasolla MMüünsterberginnsterbergin ajattelu sopi hyvin yhteen Taylorinajattelu sopi hyvin yhteen Taylorin
ajattelun kanssa, koska siinajattelun kanssa, koska siinää otettiin yksilotettiin yksilöö johtamisen keskijohtamisen keskiöööön jan ja
tuottavuuden listuottavuuden lisäääämisellmisellää haettiin sosiaalisesti toivottavia ratkaisuja.haettiin sosiaalisesti toivottavia ratkaisuja.
Keskeiset teokset:Keskeiset teokset:

PsychologyPsychology andand IndustrialIndustrial EfficiencyEfficiency 19121912
GrunzGrunz gege derder PsychotechnikPsychotechnik 19141914

Lähde: Seeck (2008)
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HugoHugo MMüünsterberginnsterbergin tutkimuslaboratoriotutkimuslaboratorio
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CharlesCharles BedauxBedaux (1886(1886--1944)1944)
CharlesCharles BedauxBedaux oli syntyjoli syntyjääään ranskalainen, mutta muuttin ranskalainen, mutta muutti
nuorena Yhdysvaltoihin, missnuorena Yhdysvaltoihin, missää tutustui Taylorintutustui Taylorin
ajatteluun.ajatteluun.

BedauxBedaux perusti konsulttiyrityksen, jonka turvin hperusti konsulttiyrityksen, jonka turvin hään kehittin kehitti
mallin, josta tuli taloudellisesti menestyksekkmallin, josta tuli taloudellisesti menestyksekkääinin jjäälkilki--
taylorilaisistataylorilaisista johtamismalleista.johtamismalleista.

BedauxBedaux’’nn menestys perustui paitsi hmenestys perustui paitsi häänennen
henkilhenkilöökohtaisiin kykyihinskohtaisiin kykyihinsää myyntimiehenmyyntimiehenää mymyöös siihen,s siihen,
ettettää hhäänen jnen jäärjestelmrjestelmäänsnsää ei edellyttei edellyttäänytnyt
tuotantoprosessin laajaa uudelleenorganisointia kutentuotantoprosessin laajaa uudelleenorganisointia kuten
Taylorin alkuperTaylorin alkuperääinen jinen jäärjestelmrjestelmää..

Keskeiset teokset:Keskeiset teokset: BedauxBedaux EfficiencyEfficiency CourseCourse 19171917
Lähde: Seeck (2008)
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BedauxBedaux--jjäärjestelmrjestelmää
BedauxBedaux kehitti jkehitti jäärjestelmrjestelmään, jonka avulla oli helppo mitata tyn, jonka avulla oli helppo mitata työösuorituksia.suorituksia.

BedauxBedaux--jjäärjestelmrjestelmää mahdollistaa tymahdollistaa työösuoritusten vertaamisen tsuoritusten vertaamisen tääsmsmäällisillisiää
lukuarvoja klukuarvoja kääyttyttääen. Se tekee nen. Se tekee nääkyvkyvääksi ja puhuttavaksi tyksi ja puhuttavaksi työösuorituksetsuoritukset
nimenomaan tietyn yksilnimenomaan tietyn yksilöön, eikn, eikää esimerkiksi tyesimerkiksi työöporukan typorukan työösuorituksina.suorituksina.

BedauxBedaux’’nn kehittkehittäämmään Bn B--yksikyksiköön avulla voitiin arvioida kaikkia tyn avulla voitiin arvioida kaikkia työötehttehtääviviää
samalla yksiksamalla yksikööllllää, mik, mikää teki mahdolliseksi tehdteki mahdolliseksi tehdää vertailuja paitsi tyvertailuja paitsi työötehttehtäävienvien
vväälilllillää, niin my, niin myöös kokonaisten osastojen ja tehtaiden tehokkuuden vs kokonaisten osastojen ja tehtaiden tehokkuuden väälilllillää..

BedauxBedaux--mallimalli antoi tyantoi työönjohtajalle vnjohtajalle väälineen vaikuttaa tylineen vaikuttaa työöntekijntekijööideniden
tytyöösuoritukseen tsuoritukseen tääsmsmäällisiin lukuarvoihin ja niihin liittyvllisiin lukuarvoihin ja niihin liittyväääänn
bonusjbonusjäärjestelmrjestelmääään vedoten.n vedoten.

BedauxBedaux’’nn johtamismenetelmjohtamismenetelmääää kkääytettytettääessessää tytyööntekijntekijööille varattiin selkeille varattiin selkeäästisti
mmääääritellyt ajat tyritellyt ajat työötehttehtäävvääststää palautumiseen.palautumiseen.

Lähde: Seeck (2008)
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Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutuksiaTieteellisen liikkeenjohdon vaikutuksia
organisaatioteoriaanorganisaatioteoriaan

Taylorismin mukaan tyTaylorismin mukaan työömenetelmmenetelmäät jat ja --vväälineet seklineet sekää niiden arviointiniiden arviointi
ja kehittja kehittääminen on tminen on täärkerkeääää..

Tieteellisen liikkeenjohdon perusteella luotiin ensimmTieteellisen liikkeenjohdon perusteella luotiin ensimmääisetiset
johtamismallit, joiden ljohtamismallit, joiden läähthtöökohtana oli tykohtana oli työönjakoon ja erikoistumiseennjakoon ja erikoistumiseen
perustuva funktionaalinen organisaatio, jossa suunnittelevat japerustuva funktionaalinen organisaatio, jossa suunnittelevat ja
suorittavat tysuorittavat työöntekijntekijäät on hierarkkisesti erotettu toisistaan.t on hierarkkisesti erotettu toisistaan.

Johdon ja tyJohdon ja työöntekijntekijööiden yhteistyiden yhteistyöö on ton täärkerkeääää, ty, työöntekijntekijööideniden
yksilyksilöölliset ominaisuudet on otettava johtamisessa huomioon.lliset ominaisuudet on otettava johtamisessa huomioon.

Tieteellinen liikkeenjohto esitteli ensimmTieteellinen liikkeenjohto esitteli ensimmääisenisenää tytyööntekijntekijööideniden
motivointikeinot kuten palkankorotukset ja ylennykset.motivointikeinot kuten palkankorotukset ja ylennykset.

Tieteellinen liikkeenjohto vaikutti myTieteellinen liikkeenjohto vaikutti myöös julkisten hallintokoneistojens julkisten hallintokoneistojen
rationalisoimiseen.rationalisoimiseen.

Tieteellisen liikkeenjohdonTieteellisen liikkeenjohdon
nykysovelluksianykysovelluksia
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Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutuksiaTieteellisen liikkeenjohdon vaikutuksia

Taylorismin mukaan työmenetelmät ja -
välineet sekä niiden arviointi ja kehittäminen
on tärkeää.

Tieteellisen liikkeenjohdon perusteella luotiin
ensimmäiset johtamismallit, joiden lähtökohtana
oli työnjakoon ja erikoistumiseen perustuva
funktionaalinen organisaatio, jossa
suunnittelevat ja suorittavat työntekijät on
hierarkkisesti erotettu toisistaan.

Lähde: Seeck (2008)
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Tieteellisen liikkeenjohdonTieteellisen liikkeenjohdon
vaikutuksiavaikutuksia

Johdon ja työntekijöiden yhteistyö on tärkeää,
työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet on
otettava johtamisessa huomioon.

Tieteellinen liikkeenjohto esitteli ensimmäisenä
työntekijöiden motivointikeinot kuten
palkankorotukset ja ylennykset.

Tieteellinen liikkeenjohto vaikutti myös julkisten
hallintokoneistojen rationalisoimiseen.

Lähde: Seeck (2008)
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JoitakinJoitakin tieteellisentieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon
vaikutuksiavaikutuksia

TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon seurauksenaseurauksena olioli tytyöötehttehtäävienvien
suunnittelusuunnittelu,, kontrollointikontrollointi jaja jakaminenjakaminen pieniinpieniin osiinosiin..

TTäämmää puolestaanpuolestaan johtijohti tytyöövoimanvoiman jakautumiseenjakautumiseen johtajiinjohtajiin
((suunnittelusuunnittelu) ja) ja tytyööntekijntekijööihinihin ((tytyöönn tekeminentekeminen).).

TTäämmää johtijohti toisaaltatoisaalta faktapohjaiseenfaktapohjaiseen jaja kontrolloituunkontrolloituun
tiedonsiirtoontiedonsiirtoon tytyööntekijntekijööiltiltää johtajillejohtajille,, mistmistää seurasiseurasi::

LuovienLuovien,, inhimillisteninhimillisten tytyöötapojentapojen jaja prosessienprosessien vvääistyminenistyminen
organisaatiossaorganisaatiossa
JohdonJohdon kontrollinkontrollin lislisääääntyminenntyminen tytyööpaikallapaikalla

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon vaikutuksiavaikutuksia

TieteellinenTieteellinen liikkeenjohtoliikkeenjohto johtijohti erikoistumiseenerikoistumiseen,, taitojentaitojen
vväähenemiseenhenemiseen ja topja top--downdown--lläähestymistapaanhestymistapaan..

TyTyööntekijntekijööideniden taidottaidot vväähenivheniväätt,, sillsillää heidheidäänn eiei tarvinnuttarvinnut
kkääyttyttääää omiaomia aivojaanaivojaan taitai omaoma--aloitteisuuttaanaloitteisuuttaan kunkun
jokaisenjokaisen tehttehtäävväänn suorittaminensuorittaminen olioli etuketukääteenteen suunniteltusuunniteltu
jaja valmisteltuvalmisteltu heitheitää vartenvarten ““parhaallaparhaalla mahdollisellamahdollisella
tavallatavalla””,, s.os.o.. ‘‘tieteelliselltieteellisellää’’ tavallatavalla..

•• TTäämmää kaikkikaikki kulminoituikulminoitui tytyööntekijntekijööideniden pelkistpelkistäämisenmisenää
koneiksikoneiksi ‘‘tieteellisitieteellisiää periaatteitaperiaatteita’’ kkääyttyttääenen,, mikmikää kutistikutisti
tytyööntekijntekijööideniden mahdollisuudetmahdollisuudet hallitahallita tuotantoatuotantoa jaja
tytyööprosessejaprosesseja..

Lähde: Seeck (2008)
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ViestintViestintää tieteellisesstieteellisessää
liikkeenjohdossaliikkeenjohdossa

Tieteellisen liikkeenjohdon korostamat hierarkkiset komentoketjuTieteellisen liikkeenjohdon korostamat hierarkkiset komentoketjut nt nääkyvkyväätt
mymyöös organisaation viestinns organisaation viestinnäässssää..

–– erityisesti Henrierityisesti Henri FayolFayol (1918/1990) kirjoitti tieteellisen liikkeenjohdon viestinn(1918/1990) kirjoitti tieteellisen liikkeenjohdon viestinnääststää
""FayolinFayolin silta" mahdollistaa suoran viestinnsilta" mahdollistaa suoran viestinnään vertikaalisessa suunnassa.n vertikaalisessa suunnassa.

Lähteet: Seeck (2008),
Kreps (1986)

hierarkkinen komentoketju Fayolin silta
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FayolFayol (1918): liikkeenjohdon(1918): liikkeenjohdon
tarkoituksettarkoitukset

organisointi:organisointi: henkilhenkilööststöön, vn, väälineistlineistöön ja resurssien allokoiminenn ja resurssien allokoiminen
kkääskeminen:skeminen: organisaation jorganisaation jääsenten ohjaaminen suorittamaansenten ohjaaminen suorittamaan
ennalta mennalta määääritettyjritettyjää tehttehtääviviää
koordinointi:koordinointi: eri ryhmien tekemien toimintojen seri ryhmien tekemien toimintojen säääätely, ohjaaminentely, ohjaaminen
ja integroiminen, jotta organisaation tavoitteet tulisivat tavoija integroiminen, jotta organisaation tavoitteet tulisivat tavoitetuksi.tetuksi.
kontrolloiminen:kontrolloiminen: johtajan tulee kjohtajan tulee kääyttyttääää auktoriteettiaan, jottaauktoriteettiaan, jotta
tytyööntekijntekijäät noudattavat ht noudattavat häänen knen kääskyjskyjäääänn
tytyöönjako:njako: kannustaa siihen, ettkannustaa siihen, ettää organisaation jorganisaation jääsenet hankkivatsenet hankkivat
erilaisia kykyjerilaisia kykyjää. auktoriteetti: johtajilla oikeus k. auktoriteetti: johtajilla oikeus kääyttyttääää kontrollia jakontrollia ja
valtaa alaisiin sen vuoksi, ettvaltaa alaisiin sen vuoksi, ettää siitsiitää on hyon hyöötytyää organisaatiolleorganisaatiolle
kokonaisuudessaan.kokonaisuudessaan.
kuri:kuri: kaikkien organisaation jkaikkien organisaation jääsenten tulee noudattaa organisaationsenten tulee noudattaa organisaation
asettamia ohjeita, ja niille jasettamia ohjeita, ja niille jääsenille, jotka eivsenille, jotka eiväät kykene noudattamaant kykene noudattamaan
nnääititää ohjeita annetaan erilliset rangaistukset.ohjeita annetaan erilliset rangaistukset.

