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Ihmissuhdeparadigmasta
systeemirationalismiin
Ihmissuhdekoulukuntaan liittyviä
liittyviä ongelmia olivat muun
muassa yksilö
yksilöllisyyden tarve ja kalleus.
kalleus.
Bisnesjohtamisen,
Bisnesjohtamisen, operationaalisen tutkimuksen (OR) ja
organisaatioteorisoinnin nousu.
nousu. Mielenkiinto kohdistui
yleisten periaatteiden löytä
ytämisessä
misessä johtamiseen.
johtamiseen.
Huomio kvantitatiivisissa suunnittelun ja johtamisen
metodeissa:
metodeissa: kirjanpito,
kirjanpito, rahoitus ja tilastotiede.
tilastotiede.
Toisen maailmansodan aikainen teknologian kehittyminen ja
tietokoneiden soveltaminen loi uusia vaatimuksia
työ
työelä
elämään.(Barley
ään.(Barley & Kunda 1992)
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Mihin ongelmiin systeemirationalismi/
rakenneteoria tarjosi vastausta?
Miten sopeuttaa organisaation rakenne toimintaympä
toimintaympäristö
ristön ja uuden
teknologian vaatimuksiin?
Rakenneanalyysi muodostui 1950–
1950–19601960-luvuilla Yhdysvalloissa. Tä
Tällö
llöin
sikä
sikäläistä
istä liikeliike-elä
eläm ää hallitsivat suuret, byrokratisoituneet yritykset, joilla oli
laaja tuotetuote- ja palveluvalikoima ja jotka toimivat globaaleilla markkinoilla.
markkinoilla.
Myö
Myös paikallinen hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin laajentuminen
laajentuminen toi
mukanaan uusia organisaatioita ja organisaatiomuotoja.
Johtamisen tutkimuksessa alettiin tietoisesti pyrkiä
pyrkiä järjestyneen tieteenalan,
johtamistieteen (management science), muodostamiseen.
Tavoitteena oli yleispä
yleispätevien lainalaisuuksien muodostaminen johtamisen
ammattikunnan toiminnan tukemiseksi. Nä
Nämä lainalaisuudet kohdistuivat
organisaation prosesseihin yleisluontoisesti.
Tavoitteena oli myö
myös formalisoida ja jä
järkeistää
rkeistää työ
työprosessit ja
palkitsemisjä
palkitsemisjärjestelmä
rjestelmät. (Guillé
(Guillén 1994.)
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Uudenlainen näkökulma
organisaatioihin
Johtamisen paradigmat fokusoituvat eri tavoin ja rakentuvat eri ”tasoille”
tasoille”.
Ihmissuhdekoulukunnan työ
työn sosiaalisia ja kulttuurisia puolia korostava
lähestymistapa organisaatioihin syntyi pitkä
pitkälti vastavasta-argumenttina
tieteellisen johtamisen teknologiselle ja mekaanista suorittamista
suorittamista
korostavalle suuntaukselle, mutta tä
tästä
stä huolimatta molemmat paradigmat
operoivat yksittä
yksittäisten työ
työntekijö
ntekijöiden ja prosessien tasolla organisaation
sisä
sisällä
llä (Guillé
(Guillén 1994).
Rakenneanalyyttinen paradigma nosti johtamistieteen fokuksen eri tasolle
siinä
n organisaatiota
siinä mielessä
mielessä, että
että sen retoriikka keskittyi kä
käsittelemää
sittelemään
kokonaisuutena, joka on vuorovaikutuksessa ympä
ympäristö
ristön kanssa (Lemak
(Lemak
2004).
Tässä
ssä mielessä
mielessä rakenneanalyyttinen retoriikka pikemminkin sisä
sisällyttää
llyttää
itseensä
itseensä kuin sulkee pois ihmissuhdekoulukunnan ja tieteellisen johtamisen,
johtamisen,
ja ikää
n kuin rakentuu nä
lle (Guillé
ikään
näiden pää
päälle
(Guillén 1994).
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Rakenneanalyyttisen ajattelun tausta
Rakenneanalyyttisen ajattelun taustalla olivat toisen maailmansodan
maailmansodan aikainen
teknologian kehittyminen ja erityisesti tietokoneiden soveltaminen.
soveltaminen. Samaan aikaan
esitettiin vaatimuksia johtajakoulutuksen kehittä
ä
misestä
kehitt misestä MBAMBA- tutkinnosta esitettiin
edellytystä
edellytystä johtajauralle.
19601960-luvun lopulle tultaessa johtajien koulutusohjelmia eliittikouluissa
eliittikouluissa oli kehitetty
operaatioanalyysin, rahoituksen, kirjanpidon ja tilastotieteen opintojen
opintojen avulla. ( Barley
& Kunda 1992).
Toisen maailmansodan aikana kehitetyllä
kehitetyllä kybernetiikan kä
käsitteellä
sitteellä luotiin pohja
yleiselle systeemiteorialle.
Kybernetiikka perustuu itsesää
ntelyyn:: mekaaniset ja inhimilliset systeemit
itsesääntelyyn
mukautuvat jatkuvan palautteen perusteella muuttuvaan ympä
nsä
ä.
ympäristöö
ristööns
Systeemiteoria perustuu kokonaisuuksiin, tasapainotilaan ja vuorovaikutukseen
vuor ovaikutukseen
ympä
ympäristö
ristön kanssa.
Modernia organisaatioteoriaa ja yleistä
yleistä systeemiteoriaa yhdistää
yhdistää näkemys
organisaatiosta integroituna kokonaisuutena.
(Guillé
(Guillén 1994; Barley & Kunda 1992).
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Monitieteinen ja hajanainen kenttä
Rakenneanalyyttiset tekniikat ja kä
käsitteet syntyivä
syntyivät
poikkitieteellisessä
poikkitieteellisessä ympä
ympäristö
ristössä
ssä, johon kuului taloustieteen,
sosiologian, psykologian ja tietotekniikan alan tutkijoita.
Suurten yritysten esiinmarssi sai tutkijat kiinnostumaan yritysten
yritysten
sisä
sisällä
llä tapahtuvasta toiminnasta, kuten pää
päättöksenteosta.
Poikkitieteellisyys synnytti paradigman sisä
sisällä
llä monia eri nä
näkökulmia
ja ristiriitojakin, ja monet tekniikat ja kä
käsitteet kehittyivä
kehittyivät eri
tieteenalojen edustajien vä
välisessä
lisessä kriittisessä
kriittisessä dialogissa.
Paradigma ei tä
täten ole sisä
sisäisesti yhtä
yhtä yhtenä
yhtenäinen ja selkeä
selkeästi
rajautunut kuin esimerkiksi tieteellinen liikkeenjohto tai
ihmissuhdekoulukunta.
(Huhtala & Laakso 2006.)
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Byrokraattinen organisaatio
tänä päivänä
Nykyisin byrokratian tilalle on tullut monia
vaihtoehtoisia organisaatiomalleja, joissa
yhteisiä
yhteisiä piirteitä
piirteitä ovat
– joustavuus ja sen korostaminen
– hierarkkisen mallin puute

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

3.
4.

