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TTäällllää luennollaluennolla
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Management by objectivesManagement by objectives
((MBOMBO,, tavoitejohtaminentavoitejohtaminen) () (DruckerDrucker))
Rajoittunut rationaalisuus (Rajoittunut rationaalisuus (MarchMarch))
KontingenssilKontingenssiläähestymistapahestymistapa
Rakenneanalyyttinen paradigma ja viestintRakenneanalyyttinen paradigma ja viestintää
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IhmissuhdeparadigmastaIhmissuhdeparadigmasta
systeemirationalismiinsysteemirationalismiin

IhmissuhdekoulukuntaanIhmissuhdekoulukuntaan liittyviliittyviää ongelmiaongelmia olivatolivat muunmuun
muassamuassa yksilyksilööllisyydenllisyyden tarvetarve jaja kalleuskalleus..

BisnesjohtamisenBisnesjohtamisen,, operationaalisenoperationaalisen tutkimuksentutkimuksen (OR) ja(OR) ja
organisaatioteorisoinninorganisaatioteorisoinnin nousunousu.. MielenkiintoMielenkiinto kohdistuikohdistui
yleistenyleisten periaatteidenperiaatteiden llööytytäämisessmisessää johtamiseenjohtamiseen..

HuomioHuomio kvantitatiivisissakvantitatiivisissa suunnittelunsuunnittelun jaja johtamisenjohtamisen
metodeissametodeissa:: kirjanpitokirjanpito,, rahoitusrahoitus jaja tilastotiedetilastotiede..

Toisen maailmansodan aikainen teknologian kehittyminen jaToisen maailmansodan aikainen teknologian kehittyminen ja
tietokoneiden soveltaminen loi uusia vaatimuksiatietokoneiden soveltaminen loi uusia vaatimuksia
tytyööeleläämmääään.(Barleyn.(Barley && KundaKunda 1992)1992)
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Mihin ongelmiin systeemirationalismi/Mihin ongelmiin systeemirationalismi/
rakenneteoria tarjosi vastausta?rakenneteoria tarjosi vastausta?

Miten sopeuttaa organisaation rakenne toimintaympMiten sopeuttaa organisaation rakenne toimintaympääristristöön ja uudenn ja uuden
teknologian vaatimuksiin?teknologian vaatimuksiin?

Rakenneanalyysi muodostui 1950Rakenneanalyysi muodostui 1950––19601960--luvuilla Yhdysvalloissa. Tluvuilla Yhdysvalloissa. Täällllööinin
siksikäällääististää liikeliike--eleläämmääää hallitsivat suuret, byrokratisoituneet yritykset, joilla olihallitsivat suuret, byrokratisoituneet yritykset, joilla oli
laaja tuotelaaja tuote-- ja palveluvalikoima ja jotka toimivat globaaleilla markkinoillaja palveluvalikoima ja jotka toimivat globaaleilla markkinoilla..
MyMyöös paikallinen hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin laajentumis paikallinen hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin laajentuminen toinen toi
mukanaan uusia organisaatioita ja organisaatiomuotoja.mukanaan uusia organisaatioita ja organisaatiomuotoja.

Johtamisen tutkimuksessa alettiin tietoisesti pyrkiJohtamisen tutkimuksessa alettiin tietoisesti pyrkiää jjäärjestyneen tieteenalan,rjestyneen tieteenalan,
johtamistieteen (management science), muodostamiseen.johtamistieteen (management science), muodostamiseen.

Tavoitteena oli yleispTavoitteena oli yleispäätevien lainalaisuuksien muodostaminen johtamisentevien lainalaisuuksien muodostaminen johtamisen
ammattikunnan toiminnan tukemiseksi. Nammattikunnan toiminnan tukemiseksi. Näämmää lainalaisuudet kohdistuivatlainalaisuudet kohdistuivat
organisaation prosesseihin yleisluontoisesti.organisaation prosesseihin yleisluontoisesti.

Tavoitteena oli myTavoitteena oli myöös formalisoida ja js formalisoida ja jäärkeistrkeistääää tytyööprosessit japrosessit ja
palkitsemisjpalkitsemisjäärjestelmrjestelmäät. (Guillt. (Guilléén 1994.)n 1994.)

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 66

Uudenlainen nUudenlainen nääkköökulmakulma
organisaatioihinorganisaatioihin

Johtamisen paradigmat fokusoituvat eri tavoin ja rakentuvat eriJohtamisen paradigmat fokusoituvat eri tavoin ja rakentuvat eri ””tasoilletasoille””..

Ihmissuhdekoulukunnan tyIhmissuhdekoulukunnan työön sosiaalisia ja kulttuurisia puolia korostavan sosiaalisia ja kulttuurisia puolia korostava
lläähestymistapa organisaatioihin syntyi pitkhestymistapa organisaatioihin syntyi pitkäälti vastalti vasta--argumenttinaargumenttina
tieteellisen johtamisen teknologiselle ja mekaanista suorittamistieteellisen johtamisen teknologiselle ja mekaanista suorittamistata
korostavalle suuntaukselle, mutta tkorostavalle suuntaukselle, mutta tääststää huolimattahuolimatta molemmatmolemmat paradigmatparadigmat
operoivat yksittoperoivat yksittääisten tyisten työöntekijntekijööiden ja prosessien tasolla organisaationiden ja prosessien tasolla organisaation
sissisäällllää (Guill(Guilléén 1994).n 1994).

Rakenneanalyyttinen paradigma nosti johtamistieteen fokuksen eriRakenneanalyyttinen paradigma nosti johtamistieteen fokuksen eri tasolletasolle
siinsiinää mielessmielessää, ett, ettää sen retoriikka keskittyi ksen retoriikka keskittyi kääsittelemsittelemääään organisaatiotan organisaatiota
kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympkokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympääristristöön kanssa (n kanssa (LemakLemak
2004).2004).

TTäässssää mielessmielessää rakenneanalyyttinen retoriikka pikemminkinrakenneanalyyttinen retoriikka pikemminkin sissisäällyttllyttääää
itseensitseensää kuin sulkee pois ihmissuhdekoulukunnan ja tieteellisen johtamiskuin sulkee pois ihmissuhdekoulukunnan ja tieteellisen johtamisen,en,
ja ikja ikääään kuin rakentuu nn kuin rakentuu nääiden piden päääälle (Guilllle (Guilléén 1994).n 1994).
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Rakenneanalyyttisen ajattelun taustaRakenneanalyyttisen ajattelun tausta
Rakenneanalyyttisen ajattelun taustalla olivat toisen maailmansoRakenneanalyyttisen ajattelun taustalla olivat toisen maailmansodan aikainendan aikainen
teknologian kehittyminen ja erityisesti tietokoneiden soveltaminteknologian kehittyminen ja erityisesti tietokoneiden soveltaminen. Samaan aikaanen. Samaan aikaan
esitettiin vaatimuksia johtajakoulutuksen kehittesitettiin vaatimuksia johtajakoulutuksen kehittäämisestmisestää MBAMBA--tutkinnostatutkinnosta esitettiinesitettiin
edellytystedellytystää johtajauralle.johtajauralle.

19601960--luvun lopulle tultaessa johtajien koulutusohjelmia eliittikouluiluvun lopulle tultaessa johtajien koulutusohjelmia eliittikouluissa oli kehitettyssa oli kehitetty
operaatioanalyysin, rahoituksen, kirjanpidon ja tilastotieteen ooperaatioanalyysin, rahoituksen, kirjanpidon ja tilastotieteen opintojen avulla.pintojen avulla. ((BarleyBarley
&& KundaKunda 1992).1992).

Toisen maailmansodan aikana kehitetyllToisen maailmansodan aikana kehitetyllää kybernetiikan kkybernetiikan kääsitteellsitteellää luotiin pohjaluotiin pohja
yleiselle systeemiteorialle.yleiselle systeemiteorialle.

Kybernetiikka perustuuKybernetiikka perustuu itsesitsesääääntelyynntelyyn: mekaaniset ja inhimilliset systeemit: mekaaniset ja inhimilliset systeemit
mukautuvat jatkuvan palautteen perusteella muuttuvaan ympmukautuvat jatkuvan palautteen perusteella muuttuvaan ympääristristöööönsnsää..
Systeemiteoria perustuu kokonaisuuksiin, tasapainotilaan ja vuorSysteemiteoria perustuu kokonaisuuksiin, tasapainotilaan ja vuorovaikutukseenovaikutukseen
ympympääristristöön kanssa.n kanssa.

Modernia organisaatioteoriaa ja yleistModernia organisaatioteoriaa ja yleistää systeemiteoriaa yhdistsysteemiteoriaa yhdistääää nnääkemyskemys
organisaatiosta integroituna kokonaisuutena.organisaatiosta integroituna kokonaisuutena.
(Guill(Guilléén 1994;n 1994; BarleyBarley && KundaKunda 1992).1992).
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Monitieteinen ja hajanainen kenttMonitieteinen ja hajanainen kenttää
Rakenneanalyyttiset tekniikat ja kRakenneanalyyttiset tekniikat ja kääsitteet syntyivsitteet syntyiväätt
poikkitieteellisesspoikkitieteellisessää ympympääristristöössssää, johon kuului taloustieteen,, johon kuului taloustieteen,
sosiologian, psykologian ja tietotekniikan alan tutkijoita.sosiologian, psykologian ja tietotekniikan alan tutkijoita.

Suurten yritysten esiinmarssi sai tutkijat kiinnostumaan yritystSuurten yritysten esiinmarssi sai tutkijat kiinnostumaan yritystenen
sissisäällllää tapahtuvasta toiminnasta, kuten ptapahtuvasta toiminnasta, kuten päääättööksenteosta.ksenteosta.

Poikkitieteellisyys synnytti paradigman sisPoikkitieteellisyys synnytti paradigman sisäällllää monia eri nmonia eri nääkköökulmiakulmia
ja ristiriitojakin, ja monet tekniikat ja kja ristiriitojakin, ja monet tekniikat ja kääsitteet kehittyivsitteet kehittyiväät erit eri
tieteenalojen edustajien vtieteenalojen edustajien väälisesslisessää kriittisesskriittisessää dialogissa.dialogissa.

Paradigma ei tParadigma ei tääten ole sisten ole sisääisesti yhtisesti yhtää yhtenyhtenääinen ja selkeinen ja selkeäästisti
rajautunut kuin esimerkiksi tieteellinen liikkeenjohto tairajautunut kuin esimerkiksi tieteellinen liikkeenjohto tai
ihmissuhdekoulukunta.ihmissuhdekoulukunta.
(Huhtala & Laakso 2006.)(Huhtala & Laakso 2006.)
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: Peltonen 2007
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

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

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

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

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

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

Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Byrokraattinen organisaatioByrokraattinen organisaatio
ttäännää ppääiviväännää

Tuoreet tutkimukset tukevat vTuoreet tutkimukset tukevat vääitettitettää, jonka mukaan byrokratia ja, jonka mukaan byrokratia ja
jjäälkibyrokratia ellkibyrokratia eläävväät rinnakkain tt rinnakkain täämmään pn pääivivään organisaatiossa.n organisaatiossa.

–– Usein toimintatapojen rinnakkaiselo on kuluttavaa ja aiheuttaa rUsein toimintatapojen rinnakkaiselo on kuluttavaa ja aiheuttaa ristiriitaisiaistiriitaisia
odotuksia tyodotuksia työöntekijntekijäälle.lle.

–– Vaikka jVaikka jäälkibyrokratiasta puhutaankin, ovat monet byrokraattiset menetelmlkibyrokratiasta puhutaankin, ovat monet byrokraattiset menetelmäät yht yhää
kkääytytöössssää..

McSweeneynMcSweeneyn (2006) mukaan byrokratia on k(2006) mukaan byrokratia on kääynyt jopa intensiivisemmynyt jopa intensiivisemmääksiksi
viimeisten vuosikymmenten aikana.viimeisten vuosikymmenten aikana.

BriandBriand && BellemarenBellemaren (2006) sek(2006) sekää MaraveliasinMaraveliasin (2003) mukaan(2003) mukaan
jjäälkibyrokratia on lislkibyrokratia on lisäännyt hallinnan muotoja yhteiskunnassa.nnyt hallinnan muotoja yhteiskunnassa.

BarleyBarley jaja KundaKunda (2001) n(2001) nääkevkeväätt ondelmallisenaondelmallisena uusien kuusien kääsitteidensitteiden
synnyttsynnyttäämisen suhteuttamalla niitmisen suhteuttamalla niitää vahvasti vanhoihin malleihin.vahvasti vanhoihin malleihin.

