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Tällä luennolla…
Ihmissuhdekoulukunnan yhteiskunnallinen syntykonteksti
– mihin ongelmiin ihmissuhdekoulukunta tarjosi vastauksen?

Ihmissuhdekoulukunnan opit
– opin muotoutuminen
– keskeiset piirteet

Ihmissuhdekoulukunnan oppien kehittä
kehittäjät ja heidä
heidän kä
käsitteensä
sitteensä
–
–
–
–

integraatio (Mary Parker Follett)
Follett)
HawthorneHawthorne- tutkimukset (mm. Elton Mayo)
Mayo)
teoria X ja teoria Y (Douglas M. McGregor)
McGregor)
sosiotekniset jä
järjestelmä
rjestelmät (Chris Argyris)
Argyris)

Ihmissuhdekoulukunnan oppien nykysovelluksia
– Henkilö
Henkilöstö
stöjohtaminen
– "Kova" ja "pehmeä
"pehmeä" henkilö
henkilöstö
stöjohtaminen

Ihmissuhdekoulukunnan oppien omaksuminen eri maissa
Ihmissuhdekoulukunta Suomessa
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Ihmissuhdekoulukunnan
muotoutuminen
Ensimmä
Ensimmäiset työ
työympä
ympäristö
ristön sosiososio-psykologisia tekijö
tekijöitä
itä
tarkastelleet tutkimukset suoritettiin IsossaIsossa-Britanniassa
ensimmä
ensimmäisen maailmansodan aikana.
Paradigman lä
läpimurto tapahtui kuitenkin Yhdysvalloissa,
missä
missä ihmissuhdekoulukunnan ajatteluperinteen
tärkeä
rkeänä käynnistä
ynnistäjänä toimivat niin kutsutut HawthorneHawthornetutkimukset 19201920-luvulla, joiden ensimmä
ensimmäiset raportit
julkaistiin 19301930-luvun alussa.
Näissä
issä tayloristisessa työ
työympä
ympäristö
ristössä
ssä tehdyissä
tehdyissä
kokeissa psykologisten tekijö
tekijöiden vaikutus työ
työtehoon
havaittiin valaistuksen merkitystä
merkitystä tarkastelleen
tutkimuksen yhteydessä
yhteydessä (Wren 2005, 279–
279–280).
Copyright © Hannele Seeck

4

2

Ihmissuhdekoulukunnan
muotoutuminen
Institutionaalinen perusta ihmissuhdekoulukunnan
tutkimukselle rakentui kuitenkin vasta 19401940-luvulla,
jolloin Yhdysvaltoihin perustettiin useita alaan
keskittyneitä
keskittyneitä tutkimuslaitoksia (Barley
(Barley & Kunda 1992,
374).
19501950-luvun loppuun mennessä
mennessä ihmissuhdekoulukunnan
retoriikka oli jo vakiintunut Yhdysvalloissa siinä
siinä määrin,
äärin,
että
että monet johtajat olivat alkaneet osallistua
johtamiskursseille, joilla kehitettiin itsetuntemusta ja
vuorovaikutustaitoja (Barley
(Barley and Kunda 1992, 375).
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5

Ihmissuhdekoulukunnan synty
Yhdysvalloissa
Ensimmä
Ensimmäisen maailmansodan jä
jälkeen Yhdysvalloissa
tahdottiin kehittää
kehittää työ
työoloja ja –etuuksia
– Esim. lomat, sairaslomat, työ
työterveydenhuolto ja elä
eläketurva
– Rationalismi oli luvannut parannuksia työ
työelä
elämään.
ään. Saadut
uudistukset voidaankin nä
nähdä
hdä yrityksenä
yrityksenä parantaa yrityksen
teknisten resurssien lisä
lisäksi myö
myös henkilö
henkilöstö
stön hyvinvointia.
– Alkusysä
Alkusysäys henkilö
henkilöjohtamisen kehitykselle.

Kiinnostus työ
työpsykologiaa ja ergonomiaa kohtaan alkoi
herä
herätä.
– Avasi tien uudelle, normatiivisen kontrollin ideologialle.
– Kiinnostuttiin työ
työn psykologisista ulottuvuuksista ja ryhmien
toiminnasta.
Lähteet: Seeck 2008, Barley & Kunda 1992
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Ihmissuhdekoulukunnan synty
Yhdysvalloissa
Toisaalta ihmissuhdeparadigman muodostumisen
taustalla on myö
myös useita Yhdysvalloissa tapahtuneita
yhteiskunnallisia muutoksia.
– Vuoden 1929 pö
pörssiromahdus, lama ja joukkotyö
joukkotyöttö
ttömyys
ja niistä
niistä toipuminen
Yhdysvaltalaisten kä
käsitys yhteiskunnasta ja työ
työelä
elämästä
stä muuttui.
Tunnustettiin, että
että yhteiskunta on myö
myös vastuussa taloudellisista
kriiseistä
kriiseistä.
Suhdanteiden tasoittaminen keynesilä
keynesiläisten oppien mukaan
hyvä
hyväksyttiin talouspolitiikan keskeiseksi tehtä
tehtäväksi.

19301930-luvulla yhdysvaltalainen työ
työelä
elämä koki monenlaisia
muutoksia.
– Presidentti Franklin D. Rooseveltin New Dealina tunnettu
lainsää
dännö
lainsääd
nnöllisten ja taloudellisten uudistusten sarja oli tä
tärkeä
rkeä
väline lamasta elpymiseen.
Lähteet: Seeck 2008, Wren 2005
Copyright © Hannele Seeck
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New Deal
New Deal oli Yhdysvalloissa Franklin D.
Rooseveltin presidenttikautena suunniteltu
projekti.
Ohjelmaa sovellettiin erityisesti vuosien 1933 ja
1938 vä
välillä
lillä. Sen tarkoituksena oli auttaa
Yhdysvaltoja selviä
selviämään
ään suuresta lamasta.
Projekti piti sisä
n julkisia investointihankkeita,
sisällää
llään
ammattiyhdistystoimintaa suosivaa
lainsää
däntöä
lainsääd
ntöä,, sosiaaliturvan parantamista ja
verotuksen kiristä
kiristämistä
mistä.
Lähde: Seeck 2008; Wren (2005);
Kimeldorf & StapanStapan-Norris (1992)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan synty
Yhdysvalloissa
Työ
Työntekijä
ntekijän uudenlainen, aktiivisempana nä
nähty
rooli valoi pohjaa työ
työpaikkojen
demokratisoitumiselle, uusille osallistumisen
käytä
ytännö
nnöille ja työ
työntekijä
ntekijäryhmien vä
väliselle
yhteistyö
yhteistyölle.
– Pelkkä
Pelkkä ahkeruus ei taannut työ
työtä ja elantoa, sillä
sillä
ihmiset tarvitsivat työ
työelä
elämässä
ssä erilaisia taitoja kuin
ne, joita tieteellinen liikkeenjohto oli vaalinut.
– Yhteistyö
Yhteistyökyky ja konfliktien sovitteleminen nousivat
keskeiseen asemaan.
asemaan.
Tämä loi pohjaa uudenlaisille organisaatioorganisaatio- ja
johtamiskä
johtamiskäsityksille.
Lähteet: Wren 2005, Barley & Kunda 1992
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Ihmissuhdekoulukunnan synty
Yhdysvalloissa
Myö
Myös toinen maailmansota vauhditti
ihmissuhdekoulukunnan oppien omaksumista
– Sota lisä
lisäsi eri työ
työntekijä
ntekijäryhmien yhteishenkeä
yhteishenkeä ja
työ
työnsi konfliktit pois ainakin vä
väliaikaisesti.
– Sodan jä
jälkeinen talousbuumi kasvatti yritysten kokoa
ja loi kysyntää
kysyntää uudenlaisille johtajille, jolloin
ihmissuhdekoulukunnan tarjoamat tekniikat levisivä
levisivät
nopeasti yritysten kä
n.
käyttöö
yttöön.

Lisä
Lisäksi Yhdysvaltoihin syntyi useita
ihmissuhdekoulukunnan oppia tukevia
instituutioita (erit. Yale's Institute of Human
Relations ja Harvard Business School).
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan syntyyn ja omaksumiseen
vaikuttaneita tekijö
tekijöitä
itä Britanniassa
Britanniassa ihmissuhdekoulukunnan syntyyn vaikuttivat
erityisesti:
– valtion tuki paradigmalle
– liikeliike-elä
elämän eliitin ihmissuhdekoulukuntaa tukeva humanistinen
mentaliteetti (kts
(kts.. Guillé
Guillén 1994)
– yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mää
määrrän kasvaminen (erit.
Tavistock Institute of Human Relations)
Relations)
– johdolle suunnatun, ihmissuhdekoulukunnan oppeja suosivan
konsultoinnin mää
määrrän kasvaminen

Lisä
Lisäksi koulukunnan omaksumista tukivat:
–
–
–

valtiolliset instituutit
ammattiliitot
Britannian työ
työväenpuolue
Lähde: Guillén 1994
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Ihmissuhdekoulukunta oli syntyessää
n
syntyessään
myö
myös vastareaktio tieteelliselle liikkeenjohdolle
Tieteellistä
Tieteellistä liikkeenjohtoa syyttettiin työ
työvoiman
epä
epäinhimillistä
inhimillistämisestä
misestä ja sen taitojen vähenemisestä
henemisestä.
Mauro F. Guillé
Guillénin (1994) mukaan Human Relations -liikkeen
nousu on yhteydessä
yhteydessä ja yhdistettä
yhdistettävissä
vissä
hyvinvointikapitalismin,
hyvinvointikapitalismin, ammattiohjauksen ja
henkilö
henkilökuntajohtamisen nousuun sekä
sekä sosiaalipsykologisen
tieteen ja konsultoinnin kasvaneeseen tärkeyteen.
rkeyteen.
Keskeinen piirre ihmissuhdekoulukunnan kehityksessä
kehityksessä oli,
että
että akateemiset tutkijat loivat sen keskeiset kä
käsitteet ja
tekniikat ja antoivat nä
näin ollen sille tieteellistä
tieteellistä arvovaltaa.
Päinvastoin kuin taylorismissa,
taylorismissa, HRHR-likkeessä
likkeessä fokus siirtyi
työ
työn analysoinnista työ
työn epä
epätoivottavien sivuvaikutusten
analysointiin.
analysointiin.

Lähteet: Guillé
Guillén 1994, Seeck 2008
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Mihin ongelmiin ihmissuhdekoulukunta
tarjosi vastauksia?
19401940- ja 19501950-luvuilla ihmissuhdekoulukunnan
johtamismenetelmiä
johtamismenetelmiä tarjottiin ratkaisuksi teollisuuden lakkoihin ja
ammattiyhdistysliikkeen vahvistumiseen. (Guillen
(Guillen 1994, 65.)
Yhdysvaltain teollisuuden johdon eliitti piti ihmissuhdekoulukuntaa
ihmissuhdekoulukuntaa
oikeana ratkaisuna nä
näihin työ
työelä
elämän ongelmiin, koska sen
mielestä
mielestä kyseiset ongelmat johtuivat epä
epäluulosta ja kaunasta
työ
työntekijö
ntekijöiden ja työ
työnantajien vä
välillä
lillä.
Toisaalta yhdysvaltalaisten yhtiö
yhtiöiden byrokratisoituminen nopeutui
19301930- ja 19401940-luvuilla. Tä
Tämän on katsottu luoneen kysyntää
kysyntää
ihmissuhdekoulukunnan opeille, koska yrityksen sisä
sisäisen
hierarkian kasvaessa mahdollisuudet pää
stä
ä huipulle vä
pääst
vähenevä
henevät,
jolloin työ
työntekijö
ntekijöiden motivaatiota on yritettä
yritettävä lisä
lisätä muilla keinoin
kuin lupaavalla uranä
én 1994, 68uranäkymä
kymällä
llä. (Guill
(Guillé
68-70.)

Lähteet: Guillé
Guillén 1994, Seeck 2008
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Ihmissuhdekoulukunnan
keskeisiä piirteitä
Ihmissuhdekoulukunnan nousu tuotti
paradigmaatisen vallankumouksen
organisaatioajattelussa ja -käytä
ytännö
nnöissä
issä, koska se
siirsi huomion pois työ
työn teknisistä
teknisistä aspekteistä
aspekteistä sen
sosiaalispsykologisiin aspekteihin.
aspekteihin.
Tuottavuuden ja tulosten ajateltiin yhä
yhä olevan
relevantteja ja yhteydessä
ä
tuotannon
teknisiin
yhteydess
näkökohtiin.
kohtiin.
Yhä
Yhä enenevissä
enenevissä määrin
äärin huomattiin kuitenkin,
kuitenkin, että
että
työ
työntekijö
ntekijöiden ja johdon työ
työmoraalin,
moraalin, tuntemusten ja
tunteiden jättä
ttäminen huomiotta asettaa rajoituksia
yhtiö
yhtiön tuottavuudelle.
tuottavuudelle.
Lähde: Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan tekniikoita
Kyselyt, haastattelut, ryhmä
ryhmäkeskustelut
työ
ö
paikalla
ty
Kommunikaation korostaminen
Hierarkkisuuden vä
vähentä
hentäminen
Työ
Työnkuvan laajentaminen, monipuolistaminen ja
työ
työtehtä
tehtävien kierrä
kierrättä
ttäminen
Ryhmä
Ryhmätyö
työn ja yhteistyö
yhteistyön korostaminen
Roolileikit ja psykodraama
Palkintoina työ
työ yhteisö
yhteisön vakaus ja turvallisuus,
tyytyvä
tyytyväisyys työ
työhön, tunnustukset

Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta normatiivisena
kontrollina
Barleyn ja Kundan (1992, 364) mukaan
ihmissuhdekoulukunnan nousun voi nä
nähdä
hdä
normatiivisen kontrollin vahvistumisena
johtamisen kä
käytä
ytännö
nnöissä
issä.
– Ihmissuhdekoulukunnan tekniikoiden tavoitteena oli
työ
työntekijö
ntekijöiden tunteiden ja ajatusten kartoittaminen ja
säätely.
äätely.
– Johtaja pyrki saavuttamaan moraalisen auktoriteetin
aseman työ
työpaikalla ja sitä
sitä kautta vahvistamaan
työ
työntekijö
ntekijöiden lojaalisuutta työ
työnantajaansa kohtaan.
Tässä
ssä suhteessa ihmissuhdekoulukunta vertautuu
teollista parantamista ajaneeseen liikkeeseen.
Lähde: Barley & Kunda 1992
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan
tekniikoiden omaksuminen
Koska ihmissuhdekoulukunnan tarjoamille ratkaisuille oli paljon kysyntää
kysyntää
työ
työelä
elämässä
ssä, ihmissuhdekoulukunnan johtamistekniikoita otettiin laajasti
käyttöö
n Yhdysvaltain teollisuudessa 1920yttöön
1920-luvulta 19601960-luvulle mennessä
mennessä.
Guillé
Guillén (1994) kä
käyttää
yttää henkilö
henkilöstö
stöosastojen perustamista yhtenä
yhtenä
indikaattorina ihmissuhdekoulukunnan lä
läpilyö
pilyömisestä
misestä, vaikka niitä
niitä oli
perustettu jo ennen ihmissuhdekoulukunnan nousua. Henkilö
Henkilöstö
stöosaston
perustaneiden yhtiö
yhtiöiden osuus nousi vuoteen 1946 mennessä
mennessä prosenttiin
kaikista yhtiö
yhtiöistä
istä ja 90´
90´prosenttiin yli 5 000 työ
työntekijää
ntekijää työ
työllistä
llistävien yhtiö
yhtiöiden
joukossa.
Myö
Myös erilaisia aloitejä
aloitejärjestelmiä
rjestelmiä oli kä
käytetty teollisuudessa jo ennen
ihmissuhdekoulukunnan nousua, mutta niiden mää
ntyi voimakkaasti
määrrä lisää
lisääntyi
3030-luvun alkupuolelta 19501950-luvun puolivä
puoliväliin mennessä
mennessä.
19501950-luvun puolivä
puoliväliin mennessä
mennessä yli puolessa niistä
niistä yhtiö
yhtiöistä
istä, jotka
työ
työllistivä
llistivät yli 5 000 työ
työntekijää
ntekijää,, oli kä
käytö
ytössä
ssä aloitejä
aloitejärjestelmä
rjestelmä ja niissä
niissä oli
suoritettu työ
én 1994, 74työntekijö
ntekijöiden motivaatiota kartoittavia kyselyjä
kyselyjä. (Guill
(Guillé
7476.)
Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan
pioneerit ja työt

9

Hawthorne-tutkimukset 1/7
Tutkimukset toteutettiin General Electric Companyn tuella
HawthorneHawthorne-elektroniikkatehtaassa vuodesta 1924 alkaen.
Alunperin tutkimus tarkasteli valaistuksen vaikutusta työ
työtehoon ja
tuottavuuteen.
Hyvä
Hyvän valistuksen ja kohentuneen työ
työtehon vä
välinen yhteys saikin
aluksi vahvistusta, mutta pian tutkimuksessa havaittiin valaistusta
valaistusta
tärkeä
rkeämpi työ
työtehoon vaikuttava seikka, niin sanottu " yksilö
yksilön
psykologia".
Tuloksen seurauksena alkuperä
alkuperäinen valaistustutkimus hylä
hylättiin ja
tutkimuksen keskiöö
n nousi nä
keskiöön
näiden psykologisten tekijö
tekijöiden
tarkastelu.

