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Mitä organisaatiokulttuuri on?
Organisatorisiin symboleihin, merkitysjä
merkitysjärjestelmiin ja kulttuuriin liittyvä
liittyvä lähestymistapa
organisaatioihin ja johtamiseen.
Jokaiseen organisaatioon liittyy kiinteä
kiinteästi kulttuuri tai alakulttuurien monimuotoisuus,
joka mää
rittää
ää,, miten organisaatiossa toimitaan ja ajatellaan.
määritt
Gareth Morganin (1997) mukaan kulttuuria voidaan ilmaista jaettuina arvoina,
arvoina,
merkityksinä
merkityksinä, uskomuksina sekä
sekä ymmä
ymmärtä
rtämisenä
misenä ja käsittä
sittämisenä
misenä. Kulttuuri on
yhteisen todellisuuden rakentamisen ja uudelleenrakentamisen tapa,
tapa, jonka avulla
ihmiset voivat ymmä
ymmärtää
rtää yhteisellä
yhteisellä tavalla tapahtumia, tekoja, objekteja, sanomisia ja
tilanteita (Morgan 1997).
Organisaatiokulttuuri on monimutkaisen ryhmä
ryhmäprosessin lopputulos ja viittaa niihin
ryhmä
ryhmän tai organisaation elementteihin, jotka ovat kaikkein pysyvimpiä
pysyvimpiä ja vaikeimmin
muokattavissa (Schein
(Schein 2001).
Organisaatiokulttuuri pitää
n puhutun kielen, tavat ja traditiot, ryhmä
pitää sisä
sisällää
llään
ryhmänormit,
arvot, vakiintuneet toimintatavat, pelisää
nnö
öt, ilmapiirin, jaetun osaamisen,
pelis äänn
ajattelutavat, mielikuvat, kielelliset paradigmat, jaetut merkitykset
merkitykset ja symbolit (Schein
(Schein
2001).
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Yhteiskunnallinen tilanne, johon
organisaatiokulttuuriteoriat syntyivät
Käytä
ytännö
nnön liiketoimintaympä
liiketoimintaympäristö
ristössä
ssä länsimaisilla yrityksillä
yrityksillä oli 19701970ja 19801980-lukujen vaihteessa vaikeuksia kilpailla japanilaisten yritysten
kanssa, jotka alkoivat saavuttaa kansainvä
kansainv älistä
listä markkinajohtajuutta.
Myö
Myös aasialaiset yritykset, joilla oli etunaan halvat
työ
työvoimakustannukset, valtasivat markkinoita.
Samaan aikaan yhdysvaltalaiset yritykset kohtasivat vaikeuksia kun
mm. nopea inflaatio ja öljyn hinnan heilahtelut toivat epä
epävakautta
talouteen.(Barley & Kunda 1992)
19601960-luvun mekanistisin, organisaatiorakenteiden analyysiin
perustuvin johtamisopein markkinajohtajuuden saavuttaneet
amerikkalaisyritykset huomasivat, että
että rationaaliset toimintatavat
purivat yhä
yhä huonommin tuottavuusongelmiin.
(Morgan 1997; Barley ym. 1988.)
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Mihin ongelmiin kulttuuriteoriat
hakivat vastausta?
Perinteisten teollisuusalojen taantuessa ja palvelusektorin kehittyess
ä
kehittyessä
ammatillisesti koulutettujen työ
ntyi, ja heidä
työntekijö
ntekijöiden mää
määrrä lisää
lisääntyi,
heidän
identiteettinsä
n kuin tiettyyn
identiteettinsä oli enemmä
enemmän sidoksissa ammattiryhmää
ammattiryhmään
organisaatioon.
Tällaisten työ
työntekijö
ntekijöiden asiantuntemuksen nä
nähtiin olevan vaikeammin
hallittavissa kuin perinteisen työ
työvoiman, eikä
eikä lojaalisuutta työ
työpaikkaa
kohtaan voitu pitää
nselvyytenä
ä.
pitää enää
enää itsestää
itsestäänselvyyten
Yritysten vä
väitettiin unohtaneen moraalisen auktoriteettiaseman, sosiaalisen
yhtenä
n rationaaliset
yhtenäisyyden, laadun ja joustavuuden niiden otettua kä
käyttöö
yttöön
kontrollijä
kontrollijärjestelmä
rjestelmät.
Teollisuuden ongelmien voittamiseksi työ
työyhteisö
yhteisöjen oli muututtava
joustaviksi, luoviksi ja paremmin työ
työntekijää
ntekijää motivoiviksi. Tähän haettiin
keinoja organisaatiokulttuurin,
organisaatiokulttuurin, sitoutumisen ja laadun ideologioista.
(Barley & Kunda 1992)
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Kulttuuriparadigman nousu
kahdella rintamalla
Organisaatiokulttuurin nousu tapahtui
samanaikaisesti kahdella eri kentä
kentällä
llä
Yhdysvalloissa 19801980-luvun alussa useiden
vaikuttavien tekijö
tekijöiden seurauksena:
1) Organisaatiokulttuurit ilmestyivä
ilmestyivät akateemiseen keskusteluun 19701970- ja
19801980-lukujen vaihteessa, kun joukko tutkijoita kiinnostui tutkimaan
organisaatioita symbolisen interaktionismin ja antropologian nä
näkökulmista
– näiden organisatorisen symbolismin uranuurtajien mukaan organisaatioita tulisi
tutkia sosiaalisesti rakentuneina merkitysjä
merkitysjärjestelminä
rjestelminä. Tä
Tämä liike syntyi myö
myös
vastavetona vallitsevalle organisaatioiden konkreettiseen rakenteeseen
rakenteeseen
keskittyvä
keskittyvälle rakenneanalyyttiselle paradigmalle.