–– Kaksikon mukaan esimerkiksi jKaksikon mukaan esimerkiksi jäälkibyrokraattisessa mallissa on unohdettulkibyrokraattisessa mallissa on unohdettu
organisaatiossa tehtorganisaatiossa tehtäävvään tyn työön tutkimus, jota organisaatiomallien kuitenkin tn tutkimus, jota organisaatiomallien kuitenkin tääytyyytyy
toimiakseen pystytoimiakseen pystyää ymmymmäärtrtäämmääään.n.

Vaikka jVaikka jäälkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtlkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtää mieltmieltää siitsiitää, ett, ettää tytyöö
on muuttunut paljon ja etton muuttunut paljon ja ettää tarvitsemme uudenlaisia organisoitumismalleja.tarvitsemme uudenlaisia organisoitumismalleja.

Lähde: Seeck & Lavento 2009
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Byrokratia ja viestintByrokratia ja viestintää
Byrokraattinen organisaatio perustuu ennen kaikkeaByrokraattinen organisaatio perustuu ennen kaikkea
hierarkkiseen viestinthierarkkiseen viestintääkkääsitykseen (sitykseen (ShaneShane 1992).1992).

Erityisesti 1950Erityisesti 1950-- ja 1960ja 1960--luvuilla korostettiin, ettluvuilla korostettiin, ettää johtajanjohtajan
tuli kontrolloida riitttuli kontrolloida riittäävväästi alaisiaan: johtajat kertoivatsti alaisiaan: johtajat kertoivat
alaisilleen, kuinka tehtalaisilleen, kuinka tehtäävväät tuli hoitaa sekt tuli hoitaa sekää valvoivat heitvalvoivat heitää
jatkuvasti (jatkuvasti (SimonsSimons 1995).1995).
–– Nykyisin korostetaan, ettNykyisin korostetaan, ettää mymyöös byrokraattisessas byrokraattisessa

organisaatiossa tyorganisaatiossa työöntekijntekijööiden tulee vaikuttaa organisaatioideniden tulee vaikuttaa organisaatioiden
prosessien toimivuuteen (prosessien toimivuuteen (SimonsSimons 1995).1995).

–– LisLisääksi myksi myöös byrokraattisen organisaation tys byrokraattisen organisaation työöntekijntekijööiden tuleeiden tulee
oppia tunnistamaan ja vastaamaan kuluttajien tarpeisiin,oppia tunnistamaan ja vastaamaan kuluttajien tarpeisiin,
vaikkakin kontrolloidulla tavalla (vaikkakin kontrolloidulla tavalla (SimonsSimons 1995).1995).

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 1414

Byrokratia, viestintByrokratia, viestintää ja luovuusja luovuus
Tutkimuksissa on osoitettu, ettTutkimuksissa on osoitettu, ettää tietynlaiset organisaatiokulttuurit tukevattietynlaiset organisaatiokulttuurit tukevat
luovuutta toisia paremmin.luovuutta toisia paremmin.

Byrokraattisessa organisaatiossa luovuuden ilmeneminen onByrokraattisessa organisaatiossa luovuuden ilmeneminen on
harvinaisempaa kuin pienemmissharvinaisempaa kuin pienemmissää ja joustavissa organisaatioissa useastaja joustavissa organisaatioissa useasta
eri syysteri syystää::

–– byrokraattinen organisaatio on hierarkkinen, minkbyrokraattinen organisaatio on hierarkkinen, minkää vuoksi johtajien ja alaistenvuoksi johtajien ja alaisten
vväälilllillää on von väähemmhemmään keskustelua kuin ein keskustelua kuin ei--hierarkkisissa organisaatioissa.hierarkkisissa organisaatioissa.

–– hierarkkisessa organisaatiossa kontrollin peruspilareina ovat ushierarkkisessa organisaatiossa kontrollin peruspilareina ovat usein luottamus jaein luottamus ja
tietyt stietyt säääännnnööt ja menettelytavatt ja menettelytavat

NNäämmää seikat vseikat väähenthentäävväät samaan aikaan luovuutta, sillt samaan aikaan luovuutta, sillää usein innovatiivisuususein innovatiivisuus
kulkee kkulkee kääsi ksi käädessdessää voimakkaiden sosiaalisen ympvoimakkaiden sosiaalisen ympääristristöön muutosten kanssa.n muutosten kanssa.

Hierarkkiset organisaatiot pyrkivHierarkkiset organisaatiot pyrkiväät minimoimaan muutoksen, koska usein sosiaalisent minimoimaan muutoksen, koska usein sosiaalisen
ympympääristristöön muutokset murentavat myn muutokset murentavat myöös perinteists perinteistää byrokratiarakenteen vaatimaabyrokratiarakenteen vaatimaa
valtaa.valtaa.

–– toisaalta haasteena on mytoisaalta haasteena on myöös yhdists yhdistääää individualistinen ajattelu ja byrokratiaindividualistinen ajattelu ja byrokratia
Usein innovatiivisuus vaatii individualistista ajattelua, sillUsein innovatiivisuus vaatii individualistista ajattelua, sillää yksilyksilööllinen vapaus on tllinen vapaus on täärkerkeää
innovatiivisuuden osatekijinnovatiivisuuden osatekijää. Sit. Sitää vastoin byrokraattisessa ajattelussa korostetaan useinvastoin byrokraattisessa ajattelussa korostetaan usein
kollektivistista nkollektivistista nääkköökulmaa organisaatioihin.kulmaa organisaatioihin.

Lähde: Shane (1992). Why do some societies invent more than
others. Journal of business venturing 7 (1).
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RakenneanalyyttisenRakenneanalyyttisen
ajattelun pioneerit ja tyajattelun pioneerit ja työött
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FayolFayol, Henri 1841, Henri 1841––19251925

HenriHenri FayolFayol syntyisyntyi
Konstantinopolissa vuonna 1841Konstantinopolissa vuonna 1841
isisään asepalveluskomennuksenn asepalveluskomennuksen
vuoksi, mutta perhe palasi pianvuoksi, mutta perhe palasi pian
takaisin Ranskaan, jossatakaisin Ranskaan, jossa FayolFayol
kkäävi koulunsa ja opiskeli isvi koulunsa ja opiskeli isäänsnsää
tavoin insintavoin insinööööriksi.riksi.

HHään tyn työöskenteli hiilikaivoksella, jaskenteli hiilikaivoksella, ja
yleni johtotasolle jo nuorena.yleni johtotasolle jo nuorena.

Vuodesta 1888 lVuodesta 1888 läähtien hhtien hään toimin toimi
suuren kaivosyrityksensuuren kaivosyrityksen
toimitusjohtajana, ja teki paljontoimitusjohtajana, ja teki paljon
ttäärkeitrkeitää uudistuksia, jotkauudistuksia, jotka
paransivat huomattavasti yrityksenparansivat huomattavasti yrityksen
menestystmenestystää..
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FayolinFayolin keskeiset ajatuksetkeskeiset ajatukset

MonetMonet FayolinFayolin ajatukset ja terminologia ovat niin olennainen ja itsestajatukset ja terminologia ovat niin olennainen ja itsestäääänn
selvselvää osa nykyistosa nykyistää johtamisajattelu, ettjohtamisajattelu, ettää niitniitää on hyvin vaikeaa edeson hyvin vaikeaa edes
tunnistaa.tunnistaa. FayolFayol oli ensimmoli ensimmääinen, joka nosti esiin erillisen johtamistieteen jainen, joka nosti esiin erillisen johtamistieteen ja
--teorian tarpeen.teorian tarpeen.

FayolinFayolin mielestmielestää oli kummallista, ettei johtamista opetettu missoli kummallista, ettei johtamista opetettu missääään senn sen
ttäärkeydestrkeydestää huolimatta. Thuolimatta. Täärkerkeää syy opetuksen puuttumiseen olisyy opetuksen puuttumiseen oli FayolinFayolin
mukaan johtamisen teorian puuttuminen. Tmukaan johtamisen teorian puuttuminen. Täällaisille uusille teorioillellaisille uusille teorioille FayolFayol loiloi
perustaa kirjoituksillaan.perustaa kirjoituksillaan.

FayolinFayolin mukaan johtajille paras oppi olisi nimenomaan johtajakoulutus,mukaan johtajille paras oppi olisi nimenomaan johtajakoulutus, kunkun
taas tuohon aikaan kaikki johtajat olivat teknisten tms. ansioidtaas tuohon aikaan kaikki johtajat olivat teknisten tms. ansioiden perusteellaen perusteella
ylylööspspääin kohonneita tyin kohonneita työöntekijntekijööititää, jotka toki tunsivat ty, jotka toki tunsivat työön sisn sisäällllöön hyvin,n hyvin,
mutta joilla ei vmutta joilla ei väälttlttäämmäättttää ollut minkollut minkäääänlaisia johtamisvalmiuksia.nlaisia johtamisvalmiuksia.

TyTyööntekijntekijäätasolla tekniset ja muut tytasolla tekniset ja muut työön sisn sisäältltöööön liittyvn liittyväät taidot olivat tokit taidot olivat toki
keskeisikeskeisiää, mutta mit, mutta mitää ylemmylemmäälle tasolle yrityksesslle tasolle yrityksessää siirryttiin, sitsiirryttiin, sitää
ttäärkerkeäämmiksi muuttuivat henkiset ominaisuudet ja johtamistaidot.mmiksi muuttuivat henkiset ominaisuudet ja johtamistaidot.
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FayolinFayolin keskeiset ajatuksetkeskeiset ajatukset
FayolinFayolin ajatuksissa keskeistajatuksissa keskeistää olikin se, ettolikin se, ettää hhään erotti johtamisenn erotti johtamisen
omaksi osaomaksi osa--alueekseen. Halueekseen. Häänen mielestnen mielestääään johtamistaidoilla olin johtamistaidoilla oli
yrityksen menestymisessyrityksen menestymisessää ttäärkerkeäämpi merkitys kuin tympi merkitys kuin työöntekijntekijööideniden
teknisellteknisellää osaamisella.osaamisella.

FayoliaFayolia kiinnostivat mykiinnostivat myöös organisaatiorakenteen perusteet jas organisaatiorakenteen perusteet ja
liikkeenjohdon kliikkeenjohdon kääytytäännnnööt.t.

HHään esitti neljn esitti neljäätoista perusltoista perusläähthtöökohtaa organisaation rakenteelle,kohtaa organisaation rakenteelle,
toiminnalle ja johtamiselle.toiminnalle ja johtamiselle.

NNääiden periaatteiden tarkasteleminen oli hyviden periaatteiden tarkasteleminen oli hyvää lläähthtöökohta yrityksenkohta yrityksen
toiminnan arvioimiseen jtoiminnan arvioimiseen jäärjestelmrjestelmäällisemmin ja kllisemmin ja kääsitteellisemmsitteellisemmäällllää
tasolla kuin siihen asti oli tehty.tasolla kuin siihen asti oli tehty.

NykyjohtamisessaNykyjohtamisessa FayolinFayolin periaatteet ovat itsestperiaatteet ovat itsestääään selvin selviää
lläähthtöökohtia toiminnan suunnittelussa.kohtia toiminnan suunnittelussa.
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Johtamisen periaatteetJohtamisen periaatteet FayolinFayolin mukaanmukaan
1. Ty1. Työönjakonjako
2. Auktoriteetti ja vastuu2. Auktoriteetti ja vastuu
3. Kuri ja j3. Kuri ja jäärjestyksenpitorjestyksenpito
4. K4. Kääskyjen yhtenskyjen yhtenääisyysisyys
5. Toiminnan suunnan yhten5. Toiminnan suunnan yhtenääisyysisyys
6. Yksil6. Yksilööllisten halujen ja kiinnostusten alisteisuusllisten halujen ja kiinnostusten alisteisuus

organisaation toiminnan porganisaation toiminnan päääämmäääärillerille
7. Korvaus7. Korvaus
8. Keskitt8. Keskittääminenminen
9. Komentoketju9. Komentoketju
10. J10. Jäärjestysrjestys
11. Oikeudenmukaisuus11. Oikeudenmukaisuus
12. Ty12. Työövoiman riittvoiman riittäävyys ja vakausvyys ja vakaus
13. Aloitteellisuus13. Aloitteellisuus
14. Harmonisuus ja yhteishenki14. Harmonisuus ja yhteishenki
((FayolFayol 1916.)1916.)
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Johtamisen teorian edellJohtamisen teorian edellääkkäävijvijää

FayolinFayolin teosten merkitys jteosten merkitys jääi hi häänen omana aikanaan lnen omana aikanaan läähes kokonaanhes kokonaan
tunnistamatta.tunnistamatta.