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

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

Vaikka jä
jälkibyrokratiaa onkin kritisoitu, ovat tutkijat yhtä
yhtä mieltä
mieltä siitä
siitä, että
että työ
työ
on muuttunut paljon ja että
että tarvitsemme uudenlaisia organisoitumismalleja.
Copyright © Hannele Seeck
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Byrokratia ja viestintä
Byrokraattinen organisaatio perustuu ennen kaikkea
hierarkkiseen viestintä
viestintäkäsitykseen (Shane
(Shane 1992).
Erityisesti 19501950- ja 19601960-luvuilla korostettiin, että
että johtajan
tuli kontrolloida riittä
riittävästi alaisiaan: johtajat kertoivat
alaisilleen, kuinka tehtä
tehtävät tuli hoitaa sekä
sekä valvoivat heitä
heitä
jatkuvasti (Simons
(Simons 1995).
– Nykyisin korostetaan, että
että myö
myös byrokraattisessa
organisaatiossa työ
työntekijö
ntekijöiden tulee vaikuttaa organisaatioiden
prosessien toimivuuteen (Simons
(Simons 1995).
– Lisä
Lisäksi myö
myös byrokraattisen organisaation työ
työntekijö
ntekijöiden tulee
oppia tunnistamaan ja vastaamaan kuluttajien tarpeisiin,
vaikkakin kontrolloidulla tavalla (Simons
(Simons 1995).
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Byrokratia, viestintä ja luovuus
Tutkimuksissa on osoitettu, että
että tietynlaiset organisaatiokulttuurit tukevat
luovuutta toisia paremmin.
Byrokraattisessa organisaatiossa luovuuden ilmeneminen on
harvinaisempaa kuin pienemmissä
pienemmissä ja joustavissa organisaatioissa useasta
eri syystä
syystä:
– byrokraattinen organisaatio on hierarkkinen, minkä
minkä vuoksi johtajien ja alaisten
välillä
lillä on vä
vähemmä
hemmän keskustelua kuin eiei- hierarkkisissa organisaatioissa.
– hierarkkisessa organisaatiossa kontrollin peruspilareina ovat us ein luottamus ja
tietyt sää
nnö
öt ja menettelytavat
säänn
N ämä seikat vä
vähentä
hentävät samaan aikaan luovuutta, sillä
sillä usein innovatiivisuus
kulkee kä
käsi kä
kädessä
dessä voimakkaiden sosiaalisen ympä
ympäristö
ristön muutosten kanssa.
Hierarkkiset organisaatiot pyrkivä
pyrkivät minimoimaan muutoksen, koska usein sosiaalisen
ympä
ympäristö
ristön muutokset murentavat myö
myös perinteistä
perinteistä byrokratiarakenteen vaatimaa
valtaa.

– toisaalta haasteena on myö
myös yhdistää
yhdistää individualistinen ajattelu ja byrokratia
Usein innovatiivisuus vaatii individualistista ajattelua, sillä
sillä yksilö
yksilöllinen vapaus on tä
tärkeä
rkeä
innovatiivisuuden osatekijä
osatekijä. Sitä
Sitä vastoin byrokraattisessa ajattelussa korostetaan usein
kollektivistista nä
näkökulmaa organisaatioihin.
Lähde: Shane (1992). Why do some societies invent more than
others. Journal of business venturing 7 (1).
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Rakenneanalyyttisen
ajattelun pioneerit ja työt

Fayol, Henri 1841–1925
Henri Fayol syntyi
Konstantinopolissa vuonna 1841
isä
isän asepalveluskomennuksen
vuoksi, mutta perhe palasi pian
takaisin Ranskaan, jossa Fayol
kävi koulunsa ja opiskeli isä
isänsä
nsä
tavoin insinöö
riksi.
insinööriksi.
Hän työ
työskenteli hiilikaivoksella, ja
yleni johtotasolle jo nuorena.
Vuodesta 1888 lä
lähtien hä
hän toimi
suuren kaivosyrityksen
toimitusjohtajana, ja teki paljon
tärkeitä
rkeitä uudistuksia, jotka
paransivat huomattavasti yrityksen
menestystä
menestystä.
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Fayolin keskeiset ajatukset
Monet Fayolin ajatukset ja terminologia ovat niin olennainen ja itsestää
n
itsestään
selvä
selvä osa nykyistä
nykyistä johtamisajattelu, että
että niitä
niitä on hyvin vaikeaa edes
tunnistaa. Fayol oli ensimmä
ensimmäinen, joka nosti esiin erillisen johtamistieteen ja
-teorian tarpeen.
Fayolin mielestä
n sen
mielestä oli kummallista, ettei johtamista opetettu missää
missään
tärkeydestä
rkeydestä huolimatta. Tä
Tärkeä
rkeä syy opetuksen puuttumiseen oli Fayolin
mukaan johtamisen teorian puuttuminen. Tä
Tällaisille uusille teorioille Fayol loi
perustaa kirjoituksillaan.
Fayolin mukaan johtajille paras oppi olisi nimenomaan johtajakoulutus, kun
taas tuohon aikaan kaikki johtajat olivat teknisten tms. ansioiden
ansioiden perusteella
ylö
ylöspä
späin kohonneita työ
työntekijö
ntekijöitä
itä, jotka toki tunsivat työ
työn sisä
sisällö
llön hyvin,
mutta joilla ei vä
nlaisia johtamisvalmiuksia.
välttä
lttämättä
ttä ollut minkää
minkäänlaisia
Työ
n liittyvä
Työntekijä
ntekijätasolla tekniset ja muut työ
työn sisä
sisältöö
ltöön
liittyvät taidot olivat toki
keskeisiä
keskeisiä, mutta mitä
mitä ylemmä
ylemmälle tasolle yrityksessä
yrityksessä siirryttiin, sitä
sitä
tärkeä
rkeämmiksi muuttuivat henkiset ominaisuudet ja johtamistaidot.
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Fayolin keskeiset ajatukset
Fayolin ajatuksissa keskeistä
keskeistä olikin se, että
että hän erotti johtamisen
omaksi osan johtamistaidoilla oli
osa-alueekseen. Hä
Hänen mielestää
mielestään
yrityksen menestymisessä
menestymisessä tärkeä
rkeämpi merkitys kuin työ
työntekijö
ntekijöiden
teknisellä
teknisellä osaamisella.
Fayolia kiinnostivat myö
myös organisaatiorakenteen perusteet ja
liikkeenjohdon kä
käytä
ytännö
nnöt.
Hän esitti neljä
neljätoista peruslä
peruslähtö
htökohtaa organisaation rakenteelle,
toiminnalle ja johtamiselle.
Näiden periaatteiden tarkasteleminen oli hyvä
hyvä lähtö
htökohta yrityksen
toiminnan arvioimiseen jä
järjestelmä
rjestelmällisemmin ja kä
käsitteellisemmä
sitteellisemmällä
llä
tasolla kuin siihen asti oli tehty.
Nykyjohtamisessa Fayolin periaatteet ovat itsestää
n selviä
itsestään
selviä
lähtö
htökohtia toiminnan suunnittelussa.
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Johtamisen periaatteet Fayolin mukaan
1. Työ
Työnjako
2. Auktoriteetti ja vastuu
3. Kuri ja jä
järjestyksenpito
4. Kä
Käskyjen yhtenä
yhtenäisyys
5. Toiminnan suunnan yhtenä
yhtenäisyys
6. Yksilö
Yksilöllisten halujen ja kiinnostusten alisteisuus
organisaation toiminnan pää
määrille
pääm
äärille
7. Korvaus
8. Keskittä
Keskittäminen
9. Komentoketju
10. Jä
Järjestys
11. Oikeudenmukaisuus
12. Työ
Työvoiman riittä
riittävyys ja vakaus
13. Aloitteellisuus
14. Harmonisuus ja yhteishenki
(Fayol 1916.)
Copyright © Hannele Seeck
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Johtamisen teorian edelläkävijä
Fayolin teosten merkitys jä
jäi hä
hänen omana aikanaan lä
lähes kokonaan
tunnistamatta.
Osin aliarvostus johtui siitä
nnö
ökset
siitä, että
että hän kirjoitti ranskaksi, ja kää
käänn
ilmestyivä
n verrattiin usein
ilmestyivät hitaasti, mutta jopa Ranskassa hä
hänen tö
töitää
itään
Frederik Taylorin ajatuksiin, jotka olivat tuohon aikaan vallitseva
vallitseva
liikkeenjohdon oppi.
Fayol itse ei pitä
n Taylorin ja
pitänyt tä
tästä
stä vertailusta, sillä
sillä hänen mielestää
mielestään
hänen ajatuksensa olivat toisiaan tä
täydentä
ydentäviä
viä pikemminkin kuin kilpailevia.
He lä
lähestyivä
hestyivät johtamista erilaisista nä
näkökulmista.
Fayolin ajatusten arvo onkin tunnustettu vasta jä
jälkikä
lkikäteen.
Teokset:
"L'exposé
L'exposé des principes généreux d'administration"
d'administration"
Administration industrielle et générale 1917, General and Industrial
Management 1930, suom.
suom. 1990
Copyright © Hannele Seeck
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Alfred P. Sloan Jr. 1875–1966
Alfred P. Sloan Jr syntyi vuonna 1875
New Havenissa Connecticutissa ja
varttui New Yorkin Brooklynissa.
Isä
Isä omisti tukkuliikkeen ja
konkurssipesä
konkurssipesästä
stä ostetun, nopeasti
kasvavan kuulalaakereita valmistavan
yrityksen, jossa Sloan työ
työskenteli
valmistuttuaan MIT:sta.
MIT:sta.
Sloan ja hä
hänen isä
isänsä
nsä myivä
myivät yrityksen
United Motorsille,
Motorsille, jonka johtajaksi
Sloan pääsi.
ääsi. Kun United Motorsista tuli
myö
myöhemmin osa General Motorsia,
Motorsia,
Sloan kuului myö
myös sen johtokuntaan.
Sloanin johdolla GM:sta tuli maailman
menestynein yritys.
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Uudenlainen organisaatiojärjestys
Sloan suunnitteli monia uudistuksia General Motorsin
organisaatiorakenteeseen, ja nä
näistä
istä oivalluksista tuli myö
myöhemmin
esimerkki lä
lähes kaikkien modernien suurten yritysten
organisoimiselle.
Sloanin kehittä
kehittämässä
ssä mallissa yrityksen hallinto jaettiin useaan
osaan: johtoryhmä
johtoryhmä, joka oli vastuussa toimintatapojen suunnittelusta
ja taloudellisista asioista, henkilö
henkilöstö
stöosasto ja yleiset toimihenkilö
toimihenkilöt,
jotka avustivat johtoryhmää
johtoryhmää sekä
sekä osastot, jotka keskittyivä
keskittyivät
tuotantoon ja johtoryhmä
johtoryhmän pää
päättösten toteuttamiseen.
Sloanin mallissa eri osastoilla oli varsin paljon pää
päättäntä
ntävaltaa ja
joustavuutta. Vaikka osastot olivat tiettyyn rajaan asti itsenä
itsenäisiä
isiä ja
vastasivat omasta tuotannostaan, kaikki tä
tärkeä
rkeät pää
päättökset tulivat
kuitenkin aina ylimmä
ylimmältä
ltä johdolta.
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Tällainen organisaatiomalli vaati hienovaraista
tasapainoilua ylimmä
ylimmän johdon ja tuotantotuotanto-osastojen
välisessä
lisessä vallanjaossa, sillä
sillä yksittä
yksittäisten osastojen
johtajien piti toimia aina johtoryhmä
johtoryhmän asettamien
suuntaviivojen rajoissa.
Tavoitteena oli toimintojen hajauttaminen, joka kuitenkin
tapahtui kontrolloidusti ja oikeaan suuntaan
koordinoituna.
Teokset:
My Years with General Motors 1963