2) Pragmaattisessa keskustelussa organisaatiokulttuurit nousivat esiin
muutamien liikkeenjohdon konsulttien ja soveltavaa tutkimusta tekevien
tekevien
tutkijoiden julkaisuissa, joiden pää
asiallisena kohdeyleisö
pääasiallisena
kohdeyleisönä olivat
yritysjohtajat ja muut liikeliike-elä
elämän kä
käytä
ytännö
nnön toimijat.
– Pragmaattisesta rintamasta tuli lopulta akateemista rintamaa merkitt
ävämpi ja
mer kittä
näkyvä
kyvämpi toimija, kun kiinnostus organisaatiokulttuureita kohtaan 1980
1980-luvun
alussa lisää
ntyi rä
lisääntyi
räjähdysmä
hdysmäisesti. (Barley
(Barley et al. 1988)
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Akateemikot ja pragmaatikot
Akateeminen ja pragmaattinen siipi tarvitsivat toisiaan ja on myö
myös
kirjoittajia, joiden tekstit puhuttelivat sekä
sekä käytä
ytännö
nnön toimijoita ja
maallikoita että
että akateemista yhteisöä
yhteisöä,, joten kulttuurikoulukunnan
sisä
sisällä
llä on hankalaa vetää
vetää tiukkoja rajoja "oikean" tieteellisen
tutkimuksen ja pinnallisemman pragmaattisen orientaation vä
välille.
Kun organisaatiokulttuuri nousi pragmaattisten menestysteosten
myö
myötä yleiseen tietoisuuteen akateemisen maailman ulkopuolella,
myö
myös esimerkiksi opiskelijoiden huomio kiinnittyi siihen. Suosion
seurauksena saatiin myö
myös resursseja akateemiseen tutkimukseen.
Akateeminen kiinnostus organisaatiokulttuuriin loi sille
uskottavuutta ja muotimuoti-ilmiö
ilmiötä vakaamman pohjan. Koko
kulttuurinä
kulttuurinäkökulman työ
työstä
stämisen kentä
kentästä
stä tuli sekä
sekä rahallisesti
kannattavaa että
että akateemisesti legitiimiä
legitiimiä.
(Alvesson 1990)
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Kontingenssinäkemys
Perinteisen kontingenssinä
kontingenssinäkemyksen mukaan organisaation toiminta on
sidoksissa monien ulkoisten ja sisä
sisäisten muuttujien (kuten organisaation
koko ja rakenne sekä
sekä organisaation sisä
sisällä
llä tapahtuvat sisä
sisäiset prosessit )
muodostamaan kokonaisuuteen.
Wilkinsin ja Ouchin mukaan koko organisaation laajuiset yhtenä
yhtenäiskulttuurit
ovat melko harvinaisia ilmiö
ilmiöitä
itä. Sen sijaan organisaation suoriutumisen
kannalta tä
tärkeä
rkeämpi tekijä
tekijä on niin sanottu paikallinen organisaatiokulttuuri, ja
se on menestymisen kannalta tä
tärkeä
rkeämpi joissakin organisaatioissa kuin
toisissa.
Toisin sanoen paikallisesti jossain organisaation osassa oleva kulttuuri
kulttuuri
vaikuttaa suoriutumiseen, mutta vain tietyissä
tietyissä organisatorisissa ja
toimintaympä
n liittyvissä
toimintaympäristöö
ristöön
liittyvissä olosuhteissa.
Kulttuurinen kontrolli toimii epä
epävarmoissa ja kompleksisissa olosuhteissa,
mutta huonommin perinteisessä
perinteisessä byrokraattisessa organisaatiossa.
Lähteet: Wilkins & Ouchi 1983, Seeck 2008
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Has -näkökulma ja is –näkökulma I
Kulttuuri voidaan nä
nähdä
hdä organisaatioiden tutkimuksessa
joko muuttujana (organisaatiolla on kulttuuri, hashasnäkökulma)
n
kulma) tai metaforana (organisaatio on itsessää
itsessään
kulttuuri, isis-näkökulma).
HasHas-näkökulman tunnettuja kirjoittajia:
kirjoittajia: Tom Peters,
Robert Waterman, Terrence Deal, Allan Kennedy,
Richard Tanner Pascale,
Pascale, Anthony Athos, William Ouchi
IsIs-näkökulman tunnettuja kirjoittajia: Louis Pondy,
Pondy,
Gareth Morgan, Linda Smircich,
Smircich, Mats Alvesson
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Has -näkökulma ja is -näkökulma II
IS

HAS

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

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

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

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

Lukuisia eri lähestymistapoja: kognitiivinen
antropologia, symbolinen antropologia,
psykodynamiikka

Symboliset ja kulttuuriset ulottuvuudet vaikuttavat
organisaation kokonaissysteemin tasapainoon ja
tehokkuuteen.

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

Vahvan ja laadullisesti oikeanlaisen kulttuurin
katsottiin tuottavan liiketaloudellista hyötyä

Mielenkiinnon kohteena ei ole se, mitä
organisaatiot saavuttavat ja kuinka se
saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti vaan
se, miten organisaatio on muodostunut ja mitä
organisoituminen oikein tarkoittaa.