Osin aliarvostus johtui siitOsin aliarvostus johtui siitää, ett, ettää hhään kirjoitti ranskaksi, ja kn kirjoitti ranskaksi, ja käääännnnööksetkset
ilmestyivilmestyiväät hitaasti, mutta jopa Ranskassa ht hitaasti, mutta jopa Ranskassa häänen tnen tööititääään verrattiin useinn verrattiin usein
Frederik Taylorin ajatuksiin, jotka olivat tuohon aikaan vallitsFrederik Taylorin ajatuksiin, jotka olivat tuohon aikaan vallitsevaeva
liikkeenjohdon oppi.liikkeenjohdon oppi.

FayolFayol itse ei pititse ei pitäänyt tnyt tääststää vertailusta, sillvertailusta, sillää hhäänen mielestnen mielestääään Taylorin jan Taylorin ja
hhäänen ajatuksensa olivat toisiaan tnen ajatuksensa olivat toisiaan tääydentydentääviviää pikemminkin kuin kilpailevia.pikemminkin kuin kilpailevia.
He lHe läähestyivhestyiväät johtamista erilaisista nt johtamista erilaisista nääkköökulmista.kulmista.

FayolinFayolin ajatusten arvo onkin tunnustettu vasta jajatusten arvo onkin tunnustettu vasta jäälkiklkikääteen.teen.

Teokset:Teokset:
""L'exposL'exposéé desdes principesprincipes ggéénnééreuxreux d'administrationd'administration""
AdministrationAdministration industrielleindustrielle etet ggéénnééralerale 11917,917, General and IndustrialGeneral and Industrial
Management 1930,Management 1930, suomsuom. 1990. 1990
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Alfred P.Alfred P. SloanSloan Jr. 1875Jr. 1875––19661966
Alfred P.Alfred P. SloanSloan Jr syntyi vuonna 1875Jr syntyi vuonna 1875
NewNew HavenissaHavenissa Connecticutissa jaConnecticutissa ja
varttui New Yorkin Brooklynissa.varttui New Yorkin Brooklynissa.

IsIsää omisti tukkuliikkeen jaomisti tukkuliikkeen ja
konkurssipeskonkurssipesääststää ostetun, nopeastiostetun, nopeasti
kasvavan kuulalaakereita valmistavankasvavan kuulalaakereita valmistavan
yrityksen, jossayrityksen, jossa SloanSloan tytyööskenteliskenteli
valmistuttuaanvalmistuttuaan MIT:staMIT:sta..

SloanSloan ja hja häänen isnen isäänsnsää myivmyiväät yrityksent yrityksen
UnitedUnited MotorsilleMotorsille, jonka johtajaksi, jonka johtajaksi
SloanSloan ppääääsi. Kun Unitedsi. Kun United MotorsistaMotorsista tulituli
mymyööhemmin osa Generalhemmin osa General MotorsiaMotorsia,,
SloanSloan kuului mykuului myöös sen johtokuntaan.s sen johtokuntaan.
SloaninSloanin johdollajohdolla GM:staGM:sta tuli maailmantuli maailman
menestynein yritys.menestynein yritys.
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Uudenlainen organisaatiojUudenlainen organisaatiojäärjestysrjestys
SloanSloan suunnitteli monia uudistuksia Generalsuunnitteli monia uudistuksia General MotorsinMotorsin
organisaatiorakenteeseen, ja norganisaatiorakenteeseen, ja nääististää oivalluksista tuli myoivalluksista tuli myööhemminhemmin
esimerkki lesimerkki läähes kaikkien modernien suurten yritystenhes kaikkien modernien suurten yritysten
organisoimiselle.organisoimiselle.

SloaninSloanin kehittkehittäämmäässssää mallissa yrityksen hallinto jaettiin useaanmallissa yrityksen hallinto jaettiin useaan
osaan: johtoryhmosaan: johtoryhmää, joka oli vastuussa toimintatapojen suunnittelusta, joka oli vastuussa toimintatapojen suunnittelusta
ja taloudellisista asioista, henkilja taloudellisista asioista, henkilööststööosasto ja yleiset toimihenkilosasto ja yleiset toimihenkilööt,t,
jotka avustivat johtoryhmjotka avustivat johtoryhmääää seksekää osastot, jotka keskittyivosastot, jotka keskittyiväätt
tuotantoon ja johtoryhmtuotantoon ja johtoryhmään pn päääättöösten toteuttamiseen.sten toteuttamiseen.

SloaninSloanin mallissa eri osastoilla oli varsin paljon pmallissa eri osastoilla oli varsin paljon päääättääntntäävaltaa javaltaa ja
joustavuutta. Vaikka osastot olivat tiettyyn rajaan asti itsenjoustavuutta. Vaikka osastot olivat tiettyyn rajaan asti itsenääisiisiää jaja
vastasivat omasta tuotannostaan, kaikki tvastasivat omasta tuotannostaan, kaikki täärkerkeäät pt päääättöökset tulivatkset tulivat
kuitenkin aina ylimmkuitenkin aina ylimmäältltää johdolta.johdolta.
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TTäällainen organisaatiomalli vaati hienovaraistallainen organisaatiomalli vaati hienovaraista
tasapainoilua ylimmtasapainoilua ylimmään johdon ja tuotanton johdon ja tuotanto--osastojenosastojen
vväälisesslisessää vallanjaossa, sillvallanjaossa, sillää yksittyksittääisten osastojenisten osastojen
johtajien piti toimia aina johtoryhmjohtajien piti toimia aina johtoryhmään asettamienn asettamien
suuntaviivojen rajoissa.suuntaviivojen rajoissa.

Tavoitteena oli toimintojen hajauttaminen, joka kuitenkinTavoitteena oli toimintojen hajauttaminen, joka kuitenkin
tapahtui kontrolloidusti ja oikeaan suuntaantapahtui kontrolloidusti ja oikeaan suuntaan
koordinoituna.koordinoituna.

Teokset:Teokset:
My Years with General Motors 1963My Years with General Motors 1963
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AmitaiAmitai EtzioniEtzioni 19291929--
AmitaiAmitai EtzioniEtzioni syntyi Ksyntyi Köölnisslnissää Saksassa vuonna 1929.Saksassa vuonna 1929.

EtzioniEtzioni toimi 20 vuotta sosiologian professorinatoimi 20 vuotta sosiologian professorina
ColumbianColumbian yliopistossa ja osan ajasta myyliopistossa ja osan ajasta myöös laitoksens laitoksen
johtajana. Hjohtajana. Hään vierailin vieraili BrooklingsBrooklings--instituutissainstituutissa vuonnavuonna
1978 ja toimi Valkoisen talon neuvonantajana vuosina1978 ja toimi Valkoisen talon neuvonantajana vuosina
19791979––1980. H1980. Hään on toiminut professorina myn on toiminut professorina myöös Georges George
WashingtonWashington --yliopistossa ja Harvardissa.yliopistossa ja Harvardissa.

EtzioniEtzioni on julkaissut parikymmenton julkaissut parikymmentää kirjaa, ollutkirjaa, ollut
Yhdysvaltojen sosiologisen seuran johtaja sekYhdysvaltojen sosiologisen seuran johtaja sekää
perustanut jperustanut jäärjestrjestöön Internationaln International SocietySociety forfor
AdvancementAdvancement ofof SocioSocio--EconomicsEconomics..
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VallankVallankääyttyttöö organisaatioissaorganisaatioissa
EtzioniEtzioni painotti, ettpainotti, ettää koska elkoska eläämme organisaatioissa kehdosta hautaan,mme organisaatioissa kehdosta hautaan,
organisoimista on syytorganisoimista on syytää ymmymmäärtrtääää. Organisoiminen ei sin. Organisoiminen ei sinäänsnsää ollut mitollut mitääään uutta,n uutta,
mutta sen laajuus ja tehokkuus olivat ennennmutta sen laajuus ja tehokkuus olivat ennennääkemkemäättttöömimiää modernissamodernissa
yhteiskunnassa. Rationaalinen tapa organisoida sosiaaliset jyhteiskunnassa. Rationaalinen tapa organisoida sosiaaliset jäärjestelmrjestelmäät tehokkaiksit tehokkaiksi
organisaatioiksi aiheuttiorganisaatioiksi aiheutti EtzioninEtzionin mukaan ihmisissmukaan ihmisissää mymyöös turhautumista jas turhautumista ja
vieraantumista.vieraantumista.

KirjassaanKirjassaan ModernModern OrganizationsOrganizations ((1964)1964) EtzioniEtzioni kkääsitteli perusteellisesti auktoriteettiasitteli perusteellisesti auktoriteettia
ja vallankja vallankääyttyttöäöä organisaatiossa. Horganisaatiossa. Hään esitti, ettn esitti, ettää vallankvallankääyttyttöäöä oli kolmenlaista:oli kolmenlaista:
fyysistfyysistää, materiaalista ja symbolista., materiaalista ja symbolista.

–– Fyysinen vallankFyysinen vallankääyttyttöö on vieraannuttavinta vallankon vieraannuttavinta vallankääytytöön kohteille, symbolinen elin kohteille, symbolinen eli
normatiivinen vallanknormatiivinen vallankääyttyttöö taas vtaas väähiten vieraannuttavaa. Normatiivinen valta saa aikaanhiten vieraannuttavaa. Normatiivinen valta saa aikaan
mymyöös eniten sitoutumista.s eniten sitoutumista.

–– VallankVallankääytytöön eri tyyppejn eri tyyppejää edustavat organisaatiot eroavat myedustavat organisaatiot eroavat myöös rakenteeltaan etenkin siins rakenteeltaan etenkin siinää,,
mikmikää on johtajan asema ja tehton johtajan asema ja tehtäävväät.t.

Valta perustuu joko asemaan tai henkilValta perustuu joko asemaan tai henkilöön suostuttelutaitoon, jolloin se on ainan suostuttelutaitoon, jolloin se on aina
normatiivista vallanknormatiivista vallankääyttyttöäöä. Johtajan asemaan perustuva vallank. Johtajan asemaan perustuva vallankääyttyttöö voi olla jokovoi olla joko
asemaan tai henkilasemaan tai henkilöööön tukeutuvaa; ensin mainitussa tapauksessa johtajaa kutsutaann tukeutuvaa; ensin mainitussa tapauksessa johtajaa kutsutaan
viralliseksi johtajaksi ja jviralliseksi johtajaksi ja jäälkimmlkimmääisessisessää epepääviralliseksi johtajaksi.viralliseksi johtajaksi.
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Peter F. Drucker 1909Peter F. Drucker 1909––20052005

Peter F.Peter F. DruckerDrucker* syntyi* syntyi
WienissWienissää vuonna 1909.vuonna 1909.

HHäänen isnen isäänsnsää oli valtionoli valtion
korkea virkamies, joka toimikorkea virkamies, joka toimi
mymyööhemmin kansainvhemmin kansainväälisenlisen
talouden professorina Northtalouden professorina North
Carolinan yliopistossaCarolinan yliopistossa
Yhdysvalloissa.Yhdysvalloissa. ÄÄiti oliiti oli
puolestaan yksi Itpuolestaan yksi Itäävallanvallan
ensimmensimmääisistisistää naisista, jotkanaisista, jotka
opiskelivat lopiskelivat lääääketiedettketiedettää..

DruckerinDruckerin perhe oli varakas, japerhe oli varakas, ja
perheen tuttavapiiriin kuluiperheen tuttavapiiriin kului
muun muassamuun muassa SigmundSigmund Freud.Freud.
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DruckerinDruckerin uraura
DruckerDrucker muutti Saksaan vuonna 1927 ja toimi toimistotymuutti Saksaan vuonna 1927 ja toimi toimistotyööntekijntekijäännää
vientiyrityksessvientiyrityksessää ja myja myööhemmin arvopaperianalyytikkona osakepankissa.hemmin arvopaperianalyytikkona osakepankissa.

Osakemarkkinoiden romahdettua hOsakemarkkinoiden romahdettua hään alkoi kirjoittaa arvopaperilehteen,n alkoi kirjoittaa arvopaperilehteen,
opettaa oikeustiedettopettaa oikeustiedettää ja viimeisteli kansainvja viimeisteli kansainväälistlistää lakia klakia kääsitelleensitelleen
vvääititööskirjansa.skirjansa.
HHään muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1937.n muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1937.

