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Johtamisoppien vertailuaJohtamisoppien vertailua

Lähde: Seeck 2008
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Johtamisoppien vertailuaJohtamisoppien vertailua

Lähde: Seeck 2008
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Johtamisoppien vertailuaJohtamisoppien vertailua

Lähde: Seeck 2008
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Johtamisparadigmojen omaksuminen Suomessa ja maailmallaJohtamisparadigmojen omaksuminen Suomessa ja maailmalla
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Suljettu järjestelmä Avoin järjestelmä
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TransformationaalinenTransformationaalinen jaja transaktionaalinentransaktionaalinen johtaminenjohtaminen

Lähde: Seeck 2008
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TransaktionaalinenTransaktionaalinen johtaminenjohtaminen
Johtaja vaikuttaa tyJohtaja vaikuttaa työöntekijntekijäänsnsää toimintaan palkitsemalla heittoimintaan palkitsemalla heitää
hyvisthyvistää suorituksista ja rankaisemalla huonoistasuorituksista ja rankaisemalla huonoista

Painopiste valvonnassa ja ulkoisissa motivaatiotekijPainopiste valvonnassa ja ulkoisissa motivaatiotekijööississää

TunnuspiirteitTunnuspiirteitää ehdolliset, tulokseen perustuvat palkinnot jaehdolliset, tulokseen perustuvat palkinnot ja
aktiivinen johtaminen eli tilanteen aktiivinen seuraaminen ja noaktiivinen johtaminen eli tilanteen aktiivinen seuraaminen ja nopeapea
puuttuminen tilanteeseen, kun esiintyy poikkeamia standardeistapuuttuminen tilanteeseen, kun esiintyy poikkeamia standardeista

ToisaaltaToisaalta transaktionaaliseentransaktionaaliseen johtamiseen luetaan myjohtamiseen luetaan myöös passiivinens passiivinen
johtaminen, jolloin johtajat eivjohtaminen, jolloin johtajat eiväät itse aktiivisesti seuraa tilannetta,t itse aktiivisesti seuraa tilannetta,
vaan korjaava toiminta alkaa vasta, kun poikkeamat tulevat johtavaan korjaava toiminta alkaa vasta, kun poikkeamat tulevat johtajienjien
tietoontietoon

Voi siten sisVoi siten sisäältltääää mymyöös nk.s nk. laissezlaissez fairefaire ––johtamista, jossa johtajatjohtamista, jossa johtajat
vväälttlttäävväät vastuutaant vastuutaan

Lähde: Burns 1978, Seeck 2008
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TransformationaalinenTransformationaalinen johtaminenjohtaminen

BassinBassin (1997) mukaan 2000(1997) mukaan 2000--luvun tietotyluvun tietotyöönn
johtaminen vaatii erityisestijohtaminen vaatii erityisesti
transformationaalistatransformationaalista johtamistajohtamista

BassinBassin mukaan johtaminen onmukaan johtaminen on
transformatiivistatransformatiivista, kun johtajat osoittavat laaja, kun johtajat osoittavat laaja--
alaista kiinnostusta tyalaista kiinnostusta työöntekijntekijööititää kohtaankohtaan

TransformationaalisetTransformationaaliset johtajat johtavatjohtajat johtavat
1.1. Inspiroimalla alaisia omalla karismallaanInspiroimalla alaisia omalla karismallaan
2.2. Ottamalla huomioon alaisten emotionaaliset tarpeetOttamalla huomioon alaisten emotionaaliset tarpeet
3.3. Stimuloimalla heitStimuloimalla heitää äälyllisestilyllisesti

Lähde: Bass 1977, Seeck 2008
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmatYhteiskunta ja johtamisen paradigmat

Jokainen paradigma on vastannut tietynJokainen paradigma on vastannut tietyn
teollistumisen asteen perimmteollistumisen asteen perimmääiseeniseen
ongelmaan.ongelmaan.

