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Johtamisoppien vertailua
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Johtamisoppien vertailua
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Johtamisoppien vertailua
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Johtamisparadigmojen omaksuminen Suomessa ja maailmalla
Tieteellinen
liikkeenjohto

Ihmissuhdekoulukunta
1923–55,

1920–33

Innovaatioteoriat

1955–75

1980–

1960–

1945–55
(vähäinen
vaikutus)

1960–75

…

…

1954–70

[vähäinen vaikutus]
1960–75

…

…

Espanja

jonkin verran
1920–36,
voimakkaimmin
1939–53
jonkin verran
1914–38,
voimakkaimmin
1939–50

1950–70

1960–75

…

…

Iso-Britannia

1940–1960

1940–60

1960–1990

1990–2000

Voimakkaimmin
2000–

Yhdysvallat

1900–1923,
käytössä
laajasti 1930luvun loppuun

Kulttuuriteoriat

Rakenneteoriat

Saksa

Suomi

voimakkaimmin
1945-1955

voimakkaimmin
1970-luvun
alussa

(osin edelleen
vahvana)

Lähde: Seeck 2008; Guillé
Guillén 1994; Barley & Kunda 1992
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Oppien historiallinen muutos
Suljettu järjestelmä Avoin järjestelmä
Rationaalinen
toimija

I
1900-1930
Taylor
Tieteellinen liikkeenjohto

Sosiaalinen
toimija

Mukaillen:
Peters & Waterman (1982)

II
1930-1960
Mayo et al.
McGregor
Barnard
Ihmissuhdekoulukunta

III
1960-1970
Chandler
Lawrence
Lorsch
Rakenneteoriat

IV
1970-?
Weick
Schein

Organisaatiokulttuuri
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Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtaminen

Copyright © Hannele Seeck

Lähde: Seeck 2008

8

4

Transaktionaalinen johtaminen
Johtaja vaikuttaa työ
työntekijä
ntekijänsä
nsä toimintaan palkitsemalla heitä
heitä
hyvistä
hyvistä suorituksista ja rankaisemalla huonoista
Painopiste valvonnassa ja ulkoisissa motivaatiotekijö
motivaatiotekijöissä
issä
Tunnuspiirteitä
Tunnuspiirteitä ehdolliset, tulokseen perustuvat palkinnot ja
aktiivinen johtaminen eli tilanteen aktiivinen seuraaminen ja nopea
nopea
puuttuminen tilanteeseen, kun esiintyy poikkeamia standardeista
Toisaalta transaktionaaliseen johtamiseen luetaan myö
myös passiivinen
johtaminen, jolloin johtajat eivä
eivät itse aktiivisesti seuraa tilannetta,
vaan korjaava toiminta alkaa vasta, kun poikkeamat tulevat johtajien
johtajien
tietoon
Voi siten sisä
sisältää
ltää myö
myös nk. laissez faire –johtamista, jossa johtajat
välttä
lttävät vastuutaan
Lähde: Burns 1978, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Transformationaalinen johtaminen
Bassin (1997) mukaan 20002000-luvun tietotyö
tietotyön
johtaminen vaatii erityisesti
transformationaalista johtamista
Bassin mukaan johtaminen on
transformatiivista,
transformatiivista, kun johtajat osoittavat laajalaajaalaista kiinnostusta työ
työntekijö
ntekijöitä
itä kohtaan
Transformationaaliset johtajat johtavat
1. Inspiroimalla alaisia omalla karismallaan
2. Ottamalla huomioon alaisten emotionaaliset tarpeet
3. Stimuloimalla heitä
heitä älyllisesti
Lähde: Bass 1977, Seeck 2008
Copyright © Hannele Seeck
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmat
Jokainen paradigma on vastannut tietyn
teollistumisen asteen perimmä
perimmäiseen
ongelmaan.
Johtamisparadigmat ovat vastanneet
elinkeinoelä
elinkeinoelämän rakennemuutoksien
haasteisiin, jotka kytkeytyvä
kytkeytyvät
työ
työllisyysrakenteen murrokseen.
Copyright © Hannele Seeck
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Eri organisaatioparadigmat ja
viestintä
Kreps (1990) luokittelee eri organisaatioteorioiden
viestintä
viestintäkäsitykset sen mukaan, kuinka paljon ne
korostavat toisaalta rationaalista ajattelua (rational
(rational
perspective)
perspective) ja toisaalta inhimillisinhimillis-intuitiivivista
näkökulmaa (human
(human--intuitive perspective).
perspective).
– hän vertaa jaotteluaan ihmisaivon rakenteeseen: oikea
aivopuolisko kä
käsittelee ensi sijassa analyyttistä
analyyttistä, loogista tietoa,
ja oikea aivopuolisko puolestaan taiteellisia pyrkimyksiä
pyrkimyksiä sekä
sekä
tunteisiin ja suhteisiin liittyvää
liittyvää tietoa (Kreps
(Kreps 1990).