Lähde: Kreps (1986)
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FayolFayol: liikkeenjohdon tarkoitukset: liikkeenjohdon tarkoitukset
kkääskylinjan periaate:skylinjan periaate: jokaisen organisaation jjokaisen organisaation jääsenen tulee saadasenen tulee saada
ohjeistuksensa vain yhdeltohjeistuksensa vain yhdeltää taholta.taholta.
valta ketjuna:valta ketjuna: organisaation jorganisaation jääsenten tulee olla vastuussa ylemmilleen jasenten tulee olla vastuussa ylemmilleen ja
valvoa suoraan omia alaisiaan.valvoa suoraan omia alaisiaan.

–– FayolinFayolin sillan mukaisesti organisaation jsillan mukaisesti organisaation jääsenet voivat viestisenet voivat viestiää mymyööss
horisontaalisesti tietyisshorisontaalisesti tietyissää tilanteissa.tilanteissa.

ohjaamisen ykseys:ohjaamisen ykseys: organisaation jorganisaation jääsenten tulee olla yksimielisisenten tulee olla yksimielisiää, ja, ja
tytyööskennellskennellää yhdessyhdessää organisaation porganisaation päääämmäääärien saavuttamiseksi.rien saavuttamiseksi.
yksilyksilöön alistaminen laajemman ryhmn alistaminen laajemman ryhmään alaiseksi:n alaiseksi: yksilyksilöön tulee toimian tulee toimia
koko organisaation edun mukaisestikoko organisaation edun mukaisesti
suorituspalkkaus:suorituspalkkaus: organisaation jorganisaation jääseniseniää palkitaan (palkalla ja muillapalkitaan (palkalla ja muilla
eduilla) heideduilla) heidään tyn työötuottavuutensa mukaisestituottavuutensa mukaisesti
vallan keskittvallan keskittääminen:minen: korostaa, ettkorostaa, ettää organisaatiot toimivat parhaiten, kunorganisaatiot toimivat parhaiten, kun
keskitetty hallinto skeskitetty hallinto säääätelee organisaation jtelee organisaation jääsenten toimintaa, eivsenten toimintaa, eiväätktkää
organisaation desentralisoidut toiminnot saisi kehittyorganisaation desentralisoidut toiminnot saisi kehittyää niin pitkniin pitkäälle, etteivlle, etteiväätt
ne ole enne ole enääää hierarkkisen tarkastelun alaisia.hierarkkisen tarkastelun alaisia.

Lähde: Kreps (1986)
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FayolFayol: liikkeenjohdon tarkoitukset: liikkeenjohdon tarkoitukset
jjäärjestys:rjestys: tarkka organisointi, suunnittelu ja toimintojen luokittelu, niitarkka organisointi, suunnittelu ja toimintojen luokittelu, niin ettein ettei
mikmikääään jn jääää organisaatioissa sattuman varaan.organisaatioissa sattuman varaan.
tasatasa--arvoisuus:arvoisuus: kaikkia organisaation jkaikkia organisaation jääseniseniää tulisi kohdella samalla tavallatulisi kohdella samalla tavalla
reilusti ja oikeudenmukaisesti.reilusti ja oikeudenmukaisesti.
tytyööpaikan pysyvyys:paikan pysyvyys: organisaation jorganisaation jääsenet tarvitsevat riittsenet tarvitsevat riittäävväästi aikaasti aikaa
toteuttaakseen heille mtoteuttaakseen heille määäärräätyt tehttyt tehtäävväät, ja niin kauan, kun he tekevt, ja niin kauan, kun he tekeväät tyt työönsnsää
hyvin tulisi heidhyvin tulisi heidään tyn työöpaikkansa ja asemansa organisaatiossa olla turvattu.paikkansa ja asemansa organisaatiossa olla turvattu.
aloitteellisuus:aloitteellisuus: organisaation jorganisaation jääsenten tulee olla jatkuvassa valmiudessasenten tulee olla jatkuvassa valmiudessa
toimia organisaation parhaaksi.toimia organisaation parhaaksi.
tytyööpaikan arvostaminen:paikan arvostaminen: usko siihen, ettusko siihen, ettää organisaation tavoitteetorganisaation tavoitteet
saavutetaan parhaiten jos tysaavutetaan parhaiten jos työöntekijntekijäät voivat saavuttaa organisaatiossaant voivat saavuttaa organisaatiossaan
kunniaa.kunniaa.
henkilhenkilööststöö-- ja linjatoimintojen erottaminen:ja linjatoimintojen erottaminen: sen tunnustaminen, ettsen tunnustaminen, ettää
johtajat tarvitsevat omaa tukeaan, henkiljohtajat tarvitsevat omaa tukeaan, henkilööststöäöä joka avustaa johtajiajoka avustaa johtajia
saavuttamaan organisaation psaavuttamaan organisaation päääämmääääririää (linjaa) koskevia tavoitteita.(linjaa) koskevia tavoitteita.

Lähde: Kreps (1986)
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ViestintViestintää tieteellisesstieteellisessää
liikkeenjohdossaliikkeenjohdossa

FayolinFayolin teoria hallinnosta ja sen viestinnteoria hallinnosta ja sen viestinnääststää muistuttaamuistuttaa
merkittmerkittäävväästi Weberin byrokratiateoriaa.sti Weberin byrokratiateoriaa.

ViestinnViestinnään siirtomalli eroaa merkittn siirtomalli eroaa merkittäävväästisti
yhteisyysmallista, jossa korostetaan viestinnyhteisyysmallista, jossa korostetaan viestinnään luonnettan luonnetta
alhaalta ylalhaalta ylööspspääin rakentuvana yhteisyytenin rakentuvana yhteisyytenää, joka, joka
perustuu rituaaliseen jakamiseen ja myperustuu rituaaliseen jakamiseen ja myööttäätuntoon.tuntoon.

LLäähteet: Huhtala & Hakala (2006);hteet: Huhtala & Hakala (2006);
KrepsKreps (1986).(1986).
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Tieteellinen liikkeenjohtoTieteellinen liikkeenjohto
ttäännää ppääiviväännää

Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutukset ovat olleet
kauaskantoisia, ja se näkyy tänä päivänä esimerkiksi:
– työn organisoimisessa
– uudessa teknologiassa
– laatujohtamisen opeissa

Useat monikansalliset yritykset pohjaavat johtamisensa
nykyäänkin tayloristisiin periaatteisiin.

Tuotannon siirtTuotannon siirtääminen halvan tyminen halvan työövoiman maihin Aasiaanvoiman maihin Aasiaan
Pikaruokaravintoloiden tyPikaruokaravintoloiden työöolot jaolot ja --ohjeistuksetohjeistukset
PuhelinkeskuksetPuhelinkeskukset

Myös erottelu suunnittelun ja toteutuksen välillä on yhä
työelämässä selvästi näkyvillä

Lähde: Seeck (2008)
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JJäälkitayloristinen organisaatiolkitayloristinen organisaatio
YhteistYhteistää taylorismille ja jtaylorismille ja jäälkitaylorismille onlkitaylorismille on
nnääkemys siitkemys siitää, ett, ettää yrityksen tyrityksen täärkein tehtrkein tehtäävvää onon
voiton maksimoiminen.voiton maksimoiminen.
–– JJäälkitayloristisessa organisaatiossa tavoitteeseenlkitayloristisessa organisaatiossa tavoitteeseen

pyritpyritääään korostamalla lyhyitn korostamalla lyhyitää toimitusaikoja, laatua,toimitusaikoja, laatua,
monipuolisuutta sekmonipuolisuutta sekää joustavuutta.joustavuutta.

–– NNääiden tavoitteiden saavuttamiseksi yritykset ovatiden tavoitteiden saavuttamiseksi yritykset ovat
kehittkehittääneet lukuisia uusia tekniikoita:neet lukuisia uusia tekniikoita:

Juuri oikeaan tarpeeseenJuuri oikeaan tarpeeseen ––tuotanto (tuotanto (JOTJOT))
(englanniksi(englanniksi JustJust--inin--timetime,, JITJIT))
Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnitteluLiiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu
(business(business processprocess rere--engineeringengineering,, BPRBPR))
projektnhallintaprojektnhallinta
TotalTotal QualityQuality Management (Management (TQMTQM))

Lähteet: Jean-Louis Peaucalle: From Taylorism to post-Taylorism: Simultaneously pursuing several management objectives (2000)

Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa (2008)
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Juuri Oikeaan Tarpeeseen (Juuri Oikeaan Tarpeeseen (JOTJOT))
JOTJOT--tekniikkaatekniikkaa alettiin kalettiin kääyttyttääää Japanissa ensimmJapanissa ensimmääisen kerran 1960isen kerran 1960--
luvullaluvulla
Perusajatuksena on toimittaa vain ja ainoastaan tarvittavia raakPerusajatuksena on toimittaa vain ja ainoastaan tarvittavia raakaa--
aineita tai tuotteita niitaineita tai tuotteita niitää tarvitsevalle asiakkaalle vasta silloin kuntarvitsevalle asiakkaalle vasta silloin kun
niitniitää tarvitaan, ja vain sen verran kuin niittarvitaan, ja vain sen verran kuin niitää tarvitaan.tarvitaan.
Tayloristisissa tuotantotehtaissa pyrittiin tekemTayloristisissa tuotantotehtaissa pyrittiin tekemääään tyn työöttää, jossa, jossa
yhden tyyhden työövaiheen kesto ei ollut pitkvaiheen kesto ei ollut pitkää. Erikoistumisen tarkoituksena. Erikoistumisen tarkoituksena
oli nopeuttaa tyoli nopeuttaa työön tekemistn tekemistää..
–– Vastaava ajattelutapa on nVastaava ajattelutapa on näähthtäävissvissää mymyööss JOTJOT--ajattelussaajattelussa, jossa, jossa

korostetaan useiden, pienien yksikkorostetaan useiden, pienien yksikööiden tuottamista.iden tuottamista.
OnnistunutOnnistunut JOTJOT--jjäärjestelmrjestelmäänn soveltaminen vaatii tuekseen hyvinsoveltaminen vaatii tuekseen hyvin
jjäärjestetyn ja toimivan organisaation. Trjestetyn ja toimivan organisaation. Täällaisen organisaationllaisen organisaation
taustaoletuksista voidaan ltaustaoletuksista voidaan lööytytääää paljon tayloristisia tunnusmerkkejpaljon tayloristisia tunnusmerkkejää..
–– Esimerkiksi tuotteen tai palvelun toimitusaika ja kustannukset oEsimerkiksi tuotteen tai palvelun toimitusaika ja kustannukset on voitavan voitava

laskea ennakkoon, vaikka tuotteen tai palvelun valmistaminen koolaskea ennakkoon, vaikka tuotteen tai palvelun valmistaminen koostuisistuisi
tosiasiassa useasta, eri tahoilla tehdyisttosiasiassa useasta, eri tahoilla tehdyistää tuotantovaiheista.tuotantovaiheista.