Aluksi hAluksi hään toimi taloustoimittajana ja myn toimi taloustoimittajana ja myööhemmin useiden eri oppiaineidenhemmin useiden eri oppiaineiden
opettajana ja professorina, lopulta hopettajana ja professorina, lopulta häänen itsensnen itsensää mukaan nimetyssmukaan nimetyssää
koulussa (Peter F.koulussa (Peter F. DruckerDrucker GraduateGraduate SchoolSchool of Management).of Management).

LisLisääksi hksi hään tyn työöskenteli yritysten konsulttina.skenteli yritysten konsulttina.

DruckerDrucker ei koskaan itse toiminut yrityksen johtajana, mutta hei koskaan itse toiminut yrityksen johtajana, mutta häänellnellää on olluton ollut
valtava vaikutus organisaatioiden jvaltava vaikutus organisaatioiden jäärjestrjestäämiseen ympmiseen ympääri maailmaa.ri maailmaa.
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Management by objectivesManagement by objectives
((MBOMBO,, tavoitejohtaminentavoitejohtaminen))

ManagementManagement byby objectivesobjectives olioli DruckerinDruckerin 19601960--luvulla kehittluvulla kehittäämmää johtamismalli, jokajohtamismalli, joka
levisi nopeastilevisi nopeasti villityksenomaisestivillityksenomaisesti ympympääri yritysmaailmaa.ri yritysmaailmaa.

Tavoitejohtaminen perustuu siihen, ettTavoitejohtaminen perustuu siihen, ettää johtajan on otettava tyjohtajan on otettava työössssääään huomioon, ettn huomioon, ettää
jokainen tyjokainen työöntekijntekijää ymmymmäärtrtääää tytyöön tavoitteet ja priorisointitarpeet eri tavalla, ja sitn tavoitteet ja priorisointitarpeet eri tavalla, ja sitää
kautta mykautta myöös ovat taipuvaisia valitsemaan erilaisia strategioita.s ovat taipuvaisia valitsemaan erilaisia strategioita.

DruckerinDruckerin mukaan nmukaan nääististää tuli keskustella ja sittuli keskustella ja sitää kautta houkutella esiin erilaisia tapojakautta houkutella esiin erilaisia tapoja
ymmymmäärtrtääää tavoitteiden ja strategioiden merkitys.tavoitteiden ja strategioiden merkitys.

DruckerDrucker haastoi vallitsevan khaastoi vallitsevan kääsityksen, jossa tysityksen, jossa työön tavoitteita pidettiin ln tavoitteita pidettiin läähestulkoonhestulkoon
itsestitsestäääänselvyyksinnselvyyksinää ja yhteisesti jaettuina faktoina.ja yhteisesti jaettuina faktoina.

DruckerinDruckerin mukaan tehtmukaan tehtäävvään suorittaminen piti aina aloittaa tavoitteiden,n suorittaminen piti aina aloittaa tavoitteiden,
toimintatapojen ja strategioiden yhteiselltoimintatapojen ja strategioiden yhteisellää mmäääärittelyllrittelyllää..

Vastaavanlaisia ajatuksia oli esitetty aikaisemmin, muttaVastaavanlaisia ajatuksia oli esitetty aikaisemmin, mutta DruckerDrucker oli ensimmoli ensimmääinen,inen,
joka esitti asian systemaattisesti ja artikuloi selkejoka esitti asian systemaattisesti ja artikuloi selkeäästi tsti täällaisen johtamistavan taustallallaisen johtamistavan taustalla
vaikuttavat ajatusmallit.vaikuttavat ajatusmallit.
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Oikeiden kysymysten tOikeiden kysymysten täärkeysrkeys

DruckerinDruckerin tytyööskentelytapa konsulttina ei perustunut niinkskentelytapa konsulttina ei perustunut niinkäääänn
vastauksien antamiseen kuten tuona aikana usein oli tapana, vaanvastauksien antamiseen kuten tuona aikana usein oli tapana, vaan
oikeiden kysymysten kysymiseen.oikeiden kysymysten kysymiseen.

DruckerDrucker mymyöös korosti johtamisessa tulevaisuuteen orientoitumista,s korosti johtamisessa tulevaisuuteen orientoitumista,
koska nykyhetkeen on usein vaikea vaikuttaa.koska nykyhetkeen on usein vaikea vaikuttaa. DruckerDrucker puhuipuhui
strategisen johtamisen merkitykseststrategisen johtamisen merkityksestää jo aikana, jolloin strategistajo aikana, jolloin strategista
johtamista ei ollut virallisesti vieljohtamista ei ollut virallisesti vielää keksitty.keksitty.

DruckerinDruckerin kuuluisat kysymykset olivat:kuuluisat kysymykset olivat:
–– MikMikää on meidon meidään toimintan toiminta--alamme?alamme?
–– Kuka on asiakkaamme?Kuka on asiakkaamme?
–– MitMitää asiakas ostaa?asiakas ostaa?
–– MitMitää asiakas arvostaa?asiakas arvostaa?
–– MitMitää meidmeidään yritystoimintamme tulee olemaan?n yritystoimintamme tulee olemaan?
–– MitMitää sen tulisi olla?sen tulisi olla?
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DruckerinDruckerin keskeisikeskeisiää ajatuksiaajatuksia
DruckerilleDruckerille organisaation rakeen ja tehtorganisaation rakeen ja tehtäävien jvien jäärjestrjestääminen oli erittminen oli erittääin tin täärkerkeääää..

HHään kritisoi ihmissuhdekoulukuntaa siitn kritisoi ihmissuhdekoulukuntaa siitää, ett, ettää siinsiinää keskityttiin liiaksi henkilkeskityttiin liiaksi henkilööststöööön.n.

DruckerinDruckerin mukaan yritys ei voi menestymukaan yritys ei voi menestyää ilman hyvilman hyvääää organisaatiorakennetta vaikkaorganisaatiorakennetta vaikka
henkilhenkilööststöö voisi kuinka hyvin.voisi kuinka hyvin.

DruckerDrucker puuttui mypuuttui myöös johtajien ajanks johtajien ajankääyttyttöööön. Hn. Häänen mielestnen mielestääään pitkn pitkää tytyööppääiviväät eivt eiväätt
olleet osoitus ahkeruudesta tai aikaansaavuudesta vaan huonostaolleet osoitus ahkeruudesta tai aikaansaavuudesta vaan huonosta suunnittelusta jasuunnittelusta ja
priorisoinnin puutteesta. Johtajan tuli hpriorisoinnin puutteesta. Johtajan tuli häänen mielestnen mielestääään antaa omia tehtn antaa omia tehtääviviääään muille,n muille,
jotta johtaja voisi keskittyjotta johtaja voisi keskittyää olennaisiin tehtolennaisiin tehtääviin.viin.

DruckerDrucker korosti mykorosti myöös yritysten sosiaalista vastuuta. Hs yritysten sosiaalista vastuuta. Häänen mukaansa yritysten tulinen mukaansa yritysten tuli
tuottaa ihmisille tuotteita, joita heilltuottaa ihmisille tuotteita, joita heillää oli varaa ostaa, ja sitoli varaa ostaa, ja sitää kautta liskautta lisäättää hyvinvointia.hyvinvointia.

Hyvinvoinnin lisHyvinvoinnin lisääääminen oli kuitenkin yrityksen toiminnan sivutuote pikemminkin kuminen oli kuitenkin yrityksen toiminnan sivutuote pikemminkin kuinin
tavoite:tavoite: DruckerinDruckerin mukaan positiivisia sosiaalisia vaikutuksia voitiin tuottaa ainmukaan positiivisia sosiaalisia vaikutuksia voitiin tuottaa ainoastaanoastaan
silloin, kun yritys saavutti toiminnalleen asettamansa, perustehsilloin, kun yritys saavutti toiminnalleen asettamansa, perustehttäävvääään liittyvn liittyväätt
tavoitteet.tavoitteet.
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DruckerinDruckerin teoksetteokset

ConceptConcept of the Corporation 1964of the Corporation 1964
PractiPracticece of Management 1954of Management 1954 suomsuom. 1959. 1959
The New Society 1954The New Society 1954 suomsuom. 1954. 1954
The Effective Executive 1966The Effective Executive 1966 suomsuom. 1968. 1968
The Age of discontinuity 1968The Age of discontinuity 1968 suomsuom. 1970. 1970
Innovation and entrepreneurship 1985Innovation and entrepreneurship 1985 suomsuom. 1986. 1986
Management challenges for the 21st century 1999Management challenges for the 21st century 1999 suomsuom..
20002000
The essentialThe essential DruckerDrucker 20012001 suomsuom. 2002. 2002
The DailyThe Daily DruckerDrucker 20042004 suomsuom. 2006. 2006
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Simon, HerbertSimon, Herbert (1916(1916--2001)2001)

Herbert Simon* syntyiHerbert Simon* syntyi MilwaukeessaMilwaukeessa, Wisconsinissa, Wisconsinissa
ja opiskeli myja opiskeli myööhemmin  Chicagon yliopistossa.hemmin  Chicagon yliopistossa.

HHään menestyi erinomaisesti ja valmistuin menestyi erinomaisesti ja valmistui
ppääääaineenaan valtioaineenaan valtio--oppi.oppi.

Sen jSen jäälkeen hlkeen hään kiinnostui mahdollisuuksistan kiinnostui mahdollisuuksista
soveltaa matematiikkaa  yhteiskuntatieteisiin.soveltaa matematiikkaa  yhteiskuntatieteisiin.

Simon oli monilahjakkuus, joka opiskeli elSimon oli monilahjakkuus, joka opiskeli eläämmäänsnsää
aika useita eri aloja, muun muassa taloustiedettaika useita eri aloja, muun muassa taloustiedettää,,
psykologiaa, kognitiotiedettpsykologiaa, kognitiotiedettää, valtio, valtio--oppia,oppia,
sosiologiaa, tietojenksosiologiaa, tietojenkääsittelytiedettsittelytiedettää, filosofiaa ja niin, filosofiaa ja niin
edelleen.edelleen.

Eniten hEniten hääntntää kiinnostivat talouskiinnostivat talous-- jaja
organisaatiotutkimus, mutta laajan yleissivistyksensorganisaatiotutkimus, mutta laajan yleissivistyksensää
vuoksi hvuoksi häänellnellää oli laaja noli laaja nääkemys organisaatioidenkemys organisaatioiden
toimintaan.toimintaan.
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Tutkiessaan kunnallishallintoa uransa alkupuolella Simon havaitsTutkiessaan kunnallishallintoa uransa alkupuolella Simon havaitsi, etteii, ettei
julkishallinnon tutkimuksessa ollut lainkaan kunnollista teoriapjulkishallinnon tutkimuksessa ollut lainkaan kunnollista teoriaperustaa eikerustaa eikää
kkääsitteistsitteistöäöä..

Empiirisesti relevanttien ja teknisesti hienostuneiden teorioideEmpiirisesti relevanttien ja teknisesti hienostuneiden teorioiden luomisestan luomisesta
tulikin yksi htulikin yksi häänen uransa johtoajatuksista. (nen uransa johtoajatuksista. (AugierAugier 2002, 42002, 4--5.)5.)

VaikkaVaikka SimoninSimonin tutkimukset kuuluivat useille eri tieteenaloille, htutkimukset kuuluivat useille eri tieteenaloille, häänen tynen työönsnsää
keskikeskiöössssää oli aina poli aina päääättööksenteko.ksenteko.

Simon avasi uuden nSimon avasi uuden nääkköökulman organisaatiotutkimukseen teoksellaankulman organisaatiotutkimukseen teoksellaan
AdministrativeAdministrative BehaviorBehavior, johon h, johon hään oli saanut vaikutteitan oli saanut vaikutteita ChesterChester BarnardinBarnardin
ajatuksista. Simon korvasi klassisten talousteorioidenajatuksista. Simon korvasi klassisten talousteorioiden ””economiceconomic maninmanin””
””administrativeadministrative manillamanilla””..

TTäällllää Simon korosti sitSimon korosti sitää, ett, ettää johtaminen on pikemminkin valitsemistajohtaminen on pikemminkin valitsemista
tarjolla olevista rajoitetuista mahdollisuuksista ktarjolla olevista rajoitetuista mahdollisuuksista kääytytäännnnöön tilanteissa kuinn tilanteissa kuin
tarkkaa laskelmointia parhaan ajateltavissa olevan vaihtoehdontarkkaa laskelmointia parhaan ajateltavissa olevan vaihtoehdon
saavuttamiseksi. (saavuttamiseksi. (WrenWren 2005.)2005.)