Johtamisparadigmat ovat vastanneetJohtamisparadigmat ovat vastanneet
elinkeinoelelinkeinoeläämmään rakennemuutoksienn rakennemuutoksien
haasteisiin, jotka kytkeytyvhaasteisiin, jotka kytkeytyväätt
tytyööllisyysrakenteen murrokseen.llisyysrakenteen murrokseen.

Lähde: Seeck 2008
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Eri organisaatioparadigmat jaEri organisaatioparadigmat ja
viestintviestintää

KrepsKreps (1990) luokittelee eri organisaatioteorioiden(1990) luokittelee eri organisaatioteorioiden
viestintviestintääkkääsitykset sen mukaan, kuinka paljon nesitykset sen mukaan, kuinka paljon ne
korostavat toisaalta rationaalista ajattelua (korostavat toisaalta rationaalista ajattelua (rationalrational
perspectiveperspective) ja toisaalta) ja toisaalta inhimillisinhimillis--intuitiivivistaintuitiivivista
nnääkköökulmaa (kulmaa (humanhuman--intuitiveintuitive perspectiveperspective).).
–– hhään vertaa jaotteluaan ihmisaivon rakenteeseen: oikean vertaa jaotteluaan ihmisaivon rakenteeseen: oikea

aivopuolisko kaivopuolisko kääsittelee ensi sijassa analyyttistsittelee ensi sijassa analyyttistää, loogista tietoa,, loogista tietoa,
ja oikea aivopuolisko puolestaan taiteellisia pyrkimyksija oikea aivopuolisko puolestaan taiteellisia pyrkimyksiää seksekää
tunteisiin ja suhteisiin liittyvtunteisiin ja suhteisiin liittyvääää tietoa (tietoa (KrepsKreps 1990).1990).

KrepsinKrepsin mukaan organisaatioteoriat ovat ajan mymukaan organisaatioteoriat ovat ajan myööttää
pyrkineet yhdistpyrkineet yhdistäämmääään rationaalisen ja inhimillisn rationaalisen ja inhimillis--
intuitiivisen nintuitiivisen nääkköökulman.kulman.
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Eri organisaatioparadigmat jaEri organisaatioparadigmat ja
viestintviestintää

Lähde: Kreps 1990
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmatYhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessatulevaisuudessa

TietotyTietotyööntekijntekijööiden lisiden lisääääntyminen on muuttanutntyminen on muuttanut
tytyööllisyyden rakennetta parin viime vuosikymmenenllisyyden rakennetta parin viime vuosikymmenen
aikana.aikana.

Ongelma ei enOngelma ei enääää ole tyole työöntekijntekijööiden sitouttaminen vaaniden sitouttaminen vaan
heidheidään uudistumisn uudistumis-- ja oppimiskykynsja oppimiskykynsää ssääilyttilyttääminen.minen.

Tulevaisuuden ongelmana myTulevaisuuden ongelmana myöös Suomessa lienees Suomessa lienee
kuitenkin se, miten tietotykuitenkin se, miten tietotyööllääiset saadaan jaksamaan,iset saadaan jaksamaan,
tuottamaan jatkuvasti innovaatioita ja ptuottamaan jatkuvasti innovaatioita ja päärjrjäääämmäääänn
kvartaalitaloudessa, kun tykvartaalitaloudessa, kun työöurat pidentyvurat pidentyväät edelleen jat edelleen ja
vvääkiluku uhkaa pienentykiluku uhkaa pienentyää..

Lähde: Seeck 2008
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmatYhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessatulevaisuudessa

Yksi vaihtoehto uudeksi paradigmaksiYksi vaihtoehto uudeksi paradigmaksi
innovaatioparadigman jinnovaatioparadigman jäälkeen on jo nytlkeen on jo nyt
orastava hyvinvointijohtamisen ideologia.orastava hyvinvointijohtamisen ideologia.
–– Hyvinvointi ja jaksaminen tyHyvinvointi ja jaksaminen työössssää ovatovat

edellytyksiedellytyksiää luovuudelle ja innovatiivisuudelle.luovuudelle ja innovatiivisuudelle.
–– Hyvinvointijohtaminen ei kuitenkaan ole uusiHyvinvointijohtaminen ei kuitenkaan ole uusi

normatiivinen paradigma, vaan sen voidaannormatiivinen paradigma, vaan sen voidaan
nnäähdhdää olevan tapa jatkaaolevan tapa jatkaa
innovaatioparadigman vaikutusta.innovaatioparadigman vaikutusta.