Lähde: Peaucalle 2000
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Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnitteluLiiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu
(Business(Business ProcessProcess ReRe--engineeringengineering,, BPRBPR))
PyrkiiPyrkii parantamaanparantamaan yrityksenyrityksen tuottavuuttatuottavuutta
tarkastelemallatarkastelemalla sensen tehokkuuttatehokkuutta jaja prosessejaprosesseja..
–– PeaucallenPeaucallen mukaanmukaan BPRBPR pyrkiipyrkii ratkaisemaanratkaisemaan tehokkuuteentehokkuuteen

liittyvliittyväätt ongelmatongelmat erityisestierityisesti tietokoneentietokoneen avullaavulla.. TTäässssää suhteessasuhteessa
ajattelutapaajattelutapa muistuttaakinmuistuttaakin tieteellisentieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon ajatteluaajattelua,,
jossajossa ajateltiinajateltiin useinusein koneenkoneen osaavanosaavan hoitaahoitaa tytyöötehttehtäävväänn ihmisiihmisiää
paremminparemmin..

–– LisLisääksiksi BRPBRP pyrkiipyrkii muokkaamaanmuokkaamaan organisaationorganisaation tytyöönjakoanjakoa.. esimesim..
tehttehtäävväätt,, henkilhenkilööststöönn toimenkuvattoimenkuvat,, henkilhenkilööststöönn jakautuminenjakautuminen,,
dokumenttiendokumenttien jaja asiakkaidenasiakkaiden jakaminenjakaminen organisaationorganisaation keskenkesken..

TarkoituksenaTarkoituksena vväälttlttääää esimerkiksiesimerkiksi tilannettatilannetta,, jossajossa asiakkaanasiakkaan onon
kkääytytäävvää aluksialuksi A:nA:n,, ttäämmäänn jjäälkeenlkeen B:nB:n jaja viimeiseksiviimeiseksi C:nC:n puheillapuheilla..
MikMikäälili A:nA:n taakseataaksea alkaaalkaa kerkerääääntyntyää jonoajonoa,, joudutaanjoudutaan tilanteeseentilanteeseen,,
jossajossa seksekää asiakkaatasiakkaat jaja henkilhenkilöökuntakunta joutuvatjoutuvat odottamaanodottamaan..
BPR:nBPR:n periaatteitaperiaatteita kkääytetytetäääänn esimerkiksiesimerkiksi puhelinkeskuksissapuhelinkeskuksissa,, sillsillää
ttööideniden jakautuminenjakautuminen tasaisestitasaisesti vväähenthentääää paljonpaljon erityisestierityisesti
jonotusaikaajonotusaikaa..

Lähde: Peaucalle 2000



26

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 5151

NoudattamallaNoudattamalla BPR:nBPR:n periaatteita voivat esimerkiksiperiaatteita voivat esimerkiksi
puhelinkeskukset luoda jpuhelinkeskukset luoda jäärjestelmrjestelmään, jossa kenenkn, jossa kenenkäääänn
soittajan ei tarvitse jonottaa kauaa psoittajan ei tarvitse jonottaa kauaa pääääststääkseenkseen
hoitamaan asiaansa.hoitamaan asiaansa.
–– Liiketoimintaprosessin suunnitteluLiiketoimintaprosessin suunnittelu BPR:nBPR:n avulla auttaakinavulla auttaakin

organisaatioita pysymorganisaatioita pysymääään aikatauluissaan.n aikatauluissaan.
–– Koska puheluita tulee usein kovana virtana, on henkilKoska puheluita tulee usein kovana virtana, on henkilööststööllllää

hyvin vhyvin väähhään taukoja. Lisn taukoja. Lisääksi tyksi työössssää kkääytettytettäävväät tietokoneett tietokoneet
voivat olla valvonnan vvoivat olla valvonnan väälineitlineitää..

–– Puhelinkeskuksen olosuhteet muistuttavat monelta osinPuhelinkeskuksen olosuhteet muistuttavat monelta osin
tayloristisen tytayloristisen työöpajan periaatteita. Molemmissa typajan periaatteita. Molemmissa työöntekijntekijäätt
tytyööskentelevskenteleväät melkein maksimikapasiteetillaan. Eri tehtt melkein maksimikapasiteetillaan. Eri tehtäävienvien
vväälilllillää ei ole juurikaan taukoa. Pei ole juurikaan taukoa. Päääälle painavat deadlinet luovatlle painavat deadlinet luovat
paljon jpaljon jäännitettnnitettää tytyööpaikoille.paikoille.

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnitteluLiiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu
(Business(Business ProcessProcess ReRe--engineeringengineering,, BPRBPR), jatkoa), jatkoa

Lähde: Peaucalle 2000
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ProjektijohtaminenProjektijohtaminen
ProjektityProjektityööttää tehdtehdääään nykyisin yrityksissn nykyisin yrityksissää, julkishallinnon organisaatioissa,, julkishallinnon organisaatioissa,
perheissperheissää ja yhdistyksissja yhdistyksissää..

ProjektityProjektityöön tarkoituksena on ennalta mn tarkoituksena on ennalta määääritellyn tavoitteen saavuttaminen,ritellyn tavoitteen saavuttaminen,
ja sen avulla on mahdollista toteuttaa suunnitelma, joka ei tja sen avulla on mahdollista toteuttaa suunnitelma, joka ei tääyty ilmanyty ilman
erillisen projektiryhmerillisen projektiryhmään perustamista.n perustamista.

Projekteja on useita erilaisia. Osa on merkitykseltProjekteja on useita erilaisia. Osa on merkitykseltääään kriittisin kriittisiää, jolloin projekti, jolloin projekti
saattaa viedsaattaa viedää projektiryhmprojektiryhmään jn jääsenten kaiken tysenten kaiken työöajan. Suurin osaajan. Suurin osa
projekteista tehdprojekteista tehdääään kuitenkin oman tyn kuitenkin oman työön ohessa, ja meneilln ohessa, ja meneillääään voi ollan voi olla
useita projekteja samaan aikaan.useita projekteja samaan aikaan.

Projektijohtamisessa korostetaanProjektijohtamisessa korostetaan vastuuttamistavastuuttamista. Projektin l. Projektin lääpivieminenpivieminen
annetaan yksin projektipannetaan yksin projektipäääälliklliköön pn päääävastuulle, jolloin tiedetvastuulle, jolloin tiedetääään, kenenn, kenen
puoleen tulee kpuoleen tulee kääääntyntyää, jos projekti ei etene odotetulla tavulla. Vastuuta ei, jos projekti ei etene odotetulla tavulla. Vastuuta ei
tule antaa koko projektiryhmtule antaa koko projektiryhmäälle tai jakaa ihmisten kesken.lle tai jakaa ihmisten kesken.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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ProjektijohtaminenProjektijohtaminen
Projektilla ajatellaan olevan yleensProjektilla ajatellaan olevan yleensää kolme erilaista ulottuvuutta:kolme erilaista ulottuvuutta:

1.1. Tekniset mTekniset määääritelmritelmäät: kertovat mihin pt: kertovat mihin päääämmäääärrääään ollaan pyrkimn ollaan pyrkimäässssää jaja
millaista laatua tavoitellaan.millaista laatua tavoitellaan.

2.2. Hinta: sisHinta: sisäältltääää seksekää kustannukset projektin tuottamisesta ettkustannukset projektin tuottamisesta ettää
kustannukset, joita tuotetusta tuotteesta kertyy sen koko elinkakustannukset, joita tuotetusta tuotteesta kertyy sen koko elinkaarenaren
ajalta.ajalta.

3.3. Aikaraja: mihin mennessAikaraja: mihin mennessää projekti on saatava valmiiksi.projekti on saatava valmiiksi.

Projektijohtamisessa asetetaan projektille tietty alkuProjektijohtamisessa asetetaan projektille tietty alku-- ja loppupja loppupääiviväämmäääärrää
ja eri toimijoiden vastuualueet. Yksi toimijoista on projektijohja eri toimijoiden vastuualueet. Yksi toimijoista on projektijohtaja, jokataja, joka
vastaa kokonaisuuden toiminnasta.vastaa kokonaisuuden toiminnasta.

–– Eroaa esim. prosesseihin perustuvasta toimintatavasta.Eroaa esim. prosesseihin perustuvasta toimintatavasta.
–– Useat projektin toimijoista tekevUseat projektin toimijoista tekeväät samanaikaisesti tt samanaikaisesti tööititää yhteisen pyhteisen päääämmäääärräänn

saavuttamiseksi.saavuttamiseksi.
RyhmRyhmään toiminta perustuu paljon aikarajoihin, joihin mennessn toiminta perustuu paljon aikarajoihin, joihin mennessää tietyt tehttietyt tehtäävväät ont on
saatava valmiiksi.saatava valmiiksi.
TosielTosieläämmäässssää henkilhenkilööillillää on usein rinnakkain useita erilaisia projekteja, ja esimerkiksion usein rinnakkain useita erilaisia projekteja, ja esimerkiksi
yhteisen kokousajan lyhteisen kokousajan lööytytääminen eri asiantuntijoiden kesken voi olla osoittautuaminen eri asiantuntijoiden kesken voi olla osoittautua
hyvinkin vaikeaksi.hyvinkin vaikeaksi.

Lähde: Peaucalle 2000
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ProjektiryhmProjektiryhmään ohjaaminenn ohjaaminen
BerkunBerkun (2008) erottelee projektit kolmeen eri ryhm(2008) erottelee projektit kolmeen eri ryhmääään perustuenn perustuen
projektin vaatimaan henkilprojektin vaatimaan henkilööresurssimresurssimäääärrääään. (yksi henkiln. (yksi henkilöö,,
muutamia (kymmenimuutamia (kymmeniää) henkil) henkilööititää ja satoja henkilja satoja henkilööititää..

Kettusen (2009) mukaan henkilKettusen (2009) mukaan henkilööststöäöä mietittmietittääessessää on huomioitavaon huomioitava
seuraavat seikat:seuraavat seikat:
–– KetkKetkää ovat oikeat henkilovat oikeat henkilööt projektin lt projektin lääpivetpivetäämiseksi? Lmiseksi? Lööytyvytyväätktköö hehe

oman organisaation sisoman organisaation sisäältltää??
–– Montako ihmistMontako ihmistää projektin eri vaiheissa tarvitaan?projektin eri vaiheissa tarvitaan?
–– Millaisella tyMillaisella työöpanoksella ihmiset voivat osallistua projektinpanoksella ihmiset voivat osallistua projektin

toteuttamiseen?toteuttamiseen?
–– Ovatko ihmiset projektin aikana osa omaa organisaatiotaan, vaiOvatko ihmiset projektin aikana osa omaa organisaatiotaan, vai

siirtyvsiirtyväätktköö he pysyvhe pysyväästi projektin henkilsti projektin henkilööststööksi?ksi?
–– Joudutaanko palkkaamaan henkilJoudutaanko palkkaamaan henkilööititää yrityksen ulkopuolelta? (Esim.yrityksen ulkopuolelta? (Esim.

palveluyritykseltpalveluyritykseltää, vai l, vai lööytyykytyyköö toimintaymptoimintaympääristristööststää muuten hyvimuuten hyviää
sopimussuhteisia ja tilapsopimussuhteisia ja tilapääisiisiää projektityprojektityööntekijntekijööititää?)?)
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää
ProjektipProjektipäääälliklliköön tulee vn tulee väälittlittääää tietoa projektiryhmtietoa projektiryhmäälleen ja kerlleen ja keräättää tietoa ryhmtietoa ryhmäältltääään. Kettunenn. Kettunen
(2009) esitt(2009) esittääää useita erilaisia menetelmiuseita erilaisia menetelmiää, joiden avulla projektijohtaja voi viesti, joiden avulla projektijohtaja voi viestiää projektinprojektin
kuluessa.kuluessa.

–– AamupalaveritAamupalaverit. Kesto maksimissaan 15 minuuttia. Palaverissa jokainen kertoo e. Kesto maksimissaan 15 minuuttia. Palaverissa jokainen kertoo edellisen pdellisen pääivivään tuloksista.n tuloksista.
LisLisääksi kksi kääydydääään ln lääpi alkavan ppi alkavan pääivivään tyn työötehttehtäävväät ryhmt ryhmään jn jääsenten kanssa ja jokainen voi nostaa tysenten kanssa ja jokainen voi nostaa työössssäääänn
esiin nousseita ongelmia yleiseen keskusteluun.esiin nousseita ongelmia yleiseen keskusteluun.