PPäääättöösten hierarkkisuuden  tunnistaminen oli tsten hierarkkisuuden  tunnistaminen oli täärkerkeääää, sill, sillää ppäääättööksetkset
vaikuttivat toisiinsa. Silloin on tvaikuttivat toisiinsa. Silloin on täärkerkeääää, ett, ettää johtaja pitjohtaja pitääää toiminnan tavoitteettoiminnan tavoitteet
mielessmielessääään,  jotta toiminta ei ala mennn,  jotta toiminta ei ala mennää vväääärrääään suuntaan. (n suuntaan. (AugierAugier 2002.)2002.)
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SimoninSimonin keskeisikeskeisiää kkääsitteitsitteitää::
rajoittunut rationaalisuusrajoittunut rationaalisuus

Yritysten laajentuessa esiin nousi koordinoinnin ongelmia yritykYritysten laajentuessa esiin nousi koordinoinnin ongelmia yrityksen eri osien vsen eri osien väälilllillää..

Rajoittuneella rationaalisuudellaRajoittuneella rationaalisuudella ((boundedbounded rationalityrationality) Simon viittaa ihmisen) Simon viittaa ihmisen
ppäääättööksenteon ja valinnan rajoittuneisuuteen: toisin kuin klassisen tksenteon ja valinnan rajoittuneisuuteen: toisin kuin klassisen talousteorianalousteorian
sissisäältltäämmäät tt tääydellisen rationaalisuuden oletukset antavat ymmydellisen rationaalisuuden oletukset antavat ymmäärtrtääää, ihmisell, ihmisellää onon
varsin rajallinen kyky kvarsin rajallinen kyky kääsitellsitellää eri vaihtoehtoja tai analysoida monimutkaisia ongelmia.eri vaihtoehtoja tai analysoida monimutkaisia ongelmia.
Ihminen ei siis kykenekIhminen ei siis kykenekääään punnitsemaan tai edes havaitsemaan kaikkia olemassan punnitsemaan tai edes havaitsemaan kaikkia olemassa
olevia vaihtoehtoja ja valitsemaan nolevia vaihtoehtoja ja valitsemaan nääististää sitten parhaan lopputuloksen tuottavaa,sitten parhaan lopputuloksen tuottavaa,
vaan hvaan häänen rationaalisuutensa on rajoittunutta.nen rationaalisuutensa on rajoittunutta.

Rationaalisuuden rajoitukset ovat merkittRationaalisuuden rajoitukset ovat merkittääviviää, erityisesti kognitiivisen prosessoinnin, erityisesti kognitiivisen prosessoinnin
rajoituksetrajoitukset olipa sitten kyseessolipa sitten kyseessää ppäääättööksenteko tai ongelmanratkaisu.ksenteko tai ongelmanratkaisu.

SatisfiointiSatisfiointi, tyydytt, tyydyttäävien ratkaisujen etsintvien ratkaisujen etsintää, on seurausta rajoittuneesta, on seurausta rajoittuneesta
rationaalisuudesta: sen sijaan, ettrationaalisuudesta: sen sijaan, ettää ihmiset tai organisaatiot pyrkisivihmiset tai organisaatiot pyrkisiväät lt lööytytäämmäääänn
parhaan mahdollisen ratkaisun, heillparhaan mahdollisen ratkaisun, heillää on tapana pon tapana päääätytyää tyydytttyydyttäävvääään, tarpeeksin, tarpeeksi
hyvhyvääään ratkaisuun.n ratkaisuun.
(Simon 1945.)(Simon 1945.)
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Herbert SimonHerbert Simon

Herbert Simon toimitti pitkHerbert Simon toimitti pitkääään lehten lehteää nimeltnimeltää Journal onJournal on
EconomicEconomic BehaviorBehavior andand OrganizationOrganization.. HHäänn voittivoitti NobelinNobelin
taloustieteentaloustieteen palkinnonpalkinnon vuonnavuonna 1987.1987.

HerbertHerbert SimoninSimonin kekseisetkekseiset teokset:teokset:
AdministrativeAdministrative BehaviorBehavior 19451945 suomsuom. 1979. 1979
Models of Man 1956Models of Man 1956
Organizations (Organizations (J.GJ.G.. MarchinMarchin kanssakanssa) 1958) 1958
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James G.James G. MarchMarch

James G.James G. MarchMarch* on syntynyt* on syntynyt
vuonna 1928.vuonna 1928.

HHään suoritti tohtorin tutkintonsan suoritti tohtorin tutkintonsa
politiikan tutkimuksesta Yalenpolitiikan tutkimuksesta Yalen
yliopistossa. Myyliopistossa. Myööhemmin hhemmin häänn
kuitenkin laajensikuitenkin laajensi
asiantuntemustaan muunasiantuntemustaan muun
muassa psykologian jamuassa psykologian ja
kkääyttyttääytymistieteidenytymistieteiden
suuntaan.suuntaan.

SimoninSimonin tavoin htavoin hään onn on
keskittynyt tkeskittynyt tööississäääänn
ppäääättööksenteon tarkasteluun.ksenteon tarkasteluun.
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MarchinMarchin nnääkemys rajoittuneestakemys rajoittuneesta
rationaalisuudestarationaalisuudesta

MarchinMarchin nnääkemyksen mukaan toiminnan rationaalisuus perustuu siihen, ettkemyksen mukaan toiminnan rationaalisuus perustuu siihen, ettää
ihmiset eivihmiset eiväät ole tyhmit ole tyhmiää, vaan oppivat virheist, vaan oppivat virheistääään eivn eiväätktkää tee samojatee samoja
virheitvirheitää montaa kertaa.montaa kertaa.

KuuluisinKuuluisin MarchinMarchin ttööististää on niin sanottu "on niin sanottu "garbagegarbage cancan"" –– elieli
roskaproskapöönttnttöömalli.malli.

CohenCohen,, MarchMarch ja Olsen (1972) olivat sitja Olsen (1972) olivat sitää mieltmieltää, ett, ettää organisatoriset valinnatorganisatoriset valinnat
noudattavat ernoudattavat eräääänlaista roskapnlaista roskapöönttnttöömallia: valintatilanteessa kaivetaanmallia: valintatilanteessa kaivetaan
organisaatiossa koko ajan syntyvien ongelmien, ratkaisujen, tuntorganisaatiossa koko ajan syntyvien ongelmien, ratkaisujen, tunteiden jaeiden ja
pinnalla olevien asioiden "roskappinnalla olevien asioiden "roskapööntntööststää" ratkaisu, joka saattaa olla" ratkaisu, joka saattaa olla
pintapuolisesti katsottuna hyvinkin irrationaalinen ja satunnainpintapuolisesti katsottuna hyvinkin irrationaalinen ja satunnainen, mutta jokaen, mutta joka
siis palautuu "roskapsiis palautuu "roskapööntntöön" kulloiseenkin valikoimaan, eikn" kulloiseenkin valikoimaan, eikää klassisenklassisen
talousteorian mukaiseen rationaalisuusolettamukseen.talousteorian mukaiseen rationaalisuusolettamukseen.

Hallinnon tai liikkeenjohdon tehtHallinnon tai liikkeenjohdon tehtäävvää on suunnitella organisaationon suunnitella organisaation
tytyööntekijntekijööiden ympiden ympääristristöö sellaiseksi, ettsellaiseksi, ettää yksittyksittääinen ihminen pinen ihminen pääääseesee
mahdollisimman lmahdollisimman läähelle rationaalisuutta organisaation tavoitteidenhelle rationaalisuutta organisaation tavoitteiden
nnääkköökulmasta.kulmasta.
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MarchinMarchin keskeisetkeskeiset teoksetteokset::

Organizations 1958 (HerbertOrganizations 1958 (Herbert SimoninSimonin kanssakanssa))
BehavioralBehavioral Theory of the Firm 1963Theory of the Firm 1963
A Garbage Can Model of Organizational ChoiceA Garbage Can Model of Organizational Choice
MichaelMichael CoheninCohenin jaja JohanJohan OlseninOlsenin kanssakanssa 1972,1972,
AdministrativeAdministrative ScienceScience QuarterlyQuarterly, Vol. 17, No. 1, Vol. 17, No. 1
Ambiguity and Choice in Organizations 1976Ambiguity and Choice in Organizations 1976
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KeskeisiKeskeisiää rakenneanalyyttisia krakenneanalyyttisia kääsitteitsitteitää jaja
lläähthtöökohtia:kohtia: kontingenssilkontingenssiläähestymistapahestymistapa

Ideologisessa mielessIdeologisessa mielessää seksekää tieteellinen johtaminen etttieteellinen johtaminen ettää
ihmissuhdekoulukunta yrittivihmissuhdekoulukunta yrittiväät lt lööytytääää ainoita oikeita toimintatapoja (ainoita oikeita toimintatapoja (oneone bestbest
wayway), mutta rakenneanalyysin l), mutta rakenneanalyysin läähthtöökohtana olikohtana oli kontingenssikontingenssi-- taitai
tilannesidonnainen ltilannesidonnainen läähestymistapa (hestymistapa (contingencycontingency approachapproach).).

KontingenssilKontingenssiläähestymistavanhestymistavan mukaan organisoituminen tulee toteuttaa erimukaan organisoituminen tulee toteuttaa eri
tavoin riippuen tuotteista, tuotantoprosesseista ja toimintaymptavoin riippuen tuotteista, tuotantoprosesseista ja toimintaympääristristööststää..

Yritys nYritys näähdhdääään ympn ympääristristöööönsnsää sopeutuvana systeeminsopeutuvana systeeminää, jonka kokemus, jonka kokemus
ssääilyy ajan yli rutiineissa, jotka ovat muotoutuneet aiempien kokeilyy ajan yli rutiineissa, jotka ovat muotoutuneet aiempien kokemustenmusten
pohjalta.pohjalta.

Ajan mittaan kokemusten muuttuessa rutiinit muuttuvat tietoisenAjan mittaan kokemusten muuttuessa rutiinit muuttuvat tietoisen hakemisenhakemisen
ja oppimisen kautta.ja oppimisen kautta.

Monitahoisille systeemeille (kuten organisaatioille) on ominaistMonitahoisille systeemeille (kuten organisaatioille) on ominaista se, etta se, ettää nene
ovat hajotettavissa alasysteemeihin, jotka ovat hierarkkisissa sovat hajotettavissa alasysteemeihin, jotka ovat hierarkkisissa suhteissauhteissa
toisiinsa.toisiinsa.
(Woodward 1965)(Woodward 1965)
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KontingenssilKontingenssiläähestymistapahestymistapa
KontingenssilKontingenssiläähestymistavallahestymistavalla viitataan organisaation ympviitataan organisaation ympääristristöön jan ja
rakenteen suhteeseen: erilaisiin ymprakenteen suhteeseen: erilaisiin ympääristristööihin vaaditaan erilaisiaihin vaaditaan erilaisia
organisaatiorakenteita.organisaatiorakenteita.

YksikYksikääään organisointitapa ei siis ole joka suhteessa parempi kuinn organisointitapa ei siis ole joka suhteessa parempi kuin
toinen, vaan organisointitavan valinta riippuu siittoinen, vaan organisointitavan valinta riippuu siitää, millaisessa, millaisessa
ympympääristristöössssää toimitaan.toimitaan.

Menestys mMenestys määäärittyy sen mukaan, miten hyvin organisaation rakennerittyy sen mukaan, miten hyvin organisaation rakenne
ja toimintatapa sopivat toimintaympja toimintatapa sopivat toimintaympääristristöööön.n.

KontingenssilKontingenssiläähestymistapahestymistapa olettaa, organisaatioiden korkean tasonolettaa, organisaatioiden korkean tason
toimijat pystyvtoimijat pystyväät havaitsemaan ja ymmt havaitsemaan ja ymmäärtrtäämmääään ympn ympääristristöönn
asettamat vaatimukset ja suunnittelemaan nasettamat vaatimukset ja suunnittelemaan nääihin sopivanihin sopivan
organisaatiorakenteen.organisaatiorakenteen.