Lähde: Seeck 2008
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmatYhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessatulevaisuudessa

Toinen vaihtoehto uudeksi paradigmaksi on ympToinen vaihtoehto uudeksi paradigmaksi on ympääristristöölläähthtööineninen
johtaminen.johtaminen.
–– YmpYmpääristristöölläähthtööisellisellää hyvinvoinnilla viitataan siihen, etthyvinvoinnilla viitataan siihen, ettää tytyööntekijntekijäätt

voisivat paremmin niin fyysisesti kuin henkisesti tietvoisivat paremmin niin fyysisesti kuin henkisesti tietääessessääään toimintansan toimintansa
olevan kestolevan kestäävvään kehityksen mukaista, ympn kehityksen mukaista, ympääristristööeettisteettistää..

–– Perustuu sekPerustuu sekää yritysten omien ympyritysten omien ympääristristöössääääddööksiksiää koskevienkoskevien
ssäääännnnöösten ettsten ettää yleisten syleisten säääännnnöösten ja lakien noudattamiseen jasten ja lakien noudattamiseen ja
toteuttamiseen.toteuttamiseen.

–– KKääsite syntyi jo 1960site syntyi jo 1960--luvulla, mutta yritykset alkoivat omaksua sitluvulla, mutta yritykset alkoivat omaksua sitää
omassa toiminnassaan vasta 1980omassa toiminnassaan vasta 1980--luvulla, kun julkinen keskusteluluvulla, kun julkinen keskustelu
lislisääääntyi ja kestntyi ja kestäävvään kehityksen kn kehityksen kääsite syntyi. Organisaatiotieteisssite syntyi. Organisaatiotieteissää
ympympääristristööjohtamisesta tuli vakavasti otettava tutkimussuuntaus 1980johtamisesta tuli vakavasti otettava tutkimussuuntaus 1980-- jaja
19901990--lukujen taitteessa.lukujen taitteessa.

–– YmpYmpääristristööjohtamista on arvostelu siitjohtamista on arvostelu siitää, ett, ettää ympympääristristöö nnäähdhdäääänn
liiketoiminnalle alisteisena ja se vliiketoiminnalle alisteisena ja se väälineellistetlineellistetääään taloudellistenn taloudellisten
ppäääämmäääärien saavuttamiseksi.rien saavuttamiseksi.

Lähde: Seeck 2008
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Yhteiskunta ja johtamisen paradigmatYhteiskunta ja johtamisen paradigmat
tulevaisuudessatulevaisuudessa

Uusien organisaatioUusien organisaatio-- ja johtamisoppien historian tarkastelun perusteellaja johtamisoppien historian tarkastelun perusteella
voidaan olettaa, ettvoidaan olettaa, ettää seuraavan vallitsevaksi nousevan paradigman tuleeseuraavan vallitsevaksi nousevan paradigman tulee
kyetkyetää vastaamaan paitsi rajattujen resurssien haasteeseen myvastaamaan paitsi rajattujen resurssien haasteeseen myöös johonkins johonkin
yhteiskunnallisesti tyhteiskunnallisesti täärkerkeääään tyn työövoimapoliittiseen kysymykseen.voimapoliittiseen kysymykseen.