Copyright © Hannele Seeck
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Hawthorne-tutkimukset 2/7
Työ
Työpaikalle jä
järjestetyissä
rjestetyissä testiolosuhteissa
tarkasteltiin muun muassa uudenlaisten
kannustinten kä
käyttöä
yttöä.. Uudessa
palkkausjä
palkkausjärjestelmä
rjestelmässä
ssä palkka mää
määrräytyi
erikseen pienille ryhmille niiden tuottavuuden
perusteella sen sijaan, että
että palkka olisi ollut
sama koko tuotantolinjan työ
työntekijö
ntekijöille.
Työ
Työntekijö
ntekijöille tarjottiin työ
työpäivä
ivän aikana myö
myös
taukoja ja lounas. Tuottavuus kää
ntyi
kääntyi
tarkastellussa testiryhmä
n kasvuun.
testiryhmässä
ssä selvää
selvään
(Wren 2005, 280–
280–282.)
Copyright © Hannele Seeck
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Hawthorne-tutkimukset 3/7
Tutkijat pää
ttelivä
ät tuottavuuden kasvun liittyvä
n:
päätteliv
liittyv än viiteen tekijää
tekijään:
1) pieniin ryhmiin, jossa työ
työtä nyt tehtiin
2) lisää
ntyneeseen työ
lisääntyneeseen
työn ohjaukseen
3) lisää
ntyneisiin ansioihin
lisääntyneisiin
4) kokeilun uutuuteen
5) tutkittavien saamaan huomioon tehtaan johdolta ja muilta
tutkimuksessa mukana olevilta.

Lisä
Lisäksi työ
työntekijö
ntekijöiden vä
väsymys vä
vähentyi taukojen myö
myötä, sillä
sillä ne
tarjosivat mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden
työ
työntekijö
ntekijöiden kanssa ja työ
työntekijä
ntekijät olivat muutenkin tyytyvä
tyytyväisempiä
isempiä
työ
työhönsä
nsä.
Kokeessa työ
työntekijö
ntekijöitä
itä ohjannut johtaja oli huomattavasti
ystä
ystäv ällisempi ja rauhallisempi kuin heidä
heidän edellinen työ
työnjohtajansa,
mikä
mikä vapautti tunnelmaa tutkimuksen kohteena olevassa työ
työtilassa.
Copyright © Hannele Seeck
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Hawthorne-tutkimukset 4/7
Tutkimus tuki kä
käsitystä
sitystä, jonka mukaan yksittä
yksittäisillä
isillä
työ
työolosuhteisiin vaikuttavilla toimenpiteillä
toimenpiteillä, kuten palkan,
valaistuksen tai taukojen lisää
misellä
ä ei ollut juurikaan
lisäämisell
vaikutusta työ
työtehoon, vaan yksittä
yksittäisiä
isiä uudistuksia
suunnitellessa tuli ottaa huomioon työ
työolosuhteiden
kokonaisuus sekä
sekä sosiaaliset tekijä
tekijät.
Toista työ
työpistettä
pistettä tutkittaessa puolestaan havaittiin, että
että
työ
työntekijö
ntekijöiden epä
epävirallisilla ryhmillä
ryhmillä oli omia normeja,
jotka saattoivat vaikuttaa työ
työntekijö
ntekijöiden toimintaan
voimakkaammin kuin työ
työpaikan viralliset normit.
Lisä
Lisäksi epä
epäviralliset normit olivat usein erilaisia tai jopa
vastakkaisia virallisille sää
nnö
öille. Epä
säänn
Epäviralliset normit
muun muassa kielsivä
kielsivät työ
työskentelemä
skentelemästä
stä liian nopeasti,
mikä
mikä esti tuottavuuden kasvua.
Copyright © Hannele Seeck
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Hawthorne-tutkimukset 5/7
Epä
Epävirallisen ryhmä
ryhmäkurin kautta työ
työntekijä
ntekijät pystyivä
pystyivät
kontrolloimaan työ
työnsä
nsä tahtia ja vastustamaan johtajilta
tulevia vaatimuksia.
Työ
Työntekijö
ntekijöiden sosiaalinen kanssakä
kanssakäyminen tuli kuitenkin
nähdä
hdä pikemminkin vahvuutena kuin uhkana, sillä
sillä oikein
koordinoituna vuorovaikutus lisää
lisää työ
työntekijö
ntekijöiden
tyytyvä
tyytyväisyyttä
isyyttä ja lisää
lisää yhteistyö
yhteistyöhalukkuutta myö
myös tehtaan
johdon kanssa.
Tutkimukset osoittivat, että
että fyysisellä
fyysisellä työ
työympä
ympäristö
ristöllä
llä on
myö
myös sosiaalisia merkityksiä
merkityksiä, joten esimerkiksi
työ
työpisteiden sijoittelulla on vaikutuksia työ
työilmapiiriin ja
ihmisten vä
välisiin sosiaalisiin suhteisiin. (Wren
(Wren 2005, 293)

Copyright © Hannele Seeck
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Hawthorne-tutkimukset 6/7
HawthorneHawthorne-tutkimuksia on myö
myös kritisoitu, sillä
sillä on hyvin
mahdollista, että
että tutkimustilanne vaikutti tuloksiin.
Toisaalta tuottavuuden kasvua kirjattiin yli neljä
neljän vuoden
ajan, joten pelkkä
pelkkä koetilanteen uutuus ei voi kokonaan
selittää
selittää ilmiö
ilmiötä.
Myö
Myös tulojen merkitys kannustimena herä
herätti ristiriitaisia
tulkintoja. Tutkijoiden mielestä
mielestä HawthorneHawthorne-tutkimukset
osoittivat, että
että palkan merkitys motivaatiotekijä
motivaatiotekijänä on
aikaisemmin uskottua pienempi. Ryhmä
Ryhmäperustaiseen
palkkaukseen siirtyminen kuitenkin kasvatti
tutkimuksessa mukana olleiden tuloja huomattavasti,
mikä
mikä saattoi parantaa heidä
heidän työ
työmotivaatiotaan siinä
siinä
missä
missä kohentunut työ
työilmapiirikin. (Wren
(Wren & Greenwood
1998; Wren 2005.)
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Hawthorne-tutkimukset 7/7
Tutkimusotetta on kritisoitu mm. siitä
siitä, että
että tutkijat nä
näkivä
kivät
sosiaalisen toiminnan perustuvan lä
lähtö
htökohtaisesti
konflikteihin ja epä
epäjärjestykseen.
Heitä
n
Heitä on kritisoitu myö
myös siitä
siitä, etteivä
etteivät he myö
myöskää
skään
tunnista ammattiliittojen merkitystä
merkitystä solidaarisuuden
rakentajina (Wren
(Wren 2005, 367).
Mayon tutkimuksia on syytetty myö
myös ideologisiksi ja
poliittisiksi, ja hä
hänen on vä
väitetty muokanneen tuloksia
tukemaan omia henkilö
n siitä
henkilökohtaisia mielipiteitää
mielipiteitään
siitä,
miten teollisuustyö
teollisuustyö tulisi jä
järjestää
rjestää.. Siten Mayon
tutkimusten tieteellisyys on asetettu osin
kyseenalaiseksi. (Wren
(Wren 2005, 372.)
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Ihmissuhdekoulukunnan vaikuttajia
Tieteellisen liikkeenjohdon teoreetikot olivat useimmiten työ
työskennelleet
tehtaiden työ
työntekijä
ntekijäportaassa tai johtajistossa, eikä
eikä heillä
heillä yleensä
yleensä ollut
akateemisia tutkintoja. Ihmissuhdekoulukunnan keskeisillä
keskeisillä vaikuttajilla sen
sijaan oli lä
lähes poikkeuksetta tohtorintutkinto tai muuten lä
läheiset suhteet
yliopistomaailmaan. (Guill
én 1994.)
(Guillé
Suurin osa tieteellisen liikkeenjohdon vaikuttajista oli insinöö
rejä
ä, kun taas
insinöörej
ihmissuhdekoulukunnan kehitys oli pitkä
pitkälti kä
käyttä
yttäytymistieteilijö
ytymistieteilijöiden
yhteiskuntatieteilijö
yhteiskuntatieteilijöiden kä
käsissä
sissä (Wren 2005, 329). Monet
ihmissuhdekoulukunnan keskeisimmistä
keskeisimmistä vaikuttajista ovatkin tunnettuja
sosiaalipsykologian uranuurtajina.
Usein Harthornen ihmissuhdekoulukunnan perustana,
Harthorne-tutkimuksia pidetää
pidetään
mutta samoja ideoita oli kehitelty jo huomattavasti aikaisemmin.
Ihmissuhdekoulukunnan synty ajoittui kuitenkin sosiaalitieteiden
institutionalisoitumisen aikakauteen, jolloin tieteenaloilla oli tarvetta omia
itselleen erilaisia saavutuksia. (Wren
(Wren 2005, 365.)

Copyright © Hannele Seeck

26

13

Mary Parker Follett 1868–1933
Mary Parker Follett syntyi
Bostonissa.
Bostonissa. Isoisä
Isoisänsä
nsä perinnö
perinnön
turvin hä
hän opiskeli filosofiaa,
kansantaloutta sekä
sekä hallintohallinto- ja
oikeustiedettä
oikeustiedettä nykyisessä
nykyisessä Radcliffe
Collegessa Massachusettsissa.
Hän palasi kotiin IsostaIsosta-Britanniasta
äitinsä
itinsä sairauden takia ja valmistui
siksi vasta melkein 3030-vuotiaana,
mutta oli jo kuitenkin sitä
sitä ennen
julkaisuut ensimmä
ensimmäisen teoksensa
The Speaker of the House of
Representatives (1909).
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Mary Parker Follett
Koska naisten kouluttautumismahdollisuudet tuohon
aikaa olivat heikkoja, akateemisen uran edistä
edistämisen
sijaan Follett työ
n
työskenteli suuren osan elä
elämästää
stään
Bostonin vä
vähäosaisille nuorille suunnatuissa opetusopetus-,
ammattikoulutusammattikoulutus- ja työ
työllistä
llistämishankkeissa.
Toimiessaan pitkä
pitkälti vapaaehtoisvoimin organisoiduissa
järjestö
rjestöissä
issä, joissa ei usein ollut selkeää
selkeää auktoriteettia,
hän kiinnostui johtamisen organisoimisesta ja konfliktien
ratkaisemisen tavoista.
Suuri osa Follettin ajatuksista syntyi hä
hänen seuratessaan
jokapä
jokapäivä
iväisiä
isiä käytä
ytännö
nnön tilanteita ja niiden ratkaisemista
omilla työ
työpaikoillaan.
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Follet oman aikansa edelläkävijänä
Usein Elton Mayoa pidetää
n ihmissuhdekoulukunnan
pidetään
ajatteluperinteen aloittajana, mutta todellisuudessa samankaltaisia
samankaltaisia
ajatuksia oli esitetty jo ennen HawthorneHawthorne-tutkimuksia.
tutkimuksia.
Vaikka Follettin ajattelu sisä
sisältyy kronologisesti tieteellisen
liikkeenjohdon aikakauteen, filosofisesti hä
hänen ajattelunsa edusti
aivan uudenlaista nä
näkemystä
kemystä. Follettia voikin nä
nähdä
hdä ennakoivan
monia myö
myöhemmin ihmissuhdekoulukuntaan liitettyjä
liitettyjä ajatuksia.
Akateeminen kiinnostus työ
työelä
elämää kohtaan oli kuitenkin
suuntautunut tä
tähän aikaan enimmä
enimmäkseen empiirisiin koetilanteisiin
perustuviin tutkimuksiin, minkä
minkä vuoksi Follettinkin ajatukset jä
jäivä
ivät
vaille Mayon kokeiden saavuttamaa julkisuutta. (Barley
(Barley & Kunda
1992.)
Sukupuolella lienee ollut myö
myös vaikutusta uusien nä
näkemysten
tunnustamiseen ja laajempaan omaksumiseen. (Wren
(Wren 2005.)
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Folletin keskeisiä käsitteitä: Integraatio
Follettin mukaan erimielisyydet kuuluivat luonnollisena osana
kaikkeen yhteistyö
yhteistyöhön ja organisaatioiden toimintaan. Hä
Hänen
mielestää
n oli kuitenkin tä
mielestään
tärkeää
rkeää löytää
ytää rakentavia ratkaisuja, joiden
avulla erimielisyyksiä
erimielisyyksiä voidaan estää
estää puhkeamasta konflikteiksi.
Johtajan tehtä
tehtävä on keksiä
keksiä luovia ratkaisuja, joiden avulla hä
hän saa
molemmat osapuolet nä
n mielipiteensä
näkemää
kemään
mielipiteensä uudesta
näkökulmasta ja ymmä
ymmärtä
rtämään
ään myö
myös vastapuolen mielipidettä
mielipidettä.
Ongelmat eivä
eivät ole tietyn henkilö
henkilön ongelmia, vaan organisaation
yhteisiä
yhteisiä ongelmia. Sen vuoksi on pyrittä
pyrittäv ä ratkaisemaan ongelmat
niin että
että molemmat osapuolet hyö
hyötyvä
tyvät sen sijaan, että
että toinen voittaa
ja toinen hä
häviää
viää..
Ongelmien ratkaisemisen perustana tulikin Follettin mukaan olla
pyrkimys integraatioon.

