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MitMitää organisaatiokulttuuriorganisaatiokulttuuri on?on?

Organisatorisiin symboleihin, merkitysjOrganisatorisiin symboleihin, merkitysjäärjestelmiin ja kulttuuriin liittyvrjestelmiin ja kulttuuriin liittyvää lläähestymistapahestymistapa
organisaatioihin ja johtamiseen.organisaatioihin ja johtamiseen.

Jokaiseen organisaatioon liittyy kiinteJokaiseen organisaatioon liittyy kiinteäästi kulttuuri tai alakulttuurien monimuotoisuus,sti kulttuuri tai alakulttuurien monimuotoisuus,
joka mjoka määäärittrittääää, miten organisaatiossa toimitaan ja ajatellaan., miten organisaatiossa toimitaan ja ajatellaan.

GarethGareth MorganinMorganin (1997)(1997) mukaanmukaan kulttuuriakulttuuria voidaanvoidaan ilmaistailmaista jaettuinajaettuina arvoinaarvoina,,
merkityksinmerkityksinää,, uskomuksinauskomuksina seksekää ymmymmäärtrtäämisenmisenää jaja kkääsittsittäämisenmisenää.. Kulttuuri onKulttuuri on
yhteisen todellisuuden rakentamisen ja uudelleenrakentamisen tapyhteisen todellisuuden rakentamisen ja uudelleenrakentamisen tapa, jonka avullaa, jonka avulla
ihmiset voivat ymmihmiset voivat ymmäärtrtääää yhteisellyhteisellää tavalla tapahtumia, tekoja, objekteja, sanomisia jatavalla tapahtumia, tekoja, objekteja, sanomisia ja
tilanteita (Morgan 1997).tilanteita (Morgan 1997).

Organisaatiokulttuuri on monimutkaisen ryhmOrganisaatiokulttuuri on monimutkaisen ryhmääprosessin lopputulos ja viittaa niihinprosessin lopputulos ja viittaa niihin
ryhmryhmään tai organisaation elementteihin, jotka ovat kaikkein pysyvimpin tai organisaation elementteihin, jotka ovat kaikkein pysyvimpiää ja vaikeimminja vaikeimmin
muokattavissa (muokattavissa (ScheinSchein 2001).2001).

Organisaatiokulttuuri pitOrganisaatiokulttuuri pitääää sissisäällllääään puhutun kielen, tavat ja traditiot, ryhmn puhutun kielen, tavat ja traditiot, ryhmäänormit,normit,
arvot, vakiintuneet toimintatavat, pelisarvot, vakiintuneet toimintatavat, pelisäääännnnööt, ilmapiirin, jaetun osaamisen,t, ilmapiirin, jaetun osaamisen,
ajattelutavat, mielikuvat, kielelliset paradigmat, jaetut merkitajattelutavat, mielikuvat, kielelliset paradigmat, jaetut merkitykset ja symbolit (ykset ja symbolit (ScheinSchein
2001).2001).
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Yhteiskunnallinen tilanne, johonYhteiskunnallinen tilanne, johon
organisaatiokulttuuriteoriat syntyivorganisaatiokulttuuriteoriat syntyiväätt
KKääytytäännnnöön liiketoimintaympn liiketoimintaympääristristöössssää lläänsimaisilla yrityksillnsimaisilla yrityksillää oli 1970oli 1970--
ja 1980ja 1980--lukujen vaihteessa vaikeuksia kilpailla japanilaisten yritystenlukujen vaihteessa vaikeuksia kilpailla japanilaisten yritysten
kanssa, jotka alkoivat saavuttaa kansainvkanssa, jotka alkoivat saavuttaa kansainväälistlistää markkinajohtajuutta.markkinajohtajuutta.

MyMyöös aasialaiset yritykset, joilla oli etunaan halvats aasialaiset yritykset, joilla oli etunaan halvat
tytyöövoimakustannukset, valtasivat markkinoita.voimakustannukset, valtasivat markkinoita.

SamaanSamaan aikaanaikaan yhdysvaltalaisetyhdysvaltalaiset yrityksetyritykset kohtasivatkohtasivat vaikeuksiavaikeuksia kunkun
mm.mm. nopeanopea inflaatioinflaatio jaja ööljynljyn hinnanhinnan heilahtelutheilahtelut toivattoivat epepäävakauttavakautta
talouteen.(Barleytalouteen.(Barley && KundaKunda 1992)1992)

19601960--luvun mekanistisin, organisaatiorakenteiden analyysiinluvun mekanistisin, organisaatiorakenteiden analyysiin
perustuvin johtamisopein markkinajohtajuuden saavuttaneetperustuvin johtamisopein markkinajohtajuuden saavuttaneet
amerikkalaisyritykset huomasivat, ettamerikkalaisyritykset huomasivat, ettää rationaaliset toimintatavatrationaaliset toimintatavat
purivat yhpurivat yhää huonommin tuottavuusongelmiin.huonommin tuottavuusongelmiin.
(Morgan 1997;(Morgan 1997; BarleyBarley ym. 1988.)ym. 1988.)
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MihinMihin ongelmiinongelmiin kulttuuriteoriatkulttuuriteoriat
hakivathakivat vastaustavastausta??

Perinteisten teollisuusalojen taantuessa ja palvelusektorin kehiPerinteisten teollisuusalojen taantuessa ja palvelusektorin kehittyessttyessää
ammatillisesti koulutettujen tyammatillisesti koulutettujen työöntekijntekijööiden miden määäärrää lislisääääntyi, ja heidntyi, ja heidäänn
identiteettinsidentiteettinsää oli enemmoli enemmään sidoksissa ammattiryhmn sidoksissa ammattiryhmääään kuin tiettyynn kuin tiettyyn
organisaatioon.organisaatioon.

TTäällaisten tyllaisten työöntekijntekijööiden asiantuntemuksen niden asiantuntemuksen näähtiin olevan vaikeamminhtiin olevan vaikeammin
hallittavissa kuin perinteisen tyhallittavissa kuin perinteisen työövoiman, eikvoiman, eikää lojaalisuutta tylojaalisuutta työöpaikkaapaikkaa
kohtaan voitu pitkohtaan voitu pitääää enenääää itsestitsestäääänselvyytennselvyytenää..

Yritysten vYritysten vääitettiin unohtaneen moraalisen auktoriteettiaseman, sosiaalisenitettiin unohtaneen moraalisen auktoriteettiaseman, sosiaalisen
yhtenyhtenääisyyden, laadun ja joustavuuden niiden otettua kisyyden, laadun ja joustavuuden niiden otettua kääyttyttöööön rationaalisetn rationaaliset
kontrollijkontrollijäärjestelmrjestelmäät.t.

Teollisuuden ongelmien voittamiseksi tyTeollisuuden ongelmien voittamiseksi työöyhteisyhteisööjen oli muututtavajen oli muututtava
joustaviksi, luoviksi ja paremmin tyjoustaviksi, luoviksi ja paremmin työöntekijntekijääää motivoiviksi.motivoiviksi. TTäähhäänn haettiinhaettiin
keinojakeinoja organisaatiokulttuurinorganisaatiokulttuurin,, sitoutumisensitoutumisen jaja laadunlaadun ideologioistaideologioista..
(Barley &(Barley & KundaKunda 1992)1992)
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KulttuuriparadigmanKulttuuriparadigman nousunousu
kahdellakahdella rintamallarintamalla

Organisaatiokulttuurin nousu tapahtuiOrganisaatiokulttuurin nousu tapahtui
samanaikaisesti kahdella eri kentsamanaikaisesti kahdella eri kentäällllää
Yhdysvalloissa 1980Yhdysvalloissa 1980--luvun alussa useidenluvun alussa useiden
vaikuttavien tekijvaikuttavien tekijööiden seurauksena:iden seurauksena:
1) Organisaatiokulttuurit ilmestyiv1) Organisaatiokulttuurit ilmestyiväätt akateemiseen keskusteluunakateemiseen keskusteluun 19701970-- jaja
19801980--lukujen vaihteessa, kun joukko tutkijoita kiinnostui tutkimaanlukujen vaihteessa, kun joukko tutkijoita kiinnostui tutkimaan
organisaatioita symbolisenorganisaatioita symbolisen interaktionismininteraktionismin ja antropologian nja antropologian nääkköökulmistakulmista

–– nnääiden organisatorisen symbolisminiden organisatorisen symbolismin uranuurtajien mukaanuranuurtajien mukaan organisaatioita tulisiorganisaatioita tulisi
tutkia sosiaalisesti rakentuneina merkitysjtutkia sosiaalisesti rakentuneina merkitysjäärjestelminrjestelminää. T. Täämmää liike syntyi myliike syntyi myööss
vastavetona vallitsevalle organisaatioiden konkreettiseen rakentvastavetona vallitsevalle organisaatioiden konkreettiseen rakenteeseeneeseen
keskittyvkeskittyväälle rakenneanalyyttiselle paradigmalle.lle rakenneanalyyttiselle paradigmalle.

2)2) Pragmaattisessa keskustelussaPragmaattisessa keskustelussa organisaatiokulttuurit nousivat esiinorganisaatiokulttuurit nousivat esiin
muutamien liikkeenjohdon konsulttien ja soveltavaa tutkimusta temuutamien liikkeenjohdon konsulttien ja soveltavaa tutkimusta tekevienkevien
tutkijoiden julkaisuissa, joiden ptutkijoiden julkaisuissa, joiden pääääasiallisena kohdeyleisasiallisena kohdeyleisöönnää olivatolivat
yritysjohtajat ja muut liikeyritysjohtajat ja muut liike--eleläämmään kn kääytytäännnnöön toimijat.n toimijat.

–– Pragmaattisesta rintamasta tuli lopulta akateemista rintamaa merPragmaattisesta rintamasta tuli lopulta akateemista rintamaa merkittkittäävväämpi jampi ja
nnääkyvkyväämpi toimija, kun kiinnostus organisaatiokulttuureita kohtaan 198mpi toimija, kun kiinnostus organisaatiokulttuureita kohtaan 19800--luvunluvun
alussa lisalussa lisääääntyi rntyi rääjjäähdysmhdysmääisesti. (isesti. (BarleyBarley et al. 1988)et al. 1988)
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Akateemikot ja pragmaatikotAkateemikot ja pragmaatikot

Akateeminen ja pragmaattinen siipi tarvitsivat toisiaan ja on myAkateeminen ja pragmaattinen siipi tarvitsivat toisiaan ja on myööss
kirjoittajia, joiden tekstit puhuttelivat sekkirjoittajia, joiden tekstit puhuttelivat sekää kkääytytäännnnöön toimijoita jan toimijoita ja
maallikoita ettmaallikoita ettää akateemista yhteisakateemista yhteisöäöä, joten kulttuurikoulukunnan, joten kulttuurikoulukunnan
sissisäällllää on hankalaa veton hankalaa vetääää tiukkoja rajoja "oikean" tieteellisentiukkoja rajoja "oikean" tieteellisen
tutkimuksen ja pinnallisemman pragmaattisen orientaation vtutkimuksen ja pinnallisemman pragmaattisen orientaation väälille.lille.