Copyright © Hannele Seeck
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Amitai Etzioni 1929Amitai Etzioni syntyi Kö
Kölnissä
lnissä Saksassa vuonna 1929.
Etzioni toimi 20 vuotta sosiologian professorina
Columbian yliopistossa ja osan ajasta myö
myös laitoksen
johtajana. Hä
Hän vieraili BrooklingsBrooklings-instituutissa vuonna
1978 ja toimi Valkoisen talon neuvonantajana vuosina
1979–
1979–1980. Hä
Hän on toiminut professorina myö
myös George
Washington -yliopistossa ja Harvardissa.
Etzioni on julkaissut parikymmentä
parikymmentä kirjaa, ollut
Yhdysvaltojen sosiologisen seuran johtaja sekä
sekä
perustanut jä
järjestö
rjestön International Society for
Advancement of SocioSocio-Economics.
Economics.
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Vallankäyttö organisaatioissa
Etzioni painotti, että
että koska elä
elämme organisaatioissa kehdosta hautaan,
organisoimista on syytä
n uutta,
syytä ymmä
ymmärtää
rtää.. Organisoiminen ei sinä
sinänsä
nsä ollut mitää
mitään
mutta sen laajuus ja tehokkuus olivat ennennä
ennennäkemä
kemättö
ttömiä
miä modernissa
yhteiskunnassa. Rationaalinen tapa organisoida sosiaaliset jä
järjestelmä
rjestelmät tehokkaiksi
organisaatioiksi aiheutti Etzionin mukaan ihmisissä
ihmisissä myö
myös turhautumista ja
vieraantumista.
Kirjassaan Modern Organizations ( 1964) Etzioni käsitteli perusteellisesti auktoriteettia
ja vallankä
vallankäyttöä
yttöä organisaatiossa. Hä
Hän esitti, että
että vallankä
vallankäyttöä
yttöä oli kolmenlaista:
fyysistä
fyysistä, materiaalista ja symbolista.
–
–

Fyysinen vallankä
vallankä yttö
yttö on vieraannuttavinta vallankä
vallankä ytö
ytön kohteille, symbolinen eli
normatiivinen vallankä
vallankä yttö
yttö taas vä
vä hiten vieraannuttavaa. Normatiivinen valta saa aikaan
myö
ö
s
eniten
sitoutumista.
my
Vallankä
Vallankä ytö
ytön eri tyyppejä
tyyppejä edustavat organisaatiot eroavat myö
myös rakenteeltaan etenkin siinä
siinä,
mikä
mikä on johtajan asema ja tehtä
tehtävät.

Valta perustuu joko asemaan tai henkilö
henkilön suostuttelutaitoon, jolloin se on aina
normatiivista vallankä
vallankäyttöä
yttöä.. Johtajan asemaan perustuva vallankä
vallankäyttö
yttö voi olla joko
asemaan tai henkilöö
n tukeutuvaa; ensin mainitussa tapauksessa johtajaa kutsutaan
henkilöön
viralliseksi johtajaksi ja jä
jälkimmä
lkimmäisessä
isessä epä
epäviralliseksi johtajaksi.
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Peter F. Drucker 1909–2005
Peter F. Drucker*
Drucker* syntyi
Wienissä
Wienissä vuonna 1909.
Hänen isä
isänsä
nsä oli valtion
korkea virkamies, joka toimi
myö
myöhemmin kansainvä
kansainvälisen
talouden professorina North
Carolinan yliopistossa
Yhdysvalloissa. Äiti oli
puolestaan yksi Itä
Itävallan
ensimmä
ensimmäisistä
isistä naisista, jotka
opiskelivat lää
ketiedettä
ä.
lääketiedett
Druckerin perhe oli varakas, ja
perheen tuttavapiiriin kului
muun muassa Sigmund Freud.
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Druckerin ura
Drucker muutti Saksaan vuonna 1927 ja toimi toimistotyö
toimistotyöntekijä
ntekijänä
vientiyrityksessä
vientiyrityksessä ja myö
myöhemmin arvopaperianalyytikkona osakepankissa.
Osakemarkkinoiden romahdettua hä
hän alkoi kirjoittaa arvopaperilehteen,
opettaa oikeustiedettä
oikeustiedettä ja viimeisteli kansainvä
kansainvälistä
listä lakia kä
käsitelleen
väitö
itöskirjansa.
Hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1937.
Aluksi hä
hän toimi taloustoimittajana ja myö
myöhemmin useiden eri oppiaineiden
opettajana ja professorina, lopulta hä
hänen itsensä
itsensä mukaan nimetyssä
nimetyssä
koulussa (Peter F. Drucker Graduate School of Management).
Lisä
Lisäksi hä
hän työ
työskenteli yritysten konsulttina.
Drucker ei koskaan itse toiminut yrityksen johtajana, mutta hä
hänellä
nellä on ollut
valtava vaikutus organisaatioiden jä
järjestä
rjestämiseen ympä
ympäri maailmaa.
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Management by objectives
(MBO, tavoitejohtaminen)
Management by objectives oli Druckerin 19601960-luvulla kehittä
kehittämä johtamismalli, joka
levisi nopeasti villityksenomaisesti ympä
ympäri yritysmaailmaa.
Tavoitejohtaminen perustuu siihen, että
n huomioon, että
että johtajan on otettava työ
työssää
ssään
että
jokainen työ
työntekijä
ntekijä ymmä
ymmärtää
rtää työ
työn tavoitteet ja priorisointitarpeet eri tavalla, ja sitä
sitä
kautta myö
myös ovat taipuvaisia valitsemaan erilaisia strategioita.
Druckerin mukaan nä
näistä
istä tuli keskustella ja sitä
sitä kautta houkutella esiin erilaisia tapoja
ymmä
ymmärtää
rtää tavoitteiden ja strategioiden merkitys.
Drucker haastoi vallitsevan kä
käsityksen, jossa työ
työn tavoitteita pidettiin lä
lähestulkoon
itsestää
nselvyyksinä
ä ja yhteisesti jaettuina faktoina.
itsestäänselvyyksin
Druckerin mukaan tehtä
tehtävän suorittaminen piti aina aloittaa tavoitteiden,
toimintatapojen ja strategioiden yhteisellä
ä.
yhteisellä määrittelyll
äärittelyllä
Vastaavanlaisia ajatuksia oli esitetty aikaisemmin, mutta Drucker oli ensimmä
ensimmäinen,
joka esitti asian systemaattisesti ja artikuloi selkeä
selkeästi tä
tällaisen johtamistavan taustalla
vaikuttavat ajatusmallit.
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Oikeiden kysymysten tärkeys
Druckerin työ
n
työskentelytapa konsulttina ei perustunut niinkää
niinkään
vastauksien antamiseen kuten tuona aikana usein oli tapana, vaan
oikeiden kysymysten kysymiseen.
Drucker myö
myös korosti johtamisessa tulevaisuuteen orientoitumista,
koska nykyhetkeen on usein vaikea vaikuttaa. Drucker puhui
strategisen johtamisen merkityksestä
merkityksestä jo aikana, jolloin strategista
johtamista ei ollut virallisesti vielä
vielä keksitty.
Druckerin kuuluisat kysymykset olivat:
–
–
–
–
–
–