Johtajan rooli on siis vastata muuttuvan ympJohtajan rooli on siis vastata muuttuvan ympääristristöön vaateisiinn vaateisiin
jatkuvalla mukautumisella.jatkuvalla mukautumisella.
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EsimerkkiEsimerkki
kontingenssilkontingenssiläähestymistavastahestymistavasta::

byrokraattinen suuryritysbyrokraattinen suuryritys
Modernin,Modernin, hierarkisenhierarkisen jaja weberilweberilääisessisessää mielessmielessää byrokraattisenbyrokraattisen
organisaation synnyttivorganisaation synnyttiväät tietyt ulkoiset ja sist tietyt ulkoiset ja sisääiset ympiset ympääristristöötekijtekijäätt

Markkinoilla oli painetta kehittMarkkinoilla oli painetta kehittääää suuren mittakaavan tuotantojsuuren mittakaavan tuotantojäärjestelmirjestelmiää jaja
saavuttaa mittakaavaetuja. Suuret yritykset kilpailivat keskensaavuttaa mittakaavaetuja. Suuret yritykset kilpailivat keskenäääänn
pikemminkin hinnalla kuin uutuustuotteilla. Kuluttajilla taas olpikemminkin hinnalla kuin uutuustuotteilla. Kuluttajilla taas oli varsin vi varsin väähhäänn
valtaa.valtaa.

Organisaation sisOrganisaation sisäällllää hhääiriiriööttää aiheuttivat tuotantoprosessien synkronisointiaiheuttivat tuotantoprosessien synkronisointi
seksekää ongelmat tyongelmat työöntekijntekijööiden tyiden työötehttehtäävien hoitamisessavien hoitamisessa

Ulkoisiin paineisiin vastattiin hakemalla voimakasta kasvua ja eUlkoisiin paineisiin vastattiin hakemalla voimakasta kasvua ja entistntistää
enemmenemmään mittakaavaetujan mittakaavaetuja

TyTyööntekijntekijööihin liittyvien ongelmien ratkaisuna oli sellaisten jihin liittyvien ongelmien ratkaisuna oli sellaisten jäärjestelmienrjestelmien
luonti, jolla tyluonti, jolla työöntekijntekijööititää ja tyja työöprosesseja voitiin kontrolloida parhaallaprosesseja voitiin kontrolloida parhaalla
mahdollisella tavalla.mahdollisella tavalla.
((JennerJenner 1994.)1994.)
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Rakenneteorian tekniikoitaRakenneteorian tekniikoita

KontingenssilKontingenssiläähestymistapahestymistapa
Uudelleenorganisointi (Uudelleenorganisointi (restructuringrestructuring))
organisaation osien funktioiden mukaanorganisaation osien funktioiden mukaan
ManagementManagement byby objectivesobjectives
Yrityksen jakaminen erilaisiksi osastoiksi jaYrityksen jakaminen erilaisiksi osastoiksi ja
tulosyksiktulosyksikööiksiiksi



22

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 4343

Rakenneanalyyttisen paradigmanRakenneanalyyttisen paradigman
sovellukset tsovellukset täännäääänn

Yritysten uudelleenjYritysten uudelleenjäärjestelyt, jotka trjestelyt, jotka täähthtäääävväät usein toiminnant usein toiminnan
tehostamiseentehostamiseen

Yritysten rakennejYritysten rakennejäärjestelyt, kuten sulauttamiset ym.rjestelyt, kuten sulauttamiset ym.

Matriisiorganisaatiot, joissa on linjaorganisaation ominaisuuksiMatriisiorganisaatiot, joissa on linjaorganisaation ominaisuuksia,a,
mutta osa vallasta ja tietty osuus mymutta osa vallasta ja tietty osuus myöös henkils henkilööresursseista onresursseista on
siirretty kokonaan projektipsiirretty kokonaan projektipäääällikllikööitten vastuulleitten vastuulle

Uudet organisaatiomallit: erityyppisten organisointiratkaisujenUudet organisaatiomallit: erityyppisten organisointiratkaisujen
typologioita eri tilanteisiin ja toimintoihin: ratkaisuja toimintypologioita eri tilanteisiin ja toimintoihin: ratkaisuja toiminnannan
eriytteriyttäämisen ja integroinnin vmisen ja integroinnin väälisiin suhteisiin, plisiin suhteisiin, päääättööksenteon jaksenteon ja
kontrollin keskittkontrollin keskittäämiseen tai hajauttamiseen sekmiseen tai hajauttamiseen sekää
rakennehierarkiaanrakennehierarkiaan
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Rakenneanalyyttinen nRakenneanalyyttinen nääkköökulmakulma
organisaation viestintorganisaation viestintäääänn

Rakenneanalyyttisen paradigman viestintRakenneanalyyttisen paradigman viestintääkkääsitys muistuttaasitys muistuttaa
llääheisemmin klassisen organisaatioteorian viestintheisemmin klassisen organisaatioteorian viestintääkkääsitystsitystää kuinkuin
esimerkiksi ihmissuhdekoulukunnan lesimerkiksi ihmissuhdekoulukunnan läähestymistapa.hestymistapa.

Rakenneanalyyttinen nRakenneanalyyttinen nääkemys  organisaatioista ja viestinnkemys  organisaatioista ja viestinnääststää onon
funktionaalisesti orientoitunut ja tfunktionaalisesti orientoitunut ja täähthtääää ensisijaisesti tietynensisijaisesti tietyn
ppäääämmäääärrään saavuttamiseen.n saavuttamiseen.

Rakenneteoriat tunnistivat ympRakenneteoriat tunnistivat ympääristristöön merkityksen organisaationn merkityksen organisaation
toiminnan keskeisentoiminnan keskeisenää vaikuttajana. Toimintaympvaikuttajana. Toimintaympääristristöönn
kartoittaminen ja seuraaminen on keskeistkartoittaminen ja seuraaminen on keskeistää, siten my, siten myöös tiedonvaihtos tiedonvaihto
ympympääristristöön kanssa on hyvin tn kanssa on hyvin täärkerkeääää..
((KrepsKreps 1990, 971990, 97--102.)102.)
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Rakenneanalyyttinen nRakenneanalyyttinen nääkköökulmakulma
organisaation viestintorganisaation viestintäääänn

Tiedonvaihdossa on kuitenkin otettava huomioon, kuinkaTiedonvaihdossa on kuitenkin otettava huomioon, kuinka
avoimesti tieto kannattaa antaa ja vastaanottaa.avoimesti tieto kannattaa antaa ja vastaanottaa.

Tarvitaan siis strategista viestintTarvitaan siis strategista viestintääää: esimerkiksi suurien muutosten: esimerkiksi suurien muutosten
aikana organisaation kannattaa keskittyaikana organisaation kannattaa keskittyää ennemminkin sisennemminkin sisääisiinisiin
prosesseihinsa kuin hukata resursseja ympprosesseihinsa kuin hukata resursseja ympääristristöön laajamittaiseenn laajamittaiseen
monitorointiin. Jossakin toisessa tilanteessa taas ympmonitorointiin. Jossakin toisessa tilanteessa taas ympääristristöönn
tarkkailu ja omien vaikutusten arviointi kenttarkkailu ja omien vaikutusten arviointi kentään muihin toimijoihin voin muihin toimijoihin voi
olla hyvin arvokasta.olla hyvin arvokasta.

Organisaation viestintOrganisaation viestintää onon proaktiivistaproaktiivista, t, täähthtääää tulevien muutostentulevien muutosten
ennakointiin ja ongelmien ehkennakointiin ja ongelmien ehkääisemiseen.isemiseen.
((KrepsKreps 1990, 971990, 97--102.)102.)
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Rakenneteoriat ja viestintRakenneteoriat ja viestintää::
organisaatio jorganisaatio jäärjestelmrjestelmäännää

Organisaation viestintOrganisaation viestintääää voidaan mallintaa jvoidaan mallintaa jäärjestelmienrjestelmien
nnääkköökulmasta.kulmasta.
–– tunnistetaan aluksi keskeiset tekijtunnistetaan aluksi keskeiset tekijäät, jotka muovaavat organisaatiota:t, jotka muovaavat organisaatiota:

organisaation jorganisaation jääsenetsenet
erilaiset rakenteelliset ja toiminnalliset yksikerilaiset rakenteelliset ja toiminnalliset yksiköött
organisaation korganisaation kääyttyttäämmäät resurssit ja tekniikatt resurssit ja tekniikat

Ajatusmallin mukaan jAjatusmallin mukaan jäärjestelmrjestelmäällllää on tietynlainen syon tietynlainen syööte (input) jate (input) ja
tietynlainen tulos (output).tietynlainen tulos (output).
–– organisaatio muovaa aina tietoa, eikorganisaatio muovaa aina tietoa, eikää panos ole koskaan sama kuinpanos ole koskaan sama kuin

tuotos.tuotos.

Mallissa eri toiminnot toimivat yhteisen pMallissa eri toiminnot toimivat yhteisen päääämmäääärrään eteen, jan eteen, ja
kokonaisuus tuottaa erilaisen lopputuloksen kuin mitkokonaisuus tuottaa erilaisen lopputuloksen kuin mitää yksittyksittääisetiset
toiminnot tuottaisivat toisistaan eristyksisstoiminnot tuottaisivat toisistaan eristyksissää..

Lähde: Kreps (1990)
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Organisaatio jOrganisaatio jäärjestelmrjestelmäännää
((systemsystem transformationtransformation modelmodel,, KrepsKreps 1990)1990)

Lähde: Kreps (1990)
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Rakenneteoriat ja viestintRakenneteoriat ja viestintää
Rakenneteoriat korostavat, ettRakenneteoriat korostavat, ettää toimintaymptoimintaympääristristöön kartoittaminen jan kartoittaminen ja
seuranta on tseuranta on täärkerkeääää, ja lis, ja lisääksi on tksi on täärkerkeääää arvioida jarvioida jäärjestelmrjestelmään avoimuuttan avoimuutta
ympympääristristöölle tilanteen mukaan.lle tilanteen mukaan.

Tiedonvaihto ympTiedonvaihto ympääristristöön kanssa on tn kanssa on täärkerkeääää: on voitava ymm: on voitava ymmäärtrtääää
strategisesti, kuinka avoimesti tietoa kannattaa antaa ja vastaastrategisesti, kuinka avoimesti tietoa kannattaa antaa ja vastaanottaa.nottaa.

Organisaation jOrganisaation jääsenten tulee olla tietoisia toimintaympsenten tulee olla tietoisia toimintaympääristristööststäääänn
–– viestinnviestinnään kaksisuuntaisuus korostuu: organisaatioviestintn kaksisuuntaisuus korostuu: organisaatioviestintää pitpitääää sissisäälllläääänn

neuvojen, tietojen ja kneuvojen, tietojen ja kääskyjen lskyjen läähetthettäämisen viestintmisen viestintääkeskukseen, ja tehdynkeskukseen, ja tehdyn
ppäääättööksen lksen läähetthettäämisen pmisen päääättööksentekijksentekijäältltää organisaation muihin osiin.organisaation muihin osiin.

–– mymyöös motivaatio ts motivaatio täärkerkeää tekijtekijää viestinnviestinnään onnistumisessan onnistumisessa

Johtajien tulee ollaJohtajien tulee olla proaktiivisiaproaktiivisia eli kyeteli kyetää ennakoimaan tulevia muutoksia jaennakoimaan tulevia muutoksia ja
ehkehkääisemisemääään ongelmia.n ongelmia.

Lähteet: Kreps (1990); Seeck (2008)
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KarlKarl WeickinWeickin mallimalli
organisaatioviestinnorganisaatioviestinnääststää

KarlKarl WeickWeick esitti teoksessaanesitti teoksessaan The SocialThe Social PsychologyPsychology ofof
OrganizingOrganizing (1969) viestint(1969) viestintäämallin, jossa tarkastelimallin, jossa tarkasteli
organisaation toimintaa eri prosessien norganisaation toimintaa eri prosessien nääkköökulmasta.kulmasta.

WeickWeick korosti mallissaan inhimillisen kanssakkorosti mallissaan inhimillisen kanssakääymisenymisen
merkitystmerkitystää organisaatioviestinnorganisaatioviestinnäälle: viestintlle: viestintää oli holi häänennen
mukaansa tmukaansa täärkerkeää prosessi, joka mahdollistiprosessi, joka mahdollisti
organisoinnin.organisoinnin.

Mallissa pyritMallissa pyritääään yhdistn yhdistäämmääään rakenneteorioihin liittyvn rakenneteorioihin liittyvää
rationaalinen ajattelu sekrationaalinen ajattelu sekää inhimilliseeninhimilliseen
kanssakkanssakääymiseen liittyvymiseen liittyvää inhimillisinhimillis--intuitiivinenintuitiivinen
nnääkköökulma.kulma.