Kun organisaatiokulttuuri nousi pragmaattisten menestysteostenKun organisaatiokulttuuri nousi pragmaattisten menestysteosten
mymyööttää yleiseen tietoisuuteen akateemisen maailman ulkopuolella,yleiseen tietoisuuteen akateemisen maailman ulkopuolella,
mymyöös esimerkiksi opiskelijoiden huomio kiinnittyi siihen. Suosions esimerkiksi opiskelijoiden huomio kiinnittyi siihen. Suosion
seurauksena saatiin myseurauksena saatiin myöös resursseja akateemiseen tutkimukseen.s resursseja akateemiseen tutkimukseen.

Akateeminen kiinnostus organisaatiokulttuuriin loi silleAkateeminen kiinnostus organisaatiokulttuuriin loi sille
uskottavuutta ja muotiuskottavuutta ja muoti--ilmiilmiööttää vakaamman pohjan. Kokovakaamman pohjan. Koko
kulttuurinkulttuurinääkköökulman tykulman työöststäämisen kentmisen kentääststää tuli sektuli sekää rahallisestirahallisesti
kannattavaa ettkannattavaa ettää akateemisesti legitiimiakateemisesti legitiimiää..
((AlvessonAlvesson 1990)1990)
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KontingenssinKontingenssinääkemyskemys

PerinteisenPerinteisen kontingenssinkontingenssinääkemyksenkemyksen mukaan organisaation toiminta onmukaan organisaation toiminta on
sidoksissa monien ulkoisten ja sissidoksissa monien ulkoisten ja sisääisten muuttujien (kuten organisaationisten muuttujien (kuten organisaation
koko ja rakenne sekkoko ja rakenne sekää organisaation sisorganisaation sisäällllää tapahtuvat sistapahtuvat sisääiset prosessit )iset prosessit )
muodostamaan kokonaisuuteen.muodostamaan kokonaisuuteen.

WilkinsinWilkinsin jaja OuchinOuchin mukaan koko organisaation laajuiset yhtenmukaan koko organisaation laajuiset yhtenääiskulttuuritiskulttuurit
ovat melko harvinaisia ilmiovat melko harvinaisia ilmiööititää. Sen sijaan organisaation suoriutumisen. Sen sijaan organisaation suoriutumisen
kannalta tkannalta täärkerkeäämpi tekijmpi tekijää on niin sanottu paikallinen organisaatiokulttuuri, jaon niin sanottu paikallinen organisaatiokulttuuri, ja
se on menestymisen kannalta tse on menestymisen kannalta täärkerkeäämpi joissakin organisaatioissa kuinmpi joissakin organisaatioissa kuin
toisissa.toisissa.

Toisin sanoen paikallisesti jossain organisaation osassa oleva kToisin sanoen paikallisesti jossain organisaation osassa oleva kulttuuriulttuuri
vaikuttaa suoriutumiseen, mutta vain tietyissvaikuttaa suoriutumiseen, mutta vain tietyissää organisatorisissa jaorganisatorisissa ja
toimintaymptoimintaympääristristöööön liittyvissn liittyvissää olosuhteissa.olosuhteissa.

Kulttuurinen kontrolli toimii epKulttuurinen kontrolli toimii epäävarmoissa ja kompleksisissa olosuhteissa,varmoissa ja kompleksisissa olosuhteissa,
mutta huonommin perinteisessmutta huonommin perinteisessää byrokraattisessa organisaatiossa.byrokraattisessa organisaatiossa.

Lähteet: Wilkins & Ouchi 1983, Seeck 2008
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HasHas --nnääkköökulma ja iskulma ja is ––nnääkköökulma Ikulma I

Kulttuuri voidaan nKulttuuri voidaan näähdhdää organisaatioiden tutkimuksessaorganisaatioiden tutkimuksessa
joko muuttujana (organisaatiolla on kulttuuri,joko muuttujana (organisaatiolla on kulttuuri, hashas--
nnääkköökulmakulma) tai metaforana (organisaatio on itsess) tai metaforana (organisaatio on itsessäääänn
kulttuuri, iskulttuuri, is--nnääkköökulma).kulma).

HasHas--nnääkköökulmankulman tunnettujatunnettuja kirjoittajiakirjoittajia: Tom Peters,: Tom Peters,
Robert Waterman, Terrence Deal, Allan Kennedy,Robert Waterman, Terrence Deal, Allan Kennedy,
Richard TannerRichard Tanner PascalePascale, Anthony Athos, William, Anthony Athos, William OuchiOuchi

IsIs--nnääkköökulman tunnettuja kirjoittajia: Louiskulman tunnettuja kirjoittajia: Louis PondyPondy,,
GarethGareth Morgan, LindaMorgan, Linda SmircichSmircich, Mats, Mats AlvessonAlvesson
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HasHas --nnääkköökulma ja iskulma ja is --nnääkköökulma IIkulma II

Kulttuuria voi tietoisesti muokata ja ohjataMielenkiinnon kohteena ei ole se, mitä
organisaatiot saavuttavat ja kuinka se
saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti vaan
se, miten organisaatio on muodostunut ja mitä
organisoituminen oikein tarkoittaa.

Vahvan ja laadullisesti oikeanlaisen kulttuurin
katsottiin tuottavan liiketaloudellista hyötyä

Kulttuurijärjestelmä on historiallisesti syntynyt,
monimuotoinen rakennelma, jota ei voi hallita tai
muuttaa kenenkään tahdon mukaisesti: "Kyse on
uuden elämäntavan keksimisestä" (Morgan 1997,
143).

Symboliset ja kulttuuriset ulottuvuudet vaikuttavat
organisaation kokonaissysteemin tasapainoon ja
tehokkuuteen.

Lukuisia eri lähestymistapoja: kognitiivinen
antropologia, symbolinen antropologia,
psykodynamiikka

Organisaatio on kulttuuria tuottava kokonaisuus,
ja symbolisia ja kulttuurisia työkaluja voidaan
käyttää organisaation jäsenten panosten ja
energian mobilisointiin ja koordinointiin

Kulttuuri on metafora, jonka kautta organisaation
toimintaa voi selittää ja ymmärtää

Organisaatiolla on kulttuuri (has –
näkökulma,esim. Deal & Kennedy 1983)

Organisaatio on kulttuuri (is –näkökulma, esim.
Smircich 1983)

IS HAS
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Organisaatiokulttuurit ja muutos IOrganisaatiokulttuurit ja muutos I

HasHas--nnääkköökulmankulman mukaan yrityskulttuurin perustavanlaatuisia arvoja,mukaan yrityskulttuurin perustavanlaatuisia arvoja,
uskomuksia ja jaettuja merkityksiuskomuksia ja jaettuja merkityksiää on mahdollista johtamisenon mahdollista johtamisen
keinoin manipuloida ja muokata esimerkiksi kilpailuetujen,keinoin manipuloida ja muokata esimerkiksi kilpailuetujen,
innovatiivisuuden ja sosiaalisen koheesion saavuttamiseksi.innovatiivisuuden ja sosiaalisen koheesion saavuttamiseksi.

Muokkaus tapahtuu esimerkiksi toimintaa ohjaavien "virallisten"Muokkaus tapahtuu esimerkiksi toimintaa ohjaavien "virallisten"
perusarvojen, sperusarvojen, sääääntntööjen ja perusviestien kautta, jotka tuodaanjen ja perusviestien kautta, jotka tuodaan
tytyööntekijntekijööiden ulottuville esimerkiksi tyiden ulottuville esimerkiksi työöpaikalla olevien julisteiden taipaikalla olevien julisteiden tai
multimediamateriaalin kautta tai uusien tymultimediamateriaalin kautta tai uusien työöntekijntekijööideniden
perehdytysoppaissa.perehdytysoppaissa.

IsIs--nnääkköökulman mukaan kulttuurijkulman mukaan kulttuurijäärjestelmrjestelmää on historiallisestion historiallisesti
pitkpitkääaikainen koostumus, joka on monimuotoinen. Taikainen koostumus, joka on monimuotoinen. Tääststää
nnääkköökulmasta tarkasteltuna kulttuuria ei voi hallita tai muuttaakulmasta tarkasteltuna kulttuuria ei voi hallita tai muuttaa
kenenkkenenkääään yksittn yksittääisen henkilisen henkilöön tai ryhmn tai ryhmään tahdon mukaan.n tahdon mukaan.

LLäähde: Huhtala & Laakso 2006hde: Huhtala & Laakso 2006
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Organisaatiokulttuurit ja muutos IIOrganisaatiokulttuurit ja muutos II

Uusien organisaatioiden ja johtamisen muotojenUusien organisaatioiden ja johtamisen muotojen
kehittkehittääminen on haaste, joka edellyttminen on haaste, joka edellyttääää olemassa oleviaolemassa olevia
liiketoiminnan realiteetteja yllliiketoiminnan realiteetteja yllääpitpitäävien ajattelutapojen,vien ajattelutapojen,
visioiden, paradigmojen, mielikuvien, kielikuvien,visioiden, paradigmojen, mielikuvien, kielikuvien,
uskomusten ja jaettujen merkitysten muuttamista, sekuskomusten ja jaettujen merkitysten muuttamista, sekää
sellaisen uuden yksityiskohtaisen kielen jasellaisen uuden yksityiskohtaisen kielen ja
kkääyttyttääytymisen koodin luomista, jonka avulla toivottuaytymisen koodin luomista, jonka avulla toivottua
uutta todellisuutta voidaan eluutta todellisuutta voidaan elääää ppääivittivittääin.in.

TTääststää nnääkköökulmasta kkulmasta kääsin yrityskulttuurin luomisessa eisin yrityskulttuurin luomisessa ei
ole kyse vain uusien iskulauseiden keksimisestole kyse vain uusien iskulauseiden keksimisestää jaja
uuden johtajan hankkimisesta. Kyse onuuden johtajan hankkimisesta. Kyse on uudenuuden
eleläämmääntavanntavan keksimisestkeksimisestää.. (Morgan 1997)(Morgan 1997)
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Organisaatiokulttuurit ja muutos IIIOrganisaatiokulttuurit ja muutos III

Kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen vaatii siis vanhanKulttuurisen muutoksen aikaansaaminen vaatii siis vanhan
merkitysjmerkitysjäärjestelmrjestelmään uudelleenrakentamista ja tn uudelleenrakentamista ja täällllää tavalla uudentavalla uuden
merkitysjmerkitysjäärjestelmrjestelmään luomista, hyvn luomista, hyvääksymistksymistää, sis, sisääististäämistmistää ja toteuttamistaja toteuttamista
kaikilla organisaation tasoilla.kaikilla organisaation tasoilla.