Kulttuuria voi tietoisesti muokata ja ohjata
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Organisaatiokulttuurit ja muutos I
HasHas-näkökulman mukaan yrityskulttuurin perustavanlaatuisia arvoja,
uskomuksia ja jaettuja merkityksiä
merkityksiä on mahdollista johtamisen
keinoin manipuloida ja muokata esimerkiksi kilpailuetujen,
innovatiivisuuden ja sosiaalisen koheesion saavuttamiseksi.
Muokkaus tapahtuu esimerkiksi toimintaa ohjaavien "virallisten"
perusarvojen, sää
ntö
öjen ja perusviestien kautta, jotka tuodaan
säänt
työ
työntekijö
ntekijöiden ulottuville esimerkiksi työ
työpaikalla olevien julisteiden tai
multimediamateriaalin kautta tai uusien työ
työntekijö
ntekijöiden
perehdytysoppaissa.
IsIs-näkökulman mukaan kulttuurijä
kulttuurijärjestelmä
rjestelmä on historiallisesti
pitkä
pitkäaikainen koostumus, joka on monimuotoinen. Tä
Tästä
stä
näkökulmasta tarkasteltuna kulttuuria ei voi hallita tai muuttaa
kenenkää
n yksittä
kenenkään
yksittäisen henkilö
henkilön tai ryhmä
ryhmän tahdon mukaan.
Lähde: Huhtala & Laakso 2006
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Organisaatiokulttuurit ja muutos II
Uusien organisaatioiden ja johtamisen muotojen
kehittä
kehittäminen on haaste, joka edellyttää
edellyttää olemassa olevia
liiketoiminnan realiteetteja yllä
ylläpitä
pitävien ajattelutapojen,
visioiden, paradigmojen, mielikuvien, kielikuvien,
uskomusten ja jaettujen merkitysten muuttamista, sekä
sekä
sellaisen uuden yksityiskohtaisen kielen ja
käyttä
yttäytymisen koodin luomista, jonka avulla toivottua
uutta todellisuutta voidaan elää
elää päivittä
ivittäin.
Tästä
stä näkökulmasta kä
käsin yrityskulttuurin luomisessa ei
ole kyse vain uusien iskulauseiden keksimisestä
keksimisestä ja
uuden johtajan hankkimisesta. Kyse on uuden
elä
elämäntavan keksimisestä
keksimisestä. (Morgan 1997)
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Organisaatiokulttuurit ja muutos III
Kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen vaatii siis vanhan
merkitysjä
merkitysjärjestelmä
rjestelmän uudelleenrakentamista ja tä
tällä
llä tavalla uuden
merkitysjä
merkitysjärjestelmä
rjestelmän luomista, hyvä
hyväksymistä
ksymistä, sisä
sisäistä
istämistä
mistä ja toteuttamista
kaikilla organisaation tasoilla.
Täm ä muutos aiheuttaa yleensä
yleensä stressiä
stressiä ja vastarintaa osalle työ
työntekijö
ntekijöistä
istä,
sillä
sillä se vaatii paljon uutta energiaa ja oppimista ja on siksi usein myö
myös
pelottavaa. Inhimilliset nä
näkökulmat on tä
tämän takia tä
tärkeä
rkeä huomioida
muutosprosessissa.
Muutoksen toteuttaminen kulttuurisena muutoksena eikä
eikä pakolla on useiden
vuosien, jopa vuosikymmenten, työ
työ ja vaikka inhimillinen nä
näkökulma kuinka
huomioitaisiin, silti vastarintaa varmasti syntyy.
Vastarinta voi olla myö
myös positiivinen asia: se voi antaa uusia argumentteja ja
näkökulmia prosessiin, jonka seurauksena huomataan muutoksen tuomia
aitoja ongelmia.
(Huhtala & Laakso 2006)
Lähde: Huhtala & Laakso 2006
Copyright © Hannele Seeck
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Yhtenä
Yhtenäiskulttuurin kritiikki:
monikulttuurisuus ja vastakulttuurit I
Yritysten kulttuurien tutkimus viittaa suurelta osin yhteen
organisaatiokulttuuriin jä
jättä
ttäen huomiotta mahdollisuuden,
että
että organisaatiossa mitä
mitä todennä
todennäköisimmin on
useampia alaala- ja jopa vastakulttuureita.
Yhtenä
Yhtenäisen yrityskulttuurin kä
käsite voi kä
käytä
ytännö
nnön
johtamistyö
johtamistyössä
ssä olla yhtä
yhtä käyttö
yttökelvoton ja jä
jäykkä
ykkä työ
työkalu
kuin jotkut aiemmat tekniset ja kvantitatiiviset
johtamismenetelmä
johtamismenetelmät. (Smircich
(Smircich 1983.)
Kulttuurilla on pimeä
pimeätkin puolensa: kulttuurilla johtaminen
tunkeutuu ihmisen identiteetin yksityiselle alueelle ja
johtamisella pyritää
n tuottamaan "tarkoituksenmukaisia
pyritään
yksilö
yksilöitä
itä" (Kunda
(Kunda 1992).
Copyright © Hannele Seeck
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Yhtenä
Yhtenäiskulttuurin kritiikki:
monikulttuurisuus ja vastakulttuurit II
Yhtenä
Yhtenäiskulttuuri soveltuu vertauskuvana huonosti suuriin, sisä
sisäisesti
erikoistuneisiin ja nopeasti muuttuviin organisaatioihin. Koska ihmiset ovat
useamman ryhmä
ryhmän jä
jäseniä
seniä ja liikkuvuus organisaation sisä
sisällä
llä on suurta,
ihmiset kantavat erilaisia kulttuureja mukanaan eri tilanteisiin.
tilanteisiin. Organisaatiot
(kuten yhteiskuntakin) voidaan pikemminkin nä
nähdä
hdä ajallisesti muuttuvana,
kulttuuristen kontekstien lä
läpileikkauksen tuloksena kuin stabiilina, rajattuna
ja yhtenä
yhtenäisenä
isenä kulttuurina.
Voisi olla todenmukaisempaa puhua vahvoista tai heikoista organisaatioista
vahvojen ja heikkojen kulttuurien asemesta.
Niinkin konkreettiset asiat kuin yrityksen tietoverkot osana organisatorista
organisatorista
ympä
ympäristöä
ristöä voivat synnyttää
synnyttää kokonaan oman, perinteisen hierarkkisen
organisaation rinnalla elä
elävän virtuaalisen organisaation (parallel
(parallel virtual
organization,
organization, PVO),
PVO), jossa työ
työntekijä
ntekijät ja johtajat kohtaavat toisensa
parhaimmillaan tasavertaisina, ilman virallisen organisaatiokaavion
organisaatiokaavion mukaan
tuomia rasitteita kuten rooleja ja protokollaa.
(Gregory 1983.)
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Keskeiset
kulttuuriteoreetikot

Geert Hofstede
Geert Hofstede on
hollantilainen
organisaatiopsykologi ja
kulttuuritutkija, joka on syntynyt
vuonna 1928.
Hän on erikoistunut
tarkastelemaan kansallisten
kulttuureiden
organisaatiokulttuurien
vaikutusta toisiinsa.
Kotisivu:
Kotisivu:
http://feweb.uvt.nl/center/hofst
http://feweb.uvt.nl/center/hofst
ede/index.htm
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Hofsteden mukaan organisaatiokulttuurit vaihtelevat eri organisaatioissa ja
eri maissa.
Hofsteden mukaan organisaatiokulttuurit toimivat ja eroavat toisistaan
symbolien ja rituaalien tasolla, kun taas kansalliset kulttuurit eroavat
toisistaan arvojen tasolla. Tä
Tämän vuoksi kansalliset kulttuurit ovat
"pysyvä
"pysyvämpiä
mpiä".
Kansainvä
Kansainvälisten yritysten johtaminen vaatii sekä
sekä kansallisten kulttuurierojen
että
että organisaatiokulttuurierojen ymmä
ymmärtä
rtämistä
mistä rinnakkain.
Organisaatiokulttuuriin johtaja voi vaikuttaa varsin paljon, mutta
mutta kansallista
kulttuuria ei voi juurikaan muuttaa. Tä
Tämä tulee ottaa huomioon
johtamisessa.
Hofsteden keskeiset teokset:
teokset:
Culture's consequences: International differences in workwork-related values
1980
Cultures and organizations : software of the mind 1991, suom.
suom. 1993
Culture's consequences: International differences in workwork-related values
1980
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Organisaatiokulttuurin sipulimalli
(Hofstede 1991)
Symbolit
Sankarit
.

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

Rituaalit

Arvot

Laajemmat taipumukset
joidenkin asiantilojen
pitämiseen toisia parempina.