Lähde: Kreps (1990)

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 5050

WeickinWeickin mallin lmallin läähthtöökohdatkohdat
1.1. Sosiokulttuurinen evoluutioteoria.Sosiokulttuurinen evoluutioteoria. Korostaa, ettKorostaa, ettää on inhimillisesson inhimillisessää

kkääyttyttääytymisessytymisessää on suurta vaihtelua. Ympon suurta vaihtelua. Ympääristristöö tukee kuitenkin tiettyjentukee kuitenkin tiettyjen
ominaispiirteiden ilmenemistominaispiirteiden ilmenemistää, siten ilmi, siten ilmiööististää valitaan ne, joista saattaavalitaan ne, joista saattaa
seurata hyseurata hyöötytyää. J. Jäärjestelmrjestelmään kehittyessn kehittyessää ja ajan saatossa hyja ajan saatossa hyöödyllisimmdyllisimmäätt
ominaispiirteet omaksutaan osaksi jominaispiirteet omaksutaan osaksi jäärjestelmrjestelmääää..

2.2. Informaatioteoria.Informaatioteoria. Tutkii, kuinka viesti voidaan vTutkii, kuinka viesti voidaan väälittlittääää perilleperille
mahdollisimman tehokkaasti. Jmahdollisimman tehokkaasti. Jäärjestelmrjestelmääteorian ajattelussa tietyt viestinnteorian ajattelussa tietyt viestinnäänn
tavat ja tottumukset yhdistettavat ja tottumukset yhdistetääään tiettyihin viestintn tiettyihin viestintääkanaviin maksimaalisenkanaviin maksimaalisen
ymmymmäärtrtäämisen turvaamiseksi ja epmisen turvaamiseksi ja epäävarmuuden poistamiseksi.varmuuden poistamiseksi.

3.3. Yleinen jYleinen jäärjestelmrjestelmääteoria.teoria. Pyrkii selittPyrkii selittäämmääään organisaation prosesseja hyvinn organisaation prosesseja hyvin
joustavan analyyttisen jjoustavan analyyttisen jäärjestelmrjestelmään nn nääkköökulmasta. Jkulmasta. Jäärjestelmrjestelmääteoriassateoriassa
erotetaan useita jerotetaan useita jäärjestelmrjestelmään tasoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, jan tasoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, ja
WeickWeick pyrki sispyrki sisäällyttllyttäämmääään omaan malliinsa myn omaan malliinsa myöös eri osien vs eri osien väälisetliset
riippuvuussuhteet.riippuvuussuhteet.

Lähde: Kreps (1990)



26

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 5151

WeickinWeickin malli organisaationmalli organisaation
toiminnasta ja palauteketjuistatoiminnasta ja palauteketjuista

Lähde: Kreps (1990)
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WeickinWeickin malli organisaationmalli organisaation
toiminnasta ja viestinntoiminnasta ja viestinnääststää

WeickinWeickin mallissa on kaksi erillistmallissa on kaksi erillistää palautejpalautejäärjestelmrjestelmääää ((KrepsKreps 1990).1990).

–– Toimintojen kToimintojen kääytytöön jatkaminenn jatkaminen SSäääättääminen.minen.
Antaa positiivista palautetta kertomalla, mihin suuntaan toimintAntaa positiivista palautetta kertomalla, mihin suuntaan toimintoja pitoja pitääisiisi
ssäääättääää tulevaisuudessa.tulevaisuudessa.
Esimerkiksi: ainejEsimerkiksi: ainejäärjestrjestöö jjäärjestrjestääää onnistuneen tapahtuman toisen jonnistuneen tapahtuman toisen jäärjestrjestöön kanssa.n kanssa.

kannustaa tekemkannustaa tekemääään myn myöös tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.s tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.
Antaa negatiivista palautetta kertomalla, mitkAntaa negatiivista palautetta kertomalla, mitkää suunnitelluista asioista eivsuunnitelluista asioista eiväätt
ole toimineet hyvin toimintojen kole toimineet hyvin toimintojen kääytytöön nn nääkköökulmasta.kulmasta.
Esimerkiksi: laitos kehittEsimerkiksi: laitos kehittääää elektronisen opiskelijapalautejelektronisen opiskelijapalautejäärjestelmrjestelmään, joka on kuitenkin liian hankalan, joka on kuitenkin liian hankala
kkääyttyttääää..

–– Toimintojen kToimintojen kääytytöön jatkaminenn jatkaminen valintavalinta
Positiivinen palaute. Esim. kurssin luentosalin muuttaminen saaPositiivinen palaute. Esim. kurssin luentosalin muuttaminen saa ihmiset keskustelemaan paremmin.ihmiset keskustelemaan paremmin.

kannustaa jkannustaa jäärjestrjestäämmääään saman kurssin ensi vuonna uudessa tilassa.n saman kurssin ensi vuonna uudessa tilassa.
Negatiivinen palaute. Esim. juhliin valittu dj soittaa huonoa muNegatiivinen palaute. Esim. juhliin valittu dj soittaa huonoa musiikkia tai ei saavu lainkaan paikalle.siikkia tai ei saavu lainkaan paikalle.

MyMyöös organisaation toimijoiden aiemmat kokemukset vaikuttavats organisaation toimijoiden aiemmat kokemukset vaikuttavat WeickinWeickin
jjäärjestelmrjestelmäässssää organisaation toimintaan: hyvorganisaation toimintaan: hyväät kokemukset vahvistavat tietynt kokemukset vahvistavat tietyn
kaltaista toimintaa, mutta samaan aikaan organisaatio pyrkii mykaltaista toimintaa, mutta samaan aikaan organisaatio pyrkii myöös kehitts kehittäämmäääänn
jatkuvasti uusia toimintatapoja (jatkuvasti uusia toimintatapoja (KrepsKreps 1990).1990).
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Rakenneteorioiden antiRakenneteorioiden anti
organisaatioviestinnorganisaatioviestinnäällelle

1.1. Rakenneteoriat korostivat, ettRakenneteoriat korostivat, ettää organisaation eri osat ovatorganisaation eri osat ovat
riippuvaisia toisistaan: organisaation toimivuus edellyttriippuvaisia toisistaan: organisaation toimivuus edellyttääää
koordinoimista joka tapahtuu viestinnkoordinoimista joka tapahtuu viestinnään avulla.n avulla.

2.2. Rakenneteoriat korostivat organisaation avoimuutta:Rakenneteoriat korostivat organisaation avoimuutta:
organisaation tulee olla tietoinen ymporganisaation tulee olla tietoinen ympääristristööststää, mik, mikää edellyttedellyttääää
viestintviestintääää ympympääristristöön eli muiden organisaatioiden kanssa.n eli muiden organisaatioiden kanssa.

3.3. Rakenneteoriat tarkastelivat organisaatioita mikroRakenneteoriat tarkastelivat organisaatioita mikro-- jaja
makrotasolla. Jotta olisi mahdollista ymmmakrotasolla. Jotta olisi mahdollista ymmäärtrtääää organisaationorganisaation
sissisääististää jjäärjestelmrjestelmääää (mikrotasoa), on tarkasteltava organisaation(mikrotasoa), on tarkasteltava organisaation
suhteita ympsuhteita ympääristristöööönsnsää (makrotasoa).(makrotasoa). Tuotiin esiin, ettTuotiin esiin, ettää seksekää
ulkoiset ja sisulkoiset ja sisääiset viestintiset viestintääkanavat ovat tkanavat ovat täärkeitrkeitää..

4.4. Rakenneteoriat toivat esiin, ettRakenneteoriat toivat esiin, ettää organisaation sopeutuvuus jaorganisaation sopeutuvuus ja
kyky innovoida perustuivat organisaation kykyyn kkyky innovoida perustuivat organisaation kykyyn kääyttyttääää ulkoisiaulkoisia
viestintviestintääkanavia.kanavia.

Lähteet: Kreps (1990); Seeck (2008)
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RakenneteoriatRakenneteoriat
ja viestinnja viestinnään tutkimusn tutkimus

Rakenneteoriat toivat jRakenneteoriat toivat jäärjestelmrjestelmäännääkemyksenkemyksen
mymyööttää organisaatioviestintorganisaatioviestintääään useita kn useita kääsitteitsitteitää,,
teorioita ja empiiristteorioita ja empiiristää tutkimusta.tutkimusta.
–– Osmo A. Wiio: viestinnOsmo A. Wiio: viestinnään jn jäärjestelmrjestelmäämallimalli
–– JJäärjestelmrjestelmäännääkemyksen mukaan viestintkemyksen mukaan viestintää on lon läähellhellää

prosessikoulukunnan mprosessikoulukunnan määääritelmritelmääää viestinnviestinnäälle, jalle, ja
viestintviestintää on ennen kaikkea siirtotoimintaa.on ennen kaikkea siirtotoimintaa.

–– LeifLeif ÅÅbergin tybergin työöt edustavat nykyistt edustavat nykyistää
rakenneteoreettista lrakenneteoreettista läähestymistapaa viestinthestymistapaa viestintääään.n.

Lähde: Seeck (2008)
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RakenneanalyyttisenRakenneanalyyttisen
paradigman omaksuminen eriparadigman omaksuminen eri

maissamaissa
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MitMitää rakenneanalyysille tapahtui?rakenneanalyysille tapahtui?

KontingenssilKontingenssiläähestymistapahestymistapa nnääyttyttääää edelleen ajankohtaiselta, kuten myedelleen ajankohtaiselta, kuten myööss
rakenneanalyyttisen paradigman sisrakenneanalyyttisen paradigman sisäällllää muotoiltu idea rajoittuneestamuotoiltu idea rajoittuneesta
rationaalisuudesta, mutta rakenneanalyyttisen paradigman asema yrationaalisuudesta, mutta rakenneanalyyttisen paradigman asema yhtenhtenääisenisenää
ajatussuuntauksena ei ole vakiintunut (Peltonen 2004).ajatussuuntauksena ei ole vakiintunut (Peltonen 2004).

JJäälkiteollisen maailman yritystoiminnan keskeinen ongelma ei ole tlkiteollisen maailman yritystoiminnan keskeinen ongelma ei ole tuotantotoiminnanuotantotoiminnan
jatkuvuuden turvaaminen, vaan pikemminkin tuotteidenjatkuvuuden turvaaminen, vaan pikemminkin tuotteiden jatkuvan kulutuksenjatkuvan kulutuksen
varmistaminenvarmistaminen (Peltonen 2004).(Peltonen 2004).

TyTyöönteossa on siirrytty asiakaslnteossa on siirrytty asiakasläähthtööiseen maailmankuvaan: kyse on siitiseen maailmankuvaan: kyse on siitää,, mitmitää tytyöö voivoi
antaaantaa kehittymiskokemuksia ja tkehittymiskokemuksia ja tääyttymystyttymystää hakevalle yksilhakevalle yksilöölle (Peltonen 2004).lle (Peltonen 2004).

SiinSiinää missmissää aiemmassa johtamisteoriassa johtajan tehtaiemmassa johtamisteoriassa johtajan tehtäävväännää oli suunnittelu,oli suunnittelu,
strategioiden toteutus ja valvonta, nykystrategioiden toteutus ja valvonta, nykyääään johtajan on otettava haltuun tyn johtajan on otettava haltuun työöntekijntekijööideniden
nnääkemykset ja tuntemukset ja kkemykset ja tuntemukset ja käääännettnnettäävvää ne sellaisiksi, ettne sellaisiksi, ettää ne palvelisivatne palvelisivat
organisaation kilpailuedun saavuttamista.organisaation kilpailuedun saavuttamista.

Samalla on nSamalla on näähthtäävissvissää vallan ja vastuun siirtyminen alemman tason pvallan ja vastuun siirtyminen alemman tason päääällikllikööille jaille ja
tytyööntekijntekijööille; tavoitteena on saada tyille; tavoitteena on saada työöntekijntekijäät ohjaamaan itse itset ohjaamaan itse itseääään ilman raskaitan ilman raskaita
hallintahallinta-- ja valvontarakenteita (Huhtala 2004).ja valvontarakenteita (Huhtala 2004).
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Rakenneteorioiden omaksuminenRakenneteorioiden omaksuminen
Yhdysvalloissa ja IsoYhdysvalloissa ja Iso--BritanniassaBritanniassa

GuillGuillééninnin (1994, 276) mukaan rakenneteorioiden tekniikoiden ja organisaat(1994, 276) mukaan rakenneteorioiden tekniikoiden ja organisaatiomallien omaksumineniomallien omaksuminen
19601960-- ja 1970ja 1970--luvuilla noudatti eri maissa varsin samankaltaisia kehityskulkujluvuilla noudatti eri maissa varsin samankaltaisia kehityskulkuja.a.