Copyright © Hannele Seeck

30

15

"Tilanteen laki" (law of the situation)
Follettin toinen keskeinen ajatus liittyi työ
työpaikan hierarkiaan.
Follettin mukaan esimiehen tuli ennemminkin toimia alaistensa
kanssa,
ltä
ä päin.
kanssa, kuin johtaa heitä
heitä ylhää
ylhäält
in.
Keskeistä
n tilanteen mukaan toimiminen: työ
Keskeistä oli hä
hänen mielestää
mielestään
työn
organisoimista ei tulisi niinkää
n nä
niinkään
nähdä
hdä ohjeiden antamisena
johtajalta alaiselle, vaan kaikkien työ
työntekijö
ntekijöiden tuli toimia tilanteen
vaatimalla tavalla.
Tämä ohjaa Follettin mukaan ihmisten mielenkiinnon enemmä
enemmän
varsinaisiin asioihin kuin yksilö
yksilöiden asemiin, ominaisuuksiin tai
mahdollisiin henkilö
henkilöiden vä
välisiin ristiriitoihin ja valtataisteluihin.
(Wren 2005, 308–
308–309.)
Follettin hahmottelema ajatus tuli myö
myöhemmin tunnetuksi Peter
Druckerin edelleen kehittä
kehittämänä tavoitejohtamisen kä
käsitteenä
sitteenä.
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Follettin perintö johtamisen teorialle
Kaikissa Follettin käsitteissä
sitteissä korostui pyrkimys yhteistyö
yhteistyöhön
yhteisymmä
yhteisymmärrykseen organisaation toiminnassa.
Follettin ajattelussa auktoriteetti mää
määrräytyy tilanteen vaatimusten, ei
hierarkkisten asemien tai yksilö
yksilöiden valtapyrkimysten perusteella.
Follettin ajatuksia on jä
jälkeen pä
päin pidetty erittä
erittäin edistyksellisinä
edistyksellisinä
omana aikaansa nä
nähden. (Wren
(Wren & Greenwood 1998.)
Vaikka Follettin nimi on jää
nyt varsin tuntemattomaksi, hä
jäänyt
hänen
ajatuksensa ovat vaikuttaneet monien ihmissuhdekoulukunnan
teoreetikkojen, esimerkiksi Chester Barnardin ja Rensis Likertin
ajatteluun. (Wren
(Wren 2005, 312).
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Mary Parker Follettin teoksia
The New State: Group Organization the
Solution of Popular Government 1918
Creative Experience 1924
Freedom and CoCo-ordination 1949 (julk
(julk..
postuumisti)
postuumisti)
Dynamic Administration: The Collected
Papers of Mary Parker Follett 2003 (julk
(julk..
postuumisti)
postuumisti)
Copyright © Hannele Seeck
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George Elton Mayo 1880–1949
Elton Mayo oli kotoisin Australiasta.
Australiasta.
Hän opiskeli logiikkaa ja filosofiaa.
filosofiaa.
Myö
Myöhemmin Mayo opiskeli Edinburgissa
lääketiedett
ä, erityisesti psykopatologiaa,
ääketiedettä
joka toimi perustana hä
hänen myö
myöhemmä
hemmälle
kiinnostukselleen tehdastyö
tehdastyöolojen
tutkimiseen.
Muutettuaan Yhdysvaltoihin vuonna 1923
hän syventyi tä
tähän Pensylvanian
kauppakorkeakoulussa ja myö
myöhennin
Harvardissa.
Mayo havaitsi tutkimuksissaan, että
että
työ
työntekijö
ntekijöiden ongelmia ei voinut selittää
selittää
yksittä
yksittäisellä
isellä tekijä
tekijällä
llä, vaan ne liittyivä
liittyivät
laajemmin koko työ
työtilanteen psykologisiin
tekijö
tekijöihin.
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Mayon ajattelun taustaa
Guillé
Guillénin (1994) mukaan Mayon ajattelua leimasi vastenmielisyys
sitä
n ainoastaan teknisenä
sitä kohtaan, että
että kehitys ymmä
ymmärretää
rretään
teknisenä ja
materiaalisena kasvuna huomioimatta nä
näiden kehityssuuntien
sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia.
Lisä
Lisäksi hä
hän ihannoi yhteisö
yhteisölliseksi ja perhekeskeiseksi
ajattelemaansa esiesi-industrialistista yhteiskuntaa, jossa ihminen ei
pelkistynyt pelkä
pelkäksi työ
työvoiman myyjä
myyjäksi.
Mayon mielestä
mielestä sosiaalisen solidaarisuuden uudelleenrakentaminen
ja yhteiskunnallisen yhteishengen kehittä
kehittäminen suojelisi ihmisiä
ihmisiä
teollistumisen, kaupungistumisen ja yksitoikkoisen työ
työn aiheuttamilta
ongelmilta.
Mayo näki oman aikansa työ
työläisten aseman muistuttavan suuresti
Émile Durkheimin kuvailemaa anomaliaa, mikä
mikä käytä
ytännö
nnössä
ssä
työ
työpaikoilla tarkoitti sosiaalista eristyneisyyttä
eristyneisyyttä, yhteisö
yhteisöllisyyden
murenemista ja yhteistyö
én 1994; Wren 2005.)
yhteistyön puutetta. (Guill
(Guillé
– Saman kaltainen pohjavire leimasi myö
myös monien Mayon seuraajien
ajattelua.
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Mayo Hawthorne-tutkimuksissa
Mayo osallistui HawthorneHawthorne-tutkimuksiin vuodesta 1928 lä
lähtien.
Mayon mukaan tuottavuuden kasvu johtui siitä
siitä, että
että työ
työntekijä
ntekijät
muodostivat kiinteä
kiinteän sosiaalisen ryhmä
ryhmän ja saivat paljon huomiota
kokeen valvojilta.
valvojilta.
Mayo esitteli tutkimuksiin uuden menetelmä
menetelmän, vapaamuotoiset
haastattelut, joissa työ
työntekijä
ntekijät saivat kertoa haastattelijalle työ
työhönsä
nsä
liittyvistä
liittyvistä ongelmista.
Haastattelut osoittivat, että
että työ
työntekijö
ntekijöiden mielipide työ
työstä
stä kohentui
haastattelujen myö
myötä, vaikka varsinaiset työ
työolot eivä
eivät muuttuneet.
Työ
Työntekijö
ntekijöille olikin Mayon mukaan tä
tärkeää
rkeää saada kertoa työ
työnsä
nsä
epä
epäkohdista ja tulla kuulluksi.
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Elton Mayon keskeiset teokset
Human Problems of an Industrial
Civilization 1933
Social Problems of an Industrial
Civilization 1945
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Chester Irving Barnard 1886–1961
Chester Barnard syntyi
Maldenissa Massachusettsissa
vuonna 1886.
Barnardin isä
isä oli koneistaja.
Äidin kuoltua Barnadin ollessa
viisivuotias hä
hän asui
suurimman osan lapsuuttaan
isovanhempiensa luona.
Isovanhempiensa ansioista
hän kiinnostui musiikista ja
kouluttautui ensin pianon
virittä
virittäjäksi ja myö
myöhemmin
pianistiksi, minkä
minkä jälkeen hä
hän
siirtyi Harvardiin opiskelemaan
taloustiedettä
taloustiedettä.
Copyright © Hannele Seeck
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Barnardin ura 1/2
Opintoja varjostivat kuitenkin vaikeudet niiden
rahoittamisessa, ja Barnard joutui eroamaan koulusta,
kun opintojen rahoittamiseksi tehdyt työ
työt ja toiminta
yliopiston orkesterissa veivä
veivät liikaa aikaa ja huomiota
varsinaisilta opinnoilta.
Hän ei koskaan suorittanut opintojaan loppuun, mutta sai
myö
myöhemmin yhteensä
yhteensä seitsemä
seitsemän kunniatohtorin arvoa.
Lähdettyää
n Harvardista Barnard pyysi apua sedä
n,
hdettyään
sedältää
ltään,
joka tutustutti Barnardin AT&TAT&T-puheliyhtiö
puheliyhtiössä
ssä
työ
n Walter S. Giffordiin,
työskentelevää
skentelevään
Giffordiin, jonka kanssa hä
hän
useiden onnekkaiden yhteensattumien vuoksi ystä
ystävystyi
ja jonka kautta hä
si tö
hän pää
pääsi
töihin samaan yritykseen.
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Barnardin ura 2/2
Harvardin opinnot sekä
sekä hyvä
hyvät suhteet yrityksen tä
tärkeisiin
henkilö
henkilöihin auttoivat hä
häntä
ntä työ
työssä
ssä ja hä
hän eteni nopeasti
urallaan aina yrityksen New Jerseyn alueellisen yksikö
yksikön
johtajaksi asti.
Siellä
Siellä hän tutustui organisaatiokulttuurien eroihin ja niistä
niistä
johtuviin ongelmiin, mikä
n
mikä vaikutti hä
hänen myö
myöhempää
hempään
ajatteluunsa.
Hän toimi Harvardissa erää
ssä
ä komiteassa
erääss
yritysmaailman asiantuntijana ja piti johtamisesta myö
myös
luentoja, jotka hä
hän kokosi myö
myöhemmin kirjaksi. Siitä
Siitä tuli
nopeasti organisaatiokirjallisuuden klassikko.
Copyright © Hannele Seeck
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Barnardin keskeiset ajatukset 1/3
Barnardin mukaan organisaatio on ennen
kaikkea sosiaalisten prosessien kokonaisuus.
Siten organisaation epä
epäonnistumiset johtuvat
yhteistyö
yhteistyön epä
epäonnistumisesta.
Keskeinen kysymys organisaatioiden
johtamisessa oli siis se, miten ihmiset saadaan
työ
n yhteisen tavoitteen puolesta.
työskentelemää
skentelemään
Barnardin ajattelussa organisaatio ei myö
n
myöskää
skään
ollut ympä
ympäristö
ristöstä
stä eristynyt yksikkö
yksikkö, vaan alttiina
ulkoapä
ulkoapäin tuleville haasteille ja jatkuvassa
vuorovaikutuksessa ympä
ympäristö
ristön kanssa.
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Barnardin keskeiset ajatukset 2/3
Barnard korosti myö
myös mahdollisimman suoran
kommunikaation tä
tärkeyttä
rkeyttä organisaation toiminnassa.
Barnardin mielestä
n
mielestä ihmiset saadaan työ
työskentelemää
skentelemään
organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi vaikka he
eivä
eivät kokisikaan organisaation tavoitteita omikseen
mikä
mikäli he kuitenkin kokevat organisaation tavoitteiden
saavuttamisen edistä
edistävän myö
myös heidä
heidän omia etujaan.
Sen vuoksi erilaiset taloudelliset, asemaan ja
arvostukseen liittyvä
liittyvät sekä
sekä sosiaaliset kannustimet ovat
tärkeitä
rkeitä. (Wren
(Wren & Greenwood 1998.)

Copyright © Hannele Seeck

42

21

Barnardin keskeiset ajatukset 3/3
Barnardin kontribuutio johtajuuden ymmä
ymmärtä
rtämiseen oli
yksilö
yksilöllisten motivaatiotekijö
motivaatiotekijöiden huomioiminen.
Barnardin mukaan auktoriteetin hyvä
hyväksyminen vaatii
neljää
neljää seikkaa:
1) ihmiset ymmä
ymmärtä
rtävät, mitä
mitä heiltä
heiltä odotetaan
2) heille annettu tehtä
tehtävä on yhdenmukainen
organisaation tavoitteiden kanssa
3) he uskovat, että
että heille annettu tehtä
tehtävä sopii heidä
heidän
omiin tavoitteisiinsa
4) he ovat henkisesti ja fyysisesti kykeneviä
kykeneviä
suorittamaan tehtä
tehtävän.
Pelkkä
Pelkkä muodollinen auktoriteetti ei siis riitä
riitä, vaan hyvä
hyvän
johtajan on pystyttä
pystyttävä luomaan työ
työympä
ympäristö
ristössä
ssä
yhteistyö
yhteistyökykyä
kykyä ja -halua.
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Chester Irving Barnard
Myö
n työ
ntö
öjen
Myöskää
skään
työyhteisö
yhteisön epä
epävirallisten ryhmien ja sää
säänt
merkitystä
merkitystä ei pidä
pidä Barnardin mielestä
mielestä aliarvioida.
Barnardin mielestä
mielestä aikaisempi kä
käsitys johtajuudesta oli riittä
riittämätön.
Perinteisen kä
käsityksen mukaan johtajuus oli joko muodollista, jolloin
se perustui viralliseen asemaan organisaatiossa tai epä
epämuodollista,
jolloin se perustui henkilö
henkilön kykyihin herä
herättää
ttää luottamusta ja
arvostusta alaisissa.
Barnardin näkemys organisaatiosta perustui yksilö
yksilöiden toimintaan,
ei niinkää
n hierarkiakaavioiden ja pyramidien kaltaisiin jä
niinkään
jäykkiin ja
muuttumattomiin kä
käsityksiin auktoriteettisuhteista.
Hän osoitti, että
että johtajan keskeisiä
keskeisiä kykyjä
kykyjä ovat organisaation
tavoitteen tä
täsmentä
smentäminen, kommunikaatiotaidot ja kyky
yhteystyö
yhteystyöhön ja sen rohkaisemiseen työ
työyhteisö
yhteisössä
ssä.
Teokset:
Functions of the Executive 1938
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Kurt Lewin 1890–1974
Kurt Lewin opiskeli Berliinin
yliopistossa.
Hän oli mukana ensimmä
ensimmäisessä
isessä
maailmansodassa, jossa haavoittui
ja palasi sen jä
jälkeen takaisin
yliopistolle.
19301930-luvun levottomuuksien
alkaessa juutalaissyntyinen Lewin
emigroitui Yhdysvaltoihin vuonna
1933, ja toimi muun muassa
MIT:ssa,
MIT:ssa, johon perusti
ryhmä
ryhmädynamiikan
tutkimuskeskuksen.
Copyright © Hannele Seeck
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Lewinin kontribuutio johtamiseen 1/3
Lewin kehitti vä
välineitä
lineitä
ryhmä
ryhmäkäyttä
yttäytymisen arvioimiseen, ja
häntä
ntä on pidetty ryhmä
ryhmädynamiikan
käsitteen keksijä
keksijänä.
Lewinin näkemyksen mukaan
ryhmä
ryhmäkäyttä
yttäytyminen on symbolisen
vuorovaikutuksen kokonaisuus, joka on
jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä
liikkeessä.
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Lewinin kontribuutio johtamiseen 2/3
Lewin tutki ryhmä
ryhmäkäyttä
yttäytymistä
ytymistä ja johtamista
tarkastelemalla muun muassa 10–
10–1111-vuotiaiden poikien
vuorovaikutusta.
– Lewinin mukaan ryhmä
rinen kä
ryhmän johtajan autoritää
autoritäärinen
käyttä
yttäytyminen
aiheutti vihamielisyyttä
vihamielisyyttä ja aggressiivisuutta ryhmä
ryhmän jä
jäsenten
käyttä
yttäytymisessä
ytymisessä, kun taas ryhmä
ryhmässä
ssä, jonka johtamistyyliä
johtamistyyliä Lewin
kutsui demokraattiseksi tai laissezlaissez-fairefaire-tyyliseksi,
tyyliseksi, jä
jäsenillä
senillä oli
parempi asenne ja korkeampi moraali.
– Lewin myö
myös havaitsi, että
että ihmiset ovat huomattavasti
taipuvaisempia omaksumaan muutoksia, joihin he ovat saaneet
itse vaikuttaa kuin muutokset, jotka on annettu ylhää
ltä
ä päin.
ylhäält
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Kurt Lewin 3/3
Lewinin kiinnostus demokraattista ja autoritää
ristä
ä johtamisen tapoja
autoritäärist
kohtaan perustunee ainakin osaltaan hä
hänen kokemuksiinsa
juutalaisena 19301930-luvun Saksassa.
– Samoista lä
risestä
ä
lähtö
htökohdista inspiroitunutta tutkimusta autoritää
autoritäärisest
johtamisen tavasta teki samaan aikaan Saksassa Frankfurtin kriittinen
kriittinen
(Wren 2005)