Käytännöt
Ulkopuolisille näkyvät
kulttuuria heijastavat
toimintatavat.
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Edgar Schein
Edgar Schein on syntynyt vuonna
1928.
Hän opiskeli Standfordin yliopistossa
myö
myöhemmin Harvardissa, jossa
valmistui psykologian tohtoriksi
vuonna 1952. Hä
Hänestä
nestä tuli MIT:n
Sloan School of Managementin
organisaatioorganisaatio- ja johtamispsykologian
professori vuonna 1964.
Nykyää
n hä
Nykyään
hän on MIT:n
emeritusprofessori ja jatkaa yhä
yhä osaosaaikaisena luennoitsijana.
Schein on toiminut urallaan myö
myös
konsulttina, ja hä
hänen asiakkaanaan on
ollut paljon suuria monikansallisia
yrityksiä
yrityksiä.
Copyright © Hannele Seeck
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Scheinin näkemys kulttuuriteorioihin
Scheinin mukaan kulttuurinä
n
kulttuurinäkökulma on erityisen toimiva kun yritetää
yritetään
ymmä
ymmärtää
rtää niitä
niitä organisaation toiminnan piirteitä
piirteitä, jotka tuntuvat turhauttavilta
ja irrationaalisilta.
Schein puhuu kulttuureista monikossa, sillä
sillä vaikka organisaation sisä
sisällä
llä on
yleensä
yleensä ainakin joitakin yhteisesti jaettuja arvoja, samankin organisaation
organisaation
sisä
sisällä
llä saattaa silti olla useampia alakulttuureita.
Organisaation jä
jäsenet tulkitsevat muiden kä
käyttä
yttäytymistä
ytymistä ja sanomisia omien
ennakkoasenteidensa ja arvojensa perusteella, vaikka nä
nämä saattavat
toisinaan olla virheellisiä
virheellisiä tai eivä
eivät vastaa muiden jä
jäsenten tulkintamalleja.
Konfliktien takana saattavatkin siis olla esimerkiksi ihmisten erilainen
erilainen
kokemuspohja.
Sen vuoksi on usein epä
epätarkoituksenmukaista selvittää
selvittää,, kuka on oikeassa
tai vää
väärrässä
ssä, vaan on parempi selvittää
selvittää,, ovatko toiminnan perusteet vielä
vielä
nykytilanteen kannalta relevantteja, vai tulisiko niitä
niitä muuttaa.
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Schein keskeiset teokset
Organizational Psychology 1965, suom. 1969
Career anchors: discovering your real values 1990,
suom. 1987
Organizational culture and leadership 1985, suom. 1987
The corporate culture survival guide 1999 suom.
suom. 2001
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William Ouchi
William Ouchi syntyi Honolulussa
Hawajilla.
Hawajilla.
Hän suoritti tohtorintutkinnon
Chicagon yliopistossa vuonna
1972 pää
aineenaan
pääaineenaan
yritysjohtaminen.
Hän toimii nykyää
n professorina
nykyään
Kalifornian yliopistossa.
Kotisivu:
http://www.williamouchi.com
http://www.williamouchi.com//
Theory Z: How American business
can meet the Japanese
challenge? (1981, suom.
suom. 1982)
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William Ouchi
Ouchi on tutkinut japanilaisten yritysten vahvuuksia.
Japanilaisten johtamismallin pohjalta hä
hän kehitti myö
myös kuuluisimman
teoriansa, jonka hä
hän esitti vuonna 1981 julkaistussa teoksessaan Theory Z:
How American business can meet the Japanese challenge?
challenge?
Ouchi asettaa teoksessaan vertailuun byrokraattisiin sää
ntö
öihin, asemiin ja
säänt
komentoketjuihin nojaavat organisaatiot (A(A-organisaatiot) sekä
sekä
klaanimaiset, kulttuurin kautta johdetut organisaatiot (Z(Z-organisaatiot).
Teoria Z vertautuu Douglas McGregorin kehittä
kehittämiin vaikutusvaltaisiin
teorioihin X ja Y.
Ouchin mukaan organisaatioiden johtajien tulisi kehittää
kehittää entistä
entistä parempia
keinoja motivoidakseen työ
työntekijö
ntekijöitä
itä ja sitouttaakseen heitä
heitä yhteisiin
päät
äätöksiin ja tavoitteisiin.
Näin työ
työtyytyvä
tyytyväisyys, tuottavuus ja organisaation kokonaistehokkuus
paranevat.
Copyright © Hannele Seeck
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Teoria Z
Z-teorian johtamiseen kuuluvat osallistuva, demokraattinen,
ryhmissä
ryhmissä tehtä
tehtäv ä päät
äätöksenteko, pitkä
pitkät työ
työsuhteet, mahdollisuudet
edetä
edetä uralla ja kokonaisvaltainen huolehtiminen työ
työntekijö
ntekijöistä
istä.
Alfred M. Jaeger (1983) sekä
sekä Kimberly A. Bates,
Bates, Susan D.
Amundson,
Amundson, Roger G. Schroeder ja William T. Morris (1995) asettivat
empiirisessä
nlaiseen
empiirisessä tutkimuksessaan organisaatiot erää
eräänlaiseen
jatkumoon, jonka toisessa äärip
ääss
ssä
ä on Max Weberin (1946)
ääripää
mukainen byrokraattinen Aääss
ssä
ä
A-organisaatio ja toisessa äärip
ääripää
kulttuuriseen kontrolliin nojaava Ouchin Z-organisaatio.
Äärip
äitä
Ääripä
itä puhtaimmassa muodossaan ei ehkä
ehkä ole olemassa, vaan
organisaatioissa on sekä
sekä byrokratian että
että klaanin piirteitä
piirteitä. Siten ZZ- ja
A-organisaatiot tulee ymmä
nlaisina
ymmärtää
rtää pikemminkin erää
eräänlaisina
ideaalityyppeinä
ideaalityyppeinä.

Lähteet: Seeck & Laakso 2007, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Tom Peters ja Robert Waterman
Peters suoritti perustutkintonsa Cornellin yliopistossa ja
MBAMBA- ja vä
väitö
itöskirjaopintonsa Stanfordissa. Hä
Hän
työ
työskenteli Yhdysvaltojen merivoimissa vuosina 1966–
1966–
1970, Valkoisen talon neuvonantajana vuosina 1973–
1973–
1974 ja konsulttiyhtiö
konsulttiyhtiö McKinsey & Co:lla vuosina 1974–
1974–
1981. Peters on muun muassa San Franciscon ja
Moskovan yliopistojen kunniatohtori.
Waterman on työ
työskennellyt McKinsey & Co:lla 21 vuotta,
ja tä
tämän jä
jälkeen ollut perustamansa The Waterman
Groupin pää
johtajana. Myö
pääjohtajana.
Myös Waterman suoritti MBAMBAopintonsa Stanfordissa.

Copyright © Hannele Seeck
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7 S:n johtamisperiaate
Peters ja Waterman julkaisivat suuren menestyksen saavuttaneen
teoksensa In Search of Excellence vuonna 1982.
He kiteyttivä
n asiaan ja loivat niin
kiteyttivät yrityksen johtamisen seitsemää
seitsemään
sanotun seitsemä
seitsemän S:n johtamisperiaatteen, jonka seitsemä
seitsemän
osatekijää
osatekijää olivat organisaation rakenne, strategia, taidot, systeemit,
henkilö
henkilöstö
stö, tyyli ja jaetut arvot.
– Näistä
istä strategia ja rakenne muodostivat organisaation laitteiston (engl.
(engl.
hardware) ja loput organisaation ohjelmiston (engl. software).

Peters ja Waterman argumentoivat, että
että strategian ja rakenteen
lisä
lisäksi myö
myös ”ohjelmistoon”
ohjelmistoon” kuuluvat asiat ovat johdettavissa ja
tarvitsevat johtamista. Heidä
Heidän lö
löydö
ydöksensä
ksensä oli se, että
että erinomaisesti
menestyneet yritykset ovat erinomaisia nimenomaan yrityksen
perusasioissa.
perusasioissa.