–– ViikkopalaveritViikkopalaverit. Lis. Lisääää projektin yhteishenkeprojektin yhteishenkeää, ja siell, ja siellää raportoitavat etenemiset luovat tekijraportoitavat etenemiset luovat tekijööille painettaille painetta
tulosten aikaansaamiseksi. Kesto sovittava etuktulosten aikaansaamiseksi. Kesto sovittava etukääteen, esimerkiksi siten, ettteen, esimerkiksi siten, ettää tapaaminen kesttapaaminen kestääää enintenintäääänn
1,5 tuntia.1,5 tuntia.

–– HenkilHenkilöökohtaiset tapaamiset.kohtaiset tapaamiset. ProjektipProjektipäääälliklliköön tulee tavata myn tulee tavata myöös ryhms ryhmäänsnsää jjääseniseniää erikseen, jokoerikseen, joko
kkääytytäävvääkeskustelussa tai tilassa, jossa on mahdollisuus puhua kahden kekeskustelussa tai tilassa, jossa on mahdollisuus puhua kahden kesken.sken.

–– SSäähkhkööposti.posti. SSäähkhkööpostin avulla voidaan jakaa tietoja (esim. tilanneraportteja) japostin avulla voidaan jakaa tietoja (esim. tilanneraportteja) ja tiedostoja tehokkaastitiedostoja tehokkaasti
projektiryhmprojektiryhmäälle ja muille projektin sidosryhmille. Slle ja muille projektin sidosryhmille. Säähkhkööpostia tulee kuitenkin kpostia tulee kuitenkin kääyttyttääää vain neutraalin tiedonvain neutraalin tiedon
levittlevittäämiseen, ja negatiiviset asiat tulee Kettusen mukaan aina kmiseen, ja negatiiviset asiat tulee Kettusen mukaan aina kääsitellsitellää henkilhenkilöökohtaisissa taikohtaisissa tai
ryhmryhmäätapaamisissa.tapaamisissa.

–– MMäääärräämuotoiset raportit.muotoiset raportit. ViikkoViikko-- ja kuukausiraporttien avulla projektipja kuukausiraporttien avulla projektipäääällikkllikköö voi kertoa tiiviissvoi kertoa tiiviissää muodossamuodossa
halutuille sidosryhmille, miten projekti etenee. Viikkoraporttihalutuille sidosryhmille, miten projekti etenee. Viikkoraportti toimitetaan asiakkaan edustajalle ja omantoimitetaan asiakkaan edustajalle ja oman
organisaation projektista vastaavalle henkilorganisaation projektista vastaavalle henkilööille sekille sekää projektiin osallistuvien henkilprojektiin osallistuvien henkilööiden esimiehelle;iden esimiehelle;
kuukausiraportti vkuukausiraportti väälitetlitetääään projektin ohjausryhmn projektin ohjausryhmäälle. Raportoinnin laajuus ja slle. Raportoinnin laajuus ja säääännnnööllisyys riippuvat projektinllisyys riippuvat projektin
koosta.koosta.

–– SSäähkhkööiset tyiset työötilat:tilat: Isoissa projekteissa ekstranetin tavoin toimivat tyIsoissa projekteissa ekstranetin tavoin toimivat työötilat tarjoavat paikan projektintilat tarjoavat paikan projektin
ajantasaisen dokumentaation sajantasaisen dokumentaation sääilyttilyttäämiseen.miseen.

–– Muut kommunikointitavat.Muut kommunikointitavat. Osa projekteista vaatii erillisiOsa projekteista vaatii erillisiää raportointiraportointi-- ja kommunikointitapoja. Esimerkiksija kommunikointitapoja. Esimerkiksi
rakennushankkeissa projektin tyrakennushankkeissa projektin työöntekijntekijäät tyt työöskentelevskenteleväät eri puolilla tyt eri puolilla työömaata, mikmaata, mikää tuo projektiviestinttuo projektiviestintäääänn
omat haasteensa.omat haasteensa.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää
Projektijohtamisen organisoiminen riippuu projektinProjektijohtamisen organisoiminen riippuu projektin
organisaatiomalleista. Eri projektit on kuitenkin organisoitu erorganisaatiomalleista. Eri projektit on kuitenkin organisoitu erii
tavoilla, ja organisoinnin tapa riippuu esimerkiksi projektin kotavoilla, ja organisoinnin tapa riippuu esimerkiksi projektin koosta,osta,
osallistuvien ihmisten lukumosallistuvien ihmisten lukumäääärrääststää, k, kääskysuhteista, suhteestaskysuhteista, suhteesta
linjaorganisaatioon ja osaprojektien lukumlinjaorganisaatioon ja osaprojektien lukumäääärrääststää..

PienissPienissää projekteissa (alle 50 henkilprojekteissa (alle 50 henkilöötytyööppääivivääää) organisaatio tulee) organisaatio tulee
pitpitääää mahdollisimman kevyenmahdollisimman kevyenää. Kun ty. Kun työömmäääärrää kasvaa, kasvavatkasvaa, kasvavat
samalla mysamalla myöös paineet projektin organisaation kasvattamiseen.s paineet projektin organisaation kasvattamiseen.

YleensYleensää projektipprojektipäääällikkllikköö ei ole projektissa toimivien henkilei ole projektissa toimivien henkilööideniden
esimies, vaan esimiehet toimivat linjaorganisaatiossa.esimies, vaan esimiehet toimivat linjaorganisaatiossa.
ProjektipProjektipäääällikllikööiden tehtiden tehtäävväännää onkin raportoida nonkin raportoida nääille esimiehilleille esimiehille
organisaation jorganisaation jääsenten osallistumisesta ja tysenten osallistumisesta ja työöpanoksestapanoksesta
projektissa.projektissa.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää::
hierarkkinen organisaatiohierarkkinen organisaatio

Projektin ohjausryhmä

Projektipäällikkö

Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 Osaprojekti 3

Tekniset toteuttajat

Asiakkaan toteuttajat

Aliurakoitsija / yhteistyökumppani

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää::
hierarkkinen organisaatiohierarkkinen organisaatio

KKääytetyin organisoitumismuoto.ytetyin organisoitumismuoto.

ProjektipProjektipäääällikkllikköö johtaa tiiviisti koko projektin toimintaa ja on tietoinenjohtaa tiiviisti koko projektin toimintaa ja on tietoinen
kaikesta projektissa tapahtuvasta toiminnasta.kaikesta projektissa tapahtuvasta toiminnasta.

OhjausryhmOhjausryhmää seuraa projektin etenemistseuraa projektin etenemistää. (Ohjausryhm. (Ohjausryhmääään kuuluvat ainan kuuluvat aina
projektin ostajan ja toimittajan edustajat sekprojektin ostajan ja toimittajan edustajat sekää projektipprojektipäääällikkllikköö.).)

Projekti on jaettu osaprojekteihin, joilla on omat vetProjekti on jaettu osaprojekteihin, joilla on omat vetääjjäänsnsää. Osaprojekteista. Osaprojekteista
raportoidaan usein mraportoidaan usein määäärräämuotoisten raporttien avulla.muotoisten raporttien avulla.

Projektiorganisaatio sProjektiorganisaatio sääilyy usein muuttumattomana projektista toiseen, mikilyy usein muuttumattomana projektista toiseen, mikää
lislisääää tehokkuutta ihmisten oppiessa tuntemaan toistensa tytehokkuutta ihmisten oppiessa tuntemaan toistensa työötavat.tavat.

Kettusen mukaan johtaa usein jKettusen mukaan johtaa usein jääykkykkääään toimintamalliin, koska ihmiset eivn toimintamalliin, koska ihmiset eiväätt
kanna vastuutaan kuin omasta pienestkanna vastuutaan kuin omasta pienestää alueestaan.alueestaan.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää::
matriisiorganisaatiomatriisiorganisaatio

Projekti-
päällikkö Projekti 1

Projekti-
päällikkö Projekti 2

Projekti-
päällikkö Projekti 3

O
sa

st
o 

1

Esimies

O
sa

st
o 

2

Esimies

O
sa

st
o 

3

Esimies

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 6060

Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää::
matriisiorganisaatiomatriisiorganisaatio

Matriisiprojektia kMatriisiprojektia kääytetytetääään erityisesti tilanteessa, jossa kn erityisesti tilanteessa, jossa kääynnissynnissää onon
useita eri projekteja ja erillisten projektien koko on suhteelliuseita eri projekteja ja erillisten projektien koko on suhteellisen pieni.sen pieni.

Projekteihin osallistuvat henkilProjekteihin osallistuvat henkilööt toimivat poikkeuksetta edelleent toimivat poikkeuksetta edelleen
linjaorganisaatiossa ja osallistuvat projektiin tai projekteihinlinjaorganisaatiossa ja osallistuvat projektiin tai projekteihin vainvain
osaosa--aikaisesti.aikaisesti.

Mahdollistaa sen, ettMahdollistaa sen, ettää projektiin on mahdollista ottaa mukaanprojektiin on mahdollista ottaa mukaan
ihmisiihmisiää varsinaisen linjaorganisaation eri puolilta.varsinaisen linjaorganisaation eri puolilta.

ProjektipProjektipäääällikkllikköö vastaa projektin vetvastaa projektin vetäämisestmisestää, ja esimiesty, ja esimiestyöö kuuluukuuluu
linjaorganisaatiossa toimiville esimiehille.linjaorganisaatiossa toimiville esimiehille.

Voi aiheuttaa ristiriitoja linjaorganisaation ja projektin vVoi aiheuttaa ristiriitoja linjaorganisaation ja projektin väälille.lille.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää::
tytyööyhteenliittymyhteenliittymää

TyTyööyhteenliittymyhteenliittymäässssää projektikokonaisuus pilkotaan pieniin,projektikokonaisuus pilkotaan pieniin,
mmääääriteltyihin osiin, ja niiden toteuttaminen ostetaan sisriteltyihin osiin, ja niiden toteuttaminen ostetaan sisääisiltisiltää jaja
ulkoisilta toimittajilta.ulkoisilta toimittajilta.

Projektissa mukana olevat tiimit vaihtuvat jatkuvasti ja ovat muProjektissa mukana olevat tiimit vaihtuvat jatkuvasti ja ovat mukanakana
projektissa eri pituisia ajanjaksoja.projektissa eri pituisia ajanjaksoja.

Mahdollistaa osaavien ammattilaisten kMahdollistaa osaavien ammattilaisten kääytytöön, ja jokainen tehtn, ja jokainen tehtäävvää
tytyöö voidaan kilpailuttaa erikseen. Lisvoidaan kilpailuttaa erikseen. Lisääksi projektijohtajan ei tarvitseksi projektijohtajan ei tarvitse
pohtia projektin aikana tai sen jpohtia projektin aikana tai sen jäälkeen ihmisten tylkeen ihmisten työöllistymistllistymistää..

KKääytetytetääään ympn ympääristristöössssää, jossa tehd, jossa tehdääään sn säääännnnööllisesti suhteellisenllisesti suhteellisen
samanlaisilla sissamanlaisilla sisäällllööillillää muistuttavaa projektitymuistuttavaa projektityööttää, esim., esim.
rakennusalalla.rakennusalalla.

Lähde: Kettunen, Sami (2009). Onnistu projektissa.
Helsinki: WSOY pro.
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Projektijohtaminen ja viestintProjektijohtaminen ja viestintää
BerkunBerkun (2008) korostaa projektijohtamisen inhimillis(2008) korostaa projektijohtamisen inhimillis--kulttuurista nkulttuurista nääkköökulmaa.kulmaa.
””Suhteet vahvistavat ja voimistavat viestintSuhteet vahvistavat ja voimistavat viestintääää..””