TTäämmää muutos aiheuttaa yleensmuutos aiheuttaa yleensää stressistressiää ja vastarintaa osalle tyja vastarintaa osalle työöntekijntekijööististää,,
sillsillää se vaatii paljon uutta energiaa ja oppimista ja on siksi useinse vaatii paljon uutta energiaa ja oppimista ja on siksi usein mymyööss
pelottavaa. Inhimilliset npelottavaa. Inhimilliset nääkköökulmat on tkulmat on täämmään takia tn takia täärkerkeää huomioidahuomioida
muutosprosessissa.muutosprosessissa.

Muutoksen toteuttaminen kulttuurisena muutoksena eikMuutoksen toteuttaminen kulttuurisena muutoksena eikää pakolla on useidenpakolla on useiden
vuosien, jopa vuosikymmenten, tyvuosien, jopa vuosikymmenten, työö ja vaikka inhimillinen nja vaikka inhimillinen nääkköökulma kuinkakulma kuinka
huomioitaisiin, silti vastarintaa varmasti syntyy.huomioitaisiin, silti vastarintaa varmasti syntyy.

Vastarinta voi olla myVastarinta voi olla myöös positiivinen asia: se voi antaa uusia argumentteja jas positiivinen asia: se voi antaa uusia argumentteja ja
nnääkköökulmia prosessiin, jonka seurauksena huomataan muutoksen tuomiakulmia prosessiin, jonka seurauksena huomataan muutoksen tuomia
aitoja ongelmia.aitoja ongelmia.
(Huhtala & Laakso 2006)(Huhtala & Laakso 2006)

Lähde: Huhtala & Laakso 2006
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YhtenYhtenääiskulttuurin kritiikki:iskulttuurin kritiikki:
monikulttuurisuus ja vastakulttuurit Imonikulttuurisuus ja vastakulttuurit I

Yritysten kulttuurien tutkimus viittaa suurelta osinYritysten kulttuurien tutkimus viittaa suurelta osin yhteenyhteen
organisaatiokulttuuriin jorganisaatiokulttuuriin jäättttääen huomiotta mahdollisuuden,en huomiotta mahdollisuuden,
ettettää organisaatiossa mitorganisaatiossa mitää todenntodennääkkööisimmin onisimmin on
useampia alauseampia ala-- ja jopa vastakulttuureita.ja jopa vastakulttuureita.

YhtenYhtenääisen yrityskulttuurin kisen yrityskulttuurin kääsite voi ksite voi kääytytäännnnöönn
johtamistyjohtamistyöössssää olla yhtolla yhtää kkääyttyttöökelvoton ja jkelvoton ja jääykkykkää tytyöökalukalu
kuin jotkut aiemmat tekniset ja kvantitatiivisetkuin jotkut aiemmat tekniset ja kvantitatiiviset
johtamismenetelmjohtamismenetelmäät. (t. (SmircichSmircich 1983.)1983.)

Kulttuurilla on pimeKulttuurilla on pimeäätkin puolensa: kulttuurilla johtaminentkin puolensa: kulttuurilla johtaminen
tunkeutuu ihmisen identiteetin yksityiselle alueelle jatunkeutuu ihmisen identiteetin yksityiselle alueelle ja
johtamisella pyritjohtamisella pyritääään tuottamaan "tarkoituksenmukaisian tuottamaan "tarkoituksenmukaisia
yksilyksilööititää" (" (KundaKunda 1992).1992).
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YhtenYhtenääiskulttuurin kritiikki:iskulttuurin kritiikki:
monikulttuurisuus ja vastakulttuuritmonikulttuurisuus ja vastakulttuurit IIII
YhtenYhtenääiskulttuuri soveltuu vertauskuvana huonosti suuriin, sisiskulttuuri soveltuu vertauskuvana huonosti suuriin, sisääisestiisesti
erikoistuneisiin ja nopeasti muuttuviin organisaatioihin. Koskaerikoistuneisiin ja nopeasti muuttuviin organisaatioihin. Koska ihmiset ovatihmiset ovat
useamman ryhmuseamman ryhmään jn jääseniseniää ja liikkuvuus organisaation sisja liikkuvuus organisaation sisäällllää on suurta,on suurta,
ihmiset kantavat erilaisia kulttuureja mukanaan eri tilanteisiinihmiset kantavat erilaisia kulttuureja mukanaan eri tilanteisiin. Organisaatiot. Organisaatiot
(kuten yhteiskuntakin) voidaan pikemminkin n(kuten yhteiskuntakin) voidaan pikemminkin näähdhdää ajallisesti muuttuvana,ajallisesti muuttuvana,
kulttuuristen kontekstien lkulttuuristen kontekstien lääpileikkauksen tuloksena kuin stabiilina, rajattunapileikkauksen tuloksena kuin stabiilina, rajattuna
ja yhtenja yhtenääisenisenää kulttuurina.kulttuurina.

Voisi olla todenmukaisempaa puhua vahvoista tai heikoistaVoisi olla todenmukaisempaa puhua vahvoista tai heikoista organisaatioistaorganisaatioista
vahvojen ja heikkojen kulttuurien asemesta.vahvojen ja heikkojen kulttuurien asemesta.

Niinkin konkreettiset asiat kuin yrityksen tietoverkot osana orgNiinkin konkreettiset asiat kuin yrityksen tietoverkot osana organisatoristaanisatorista
ympympääristristöäöä voivat synnyttvoivat synnyttääää kokonaan oman, perinteisen hierarkkisenkokonaan oman, perinteisen hierarkkisen
organisaation rinnalla elorganisaation rinnalla eläävvään virtuaalisen organisaation (n virtuaalisen organisaation (parallelparallel virtualvirtual
organizationorganization,, PVOPVO), jossa ty), jossa työöntekijntekijäät ja johtajat kohtaavat toisensat ja johtajat kohtaavat toisensa
parhaimmillaan tasavertaisina, ilman virallisen organisaatiokaavparhaimmillaan tasavertaisina, ilman virallisen organisaatiokaavion mukaanion mukaan
tuomia rasitteita kuten rooleja ja protokollaa.tuomia rasitteita kuten rooleja ja protokollaa.
((GregoryGregory 1983.)1983.)
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KeskeisetKeskeiset
kulttuuriteoreetikotkulttuuriteoreetikot
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GeertGeert HofstedeHofstede

GeertGeert HofstedeHofstede onon
hollantilainenhollantilainen
organisaatiopsykologi jaorganisaatiopsykologi ja
kulttuuritutkija, joka on syntynytkulttuuritutkija, joka on syntynyt
vuonna 1928.vuonna 1928.

HHään on erikoistunutn on erikoistunut
tarkastelemaan kansallistentarkastelemaan kansallisten
kulttuureidenkulttuureiden
organisaatiokulttuurienorganisaatiokulttuurien
vaikutusta toisiinsa.vaikutusta toisiinsa.

KotisivuKotisivu::
http://http://feweb.uvt.nl/center/hofstfeweb.uvt.nl/center/hofst
ede/index.htmede/index.htm

http://feweb.uvt.nl/center/hofst
http://feweb.uvt.nl/center/hofst
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HofstedenHofsteden mukaan organisaatiokulttuurit vaihtelevat eri organisaatioissamukaan organisaatiokulttuurit vaihtelevat eri organisaatioissa jaja
eri maissa.eri maissa.

HofstedenHofsteden mukaan organisaatiokulttuurit toimivat ja eroavat toisistaanmukaan organisaatiokulttuurit toimivat ja eroavat toisistaan
symbolien ja rituaalien tasolla, kun taas kansalliset kulttuuritsymbolien ja rituaalien tasolla, kun taas kansalliset kulttuurit eroavateroavat
toisistaan arvojen tasolla. Ttoisistaan arvojen tasolla. Täämmään vuoksi kansalliset kulttuurit ovatn vuoksi kansalliset kulttuurit ovat
"pysyv"pysyväämpimpiää".".

KansainvKansainväälisten yritysten johtaminen vaatii seklisten yritysten johtaminen vaatii sekää kansallisten kulttuurierojenkansallisten kulttuurierojen
ettettää organisaatiokulttuurierojen ymmorganisaatiokulttuurierojen ymmäärtrtäämistmistää rinnakkain.rinnakkain.
Organisaatiokulttuuriin johtaja voi vaikuttaa varsin paljon, mutOrganisaatiokulttuuriin johtaja voi vaikuttaa varsin paljon, mutta kansallistata kansallista
kulttuuria ei voi juurikaan muuttaa. Tkulttuuria ei voi juurikaan muuttaa. Täämmää tulee ottaa huomioontulee ottaa huomioon
johtamisessa.johtamisessa.

HofstedenHofsteden keskeisetkeskeiset teoksetteokset::

Culture's consequences: International differences in workCulture's consequences: International differences in work--related valuesrelated values
19801980
Cultures and organizations : software of the mind 1991,Cultures and organizations : software of the mind 1991, suomsuom. 1993. 1993
Culture's consequences: International differences in workCulture's consequences: International differences in work--related valuesrelated values
19801980
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Organisaatiokulttuurin sipulimalliOrganisaatiokulttuurin sipulimalli
((HofstedeHofstede 1991)1991)

Arvot Käytännöt

.

Sankarit

Rituaalit

Symbolit
Sanoja, kuvia, eleitä tai esineitä, joiden
merkityssisällön tunnistavat  vain kulttuuriin
kuuluvat

Todellisia tai kuvitteellisia, eläviä tai kuolleita
henkilöitä, jotka edustavat kulttuurissa
arvostettuja ominaisuuksia, ja jotka toimivat
käyttäytymistä ohjaavina esimerkkeinä.

Kollektiivista toimintaa, joka on
materiaalisten päämäärien
saavuttamisen kannalta tarpeetonta,
mutta sosiaalisen kanssakäymisen
kannalta itseisarvoista

Laajemmat taipumukset
joidenkin asiantilojen
pitämiseen toisia parempina.

Ulkopuolisille näkyvät
kulttuuria heijastavat
toimintatavat.
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EdgarEdgar ScheinSchein

EdgarEdgar ScheinSchein on syntynyt vuonnaon syntynyt vuonna
1928.1928.

HHään opiskelin opiskeli StandfordinStandfordin yliopistossayliopistossa
mymyööhemmin Harvardissa, jossahemmin Harvardissa, jossa
valmistui psykologian tohtoriksivalmistui psykologian tohtoriksi
vuonna 1952. Hvuonna 1952. Häänestnestää tulituli MIT:nMIT:n
SloanSloan SchoolSchool of Managementinof Managementin
organisaatioorganisaatio-- ja johtamispsykologianja johtamispsykologian
professori vuonna 1964.professori vuonna 1964.