Copyright © Hannele Seeck
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Richard Tanner Pascale
Richard Tanner Pascale on syntynyt
vuonna 1938.
Hän opiskeli Harvard Business Schoolissa.
Schoolissa.
19701970-luvun lopulla hä
hän oli mukana Tom
Petersin ja Robert Watermanin
tutkimuksessa, jonka pohjalta julkaistiin
vuonna 1982 paljon julkisuutta saanut
yritystoiminnan opas In Search of
Excellence,
Excellence, jossa esitettiin niin sanottu
seitsemä
seitsemän S:n periaate yrityksen
johtamiseen.
Pascalen teos Art of Japanese
Management (1981) hyö
hyödynsi osin samoja
ajatuksia ja esitteli ensimmä
ensimmäisten joukossa
myö
myöhemmin erittä
erittäin paljon kiinnostusta
herä
herättä
ttäneen japanilaisen nä
näkökulman
johtamiseen ja organisaatioihin. Kirjasta tuli
pian yrityskirjallisuuden klassikko.
klassikko.
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Richard Tanner Pascale
Suuri osa Pascalen myö
myöhemmä
hemmästä
stä tuotannosta on tarkastellut sitä
sitä, miten yritykset
selviytyvä
selviytyvät epä
epävakaassa toimintaympä
toimintaympäristö
ristössä
ssä.
Pascale on jä
jäljittä
ljittänyt yritysten menestyksen syyksi ketteryyden tai
notkealiikkeisyyden (agility
), joka on hä
(agility),
hänen mukaansa Yhdysvalloissa toimivien
japanilaisten yritysten menestyksen takana.
Notkeuteen kuuluu muun muassa kyky sopeutua ja oppia nopeasti uutta.
uutta. Tä
Tämän
perusteella Pascale on kehitellyt malleja, joiden avulla yritykset voivat menestyä
menestyä
muuttuvissa olosuhteissa.
Pascalen tutkimuksissa on sekä
sekä vahva teoreettinen ote että
että paljon yritysmaailman
käytä
ytännö
nnön tuntemusta. Hä
Hän on työ
työskennellyt monien kansainvä
kansainvälisten suuryritysten
kanssa, ja toteuttanut yrityksille myö
myös laajamittaisia tutkimuksia.
Keskeiset teokset:
The art of Japanese Management 1981 suom.
suom. 1982
Managing on the edge: How successful companies use conflict to s tay ahead 1990
Surfing the Edge of Chaos 2000

Copyright © Hannele Seeck
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Linda Smircich
Linda Smircich on organisaatiotutkimuksen
professori Massachusettsin yliopistossa ja on
keskittynyt organisaatiokulttuurien tutkimukseen.
tutkimukseen.
Viime aikoina hänen kiinnostuksensa on
suuntautunut organisaatioden ja johtamisen
tutkimuksen kriittiseen näkökulmaan.
kulmaan.
Hän on tarkastellut tö
n johtamista myö
töissää
issään
myös muun
muassa postmodernin yhteiskunnan, feminismin ja
globalisaation kannalta.
Smircichin töissä
issä heijastuu hä
hänen kiinnostuksensa
antropologiaan, jota hä
hän on soveltanut
organisaatioiden tutkimiseen.
Hän kuuluu kansainvä
kansainvälisen Organization: The
Critical Journal of Organization, Theory and Society
-lehden toimituskuntaan.
toimituskuntaan.
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Smircich organisaatiokulttuurista
Smircichin mukaan organisaatiotutkimuksessa on hahmotettu
kulttuuria viiden eri teeman kautta:
1.

Monikulttuurisen ja vertailevan johtamisen teemassa sekä
sekä kulttuurit että
että
organisaatiot nä
näyttä
yttäytyvä
ytyvät vä
välineinä
lineinä mm. sosiaalisten ja psykologisten tarpeiden
tyydyttä
tyydyttämiseen.

2.

Yrityskulttuurin teemassa organisaatiot nä
n kontingenssin eli
nähdää
hdään
tilannesidonnaisuuden nä
näkökulmasta ympä
ympäristö
ristön kanssa vuorovaikutuksessa
olevina omaksuvina organismeina.

3.

Kognition teemassa organisaatiot nä
n tietojä
nähdää
hdään
tietojärjestelminä
rjestelminä ja kulttuuri jaettuina
kognitioina.

4.

Symbolismin teemassa korostetaan erityisesti kieltä
n jaettuina
kieltä ja kulttuuri nä
nähdää
hdään
arvoina ja merkityksinä
merkityksinä.

5.

Tiedostamattomien prosessien teemassa kulttuuri nä
n mielen
nähdää
hdään
tiedostamattoman rakenteen heijastumana.
Kaikissa edellä
n joko muuttujana tai
edellä mainituissa teemoissa kulttuuri nä
nähdää
hdään
metaforana.
metaforana.
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Smircichin julkaisuja:
With Calá
Calás, M.B.
M.B. “At Home from Mars to Somalia: Recounting Organization
Studies.”
Studies.” In The Oxford Handbook of Organization Theory: MetaMeta-theoretical
Perspectives,
Perspectives, C. Knudsen & H. Tsoukas (eds.) London: Oxford University
Press, (2003): 596596-606.
With M.B.
M.B. Calá
Calás. “Past Postmodernism? Reflections and Tentative
Directions.”
Directions.” Academy of Management Review 24, no. 4 (1999): 649649-71.
With M.B.
M.B. Calá
Calás. “The ‘Woman’
Woman’s Point of View: Feminist Approaches to
Organization Studies.”
Studies.” In The Handbook of Organization Studies, edited by
S.R. Clegg, C. Hardy, and W.R. Nord, 218218-57. London: Sage, (1996).
With C. Stubbart.
Stubbart. (1985) Strategic Management in an Enacted World.
Academy of Management Review 10, no. 4 (1985): 724724-36.
“Concepts of Culture and Organizational Analysis.”
Analysis.” Administrative Science
Quarterly 28 (1983): 339339-58.
Kotisivu:
http://www.isenberg.umass.edu
/management/Faculty
Faculty//Profiles/
http://www.isenberg.umass.edu/management/
Profiles/Linda_Smirci
ch/
ch/
Copyright © Hannele Seeck
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Mats Alvesson
Mats Alvesson toimii Lundin yliopiston johtamistieteen professorina.
Hän yksi tä
tämän hetken kuuluisimpia johtamisen ja organisaatioiden tutkijoita.
Alvesson tarkastelee organisaatioita ja organisaatiokulttuurin kä
käsitettä
sitettä kriittisestä
kriittisestä
näkökulmasta.
Alvessonin mukaan johtamista ja organisaatioiden toimintaa ei voi arvioida ikää
n kuin
ikään
tyhjiö
tyhjiössä
ssä, pelkä
pelkästä
stä liikkeenjohtamisen nä
näkökulmasta, vaan on tarkasteltava kriittisesti
myö
myös johtamisen sosiaalisia ja ekologisia seurauksia.
Alvesson on tutkinut myö
myös muun muassa sukupuolen merkitystä
merkitystä organisaatioissa ja
johtamisessa.
Sukupuoli on tekijä
tekijä, joka Alvessonin mukaan liian usein unohdetaan kokonaan,
vaikka sillä
sillä on paljon merkitystä
merkitystä. Sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, johon sis ältyy
erilaisia valtavalta- asetelmia ja merkityksiä
merkityksiä.
Alvesson on kirjoittanut paljon myö
myös tieteen filosofiasta ja kvalitatiivisten menetelmien
käytö
ytöstä
stä sosiaalitieteissä
sosiaalitieteissä.
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Alvessonin julkaisuja
Reflexive Methodology (with Kaj Skoldberg 2000),
Understanding Organizational Culture (2002),
Understanding Gender and Organization (with Yvonne Billing,
1997)
Postmodernism and Social Research (2002)
Studying Management Critically (co(co-edited with Hugh Willmott
2003)
Knowledge Work and KnowledgeKnowledge-intensive Firms (Oxford
University Press 2004).
Alvesson toimii myö
myös editorina seuraavissa lehdissä
lehdissä:
Academy of Management Review, Journal of Management
Studies, Strategic Organization, Management Communication
Quarterly, Organizational Research Methods ja Organization.