Projektijohtamisessa pyritProjektijohtamisessa pyritäääänkin yhdistnkin yhdistäämmääään tieteellisestn tieteellisestää liikkeenjohdosta perliikkeenjohdosta perääisinisin
oleva tehokkuusoleva tehokkuus-- ja seurantamalli inhimillisyyttja seurantamalli inhimillisyyttää ja ympja ympääristristöökulttuuria korostavankulttuuria korostavan
ajattelutavan kanssa.ajattelutavan kanssa.

Hyvin kuvaavia tHyvin kuvaavia täässssää yhteydessyhteydessää ovatovat BerkuninBerkunin projektijohtamista kprojektijohtamista kääsittelevsitteleväässssää
teoksessaan esittteoksessaan esittäämmäät ohjeet johtajan tehtt ohjeet johtajan tehtäävistvistää::

–– Kuuntele alaisiasi: mikKuuntele alaisiasi: mikääli he vaativat tiettyjli he vaativat tiettyjää tehttehtääviviää, anna niit, anna niitää heille.heille.
–– Anna haastavia vaatimuksia, jotka motivoivat tyAnna haastavia vaatimuksia, jotka motivoivat työöntekijntekijööititää tekemtekemääään parhaansa.n parhaansa.
–– Inspiroi alaisiasi: Ilmaise ajatuksesi positiivisella tavalla siInspiroi alaisiasi: Ilmaise ajatuksesi positiivisella tavalla siten, ettten, ettää ihmiset tahtovat kuuluaihmiset tahtovat kuulua

mukaan projektiisi.mukaan projektiisi.
–– Poista esteet, jotka estPoista esteet, jotka estäävväät projektia toteutumasta.t projektia toteutumasta.
–– Muistuta alaisiasi sinun tehtMuistuta alaisiasi sinun tehtäävvääststääsi: miksi: mikääli ohjelmoija valittaa, ettli ohjelmoija valittaa, ettää hhään saa liian paljonn saa liian paljon

toiveita uusista ominaisuuksista, muistuta, etttoiveita uusista ominaisuuksista, muistuta, ettää hhäänen tehtnen tehtäävväänsnsää ei ole tei ole tääyttyttääää nnääititää toiveita,toiveita,
vaan ettvaan ettää toivomukset tulisi ohjata projektiptoivomukset tulisi ohjata projektipäääälliklliköölle, eli sinulle.lle, eli sinulle.

–– Muistuta alaisiasi projektin tavoitteista: projektin alaiset saaMuistuta alaisiasi projektin tavoitteista: projektin alaiset saattavat unohtaa hetkeksi projektinttavat unohtaa hetkeksi projektin
tavoitteet, mutta projektijohtajan tulisi muistuttaa heittavoitteet, mutta projektijohtajan tulisi muistuttaa heitää projektin kokonaiskuvasta.projektin kokonaiskuvasta.

–– Opeta. MikOpeta. Mikääli tiedli tiedäät tavan, jolla ihmiset voivat parantaa tyt tavan, jolla ihmiset voivat parantaa työösuoritustaan, opeta se heille.suoritustaan, opeta se heille.
–– Kysy. Joskus ihmiset tekevKysy. Joskus ihmiset tekeväät parhaansa, jos heiltt parhaansa, jos heiltää vain pyytvain pyytääää sitsitää, ilman, ett, ilman, ettää tarvitsisitarvitsisi

selittselittääää miksi tai ilman, ettmiksi tai ilman, ettää tulisi tarjota mittulisi tarjota mitääään vastapalveluksena.n vastapalveluksena.
Lähde: Berkun, Scott (2008) Making Things Happen:
Mastering Project Management. Cambridge: O’Reilly.
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ProjektijohtaminenProjektijohtaminen
KKääytytäännnnöössssää projektijohtamisella on paljon yhteistprojektijohtamisella on paljon yhteistää tieteellisentieteellisen
liikkeenjohdon periaatteiden kanssa:liikkeenjohdon periaatteiden kanssa:
–– ÄÄlyllinen tylyllinen työö on jaettu useiden toimijoiden kesken. Projektin johtaminenon jaettu useiden toimijoiden kesken. Projektin johtaminen

vaatiikin kykyvaatiikin kykyää identifioida projektissa tarvittuja kykyjidentifioida projektissa tarvittuja kykyjää ja tarvittuja kykyjja tarvittuja kykyjää
omaavat henkilomaavat henkilööt. List. Lisääksi nksi näämmää toimijat on saatava toimimaan yhdesstoimijat on saatava toimimaan yhdessää
nopeasti ja tehokkaasti.nopeasti ja tehokkaasti.

–– Koska henkilKoska henkilööillillää on usein rinnakkain useita erilaisia projekteja, ei heillon usein rinnakkain useita erilaisia projekteja, ei heillää
ole juurikaan mahdollisuuksia tyole juurikaan mahdollisuuksia työöststääää projekteja eteenpprojekteja eteenpääin yhdessin yhdessää..

TyTyöötehttehtäävväät sirpaloituvat helposti. Yhden henkilt sirpaloituvat helposti. Yhden henkilöön on helpompi ln on helpompi lööytytääää pienipieni
hetki, jolloin lukea ja kommentoida toisen henkilhetki, jolloin lukea ja kommentoida toisen henkilöön tyn työöttää, kuin koko ryhm, kuin koko ryhmäänn
sopia kaikille sopiva tapaamisaika.sopia kaikille sopiva tapaamisaika.

–– Projektijohtaminen tProjektijohtaminen täähthtääää kustannustehokkaaseen toimintaan (pitkustannustehokkaaseen toimintaan (pitäämmäällllää
ihmiset kiireisenihmiset kiireisenää) ja hyvin aikataulutettuun toimintaan (sill) ja hyvin aikataulutettuun toimintaan (sillää se tahtoose tahtoo
saada ihmiskollektiivin toimimaan nopeasti).saada ihmiskollektiivin toimimaan nopeasti).

Lähde: Peaucalle 2000

Tieteellinen liikkeenjohtoTieteellinen liikkeenjohto
maailmallamaailmalla
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon omaksuminenomaksuminen
IsossaIsossa--BritanniassaBritanniassa

Englannissa tieteellistEnglannissa tieteellistää liikkeenjohtoa kritisoitiin voimakkaasti ennenliikkeenjohtoa kritisoitiin voimakkaasti ennen
ensimmensimmääististää maailmansotaa. Sitmaailmansotaa. Sitää muun muassa pidettiinmuun muassa pidettiin
epepääinhimilliseninhimillisenää johtamismenetelmjohtamismenetelmäännää, jonka tavoitteena katsottiin, jonka tavoitteena katsottiin
olevan tyolevan työöntekijntekijööideniden äälykkyyden eliminoiminen.lykkyyden eliminoiminen.

GuillGuillééninnin (1994) mukaan tieteellisen liikkeenjohdon ajatusmaailma ei(1994) mukaan tieteellisen liikkeenjohdon ajatusmaailma ei
sopinut mysopinut myööskskääään yhteen Englannin taloudellisen eliitinn yhteen Englannin taloudellisen eliitin
mentaliteetin kanssa, jolle tyypillistmentaliteetin kanssa, jolle tyypillistää oli koli kääsitysityöön ihaileminen,n ihaileminen,
sosiaalisten reformien kannatus ja menneitsosiaalisten reformien kannatus ja menneitää aikoja koskevaaikoja koskeva
nostalgia.nostalgia.

MyMyööskskääään valtio ei tukenut tieteellisen liikkeenjohdon oppienn valtio ei tukenut tieteellisen liikkeenjohdon oppien
kkääyttyttöööönottoa ja tutkimusta.nottoa ja tutkimusta.
((GuillGuilléénn 1994.)1994.)

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon
omaksuminenomaksuminen SaksassaSaksassa

Saksassa tieteellinen liikkeenjohto sai lSaksassa tieteellinen liikkeenjohto sai läämpimmpimään vastaanoton.n vastaanoton.
–– Saksan valtiobyrokratian toimintaSaksan valtiobyrokratian toiminta-- ja ajattelutavat muodostivat pohjan, joltaja ajattelutavat muodostivat pohjan, jolta

tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet oli helppo ymmtieteellisen liikkeenjohdon periaatteet oli helppo ymmäärtrtääää ja johon ne oli helppoja johon ne oli helppo
liittliittääää..

–– Ajatus, ettAjatus, ettää suunnittelutysuunnittelutyöö oli erikseen organisoitava, oli hyvin vakiintunutoli erikseen organisoitava, oli hyvin vakiintunut
saksalaisessa byrokratiassa.saksalaisessa byrokratiassa.

–– Saksalaisessa kulttuurissa oli vahva asema ajatuksella, ettSaksalaisessa kulttuurissa oli vahva asema ajatuksella, ettää ssäääädyt toteuttivat eridyt toteuttivat eri
funktioita yhteiskunnassa. Tfunktioita yhteiskunnassa. Täämmää sopi hyvin yhteen Taylorin ajatuksen kanssa, ettsopi hyvin yhteen Taylorin ajatuksen kanssa, ettää
johtamismenetelmilljohtamismenetelmillää tehdas oli muutettavissa harmoniseksi kokonaisuudeksi,tehdas oli muutettavissa harmoniseksi kokonaisuudeksi,
jossa suunnittelu ja toteutus oli erotettu toisistaan.jossa suunnittelu ja toteutus oli erotettu toisistaan.

Saksassakin insinSaksassakin insinöööörit olivat se ammattiryhmrit olivat se ammattiryhmää, joka ensimm, joka ensimmääisenisenää tarttuitarttui
tieteellisen liikkeenjohdon tarjoamiin mahdollisuuksiin.tieteellisen liikkeenjohdon tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Saksan valtion luomilla organisaatioilla oli kuitenkin merkittSaksan valtion luomilla organisaatioilla oli kuitenkin merkittäävvää osuus siinosuus siinää,,
ettettää tieteellinen liikkeenjohto levisi niin laajalle Saksan teollisutieteellinen liikkeenjohto levisi niin laajalle Saksan teollisuuteen. Nuteen. Nääististää
organisaatioista torganisaatioista täärkeimmrkeimmäät olivat tuotannon tehokkuuden parantamiseent olivat tuotannon tehokkuuden parantamiseen
yleisesti pyrkinytyleisesti pyrkinyt RKWRKW ja tyja työöntutkimuskoulutukseen erikoistunutntutkimuskoulutukseen erikoistunut REFAREFA..
((MerkleMerkle 1980.)1980.)

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon omaksuminenomaksuminen
RanskassaRanskassa

Ranskan kulttuuriperinnRanskan kulttuuriperinnöössssää oli aineksia, jotkaoli aineksia, jotka
edesauttoivat tieteellisen liikkeenjohdon omaksumista.edesauttoivat tieteellisen liikkeenjohdon omaksumista.
–– Ranskalaiseen rationalistiseen perinteeseen kuuluuRanskalaiseen rationalistiseen perinteeseen kuuluu utopinenutopinen

ajatysajatys yhteiskunnan hallitsemisesta suunnittelukoneiston avulla.yhteiskunnan hallitsemisesta suunnittelukoneiston avulla.
–– Ranskalaiset insinRanskalaiset insinöööörit omaksuivatkin tieteellisen liikkeenjohdonrit omaksuivatkin tieteellisen liikkeenjohdon

uutena yhteiskunnallisen suunnittelun vuutena yhteiskunnallisen suunnittelun väälineenlineenää..
Monet tekijMonet tekijäät myt myöös ehks ehkääisivisiväät tieteellisen liikkeenjohdont tieteellisen liikkeenjohdon
llääpilypilyööntintiää Ranskassa.Ranskassa.
–– Teollisuuslaitosten pieni kokoTeollisuuslaitosten pieni koko
–– Sukujen asema teollisuuden johtamisessaSukujen asema teollisuuden johtamisessa
–– Luokkajakoon kuuluva erottautuminen hienolla maulla, joka eiLuokkajakoon kuuluva erottautuminen hienolla maulla, joka ei

suosinut massatuotannon syntysuosinut massatuotannon syntyää..