Lewiniä
Lewiniä on pidetty sosiaalipsykologian tä
tärkeä
rkeänä vaikuttajana, jonka
kehittä
kehittämät kä
käsitteen ovat toimineet koko tieteenalan kehityksen
keskeisenä
keskeisenä perustana. Hänen oppilaitaan oli muun muassa Rensis
Likert. (Wren 2005, 237.)
Teokset:
Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe 1931
Resolving Social
Social Conflicts 1948
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George Caspar Homans 1910-1989
George Caspar Homans oli
Mayon oppilas, joka pyrki
ymmä
ymmärtä
rtämään
ään organisaation
virallisen ja epä
epävirallisen
järjestelmä
rjestelmän vä
välisiä
lisiä jännitteitä
nnitteitä.
Ihmisryhmien vuorovaikutusta ja
integraatiota koskevien teorioiden
muotoilun perustana Homans
käyttää
yttää kolmea peruskä
peruskäsitettä
sitettä
jotka ovat mieliala, toiminta ja
vuorovaikutus.
Organisaation jä
jäsenten
yhteistyö
yhteistyön onnistuminen riippuu
näistä
istä kolmesta tekijä
tekijästä
stä, jotka
kaikki vaikuttavat toisiinsa.
(Homans 1951.)
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George Caspar Homans
Homansin mukaan organisaation sisä
sisällä
llä on kaksi erillistä
erillistä
järjestelmää
rjestelmää,, ulkoinen ja sisä
sisäinen.
Ulkoinen jä
järjestelmä
rjestelmä viittaa organisaation jä
jäsenten
vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan suhteessa heidä
heidän
toimintaympä
nsä
ä sekä
toimintaympäristöö
ristööns
sekä työ
työtehtä
tehtäviin, sisä
sisäinen jä
järjestelmä
rjestelmä
puolestaan viittaa ryhmä
ryhmän tai organisaation jä
jäsenten vä
välisiin
suhteisiin heidä
heidän pä
päivittä
ivittäisessä
isessä vuorovaikutuksessaan (Homans
(Homans
1951).
Homansin teoria organisaatioista oli varsin yleinen, mutta sisä
sisäisen ja
ulkoisen jä
järjestelmä
rjestelmän erottamisella oli keskeinen merkitys
myö
myöhempien organisaatioteorioiden kehityksessä
kehityksessä.
Homansin keskeiset teokset:
The Human Group (1950)
Social Behavior (1961)
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Fritz Jules Roethlisberger 1898-1974
Roethlisberger opiskeli teollisuuden tutkimusta muun
muassa Harvardissa.
Hän osallistui HawthorneHawthorne-tutkimuksiin ja kirjoitti Willian J.
Dicksonin kanssa kuuluisimman niistä
niistä kirjoitetun
tutkimuksen, Management and the Worker (1939).
Opiskeli MIT:ssa,
MIT:ssa, Harvardissa ja Columbian yliopistossa.
Sai paljon vaikutteita Vilfredo Paretolta,
Paretolta, jonka
sosiaalisen systeemin kä
ä
sitettä
ä
k sitett hän sovelsi tutkiessaan
tehdasta työ
työympä
ympäristö
ristönä. (Wren
(Wren 2005, 292.)
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Roethlisbergerin keskeiset
teokset
Management and the Worker 1939
Management and Morale 1941
Training for Human Relations 1954
Motivation, Productivity, and Satisfaction
of Workers 1958
Counselling in an Organization 1966
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Management and the Worker (1939)
Keskeinen teesi Roethlisbergerin ja Dicksonin kirjassa oli, että
että
tehokkuuteen ja taloudellisuuteen tä
vissä
ä teknisissä
tähtää
htääviss
teknisissä
ratkaisuissa on tä
tärkeää
rkeää huomioida aina myö
myös työ
työtekijö
tekijöiden
viihtyvyys.
Fyysisten tarpeiden lisä
lisäksi työ
työntekijö
ntekijöillä
illä on myö
myös sosiaalisia tarpeita.
Lisä
Lisäksi fyysisellä
fyysisellä työ
työympä
ympäristö
ristöllä
llä on vaikutusta työ
työntekijö
ntekijöiden
vuorovaikutukseen sekä
sekä sosiaalisia merkityksiä
merkityksiä, jotka tulee ottaa
huomioon työ
työpaikan tilan suunnittelussa ja kalustuksessa.
Tosiasioiden sijasta ihmisiä
ihmisiä motivoivat vahvemmin tunteet, joiden
pohjalle rakentuu myö
myös työ
työpaikan epä
epävirallinen jä
järjestelmä
rjestelmä.
Epä
Epävirallista jä
järjestelmää
rjestelmää ei tule vä
väheksyä
heksyä tai yrittää
yrittää kitkeä
kitkeä pois,
vaan sen merkitys henkilö
henkilöstö
stön työ
työtyytyvä
tyytyväisyyden ja
yhteistyö
yhteistyöhalukkuuden kannalta tulee tunnusta.
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Rensis Likert 1903–1981
Rensis Likert oli Kurt
Lewinin oppilas, joka tutki
Michiganin yliopistossa
vuodesta 1945 lä
lähtien
erilaisten johtamistyylien
ja
organisaatiorakenteiden
vaikutusta tehokkuuteen,
tuottavuuteen,
poissaoloihin ja
työ
työntekijö
ntekijöiden
tyytyvä
tyytyväisyyteen.
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Rensis Likert
Vuosia kestä
kestäneiden empiiristen tutkimusten tuloksena Likert
paikansi kaksi erilaista johtamisorientaatiota:
1. Työ
Työntekijä
ntekijäorientoitunut johtamisen tapa kiinnitti huomiota ennen
kaikkea työ
työntekijö
ntekijöiden sosiaalisiin suhteisiin.
2. TuotantoTuotanto-orientoitunut puolestaan painotti tuotantoa ja sen
teknisiä
teknisiä ulottuvuuksia.
Tutkimukset osoittivat, että
että työ
työntekijä
ntekijäorientoitunut johtamisen tapa
tuotti ylivertaisia tuloksia tuotantotuotanto-orientoituneeseen johtamistapaan
nähden useilla erilaisilla mittareilla mitaten.
Parannusta oli sekä
sekä tuottavuudessa, työ
työmoraalissa, työ
työntekijö
ntekijöiden
yhteenkuuluvuudessa ja työ
työhyvinvoinnissa.
hyvinvoinnissa.
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Likertin johtamismalli 1/2
Avainasemassa tuottavuuden parantamisessa olivat ryhmä
ryhmähengen
kohottaminen ja kiinnostus työ
työntekijö
ntekijöitä
itä kohtaan sekä
sekä siirtyminen
tiiviistä
tiiviistä, tuotantotuotanto-orientoituneesta johtamistyylistä
johtamistyylistä vapaampaan,
työ
työntekijää
ntekijää tukevaan tyyliin.
Mainitut kaksi johtamistyyliä
johtamistyyliä eivä
eivät kuitenkaan olleet toisiaan
poissulkevia, vaan saattoivat esiintyä
esiintyä rinnakkain tai vuorotellen
tilanteesta riippuen.
Myö
Myös erilaiset tuotannon alat vaativat erilaisia johtamistyylejä
johtamistyylejä.
Likertin mukaan ei ollutkaan olemassa yhtä
yhtä ainoaa oikeaa
johtamisen tapaa, vaan johtamistyylin valinta oli tilannekohtaista.
tilannekohtaista.
Keskeistä
Keskeistä Likertin mukaan oli kuitenkin johtamisen ymmä
ymmärtä
rtäminen
vuorovaikutuksena johtajan ja työ
työntekijö
ntekijöiden ryhmien vä
välillä
lillä.
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Likertin johtamismalli 2/2
Likert myö
myös hahmotteli organisaatiomallia, jossa hierarkiaan perustuva
auktoriteetti korvattaisiin tasatasa-arvoisemmalla verkostomaisella
organisaatiorakenteella. Siinä
Siinä päät
äätöksenteko perustuisi eri ryhmien vä
väliseen
yhteistyö
yhteistyöhön ja ryhmä
ryhmäkeskusteluissa saavutettavaan konsensukseen.
TasaTasa-arvoisuus nä
näkyisi organisaatiossa työ
työntekijö
ntekijöiden nimikkeitä
nimikkeitä myö
myöden,
ja toiminta perustuisi yhteisesti jaettuihin nä
näkemyksiin organisaation
tarkoituksesta.
Siten johtajan tehtä
n
tehtävänä oli motivoida työ
työntekijä
ntekijät hyvä
hyväksymää
ksymään
organisaation tavoitteet omikseen.
Likert kehitti myö
myös asenteiden ja arvojen mittaamiseen tarkoitetun laajasti
käytetyn likertlikert-asteikon.
asteikon.
Teokset:
New Patterns of Management 1961
Human Organization 1967
New Way of Managing Conflict
Conflict 1976
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Douglas M. McGregor 1906–1964
Douglas McGregor syntyi
Detroitissa ja työ
työskenteli
nuorena kodittomien
työ
työläisten asuntolassa.
Collegeen pyrkiessää
n
pyrkiessään
hänen aikomuksenaan oli
tulla ministeriksi, joita
hänen Skotlannista
kotoisin olevassa
suvussaan olikin ollut.

Copyright © Hannele Seeck

58

29

Douglas M. McGregor 1906–1964
Alkuhankaluuksien jä
jälkeen hä
hän menestyi ja valmistui Harvardista
psykologian tohtoriksi ja työ
työskenteli MIT:
MIT: ssa teollisten suhteiden
osastolla.
Kuitenkin vasta työ
työ Antioch Collegen johtajana avasi hä
hänen
silmä
n huomattavasti. Johtajana hä
silmänsä
nsä ja muutti hä
hänen kä
käsityksiää
sityksiään
hän
ymmä
ymmärsi, ettei pelkkä
pelkkä yhteistyö
yhteistyö ja ihmisten ymmä
ymmärtä
rtäminen riitä
riitä, vaan
johtajan tä
täytyy tehdä
tehdä päät
äätöksiä
ksiä ja ottaa vastuu. Johtajana ei
myö
n voi aina miellyttää
myöskää
skään
miellyttää kaikkia.
McGregorin näkemyksen mukaan johtaja, joka uskoo alaistensa
olevan epä
epäluotettavia ja vastahakoisia, tekee aivan erilaisia
päät
äätöksiä
ksiä kuin johtaja, joka uskoo alaistensa oleva yhteistyö
yhteistyöhaluisia.
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Douglas M. McGregor
McGregor tutki myö
myös johtajuuden muodostumista, jota oli tä
tähän asti
pidetty usein synnynnä
synnynnäisenä
isenä ominaisuutena.
McGregorin mielestä
mielestä se oli kuitenkin pikemminkin sosiaalisten,
taloudellisten sekä
sekä poliittisten olosuhteiden ja monimutkaisten
prosessien lopputulos kuin synnynnä
synnynnäinen ominaisuus.
McGregorin johtajuutta koskeviin ajatuksiin vaikutti Abraham
Maslowin tarvehierarkia. Johtajuuteen McGregor sovelsi teoriaa
siten, että
että hänen mukaansa johtamisen tapaan vaikutti se,
minkä
minkälaisiin alaistensa tarpeisiin hä
hän pyrkii vaikuttamaan.
Tarpeiden pohjalta McGregor tekee teoksessa Human Side of
Enterprise erottelun teoria X:n ja teoria Y:n vä
välille, joista edellinen
edustaa klassisen systeemiteorian nä
näkemystä
kemystä ja jä
jälkimmä
lkimmäinen
ihmissuhdekoulukunnan nä
näkemystä
kemystä.
McGregorin teokset: The Human Side of Enterprise 1960
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Teoria X
Teoria X on pessimistinen ja olettaa, että
että ihmiset ovat
pohjimmiltaan laiskoja ja työ
työtä vieroksuvia. Sen vuoksi
alaisia on kontrolloitava, pakotettava ja uhkailtava, jotta
heidä
heidät saadaan edistä
edistämään
ään yrityksen tavoitteiden
saavuttamista.
Lisä
Lisäksi teoria X olettaa, että
että ihmiset ovat
kunnianhimottomia, aloitekyvyttö
aloitekyvyttömiä
miä ja arvostavat
turvallisuutta enemmä
n muuta. Sen vuoksi
enemmän kuin mitää
mitään
he ovat mieluummin jonkun johdettavana kuin toimivat
itse aloitteellisesti.
Teoria X:n mukaan ihmisiä
ihmisiä motivoi lä
lähinnä
hinnä Maslow'n
esittä
esittämän tarvehierarkian alemman tason tarpeiden
toteuttaminen.
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Teoria Y
Teoria Y puolestaan nä
näki ihmisen huomattavasti
positiivisemmassa valossa. Se oletti, että
että työ
työ on
ihmiselle luonnollista ja ihmiset pystyvä
pystyvät
itsekontrolliin ilman rangaistuksien pelkoakin.
Useimmilla ihmisillä
ihmisillä on myö
myös kyky keksiä
keksiä luovia
ratkaisua sekä
sekä sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja
he kantavat mielellää
n vastuuta.
mielellään
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Teorioiden X ja Y sovellukset
Teorioidensa perusteella McGregor väitti, että
että modernissa
tehdastyö
tehdastyössä
ssä työ
työntekijö
ntekijöiden inhimillinen potentiaali oli vain osittain
käytö
ytössä
ssä.
Näkemyksen taustalla oli ajatus siitä
n ihmiset pyrkivä
siitä, että
että työ
työssää
ssään
pyrkivät
tyydyttä
tyydyttämään
ään tarvehierarkiassa ylempä
ylempänä olevia tarpeita, kuten itsen
kehittä
kehittämistä
mistä ja toteuttamista.
Teoria Y:n omaksuneet johtajat eivä
eivät rajoita ja uhkaile alaisiaan,
vaan antavat heille enemmä
enemmän vapautta ja pyrkivä
pyrkiv ät tukemaan heidä
heidän
luovuuttaan omaoma-aloitteisuuttaan.
McGregorin mielestä
mielestä teoria Y:n omaksuminen johti parempiin
käytä
ytäntö
ntöihin työ
työn organisoinnissa, koska työ
työntekijö
ntekijöiden
kohteleminen vastuullisina ja ahkerina sai heidä
heidät myö
myös
käyttä
n vastuullisesti ja tuottavasti.
yttäytymää
ytymään
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William Foote Whyte 1914–2000
Whyte tarkasteli statuseroja ja niiden
vaikutusta työ
työn organisoimiseen ja
sujumiseen työ
työpaikoilla.
Ravintolassa tehdyt tutkimukset
osoittivat jä
jännitteitä
nnitteitä, joita syntyi
työ
työntekijö
ntekijöiden vä
välille, kun alempana
hierarkiassa oleva työ
työntekijä
ntekijä anoit
tehtä
tehtäviä
viä ylempä
ylempänä hierarkiassa
olevalle.
Whyten mukaan sosiaalitieteet
auttoivat kehittä
kehittämään
ään
organisaatioiden kä
käytä
ytäntö
ntöjä
osoittamalla, miten sosiaaliset
järjestelmä
rjestelmät toimivat ja kehittä
kehittämällä
llä
yhteistyö
yhteistyön mahdollisuuksia
työ
työyhteisö
yhteisöissä
issä.
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William Foote Whyte
Tärkeää
rkeää Whyten mielestä
mielestä oli ymmä
ymmärtää
rtää työ
työpaikan virallisen ja
epä
epävirallisen jä
järjestelmä
rjestelmän vaikutukset toisiinsa, jotta oli mahdollista
vähentää
hentää jännitteitä
nnitteitä, jotka syntyivä
syntyivät nä
näiden jä
järjestelmien
kohtaamisesta.
Teoksessaan Money and Motivation Whyte (1955) analysoi tulojen ja
palkitsemisjä
palkitsemisjärjestelmien merkitystä
merkitystä työ
työntekijä
ntekijän tehokkuudelle ja
motivaatiolle. Tä
Tämäkin tutkimus osoitti ryhmä
ryhmän
merkityksentyö
merkityksentyöntekijä
ntekijän kä
käyttä
yttäytymiselle: työ
työntekijä
ntekijät arvioivat
työ
työpanoksensa riittä
riittävyyttä
vyyttä sekä
sekä palkkioiden oikeudenmukaisuutta
suhteessa muihin työ
työntekijö
ntekijöihin ja työ
työntekijä
ntekijäryhmiin.
Whyten (1959, 1969) mukaan sosiaalitieteillä
sosiaalitieteillä oli suuri merkitys
organisaatioiden kä
käytä
ytäntö
ntöjen ja yhteistyö
yhteistyön kehittä
kehittämisessä
misessä sillä
sillä ne
osoittivat, miten sosiaaliset jä
järjestelmä
rjestelmät toimivat.
Whyte kehitti myö
myös osallistuvaa tutkimusotetta organisaatioiden
toiminnan tutkimiseen.
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William Foote Whyten teoksia
Human Relations in the Restaurant
Industry 1948
Pattern for Industrial Peace 1951
Money and Motivation 1955
Man and Organization 1959
Organizational Behavior 1969
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Chris Argyris (1932–)
Chris Argyris (1932–
(1932–) oli
Willian Foote Whyten
oppilas, joka työ
työskenteli
Yalen yliopiston
ihmissuhdekoulukuntaan
erikoistuneessa
yksikö
yksikössä
ssä.
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Chris Argyris
Argyris tutki työ
työntekijö
ntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä
kehittyä, kypsyä
kypsyä ja
toteuttaa itseää
n ryhmä
itseään
ryhmän jä
jäsenenä
senenä sekä
sekä erilaisissa
institutionaalisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Se, miten hyvin
hyvin
yksilö
n ja kehittymää
n riippui
yksilöt onnistuivat toteuttamaan itseää
itseään
kehittymään
Argyriksen mukaan neljä
neljästä
stä tekijä
tekijästä
stä:
1. Ensiksikin työ
työprosessin jakaminen pieniin osiin johti työ
työtekijä
tekijät

kehittä
kehittämään
ään ainoastaan tiettyä
tiettyä taitoa ja esti yksilö
yksilön
kokonaisvaltaisen kehittymisen.
2. Toiseksi moniportaiset komentoketjut vä
v ähensivä
hensivät työ
työntekijö
ntekijöiden

omaoma-aloitteisuutta ja passivoivat heitä
heitä.
3. Samoin pää
päättöksenteon keskittä
keskittäminen johtajalle vä
vähensi työ
työntekijä
ntekijän

vaikutusvaltaa ja osallistumista työ
työprosessin suunnitteluun.
4. Työ
Työntekijö
ntekijöiden tiukka kontrolli lisä
lisäsi heidä
heidän passiivisuuttaan.