Yritykset Yhdysvalloissa, IsossaYritykset Yhdysvalloissa, Isossa--Britanniassa ja Saksassa olivat pitkBritanniassa ja Saksassa olivat pitkäälle byrokratisoituneita,lle byrokratisoituneita,
kkääyttivyttiväät hyvt hyvääkseen kansainvkseen kansainväälistymisen tuomia tilaisuuksia laajentaa toimintaansa ja tuotantlistymisen tuomia tilaisuuksia laajentaa toimintaansa ja tuotantoaanoaan
ja eriyttivja eriyttiväät organisaatiorakennettaan. Erityisesti uusi kansainvt organisaatiorakennettaan. Erityisesti uusi kansainväälinen toimintaymplinen toimintaympääristristöö loi nloi nääississää
maissa tilausta rakenneanalyyttiselle lmaissa tilausta rakenneanalyyttiselle läähestymistavalle.hestymistavalle.

NNääississää maissa ei mymaissa ei myööskskääään ollut erityisen paljon tyn ollut erityisen paljon työöeleläämmään konflikteja, silln konflikteja, sillää asioista sovittiinasioista sovittiin
ammattiliittojen ja tyammattiliittojen ja työönantajajnantajajäärjestrjestööjen kesken.jen kesken.

YhdessYhdessää nnäämmää tekijtekijäät vauhdittivat rakenneteorioiden tekniikoiden omaksumista nt vauhdittivat rakenneteorioiden tekniikoiden omaksumista nääississää maissa.maissa.

LisLisääksi Britanniassa valtio tuki vahvasti rakenneteorioiden tutkimusksi Britanniassa valtio tuki vahvasti rakenneteorioiden tutkimusta ja kta ja kääyttyttöööönottoa erityiseestinottoa erityiseesti
julkisen sektorin organisaatioissa, mutta Yhdysvalloissa ja Saksjulkisen sektorin organisaatioissa, mutta Yhdysvalloissa ja Saksassa valtion panostusassa valtion panostus
rakenneteorioiden tutkimukseen ja krakenneteorioiden tutkimukseen ja kääyttyttöööönottoon oli heikkoa.nottoon oli heikkoa.

Toisaalta esimerkiksi Italiassa, jossa yritysten koko ja kansainToisaalta esimerkiksi Italiassa, jossa yritysten koko ja kansainvväälistymisen aste oli edelllistymisen aste oli edellää
mainittujen maiden tasolla, rakenneteorioiden kmainittujen maiden tasolla, rakenneteorioiden kääyttyttöööönotto ei kuitenkaan ollut yhtnotto ei kuitenkaan ollut yhtää riperipeääää..
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RakenneteorioidenRakenneteorioiden
omaksuminen Espanjassaomaksuminen Espanjassa

Espanjassa tilanne edellEspanjassa tilanne edellää mainittuihin maihin verrattuna oli varsin erilainen,mainittuihin maihin verrattuna oli varsin erilainen,
sillsillää suurin osa Espanjan yrityksistsuurin osa Espanjan yrityksistää operoi maan rajojen sisoperoi maan rajojen sisäällllää, eiv, eiväätktkää
yritykset myyritykset myööskskääään olleet yhtn olleet yhtää paljon sispaljon sisääisesti eriytyneitisesti eriytyneitää kuin muissakuin muissa
maissa.maissa.

MyMyööskskääään palvelusektori ei vieln palvelusektori ei vielää 19601960-- ja 1970ja 1970--luvuilla ollut laajentunut yhtluvuilla ollut laajentunut yhtää
paljon kuin muissa maissa.paljon kuin muissa maissa.

Rakenneteorioita ei myRakenneteorioita ei myööskskääään markkinoitu akateemisten piirien,n markkinoitu akateemisten piirien,
ammattiliittojen tai valtion taholta.ammattiliittojen tai valtion taholta.

TTäärkeimprkeimpäännää syynsyynää rakenneteorioiden heikolle menestykselle Espanjassarakenneteorioiden heikolle menestykselle Espanjassa
19601960-- ja 1970ja 1970--luvuilla Guillluvuilla Guilléén (1994) kuitenkin nn (1994) kuitenkin nääkee tykee työöeleläämmäänn
levottomuudet kuten lakot, jotka hlevottomuudet kuten lakot, jotka hääiritsiviritsiväät organisaatioiden kehitystt organisaatioiden kehitystää jaja
rakenneteorioiden tekniikoiden krakenneteorioiden tekniikoiden kääyttyttöööönottoa.nottoa.

19801980--luvun alkuun mennessluvun alkuun mennessää vain harvat yritykset Espanjassa olivatvain harvat yritykset Espanjassa olivat
muokanneet organisaatiorakennettaan rakenneteorioiden  oppienmuokanneet organisaatiorakennettaan rakenneteorioiden  oppien
mukaisiksi.mukaisiksi.
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Rakenneteoriat SuomessaRakenneteoriat Suomessa
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RakenneteoriatRakenneteoriat SuomessaSuomessa
Tarkastelemme, kuinka rakenneteoriatTarkastelemme, kuinka rakenneteoriat
nnääkyvkyväätt……
–– Klassikkojen kKlassikkojen kääääntntäämisessmisessää suomen kielellesuomen kielelle
–– Suomen metsSuomen metsää-- ja metalliteollisuudenja metalliteollisuuden

vuosikatsauspuheessa 1980vuosikatsauspuheessa 1980––20052005
–– Suomalaisissa johtamislehdissSuomalaisissa johtamislehdissää jaja ––kirjallisuudessakirjallisuudessa

19211921––20062006
–– MetalliMetalli-- ja metsja metsääteollisuuden henkilteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää

19301930––20062006
–– Akateemisessa johtamisopetuksessa 1960Akateemisessa johtamisopetuksessa 1960––20072007
–– Suomalaisessa tutkimusrahoituksessa vuosina 1937Suomalaisessa tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––

20072007
–– Suomalaisissa hallitusohjelmissa 1917Suomalaisissa hallitusohjelmissa 1917––20072007
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RakenneteoriatRakenneteoriat Suomen metsSuomen metsää-- jaja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessametalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

MetsMetsää-- ja metalliteollisuudenja metalliteollisuuden
vuosikatsauksissavuosikatsauksissa
rakenneteoreettinen retoriikkarakenneteoreettinen retoriikka
hallitsi 1990hallitsi 1990-- ja 2000ja 2000--lukuja, jalukuja, ja
mymyöös 1980s 1980--lukualukua
metalliteollisuudessametalliteollisuudessa
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Vuosikatsaukset jaVuosikatsaukset ja
henkilhenkilööststöölehdetlehdet

Vuosikatsauksia analysoitaessa rakenneteoriat ilmenivVuosikatsauksia analysoitaessa rakenneteoriat ilmeniväät puheenat puheena
seuraavista asioista:seuraavista asioista:
–– organisaation uudelleenjorganisaation uudelleenjäärjestrjestääminen ja virtaviivaistaminenminen ja virtaviivaistaminen
–– tulosyksikktulosyksikkööorganisaatiorakenteen kehittorganisaatiorakenteen kehittääminenminen
–– organisaatiorakenteen jorganisaatiorakenteen jäärjestrjestääminen divisioonittainminen divisioonittain
–– yhtiyhtiööittittääminenminen
–– pyrkimyksenpyrkimyksenää keskittykeskittyää yrityksen ydintoimintoihinyrityksen ydintoimintoihin
–– synergian hakemisesta eri organisatoristen osien vsynergian hakemisesta eri organisatoristen osien väälilllillää

((SeeckSeeck & Er& Erääkivi 2008)kivi 2008)

Metalliteollisuuden henkilMetalliteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää rakenneteoriat olivat selvrakenneteoriat olivat selväästisti
esillesillää 19701970-- ja 1980ja 1980--luvuilla. Metsluvuilla. Metsääteollisuuden henkilteollisuuden henkilööststöölehdisslehdissää
ne olivat vahvassa asemassa 1960ne olivat vahvassa asemassa 1960-- luvulta 1980luvulta 1980--luvulleluvulle
(Kuokkanen, Laakso & Seeck 2008).(Kuokkanen, Laakso & Seeck 2008).
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Tieteelliset lehdet ja yleislehdetTieteelliset lehdet ja yleislehdet
TieteellisissTieteellisissää lehdisslehdissää rakenneteorioista on Suomessarakenneteorioista on Suomessa
keskusteltu vain vkeskusteltu vain väähhääisessisessää mmäääärin, ja keskustelu onrin, ja keskustelu on
koskenut lkoskenut läähinnhinnää erilaisia paradigman tekniikoitaerilaisia paradigman tekniikoita
(Huhtala & Laakso 2006)(Huhtala & Laakso 2006)

Rakenneteoriat ilmaantuivat suomalaisiin yleisRakenneteoriat ilmaantuivat suomalaisiin yleis-- jaja
ammattilehtiin ensimmammattilehtiin ensimmääisen kerran 1950isen kerran 1950--luvulla, ja olivatluvulla, ja olivat
kaikkein suosituimpia 1960kaikkein suosituimpia 1960--, 1970, 1970-- ja 1980ja 1980--luvuilla.luvuilla.
(Seeck & Kuokkanen 2008)(Seeck & Kuokkanen 2008)
–– etenkin liiketalouden alan yleislehdistetenkin liiketalouden alan yleislehdistää kkääy ilmi, etty ilmi, ettää

rakenneteoriat on otettu avuksi sopeuduttaessa yhrakenneteoriat on otettu avuksi sopeuduttaessa yhää
kansainvkansainväälisemplisempääään ja monimutkaisempaann ja monimutkaisempaan
toimintaymptoimintaympääristristöööön. (Seeck & Kuokkanen 2008)n. (Seeck & Kuokkanen 2008)
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Koulutus ja tutkimusKoulutus ja tutkimus
Johtamisen korkeakoulutuksessa rakenneteoriat dominoivat 1970Johtamisen korkeakoulutuksessa rakenneteoriat dominoivat 1970--
luvulta 1990luvulta 1990--luvulle asti, ja niitluvulle asti, ja niitää painotettiin enemmpainotettiin enemmäänn
yliopistonlaitoksina toimivissa johtamisen opinahjoissa kuinyliopistonlaitoksina toimivissa johtamisen opinahjoissa kuin
itsenitsenääisissisissää kauppakorkeakouluissa ja teknillisisskauppakorkeakouluissa ja teknillisissää korkeakouluissakorkeakouluissa
(Seeck & Laakso 2008a).(Seeck & Laakso 2008a).
–– rakenneteoreettisia lrakenneteoreettisia läähestymistapoja khestymistapoja kääytettiin niiden kultaytettiin niiden kulta--aikaanaikaan

johtamisen koulutusohjelmien peruskursseilla, mikjohtamisen koulutusohjelmien peruskursseilla, mikää antaa olettaa niidenantaa olettaa niiden
arvostuksen ja kyvyn vastata aikansa liikkeenjohdollisiin ongelmarvostuksen ja kyvyn vastata aikansa liikkeenjohdollisiin ongelmiiniin
olleen varsin korkea (Seeck & Laakso 2008a)olleen varsin korkea (Seeck & Laakso 2008a)

Johtamisen tutkimuksessa rakenneteoriat olivat suosituinJohtamisen tutkimuksessa rakenneteoriat olivat suosituin
lläähestymistapa 1960hestymistapa 1960-- ja 1970ja 1970--luvulla, ja rakenneteoreettisenluvulla, ja rakenneteoreettisen
lläähestymistavan jatkumoksi mielletty strateginen johtaminenhestymistavan jatkumoksi mielletty strateginen johtaminen
puolestaan dominoi 1980puolestaan dominoi 1980-- ja 1990ja 1990--lukuja (Seeck & Laakso 2008b).lukuja (Seeck & Laakso 2008b).
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Paradigms used in main subject descriptionsParadigms used in main subject descriptions
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Seeck (2008) – Johtamisopit Suomessa
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RakennneteoriatRakennneteoriat suomalaisessasuomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
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Rakenneteoriat suomalaisissaRakenneteoriat suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 1917hallitusohjelmissa vuosina 1917--20072007

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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