Mikä
Mikä on meidä
meidän toimintatoiminta-alamme?
Kuka on asiakkaamme?
Mitä
Mitä asiakas ostaa?
Mitä
Mitä asiakas arvostaa?
Mitä
Mitä meidä
meidän yritystoimintamme tulee olemaan?
Mitä
Mitä sen tulisi olla?
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Druckerin keskeisiä ajatuksia
Druckerille organisaation rakeen ja tehtä
tehtävien jä
järjestä
rjestäminen oli erittä
erittäin tä
tärkeää
rkeää..
Hän kritisoi ihmissuhdekoulukuntaa siitä
n.
siitä, että
että siinä
siinä keskityttiin liiaksi henkilö
henkilöstöö
stöön.
Druckerin mukaan yritys ei voi menestyä
menestyä ilman hyvää
hyvää organisaatiorakennetta vaikka
henkilö
henkilöstö
stö voisi kuinka hyvin.
Drucker puuttui myö
n. Hä
n pitkä
myös johtajien ajankä
ajankäyttöö
yttöön.
Hänen mielestää
mielestään
pitkä työ
työpäivä
ivät eivä
eivät
olleet osoitus ahkeruudesta tai aikaansaavuudesta vaan huonosta suunnittelusta ja
priorisoinnin puutteesta. Johtajan tuli hä
n antaa omia tehtä
n muille,
hänen mielestää
mielestään
tehtäviää
viään
jotta johtaja voisi keskittyä
keskittyä olennaisiin tehtä
tehtäviin.
Drucker korosti myö
myös yritysten sosiaalista vastuuta. Hä
Hänen mukaansa yritysten tuli
tuottaa ihmisille tuotteita, joita heillä
heillä oli varaa ostaa, ja sitä
sitä kautta lisä
lisätä hyvinvointia.
Hyvinvoinnin lisää
minen oli kuitenkin yrityksen toiminnan sivutuote pikemminkin kuin
lisääminen
kuin
tavoite: Druckerin mukaan positiivisia sosiaalisia vaikutuksia voitiin tuottaa ainoastaan
ainoastaan
silloin, kun yritys saavutti toiminnalleen asettamansa, perusteht
perustehtävään
ään liittyvä
liittyvät
tavoitteet.
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Druckerin teokset
Concept of the Corporation 1964
Practice
Practice of Management 1954 suom.
suom. 1959
The New Society 1954 suom.
suom. 1954
The Effective Executive 1966 suom.
suom. 1968
The Age of discontinuity 1968 suom.
suom. 1970
Innovation and entrepreneurship 1985 suom.
suom. 1986
Management challenges for the 21st century 1999 suom.
suom.
2000
The essential Drucker 2001 suom.
suom. 2002
The Daily Drucker 2004 suom.
suom. 2006
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Simon, Herbert (1916-2001)
Herbert Simon* syntyi Milwaukeessa,
Milwaukeessa, Wisconsinissa
ja opiskeli myö
myöhemmin Chicagon yliopistossa.
Hän menestyi erinomaisesti ja valmistui
pääaineenaan
ääaineenaan valtiovaltio-oppi.
Sen jä
jälkeen hä
hä n kiinnostui mahdollisuuksista
soveltaa matematiikkaa yhteiskuntatieteisiin.
Simon oli monilahjakkuus, joka opiskeli elä
elämänsä
nsä
aika useita eri aloja, muun muassa taloustiedettä
taloustiedettä,
psykologiaa, kognitiotiedettä
kognitiotiedettä, valtiovaltio-oppia,
sosiologiaa, tietojenkä
tietojenkäsittelytiedettä
sittelytiedettä, filosofiaa ja niin
edelleen.
Eniten hä
häntä
ntä kiinnostivat taloustalous- ja
organisaatiotutkimus, mutta laajan yleissivistyksensä
yleissivistyksensä
vuoksi hä
hänellä
nellä oli laaja nä
näkemys organisaatioiden
toimintaan.
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Tutkiessaan kunnallishallintoa uransa alkupuolella Simon havaitsi,
havaitsi, ettei
julkishallinnon tutkimuksessa ollut lainkaan kunnollista teoriaperustaa
teoriaperustaa eikä
eikä
käsitteistöä
sitteistöä..
Empiirisesti relevanttien ja teknisesti hienostuneiden teorioiden
teorioiden luomisesta
tulikin yksi hä
hänen uransa johtoajatuksista. (Augier
(Augier 2002, 44-5.)
Vaikka Simonin tutkimukset kuuluivat useille eri tieteenaloille, hä
hänen työ
työnsä
nsä
keskiö
keskiössä
ssä oli aina pää
päättöksenteko.
Simon avasi uuden nä
näkökulman organisaatiotutkimukseen teoksellaan
Administrative Behavior,
Behavior, johon hä
hän oli saanut vaikutteita Chester Barnardin
ajatuksista. Simon korvasi klassisten talousteorioiden ”economic manin”
manin”
”administrative manilla”
manilla”.
Tällä
llä Simon korosti sitä
sitä, että
että johtaminen on pikemminkin valitsemista
tarjolla olevista rajoitetuista mahdollisuuksista kä
käytä
ytännö
nnön tilanteissa kuin
tarkkaa laskelmointia parhaan ajateltavissa olevan vaihtoehdon
saavuttamiseksi. (Wren
(Wren 2005.)
Päät
äätösten hierarkkisuuden tunnistaminen oli tä
tärkeää
rkeää,, sillä
sillä päät
äätökset
vaikuttivat toisiinsa. Silloin on tä
tärkeää
rkeää,, että
että johtaja pitää
pitää toiminnan tavoitteet
mielessää
n, jotta toiminta ei ala mennä
mielessään,
mennä väär
äärään
ään suuntaan. (Augier
(Augier 2002.)
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Simonin keskeisiä
keskeisiä käsitteitä
sitteitä:
rajoittunut rationaalisuus
Yritysten laajentuessa esiin nousi koordinoinnin ongelmia yrityksen
yrityksen eri osien vä
välillä
lillä.
Rajoittuneella rationaalisuudella (bounded rationality)
rationality) Simon viittaa ihmisen
päät
äätöksenteon ja valinnan rajoittuneisuuteen: toisin kuin klassisen talousteorian
talousteorian
sisä
sisältä
ltämät tä
täydellisen rationaalisuuden oletukset antavat ymmä
ymmärtää
rtää,, ihmisellä
ihmisellä on
varsin rajallinen kyky kä
käsitellä
sitellä eri vaihtoehtoja tai analysoida monimutkaisia ongelmia.
Ihminen ei siis kykenekää
n punnitsemaan tai edes havaitsemaan kaikkia olemassa
kykenekään
olevia vaihtoehtoja ja valitsemaan nä
näistä
istä sitten parhaan lopputuloksen tuottavaa,
vaan hä
hänen rationaalisuutensa on rajoittunutta.
Rationaalisuuden rajoitukset ovat merkittä
merkittäviä
viä, erityisesti kognitiivisen prosessoinnin
rajoitukset olipa sitten kyseessä
kyseessä päät
äätöksenteko tai ongelmanratkaisu.
Satisfiointi,
Satisfiointi, tyydyttä
tyydyttävien ratkaisujen etsintä
etsintä, on seurausta rajoittuneesta
rationaalisuudesta: sen sijaan, että
että ihmiset tai organisaatiot pyrkisivä
pyrkisivät lö
löytä
ytämään
ään
parhaan mahdollisen ratkaisun, heillä
tyä
ä tyydyttä
heillä on tapana pää
pääty
tyydyttävään,
ään, tarpeeksi
hyvää
n ratkaisuun.
hyvään
(Simon 1945.)
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Herbert Simon
Herbert Simon toimitti pitkää
n lehteä
pitkään
lehteä nimeltä
nimeltä Journal on
Economic Behavior and Organization.
Organization. Hän voitti Nobelin
taloustieteen palkinnon vuonna 1987.
Herbert Simonin kekseiset teokset:
Administrative Behavior 1945 suom.
suom. 1979
Models of Man 1956
Organizations (J.G
(J.G.. Marchin kanssa)
kanssa) 1958
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James G. March
James G. March*
March* on syntynyt
vuonna 1928.
Hän suoritti tohtorin tutkintonsa
politiikan tutkimuksesta Yalen
yliopistossa. Myö
Myöhemmin hä
hän
kuitenkin laajensi
asiantuntemustaan muun
muassa psykologian ja
käyttä
yttäytymistieteiden
suuntaan.
Simonin tavoin hä
hän on
keskittynyt tö
n
töissää
issään
päät
äätöksenteon tarkasteluun.
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Marchin näkemys rajoittuneesta
rationaalisuudesta
Marchin näkemyksen mukaan toiminnan rationaalisuus perustuu siihen, että
että
ihmiset eivä
n eivä
eivät ole tyhmiä
tyhmiä, vaan oppivat virheistää
virheistään
eivätkä
tkä tee samoja
virheitä
virheitä montaa kertaa.
Kuuluisin Marchin töistä
istä on niin sanottu "garbage
"garbage can"
can" – eli
roskapö
roskapönttö
nttömalli.
Cohen,
Cohen, March ja Olsen (1972) olivat sitä
sitä mieltä
mieltä, että
että organisatoriset valinnat
noudattavat erää
nlaista roskapö
eräänlaista
roskapönttö
nttömallia: valintatilanteessa kaivetaan
organisaatiossa koko ajan syntyvien ongelmien, ratkaisujen, tunteiden
tunteiden ja
pinnalla olevien asioiden "roskapö
"roskapöntö
ntöstä