(Argyris 1957.)
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Chris Argyris
Johtajan harjoittama tiukka kontrolli saattoi johtaa siihen, että
että
työ
työntekijä
ntekijät etsivä
etsivät erilaisia tapoja vä
vältellä
ltellä kontrollia, joka oli
ristiriidassa heidä
heidän kehittymispyrkimyksiensä
kehittymispyrkimyksiensä kanssa.
Jotkut johtajat saattoivat tä
tällaisessa tilanteessa reagoida
tiukentamalla kontrollia entisestää
n, mutta Argyriksen mukaan paras
entisestään,
tapa kehittää
kehittää organisaation toimintaa oli soveltaa
ihmissuhdekoulukunnan tekniikoita kuten laajentaa työ
työntekijö
ntekijöiden
työ
työnkuvaa ja lisä
lisätä heidä
heidän osallistumismahdollisuuksiaan.
Keskeiset teokset:
Personality and Organization (1957)
Interpersonal Competence (1962)
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Sosiotekniset järjestelmät 1/2
Sosiotekniset jä
järjestelmä
rjestelmät viittaavat IsossaIsossa-Britanniassa
Tavistock Institute of Human Relations:issa 19501950-luvulla
alkaneeseen tutkimussuuntaan, joka korosta sitä
sitä, että
että
uusien teknisten jä
notolla on aina
järjestelmien kä
käyttöö
yttöönotolla
myö
myös sosiaalisia vaikutuksia organisaatioissa.
Uuden teknologian kä
noton myö
käyttöö
yttöönoton
myötä tilajä
tilajärjestelyt
saattavat muuttua, mikä
mikä johtaa epä
epävirallisten sosiaalisten
järjestelmien ja suhteiden muuttumiseen tai
tuhoutumiseen, mikä
mikä saattaa johtaa vakaviin
konflikteihin.
Siksi työ
työn suunnittelussa ja teknisten ratkaisujen
valitsemisessa on otettava huomioon myö
myös työ
työn
sosiaaliset ulottuvuudet. (Morgan 1997.)
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Sosiotekniset järjestelmät 2/2
Tutkimussuuntaus sai alkunsa kaivoksissa tehdyistä
tehdyistä
tutkimuksista, joissa tarkasteltiin työ
työntekijö
ntekijöiden
motivaatiotekijö
motivaatiotekijöitä
itä, ryhmien vä
välistä
listä vuorovaikutusta ja
uuden teknologian aiheuttamia muutoksia tehtä
tehtävien
jakoon, työ
työkulttuuriin sekä
sekä ryhmien rakenteeseen ja
itsesää
telyyn.
itsesäätelyyn.
Sosioteknisten jä
järjestelmien lä
lähestymistapa kehittyi
Englannissa toisen maailmansodan jä
jälkeen samaan
aikaa kun teollisuudessa omaksuttiin uusia
massatuotantoteknologioita ja tieteellisen liikkeenjohdon
tekniikoita, jotka pian loivat tarpeen vä
vähentää
hentää teollisen
rationalisoimisen negatiivisia vaikutuksia työ
työpaikoilla.
(Guillé
Guillén 1994, 238–
238–240.)
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Ihmissuhdeparadigmasta
systeemirationalismiin 1/2
Ihmissuhdekoulukunta ei tarjonnut ratkaisuja
yhä
yhä suuremmiksi kasvaneiden byrokraattisen ja
kansainvä
kansainvälisten organisaatioiden ongelmiin.
Lisä
Lisäksi ihmissuhdekoulukunnan tarjoamat
ratkaisut koettiin kalliiksi ja tehottomiksi. Jotkut
kriitikot varoittivat myö
myös liiallisen yhtenä
yhtenäisyyden
ja yhteisö
yhteisöllisyyden tavoittelun voivan johtaa
yksilö
yksilöllisyyden menettä
menettämiseen ja työ
työntekijö
ntekijöiden
keskinkertaistumiseen. Tä
Tämä vähentä
hentäisi
työ
työntekijö
ntekijöiden luovuutta keksiä
keksiä uudenlaisia
ratkaisuja. (Barley
(Barley & Kunda 1992.)
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Ihmissuhdeparadigmasta
systeemirationalismiin 2/2
Myö
Myös hyvinvointivaltoin kasvu tuotti uudenlaisia (julkisen
sektorin) organisaatioita, joiden toimintalogiikka oli
erilainen kuin kaupallisten yritysten.
Muutenkin organisaatioiden toimintaympä
toimintaympäristö
ristön
huomioimisesta ja tarkastelusta tuli keskeinen osa
organisaation toiminnan suunnittelua. (Guill
én 1994.)
(Guillé
Myö
Myös teknologian ja tietotekniikan kehitys sekä
sekä
vaatimukset aikaisempaa systemaattisemman
johtamiskoulutuksen kehittä
kehittämisestä
misestä loivat tilausta
aikaisempaa rationaalisemmille lä
lähestymistavoille.
Tilanne vaati uudenlaista, rakenteellisempaa
näkökulmaa johtamiseen. (Barley
(Barley & Kunda 1992.)
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Ihmissuhdekoulukunta
tänään
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Henkilöstöjohtaminen
Henkilö
Henkilöstö
stöjohtamisen ajatteluajattelu- ja toimintatapoihin on
sulautunut aineksia monilta eri tahoilta.
– Yhdysvalloissa teollisuuden varhaisemmissa vaiheissa
työ
työntekijö
ntekijöiden valinnasta ja kouluttamisesta huolehtivat
työ
työntekijö
ntekijöiden vä
välittö
littömät esimiehet.

Ajan myö
myötä henkilö
henkilöstö
stöhallinnolla alettiin tarkoittaa
henkilö
henkilöstö
stön valintaan ja kouluttamiseen liittyviä
liittyviä
asiantuntijatehtä
asiantuntijatehtäviä
viä.
Henkilö
Henkilöstö
stöhallinto omaksui aineksia mm.
– Hugo Münsterbergin kehittä
kehittämästä
stä henkilö
henkilöstö
stön testaamisesta
– työ
työn taloustieteen tavasta eritellä
eritellä työ
työmarkkinoiden toimintaa
– työ
työelä
elämän suhteiden tutkimuksen nä
näkemyksestä
kemyksestä toivoa
yhteistyö
yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen ja liikkeenjohdon vä
välillä
lillä.
Lähteet: Seeck 2008, Wren 2005
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Henkilöstöjohtaminen
Myö
Myös ihmissuhdekoulukunnasta siirtyi vaikutteita henkilö
henkilöstö
stöjohtamiseen,
sillä
sillä George Strauss, joka kirjoitti henkilö
henkilöstö
stöjohtamisesta, omaksui
näkemyksiä
kemyksiä Douglas McGregorilta (Wren 2005).
– Straussin ajattelulle keskeistä
keskeistä oli korostaa ammattiyhdistysliikkeen ja
liikkeenjohdon rakentavia suhteita, joihin hä
stiin ottamalla
hänen mukaansa pää
päästiin
työ
työntekijä
ntekijät mukaan yhtiö
yhtiön pää
päättöksentekoon.

Mauro F. Guillé
Guillén (1994) toteaa tarkastellessaan ihmissuhdekoulukunnan
johtamiskä
johtamiskäytä
ytäntö
ntöjen leviä
leviämistä
mistä Yhdysvalloissa, että
että kyseisten kä
käytä
ytäntö
ntöjen
omaksumiseen usein liittyi erillisten henkilö
henkilöstö
stöjohtamisen osastojen
perustaminen.
Henkilö
Henkilöstö
stöasioiden keskitetty hoitaminen oli kuitenkin alkanut ennen
ihmissuhdekoulukunnan nousua, eli ihmissuhdekoulukunta ei synnytt
synnyttänyt
erillisiä
erillisiä henkilö
henkilöstö
stöosastoja.
Se kuitenkin edesauttoi henkilö
henkilöstö
stöhallinnon eriytymistä
eriytymistä Yhdysvalloissa, sillä
sillä
19001900-luvun toisen neljä
neljänneksen aikana niiden yhtiö
yhtiöiden osuus, joissa oli
erillinen henkilö
henkilöstö
stöhallinnan osasto, nousi huomattavasti (Guillen
(Guillen 1994).
Lähteet: Seeck & Kuokkanen 2007
Copyright © Hannele Seeck
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Henkilö
Henkilöstojohtaminen ja henkilö
henkilöstö
stöhallinto
Henkilö
Henkilöstö
stöjohtamisen (human
(human resources management)
ja henkilö
henkilöstö
stöhallinnon kehityksessä
kehityksessä voi nä
nähdä
hdä
ihmissuhdekoulukunnan vaikutusta.
– Useat opin taustatausta-ajatuksista perustuvat
ihmissuhdekoulukunnan teorioille, vaikka henkilö
henkilöstö
stöjohtamisesta
puhuttaessa yhteydet ihmissuhdekoulukuntaan jää
v ätkin usein
jääv
mainitsematta.
– Suomessa Leena Pakkanen osoitti tutkimuksessaan (1981), että
että
näkemykset teollisuuden henkilö
henkilöstö
stöpolitiikasta alkoivat muuttua
19501950-luvulla tayloristisesta ihmissuhdekoulukunnan oppeja
korostaviksi.
– Kari Lilja (1987) on pitä
pitänyt 19701970-lukua Suomessa
henkilö
henkilöstö
stöhallinnon vuosikymmenenä
vuosikymmenenä.
Kuitenkin henkilö
henkilöstö
stöhallinnon tavoitteena on usein pikemminkin
rationalisoida organisaatiorakennetta kuin lisä
lisätä työ
työntekijö
ntekijöiden
viihtyvyyttä
viihtyvyyttä ja osallistumista.
Parzefall & Seeck (2009): HRM and Employee
Copyright © Hannele Seeck
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Kova ja pehmeä henkilöstöjohtaminen
Henkilö
Henkilöstö
stöjohtamisesta voidaan lö
löytää
ytää
sekä
sekä kova että
että pehmeä
pehmeä johtamisen tapa.
– Soft HRM ja Hard HRM
– Molemmat henkilö
henkilöstö
stöjohtamisen tavat
tahtovat vaikuttaa työ
työntekijö
ntekijöiden kykyihin,
asenteisiin ja kä
käyttä
yttäytymiseen, jotta ne
vastaisivat organisaation pää
määri
ä.
pääm
ääriä

Copyright © Hannele Seeck
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Pehmeä
Pehmeä henkilö
henkilöstö
stöjohtaminen
(Soft HRM)
HRM)
Pehmeä
Pehmeän henkilö
henkilöstö
stöjohtamisen perinne syntyi Harvardin
yliopistossa sekä
sekä kehitystä
kehitystä korostavan humanistisen
ajattelun parissa (Drucker
(Drucker et al 1996, Legge 1995).
Pehmessä
n
Pehmessä henkilö
henkilöstö
stöjohtamisessa työ
työntekijä
ntekijät nä
nähdää
hdään
yhtenä
yhtenä yrityksen tä
tärkeimmistä
rkeimmistä voimavaroista heidä
heidän
kykyjensä
kykyjensä, luovuutensa ja sitoutumisensa vuoksi.
– Näkökulma korostaa yksilö
yksilöiden luottamusta, sitoutumista ja
itseää
n sää
televää
ää käyttä
itseään
säätelev
yttäytymistä
ytymistä.

Pehmeä
Pehmeä henkilö
henkilöstö
stöjohtaminen oli hyvin suosittua
erityisesti Yhdysvalloissa 19801980-luvulla.
– Aiheesta julkaistiin tä
tällö
llöin myö
myös useita bestsellereiksi nousseita
kirjoja (kuten "In Search for Excellence"
Excellence" Petersiltä
Petersiltä ja
Watermanilta 1982.)
Copyright © Hannele Seeck
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Kova henkilö
henkilöstö
stöjohtaminen
(Hard HRM)
HRM)
Kovan henkilö
henkilöstö
stöjohtamisen ajattelumallissa
työ
n organisaatiolle yhtä
työntekijä
ntekijät nä
nähdää
hdään
yhtä tärkeinä
rkeinä
resursseina kuin mitkä
mitkä tahansa muutkin
resurssit.
– Tämä tarkoittaa myö
myös sitä
sitä, että
että työ
työntekijö
ntekijöitä
itä voidaan
käyttää
yttää samalla tavalla kuin muitakin resursseja.
– Muistuttaa paljon strategista henkilö
henkilöstö
stöjohtamista.
Perustuu Michiganin yliopistossa ja utilitaristisen
instrumentalismin parissa tehtyihin tutkimuksiin
(Fombrun et al. 1984 & Legge 1995).

Copyright © Hannele Seeck

Parzefall & Seeck (2009): HRM and Employee
Innovativeness: The Little We Know.
80

40

Kova henkilö
henkilöstö
stöjohtaminen
(Hard HRM)
HRM)
Kovalla henkilö
henkilöstö
stöjohtamisella on jotain yhteistä
yhteistä
myö
myös tieteellisen liikkeenjohdon kanssa, sillä
sillä
molempien nä
näkökulmien ensisijaisena
tähtä
htäimenä
imenä on organisaation maksimaalinen
tuottavuus.
Näkökulmassa korostetaan erityisesti työ
työvoiman
kustannuksia sekä
sekä työ
työvoiman joustavuutta.

Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta ja viestintä
Ihmissuhdekoulukunnan ajattelussa viestintä
n yhteisyyden
viestintä nähdää
hdään
näkökulmasta: se rakentaa ja muokkaa identiteettejä
identiteettejä. Viestinnä
Viestinnän
tehtä
n
tehtävä ei ole tiedon siirtä
siirtäminen vaan jä
jäsenyyteen, mielekkää
mielekkään
kulttuurisen maailman rakentaminen ja yllä
ylläpitä
pitäminen.
– Yhtenä
Yhtenäisyysnä
isyysnäkökulman mukaan viestintä
viestintä on todellisuuden tuottamista.

Useat ihmissuhdekoulukunnan teoreetikot vaikuttivat
organisaatioviestinnä
organisaatioviestinnän kehitykseen.
– Kurt Lewin tutki pienryhmiä
pienryhmiä ja osoitti, mikä
mikäli tahdottiin saada aikaan
muutoksia ihmisten kä
käyttä
yttäytymisessä
ytymisessä, oli osallistuva ryhmä
ryhmäkeskustelu
paljon parempi vaihtoehto kuin suostutteleva luento.
– Likert tarkasteli viestintää
viestintää yhtenä
yhtenä mittarina tutkiessaan eri
johtamismenetelmien vaikutusta moraaliin, motivaatioon, tuottavuuteen
tuottavuuteen
ja suoritukseen.
– Mayo tarkasteli viestintää
viestintää organisaatiokaavion taustaa vasten ja totesi,
että
että auktoriteettiasemassa olevat henkilö
henkilöt vaikuttavat ratkaisevasti sekä
sekä
alhaalta ylö
ltä
ä alaspä
n.
ylöspä
späin että
että ylhää
ylhäält
alaspäin kulkevaan viestintää
viestintään.
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta ja viestintä
Ihmissuhdekoulukunnan teoreetikot korostivat, että
että työ
työntekijö
ntekijöiden
pitä
pitäisi voida osallistua mahdollisimman paljon organisaation
toimintaan.
– Koska johtaja oli viestinnä
viestinnällinen linkki organisaation jä
jäsenten vä
välillä
lillä,
hänen tuli viestiä
kseen yhteistyö
viestiä edistää
edistääkseen
yhteistyötä organisaation kaikilla tasoilla
ja osissa (Kreps
(Kreps 1990).

Barnard:
Barnard: kaikille jä
järjestelmille on yhteistä
yhteistä yhteistyö
yhteistyöhalukkuus,
yhteinen tavoite ja viestintä
viestintä.
HawthorneHawthorne-tutkimukset osoittivat viestinnä
viestinnän vaikutuksen
organisaation jä
jäsenten kä
käyttä
yttäytymiseen, toivat esille työ
työntekijö
ntekijöiden
palautteen ja kommunikoinnin tä
tärkeyden sekä
sekä tunnistivat
epä
epävirallisten viestintä
viestintäkanavien olemassaolon ja vaikutuksen
organisaation jä
jäseniin.

Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta ja viestintä
Ihmissuhdekoulukunnan viestintä
viestintäkäsityksissä
sityksissä painottuu
horisontaalinen viestintä
viestintä sekä
sekä epä
epävirallinen organisaatio ja
ryhmä
ryhmäprosessit.
Ihmissuhdekoulukunta korostaa työ
työntekijö
ntekijöiden kanssa
kommunikoimista ja yksilö
yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista.
Ylö
Ylös- ja alaspä
alaspäin kulkevat viestintä
viestintäkanavat edistä
edistävät johtajan ja
alaisen vuorovaikutusta.
Epä
Epävirallisten viestintä
viestintäkanavien vä
välityksellä
lityksellä välittyvä
littyvät esimerkiksi
tiedot ryhmä
ryhmänormeista.
Pyrkii tunnistamaan työ
työntekijö
ntekijöiden tarpeet ja yksilö
yksilölliset
motivaatiotekijä
motivaatiotekijät.
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan
oppien omaksuminen
eri maissa

Ihmissuhdekoulukunta Saksassa 1/4
Saksassa ihmissuhdekoulukunnan opeilla ei ollut
juurikaan vaikutusta.
Tieteellisellä
Tieteellisellä liikkeenjohdolla oli Saksassa vahva
jalansija vielä
vielä 19501950-luvullakin, ja sille oli vaikea lö
löytää
ytää
haastajaa.
Saksassa erot johtamisoppien kannatuksessa liittyivä
liittyivät
pitkä
pitkälti eri kristinuskon suuntauksiin. Lä
Lähes kaikki
tieteellistä
tieteellistä liikkeenjohtoa kannattaneet kirjoittajat toisen
maailmansodan jä
jälkeen olivat protestantteja,
ihmissuhdekoulukuntaan identifioituvat puolestaan
katolilaisia.
Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Saksassa 2/4
Katolilaisuudella oli suuri vaikutus ihmissuhdekoulukunnan oppien
oppien
vakiinnuttamisessa Saksaan, vaikkakin tulokset jä
jäivä
ivät laihoiksi.
Osittain tä
tämä johtui siitä
siitä, etteivä
etteivät katolilaiset johtamisajattelijat
nauttineet korkeaa arvostusta Saksassa.
Toisaalta myö
myös sosiologit, joilla oli useissa maissa tä
tärkeä
rkeä aseman
ihmissuhdekoulukunnan oppien levittä
levittämisessä
misessä, olivat Saksassa
hyvin heikossa asemassa maailmansotien vä
v älillä
lillä. Vuoteen 1938
mennessä
mennessä suurin osa saksalaisista sosiologeista oli poistettu
viroistaan tai karkotettu maasta.
Toisaalta saksalaisessa sosiologian perinteessä
perinteessä konflikteja
korostava nä
näkökulma oli vahva, minkä
minkä vuoksi
ihmissuhdekoulukunnan vastaanotto oli laimeaa.

Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Saksassa 3/4
Ihmissuhdekoulukunnan huonoon
menestykseen oli kuitenkin myö
myös
työ
ö
markkinoihin
ja
ammattiliittojen
toimintaan
ty
liittyviä
liittyviä syitä
syitä.
– Ensinnä
Ensinnäkin ammattiliitot suhtautuivat
ihmissuhdekoulukuntaan nihkeä
nihkeästi ja kritisoivat sitä
sitä
pinnallisuudesta sekä
sekä siitä
siitä, ettei se tarjoa vastauksia
"todellisiin" ongelmiin.
– Samaan aikaan tieteellisen liikkeenjohdon kannatus
ammattiliittojen johtajien keskuudessa jatkui vahvana.

Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Saksassa 4/4
Saksassa uskottiin 19001900-luvun alkupuolella vahvasti työ
työntekijö
ntekijöiden
kuulemiseen ja neuvotteluihin työ
työntekijö
ntekijöiden ja työ
työntekijö
ntekijöiden
välisten ristiriitojen sovittamisessa.
– Toisaalta uudet, työ
työntekijä
ntekijäosapuolen asemaa 19501950-luvun alussa
vahvistaneet lakiuudistukset loivat otolliset olosuhteet ulkomaista
ulkomaista
tuleville yhteistyö
yhteistyötä korostaville opeille. Myö
Myös valtio edisti osaltaan
ihmissuhdekoulukunnan oppien omaksumista.
Esimerkiksi kansallinen tehostamista ajava toimielin RKW , jolla oli ollut
tärkeä
rkeä asema tieteellisen liikkeenjohdon tekniikoiden institutionalisoimisessa,
institutionalisoimisessa,
nosti toiminnassaan esiin joitakin ihmissuhdekoulukunnan ajatuksia
ajatuksia 19501950luvun alussa.

RKW kuitenkin painotti lä
lähinnä
hinnä teollisen tuotannon
"humanisoimista", eikä
eikä radikaalisti uudenlaisia tapoja jä
järjestää
rjestää
valtajä
valtajärjestelmiä
rjestelmiä ja työ
työntekijö
ntekijöiden vä
välisiä
lisiä suhteita, johon
ihmissuhdekoulukunta todella tä
tähtä
htäsi.
Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Espanjassa 1/3
Myö
Myös Espanjassa katolisen kirkon vaikutus ihmissuhdekoulukunnan
oppien omaksumisessa oli vahva, lisä
lisäksi se tuotti huomattavasti
hedelmä
hedelmällisempiä
llisempiä tuloksia kuin Saksassa. Ihmissuhteita korostava
ajattelutapa oli Espanjassa vahva diskurssi, joka nosti esiin
työ
työntekijö
ntekijöiden ongelmat.
Ihmissuhdekoulukunnan ajatukset painottuivat myö
myös työ
työnantajien
kirjoituksissa ja herä
herättelivä
ttelivät heitä
heitä ottamaan vastuuta työ
työntekijö
ntekijöiden
hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä
én 1994.)
viihtyvyydestä. (Guill
(Guillé
Guillé
Guillén (1994, 183–
183–195) osoittaa useita syitä
syitä
ihmissuhdekoulukunnan ajatusten positiivisen vastaanotolle
Espanjassa.

Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Espanjassa 2/3
Uudet ajatukset rantautuivat Espanjaan 19501950-luvun
aikana, jolloin Espanjassa elettiin talouden
vapauttamisen ja nopean talouskasvun aikaa. Espanja
alkoi myö
myös taas avautua toisen maailmansodan
myllerrysten jä
jälkeen kohti lä
länttä
nttä ja liittyi vihdoin
teollistuneiden maiden joukkoon.
Talouden ja tuotannon muutokset aiheuttivat kuitenkin
lakkoilua ja muita konflikteja työ
työelä
elämässä
ssä. Työ
Työläisiä
isiä ei
uudessa, kansainvä
kansainvälisesti avoimemmassa asemassa
voinut enää
enää taltuttaa pakkokeinoin, vaan sen
sovittelemiseksi oli lö
löydettä
ydettävä uusia vaihtoehtoja. Tä
Tämä
loi tilausta ihmissuhdekoulukunnan oppien positiiviselle
vastaanotolle.
Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck

91

Ihmissuhdekoulukunta Espanjassa 3/3
Myö
Myös Espanjassa vahvana vaikuttavan liberaalihumanistisen
ajatteluperinteen piirissä
piirissä promotoitiin ihmissuhdekoulukunnan
ajatuksia, akateemisista piireistä
piireistä niiden leviä
leviämistä
mistä edistivä
edistivät
sosiologit ja psykologit, jotka kä
käsittelivä
sittelivät uusia, Yhdysvalloista
omaksuttuja ajatuksia opetuksessaan.
Ihmissuhdekoulukunnan opit saivat kannatusta myö
myös ammattiliitoilta
ja valtiolta 19501950-luvun puolivä
puolivälistä
listä lähtien.
Vaikka ihmissuhdekoulukunnan ajatusten kannatus oli Espanjassa
vahva, oppien toteutus jä
jäi Guillé
Guillénin (1994) mukaan varsin
vähäiseksi: tekniikoita otettiin kä
n ainoastaan muutamissa
käyttöö
yttöön
suurissa yrityksissä
yrityksissä.
Keskeinen syy tä
tähän lienee espanjalaisten yritysten matala
byrokratisoitumisen taso, minkä
minkä vuoksi organisaatioissa ei ollut
resursseja uusien tekniikoiden kä
nottoon (Guill
én 1994, 198–
käyttöö
yttöönottoon
(Guillé
198–
199).
Lähteet: Guillén 1994, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta IsoIso-Britanniassa 1/2
IsollaIsolla-Britannialla oli Yhdysvaltain ohella paljon vaikutusta
ihmissuhdekoulukunnan paradigman muotoilemisessa. Oppien
hyvä
notto sujui siellä
hyväksyminen ja kä
käyttöö
yttöönotto
siellä varsin mutkattomasti, sillä
sillä sen
tarjoamille ratkaisuille oli sosiaalinen tilaus työ
työelä
eläm ässä
ssä.
19301930-luvun lama oli Britanniassa rajumpi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa ja
Saksassa, mutta sitä
sitä seuraava talouskasvu vakaampaa kuin useissa
muissa maissa. Työ
Työelä
elämä oli sopuisaa, mutta ammattiliittojen kasvava
voima pakotti työ
työnantajat kuuntelemaan työ
työntekijö
ntekijöiden vaatimuksia ja
hakemaan heiltä
heiltä oikeutuksen toiminnalleen.
Vakaissa oloissa työ
työelä
elämä sujuikin ilman ristiriitoja 19501950-luvun puoleenvä
puoleenväliin
saakka. Siitä
Siitä lähtien lakkoja ja muita konflikteja alkoi kuitenkin ilmetä
ilmetä.
(Guillé
Guillén 1994, 227227-229.)
Konfliktien riskin lisä
lisäksi organisaatioiden byrokratisoituminen ja tuotannon
rajoitukset vaativat uudenlaisia, työ
työntekijö
ntekijöiden hyvinvointia korostavia
ratkaisuja johtamiseen. Myö
Myös intellektuaalinen ilmapiiri oli
ihmissuhdekoulukunnalle suotuisa, mikä
mikä puolestaan vaikutti osaltaan myö
myös
sosiaalitieteiden kehitykseen.
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta IsoIso-Britanniassa 2/2
Toisen maailmansodan jä
jälkeen IsonIson-Britannian johtava sosiaalitieteellinen
tutkimuslaitos oli vuonna 1946 perustettu Tavistock Institute of Human
Relations,
n myö
Relations, joka oli nimeää
nimeään
myöden omistautunut ihmissuhdekoulukunnan
inspiroimalle tutkimukselle.
TavistockTavistock-instituutissa ihmissuhdekoulukunnasta luotiin oma versio, joka
poikkesi jonkin verran yhdysvaltalaisesta ajattelusta. Esimerkiksi
Esimerkiksi
sosiotekniset systeemit kehitettiin Tavistockén 1994,
Tavistock-instituutissa.
instituutissa. (Guill
(Guillé
230–
230–240.)
Britanniassa ihmissuhdekoulukunnan opit ja tekniikoiden kä
notto saivat
käyttöö
yttöönotto
kannatusta useilta eri suunnilta: työ
työnantajilta, työ
työntekijö
ntekijöiltä
iltä, ammattiliitoilta ja
valtiolta.
Siten IsonIson-Britannian tilanne muistutti pitkä
pitkälti Espanjaa sillä
sillä erotuksella, että
että
isobritannialaisten yritysten byrokratisoitumisen aste oli huomattavasti
huomattavasti
pidemmä
pidemmällä
llä kuin espanjalaisten, minkä
minkä vuoksi ihmissuhdekoulukunnan
tekniikoiden kä
notto oli Isossakäyttöö
yttöönotto
Isossa-Britanniassa huomattavasti
tehokkaampaa. (Guill
én 1994, 227.)
(Guillé
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta
Suomessa

Ihmissuhdekoulukunnan oppien
omaksuminen Suomessa
Tutkimuksessa tarkasteltiin, millä
millä tavoin
artikkelitietokannoissa (erityisesti Social Science
Citations Indexissä
Indexissä) viitattiin ihmissuhdekoulukunnan
keskeisiin teoreetikkoihin.
Löydö
ydöksiä
ksiä verrattiin suomalaisesta lä
lähdeaineistosta tehtyyn
bibliometriseen analyysiin sekä
sekä kirjallisuuskatsaukseen.
Suomeen sijoittuvan analyysin pohjana kä
käytettiin FennicaFennica- ja ArtoArtotietokantoja.

Oheiset tulokset antavat kuvan siitä
siitä, miten
akateemisessa tutkimuksessa ollaan viitattu
ihmissuhdekoulukunnan edustajiin:

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.

Copyright © Hannele Seeck
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Figure 1. Total number of citations to the seminal
works of the human relations school 1956-2005
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Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Figure 2. Number of articles in SSCI referring to the
works of the seminal theorists according to author
1956-2005 (n=15 747)
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Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Ihmissuhdekoulukunnan oppien
omaksuminen Suomessa
Suomalaista lä
lähdeaineistoa analysoitaessa
havaittiin, että
ä
ett Suomessa on kirjoitettu
ihmissuhdekoulukunnasta vain hyvin vä
vähän.
– Esimerkiksi hakusanoilla "human relations
movement" ei tietokannoista artikkeita sen enempää
enempää
suomeksi kuin englanniksikaan.
englanniksikaan.
– Samoin haut keskeisten teoreetikkojen nimillä
nimillä
tuottivat vain muutamia osumia.
osumia.
– Sitä
Sitä vastoin henkilö
henkilöstö
stöhallintoon,
hallintoon,
henkilö
henkilöstö
stöjohtamiseen ja HRMHRM-liikkeeseen liittyvä
liittyvät
hakusanat antoivat satoja osumia.
osumia. Myö
Myös työ
työetiikka,
etiikka,
työ
työmotivaatio ja työ
työhyvinvointi olivat hyvin
edustettuina suomalaisissa tietokannoissa.
tietokannoissa.
Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Ihmissuhdekoulukunnan oppien
omaksuminen Suomessa
Ihmissuhdekoulukunnan oppeja omaksuttiin Suomessa
hyvin hitaasti
– Opit nähtiin enemmä
enemmänkin vaihtoehtoisena lähestymistapana
tieteellisen liikkeenjohdon rinnalla,
rinnalla, joka oli hyvin suosittu
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.
lkeen.
– Ihmissuhdekoulukunnalla ei ollut Suomessa puolellaan yhtä
yhtä
merkittä
merkittäviä
viä suomalaisia kannattajia kuin tieteellisellä
tieteellisellä
liikeenjohdolla.
liikeenjohdolla.
Ihmissuhdekoulukunnan klassikkokirjoja ei myö
n suomennettu
myöskää
skään
tai tutkittu yhtä
yhtä paljon kuin tieteellisen liikkeenjohdon vastaavia
teoksia.
teoksia.
On hyvin mahdollista,
mahdollista, että
että hyvin välineellinen suhtautuminen
työ
rit kehittivä
työntekijö
ntekijöihin johtuu siitä
siitä, että
että insinöö
insinöörit
kehittivät Suomessa
liikeenjohtoa hyvin rationaaliseen suuntaan,
suuntaan, ja jossa teknistä
teknistä kieltä
kieltä
käytettiin apuna myö
myös työ
työn johdossa.
johdossa.
Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Ihmissuhdekoulukunnan oppien
omaksuminen Suomessa
Miksi tieteellinen liikkeenjohto säilytti Suomessa asemansa
ihmissuhdekoulukunnan rinnalla?
rinnalla?
Suomi teollistui verrattain myö
myöhään
ään.
Suomalainen teollisuus oli keskittynyt teknisille aloille,
aloille, kuten
alkutuotantoon ja metsä
rit johtivat suurinta
metsäteollisuuteen.
teollisuuteen. Insinöö
Insinöörit
osaa suomalaisista työ
työpaikoista,
paikoista, ja heidä
heidän koulutuksensa ei
oletettavasti ollut suosinut ihmissuhdekoulukunnan oppeja
(Heikkinen & Hoffman, 1982).
19001900-luvun alussa psykologia oli myö
myös hyvin nuori tieteenala
Suomessa.
Suomessa.
Ihmissuhdekoulukunnalla ei ollut myö
n puolellaan yhtä
myöskää
skään
yhtä
voimakasta,
voimakasta, eri instituutioilta ja valtiolta saatua tukea kuin
tieteellisellä
tieteellisellä liikkeenjohdolla.
liikkeenjohdolla.
Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Ihmissuhdekoulukunnan oppien
omaksuminen Suomessa
Psykologista lähestymistapaa korostavat johtamisteoriat alkoivat
saada Suomessa jalansijaa 19001900-luvun puolessavä
puolessavälissä
lissä.
Psykologian osastot perustettiin esimerkiksi Työ
Työterveyslaitokseen
(per. 1951) sekä
sekä Teknilliseen korkeakouluun (perustettu 1946).
Samaan aikaan perustettiin myö
myös useita johtamisopetusta antavia
laitoksia.
laitoksia. (Rastor
(Rastor,, Lifim,ja Johtamistaidon opisto)
opisto)
Ihmissuhdekoulukunnan opit ovat yhä
yhä Suomessa keskeisessä
keskeisessä
asemassa.
asemassa. Opit ovat vakiinnuttaneet paikkansa myö
myös suomalaisen
liikkeenjohdon retoriikassa.
retoriikassa.

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2009): Adoption and legacy of the human
relations school in Finland: an international comparison.
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Ihmissuhdekoulukunta Suomessa
Tarkastelemme, kuinka ihmissuhdekoulukunta
näkyy…
kyy…
– Klassikkojen kää
ntä
ämisessä
käänt
misessä suomen kielelle
– Suomen metsä
metsä- ja metalliteollisuuden
vuosikatsauspuheessa 1980–
1980–2005
– Suomalaisissa johtamislehdissä
johtamislehdissä ja –kirjallisuudessa
1921–
1921–2006
– MetalliMetalli- ja metsä
metsäteollisuuden henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä
1930–
1930–2006
– Akateemisessa johtamisopetuksessa 1960–
1960–2007
– Suomalaisessa tutkimusrahoituksessa vuosina 1937–
1937–
2007
– Suomalaisissa hallitusohjelmissa 1917–
1917–2007
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:

52

Ihmissuhdekoulukunnan
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:

Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta Suomen metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden yritysten vuosikatsauspuheita
vuosina 1980–
1980–2005.
– Tarkoituksena analysoida ja vertailla viiden johtamisopin kä
käyttöä
yttöä
konsernien vuosikertomuspuheessa.
– Aineisto analysoitiin laadullisen sisä
sisällö
llönanalyysin menetelmillä
menetelmillä.