NykyNykyääään hn hään onn on MIT:nMIT:n
emeritusprofessori ja jatkaa yhemeritusprofessori ja jatkaa yhää osaosa--
aikaisena luennoitsijana.aikaisena luennoitsijana.

ScheinSchein on toiminut urallaan myon toiminut urallaan myööss
konsulttina, ja hkonsulttina, ja häänen asiakkaanaan onnen asiakkaanaan on
ollut paljon suuria monikansallisiaollut paljon suuria monikansallisia
yrityksiyrityksiää..

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2222

ScheininScheinin nnääkemys kulttuuriteorioihinkemys kulttuuriteorioihin

ScheininScheinin mukaan kulttuurinmukaan kulttuurinääkköökulma on erityisen toimiva kun yritetkulma on erityisen toimiva kun yritetäääänn
ymmymmäärtrtääää niitniitää organisaation toiminnan piirteitorganisaation toiminnan piirteitää, jotka tuntuvat turhauttavilta, jotka tuntuvat turhauttavilta
ja irrationaalisilta.ja irrationaalisilta.

ScheinSchein puhuu kulttuureista monikossa, sillpuhuu kulttuureista monikossa, sillää vaikka organisaation sisvaikka organisaation sisäällllää onon
yleensyleensää ainakin joitakin yhteisesti jaettuja arvoja, samankin organisaaainakin joitakin yhteisesti jaettuja arvoja, samankin organisaationtion
sissisäällllää saattaa silti olla useampia alakulttuureita.saattaa silti olla useampia alakulttuureita.

Organisaation jOrganisaation jääsenet tulkitsevat muiden ksenet tulkitsevat muiden kääyttyttääytymistytymistää ja sanomisia omienja sanomisia omien
ennakkoasenteidensa ja arvojensa perusteella, vaikka nennakkoasenteidensa ja arvojensa perusteella, vaikka näämmää saattavatsaattavat
toisinaan olla virheellisitoisinaan olla virheellisiää tai eivtai eiväät vastaa muiden jt vastaa muiden jääsenten tulkintamalleja.senten tulkintamalleja.

Konfliktien takana saattavatkin siis olla esimerkiksi ihmisten eKonfliktien takana saattavatkin siis olla esimerkiksi ihmisten erilainenrilainen
kokemuspohja.kokemuspohja.

Sen vuoksi on usein epSen vuoksi on usein epäätarkoituksenmukaista selvitttarkoituksenmukaista selvittääää, kuka on oikeassa, kuka on oikeassa
tai vtai väääärräässssää, vaan on parempi selvitt, vaan on parempi selvittääää, ovatko toiminnan perusteet viel, ovatko toiminnan perusteet vielää
nykytilanteen kannalta relevantteja, vai tulisiko niitnykytilanteen kannalta relevantteja, vai tulisiko niitää muuttaa.muuttaa.
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ScheinSchein keskeiset teoksetkeskeiset teokset

OrganizationalOrganizational PsychologyPsychology 1965, suom. 19691965, suom. 1969
Career anchors: discovering your real valuesCareer anchors: discovering your real values 1990,1990,
suom. 1987suom. 1987
OrganizationalOrganizational culture andculture and leadershipleadership 1985, suom. 19871985, suom. 1987
The corporate culture survival guide 1999The corporate culture survival guide 1999 suomsuom. 2001. 2001
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WilliamWilliam OuchiOuchi

WilliamWilliam OuchiOuchi syntyi Honolulussasyntyi Honolulussa
HawajillaHawajilla..

HHään suoritti tohtorintutkinnonn suoritti tohtorintutkinnon
Chicagon yliopistossa vuonnaChicagon yliopistossa vuonna
1972 p1972 pääääaineenaanaineenaan
yritysjohtaminen.yritysjohtaminen.

HHään toimii nykyn toimii nykyääään professorinan professorina
Kalifornian yliopistossa.Kalifornian yliopistossa.

Kotisivu:Kotisivu:
http://http://www.williamouchi.comwww.williamouchi.com//

Theory Z: How American businessTheory Z: How American business
can meet the Japanesecan meet the Japanese
challenge? (1981,challenge? (1981, suomsuom. 1982). 1982)

http://www.williamouchi.com//
http://www.williamouchi.com/
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WilliamWilliam OuchiOuchi
OuchiOuchi on tutkinut japanilaisten yritysten vahvuuksia.on tutkinut japanilaisten yritysten vahvuuksia.

Japanilaisten johtamismallin pohjalta hJapanilaisten johtamismallin pohjalta hään kehitti myn kehitti myöös kuuluisimmans kuuluisimman
teoriansa, jonka hteoriansa, jonka hään esitti vuonna 1981 julkaistussa teoksessaann esitti vuonna 1981 julkaistussa teoksessaan TheoryTheory Z:Z:
HowHow AmericanAmerican businessbusiness cancan meetmeet thethe JapaneseJapanese challengechallenge??

OuchiOuchi asettaa teoksessaan vertailuun byrokraattisiin sasettaa teoksessaan vertailuun byrokraattisiin sääääntntööihin, asemiin jaihin, asemiin ja
komentoketjuihin nojaavat organisaatiot (Akomentoketjuihin nojaavat organisaatiot (A--organisaatiot) sekorganisaatiot) sekää
klaanimaiset, kulttuurin kautta johdetut organisaatiot (Zklaanimaiset, kulttuurin kautta johdetut organisaatiot (Z--organisaatiot).organisaatiot).

Teoria Z vertautuu DouglasTeoria Z vertautuu Douglas McGregorinMcGregorin kehittkehittäämiin  vaikutusvaltaisiinmiin  vaikutusvaltaisiin
teorioihin X ja Y.teorioihin X ja Y.

OuchinOuchin mukaan organisaatioiden johtajien tulisi kehittmukaan organisaatioiden johtajien tulisi kehittääää entistentistää parempiaparempia
keinoja motivoidakseen tykeinoja motivoidakseen työöntekijntekijööititää ja sitouttaakseen heitja sitouttaakseen heitää yhteisiinyhteisiin
ppäääättööksiin ja tavoitteisiin.ksiin ja tavoitteisiin.

NNääin tyin työötyytyvtyytyvääisyys,  tuottavuus ja organisaation kokonaistehokkuusisyys,  tuottavuus ja organisaation kokonaistehokkuus
paranevat.paranevat.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2626

Teoria ZTeoria Z

ZZ--teorian johtamiseen kuuluvat osallistuva, demokraattinen,teorian johtamiseen kuuluvat osallistuva, demokraattinen,
ryhmissryhmissää tehttehtäävvää ppäääättööksenteko, pitkksenteko, pitkäät tyt työösuhteet, mahdollisuudetsuhteet, mahdollisuudet
edetedetää uralla ja kokonaisvaltainen huolehtiminen tyuralla ja kokonaisvaltainen huolehtiminen työöntekijntekijööististää..

Alfred M.Alfred M. JaegerJaeger (1983) sek(1983) sekää KimberlyKimberly A.A. BatesBates, Susan D., Susan D.
AmundsonAmundson, Roger G., Roger G. SchroederSchroeder ja William T. Morris (1995) asettivatja William T. Morris (1995) asettivat
empiirisessempiirisessää tutkimuksessaan  organisaatiot ertutkimuksessaan  organisaatiot eräääänlaiseennlaiseen
jatkumoon, jonka toisessajatkumoon, jonka toisessa ääääripripäääässssää on Max Weberin (1946)on Max Weberin (1946)
mukainen byrokraattinen Amukainen byrokraattinen A--organisaatio ja toisessaorganisaatio ja toisessa ääääripripäääässssää
kulttuuriseen kontrolliin nojaavakulttuuriseen kontrolliin nojaava OuchinOuchin ZZ--organisaatio.organisaatio.

ÄäÄäripripääititää puhtaimmassa muodossaan ei ehkpuhtaimmassa muodossaan ei ehkää ole olemassa, vaanole olemassa, vaan
organisaatioissa on sekorganisaatioissa on sekää byrokratian ettbyrokratian ettää klaanin piirteitklaanin piirteitää. Siten Z. Siten Z-- jaja
AA--organisaatiot tulee ymmorganisaatiot tulee ymmäärtrtääää pikemminkin erpikemminkin eräääänlaisinanlaisina
ideaalityyppeinideaalityyppeinää..

Lähteet: Seeck & Laakso 2007, Seeck 2008
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TomTom PetersPeters ja Robertja Robert WatermanWaterman

PetersPeters suoritti perustutkintonsasuoritti perustutkintonsa CornellinCornellin yliopistossa jayliopistossa ja
MBAMBA-- ja vja vääititööskirjaopintonsa Stanfordissa. Hskirjaopintonsa Stanfordissa. Häänn
tytyööskenteli Yhdysvaltojen merivoimissa vuosina 1966skenteli Yhdysvaltojen merivoimissa vuosina 1966––
1970, Valkoisen talon neuvonantajana vuosina 19731970, Valkoisen talon neuvonantajana vuosina 1973––
1974 ja konsulttiyhti1974 ja konsulttiyhtiöö McKinseyMcKinsey && Co:llaCo:lla vuosina 1974vuosina 1974––
1981.1981. PetersPeters on muun muassa San Franciscon jaon muun muassa San Franciscon ja
Moskovan yliopistojen kunniatohtori.Moskovan yliopistojen kunniatohtori.

WatermanWaterman on tyon työöskennellytskennellyt McKinseyMcKinsey && Co:llaCo:lla 21 vuotta,21 vuotta,
ja tja täämmään jn jäälkeen ollut perustamansa Thelkeen ollut perustamansa The WatermanWaterman
Groupin pGroupin pääääjohtajana. Myjohtajana. Myööss WatermanWaterman suorittisuoritti MBAMBA--
opintonsaopintonsa Stanfordissa.Stanfordissa.

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2828

7 S:n johtamisperiaate7 S:n johtamisperiaate
PetersPeters jaja WatermanWaterman julkaisivat suuren menestyksen saavuttaneenjulkaisivat suuren menestyksen saavuttaneen
teoksensateoksensa InIn SearchSearch ofof ExcellenceExcellence vuonna 1982.vuonna 1982.

He kiteyttivHe kiteyttiväät yrityksen johtamisen seitsemt yrityksen johtamisen seitsemääään asiaan ja loivat niinn asiaan ja loivat niin
sanotun seitsemsanotun seitsemään S:n johtamisperiaatteen, jonka seitsemn S:n johtamisperiaatteen, jonka seitsemäänn
osatekijosatekijääää olivat organisaation rakenne, strategia, taidot, systeemit,olivat organisaation rakenne, strategia, taidot, systeemit,
henkilhenkilööststöö, tyyli ja jaetut arvot., tyyli ja jaetut arvot.
–– NNääististää strategia ja rakenne muodostivat organisaation laitteiston (engstrategia ja rakenne muodostivat organisaation laitteiston (engl.l.

hardware) ja loput organisaation ohjelmiston (engl. software).hardware) ja loput organisaation ohjelmiston (engl. software).