Krepsin mukaan organisaatioteoriat ovat ajan myö
myötä
pyrkineet yhdistä
yhdistämään
ään rationaalisen ja inhimillisinhimillisintuitiivisen nä
näkökulman.
Copyright © Hannele Seeck
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Eri organisaatioparadigmat ja
viestintä

Copyright © Hannele Seeck
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessa
Tietotyö
ntyminen on muuttanut
Tietotyöntekijö
ntekijöiden lisää
lisääntyminen
työ
työllisyyden rakennetta parin viime vuosikymmenen
aikana.
Ongelma ei enää
enää ole työ
työntekijö
ntekijöiden sitouttaminen vaan
heidä
heidän uudistumisuudistumis- ja oppimiskykynsä
oppimiskykynsä säilyttä
ilyttäminen.
Tulevaisuuden ongelmana myö
myös Suomessa lienee
kuitenkin se, miten tietotyö
tietotyöläiset saadaan jaksamaan,
tuottamaan jatkuvasti innovaatioita ja pä
mään
pärjää
rjääm
ään
kvartaalitaloudessa, kun työ
ö
urat
pidentyvä
ä
t
edelleen
ja
ty
pidentyv
väkiluku uhkaa pienentyä
pienentyä.

Copyright © Hannele Seeck
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessa
Yksi vaihtoehto uudeksi paradigmaksi
innovaatioparadigman jä
jälkeen on jo nyt
orastava hyvinvointijohtamisen ideologia.
– Hyvinvointi ja jaksaminen työ
työssä
ssä ovat
edellytyksiä
edellytyksiä luovuudelle ja innovatiivisuudelle.
– Hyvinvointijohtaminen ei kuitenkaan ole uusi
normatiivinen paradigma, vaan sen voidaan
nähdä
hdä olevan tapa jatkaa
innovaatioparadigman vaikutusta.
Copyright © Hannele Seeck
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessa
Toinen vaihtoehto uudeksi paradigmaksi on ympä
ympäristö
ristölähtö
htöinen
johtaminen.
– Ympä
Ympäristö
ristölähtö
htöisellä
isellä hyvinvoinnilla viitataan siihen, että
että työ
työntekijä
ntekijät
voisivat paremmin niin fyysisesti kuin henkisesti tietä
n toimintansa
tietäessää
essään
olevan kestä
kestävän kehityksen mukaista, ympä
ympäristö
ristöeettistä
eettistä.
– Perustuu sekä
sekä yritysten omien ympä
ympäristö
ristösääd
äädöksiä
ksiä koskevien
säänn
östen että
nnö
östen ja lakien noudattamiseen ja
äännö
että yleisten sää
säänn
toteuttamiseen.
– Käsite syntyi jo 19601960-luvulla, mutta yritykset alkoivat omaksua sitä
sitä
omassa toiminnassaan vasta 19801980-luvulla, kun julkinen keskustelu
lisää
ntyi ja kestä
lisääntyi
kestävän kehityksen kä
käsite syntyi. Organisaatiotieteissä
Organisaatiotieteissä
ympä
ympäristö
ristöjohtamisesta tuli vakavasti otettava tutkimussuuntaus 19801980- ja
19901990-lukujen taitteessa.
– Ympä
n
Ympäristö
ristöjohtamista on arvostelu siitä
siitä, että
että ympä
ympäristö
ristö nähdää
hdään
liiketoiminnalle alisteisena ja se vä
n taloudellisten
välineellistetää
lineellistetään
pääm