stä" ratkaisu, joka saattaa olla
pintapuolisesti katsottuna hyvinkin irrationaalinen ja satunnainen,
satunnainen, mutta joka
siis palautuu "roskapö
"roskapöntö
ntön" kulloiseenkin valikoimaan, eikä
eikä klassisen
talousteorian mukaiseen rationaalisuusolettamukseen.
Hallinnon tai liikkeenjohdon tehtä
tehtävä on suunnitella organisaation
työ
see
työntekijö
ntekijöiden ympä
ympäristö
ristö sellaiseksi, että
että yksittä
yksittäinen ihminen pää
pääsee
mahdollisimman lä
lähelle rationaalisuutta organisaation tavoitteiden
näkökulmasta.
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Marchin keskeiset teokset:
teokset:
Organizations 1958 (Herbert Simonin kanssa)
kanssa)
Behavioral Theory of the Firm 1963
A Garbage Can Model of Organizational Choice
Michael Cohenin ja Johan Olsenin kanssa 1972,
Administrative Science Quarterly,
Quarterly, Vol. 17, No. 1
Ambiguity and Choice in Organizations 1976
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Keskeisiä
Keskeisiä rakenneanalyyttisia kä
käsitteitä
sitteitä ja
lähtö
htökohtia: kontingenssilä
kontingenssilähestymistapa
Ideologisessa mielessä
mielessä sekä
sekä tieteellinen johtaminen että
että
ihmissuhdekoulukunta yrittivä
yrittivät lö
löytää
ytää ainoita oikeita toimintatapoja (one
(one best
way),
way), mutta rakenneanalyysin lä
lähtö
htökohtana oli kontingenssikontingenssi- tai
tilannesidonnainen lä
lähestymistapa (contingency
(contingency approach).
approach).
Kontingenssilä
Kontingenssilähestymistavan mukaan organisoituminen tulee toteuttaa eri
tavoin riippuen tuotteista, tuotantoprosesseista ja toimintaympä
toimintaympäristö
ristöstä
stä.
Yritys nä
n ympä
nsä
ä sopeutuvana systeeminä
nähdää
hdään
ympäristöö
ristööns
systeeminä, jonka kokemus
säilyy ajan yli rutiineissa, jotka ovat muotoutuneet aiempien kokemusten
kokemusten
pohjalta.
Ajan mittaan kokemusten muuttuessa rutiinit muuttuvat tietoisen hakemisen
ja oppimisen kautta.
Monitahoisille systeemeille (kuten organisaatioille) on ominaista
ominaista se, että
että ne
ovat hajotettavissa alasysteemeihin, jotka ovat hierarkkisissa suhteissa
suhteissa
toisiinsa.
(Woodward 1965)
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Kontingenssilähestymistapa
Kontingenssilä
Kontingenssilähestymistavalla viitataan organisaation ympä
ympäristö
ristön ja
rakenteen suhteeseen: erilaisiin ympä
ympäristö
ristöihin vaaditaan erilaisia
organisaatiorakenteita.
Yksikää
n organisointitapa ei siis ole joka suhteessa parempi kuin
Yksikään
toinen, vaan organisointitavan valinta riippuu siitä
siitä, millaisessa
ympä
ympäristö
ristössä
ssä toimitaan.
Menestys mää
rittyy sen mukaan, miten hyvin organisaation rakenne
määrittyy
ja toimintatapa sopivat toimintaympä
n.
toimintaympäristöö
ristöön.
Kontingenssilä
Kontingenssilähestymistapa olettaa, organisaatioiden korkean tason
toimijat pystyvä
pystyvät havaitsemaan ja ymmä
ymmärtä
rtämään
ään ympä
ympäristö
ristön
asettamat vaatimukset ja suunnittelemaan nä
näihin sopivan
organisaatiorakenteen.
Johtajan rooli on siis vastata muuttuvan ympä
ympäristö
ristön vaateisiin
jatkuvalla mukautumisella.
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Esimerkki
kontingenssilä
kontingenssilähestymistavasta:
hestymistavasta:
byrokraattinen suuryritys
Modernin, hierarkisen ja weberilä
weberiläisessä
isessä mielessä
mielessä byrokraattisen
organisaation synnyttivä
synnyttivät tietyt ulkoiset ja sisä
sisäiset ympä
ympäristö
ristötekijä
tekijät
Markkinoilla oli painetta kehittää
kehittää suuren mittakaavan tuotantojä
tuotantojärjestelmiä
rjestelmiä ja
saavuttaa mittakaavaetuja. Suuret yritykset kilpailivat keskenää
n
keskenään
pikemminkin hinnalla kuin uutuustuotteilla. Kuluttajilla taas oli
oli varsin vä
vähän
valtaa.
Organisaation sisä
sisällä
llä häiriö
iriötä aiheuttivat tuotantoprosessien synkronisointi
sekä
sekä ongelmat työ
työntekijö
ntekijöiden työ
työtehtä
tehtävien hoitamisessa
Ulkoisiin paineisiin vastattiin hakemalla voimakasta kasvua ja entist
ä
entistä
enemmä
enemmän mittakaavaetuja
Työ
Työntekijö
ntekijöihin liittyvien ongelmien ratkaisuna oli sellaisten jä
järjestelmien
luonti, jolla työ
työntekijö
ntekijöitä
itä ja työ
työprosesseja voitiin kontrolloida parhaalla
mahdollisella tavalla.
(Jenner 1994.)
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Rakenneteorian tekniikoita
Kontingenssilä
Kontingenssilähestymistapa
Uudelleenorganisointi (restructuring
(restructuring))
organisaation osien funktioiden mukaan
Management by objectives
Yrityksen jakaminen erilaisiksi osastoiksi ja
tulosyksikö
tulosyksiköiksi
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Rakenneanalyyttisen paradigman
sovellukset tänään
Yritysten uudelleenjä
vät usein toiminnan
uudelleenjärjestelyt, jotka tä
tähtää
htääv
tehostamiseen
Yritysten rakennejä
rakennejärjestelyt, kuten sulauttamiset ym.
Matriisiorganisaatiot, joissa on linjaorganisaation ominaisuuksia,
ominaisuuksia,
mutta osa vallasta ja tietty osuus myö
myös henkilö
henkilöresursseista on
siirretty kokonaan projektipää
llikö
öitten vastuulle
projektipäällik
Uudet organisaatiomallit: erityyppisten organisointiratkaisujen
typologioita eri tilanteisiin ja toimintoihin: ratkaisuja toiminnan
toiminnan
eriyttä
eriyttämisen ja integroinnin vä
välisiin suhteisiin, pää
päättöksenteon ja
kontrollin keskittä
keskittämiseen tai hajauttamiseen sekä
sekä
rakennehierarkiaan
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Rakenneanalyyttinen näkökulma
organisaation viestintään
Rakenneanalyyttisen paradigman viestintä
viestintäkäsitys muistuttaa
läheisemmin klassisen organisaatioteorian viestintä
viestintäkäsitystä
sitystä kuin
esimerkiksi ihmissuhdekoulukunnan lä
lähestymistapa.
Rakenneanalyyttinen nä
näkemys organisaatioista ja viestinnä
viestinnästä
stä on
funktionaalisesti orientoitunut ja tä
tähtää
htää ensisijaisesti tietyn
pääm
äämäär
äärän saavuttamiseen.
Rakenneteoriat tunnistivat ympä
ympäristö
ristön merkityksen organisaation
toiminnan keskeisenä
keskeisenä vaikuttajana. Toimintaympä
Toimintaympäristö
ristön
kartoittaminen ja seuraaminen on keskeistä
keskeistä, siten myö
myös tiedonvaihto
ympä
ympäristö
ristön kanssa on hyvin tä
tärkeää
rkeää..
(Kreps 1990, 9797-102.)
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Rakenneanalyyttinen näkökulma
organisaation viestintään
Tiedonvaihdossa on kuitenkin otettava huomioon, kuinka
avoimesti tieto kannattaa antaa ja vastaanottaa.
Tarvitaan siis strategista viestintää
viestintää:: esimerkiksi suurien muutosten
aikana organisaation kannattaa keskittyä
keskittyä ennemminkin sisä
sisäisiin
prosesseihinsa kuin hukata resursseja ympä
ympäristö
ristön laajamittaiseen
monitorointiin. Jossakin toisessa tilanteessa taas ympä
ympäristö
ristön
tarkkailu ja omien vaikutusten arviointi kentä
kentän muihin toimijoihin voi
olla hyvin arvokasta.
Organisaation viestintä
viestintä on proaktiivista,
proaktiivista, tä
tähtää
htää tulevien muutosten
ennakointiin ja ongelmien ehkä
ehkäisemiseen.
(Kreps 1990, 9797-102.)
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Rakenneteoriat ja viestintä:
organisaatio järjestelmänä
Organisaation viestintää
viestintää voidaan mallintaa jä
järjestelmien
näkökulmasta.
– tunnistetaan aluksi keskeiset tekijä
tekijät, jotka muovaavat organisaatiota:
organisaation jä
jäsenet
erilaiset rakenteelliset ja toiminnalliset yksikö
yksiköt
organisaation kä
käyttä
yttämät resurssit ja tekniikat