Copyright © Hannele Seeck
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Organisaatiokulttuuriteoriat tänään
"Kansainvä
"Kansainvälisen aineiston valossa nä
näyttää
yttää siltä
siltä, että
että pragmaattinen
ja symbolistinen suuntaus aloittivat kulttuuriparadigman nousun
19701970- ja 19801980-luvun vaihteessa. Nä
Näiden lisä
lisäksi 19801980-luvulla nousi
etnografinen suuntaus, kun taas 19901990-luku on ollut sosiaalisen
konstruktionismin kultakulta-aikaa edellisten lisä
lisäksi. Kaikki edellä
edellä mainitut
ovat kuitenkin edelleen voimissaan.
Kulttuuriparadigma nä
näyttää
yttää säilyttä
ilyttäneen alusta asti vallinneen
monitahoisen ja moniteemaisen luonteensa. Siinä
Siinä, missä
missä kulttuuria
toisaalta tarjotaan työ
työkaluksi ja tutkitaan työ
työkaluna suhteessa
tavoitteisiin ja tehokkuuteen, myö
myös hyö
hyötyyn perustuvan toiminnan
kritiikki on alusta nykypä
n asti kulkenut mukana
nykypäivää
ivään
kulttuuriparadigman keskusteluissa."
(Huhtala & Laakso 2006)

Copyright © Hannele Seeck
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Kulttuurin muuttujanä
muuttujanäkökulman lupaukset
organisaation tehokkuudelle ja menestymiselle I
Useat 19801980-luvun alun menestyskirjat (Peters
(Peters ja Waterman 1982, Deal ja Kennedy
1983) esittä
esittävät, että
että yritykset, joissa on "vahva" kulttuuri, ovat erittä
erittäin todennä
todennäköisesti
menestyvä
menestyvämpiä
mpiä kuin ne, joilla on heikko kulttuuri.
Mielenkiinnon kohteena yrityskulttuurien tutkimuksen piirissä
piirissä on ennen kaikkea se,
kuinka organisaatioiden sisä
sisäisiä
isiä kulttuureja muokataan ja muutetaan liikkeenjohdon
tarkoitusperien kannalta oikeisiin suuntiin (Smircich
Smircich
1983,
346).
(
Menestyskirjojen mukaan taloudellinen menestys uudessa, turbulentissa
turbulentissa
toimintaympä
toimintaympäristö
ristössä
ssä edellyttää
edellyttää,, että
että työ
työntekijä
ntekijät sitoutuvat yritykseen liittä
liittäen oman
hyvinvointinsa suoraan yrityksen hyvinvointiin. Vahvan kulttuurin
kulttuuri n luvataan myö
myös
tuottavan rahallista hyö
hyötyä
tyä (Barley ja Kunda 1992, Deal ja Kennedy 1983).
Tiettyjä
Tiettyjä kulttuurin piirteitä
piirteitä on myö
myös empiirisissä
empiirisissä tutkimuksissa liitetty organisaation
menestykseen: Denisonin ja Mishran (1995) tutkimuksessa havaittiin neljä
neljän
tarkasteltavan organisaatiokulttuuripiirteen korreloivan positiivisesti
positiivisesti toiminnan laadun,
työ
työntekijö
ntekijöiden tyytyvä
tyytyväisyyden ja organisaation yleisen suorituskyvyn kanssa.
Kulttuuri voi olla myö
myös tä
tärkeä
rkeä katalyytti, joka vaikuttaa organisaation muiden
ominaisuuksien, kuten organisaation sukupuolijakauman ja suorituskyvyn,
suorituskyvyn, vä
välisiin
suhteisiin (Dwyer
(Dwyer ym. 2003).
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Kulttuurin muuttujanä
muuttujanäkökulman lupaukset
organisaation tehokkuudelle ja menestymiselle II
Alfred Jaegerin (1983) tutkimuksessa verrattiin "heikon" ja "vahvan"
organisaatiokulttuurin monikansallisten yritysten globaalia toimintaa.
toimintaa.
Tutkimuksessa huomattiin kulttuurilla johdetun ZZ-yrityksen vievä
vievän
kulttuurinsa mukanaan perustaessaan uuden haarakonttorin uuteen
maahan. ZZ-organisaatiot siis saattavat uuteen maahan rantautuessaan
tuoda mukanaan enemmä
enemmän arvokkaita johtamistaitoja kuin AA-organisaatiot.
Toisaalta taas vahvat organisaatiokulttuuriset kä
käytä
ytännö
nnöt saattavat olla
haitallisiakin, jos ne ovat ristiriidassa uuden maan tapakulttuurin
tapakulttuurin kanssa tai
lainsää
däntöä
lainsääd
ntöä vastaan (Jaeger
(Jaeger 1983).
Yritysten vä
välistä
listä kansainvä
kansainvälistä
listä yhteistyö
yhteistyötä koskeneessa tutkimuksessa taas
havaittiin, että
että kaikkein haitallisinta yhteistyö
yhteistyön onnistumisen kannalta olivat
ammatteihin liittyvien kulttuurien eroavaisuudet eivä
eivätkä
tkä kansalliset kulttuurit
tai organisaation laajuiset kulttuurit (Sirmon
(Sirmon ja Lane 2004).