ääm äärien
äärien saavuttamiseksi.
Copyright © Hannele Seeck
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessa
Uusien organisaatioorganisaatio- ja johtamisoppien historian tarkastelun perusteella
voidaan olettaa, että
että seuraavan vallitsevaksi nousevan paradigman tulee
kyetä
kyetä vastaamaan paitsi rajattujen resurssien haasteeseen myö
myös johonkin
yhteiskunnallisesti tä
n työ
tärkeää
rkeään
työvoimapoliittiseen kysymykseen.
Käytä
ytännö
nnössä
ssä oppi pyrkii vaikuttamaan rationaalisesti tai normatiivisesti
johonkin aikakaudella keskeiseksi nä
n, joihin ei pä
nähtyyn työ
työntekijä
ntekijäryhmää
ryhmään,
päde
vallinneen paradigman toimijakä
toimijakäsitys tai esimerkiksi palkitsemiskeinot.
Tämä luo tilauksen uudelle paradigmalle, jolla on toisenlainen kä
käsitys
työ
työntekijä
ntekijästä
stä ja johtajasta tai esimerkiksi erilaiset palkitsemiskeinot. N ämä
parantavat myö
myös tuottavuutta ja kilpailukykyä
kilpailukykyä.

Uuden paradigman on myö
myös kyettä
kyettävä tarjoamaan johtamiseen ja
organisoimiseen keinoja, joiden avulla resursseja ja teknologiaa voidaan
hyö
hyödyntää
dyntää kilpailukykyisemmin kuin muissa opeissa, trendeissä
trendeissä ja
muodeissa.
– Usein tä
tämä tapahtuu jotakin uutta teknologiaa hyö
hyödyntä
dyntämällä
llä.

Copyright © Hannele Seeck
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Ryhmätyöt

9

Materiaali
EVA:n raportti "Tulevaisuuden pelikentä
pelikentät" (2009)
– Kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja siitä
siitä, millainen
maailma voi olla vuonna 2020.
– Millaisilta nä
näyttä
yttävät kansainvä
kansainväliset pelikentä
pelikentät, joilla
Suomi ja suomalaiset yritykset tulevaisuudessa
pelaavat?
– Ryhmille jaetuissa paketeissa yhteiset alkualku- ja
loppusanat sekä
sekä skenaariokohtaiset materiaalit.
– Raportti lö
löytyy kokonaisuudessaan Elinkeinoelä
Elinkeinoelämäin
valtuuskunnan sivuilta osoitteessa http://www.eva.fi
Copyright © Hannele Seeck
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Neljä tulevaisuuden skenaariota
Länsi luo
nahkansa

Kiinalaista
kapitalismia

Blokkien taisto

Stimulus ja
romahdus

Lähde: EVA: "EVAn globaalit skenaariot.
Tulevaisuuden pelikentät" (2009)
Copyright © Hannele Seeck
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EVA:n skenaariot: Maailma vuonna 2020
Länsi luo nahkansa

Kiinalaista kapitalismia

Markkinataloutta ja demokratiaa edistetää
n
edistetään
länsimaiden johdolla.
Kansainvä
Kansainv
äliset instituutiot uudistetaan lä
lännen johdolla, mutta ei
lännen ehdoilla.
Yhdysvaltojen talous kohenee ja arvovalta palautuu, mutta
hegemonian aika on ohi. EU:n poliittinen rooli vahvistuu.