PetersPeters jaja WatermanWaterman argumentoivat, ettargumentoivat, ettää strategian ja rakenteenstrategian ja rakenteen
lislisääksi myksi myööss ””ohjelmistoonohjelmistoon”” kuuluvat asiat ovat johdettavissa jakuuluvat asiat ovat johdettavissa ja
tarvitsevat johtamista. Heidtarvitsevat johtamista. Heidään ln lööydydööksensksensää oli se, ettoli se, ettää erinomaisestierinomaisesti
menestyneet yritykset ovat erinomaisia nimenomaan yrityksenmenestyneet yritykset ovat erinomaisia nimenomaan yrityksen
perusasioissaperusasioissa..
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Richard TannerRichard Tanner PascalePascale

Richard TannerRichard Tanner PascalePascale on syntynyton syntynyt
vuonna 1938.vuonna 1938.

HHään opiskeli Harvard Businessn opiskeli Harvard Business SchoolissaSchoolissa..
19701970--luvun lopulla hluvun lopulla hään oli mukana  Tomn oli mukana  Tom
PetersinPetersin ja Robertja Robert WatermaninWatermanin
tutkimuksessa, jonka pohjalta julkaistiintutkimuksessa, jonka pohjalta julkaistiin
vuonna 1982 paljon julkisuutta saanutvuonna 1982 paljon julkisuutta saanut
yritystoiminnan opas Inyritystoiminnan opas In SearchSearch ofof
ExcellenceExcellence, jossa esitettiin niin sanottu, jossa esitettiin niin sanottu
seitsemseitsemään S:n periaate yrityksenn S:n periaate yrityksen
johtamiseen.johtamiseen.

PascalenPascalen teosteos ArtArt ofof JapaneseJapanese
Management (1981) hyManagement (1981) hyöödynsi osin samojadynsi osin samoja
ajatuksia ja esitteli ensimmajatuksia ja esitteli ensimmääisten joukossaisten joukossa
mymyööhemmin eritthemmin erittääin paljon kiinnostustain paljon kiinnostusta
herheräättttääneen japanilaisen nneen japanilaisen nääkköökulmankulman
johtamiseen ja organisaatioihin.johtamiseen ja organisaatioihin. KirjastaKirjasta tulituli
pianpian yrityskirjallisuudenyrityskirjallisuuden klassikkoklassikko..
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Richard TannerRichard Tanner PascalePascale
Suuri osaSuuri osa PascalenPascalen mymyööhemmhemmääststää tuotannosta on tarkastellut sittuotannosta on tarkastellut sitää, miten yritykset, miten yritykset
selviytyvselviytyväät ept epäävakaassa toimintaympvakaassa toimintaympääristristöössssää..

PascalePascale on jon jääljittljittäänyt yritysten menestyksen syyksi ketteryyden tainyt yritysten menestyksen syyksi ketteryyden tai
notkealiikkeisyyden (notkealiikkeisyyden (agilityagility), joka on h), joka on häänen mukaansa Yhdysvalloissa toimiviennen mukaansa Yhdysvalloissa toimivien
japanilaisten yritysten menestyksen takana.japanilaisten yritysten menestyksen takana.

Notkeuteen kuuluu muun muassa kyky sopeutua ja oppia nopeasti uuNotkeuteen kuuluu muun muassa kyky sopeutua ja oppia nopeasti uutta. Ttta. Täämmäänn
perusteellaperusteella PascalePascale on kehitellyt malleja, joiden avulla yritykset voivat menestyon kehitellyt malleja, joiden avulla yritykset voivat menestyää
muuttuvissa olosuhteissa.muuttuvissa olosuhteissa.

PascalenPascalen tutkimuksissa on sektutkimuksissa on sekää vahva teoreettinen ote ettvahva teoreettinen ote ettää paljon yritysmaailmanpaljon yritysmaailman
kkääytytäännnnöön tuntemusta. Hn tuntemusta. Hään on tyn on työöskennellyt monien kansainvskennellyt monien kansainväälisten suuryritystenlisten suuryritysten
kanssa, ja toteuttanut yrityksille mykanssa, ja toteuttanut yrityksille myöös laajamittaisia tutkimuksia.s laajamittaisia tutkimuksia.

Keskeiset teokset:Keskeiset teokset:
The art of Japanese Management 1981The art of Japanese Management 1981 suomsuom. 1982. 1982
Managing on the edge: How successful companies use conflict to sManaging on the edge: How successful companies use conflict to s tay ahead 1990tay ahead 1990
Surfing the Edge of Chaos 2000Surfing the Edge of Chaos 2000
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LindaLinda SmircichSmircich

LindaLinda SmircichSmircich onon organisaatiotutkimuksenorganisaatiotutkimuksen
professoriprofessori MassachusettsinMassachusettsin yliopistossayliopistossa jaja onon
keskittynytkeskittynyt organisaatiokulttuurienorganisaatiokulttuurien tutkimukseentutkimukseen..

ViimeViime aikoinaaikoina hhäänennen kiinnostuksensakiinnostuksensa onon
suuntautunutsuuntautunut organisaatiodenorganisaatioden jaja johtamisenjohtamisen
tutkimuksentutkimuksen kriittiseenkriittiseen nnääkköökulmaankulmaan..

HHään on tarkastellut tn on tarkastellut tööississääään johtamista myn johtamista myöös muuns muun
muassa postmodernin yhteiskunnan, feminismin jamuassa postmodernin yhteiskunnan, feminismin ja
globalisaation kannalta.globalisaation kannalta.

SmircichinSmircichin ttööississää heijastuu hheijastuu häänen kiinnostuksensanen kiinnostuksensa
antropologiaan, jota hantropologiaan, jota hään on soveltanutn on soveltanut
organisaatioiden tutkimiseen.organisaatioiden tutkimiseen.

HHäänn kuuluukuuluu kansainvkansainväälisenlisen Organization: TheOrganization: The
Critical Journal of Organization, Theory and SocietyCritical Journal of Organization, Theory and Society
--lehdenlehden toimituskuntaantoimituskuntaan..

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 3232

SmircichSmircich organisaatiokulttuuristaorganisaatiokulttuurista
SmircichinSmircichin mukaan organisaatiotutkimuksessa on hahmotettumukaan organisaatiotutkimuksessa on hahmotettu
kulttuuria viiden eri teeman kautta:kulttuuria viiden eri teeman kautta:

1.1. Monikulttuurisen ja vertailevan johtamisen teemassa sekMonikulttuurisen ja vertailevan johtamisen teemassa sekää kulttuurit ettkulttuurit ettää
organisaatiot norganisaatiot nääyttyttääytyvytyväät vt väälineinlineinää mm. sosiaalisten ja psykologisten tarpeidenmm. sosiaalisten ja psykologisten tarpeiden
tyydytttyydyttäämiseen.miseen.

2.2. Yrityskulttuurin teemassa organisaatiot nYrityskulttuurin teemassa organisaatiot näähdhdäääänn kontingenssinkontingenssin elieli
tilannesidonnaisuuden ntilannesidonnaisuuden nääkköökulmasta ympkulmasta ympääristristöön kanssa vuorovaikutuksessan kanssa vuorovaikutuksessa
olevina omaksuvina organismeina.olevina omaksuvina organismeina.

3.3. Kognition teemassa organisaatiot nKognition teemassa organisaatiot näähdhdääään tietojn tietojäärjestelminrjestelminää ja kulttuuri jaettuinaja kulttuuri jaettuina
kognitioina.kognitioina.

4.4. Symbolismin teemassa korostetaan erityisesti kieltSymbolismin teemassa korostetaan erityisesti kieltää ja kulttuuri nja kulttuuri näähdhdääään jaettuinan jaettuina
arvoina ja merkityksinarvoina ja merkityksinää..

5.5. Tiedostamattomien prosessien teemassa kulttuuri nTiedostamattomien prosessien teemassa kulttuuri näähdhdääään mielenn mielen
tiedostamattoman rakenteen heijastumana.tiedostamattoman rakenteen heijastumana.

Kaikissa edellKaikissa edellää mainituissa teemoissa kulttuuri nmainituissa teemoissa kulttuuri näähdhdääään jokon joko muuttujanamuuttujana taitai
metaforanametaforana..

Lähde: Seeck (2008)
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SmircichinSmircichin julkaisuja:julkaisuja:
WithWith CalCalááss,, M.BM.B.. ““At Home from Mars to Somalia: Recounting OrganizationAt Home from Mars to Somalia: Recounting Organization
Studies.Studies.”” InIn The Oxford Handbook of Organization Theory: MetaThe Oxford Handbook of Organization Theory: Meta--theoreticaltheoretical
PerspectivesPerspectives, C. Knudsen & H., C. Knudsen & H. TsoukasTsoukas (eds.) London: Oxford University(eds.) London: Oxford University
Press, (2003): 596Press, (2003): 596--606.606.

WithWith M.BM.B.. CalCalááss.. ““Past Postmodernism? Reflections and TentativePast Postmodernism? Reflections and Tentative
Directions.Directions.”” Academy of Management ReviewAcademy of Management Review 24, no. 4 (1999): 64924, no. 4 (1999): 649--71.71.

WithWith M.BM.B.. CalCalááss.. ““TheThe ‘‘WomanWoman’’s Point of View: Feminist Approaches tos Point of View: Feminist Approaches to
Organization Studies.Organization Studies.”” In The Handbook of Organization Studies,In The Handbook of Organization Studies, edited byedited by
S.R. Clegg, C. Hardy, and W.R. Nord, 218S.R. Clegg, C. Hardy, and W.R. Nord, 218--57. London: Sage, (1996).57. London: Sage, (1996).

With C.With C. StubbartStubbart. (1985) Strategic Management in an Enacted World.. (1985) Strategic Management in an Enacted World.
Academy of Management ReviewAcademy of Management Review 10, no. 4 (1985): 72410, no. 4 (1985): 724--36.36.

““Concepts of Culture and Organizational Analysis.Concepts of Culture and Organizational Analysis.”” Administrative ScienceAdministrative Science
QuarterlyQuarterly 28 (1983): 33928 (1983): 339--58.58.

Kotisivu:Kotisivu:
http://http://www.isenberg.umass.eduwww.isenberg.umass.edu/management//management/FacultyFaculty//ProfilesProfiles//Linda_SmirciLinda_Smirci
chch//
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MatsMats AlvessonAlvesson
MatsMats AlvessonAlvesson toimii Lundin yliopiston johtamistieteen professorina.toimii Lundin yliopiston johtamistieteen professorina.