Ajatusmallin mukaan jä
järjestelmä
rjestelmällä
llä on tietynlainen syö
syöte (input) ja
tietynlainen tulos (output).
– organisaatio muovaa aina tietoa, eikä
eikä panos ole koskaan sama kuin
tuotos.

Mallissa eri toiminnot toimivat yhteisen pää
määr
pääm
äärän eteen, ja
kokonaisuus tuottaa erilaisen lopputuloksen kuin mitä
mitä yksittä
yksittäiset
toiminnot tuottaisivat toisistaan eristyksissä
eristyksissä.
Lähde: Kreps (1990)
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Organisaatio järjestelmänä
(system transformation model,
model, Kreps 1990)

Lähde: Kreps (1990)
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Rakenneteoriat ja viestintä
Rakenneteoriat korostavat, että
että toimintaympä
toimintaympäristö
ristön kartoittaminen ja
seuranta on tä
tärkeää
rkeää,, ja lisä
lisäksi on tä
tärkeää
rkeää arvioida jä
järjestelmä
rjestelmän avoimuutta
ympä
ympäristö
ristölle tilanteen mukaan.
Tiedonvaihto ympä
ympäristö
ristön kanssa on tä
tärkeää
rkeää:: on voitava ymmä
ymmärtää
rtää
strategisesti, kuinka avoimesti tietoa kannattaa antaa ja vastaanottaa.
vastaanottaa.
Organisaation jä
n
jäsenten tulee olla tietoisia toimintaympä
toimintaympäristö
ristöstää
stään
– viestinnä
n
viestinnän kaksisuuntaisuus korostuu: organisaatioviestintä
organisaatioviestintä pitää
pitää sisä
sisällää
llään
neuvojen, tietojen ja kä
käskyjen lä
lähettä
hettämisen viestintä
viestintäkeskukseen, ja tehdyn
päät
äätöksen lä
lähettä
hettämisen pää
päättöksentekijä
ksentekijältä
ltä organisaation muihin osiin.
– myö
myös motivaatio tä
tärkeä
rkeä tekijä
tekijä viestinnä
viestinnän onnistumisessa

Johtajien tulee olla proaktiivisia eli kyetä
kyetä ennakoimaan tulevia muutoksia ja
ehkä
n ongelmia.
ehkäisemää
isemään

Lähteet: Kreps (1990); Seeck (2008)
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Karl Weickin malli
organisaatioviestinnästä
Karl Weick esitti teoksessaan The Social Psychology of
Organizing (1969) viestintä
viestintämallin, jossa tarkasteli
organisaation toimintaa eri prosessien nä
näkökulmasta.
Weick korosti mallissaan inhimillisen kanssakä
kanssakäymisen
merkitystä
merkitystä organisaatioviestinnä
organisaatioviestinnälle: viestintä
viestintä oli hä
hänen
mukaansa tä
tärkeä
rkeä prosessi, joka mahdollisti
organisoinnin.
Mallissa pyritää
n yhdistä
pyritään
yhdistämään
ään rakenneteorioihin liittyvä
liittyvä
rationaalinen ajattelu sekä
sekä inhimilliseen
kanssakä
kanssakäymiseen liittyvä
liittyvä inhimillisinhimillis-intuitiivinen
näkökulma.
Lähde: Kreps (1990)
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Weickin mallin lähtökohdat
1. Sosiokulttuurinen evoluutioteoria. Korostaa, että
että on inhimillisessä
inhimillisessä

käyttä
yttäytymisessä
ytymisessä on suurta vaihtelua. Ympä
Ympäristö
ristö tukee kuitenkin tiettyjen
ominaispiirteiden ilmenemistä
ilmenemistä, siten ilmiö
ilmiöistä
istä valitaan ne, joista saattaa
seurata hyö
hyötyä
tyä. Jä
Järjestelmä
rjestelmän kehittyessä
kehittyessä ja ajan saatossa hyö
hyödyllisimmä
dyllisimmät
ominaispiirteet omaksutaan osaksi jä
järjestelmää
rjestelmää..