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon omaksuminenomaksuminen
RanskassaRanskassa

Vasta ensimmVasta ensimmääinen maailmansota johti tieteelliseninen maailmansota johti tieteellisen
liikeenjohdonliikeenjohdon laajamittaiseen soveltamiseen Ranskanlaajamittaiseen soveltamiseen Ranskan
teollisuudessa.teollisuudessa.
–– Tieteellinen liikkeenjohto oli ratkaisu useisiin sotataloudenTieteellinen liikkeenjohto oli ratkaisu useisiin sotatalouden

ongelmiin.ongelmiin.
–– Laadun takaaminen asetuotannossa edellyttiLaadun takaaminen asetuotannossa edellytti

tuotantomenetelmien standardisoimista.tuotantomenetelmien standardisoimista.
–– Tieteellinen liikkeenjohto teki mahdolliseksi tuotantoprosessinTieteellinen liikkeenjohto teki mahdolliseksi tuotantoprosessin

jakamisen niin yksinkertaisiin tehtjakamisen niin yksinkertaisiin tehtääviin, ettviin, ettää ammattitaitoistaammattitaitoista
tytyöövoimaa korvaamaan rekrytoitu tyvoimaa korvaamaan rekrytoitu työövoima selvisi siitvoima selvisi siitää..

–– Sodan takia tySodan takia työöntekijntekijööiden oikeuksia oli rajoitettu. Tiden oikeuksia oli rajoitettu. Täämmään vuoksin vuoksi
lakot eivlakot eiväät muodostuneet tieteellisen liikkeenjohdont muodostuneet tieteellisen liikkeenjohdon
soveltamisen esteeksi, kuten ennen sotaa.soveltamisen esteeksi, kuten ennen sotaa.

Lähteet: Merkle (1980); Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon
omaksuminenomaksuminen NeuvostoliitossaNeuvostoliitossa

DanielDaniel WreninWrenin mukaan Vladimir Lenin suosi tieteellistmukaan Vladimir Lenin suosi tieteellistää
liikkeenjohtoa organisoidakseen Neuvostoliiton vuoden 1917liikkeenjohtoa organisoidakseen Neuvostoliiton vuoden 1917
vallankumouksen jvallankumouksen jäälkeen.lkeen.
–– WreninWrenin mukaan Lenin piti tieteellistmukaan Lenin piti tieteellistää liikkeenjohtoa parhaana keinonaliikkeenjohtoa parhaana keinona

toteuttaa sosialistinen vallankumous.toteuttaa sosialistinen vallankumous.
–– Lenin oli erityisen mieltynyt Taylorin esittLenin oli erityisen mieltynyt Taylorin esittäämiin tuotannon valvonnanmiin tuotannon valvonnan

keskitettyihin periaatteisiin.keskitettyihin periaatteisiin.

WreninWrenin mukaan bolsevikkien epmukaan bolsevikkien epääluulo kapitalistista jluulo kapitalistista jäärjestelmrjestelmääää
kohtaan vesitti kuitenkin yritykset soveltaa siellkohtaan vesitti kuitenkin yritykset soveltaa siellää syntynyttsyntynyttää oppiaoppia

Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutukset Neuvostoliitossa jTieteellisen liikkeenjohdon vaikutukset Neuvostoliitossa jääiviväät lopultat lopulta
varsin pieniksi.varsin pieniksi.

TyTyöön tuottavuus parani tyn tuottavuus parani työöpaikoilla lispaikoilla lisääääntyneen kilpailun myntyneen kilpailun myööttää,,
muttamutta WreninWrenin mukaan tmukaan täämmää oli seurausta pikemminkin "tyoli seurausta pikemminkin "työönn
sankarin" Alekseisankarin" Aleksei StahanovinStahanovin innoittamasta yritteliinnoittamasta yritteliääisyydestisyydestää kuinkuin
tytyöön analyysista ja parantuneista tyn analyysista ja parantuneista työömenetelmistmenetelmistää..

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon
omaksuminenomaksuminen NeuvostoliitossaNeuvostoliitossa

Leninin kuoleman jLeninin kuoleman jäälkeen Josef Stalinilla olilkeen Josef Stalinilla oli
tarve edisttarve edistääää kansallista taloussuunnittelua.kansallista taloussuunnittelua.

Vuonna 1929 Stalin  palkkasi konsultikseenVuonna 1929 Stalin  palkkasi konsultikseen
Walter N.Walter N. PolakovinPolakovin, joka oli Henry, joka oli Henry GanttinGanttin
oppilas.oppilas.
–– PolakovinPolakovin tehttehtäävväännää oli opettaa, miten suunnitella jaoli opettaa, miten suunnitella ja

kontrolloida suoritusta, jotta viisivuotissuunnitelmienkontrolloida suoritusta, jotta viisivuotissuunnitelmien
tavoitteet saavutettaisiin.tavoitteet saavutettaisiin.

–– PolakovinPolakovin tytyööttää arvostettiin suuresti, ja tieteellisenarvostettiin suuresti, ja tieteellisen
liikkeenjohdon menetelmistliikkeenjohdon menetelmistää GanttGantt--kaaviotkaaviot
menestyivmenestyiväätkin parhaiten Neuvostoliitossa.tkin parhaiten Neuvostoliitossa.

Lähde: Seeck (2008)
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TieteellisenTieteellisen liikkeenjohdonliikkeenjohdon
omaksuminenomaksuminen JapanissaJapanissa

Japanissa tieteellisestJapanissa tieteellisestää liikkeenjohdosta kiinnostuttiin jo 1910liikkeenjohdosta kiinnostuttiin jo 1910--luvulla.luvulla.
–– taustalla oli Japanin talouden nopea kasvu, johon liittyi palkkataustalla oli Japanin talouden nopea kasvu, johon liittyi palkkatytyöön jan ja

siihen liittyvien konfliktien yleistyminen.siihen liittyvien konfliktien yleistyminen.

TieteellistTieteellistää liikkeenjohtoa Japanissa edeltliikkeenjohtoa Japanissa edeltääneet tyneet työön organisoinninn organisoinnin
tavat vaikuttivat vahvasti siihen, miten sittavat vaikuttivat vahvasti siihen, miten sitää kkääytettiin teollisuudessa.ytettiin teollisuudessa.
–– TieteellisestTieteellisestää liikkeenjohdosta omaksuttiin tyliikkeenjohdosta omaksuttiin työömenetelmien tutkiminen jamenetelmien tutkiminen ja

kehittkehittääminenminen
–– MenetelmiMenetelmiää ei kei kääytetty tyytetty työön osittamiseen, vaan tyn osittamiseen, vaan työöryhmien sisryhmien sisäällllää tytyöö

pysyi vpysyi vääljljäästi jaoteltuna.sti jaoteltuna.

Japanilaiset tahtoivat lisJapanilaiset tahtoivat lisäättää tieteellisen liikkeenjohdon ajatuksiatieteellisen liikkeenjohdon ajatuksia
tytyööntekijntekijööiden olemassa oleviin taitoihin. He eividen olemassa oleviin taitoihin. He eiväät tahtoneet ht tahtoneet häävittvittääää
tytyööntekijntekijööiden taitoja tyiden taitoja työön osittamisella.n osittamisella.
((WarnerWarner 1994.)1994.)

Lähde: Seeck (2008)

Tieteellinen liikkeenjohtoTieteellinen liikkeenjohto
SuomessaSuomessa
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Tieteellinen liikkeenjohdon oppienTieteellinen liikkeenjohdon oppien
omaksuminen Suomessaomaksuminen Suomessa

FrederickFrederick Taylorin menetelmTaylorin menetelmäät saivat Suomessa huomiota jo 1910t saivat Suomessa huomiota jo 1910--
luvulla.luvulla.

Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutteita on nTieteellisen liikkeenjohdon vaikutteita on näähthtäävissvissää SuomessaSuomessa
kuitenkin mykuitenkin myöös ts täättää aiemmin. Useat suomalaiset insinaiemmin. Useat suomalaiset insinöööörit olivatrit olivat
hankkineet tyhankkineet työökokemusta Yhdysvalloista, ja kuulleet opista jo ennenkokemusta Yhdysvalloista, ja kuulleet opista jo ennen
19101910--lukua.lukua.
Taylorin ajatuksia kTaylorin ajatuksia kääsiteltiin erityisesti konepajateollisuudensiteltiin erityisesti konepajateollisuuden
ammattilehdissammattilehdissää..

19101910--luvulla tieteellisen liikkeenjohdon puolesta puhui voimakkaastiluvulla tieteellisen liikkeenjohdon puolesta puhui voimakkaasti
geologi Johan J. Sederholm.geologi Johan J. Sederholm.

Sederholm puolusti taylorismia tySederholm puolusti taylorismia työövvääenliikkeen piirissenliikkeen piirissää esitettyesitettyää kritiikkikritiikkiää
vastaan hyvin perinteisillvastaan hyvin perinteisillää taylorilaisilla argumenteilla.taylorilaisilla argumenteilla.
Sederholm ei kuitenkaan katsonut ammattiyhdistysliikkeenSederholm ei kuitenkaan katsonut ammattiyhdistysliikkeen
poissulkemista vpoissulkemista väälttlttäämmäättttöömmäännää taylorilaisia malleja toteutettaessa.taylorilaisia malleja toteutettaessa.

Lähde: Seeck (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto SuomessaTieteellinen liikkeenjohto Suomessa

Suomalaiset insinSuomalaiset insinöööörit ja teollisuusjohtajat ymmrit ja teollisuusjohtajat ymmäärsivrsiväät kuitenkin,t kuitenkin,
ettettää Taylorin jTaylorin jäärjestelmrjestelmään soveltaminen edellytti konepajoilta tiettyjn soveltaminen edellytti konepajoilta tiettyjää
asioitaasioita

erit. mekanisoitunut ja erikoistunut tuotantoerit. mekanisoitunut ja erikoistunut tuotanto
Amerikkalaiset tehokkuusideologiat jAmerikkalaiset tehokkuusideologiat jääiviväät 1920t 1920--luvun Suomessaluvun Suomessa
kuitenkin varsin vkuitenkin varsin väähhäälle huomiolle.lle huomiolle.

Yksi syy tYksi syy täähhään oli se, ettn oli se, ettää tytyöömarkkinoilla ajat olivat poikkeuksellisenmarkkinoilla ajat olivat poikkeuksellisen
vaikeat.vaikeat.
LisLisääksi suomalaisissa konepajoissa pksi suomalaisissa konepajoissa pääääomat olivat pieniomat olivat pieniää ja osaaminenja osaaminen
melko vaatimatonta.melko vaatimatonta.

Tuotannon jTuotannon jäärkeistrkeistäämistmistää tarkasteltaessa Suomi olikin pitktarkasteltaessa Suomi olikin pitkäääänn
jjääljessljessää kehityksestkehityksestää verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin taiverrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai
Saksaan.Saksaan.