HHään yksi tn yksi täämmään hetken kuuluisimpia johtamisen ja organisaatioiden tutkijoita.n hetken kuuluisimpia johtamisen ja organisaatioiden tutkijoita.

AlvessonAlvesson tarkastelee organisaatioita  ja organisaatiokulttuurin ktarkastelee organisaatioita  ja organisaatiokulttuurin kääsitettsitettää kriittisestkriittisestää
nnääkköökulmasta.kulmasta.

AlvessoninAlvessonin mukaan johtamista ja organisaatioiden toimintaa ei voi arvioidamukaan johtamista ja organisaatioiden toimintaa ei voi arvioida ikikääään kuinn kuin
tyhjityhjiöössssää, pelk, pelkääststää liikkeenjohtamisen nliikkeenjohtamisen nääkköökulmasta, vaan on tarkasteltava kriittisestikulmasta, vaan on tarkasteltava kriittisesti
mymyöös johtamisen sosiaalisia ja ekologisia seurauksia.s johtamisen sosiaalisia ja ekologisia seurauksia.

AlvessonAlvesson on tutkinut myon tutkinut myöös muun muassa sukupuolen merkitysts muun muassa sukupuolen merkitystää organisaatioissa jaorganisaatioissa ja
johtamisessa.johtamisessa.

Sukupuoli on tekijSukupuoli on tekijää, joka, joka AlvessoninAlvessonin mukaan liian usein unohdetaan kokonaan,mukaan liian usein unohdetaan kokonaan,
vaikka sillvaikka sillää on paljon merkityston paljon merkitystää. Sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, johon sis. Sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, johon sisäältyyltyy
erilaisia valtaerilaisia valta--asetelmia ja merkityksiasetelmia ja merkityksiää..

AlvessonAlvesson on kirjoittanut paljon myon kirjoittanut paljon myöös tieteen filosofiasta ja kvalitatiivisten menetelmiens tieteen filosofiasta ja kvalitatiivisten menetelmien
kkääytytööststää sosiaalitieteisssosiaalitieteissää..

http://www.isenberg.umass.edu/management/Faculty//Profiles//Linda_Smirci
http://www.isenberg.umass.edu/management/FacultyProfilesLinda_Smirci
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AlvessoninAlvessonin julkaisujajulkaisuja

Reflexive Methodology (withReflexive Methodology (with KajKaj SkoldbergSkoldberg 2000),2000),
Understanding Organizational Culture (2002),Understanding Organizational Culture (2002),
Understanding Gender and Organization (with Yvonne Billing,Understanding Gender and Organization (with Yvonne Billing,
1997)1997)
Postmodernism and Social Research (2002)Postmodernism and Social Research (2002)
Studying Management Critically (coStudying Management Critically (co--edited with Hughedited with Hugh WillmottWillmott
2003)2003)
Knowledge Work and KnowledgeKnowledge Work and Knowledge--intensive Firms (Oxfordintensive Firms (Oxford
University Press 2004).University Press 2004).
AlvessonAlvesson toimii mytoimii myöös editorina seuraavissa lehdisss editorina seuraavissa lehdissää::
Academy of Management Review, Journal of ManagementAcademy of Management Review, Journal of Management
Studies, Strategic Organization, Management CommunicationStudies, Strategic Organization, Management Communication
Quarterly, Organizational Research MethodsQuarterly, Organizational Research Methods jaja Organization.Organization.
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Organisaatiokulttuuriteoriat tOrganisaatiokulttuuriteoriat täännäääänn
"Kansainv"Kansainväälisen aineiston valossa nlisen aineiston valossa nääyttyttääää siltsiltää, ett, ettää pragmaattinenpragmaattinen
ja symbolistinen suuntaus aloittivat kulttuuriparadigman nousunja symbolistinen suuntaus aloittivat kulttuuriparadigman nousun
19701970-- ja 1980ja 1980--luvun vaihteessa. Nluvun vaihteessa. Nääiden lisiden lisääksi 1980ksi 1980--luvulla nousiluvulla nousi
etnografinen suuntaus, kun taas 1990etnografinen suuntaus, kun taas 1990--luku on ollut sosiaalisenluku on ollut sosiaalisen
konstruktionisminkonstruktionismin kultakulta--aikaa edellisten lisaikaa edellisten lisääksi. Kaikki edellksi. Kaikki edellää mainitutmainitut
ovat kuitenkin edelleen voimissaan.ovat kuitenkin edelleen voimissaan.

Kulttuuriparadigma nKulttuuriparadigma nääyttyttääää ssääilyttilyttääneen alusta asti vallinneenneen alusta asti vallinneen
monitahoisen ja moniteemaisen luonteensa. Siinmonitahoisen ja moniteemaisen luonteensa. Siinää, miss, missää kulttuuriakulttuuria
toisaalta tarjotaan tytoisaalta tarjotaan työökaluksi ja tutkitaan tykaluksi ja tutkitaan työökaluna suhteessakaluna suhteessa
tavoitteisiin ja tehokkuuteen, mytavoitteisiin ja tehokkuuteen, myöös hys hyöötyyn perustuvan toiminnantyyn perustuvan toiminnan
kritiikki on alusta nykypkritiikki on alusta nykypääivivääään asti kulkenut mukanan asti kulkenut mukana
kulttuuriparadigman keskusteluissa."kulttuuriparadigman keskusteluissa."
(Huhtala & Laakso 2006)(Huhtala & Laakso 2006)
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Kulttuurin muuttujanKulttuurin muuttujanääkköökulman lupauksetkulman lupaukset
organisaation tehokkuudelle ja menestymiselle Iorganisaation tehokkuudelle ja menestymiselle I

Useat 1980Useat 1980--luvun alun menestyskirjat (luvun alun menestyskirjat (PetersPeters jaja WatermanWaterman 1982,1982, DealDeal ja Kennedyja Kennedy
1983) esitt1983) esittäävväät, ettt, ettää yritykset, joissa on "vahva" kulttuuri, ovat erittyritykset, joissa on "vahva" kulttuuri, ovat erittääin todennin todennääkkööisestiisesti
menestyvmenestyväämpimpiää kuin ne, joilla on heikko kulttuuri.kuin ne, joilla on heikko kulttuuri.

Mielenkiinnon kohteena yrityskulttuurien tutkimuksen piirissMielenkiinnon kohteena yrityskulttuurien tutkimuksen piirissää on ennen kaikkea se,on ennen kaikkea se,
kuinka organisaatioiden siskuinka organisaatioiden sisääisiisiää kulttuureja muokataan ja muutetaan liikkeenjohdonkulttuureja muokataan ja muutetaan liikkeenjohdon
tarkoitusperien kannalta oikeisiin suuntiin (tarkoitusperien kannalta oikeisiin suuntiin (SmircichSmircich 1983, 346).1983, 346).

Menestyskirjojen mukaan taloudellinen menestys uudessa, turbulenMenestyskirjojen mukaan taloudellinen menestys uudessa, turbulentissatissa
toimintaymptoimintaympääristristöössssää edellyttedellyttääää, ett, ettää tytyööntekijntekijäät sitoutuvat yritykseen liittt sitoutuvat yritykseen liittääen omanen oman
hyvinvointinsa suoraan yrityksen hyvinvointiin. Vahvan kulttuurihyvinvointinsa suoraan yrityksen hyvinvointiin. Vahvan kulttuurin luvataan myn luvataan myööss
tuottavan rahallista hytuottavan rahallista hyöötytyää ((BarleyBarley jaja KundaKunda 1992,1992, DealDeal ja Kennedy 1983).ja Kennedy 1983).

TiettyjTiettyjää kulttuurin piirteitkulttuurin piirteitää on myon myöös empiirisisss empiirisissää tutkimuksissa liitetty organisaationtutkimuksissa liitetty organisaation
menestykseen:menestykseen: DenisoninDenisonin jaja MishranMishran (1995) tutkimuksessa havaittiin nelj(1995) tutkimuksessa havaittiin neljäänn
tarkasteltavan organisaatiokulttuuripiirteen korreloivan positiitarkasteltavan organisaatiokulttuuripiirteen korreloivan positiivisesti toiminnan laadun,visesti toiminnan laadun,
tytyööntekijntekijööiden tyytyviden tyytyvääisyyden ja organisaation yleisen suorituskyvyn kanssa.isyyden ja organisaation yleisen suorituskyvyn kanssa.

Kulttuuri voi olla myKulttuuri voi olla myöös ts täärkerkeää katalyytti, joka vaikuttaa organisaation muidenkatalyytti, joka vaikuttaa organisaation muiden
ominaisuuksien, kuten organisaation sukupuolijakauman ja suorituominaisuuksien, kuten organisaation sukupuolijakauman ja suorituskyvyn, vskyvyn, väälisiinlisiin
suhteisiin (suhteisiin (DwyerDwyer ym. 2003).ym. 2003).

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 3838

Kulttuurin muuttujanKulttuurin muuttujanääkköökulman lupauksetkulman lupaukset
organisaation tehokkuudelle ja menestymiselle IIorganisaation tehokkuudelle ja menestymiselle II

AlfredAlfred JaegerinJaegerin (1983) tutkimuksessa verrattiin "heikon" ja "vahvan"(1983) tutkimuksessa verrattiin "heikon" ja "vahvan"
organisaatiokulttuurin monikansallisten yritysten globaalia toimorganisaatiokulttuurin monikansallisten yritysten globaalia toimintaa.intaa.

Tutkimuksessa huomattiin kulttuurilla johdetun ZTutkimuksessa huomattiin kulttuurilla johdetun Z--yrityksen vievyrityksen vieväänn
kulttuurinsa mukanaan perustaessaan uuden haarakonttorin uuteenkulttuurinsa mukanaan perustaessaan uuden haarakonttorin uuteen
maahan. Zmaahan. Z--organisaatiot siis saattavat uuteen maahan rantautuessaanorganisaatiot siis saattavat uuteen maahan rantautuessaan
tuoda mukanaan enemmtuoda mukanaan enemmään arvokkaita johtamistaitoja kuin An arvokkaita johtamistaitoja kuin A--organisaatiot.organisaatiot.

Toisaalta taas vahvat organisaatiokulttuuriset kToisaalta taas vahvat organisaatiokulttuuriset kääytytäännnnööt saattavat ollat saattavat olla
haitallisiakin, jos ne ovat ristiriidassa uuden maan tapakulttuuhaitallisiakin, jos ne ovat ristiriidassa uuden maan tapakulttuurin kanssa tairin kanssa tai
lainslainsääääddääntntöäöä vastaan (vastaan (JaegerJaeger 1983).1983).