2. Informaatioteoria. Tutkii, kuinka viesti voidaan vä
välittää
littää perille

mahdollisimman tehokkaasti. Jä
Järjestelmä
rjestelmäteorian ajattelussa tietyt viestinnä
viestinnän
tavat ja tottumukset yhdistetää
n tiettyihin viestintä
yhdistetään
viestintäkanaviin maksimaalisen
ymmä
ymmärtä
rtämisen turvaamiseksi ja epä
epävarmuuden poistamiseksi.

3. Yleinen jä
järjestelmä
rjestelmäteoria. Pyrkii selittä
selittämään
ään organisaation prosesseja hyvin

joustavan analyyttisen jä
järjestelmä
rjestelmän nä
näkökulmasta. Jä
Järjestelmä
rjestelmäteoriassa
erotetaan useita jä
järjestelmä
rjestelmän tasoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, ja
Weick pyrki sisä
sisällyttä
llyttämään
ään omaan malliinsa myö
myös eri osien vä
väliset
riippuvuussuhteet.

Lähde: Kreps (1990)
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Weickin malli organisaation
toiminnasta ja palauteketjuista

Lähde: Kreps (1990)
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Weickin malli organisaation
toiminnasta ja viestinnä
viestinnästä
stä
Weickin mallissa on kaksi erillistä
erillistä palautejä
palautejärjestelmää
rjestelmää (Kreps 1990).
– Toimintojen kä
Säät
käytö
ytön jatkaminen
äätäminen.
Antaa positiivista palautetta kertomalla, mihin suuntaan toimintoja
toimintoja pitä
pitäisi
säät
äätää tulevaisuudessa.
Esimerkiksi: ainejä
ainejärjestö
rjestö järjestää
rjestää onnistuneen tapahtuman toisen jä
järjestö
rjestön kanssa.
kannustaa tekemää
n myö
tekemään
myös tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.

Antaa negatiivista palautetta kertomalla, mitkä
mitkä suunnitelluista asioista eivä
eivät
ole toimineet hyvin toimintojen kä
käytö
ytön nä
näkökulmasta.
Esimerkiksi: laitos kehittää
kehittää elektronisen opiskelijapalautejä
opiskelijapalautejärjestelmä
rjestelmän, joka on kuitenkin liian hankala
käyttää
yttää..

– Toimintojen kä
käytö
ytön jatkaminen

valinta

Positiivinen palaute. Esim. kurssin luentosalin muuttaminen saa ihmiset keskustelemaan paremmin.
kannustaa jä
järjestä
rjestämään
ään saman kurssin ensi vuonna uudessa tilassa.
Negatiivinen palaute. Esim. juhliin valittu dj soittaa huonoa musiikkia
musiikkia tai ei saavu lainkaan paikalle.

Myö
Myös organisaation toimijoiden aiemmat kokemukset vaikuttavat Weickin
järjestelmä
rjestelmässä
ssä organisaation toimintaan: hyvä
hyvät kokemukset vahvistavat tietyn
kaltaista toimintaa, mutta samaan aikaan organisaatio pyrkii myö
myös kehittä
kehittämään
ään
jatkuvasti uusia toimintatapoja (Kreps
(Kreps 1990).
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Rakenneteorioiden anti
organisaatioviestinnälle
1.

Rakenneteoriat korostivat, että
että organisaation eri osat ovat
riippuvaisia toisistaan: organisaation toimivuus edellyttää
edellyttää
koordinoimista joka tapahtuu viestinnä
viestinnän avulla.

2.

Rakenneteoriat korostivat organisaation avoimuutta:
organisaation tulee olla tietoinen ympä
ympäristö
ristöstä
stä, mikä
mikä edellyttää
edellyttää
viestintää
viestintää ympä
ympäristö
ristön eli muiden organisaatioiden kanssa.

3.

Rakenneteoriat tarkastelivat organisaatioita mikromikro- ja
makrotasolla. Jotta olisi mahdollista ymmä
ymmärtää
rtää organisaation
sisä
sisäistä
istä järjestelmää
rjestelmää (mikrotasoa), on tarkasteltava organisaation
suhteita ympä
nsä
ä (makrotasoa).
Tuotiin esiin, että
ympäristöö
ristööns
että sekä
sekä
ulkoiset ja sisä
sisäiset viestintä
viestintäkanavat ovat tä
tärkeitä
rkeitä.

4.

Rakenneteoriat toivat esiin, että
että organisaation sopeutuvuus ja
kyky innovoida perustuivat organisaation kykyyn kä
käyttää
yttää ulkoisia
viestintä
viestintäkanavia.

Lähteet: Kreps (1990); Seeck (2008)
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Rakenneteoriat
ja viestinnän tutkimus
Rakenneteoriat toivat jä
järjestelmä
rjestelmänäkemyksen
myö
n useita kä
myötä organisaatioviestintää
organisaatioviestintään
käsitteitä
sitteitä,
teorioita ja empiiristä
empiiristä tutkimusta.
– Osmo A. Wiio: viestinnä
viestinnän jä
järjestelmä
rjestelmämalli
– Järjestelmä
rjestelmänäkemyksen mukaan viestintä
viestintä on lä
lähellä
hellä
prosessikoulukunnan mää
ritelmää
ää viestinnä
määritelm
viestinnälle, ja
viestintä
ä
on
ennen
kaikkea
siirtotoimintaa.
viestint
– Leif Åbergin työ
työt edustavat nykyistä
nykyistä
rakenneteoreettista lä
n.
lähestymistapaa viestintää
viestintään.
Lähde: Seeck (2008)
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Rakenneanalyyttisen
paradigman omaksuminen eri
maissa