Taloudellisten uudistusten painopiste
siirtyy Aasiaan, Lä
Lähihi-idä
idän OPECOPEC-maille ja
markkinavetoisille osaamisosaamis-verkostoille.
Vahvan talouskasvun maailma. Globaalin bkt:n kasvu on vuonna
2020: 44-6 %
Opportunismia ja kapitalismia ilman demokratiaa.

Teknologia ja innovaatiot lisää
lisääv
vät tehokkuutta ja tuottavuutta. Myö
Myös
ilmastonmuutoksen hillintä
hillintä edistyy.

Tyynen valtameren valtiot toimivat vetureina ilmastonilmaston-muutoksen
hillinnä
hillinn
äss
ssä
ä.

Tuottavuus lä
länness
nnessä
ä lis
lisää
ääntyy,
ntyy, mutta tulosta tä
tärke
rkeä
ämp
mpää
ää on
yksilö
yksil
öiden ja yhteisö
yhteisön hyvinvointi. Yritysten yhteiskuntayhteiskunta -vastuu
korostuu.

Perinteisten kansainvä
kansainvälisten instituutioiden (YK, IMF,
Maailmanpankki) merkitys hiipuu.
EU on poliittisesti toimintakyvytö
toimintakyvytön, mutta eurooppalaisilla
kansainvälisill
kansainvä
lisillä
ä firmoilla menee hyvin.

Blokkien taisto

Stimulus ja romahdus

Alueellisten kauppablokkien,
protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.
Talousalueet kä
käpertyv
pertyvä
ät itseensä
itseensä ja omavaraisuuden merkitys
korostuu. USA eristä
eristäytyy.
Venä
Ven
äjä ja Eurooppa lö
löyt
ytä
ävät toisensa (energia ja teknologia).
Yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste on
siirtynyt Eurooppaan.

Vanhat elvytysopit eivä
eivät pure globaaliin
talouskriisiin. Pitkä
Pitkän alhaisen talouskasvun
maailma.
Yhdysvaltojen kansainvä
kansainvälinen asema on luhistunut, eikä
eikä mik
mikää
ään
n
maa tai blokki pysty tä
täytt
yttä
ämää
ään
n johtajan paikkaa.
Protektionismi ja vahvat nationalistiset intressit johtavat
kansainvä
kansainv
älisten yhteistyö
yhteistyörakenteiden halvaantumiseen.

Kansainvä
Kansainv
älinen yhteistyö
yhteistyö takkuilee
takkuilee..

Alueellisia konflikteja, pandemioita ja valtavia muuttomuutto-liikkeit
liikkeitä
ä.

Panostus ilmastonmuutoksen hillintää
hillintään
n on paikallista.

Euroopan kilpailukyky on heikentynyt. Euroopan unioni on
pystyssä
pystyss
ä vain nimellisesti. Vä
Välit Venä
Venäjää
ään
n ovat ongelmalliset.
Lähde: EVA: "EVAn globaalit skenaariot. Tulevaisuuden pelikentät" (2009)
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…millaista
yritysjohtamista
poliittista johtamista
tulevaisuudessa tarvitaan?
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Ryhmätyöt
4 ryhmää
ryhmää,, 4 skenaariota
1.
2.
3.
4.

Länsi luo nahkansa
Kiinalaista kapitalismia
Blokkien taisto
Stimulus ja romahdus
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Kysymyksiä ryhmätyöhön
Millaista johtajuutta kyseisessä
kyseisessä
skenaariossa vaaditaan?
Mikä
Mikä on johtajan asema ja merkitys
skenaariossa?
Millainen on ihanteellinen johtaja
kyseisessä
kyseisessä mallissa?
Copyright © Hannele Seeck
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