Yritysten vYritysten väälistlistää kansainvkansainväälistlistää yhteistyyhteistyööttää koskeneessa tutkimuksessa taaskoskeneessa tutkimuksessa taas
havaittiin, etthavaittiin, ettää kaikkein haitallisinta yhteistykaikkein haitallisinta yhteistyöön onnistumisen kannalta olivatn onnistumisen kannalta olivat
ammatteihin liittyvien kulttuurien eroavaisuudet eivammatteihin liittyvien kulttuurien eroavaisuudet eiväätktkää kansalliset kulttuuritkansalliset kulttuurit
tai organisaation laajuiset kulttuurit (tai organisaation laajuiset kulttuurit (SirmonSirmon jaja LaneLane 2004).2004).
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Kulttuuriteoriat ja viestintKulttuuriteoriat ja viestintää
Organisaatiokulttuurin jaOrganisaatiokulttuurin ja ––viestinnviestinnään suhde on erittn suhde on erittääin lin lääheinen, sillheinen, sillää
kulttuuri vaikuttaa viestinnkulttuuri vaikuttaa viestinnään kn kääytytääntntööihin ja organisaation viestintihin ja organisaation viestintää
muokkaa kulttuuria.muokkaa kulttuuria.

OrganisaatiokulttuuriviestinnOrganisaatiokulttuuriviestinnään pn päääätehttehtäävväät:t:
–– organisaatiokulttuurisen tiedon vorganisaatiokulttuurisen tiedon väälittlittääminen organisaation jminen organisaation jääsenillesenille
–– tytyööntekijntekijööiden sosiaalistaminen organisaation jiden sosiaalistaminen organisaation jääseniksiseniksi

Organisaatiokulttuurin ja viestinnOrganisaatiokulttuurin ja viestinnään suhde on kaksisuuntainen:n suhde on kaksisuuntainen:
organisaation kulttuuri vaikuttaa organisaation viestinnorganisaation kulttuuri vaikuttaa organisaation viestinnään kn kääytytääntntööihin, jaihin, ja
toisaalta organisaation viestinttoisaalta organisaation viestintää muokkaa kulttuuria.muokkaa kulttuuria.

Moni kulttuuriparadigman edustajista on kMoni kulttuuriparadigman edustajista on kääsitellyt tai sivunnut viestintsitellyt tai sivunnut viestintääää
teoksissaan.teoksissaan.

–– TerrenceTerrence A.A. DealDeal & Alan A. Kennedy tarkastelivat kulttuurisia viestint& Alan A. Kennedy tarkastelivat kulttuurisia viestintääverkkojaverkkoja
–– TomTom PetersPeters ja Robert H.ja Robert H. WatermanWaterman esittivesittiväät, ettt, ettää parhaiden yritysten viestintparhaiden yritysten viestintää onon

avointa ja epavointa ja epäävirallista.virallista.

Lähde: Seeck (2008) & Kreps (1990)
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Kulttuuriteorioiden nKulttuuriteorioiden nääkköökulma organisaationkulma organisaation
viestintviestintäääänn

Organisaatiokulttuuri muodostuu jaetuista arvoista,Organisaatiokulttuuri muodostuu jaetuista arvoista,
normeista, merkityksistnormeista, merkityksistää ja kja kääsityksistsityksistää, joita v, joita väälitetlitetäääänn
organisaation jorganisaation jääsenten vuorovaikutuksessa.senten vuorovaikutuksessa.

Organisaatiokulttuurin vOrganisaatiokulttuurin väälittlittäämisen lismisen lisääksi viestinnksi viestinnäänn
ttäärkerkeää tehttehtäävvää on myon myöös sosiaalistaa tys sosiaalistaa työöntekijntekijäätt
organisaation jorganisaation jääseniksi.seniksi.

Sosiaalistuminen edellyttSosiaalistuminen edellyttääää tytyööntekijntekijäältltää muun muassamuun muassa
organisaation virallisten ja eporganisaation virallisten ja epäävirallistenvirallisten
viestintviestintääkanavien kkanavien kääytytöön oppimista ja niidenn oppimista ja niiden
hyhyöödyntdyntäämistmistää..
–– Esimerkiksi ns. "sisEsimerkiksi ns. "sisääpiirivitsien" omaksuminen on usein hyvinpiirivitsien" omaksuminen on usein hyvin

ttäärkerkeääää organisaatioon sosiaalistumisen kannalta.organisaatioon sosiaalistumisen kannalta.
Lähteet: Kreps (1990), Seeck (2008)
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Kulttuuriteorioiden nKulttuuriteorioiden nääkköökulma organisaationkulma organisaation
viestintviestintäääänn

EpEpäävirallisia kanavia pitkin (usein kahdenvvirallisia kanavia pitkin (usein kahdenväälisisslisissää keskusteluissa)keskusteluissa)
kulkevat organisaation siskulkevat organisaation sisääiset juorut, vitsit ja tarinat, ja toisinaan neiset juorut, vitsit ja tarinat, ja toisinaan ne
kulkevat mykulkevat myöös organisaation ulkopuolella toimiville syysts organisaation ulkopuolella toimiville syystää taitai
toisesta organisaation kannalta merkitttoisesta organisaation kannalta merkittääville henkilville henkilööille.ille.

Virallinen viestintVirallinen viestintää taas kulkee virallisia kanavia (esim. mainokset,taas kulkee virallisia kanavia (esim. mainokset,
esitteet, kokoukset, vuosikertomukset, julkiset esiintymiset) piesitteet, kokoukset, vuosikertomukset, julkiset esiintymiset) pitkin.tkin.

SekSekää virallinen ettvirallinen ettää epepäävirallinen viestintvirallinen viestintää rakentavat organisaationrakentavat organisaation
identiteettiidentiteettiää, joka vaikuttaa muun muassa siihen, miten, joka vaikuttaa muun muassa siihen, miten
organisaation jorganisaation jääsenet nsenet nääkevkeväät organisaation tulevaisuuden.t organisaation tulevaisuuden.

Organisaation identiteetti vaikuttaa myOrganisaation identiteetti vaikuttaa myöös sen js sen jääseniin ja siihen,seniin ja siihen,
haluavatko he samaistua edustamaansa organisaatioon.haluavatko he samaistua edustamaansa organisaatioon.

Lähteet: Kreps (1990), Seeck (2008)

OrganisaatiokulttuuriteoriatOrganisaatiokulttuuriteoriat
SuomessaSuomessa
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KulttuuriteoriatKulttuuriteoriat SuomessaSuomessa
Tarkastelemme, kuinka kulttuuriteoriatTarkastelemme, kuinka kulttuuriteoriat
nnääkyyvkyyväätt……
–– 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
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Tieteelliset journaalit jaTieteelliset journaalit ja
kkäääännnnööskirjallisuusskirjallisuus

"Kulttuuriparadigman ajattelu on sek"Kulttuuriparadigman ajattelu on sekää akateemisessa ettakateemisessa ettää
pragmaattisessa muodossa rantautunut Suomeen 1980pragmaattisessa muodossa rantautunut Suomeen 1980--luvulla.luvulla.

Organisaatiokulttuuriteorioihin kuuluvat kOrganisaatiokulttuuriteorioihin kuuluvat kääytytäännnnöönn
liikkeenharjoitukseen orientoituvat pliikkeenharjoitukseen orientoituvat pääääteokset suomennettiinteokset suomennettiin
nopeassa tahdissa, muutaman vuoden viiveellnopeassa tahdissa, muutaman vuoden viiveellää niiden ilmestymisenniiden ilmestymisen
jjäälkeen.lkeen.

Suomessa kulttuuriteorioista on tieteellisissSuomessa kulttuuriteorioista on tieteellisissää journaaleissa jajournaaleissa ja
aikakausilehdissaikakausilehdissää kirjoitettu aika vkirjoitettu aika väähhään, vaikka kulttuuriteorioidenn, vaikka kulttuuriteorioiden
merkitys on tmerkitys on täääällllääkin tunnustettu.kin tunnustettu.

Kulttuuriteoreettisen pohdinnan kohteena tKulttuuriteoreettisen pohdinnan kohteena täääällllää ovat olleet erityisestiovat olleet erityisesti
tietointensiivinen tytietointensiivinen työö, tiimity, tiimityöö seksekää tytyöön muuttuvat vaatimukset jan muuttuvat vaatimukset ja
muutokset." (Huhtala & Laakso 2006)muutokset." (Huhtala & Laakso 2006)
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Kulttuuri-
teorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Kulttuuri-
teorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Kulttuuriteoriat Suomen metsKulttuuriteoriat Suomen metsää-- jaja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessametalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa

Kulttuuriteoreettinen lKulttuuriteoreettinen läähestymistapahestymistapa
ilmenee vain vilmenee vain väähhääisissisissää mmäääärinrin
19801980--luvulla metsluvulla metsää-- jaja
metalliteollisuudenmetalliteollisuuden
vuosikatsausteksteissvuosikatsausteksteissää, hieman, hieman
eneneveneneväässssää mmäääärin vasta 1990rin vasta 1990-- jaja
20002000--luvuilla.luvuilla.

–– KansainvKansainväälinen kilpailu tuli Suomeenlinen kilpailu tuli Suomeen
toden teolla vasta 1990toden teolla vasta 1990--luvulla,luvulla,
jolloin Suomi alkoi siirtyjolloin Suomi alkoi siirtyää
suhteellisen suljetusta taloudestasuhteellisen suljetusta taloudesta
kohti kilpailullisempaa taloutta (Liljakohti kilpailullisempaa taloutta (Lilja
ja Tainio 2006, 103ja Tainio 2006, 103––104).104).