Ihmissuhdekoulukuntaa kuvasivat tutkimuksessa esim.
– puuttuminen erityisesti alhaiseen työ
työmoraaliin, työ
työn
monotonisuuteen, poissaoloihin ja henkilö
henkilökunnan vaihtuvuuteen
– halu rikastaa ja vuorotella työ
työtä
– hierarkian vä
välttä
lttäminen johtamisessa
– kommunikaation ja osallistumisen korostaminen johtamisessa
– työ
työn tekeminen pienryhmissä
pienryhmissä tai
– halu palkita työ
työntekijä
ntekijä erityisesti palkalla ja bonuksilla
Lähde: Seeck & Eräkivi (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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53

Ihmissuhdekoulukunta Suomen metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

Ihmissuhdekoulukunnan opit olivat
käytetyimpiä
ytetyimpiä johtamisoppeja 19801980luvun vuosikatsauspuheissa.

Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat
(yhteensä)
35

Ihmissuhdekoulukunnan opit
30
näyttä
yttävät olleen kä
käytö
ytössä
ssä metsä
metsäja metalliteollisuuden
25
vuosikatsauspuheessa yllä
yllättä
ttävän
myö
myöhään
ään useisiin muihin maihin %- 20
verrattuna.
15
Ihmissuhdekoulukunnan oppien
käyttö
yttö vuosikatsauspuheissa
vähenee 20002000-luvulle tultaessa.

TL
IK
RA
KU
IN

10
5
0
1980

1990

2000

vuosikymmen

Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisissa
johtamislehdissä
johtamislehdissä ja –kirjallisuudessa 1921–
1921–2006
Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä
sitä, milloin eri johtamisparadigmoja on kä
käsitelty
suomalaisissa johtamisalan ja liiketalouden yleislehdissä
yleislehdissä sekä
sekä tieteellisissä
tieteellisissä
lehdissä
lehdissä, ja miten paradigmoista on nä
näissä
issä lehdissä
lehdissä kirjoitettu.
Aineistoksi valikoitui kuusi lehteä
lehteä. Niistä
Niistä neljä
neljä oli johtamisalan yleislehtiä
yleislehtiä:
Tehostaja, Teollisuuslehti, Kehittyvä
Kehittyvä liikkeenjohto ja Fakta.
Fakta. Lisä
Lisäksi
tutkimuksessa oli mukana kaksi tieteellistä
tieteellistä lehteä
lehteä: Liiketaloudellinen
aikakauskirja ja Hallinnon tutkimus.
tutkimus.
– Analyysimenetelmä
Analyysimenetelmänä määr
äär ällinen ja laadullinen sisä
sis ällö
llön analyysi

Kunkin kuuden lehden jokaiselta ilmestymisvuosikymmeneltä
ilmestymisvuosikymmeneltä valittiin
satunnaisotannalla neljä
neljä vuotta. Jokaisesta valitusta vuosikerrasta valittiin
satunnaisotannalla yksi lehti, joka luettiin kokonaan.
Jokainen artikkeli luokiteltiin yhteen viidestä
viidestä tarkasteltavasta
johtamisparadigmasta tai kategoriaan "muu".

Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008) – Management Paradigms in Finland: their
manifestation in Finnish business journals and literature between 1921 and 2006
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisissa
johtamislehdissä
johtamislehdissä ja –kirjallisuudessa 1921–
1921–2006
Ihmissuhdekoulukunnan vaikutus nä
näkyy johtamisalan lehdissä
lehdissä ensimmä
ensimmäisen
kerran joissakin yksittä
yksittäisissä
isissä artikkeleissa jo 19301930-luvulla, mutta
systemaattisemmin se ilmenee vasta 19401940-luvulta lä
lähtien ja jatkuu sen
jälkeen varsin tasaisena tarkastellun ajanjakson loppuun asti.
Ihmissuhdekoulukuntaa kä
käsittelevien artikkelien osuus on kuitenkin koko
ajan pieni, enimmillää
n 21 prosenttia tarkasteltujen artikkelien
enimmillään
kokonaismää
kokonaismäärrästä
stä.
Siten se ei missää
n vaiheessa nouse vallitsevaksi diskurssiksi
missään
liikkeenjohtoa kä
käsittelevissä
sittelevissä lehdissä
lehdissä, vaan vaikuttaa pikemminkin
sivuroolissa.
Ihmissuhdekoulukunta on kuitenkin sä
säilynyt keskusteluissa
tarkasteluajanjakson loppuun asti. Tä
Tässä
ssä mielessä
mielessä ihmissuhdekoulukunnan
perintö
n vaiheessa ole
perintö näyttää
yttää olevan varsin merkittä
merkittävä, vaikkei se missää
missään
ollut vallitseva paradigma suomalaisessa johtamiskeskustelussa.
Lähde: Seeck & Kuokkanen (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta metallimetalli- ja
metsä
metsäteollisuuden henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä 1930–
1930–2006
Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten johtamisparadigmojen
näkymistä
kymistä metsä
metsä- ja metalliteollisuuden henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä
– Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmä sekä
sekä kvantitatiivinen että
että kvalitatiivinen
– Tulosten mukaan normatiiviset paradigmat (kuten
ihmissuhdekoulukunta ja organisaatiokulttuuri) ovat henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä
esillä
esillä rationaalisia paradigmoja enemmä
enemmän.

Ihmissuhdekoulukunnan opit nä
näkyvä
kyvät lehdissä
lehdissä tasaisesti aina 19401940luvulta viimeisimpiin tutkittuihin lehtiin asti.
– Ihmissuhdekoulukunnan oppeja kä
käytettiin lehdissä
lehdissä eniten erityisesti
19701970- ja 19801980-luvulla, mutta ero muihin johtamisparadigmoihin on
kuitenkin pieni.
– 19701970-luvulla ihmissuhdekoulukunta nä
näkyy erityisesti mielipidekyselyissä
mielipidekyselyissä
ja teollisuuden sisä
sisäisissä
isissä demokratiavaatimuksissa.
Lähde: Kuokkanen, Laakso, Seeck (2008) – Management Paradigms
in Personnel Magazines of the Finnish Metal and Forest Industries

Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta akateemisessa
johtamisopetuksessa 1960–
1960–2007
Tutkimuksessa analysoitiin opintoopinto-oppaista lö
löytyviä
ytyviä
kurssivaatimusten ja –kirjallisuuden kuvauksia.
– Myö
Myös yksittä
yksittäisten kurssien sisä
sisällö
llöt huomioitiin kolmen vuoden
välein vuosina 1980–
1980–2007.

Tarkasteltuihin oppilaitoksiin kuuluivat Helsingin
kauppakorkeakoulu, Hanken,
Hanken, Turun kauppakorkeakoulu,
Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen
yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto ja Vaasan
yliopisto.
Arvioitaessa sitä
sitä, mitä
mitä liikeenjohtoliikeenjohto-oppia esim.
yksittä
yksittäinen kurssi edusti, kä
käytettiin apuna edellä
edellä
esitettyjä
esitettyjä malleja oppien erilaisista retorisista keinoista.
Lähde: Seeck & Laakso (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta akateemisessa
johtamisopetuksessa 1960–
1960–2007
Ihmissuhdekoulukunnan oppien omaksuminen
johtamisopetuksessa vaihtelee paljon yliopistoittain.
– Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulussa työ
työn psykologiset ja
sosiaaliset nä
näkökulmat, henkilö
henkilöstö
stöhallinto sekä
sekä motivaatio
näkyivä
kyivät voimakkaasti kurssikirjallisuudessa aina 19901990-luvun
alkuun asti.
– Sitä
Sitä vastoin Tampereen yliopistolla rakenneanalyysi oli
ihmissuhdekoulukuntaa suositumpi oppi.
– Tutkimuksen mukaan ihmissuhdekoulukunnan kurssitarjonta on
kasvanut jonkin verran vuosina 1980–
1980–2007.
– Vuodesta 1995 lä
lähtien ihmissuhdekoulukunnan oppeja
sisä
sisältä
ltävien kurssien mää
määrrä pysyy suhteellisen vakiona, mutta
samaan aikaan ihmissuhdekoulukunnan opit sijoittuvat entistä
entistä
useammin kurssien pää
aiheiden sisä
pääaiheiden
sisältö
ltökuvauksiin.
Lähde: Seeck & Laakso (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Paradigms used in main subject descriptions
1980–
1980–2004, all schools
30

25

25
24

24
22
21

21

20
Scientific Management
18

18
17
15

15

15

13

Human Resource Management

12
10

Organizational Culture
Innovation

14

10

Human Relations
Structural Analysis

16

12

Strategic Management

10

10

9
8

8

8

7

8

8

7
6

6

6

6

5

5

5

5

4
2

1980

3

3

2

2

1

1

0

0

2

0

0

3
1

1983

1986

3
2
0

1989

1992

1995

2

0
1998

2001

2004

Lähde: Seeck & Laakso (2008) – Adoption of Managerial ideologies in Finnish academic
management education 1960–2007
Copyright © Hannele Seeck
113

Ihmissuhdekoulukunta suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937–
1937–2007
Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten rahoittajien myö
myöntä
ntämiä
miä
apurahoja eri johtamisparadigmoja kä
käsitteleville tutkimuksille ja
väitö
itöskirjatö
skirjatöille.
Tutkimuksen kulku
– Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista sisä
sisältö
ltöanalyysiä
analyysiä.
– Tutkimus toteutettiin analysoimalla kuuden suomalaisen sää
tiö
ön jakamia
sääti
apurahoja vuosina 19371937-1970.
Apurahalaitoksista kaksi oli julkista ja kuusi yksityistä
yksityistä.

– Johtamisoppeja koskevat tutkimukset valittiin listoista, joissa oli lueteltu
apurahan saajat aiheineen.
Etsittiin erityisesti vä
väitö
itöskirjoja ja akateemisissa laitoksissa tehtyjä
tehtyjä
tutkimusprojekteja.
Esimerkiksi konferenssimatkoihin, kää
nnö
ös- tai painatuskuluihin saadut
käänn
apurahat eivä
eivät kuuluneet tutkimusotantaan.
työ
työhön valikoitui mukaan yhteensä
yhteensä yli 800 erilaista projektia
Löydetyt apurahahakemukset luettiin lä
läpi, ja nä
näistä
istä katsottiin mitä
mitä
liikkeenjohdollista oppia ne tukivat.
Lähde: Seeck & Laakso (2008): The Adoption of Management Paradigms in
Finnish Management Research 19371937-2007
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937–
1937–2007
Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
100 %

80 %

Scientific management

60 %

Human relations
Structural analysis
Organizational culture
Innovation theories
Human resource management
Strategic management

40 %

20 %

0%
1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2007

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937–
1937–2007
Ihmissuhdekoulukuntaan osuus kaikesta johtamista
koskevasta tutkimuksesta väheni 19701970-luvulta 19901990luvulle.
luvulle. Tämän jälkeen ihmissuhdekoulukunnan osuus
kaikesta tutkimuksesta kasvoi.
kasvoi.
Tutkimus tukee johtamislehtiä
johtamislehtiä ja –kirjallisuutta
tutkittaessa saatuja johtopää
johtopäättöksiä
ksiä:
ihmissuhdekoulukunnalla on ollut Suomessa merkittä
merkittävä
rooli.
rooli. Tämä rooli on merkittä
merkittävä yhä
yhä tänä päivä
ivänä.

Lähde: Seeck & Laakso (2008)
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 19171917-2007
Aineistona olivat kaikki Suomen hallitusohjelmat vuosilta 1917–
1917–
2007.
Hallitusohjelmat on luettu kahteen kertaan ja niistä
niistä on poimittu kaikki
johtamisparadigmoihin liittyviä
liittyviä teemoja kä
käsittelevä
sittelevät kohdat, jotka on
ryhmitelty ja laskettu paradigmoittain.
– Useimmissa virkamieshallitusten ohjelmissa ei ollut kannanottoja
tarkastelemiimme paradigmoihin. Muutenkin ne vä
välttivä
lttivät vahvoja
suunnanmuutoksia todeten usein "katsovansa tehtä
tehtäväkseen jatkaa
edellisten hallitusten työ
työtä".
kuvaajia piirtä
piirtäessä
essä virkamieshallitukset jä
jätettiin pois taulukoista silloin,
kun niiden ohjelmissa ei ollut lainkaan mainintoja
johtamisparadigmoista.

Joinakin vuosina hallitus muuttui kaksi tai jopa kolme (v. 1944)
kertaa. Kuvia piirtä
piirtäessä
essä niiltä
niiltä vuosilta, joilla hallitus on vaihtunut
kahdesti (tai kolmesti), on valittu se hallitus, joka on toiminut
toiminut
pitempää
n.
pitempään.
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 19171917-2007
Hallitusohjelmien pituus on kasvanut huomattavasti.
19601960-luvulle asti ne olivat yleensä
yleensä vain 1–
1–2-sivuisia,
mutta sen jä
jälkeen ne ovat pidentyneet. 19801980-luvun
lopusta lä
lähtien ne alkoivat olla noin kymmenensivuisia ja
20002000-luvun alussa hallitusohjelmat ovat paisuneet 50–
50–
8080-sivuisiksi.
Analyysissä
Analyysissä on kä
käytetty johtamisparadigmoja koskevien
tekstikatkelmien absoluuttisia mää
riä
ä. Taulukkoa
määri
tarkastellessa onkin hyvä
ä
muistaa,
että
hyv
että
johtamisparadigmojen lisää
ntyminen hallitusohjelmissa
lisääntyminen
liittyy paljolti hallitusohjelmien pituuden kasvuun.
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunta suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 1917-2007
10

9

8

7

6

Teollinen parant aminen

5

Tiet eellinen liikkeenjoht o
Ihmissuhdek ouluk unt a
4

Rak ennet eoriat
Kult t uurit eor iat
Innov aat iot eoriat

3

2

1

0

1948

1953

1958

1963

1968

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

* Ihmissuhdekoulukuntaan liittyviä tunnusmerkkejä ei löydy hallitusohjelmista ennen vuotta 1948.

Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Ihmissuhdekoulukunnan
pioneerit Suomessa

60

Ihmissuhdekoulukunta Suomessa
Suomeen ihmissuhdekoulukunnan opit ovat
tulleet viiveellä
viiveellä.
Opin keskeistä
nnetty
keskeistä kirjallisuutta ei ole kää
käännetty
lainkaan suomeksi.
Ari Vää
näsen (2006) mukaan yritystoiminta
Vään
perustui Suomessa vielä
vielä sotien jä
jälkeen
autoritää
riseen johtamiseen.
autoritääriseen
– Erillisiä
Erillisiä henkilö
henkilöstö
stön hyvinvointia parantavia
toimenpiteitä
toimenpiteitä ei kaivattu, sillä
sillä talouskasvu ja
hyvinvoinnin lisää
ntyminen yllä
lisääntyminen
ylläpitivä
pitivät työ
työmotivaatiota.
Copyright © Hannele Seeck

121

Ihmissuhdekoulukunta Suomessa
19601960-luvulta lä
lähtien ihmissuhdekoulukunnan opit alkoivat kuitenkin
vaikuttaa myö
myös Suomessa.
– Kiinnostus työ
työntekijö
ntekijöiden henkiseen hyvinvointiin kasvoi myö
myös
yrityksissä
yrityksissä, joissa tä
tähän asti oli seurattu lä
lähinnä
hinnä työ
työn fyysisiä
fyysisiä rasituksia.