Copyright © Hannele Seeck
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Kulttuuriteoriat ja viestintä
Organisaatiokulttuurin ja –viestinnä
viestinnän suhde on erittä
erittäin lä
läheinen, sillä
sillä
kulttuuri vaikuttaa viestinnä
viestinnän kä
käytä
ytäntö
ntöihin ja organisaation viestintä
viestintä
muokkaa kulttuuria.
Organisaatiokulttuuriviestinnä
tehtä
ävät:
Organisaatiokulttuuriviestinnän pää
pääteht
– organisaatiokulttuurisen tiedon vä
välittä
littäminen organisaation jä
jäsenille
– työ
työntekijö
ntekijöiden sosiaalistaminen organisaation jä
jäseniksi

Organisaatiokulttuurin ja viestinnä
viestinnän suhde on kaksisuuntainen:
organisaation kulttuuri vaikuttaa organisaation viestinnä
viestinnän kä
käytä
ytäntö
ntöihin, ja
toisaalta organisaation viestintä
viestintä muokkaa kulttuuria.
Moni kulttuuriparadigman edustajista on kä
käsitellyt tai sivunnut viestintää
viestintää
teoksissaan.
– Terrence A. Deal & Alan A. Kennedy tarkastelivat kulttuurisia viestintä
viestintäverkkoja
– Tom Peters ja Robert H. Waterman esittivä
esittivät, että
että parhaiden yritysten viestintä
viestintä on
avointa ja epä
epävirallista.
Lähde: Seeck (2008) & Kreps (1990)
Copyright © Hannele Seeck
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Kulttuuriteorioiden nä
näkökulma organisaation
viestintää
n
viestintään
Organisaatiokulttuuri muodostuu jaetuista arvoista,
normeista, merkityksistä
n
merkityksistä ja kä
käsityksistä
sityksistä, joita vä
välitetää
litetään
organisaation jä
jäsenten vuorovaikutuksessa.
Organisaatiokulttuurin vä
välittä
littämisen lisä
lisäksi viestinnä
viestinnän
tärkeä
rkeä tehtä
tehtävä on myö
myös sosiaalistaa työ
työntekijä
ntekijät
organisaation jä
jäseniksi.
Sosiaalistuminen edellyttää
edellyttää työ
työntekijä
ntekijältä
ltä muun muassa
organisaation virallisten ja epä
epävirallisten
viestintä
viestintäkanavien kä
käytö
ytön oppimista ja niiden
hyö
hyödyntä
dyntämistä
mistä.
– Esimerkiksi ns. "sisä
"sisäpiirivitsien" omaksuminen on usein hyvin
tärkeää
rkeää organisaatioon sosiaalistumisen kannalta.
Lähteet: Kreps (1990), Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Kulttuuriteorioiden nä
näkökulma organisaation
viestintää
n
viestintään
Epä
Epävirallisia kanavia pitkin (usein kahdenvä
kahdenv älisissä
lisissä keskusteluissa)
kulkevat organisaation sisä
sisäiset juorut, vitsit ja tarinat, ja toisinaan ne
kulkevat myö
myös organisaation ulkopuolella toimiville syystä
syystä tai
toisesta organisaation kannalta merkittä
merkittäville henkilö
henkilöille.
Virallinen viestintä
viestintä taas kulkee virallisia kanavia (esim. mainokset,
esitteet, kokoukset, vuosikertomukset, julkiset esiintymiset) pitkin.
pitkin.
Sekä
Sekä virallinen että
että epä
epävirallinen viestintä
viestintä rakentavat organisaation
identiteettiä
identiteettiä, joka vaikuttaa muun muassa siihen, miten
organisaation jä
jäsenet nä
näkevä
kevät organisaation tulevaisuuden.
Organisaation identiteetti vaikuttaa myö
myös sen jä
jäseniin ja siihen,
haluavatko he samaistua edustamaansa organisaatioon.

Lähteet: Kreps (1990), Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Organisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa
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Kulttuuriteoriat Suomessa
Tarkastelemme, kuinka kulttuuriteoriat
näkyyvä
kyyvät…
– 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
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Tieteelliset journaalit ja
käännöskirjallisuus
"Kulttuuriparadigman ajattelu on sekä
sekä akateemisessa että
että
pragmaattisessa muodossa rantautunut Suomeen 19801980-luvulla.
Organisaatiokulttuuriteorioihin kuuluvat kä
käytä
ytännö
nnön
liikkeenharjoitukseen orientoituvat pää
teokset suomennettiin
pääteokset
nopeassa tahdissa, muutaman vuoden viiveellä
viiveellä niiden ilmestymisen
jälkeen.
Suomessa kulttuuriteorioista on tieteellisissä
tieteellisissä journaaleissa ja
aikakausilehdissä
aikakausilehdissä kirjoitettu aika vä
vähän, vaikka kulttuuriteorioiden
merkitys on tää
äkin tunnustettu.
täällllä
Kulttuuriteoreettisen pohdinnan kohteena tää
ä ovat olleet erityisesti
täällllä
tietointensiivinen työ
työ, tiimityö
tiimityö sekä
sekä työ
työn muuttuvat vaatimukset ja
muutokset." (Huhtala & Laakso 2006)
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Kulttuuriteorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Kulttuuriteorian
pääteoksia ja
niiden
käännöksiä:
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Kulttuuriteoriat Suomen metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden vuosikatsauspuheessa
Kulttuuriteoreettinen lä
lähestymistapa
ilmenee vain vä
vähäisissä
isissä määrin
äärin
19801980-luvulla metsä
metsä- ja
metalliteollisuuden
vuosikatsausteksteissä
vuosikatsausteksteissä, hieman
enenevä
enenevässä
ssä määrin
äärin vasta 19901990- ja
20002000-luvuilla.
–

–

Kansainvä
Kansainvälinen kilpailu tuli Suomeen
toden teolla vasta 19901990-luvulla,
jolloin Suomi alkoi siirtyä
siirtyä
suhteellisen suljetusta taloudesta
kohti kilpailullisempaa taloutta (Lilja
ja Tainio 2006, 103–
103–104).
T ästä
stä voi johtua se, että
että
kansainvä
kansainvälistymiskehityksen
ongelmat, joihin kulttuuriteorioilla
haettiin ratkaisua, tulivat nekin vasta
tällö
llöin Suomeen, verrattuna
USA:han, jossa vastaava kehitys
tapahtui jo 19801980-luvulla.

Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat
(yhteensä)
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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 ja
henkilöstölehdet
Kulttuuriteoreettinen keskustelu metalliteollisuusyritysten
henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä saavutti huippunsa 20002000-luvulla,
metsä
metsäteollisuudessa taas 19901990-luvulla, joskin
organisaatiokulttuuriteorioista keskustelu suhteessa
muihin paradigmoihin oli silloinkin vä
vähäistä
istä.
– metalliteollisuus taisteli 19901990-luvun alussa laman kourissa, ja
henkilö
henkilöstö
stölehdissä
lehdissä keskusteltiinkin siksi enemmä
enemmän
tehostamisesta ja yhtiö
yhtiön rakenteellisista parannuksista kuin
organisaatiokulttuurista
– metsä
metsäteollisuudessa koettiin isoja fuusioita 19901990-luvulla, ja
näiden yhteydessä
yhteydessä tehtiinkin joissakin yrityksissä
yrityksissä esimerkiksi
tietoisia yhteisten perusarvojen ja kulttuurin mää
rityksiä
ä, mikä
määrityksi
mikä
heijastui myö
myös ajan henkilö
henkilöstö
stölehtiin.
Copyright © Hannele Seeck
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Yleislehdet ja ammattilehdet
19801980- ja 19901990-luvut olivat organisaatiokulttuurista
keskustelun huippuaikaa yleislehdissä
yleislehdissä ja
ammattilehdissä
ammattilehdissä, vaikka niistä
niistä oli jonkin verran
mainintoja jo 19701970-luvulla.
– kuten tieteellisissä
tieteellisissäkin lehdissä
lehdissä, myö
myös yleislehdissä
yleislehdissä oli
käännettyj
ä kansainvä
äännettyjä
kansainvälisiä
lisiä artikkeleita

Keskustelu organisaatiokulttuurista oli sä
n
sävyltää
vyltään
positiivista eikä
eikä kyseenalaistanut organisaatiokulttuurin
käsitettä
sitettä.
Lähde: Seeck & Kuokkanen 2008
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Koulutus ja tutkimus
Organisaatiokulttuuriteoriat jä
jäivä
ivät johtamisen
korkeakoulutuksessa kuriositeetin asemaan (Seeck &
Laakso 2008a)
– organisaatiokulttuurin lä
lähestymistapoja ei kä
käytetty johtamisen
peruskursseilla, vaan niitä
niitä tarjottiin lä
lähinnä
hinnä valinnaisilla,
laajuudeltaan peruskursseja vä
vähäisemmillä
isemmillä kursseilla

Johtamisen tutkimuksessa organisaatiokulttuuriteorioita
on kä
käytetty 19701970-luvulta lä
lähtien, mutta se ei ole koskaan
ollut suosituin lä
lähestymistapa. Eniten
organisaatiokulttuuriteorioita on tutkimuksessa kä
käytetty
19901990-luvulla. (Seeck
(Seeck & Laakso 2008b)

Copyright © Hannele Seeck
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Paradigms used in main subject descriptions
1980–
1980–2004, all schools
30

25

25
24

24
22
21

21

20
Scientific Management
18

18
17
15

15

15

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

3

3

2

2

1

1

0

0

2

0

0

3
1

1980

1983

1986

3
2
0
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2

0
1998

2001
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Lähde: Seeck & Laakso (2008) – Adoption of Managerial ideologies in Finnish academic
management education 1960–2007
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Kulttuuriteoriat 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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Kulttuuriteoriat suomalaisissa
hallitusohjelmissa
5

4

3

Teollinen parantaminen
Tiet eellinen liikkeenjo ht o
2

Ihmissuhdekoulukunt a
Rakenneteoriat
Kult t uuriteoriat

1

0

1917
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1927

1932
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* Tieteellisestä liikkeenjohtoon liittyviä tunnusmerkkejä ei löydy hallitusohjelmista vuoden 1974 jälkeen

Lähde: Seeck (2008)
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Organisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejä I
Marita Hyttinen ja Stina Immonen vertailivat amerikkalaista ja suomalaista
suomalaista
johtamista sekä
sekä erityyppisiä
erityyppisiä suomalaisia organisaatioita johtamisen suhteen
tarkoituksenaan selvittää
selvittää esimiestoiminnan vaihtelua eri yritysympä
yritysympäristö
ristöissä
issä
ja organisaatiokulttuurin nä
näyttä
yttäytymistä
ytymistä johtajan pä
päivittä
ivittäistoiminnassa.
Tutkimuksessa lö
löydettiin eroja suomalaisten ja amerikkalaisten yritysten
välillä
lillä sekä
sekä myö
myös eri toimintaympä
toimintaympäristö
ristöjen vä
välillä
lillä esimerkiksi palautteen
annossa, vuorovaikutustyylissä
vuorovaikutustyylissä sekä
sekä tavoitteiden asettamisessa.
Huomattavia toimintatapojen ja kulttuurien eroja lö
löytyi myö
myös yksilö
yksilöiden
välillä
lillä samalla toimialalla. Tutkittavia kulttuuripiirteitä
kulttuuripiirteitä olivat
vuorovaikutuksen merkitys, suorituspainotteisuus, ihmiskuva ja aikak
äsitys.
aikakä
Kulttuurin ymmä
ymmärtä
rtäminen ja kehittä
kehittäminen ovat erityisen tä
tärkeitä
rkeitä
organisaatioissa, joissa tä
tähdä
hdätään
ään "kilpailukyiseen tuotteeseen, palveluun ja
tuotantoprosessin laatuun ja joissa menestyksen ehdoksi ymmä
n
ymmärretää
rretään
kansainvä
kansainvälisyys".
(Hyttinen ja Immonen 1994.)
Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Organisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejä II
Organisaatiokulttuurin roolia organisaation
kehittä
kehittämishankkeessa tarkastelleen tutkimuksen
perusteella Lä
Länsisalmi ja Kivimä
Kivimäki (1998) nä
näkevä
kevät, että
että
organisaatiokulttuuri ja laajempi organisaation
toimintaympä
toimintaympäristö
ristö tulisi aina huomioida ennen
interventioita, koska kehittä
kehittämisprojekteihin kiinnitettyjen
tulkintojen muotoutumista ohjaa organisaatiokulttuuri.
Näillä
illä tulkinnoilla taas on suuri vaikutus siihen, miten
työ
työntekijä
ntekijät suhtautuvat interventioihin.

Lähde: Seeck (2008)
Copyright © Hannele Seeck
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Organisaatiokulttuuriteoriat
Suomessa: esimerkkejä III
Iiris Aaltio (2005) on tarkastellut sosiaalisen pää
oman,
pääoman,
innovaatioiden ja organisaation kulttuuristen rakenteiden vä
v älistä
listä
suhdetta.
Aaltion mukaan organisaatiokulttuuriparadigma edeltää
edeltää sosiaalisen
pääoman
ääoman tutkimusta ja on luonut edellytyksiä
edellytyksiä ymmä
ymmärtää
rtää
organisaatioita yhteisö
yhteisöllisinä
llisinä kokonaisuuksina. Innovaatioita
synnyttä
oma generoituu organisaation sisä
synnyttäv ä sosiaalinen pää
pääoma
sisäisestä
isestä
yrittä
yrittäjyydestä
jyydestä, ja pysyvyyttä
pysyvyyttä antava kulttuurisluonteinen jä
järjestelmä
rjestelmä
mahdollistaa sen.
Siten organisaatio ja yrittä
yrittäjyys edellyttä
edellyttävät toisiaan, vaikka ne usein
nähdää
n vastakkaisina voimina.
hdään
Organisaatioiden nä
näkeminen kulttuurina ja erityisesti sosiaalisena
konstruktiona luo luontevan siirtymä
oman
siirtymän sosiaalisen pää
pääoman
ymmä
ymmärtä
rtämiseen.
(Aaltio 2005)
Copyright © Hannele Seeck
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