Ennen toista maailmansotaa taylorismia sovellettiin kEnnen toista maailmansotaa taylorismia sovellettiin kääytytääntntöööön vainn vain
isoimmissa tuotantolaitoksissa kuten Oy Arabia Ab:lla ja Tampereisoimmissa tuotantolaitoksissa kuten Oy Arabia Ab:lla ja Tampereenen
puuvillatehtaassa (Huhtala ja Jpuuvillatehtaassa (Huhtala ja Jäärvelrvelää 2006).2006).
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Tieteellinen liikkeenjohtoTieteellinen liikkeenjohto
SuomessaSuomessa

Toinen maailmansota oli taylorismin kToinen maailmansota oli taylorismin kääytytääntntöööön viemisen kannaltan viemisen kannalta
murroskohta Suomessa.murroskohta Suomessa.
TTäällllööin aloitettiin teollisuuden tyin aloitettiin teollisuuden työöntutkimuskoulutukset ja rationalisointintutkimuskoulutukset ja rationalisointi
saavutti kansallisen hyvsaavutti kansallisen hyvääksynnksynnään.n.
Toisen maailmansodan jToisen maailmansodan jäälkeen aloitettiin mylkeen aloitettiin myöös ss säääännnnööllinen tyllinen työönjohtajiennjohtajien
koulutus.koulutus.
TyTyöönjohtajien koulutuksessa taylorismin perinteeseen kuuluvillanjohtajien koulutuksessa taylorismin perinteeseen kuuluvilla
ajatuksilla oli oma sijansa, vaikka koulutus sisajatuksilla oli oma sijansa, vaikka koulutus sisäälsi mylsi myööss
ihmissuhdekoulukunnasta ja sotilasjohtamisesta suodattuneitaihmissuhdekoulukunnasta ja sotilasjohtamisesta suodattuneita
elementtejelementtejää." (Huhtala ja J." (Huhtala ja Jäärvelrvelää 2006)2006)
Teollisuuden rationalisointia ajoi vuonna 1924 teollisuuden aloiTeollisuuden rationalisointia ajoi vuonna 1924 teollisuuden aloitteestatteesta
perustettu Suomen Standardisoimislautakunta (vuodesta 1930 lperustettu Suomen Standardisoimislautakunta (vuodesta 1930 läähtienhtien
RationalisoimistyRationalisoimistyöön Edistn Edistäämisyhdistys), jonka tymisyhdistys), jonka työön tarkoituksena olin tarkoituksena oli
ssääääststääää aikaa, rahaa ja raakaaikaa, rahaa ja raaka--aineita luomalla yhtenaineita luomalla yhtenääiset standarditiset standardit
tuotantoon.tuotantoon.
Kaupan rationalisoinninKaupan rationalisoinnin äääänenkannattajana puolestaan toimi liikemiestennenkannattajana puolestaan toimi liikemiesten
vuonna 1915 perustamavuonna 1915 perustama llmarinenllmarinen--lehtilehti ja kotitaloustyja kotitaloustyöön ja maataloudenn ja maatalouden
rationalisoinnin asiantuntijaksi perustettiin vuonna 1924 Maatalrationalisoinnin asiantuntijaksi perustettiin vuonna 1924 Maataloudenouden
TyTyöötehoseura. (tehoseura. (MichelsenMichelsen 2001.)2001.)

Lähde: Seeck (2008)

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 7676

Tieteellisen
liikkeenjohdon
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Tieteellisen
liikkeenjohdon
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa
johtamislehdissjohtamislehdissää jaja ––kirjallisuudessa 1921kirjallisuudessa 1921––20062006

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitTutkimuksessa tarkasteltiin sitää, milloin eri johtamisparadigmoja on, milloin eri johtamisparadigmoja on
kkääsitelty suomalaisissa johtamisalan ja liiketalouden yleislehdisssitelty suomalaisissa johtamisalan ja liiketalouden yleislehdissää
seksekää tieteellisisstieteellisissää lehdisslehdissää, ja miten paradigmoista on n, ja miten paradigmoista on nääississää
lehdisslehdissää kirjoitettu.kirjoitettu.
Aineistoksi valikoitui kuusi lehteAineistoksi valikoitui kuusi lehteää. Niist. Niistää neljneljää oli johtamisalanoli johtamisalan
yleislehtiyleislehtiää:: Tehostaja, Teollisuuslehti, KehittyvTehostaja, Teollisuuslehti, Kehittyvää liikkeenjohtoliikkeenjohto jaja
FaktaFakta. Lis. Lisääksi tutkimuksessa oli mukana kaksi tieteellistksi tutkimuksessa oli mukana kaksi tieteellistää lehtelehteää::
Liiketaloudellinen aikakauskirjaLiiketaloudellinen aikakauskirja jaja Hallinnon tutkimusHallinnon tutkimus..
–– AnalyysimenetelmAnalyysimenetelmäännää mmäääärräällinen ja laadullinen sisllinen ja laadullinen sisäällllöön analyysin analyysi

Kunkin kuuden lehden jokaiselta ilmestymisvuosikymmeneltKunkin kuuden lehden jokaiselta ilmestymisvuosikymmeneltää
valittiin satunnaisotannalla neljvalittiin satunnaisotannalla neljää vuotta. Jokaisesta valitustavuotta. Jokaisesta valitusta
vuosikerrasta valittiin satunnaisotannalla yksi lehti, joka luetvuosikerrasta valittiin satunnaisotannalla yksi lehti, joka luettiintiin
kokonaan.kokonaan.
Jokainen artikkeli luokiteltiin yhteen viidestJokainen artikkeli luokiteltiin yhteen viidestää tarkasteltavastatarkasteltavasta
johtamisparadigmasta tai kategoriaan "muu".johtamisparadigmasta tai kategoriaan "muu".

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008) – Management Paradigms in Finland: their
manifestation in Finnish business journals and literature between 1921 and 2006
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa
johtamislehdissjohtamislehdissää jaja ––kirjallisuudessa 1921kirjallisuudessa 1921––20062006

Tieteellinen liikkeenjohto hallitsi suomalaista johtamiskeskusteTieteellinen liikkeenjohto hallitsi suomalaista johtamiskeskustelualua
vuosisadan alusta 1950vuosisadan alusta 1950--luvulle astiluvulle asti

19401940--luvulle asti kaikki analysoidut artikkelit edustavat tieteelliseluvulle asti kaikki analysoidut artikkelit edustavat tieteellisenn
liikkeenjohdon paradigmaa.liikkeenjohdon paradigmaa.

Tulos kuvastaa tieteellisen liikkeenjohdon 1950Tulos kuvastaa tieteellisen liikkeenjohdon 1950--luvulle jatkuvaaluvulle jatkuvaa
selvselvääää valtavalta--asemaa johtamiskeskustelussa, sillasemaa johtamiskeskustelussa, sillää
ihmissuhdekoulukunnan vaikutus liikkeenjohtoa koskevassaihmissuhdekoulukunnan vaikutus liikkeenjohtoa koskevassa
keskustelussa on vielkeskustelussa on vielää 19501950--luvulle tultaessa hyvin pieni.luvulle tultaessa hyvin pieni.

19501950--luvulta lluvulta läähtien rakenneteoreettinen nhtien rakenneteoreettinen nääkköökulma haastaakulma haastaa
tieteellisen liikkeenjohdon, ja 1970tieteellisen liikkeenjohdon, ja 1970--luvulle tultaessa tieteellinenluvulle tultaessa tieteellinen
liikkeenjohto on kadonnut lliikkeenjohto on kadonnut läähes kokonaan johtamisalan lehdisthes kokonaan johtamisalan lehdistää..

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008)
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Suomessa tieteellisen liikkeenjohdonSuomessa tieteellisen liikkeenjohdon
omaksuminen oli hidas prosessi, mutta 1950omaksuminen oli hidas prosessi, mutta 1950--
lukuun mennesslukuun mennessää rationalisointi vaikutti ainakinrationalisointi vaikutti ainakin
jossain mjossain määäärin lrin läähes kaikilla taloudellisenhes kaikilla taloudellisen
toiminnan alueilla (toiminnan alueilla (MichelsenMichelsen 2001).2001).

Tuotannon rationalisointia ja tieteellisenTuotannon rationalisointia ja tieteellisen
liikkeenjohdon kliikkeenjohdon kääytytääntntööjjää perusteltiin useinperusteltiin usein
yleisellyleisellää ja kansallisella  hyja kansallisella  hyöödylldyllää, varsin samaan, varsin samaan
tapaan kuin innovaatioiden ttapaan kuin innovaatioiden täärkeyttrkeyttää nykynykyääään.n.

Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa
johtamislehdissjohtamislehdissää jaja ––kirjallisuudessa 1921kirjallisuudessa 1921––20062006

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa johtamislehdissTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa johtamislehdissää jaja
––kirjallisuudessa 1921kirjallisuudessa 1921––2006 (jatkoa)2006 (jatkoa)

19401940--luvulle asti taylorismista kirjoitettiin Suomessa lluvulle asti taylorismista kirjoitettiin Suomessa läähinnhinnää
ideologisella tasollaideologisella tasolla –– usein legitimoimaan ja perustelemaanusein legitimoimaan ja perustelemaan
tieteellisesti teollisuustytieteellisesti teollisuustyöön epn epääsymmetrisisymmetrisiää valtasuhteita.valtasuhteita.

TehollisuuslehdessTehollisuuslehdessää jaja TehostajassaTehostajassa tieteellinentieteellinen liikkeenjohtoliikkeenjohto nnääkyikyi
ennenennen kaikkeakaikkea keskustelunakeskusteluna yritystoiminnanyritystoiminnan rationalisoimisestarationalisoimisesta, jota, jota
pidettiinpidettiin tehokkaantehokkaan tuotannontuotannon edellytyksenedellytyksenää.. SitenSiten SuomiSuomi muistuttimuistutti
SaksaaSaksaa,, jossajossa tieteellinentieteellinen liikkeenjohtoliikkeenjohto ilmeniilmeni ennenennen kaikkeakaikkea
teollisenateollisena rationalisoimisenarationalisoimisena..

19401940--luvulta lluvulta läähtien tieteellisen liikkeenjohdon paradigmaahtien tieteellisen liikkeenjohdon paradigmaa
ilmentilmentäävväät artikkelit alkoivat kt artikkelit alkoivat kääsitellsitellää enemmenemmään tyn työöprosessinprosessin
tehostamismenetelmitehostamismenetelmiää, kuten ty, kuten työöntutkimusta ja tyntutkimusta ja työöaikatutkimusta,aikatutkimusta,
seksekää tytyööolosuhteita kuten valaistusta.olosuhteita kuten valaistusta.

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto Suomen metsTieteellinen liikkeenjohto Suomen metsää-- jaja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessametalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten metsTutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten metsää-- jaja
metalliteollisuuden yritysten vuosikatsauspuheitametalliteollisuuden yritysten vuosikatsauspuheita
vuosina 1980vuosina 1980––2005.2005.
–– Tarkoituksena analysoida ja vertailla viiden johtamisopin kTarkoituksena analysoida ja vertailla viiden johtamisopin kääyttyttöäöä

konsernien vuosikertomuspuheessa.konsernien vuosikertomuspuheessa.
–– Aineisto analysoitiin laadullisen sisAineisto analysoitiin laadullisen sisäällllöönanalyysin menetelmillnanalyysin menetelmillää..

TieteellistTieteellistää liikkeenjohtoa kuvasivatliikkeenjohtoa kuvasivat tukimuksessatukimuksessa esim.esim.
–– puuttuminen erityisesti alisuoriutumisen, tuhlauksen japuuttuminen erityisesti alisuoriutumisen, tuhlauksen ja

epepääjjäärjestyksen ongelmiinrjestyksen ongelmiin
–– halu jakaa tyhalu jakaa työötehttehtäävvää mahdollisimman pieniin osiin.mahdollisimman pieniin osiin.
–– yksinkertainen johtamisrakenneyksinkertainen johtamisrakenne
–– halu standardoida ja yksinkertaistaa tyhalu standardoida ja yksinkertaistaa työöprosessiaprosessia
–– halu palkita tyhalu palkita työöntekijntekijää erityisesti palkalla ja bonuksillaerityisesti palkalla ja bonuksilla

Lähde: Seeck & Eräkivi (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto Suomen metsTieteellinen liikkeenjohto Suomen metsää-- jaja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessametalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

(jatkoa)(jatkoa)

Tuloksien mukaanTuloksien mukaan
suomalaiset johtajatsuomalaiset johtajat
suosivatsuosivat
vuosikatsauspuheissaanvuosikatsauspuheissaan
tieteellisen liikkeenjohdontieteellisen liikkeenjohdon
lläähestymistapoja erityisestihestymistapoja erityisesti
19901990-- ja 2000ja 2000--luvulla.luvulla.
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Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
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Tieteellinen liikkeenjohto metalliTieteellinen liikkeenjohto metalli-- jaja
metsmetsääteollisuuden henkilteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää 19301930––20062006

Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaistenTutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten
johtamisparadigmojen njohtamisparadigmojen nääkymistkymistää metsmetsää-- jaja
metalliteollisuuden henkilmetalliteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää
–– TutkimusmenetelmTutkimusmenetelmää seksekää kvantitatiivinen ettkvantitatiivinen ettää kvalitatiivinenkvalitatiivinen
–– Tulosten mukaan normatiiviset paradigmat (kutenTulosten mukaan normatiiviset paradigmat (kuten

ihmissuhdekoulukunta ja organisaatiokulttuuri) ovatihmissuhdekoulukunta ja organisaatiokulttuuri) ovat
henkilhenkilööststöölehdisslehdissää esillesillää rationaalisia paradigmoja enemmrationaalisia paradigmoja enemmään.n.