Muutos heijastelee osittain suomalaisen elinkeinorakenteen
muutosta. 19601960-luvulta lä
lähtien entistä
entistä suurempi osa työ
työpaikoista oli
palveluammateissa.
– Työ
Työn sisä
sisällö
llön muuttuminen lö
löi tilausta uudenlaiselle, psykologisia
tekijö
tekijöitä
itä painottavammalle lä
lähestymistavalle myö
myös johtamisessa.
(Vää
nänen 2006, 27.)
(Vään

Ihmissuhdekoulukunnan vaikutteita voi Suomessa nä
nähdä
hdä useissakin
erilaisissa työ
työelä
elämän suuntauksissa.
– Keskeisiä
Keskeisiä ovat ainakin työ
työpsykologian institutionalisoituminen sekä
sekä
henkilö
henkilöstö
stöhallinnon vakiintuminen yritysten sisä
sisällä
llä omaksi johtamisen
alakseen.
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Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa
Nimi

Asema/t

Keskeiset
kirjoitukset

Vaikutteet

Akseli
Rafael Kurki
1880–1951

Kasvatus- ja opetusopin
dosentti, Venäjän kielen
lehtori

Tekniikka ja kulttuuri
sekä työntekijäin
sielunelämä (1936)

Kasvatusoppi,
saksalainen
psykotekniikka,
teknologinen optimismi

V. A.
Niininen

Kansakouluntarkastaja,
kansakoulun
opetussuunnitelmakomitean
jäsen, kunnallispoliitikko

Sielutieteelliset ja
kasvatusopilliset
näkökohdat
työnjohdossa (1942)

Ruotsin työnjohtoopiston kautta
omaksutut
ihmissuhdekoulukunna
n vaikutteet

Ohto Oksala
1905–1984

VR:n psykoteknillisen
laboratorion johtaja,
työpsykologian ja työnjohtoopin professori (TKK),
Työterveyslaitoksen
psykologian osaston johtaja

Työn psykologia (1948)

Ihmissuhdekoulukunta,
taylorismi, saksalainen
psykotekniikka

Lähteet: Kuokkanen & Seeck 2008, Seeck 2008
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Bernhard Wuolle toi psykotekniikan Suomeen
Bernhard Wuolle oli vuosisadan alun
rationalisointiliikkeen tä
tärkeimpiä
rkeimpiä hahmoja, mutta vaikutti
myö
myös psykologisemman johtamisotteen saapumiseen
Suomeen.
Hugo Münsterbergin tutkimuksiin tutustunut Wuolle
kutsui saksalaisen professori W. Moeden luennoimaan
Helsinkiin psykotekniikan perusteista vuonna 1920.
Suomessa psykotekniikka oli kiinteä
kiinteässä
ssä yhteydessä
yhteydessä
rationalisointiin, sillä
ä
sen
tarkoituksena
oli
lö
ö
ytää
ää
sill
l yt oikeat ja
soveltuvat työ
työntekijä
ntekijät oikeille paikoille.
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Psykotekniikka Suomessa 19001900-luvun alussa
Uutta tieteelliseen liikkeenjohtoon nä
nähden
psykotekniikassa oli se, että
että työ
työntekijö
ntekijöiden soveltuvuutta
arvioitiin aikaisempaa enemmä
enemmän psyykkisten, ei
ainoastaan fyysisten ominaisuuksien perusteella.
Tällaiselle menetelmä
menetelmälle oltiin vastaanottavaisia
sisä
sisällissodan jä
jälkeisessä
lkeisessä poliittisesti herkä
herkässä
ssä
tilanteessa.
Moeden luennot herä
herättivä
ttivät kiinnostusta, mikä
mikä puolestaan
rohkaisi Wuolletta perustamaan Suomen ensimmä
ensimmäisen
psykoteknillisen laboratorion. Se rakennettiin VR:n
alaisuuteen, ja sen malli omaksuttiin Saksasta.
(Michelsen 2001)
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Väinö Valkola keskusteli työntekijöiden
väsymyksestä
Työ
Työntekijö
ntekijöiden valinnan lisä
lisäksi uutta psykologista
lähestymistapaa kä
käytettiin myö
myös työ
työntekijö
ntekijöiden
väsymystä
symystä koskevassa keskustelussa 19201920-luvulta
lähtien.
Väino Valkolan keskeinen teos: Työ
Työ ja vä
väsymys
teollisuudessa (1943):
”Harkittaessa miten työ
työ saataisiin
tarkoituksenmukaisimmin hyö
hyödyttä
dyttämään
ään tuotantoa, ei
riitä
riitä matemaattisten arvojen huomiointi, vaan on yhtä
yhtä
paljon tarkattava itseää
n työ
itseään
työn suorittajaa ja niitä
niitä
reaktioita, joista hä
hänen työ
työpanoksensa suuresti riippuu.”
riippuu.”
(Valkola 1943)
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Väinö
inö Valkola:
Psykologia rationalisoinnin työ
työkaluna
Valkolan kirjoitti hyvä
hyväksyvä
ksyvästi tieteellisen liikkeenjohdon
harjoittamasta aikatutkimuksesta,
aikatutkimuksesta, mutta käsittelee
toisaalta esimerkiksi sitä
sitä, miten työ
työntekijö
ntekijöiden
tehokkuuteen vaikuttaa se, että
että he tietä
tietävät työ
työnjohtajan
näkevä
kevän vaivaa työ
työolojen parantamiseen.
parantamiseen.
Valkolan vaikutteet tulivat Ruotsista ja etenkin Saksasta.
Väsymyksen ehkä
ehkäisyn nä
nähtiin 19401940-luvulla yhä
yhä olevan
suorassa yhteydessä
yhteydessä työ
työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen,
ja psykologian soveltaminen nä
nähtiin
johtamiskeskustelussa edelleen pikemminkin
rationalisoinnin työ
työkaluna kuin mahdollisuutena
työ
miseen.
työntekijö
ntekijöiden viihtyvyyden lisää
lisäämiseen.
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Aksel Rafael Kurki (1880–1951)
Ihmisystä
Ihmisystäv ällisen psykologisen johtamistavan puolestapuhuja.
puolestapuhuja.
Kurki kirjoitti paljon kasvatuksesta,
kasvatuksesta, kurinpidosta ja koulutuksesta,
koulutuksesta,
mutta myö
myös ammatinvalinnasta ja psykologian soveltamisesta
työ
työelä
elämään
ään.
Kurjen vaikutteisiin voi lukea psykotekniikan, erityisesti Münsterbergin
ja useiden muiden saksalaisten tutkimukset.
Keskeinen teos Tekniikka ja kulttuuri sekä
sekä työ
työntekijä
ntekijäin sielunelä
sielunelämä
(1936).
(1936).
Kurki analysoi teoksessaan tekniikan kehitystä
kehitystä ja sen vaikutusta
ihmiseen.
Kurki kä
käsitteli monipuolisesti psykologista työ
työntutkimusta, mutta
hänen nä
näkemyksensä
kemyksensä psykologian kä
käytö
ytöstä
stä työ
työnjä
njärjestä
rjestämisessä
misessä ei
ollut yhtä
yhtä vahvasti sidoksissa tehostamiseen kuin Valkolan kirjassa.
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Aksel Rafael Kurki (II)
Vaikka Kurki suhtautui tekniikan edistysaskeliin innostuneesti, hän
kritisoi tayloristisen jä
järjestelmä
rjestelmän monotonisuutta, sen työ
työtä
köyhdyttä
yhdyttävää vaikutusta sekä
sekä tieteellisen liikkeenjohdon tapaa
ymmä
ymmärtää
rtää työ
työntekijä
ntekijä pelkkä
pelkkänä mekaanisen prosessin osana.
“Ja kuten olemme nähneet,
hneet, menee johdonmukainen taylorismi tässä
ssä
suhteessa niin pitkä
pitkälle,
lle, että
että se tarkoin määr
äärää työ
työläiselle jokaisen
erityisen työ
työliikkeen aina osasenttimetreissä
osasenttimetreissä ja osasekunneissa eikä
eikä
salli lyhyintä
lyhyintäkään
ään lepohetkeä
lepohetkeä ilman nimenomaista määr
ääräystä
ystä. Tämä
merkitsee ajatuskykyisen työ
työläisen alentamista pelkä
pelkäksi
"koneensyö
koneensyöttä
ttäjäksi",
ksi", vielä
vieläpä suorastaan koneeksi.
koneeksi. Taylorin
menetelmä
menetelmän perusteena näyttää
yttää olevankin sellainen
maailmankatsomus,
maailmankatsomus, että
että maailmassa on muutamia harvoja yliyliihmisiä
ihmisiä ja suuri joukko sellaisia olentoja,
olentoja, jotka kaitselmus on
määr
äärännyt olemaan työ
työnorjina.
norjina.” (Kurki 1936, 44–
44–45)
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Kurjen johtamisperiaatteita
Taylorin ajatuksia ei Kurjen mukaan voinut soveltaa Suomen oloissa
oloissa
sellaisenaan. Tieteellisen liikkeenjohdon tä
täydennykseksi Kurki tarjosi
psykotekniikkaa, joka huomio työ
työn vaikutukset kokonaisvaltaisemmin.
Myö
Myös ihmissuhdekoulukunnan vaalima työ
työviihtyvyys oli Kurjelle
tärkeää
rkeää työ
työn suunnittelussa.
Työ
Työntekijö
ntekijöistä
istä voitiin Kurjen mukaan sitouttaa työ
työpaikkaan
palkitsemalla hyvä
hyvästä
stä suorituksesta sekä
sekä perehdyttä
perehdyttämällä
llä heidä
heidät
työ
työpaikkansa historiaan,
historiaan, jolloin heidä
heidät saatiin ymmä
ymmärtä
rtämään
ään työ
työnsä
nsä
merkitys työ
työpaikan ja koko yhteiskunnan kannalta.
kannalta.
Johtajan tuli olla hyvä
hyvä ihmistuntija ja osata motivoida työ
työntekijö
ntekijöitä
itä.
Kurki ei uskonut pakottamiseen,
n johtajan
pakottamiseen, vaan hänen mielestää
mielestään
tehtä
tehtävä oli vastuuntunnon kehittä
kehittäminen alaisissaan.
alaisissaan.
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Anitra Karsten (1902–1988)
Karsten tutki vä
väsymystä
symystä ja työ
työntekoon vaikuttavia psykologisia
tekijö
tekijöitä
itä Berliinin psykologisessa instituutissa Kurt Lewinin
tutkimusryhmä
tutkimusryhmässä
ssä, ja vuonna 1928 Karstenin
väitö
itöskirja ”Psychische Sättigung”
ttigung” ilmestyi Lewinin
julkaisemassa klassisessa psykologian sarjassa.
Karstenin työ
työ muodosti perustan myö
myöhemmä
hemmälle
kyllä
kyllästymisilmiö
stymisilmiöiden psykologiselle tutkimukselle. Palattuaan
Suomeen 19301930- ja 19401940-lukujen vaihteessa Karsten työ
työskenteli
mainosmainos- ja myyntipsykologian opettajana Svenska
Handelshö
Handelshögskolanissa Helsingissä
Helsingissä.
Vuonna 1951 Karsten nimettiin psykologian dosentiksi ja
sosiaalipsykologian opettajaksi nykyisen Svenska socialsocial- och
kommunalhö
kommunalhögskolanin edeltä
edeltäjään
ään Svenska
Medborgarhö
Medborgarhögskolaniin.
gskolaniin. (Sysiharju 1989)
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V. A. Niininen
19401940-luvulla psykologian rooli työ
työnjohtonjohto-oppaissa korostui.
korostui.
Niininen oli jyvä
jyväskylä
skyläläinen kunnallispoliitikko,
kunnallispoliitikko,
kansakouluntarkastaja sekä
sekä Ammatinedistä
Ammatinedistämislaitoksen opettaja,
opettaja,
joka oli kiinnostunut kasvatustieteen soveltamisesta työ
työelä
elämään
ään.
Ihmissuhdekoulukunnankannalta keskeisin teos Sielutieteelliset ja
kasvatusopilliset näkökohdat työ
työnjohdossa (1942).
Kirjassa näkyvä
kyvät Niinisen Ruotsissa työ
työnjohtokursseilla
omaksumat ihmissuhdekoulukunnan teorioille perustuvat opit.
opit.
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Sielutieteelliset ja kasvatusopilliset
näkökohdat työnjohdossa 1942
Kirjansa lähtö
htökohtana Niininen esittää
esittää kysymyksen siitä
siitä, onko
sielutiede tuotantoelä
tuotantoelämässä
ssä tarpeellista.
tarpeellista.
Niinisen mukaan koneita hoidettiin hyvin,
hyvin, koska ne olivat
tuotannon kannalta v älttä
lttämättö
ttömiä
miä, mutta usein v ähemmä
hemmälle
huomiolle jäivä
ivät työ
työntekijä
ntekijät, joiden huonolla kohtelulla oli kuitenkin
vähintää
n yhtä
hintään
yhtä suuri vaikutus tuottavuuteen kuin koneiden hoidon
laiminlyö
laiminlyönnillä
nnillä.
"Työ
"Työnjohtajan asema on muuttunut siten, että
että vaikka hä
hänelle
onkin teknillinen tieto ja taito tarpeellista, hä
hänellä
nellä täytyy tä
tämän
lisä
lisäksi olla ihmistuntemusta. Hä
Hänen tä
täytyy olla innostunut
myö
n ja
myöskin ihmisistä
ihmisistä, jotta hä
hän voi kä
käytö
ytöksellää
ksellään
ihmistuntemuksellaan herä
herättää
ttää ihailua alaisissaan ja sellaisen
tunteen, että
että meillä
meillä on johtaja, joka "tietää
"tietää asiansa"." (Niininen
1942, 253, kursivointi alkuperä
alkuperäisessä
isessä)
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Niinisen johtamisperiaatteita
Johtajan tuli luoda työ
stä
äkseen
työntekijö
ntekijöille miellyttä
miellyttävät työ
työolot pää
pääst
mahdollisimman hyviin tuloksiin.
Taylorin johtamisjä
johtamisjärjestelmä
rjestelmä ei ollut riittä
riittävä, sillä
sillä se ei ottanut
huomioon ihmisen tarpeiden kokonaisuutta, vaan keskittyi
lähinnä
hinnä fyysiseen suorituskykyyn, jota Niinisen mukaan ei
kuitenkaan voinut arvioida erillää
n psyykkisistä
erillään
psyykkisistä tarpeista.
Johtajan tuli olla ennen kaikkea "arvokas huomaavainen
kasvattaja", jolla on johtamansa asiaosaamisen lisä
lisäksi
psykologista vaistoa ja kyky kohdella alaisiaan oikein.
Niininen korosti kirjoituksissaan myö
myös työ
työniloa sekä
sekä alaisen ja
johtajan vä
välisen luottamuksen merkitystä
merkitystä työ
työn sujuvuuden
kannalta.
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Ohto Oksala (1905–1984)
Aikaisempiin ihmissuhdekoulukunnan puolestapuhujiin verrattuna
moderni psykologi.
Keskeinen teos Työ
Työn psykologia (1948).
Opiskeli Leipzigissä
Leipzigissä Saksassa 19301930-luvulla, ja toimi Wuolteen
perustaman VR:n psykoteknillisen laboratorion johtajana vuosina
1938–
1938–1944.
Toimimyö
Toimimyöhemmin Suomen ensimmä
ensimmäisenä
isenä työ
työpsykologian ja
työ
työnjohtonjohto-opin professorina astuessaan virkaan Teknillisessä
Teknillisessä
korkeakoulussa vuonna 1952.
Työ
Työterveyslaitoksen psykologian osaston johtajana vuosina
1950–
1950–1962.
Lähteet: Hä
Häkkinen 1993, Kettunen 1994, Kivistö
Kivistö 2006, Kettunen 1994.
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Oksalan johtamisperiaatteita
Oksalan teoksessa nä
näkyi ihmissuhdekoulukunnan vaikutus mm.
siten, että
että hän kuvaili siinä
siinä lyhyesti HawthorneHawthorne-tutkimuksia.
tutkimuksia.
Työ
Työnjohdon tehtä
tehtävä oli ensinnä
ensinnäkin "työ
"työpaikan muodosteleminen,
työ
työhuoneiden jä
järjesteleminen ja työ
työvälineiden muovaaminen
sellaisiksi, että
että ne helpottavat työ
työn suorittajan tehtä
tehtävää,
ää,
sääst
äv ät hä
äästä
häntä
ntä, tekevä
tekevät hä
hänen olonsa miellyttä
miellyttäväksi ja
kohottavat työ
työtehoa".
Toiseksi työ
työntekijää
ntekijää on kä
käsiteltä
siteltävä "inhimillisesti ja innostavasti".
Lisä
Lisäksi johtajan vastuulla oli työ
työhön kannustaminen,
aloitetoiminnan aikaansaaminen sekä
sekä työ
työntekijö
ntekijöiden valinnan ja
koulutuksen kehittä
kehittäminen.
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Oksalan johtamisperiaatteita
Kurjen tavoin Oksala oli sitä
sitä mieltä
mieltä, että
että vapaavapaa-ajan
harrastukset voivat kompensoida työ
työn yksipuolisia
rasituksia.
Oksala tarkasteli teoksessaan myö
myös sitä
sitä, miten
työ
työntekijä
ntekijän "sielullinen vä
väsymys" eli kyllä
kyllästyminen
työ
työhön syntyi ja miten sitä
sitä voitiin ehkä
ehkäistä
istä.
Oksalan teoksen työ
työtehoa ja liikesarjoja sekä
sekä niiden
rationalisoimista tarkastelevat osiot muistuttavat
puolestaan varsin paljon tieteellisen liikkeenjohdon
aikaaika- ja liiketutkimusta.
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