–– TTääststää voi johtua se, ettvoi johtua se, ettää
kansainvkansainväälistymiskehityksenlistymiskehityksen
ongelmat, joihin kulttuuriteorioillaongelmat, joihin kulttuuriteorioilla
haettiin ratkaisua, tulivat nekin vastahaettiin ratkaisua, tulivat nekin vasta
ttäällllööin Suomeen, verrattunain Suomeen, verrattuna
USA:han, jossa vastaava kehitysUSA:han, jossa vastaava kehitys
tapahtui jo 1980tapahtui jo 1980--luvulla.luvulla.
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Lähde: Seeck & Eräkivi (2008) – Rationaalista vai normatiivista ideologiaa? Johtamisoppien
käyttö vuosikatsauspuheessa Suomen metsä- ja metalliteollisuudessa 1980–2005
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Yritysten vuosikatsaukset jaYritysten vuosikatsaukset ja
henkilhenkilööststöölehdetlehdet

Kulttuuriteoreettinen keskustelu metalliteollisuusyritystenKulttuuriteoreettinen keskustelu metalliteollisuusyritysten
henkilhenkilööststöölehdisslehdissää saavutti huippunsa 2000saavutti huippunsa 2000--luvulla,luvulla,
metsmetsääteollisuudessa taas 1990teollisuudessa taas 1990--luvulla, joskinluvulla, joskin
organisaatiokulttuuriteorioista keskustelu suhteessaorganisaatiokulttuuriteorioista keskustelu suhteessa
muihin paradigmoihin oli silloinkin vmuihin paradigmoihin oli silloinkin väähhääististää..
–– metalliteollisuus taisteli 1990metalliteollisuus taisteli 1990--luvun alussa laman kourissa, jaluvun alussa laman kourissa, ja

henkilhenkilööststöölehdisslehdissää keskusteltiinkin siksi enemmkeskusteltiinkin siksi enemmäänn
tehostamisesta ja yhtitehostamisesta ja yhtiöön rakenteellisista parannuksista kuinn rakenteellisista parannuksista kuin
organisaatiokulttuuristaorganisaatiokulttuurista

–– metsmetsääteollisuudessa koettiin isoja fuusioita 1990teollisuudessa koettiin isoja fuusioita 1990--luvulla, jaluvulla, ja
nnääiden yhteydessiden yhteydessää tehtiinkin joissakin yrityksisstehtiinkin joissakin yrityksissää esimerkiksiesimerkiksi
tietoisia yhteisten perusarvojen ja kulttuurin mtietoisia yhteisten perusarvojen ja kulttuurin määäärityksirityksiää, mik, mikää
heijastui myheijastui myöös ajan henkils ajan henkilööststöölehtiin.lehtiin.
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Yleislehdet ja ammattilehdetYleislehdet ja ammattilehdet
19801980-- ja 1990ja 1990--luvut olivat organisaatiokulttuuristaluvut olivat organisaatiokulttuurista
keskustelun huippuaikaa yleislehdisskeskustelun huippuaikaa yleislehdissää jaja
ammattilehdissammattilehdissää, vaikka niist, vaikka niistää oli jonkin verranoli jonkin verran
mainintoja jo 1970mainintoja jo 1970--luvulla.luvulla.
–– kuten tieteellisisskuten tieteellisissääkin lehdisskin lehdissää, my, myöös yleislehdisss yleislehdissää olioli

kkäääännettyjnnettyjää kansainvkansainväälisilisiää artikkeleitaartikkeleita

Keskustelu organisaatiokulttuurista oli sKeskustelu organisaatiokulttuurista oli säävyltvyltäääänn
positiivista eikpositiivista eikää kyseenalaistanut organisaatiokulttuurinkyseenalaistanut organisaatiokulttuurin
kkääsitettsitettää..

LLäähde:hde: SeeckSeeck & Kuokkanen 2008& Kuokkanen 2008
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Koulutus ja tutkimusKoulutus ja tutkimus
Organisaatiokulttuuriteoriat jOrganisaatiokulttuuriteoriat jääiviväät johtamisent johtamisen
korkeakoulutuksessa kuriositeetin asemaan (Seeck &korkeakoulutuksessa kuriositeetin asemaan (Seeck &
Laakso 2008a)Laakso 2008a)
–– organisaatiokulttuurin lorganisaatiokulttuurin läähestymistapoja ei khestymistapoja ei kääytetty johtamisenytetty johtamisen

peruskursseilla, vaan niitperuskursseilla, vaan niitää tarjottiin ltarjottiin läähinnhinnää valinnaisilla,valinnaisilla,
laajuudeltaan peruskursseja vlaajuudeltaan peruskursseja väähhääisemmillisemmillää kursseillakursseilla

Johtamisen tutkimuksessa organisaatiokulttuuriteorioitaJohtamisen tutkimuksessa organisaatiokulttuuriteorioita
on kon kääytetty 1970ytetty 1970--luvulta lluvulta läähtien, mutta se ei ole koskaanhtien, mutta se ei ole koskaan
ollut suosituin lollut suosituin läähestymistapa. Enitenhestymistapa. Eniten
organisaatiokulttuuriteorioita on tutkimuksessa korganisaatiokulttuuriteorioita on tutkimuksessa kääytettyytetty
19901990--luvulla. (luvulla. (SeeckSeeck & Laakso 2008b)& Laakso 2008b)
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Paradigms used in main subject descriptionsParadigms used in main subject descriptions
19801980––2004, all schools2004, all schools
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Lähde: Seeck & Laakso (2008) – Adoption of Managerial ideologies in Finnish academic
management education 1960–2007
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Kulttuuriteoriat suomalaisessaKulttuuriteoriat suomalaisessa
tutkimusrahoituksessa vuosina 1937tutkimusrahoituksessa vuosina 1937––20072007

Management Paradigms Frequencies, 1970-2007
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LLäähde:hde: SeeckSeeck & Laakso (2008)& Laakso (2008)
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Kulttuuriteoriat suomalaisissaKulttuuriteoriat suomalaisissa
hallitusohjelmissahallitusohjelmissa
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LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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OrganisaatiokulttuuriteoriatOrganisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejSuomessa: esimerkkejää II

Marita Hyttinen ja Stina Immonen vertailivat amerikkalaista ja sMarita Hyttinen ja Stina Immonen vertailivat amerikkalaista ja suomalaistauomalaista
johtamista sekjohtamista sekää erityyppisierityyppisiää suomalaisia organisaatioita johtamisen suhteensuomalaisia organisaatioita johtamisen suhteen
tarkoituksenaan selvitttarkoituksenaan selvittääää esimiestoiminnan vaihtelua eri yritysympesimiestoiminnan vaihtelua eri yritysympääristristööississää
ja organisaatiokulttuurin nja organisaatiokulttuurin nääyttyttääytymistytymistää johtajan pjohtajan pääivittivittääistoiminnassa.istoiminnassa.

Tutkimuksessa lTutkimuksessa lööydettiin eroja suomalaisten ja amerikkalaisten yritystenydettiin eroja suomalaisten ja amerikkalaisten yritysten
vväälilllillää seksekää mymyöös eri toimintaymps eri toimintaympääristristööjen vjen väälilllillää esimerkiksi palautteenesimerkiksi palautteen
annossa, vuorovaikutustyylissannossa, vuorovaikutustyylissää seksekää tavoitteiden asettamisessa.tavoitteiden asettamisessa.

Huomattavia toimintatapojen ja kulttuurien eroja lHuomattavia toimintatapojen ja kulttuurien eroja lööytyi myytyi myöös yksils yksilööideniden
vväälilllillää samalla toimialalla. Tutkittavia kulttuuripiirteitsamalla toimialalla. Tutkittavia kulttuuripiirteitää olivatolivat
vuorovaikutuksen merkitys, suorituspainotteisuus, ihmiskuva ja avuorovaikutuksen merkitys, suorituspainotteisuus, ihmiskuva ja aikakikakääsitys.sitys.

Kulttuurin ymmKulttuurin ymmäärtrtääminen ja kehittminen ja kehittääminen ovat erityisen tminen ovat erityisen täärkeitrkeitää
organisaatioissa, joissa torganisaatioissa, joissa täähdhdäättääään "kilpailukyiseen tuotteeseen, palveluun jan "kilpailukyiseen tuotteeseen, palveluun ja
tuotantoprosessin laatuun ja joissa menestyksen ehdoksi ymmtuotantoprosessin laatuun ja joissa menestyksen ehdoksi ymmäärretrretäääänn
kansainvkansainväälisyys".lisyys".
(Hyttinen ja Immonen 1994.)(Hyttinen ja Immonen 1994.)

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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OrganisaatiokulttuuriteoriatOrganisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejSuomessa: esimerkkejää IIII

Organisaatiokulttuurin roolia organisaationOrganisaatiokulttuurin roolia organisaation
kehittkehittäämishankkeessa tarkastelleen tutkimuksenmishankkeessa tarkastelleen tutkimuksen
perusteella Lperusteella Läänsisalmi ja Kivimnsisalmi ja Kivimääki (1998) nki (1998) nääkevkeväät, ettt, ettää
organisaatiokulttuuri ja laajempi organisaationorganisaatiokulttuuri ja laajempi organisaation
toimintaymptoimintaympääristristöö tulisi aina huomioida ennentulisi aina huomioida ennen
interventioita, koska kehittinterventioita, koska kehittäämisprojekteihin kiinnitettyjenmisprojekteihin kiinnitettyjen
tulkintojen muotoutumista ohjaa organisaatiokulttuuri.tulkintojen muotoutumista ohjaa organisaatiokulttuuri.
NNääillillää tulkinnoilla taas on suuri vaikutus siihen, mitentulkinnoilla taas on suuri vaikutus siihen, miten
tytyööntekijntekijäät suhtautuvat interventioihin.t suhtautuvat interventioihin.

LLäähde:hde: SeeckSeeck (2008)(2008)
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OrganisaatiokulttuuriteoriatOrganisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejSuomessa: esimerkkejää IIIIII

IirisIiris AaltioAaltio (2005) on tarkastellut sosiaalisen p(2005) on tarkastellut sosiaalisen pääääoman,oman,
innovaatioiden ja organisaation kulttuuristen rakenteiden vinnovaatioiden ja organisaation kulttuuristen rakenteiden väälistlistää
suhdetta.suhdetta.

AaltionAaltion mukaan organisaatiokulttuuriparadigma edeltmukaan organisaatiokulttuuriparadigma edeltääää sosiaalisensosiaalisen
ppääääoman tutkimusta ja on luonut edellytyksioman tutkimusta ja on luonut edellytyksiää ymmymmäärtrtääää
organisaatioita yhteisorganisaatioita yhteisööllisinllisinää kokonaisuuksina. Innovaatioitakokonaisuuksina. Innovaatioita
synnyttsynnyttäävvää sosiaalinen psosiaalinen pääääoma generoituu organisaation sisoma generoituu organisaation sisääisestisestää
yrittyrittääjyydestjyydestää, ja pysyvyytt, ja pysyvyyttää antava kulttuurisluonteinen jantava kulttuurisluonteinen jäärjestelmrjestelmää
mahdollistaa sen.mahdollistaa sen.

Siten organisaatio ja yrittSiten organisaatio ja yrittääjyys edellyttjyys edellyttäävväät toisiaan, vaikka ne useint toisiaan, vaikka ne usein
nnäähdhdääään vastakkaisina voimina.n vastakkaisina voimina.

Organisaatioiden nOrganisaatioiden nääkeminen kulttuurina ja erityisesti sosiaalisenakeminen kulttuurina ja erityisesti sosiaalisena
konstruktiona luo luontevan siirtymkonstruktiona luo luontevan siirtymään sosiaalisen pn sosiaalisen pääääomanoman
ymmymmäärtrtäämiseen.miseen.
((AaltioAaltio 2005)2005)
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