Tieteellisen liikkeenjohdon opit esiintyivTieteellisen liikkeenjohdon opit esiintyiväät lehdisst lehdissää
erityisesti 1940erityisesti 1940-- ja 1950ja 1950--luvuilla.luvuilla.
Tieteellisen liikkeenjohtamisen opit nTieteellisen liikkeenjohtamisen opit nääkyivkyiväät metst metsääteollisuudenteollisuuden

lehdisslehdissää selkeselkeäämmin kuin metalliteollisuuden henkilmmin kuin metalliteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää..

LLäähde: Kuokkanen, Laakso,hde: Kuokkanen, Laakso, SeeckSeeck (2008)(2008) –– ManagementManagement ParadigmsParadigms
inin PersonnelPersonnel MagazinesMagazines of theof the FinnishFinnish MetalMetal andand ForestForest IndustriesIndustries
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Tieteellinen liikkeenjohto akateemisessaTieteellinen liikkeenjohto akateemisessa
johtamisopetuksessa 1960johtamisopetuksessa 1960––20072007

Tutkimuksessa analysoitiin opintoTutkimuksessa analysoitiin opinto--oppaista loppaista lööytyviytyviää
kurssivaatimusten jakurssivaatimusten ja ––kirjallisuuden kuvauksia.kirjallisuuden kuvauksia.
–– MyMyöös yksitts yksittääisten kurssien sisisten kurssien sisäällllööt huomioitiin kolmen vuodent huomioitiin kolmen vuoden

vväälein vuosina 1980lein vuosina 1980––2007.2007.
Tarkasteltuihin oppilaitoksiin kuuluivat HelsinginTarkasteltuihin oppilaitoksiin kuuluivat Helsingin
kauppakorkeakoulu,kauppakorkeakoulu, HankenHanken, Turun kauppakorkeakoulu,, Turun kauppakorkeakoulu,
Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinenTeknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen
yliopisto,yliopisto, ÅÅbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Vaasanbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Vaasan
yliopisto.yliopisto.
Arvioitaessa sitArvioitaessa sitää, mit, mitää liikeenjohtoliikeenjohto--oppiaoppia esim.esim.
yksittyksittääinen kurssi edusti, kinen kurssi edusti, kääytettiin apuna edellytettiin apuna edellää
esitettyjesitettyjää malleja oppien erilaisista retorisista keinoista.malleja oppien erilaisista retorisista keinoista.

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto akateemisessaTieteellinen liikkeenjohto akateemisessa
johtamisopetuksessa 1960johtamisopetuksessa 1960––2007 (jatkoa)2007 (jatkoa)

Tulokset kertovat, ettTulokset kertovat, ettää tieteellinentieteellinen
liikkeenjohto ei ole vaikuttanut juurikaanliikkeenjohto ei ole vaikuttanut juurikaan
suomalaiseen johtamisopetukseen.suomalaiseen johtamisopetukseen.
–– Ainoa tieteelliseen liikkeenjohtoon erikoistunutAinoa tieteelliseen liikkeenjohtoon erikoistunut

kurssi oli Tampereen yliopistolla vuosinakurssi oli Tampereen yliopistolla vuosina
19701970––1988 pidetty1988 pidetty RationalisaatioRationalisaatio--kurssikurssi..

Esimerkiksi seuraavalla kalvolla kuvataanEsimerkiksi seuraavalla kalvolla kuvataan
eri paradigmojen neri paradigmojen nääkymistkymistää
kurssikuvauksistakurssikuvauksista

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Paradigms used in main subject descriptionsParadigms used in main subject descriptions
19801980––2004, all schools2004, all schools
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Lähde: Seeck & Laakso (2008) – Adoption of Managerial ideologies in Finnish academic
management education 1960–2007
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisessaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten rahoittajien myTutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten rahoittajien myööntntäämimiää
apurahoja eri johtamisparadigmoja kapurahoja eri johtamisparadigmoja kääsitteleville tutkimuksille jasitteleville tutkimuksille ja
vvääititööskirjatskirjatööille.ille.
Tutkimuksen kulkuTutkimuksen kulku
–– TutkimusmenetelmTutkimusmenetelmäännää kkääytettiin kvantitatiivista sisytettiin kvantitatiivista sisäältltööanalyysianalyysiää..
–– Tutkimus toteutettiin analysoimalla kuuden suomalaisen sTutkimus toteutettiin analysoimalla kuuden suomalaisen säääätitiöön jakamian jakamia

apurahoja vuosina 1937apurahoja vuosina 1937--1970.1970.
Apurahalaitoksista kaksi oli julkista ja kuusi yksityistApurahalaitoksista kaksi oli julkista ja kuusi yksityistää..

–– Johtamisoppeja koskevat tutkimukset valittiin listoista, joissaJohtamisoppeja koskevat tutkimukset valittiin listoista, joissa oli lueteltuoli lueteltu
apurahan saajat aiheineen.apurahan saajat aiheineen.

Etsittiin erityisesti vEtsittiin erityisesti vääititööskirjoja ja akateemisissa laitoksissa tehtyjskirjoja ja akateemisissa laitoksissa tehtyjää
tutkimusprojekteja.tutkimusprojekteja.
Esimerkiksi konferenssimatkoihin, kEsimerkiksi konferenssimatkoihin, käääännnnööss-- tai painatuskuluihin saaduttai painatuskuluihin saadut
apurahat eivapurahat eiväät kuuluneet tutkimusotantaan.t kuuluneet tutkimusotantaan.
tytyööhhöön valikoitui mukaan yhteensn valikoitui mukaan yhteensää yli 800 erilaista projektiayli 800 erilaista projektia
LLööydetyt apurahahakemukset luettiin lydetyt apurahahakemukset luettiin lääpi, ja npi, ja nääististää katsottiin mitkatsottiin mitää
liikkeenjohdollista oppia ne tukivat.liikkeenjohdollista oppia ne tukivat.

LLäähde:hde: SeeckSeeck & Laakso (2008):& Laakso (2008): The Adoption of ManagementThe Adoption of Management ParadigmsParadigms inin
FinnishFinnish ManagementManagement ResearchResearch 19371937--20072007
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisessaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Tieteelliseen liikkeenjohtoon ei anottu eikTieteelliseen liikkeenjohtoon ei anottu eikää
annettu juurikaan rahoitusta.annettu juurikaan rahoitusta.
–– Oppi vaikutti kuitenkin yksityisten toimijoidenOppi vaikutti kuitenkin yksityisten toimijoiden

ja konsulttienja konsulttien vväälitykselllityksellää..

19701970--luvulta alkaen tieteellistluvulta alkaen tieteellistää
liikkeenjohtoa on kuitenkin alettu tutkialiikkeenjohtoa on kuitenkin alettu tutkia
entistentistää enemmenemmäänn

LLäähde:hde: SeeckSeeck & Laakso (2008)& Laakso (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisessaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
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LLäähde:hde: SeeckSeeck & Laakso (2008)& Laakso (2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 1917hallitusohjelmissa vuosina 1917--20072007
Aineistona olivat kaikki Suomen hallitusohjelmat vuosilta 1917Aineistona olivat kaikki Suomen hallitusohjelmat vuosilta 1917––
2007.2007.
Hallitusohjelmat on luettu kahteen kertaan ja niistHallitusohjelmat on luettu kahteen kertaan ja niistää on poimittu kaikkion poimittu kaikki
johtamisparadigmoihin liittyvijohtamisparadigmoihin liittyviää teemoja kteemoja kääsittelevsitteleväät kohdat, jotka ont kohdat, jotka on
ryhmitelty ja laskettu paradigmoittain.ryhmitelty ja laskettu paradigmoittain.
–– Useimmissa virkamieshallitusten ohjelmissa ei ollut kannanottojaUseimmissa virkamieshallitusten ohjelmissa ei ollut kannanottoja

tarkastelemiimme paradigmoihin. Muutenkin ne vtarkastelemiimme paradigmoihin. Muutenkin ne väälttivlttiväät vahvojat vahvoja
suunnanmuutoksia todeten usein "katsovansa tehtsuunnanmuutoksia todeten usein "katsovansa tehtäävvääkseen jatkaakseen jatkaa
edellisten hallitusten tyedellisten hallitusten työöttää".".
kuvaajia piirtkuvaajia piirtääessessää virkamieshallitukset jvirkamieshallitukset jäätettiin pois taulukoista silloin,tettiin pois taulukoista silloin,
kun niiden ohjelmissa ei ollut lainkaan mainintojakun niiden ohjelmissa ei ollut lainkaan mainintoja
johtamisparadigmoista.johtamisparadigmoista.

Joinakin vuosina hallitus muuttui kaksi tai jopa kolme (v. 1944)Joinakin vuosina hallitus muuttui kaksi tai jopa kolme (v. 1944)
kertaa. Kuvia piirtkertaa. Kuvia piirtääessessää niiltniiltää vuosilta, joilla hallitus on vaihtunutvuosilta, joilla hallitus on vaihtunut
kahdesti (tai kolmesti), on valittu se hallitus, joka on toiminukahdesti (tai kolmesti), on valittu se hallitus, joka on toiminutt
pitemppitempääään.n.

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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Tieteellinen liikkeenjohto suomalaisissaTieteellinen liikkeenjohto suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 1917hallitusohjelmissa vuosina 1917--20072007
Hallitusohjelmien pituus on kasvanut huomattavasti. 1960Hallitusohjelmien pituus on kasvanut huomattavasti. 1960--luvulle asti neluvulle asti ne
olivat yleensolivat yleensää vain 1vain 1––22--sivuisia, mutta sen jsivuisia, mutta sen jäälkeen ne ovat pidentyneet.lkeen ne ovat pidentyneet.
19801980--luvun lopusta lluvun lopusta läähtien ne alkoivat olla noin kymmenensivuisia ja 2000htien ne alkoivat olla noin kymmenensivuisia ja 2000--
luvun alussa hallitusohjelmat ovat paisuneet 50luvun alussa hallitusohjelmat ovat paisuneet 50––8080--sivuisiksi.sivuisiksi.

–– AnalyysissAnalyysissää on kon kääytetty johtamisparadigmoja koskevien tekstikatkelmienytetty johtamisparadigmoja koskevien tekstikatkelmien
absoluuttisia mabsoluuttisia määääririää. Taulukkoa tarkastellessa onkin hyv. Taulukkoa tarkastellessa onkin hyvää muistaa, ettmuistaa, ettää
johtamisparadigmojen lisjohtamisparadigmojen lisääääntyminen hallitusohjelmissa liittyy paljoltintyminen hallitusohjelmissa liittyy paljolti
hallitusohjelmien pituuden kasvuun.hallitusohjelmien pituuden kasvuun.

TieteellistTieteellistää liikkeenjohtoa edustaviksi teemoiksi tulkittiin:liikkeenjohtoa edustaviksi teemoiksi tulkittiin:
–– tuotannollisen tytuotannollisen työön arvon kasvattamisen vaatimuksetn arvon kasvattamisen vaatimukset
–– teollisuuden edellytysten tukeminenteollisuuden edellytysten tukeminen
–– tuotantoeltuotantoeläämmään turvaaminenn turvaaminen
–– tytyööriitojen ja lakkojen ehkriitojen ja lakkojen ehkääisemineniseminen
–– virastojen tyvirastojen työötehon parantaminentehon parantaminen
–– maataloudenmaatalouden voimapervoimaperääististääminenminen ja rationalisointija rationalisointi
–– kannattavuuden parantaminenkannattavuuden parantaminen
–– tytyöö-- ja tuotantotehon kohottaminenja tuotantotehon kohottaminen
–– hallinnon tehostaminenhallinnon tehostaminen

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)



47

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 9393

Tieteellinen liikkeenjohtoTieteellinen liikkeenjohto
suomalaisissa hallitusohjelmissasuomalaisissa hallitusohjelmissa
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* Tieteellisestä liikkeenjohtoon liittyviä tunnusmerkkejä ei löydy hallitusohjelmista vuoden 1974 jälkeen

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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