Mitä rakenneanalyysille tapahtui?
Kontingenssilä
Kontingenssilähestymistapa näyttää
yttää edelleen ajankohtaiselta, kuten myö
myös
rakenneanalyyttisen paradigman sisä
sis ällä
llä muotoiltu idea rajoittuneesta
rationaalisuudesta, mutta rakenneanalyyttisen paradigman asema yhten
äisenä
yhtenä
isenä
ajatussuuntauksena ei ole vakiintunut (Peltonen 2004).
Jälkiteollisen maailman yritystoiminnan keskeinen ongelma ei ole tuotantotoiminnan
tuotantotoiminnan
jatkuvuuden turvaaminen, vaan pikemminkin tuotteiden jatkuvan kulutuksen
varmistaminen (Peltonen 2004).
Työ
Työnteossa on siirrytty asiakaslä
asiakaslähtö
htöiseen maailmankuvaan: kyse on siitä
siitä, mitä
mitä työ
työ voi
antaa kehittymiskokemuksia ja tä
täyttymystä
yttymystä hakevalle yksilö
yksilölle (Peltonen 2004).
Siinä
Siinä missä
missä aiemmassa johtamisteoriassa johtajan tehtä
tehtävänä oli suunnittelu,
strategioiden toteutus ja valvonta, nykyää
n johtajan on otettava haltuun työ
nykyään
työntekijö
ntekijöiden
näkemykset ja tuntemukset ja kää
nnettä
ävä ne sellaisiksi, että
käännett
että ne palvelisivat
organisaation kilpailuedun saavuttamista.
Samalla on nä
llikö
öille ja
nähtä
htävissä
vissä vallan ja vastuun siirtyminen alemman tason pää
päällik
työ
n ilman raskaita
työntekijö
ntekijöille; tavoitteena on saada työ
työntekijä
ntekijät ohjaamaan itse itseää
itseään
hallintahallinta- ja valvontarakenteita (Huhtala 2004).
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Rakenneteorioiden omaksuminen
Yhdysvalloissa ja IsoIso-Britanniassa
Guillé
Guillénin (1994, 276) mukaan rakenneteorioiden tekniikoiden ja organisaatiomallien
organisaatiomallien omaksuminen
19601960- ja 19701970-luvuilla noudatti eri maissa varsin samankaltaisia kehityskulkuja.
kehityskulkuja.
Yritykset Yhdysvalloissa, IsossaIsossa-Britanniassa ja Saksassa olivat pitkä
pitkälle byrokratisoituneita,
kä yttivä
yttivät hyvä
hyvä kseen kansainvä
kansainvälistymisen tuomia tilaisuuksia laajentaa toimintaansa ja tuotantoaan
tuotantoaan
ja eriyttivä
eriyttivät organisaatiorakennettaan. Erityisesti uusi kansainvä
kansainvälinen toimintaympä
toimintaympäristö
ristö loi nä
näissä
issä
maissa tilausta rakenneanalyyttiselle lä
lähestymistavalle.
Näissä
n ollut erityisen paljon työ
issä maissa ei myö
myöskää
skään
työelä
elämän konflikteja, sillä
sillä asioista sovittiin
ammattiliittojen ja työ
työnantajajä
nantajajärjestö
rjestöjen kesken.
Yhdessä
Yhdessä nämä tekijä
tekijät vauhdittivat rakenneteorioiden tekniikoiden omaksumista nä
näissä
issä maissa.
Lisä
nottoa erityiseesti
Lisäksi Britanniassa valtio tuki vahvasti rakenneteorioiden tutkimusta
tutkimusta ja kä
kä yttöö
yttöönottoa
julkisen sektorin organisaatioissa, mutta Yhdysvalloissa ja Saksassa
Saksassa valtion panostus
rakenneteorioiden tutkimukseen ja kä
nottoon oli heikkoa.
kä yttöö
yttöönottoon
Toisaalta esimerkiksi Italiassa, jossa yritysten koko ja kansainv
kansainvälistymisen aste oli edellä
edellä
mainittujen maiden tasolla, rakenneteorioiden kä
notto ei kuitenkaan ollut yhtä
kä yttöö
yttöönotto
yhtä ripeää
ripeää..
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Rakenneteorioiden
omaksuminen Espanjassa
Espanjassa tilanne edellä
edellä mainittuihin maihin verrattuna oli varsin erilainen,
sillä
sillä suurin osa Espanjan yrityksistä
yrityksistä operoi maan rajojen sisä
sisällä
llä, eivä
eivätkä
tkä
yritykset myö
n olleet yhtä
myöskää
skään
yhtä paljon sisä
sisäisesti eriytyneitä
eriytyneitä kuin muissa
maissa.
Myö
n palvelusektori ei vielä
Myöskää
skään
vielä 19601960- ja 19701970-luvuilla ollut laajentunut yhtä
yhtä
paljon kuin muissa maissa.
Rakenneteorioita ei myö
n markkinoitu akateemisten piirien,
myöskää
skään
ammattiliittojen tai valtion taholta.
Tärkeimpä
rkeimpänä syynä
syynä rakenneteorioiden heikolle menestykselle Espanjassa
19601960- ja 19701970-luvuilla Guillé
Guillén (1994) kuitenkin nä
näkee työ
työelä
elämän
levottomuudet kuten lakot, jotka hä
häiritsivä
iritsivät organisaatioiden kehitystä
kehitystä ja
rakenneteorioiden tekniikoiden kä
nottoa.
käyttöö
yttöönottoa.
19801980-luvun alkuun mennessä
mennessä vain harvat yritykset Espanjassa olivat
muokanneet organisaatiorakennettaan rakenneteorioiden oppien
mukaisiksi.
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Rakenneteoriat Suomessa

Rakenneteoriat Suomessa
Tarkastelemme, kuinka rakenneteoriat
näkyvä
kyvät…
– 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
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Rakenneteorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Rakenneteorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:

31

Rakenneteorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Rakenneteoriat Suomen metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa
Metsä
Metsä- ja metalliteollisuuden
vuosikatsauksissa
rakenneteoreettinen retoriikka
hallitsi 19901990- ja 20002000-lukuja, ja
myö
myös 19801980-lukua
metalliteollisuudessa

Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat
(yhteensä)
35
30
25
20
%15
10
5
0

TL
IK
RA
KU
IN
1980

1990

2000

vuosikymmen

Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
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Vuosikatsaukset ja
henkilöstölehdet
Vuosikatsauksia analysoitaessa rakenneteoriat ilmenivä
ilmenivät puheena
seuraavista asioista:
–
–
–
–
–
–

organisaation uudelleenjä
uudelleenjärjestä
rjestäminen ja virtaviivaistaminen
tulosyksikkö
tulosyksikköorganisaatiorakenteen kehittä
kehittäminen
organisaatiorakenteen jä
järjestä
rjestäminen divisioonittain
yhtiö
yhtiöittä
ittäminen
pyrkimyksenä
pyrkimyksenä keskittyä
keskittyä yrityksen ydintoimintoihin
synergian hakemisesta eri organisatoristen osien vä
välillä
lillä
(Seeck & Erä
Eräkivi 2008)

Metalliteollisuuden henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä rakenneteoriat olivat selvä
selvästi
esillä
esillä 19701970- ja 19801980-luvuilla. Metsä
Metsäteollisuuden henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä
ne olivat vahvassa asemassa 19601960- luvulta 19801980-luvulle
(Kuokkanen, Laakso & Seeck 2008).
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Tieteelliset lehdet ja yleislehdet
Tieteellisissä
Tieteellisissä lehdissä
lehdissä rakenneteorioista on Suomessa
keskusteltu vain vä
vähäisessä
isessä määrin,
äärin, ja keskustelu on
koskenut lä
lähinnä
hinnä erilaisia paradigman tekniikoita
(Huhtala & Laakso 2006)
Rakenneteoriat ilmaantuivat suomalaisiin yleisyleis- ja
ammattilehtiin ensimmä
ensimmäisen kerran 19501950-luvulla, ja olivat
kaikkein suosituimpia 19601960-, 19701970- ja 19801980-luvuilla.
(Seeck & Kuokkanen 2008)
– etenkin liiketalouden alan yleislehdistä
yleislehdistä käy ilmi, että
että
rakenneteoriat on otettu avuksi sopeuduttaessa yhä
yhä
kansainvä
n ja monimutkaisempaan
kansainvälisempää
lisempään
toimintaympä
n. (Seeck & Kuokkanen 2008)
toimintaympäristöö
ristöön.
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Koulutus ja tutkimus
Johtamisen korkeakoulutuksessa rakenneteoriat dominoivat 19701970luvulta 19901990-luvulle asti, ja niitä
niitä painotettiin enemmä
enemmän
yliopistonlaitoksina toimivissa johtamisen opinahjoissa kuin
itsenä
itsenäisissä
isissä kauppakorkeakouluissa ja teknillisissä
teknillisissä korkeakouluissa
(Seeck & Laakso 2008a).
– rakenneteoreettisia lä
lähestymistapoja kä
käytettiin niiden kultakulta-aikaan
johtamisen koulutusohjelmien peruskursseilla, mikä
mikä antaa olettaa niiden
arvostuksen ja kyvyn vastata aikansa liikkeenjohdollisiin ongelmiin
ongelmiin
olleen varsin korkea (Seeck & Laakso 2008a)

Johtamisen tutkimuksessa rakenneteoriat olivat suosituin
lähestymistapa 19601960- ja 19701970-luvulla, ja rakenneteoreettisen
lähestymistavan jatkumoksi mielletty strateginen johtaminen
puolestaan dominoi 19801980- ja 19901990-lukuja (Seeck & Laakso 2008b).
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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

Human Resource Management

12
10

Organizational Culture
Innovation

14
13

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

Lähteet: Seeck & Laakso (2008) – Adoption of Managerial ideologies in Finnish academic
management education 1960–2007
Seeck (2008) – Johtamisopit Suomessa
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Rakennneteoriat 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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Rakenneteoriat suomalaisissa
hallitusohjelmissa vuosina 1917-2007
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Lähde: Seeck (2008)
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