KKääytytäännnnöössssää oppi pyrkii vaikuttamaan rationaalisesti tai normatiivisestioppi pyrkii vaikuttamaan rationaalisesti tai normatiivisesti
johonkin aikakaudella keskeiseksi njohonkin aikakaudella keskeiseksi näähtyyn tyhtyyn työöntekijntekijääryhmryhmääään, joihin ei pn, joihin ei päädede
vallinneen paradigman toimijakvallinneen paradigman toimijakääsitys tai esimerkiksi palkitsemiskeinot.sitys tai esimerkiksi palkitsemiskeinot.

TTäämmää luo tilauksen uudelle paradigmalle, jolla on toisenlainen kluo tilauksen uudelle paradigmalle, jolla on toisenlainen kääsityssitys
tytyööntekijntekijääststää ja johtajasta tai esimerkiksi erilaiset palkitsemiskeinot.ja johtajasta tai esimerkiksi erilaiset palkitsemiskeinot. NNäämmää
parantavat myparantavat myöös tuottavuutta ja kilpailukykys tuottavuutta ja kilpailukykyää..

Uuden paradigman on myUuden paradigman on myöös kyetts kyettäävvää tarjoamaan johtamiseen jatarjoamaan johtamiseen ja
organisoimiseen keinoja, joiden avulla resursseja ja teknologiaaorganisoimiseen keinoja, joiden avulla resursseja ja teknologiaa voidaanvoidaan
hyhyöödyntdyntääää kilpailukykyisemmin kuin muissa opeissa, trendeisskilpailukykyisemmin kuin muissa opeissa, trendeissää jaja
muodeissa.muodeissa.

–– Usein tUsein täämmää tapahtuu jotakin uutta teknologiaa hytapahtuu jotakin uutta teknologiaa hyöödyntdyntäämmäällllää..

Lähde: Seeck 2008

RyhmRyhmäätytyöött
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MateriaaliMateriaali
EVA:nEVA:n raportti "Tulevaisuuden pelikentraportti "Tulevaisuuden pelikentäät" (2009)t" (2009)
–– Kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja siitKartoittaa erilaisia vaihtoehtoja siitää, millainen, millainen

maailma voi olla vuonna 2020.maailma voi olla vuonna 2020.

–– Millaisilta nMillaisilta nääyttyttäävväät kansainvt kansainvääliset pelikentliset pelikentäät, joillat, joilla
Suomi ja suomalaiset yritykset tulevaisuudessaSuomi ja suomalaiset yritykset tulevaisuudessa
pelaavat?pelaavat?

–– Ryhmille jaetuissa paketeissa yhteiset alkuRyhmille jaetuissa paketeissa yhteiset alku-- jaja
loppusanat sekloppusanat sekää skenaariokohtaiset materiaalit.skenaariokohtaiset materiaalit.

–– Raportti lRaportti lööytyy kokonaisuudessaan Elinkeinoelytyy kokonaisuudessaan Elinkeinoeläämmääinin
valtuuskunnan sivuilta osoitteessavaltuuskunnan sivuilta osoitteessa http://www.eva.fihttp://www.eva.fi
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LLäänsi luonsi luo
nahkansanahkansa

KiinalaistaKiinalaista
kapitalismiakapitalismia

Blokkien taistoBlokkien taisto Stimulus jaStimulus ja
romahdusromahdus

NeljNeljää tulevaisuuden skenaariotatulevaisuuden skenaariota

Lähde: EVA: "EVAn globaalit skenaariot.
Tulevaisuuden pelikentät" (2009)

http://www.eva.fi/
http://www.eva.fi/
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LLäänsi luo nahkansansi luo nahkansa Kiinalaista kapitalismiaKiinalaista kapitalismia

Markkinataloutta ja demokratiaa edistetMarkkinataloutta ja demokratiaa edistetäääänn
lläänsimaiden johdolla.nsimaiden johdolla.
KansainvKansainvääliset instituutiot uudistetaan lliset instituutiot uudistetaan läännen johdolla, mutta einnen johdolla, mutta ei
lläännen ehdoilla.nnen ehdoilla.
Yhdysvaltojen talous kohenee ja arvovalta palautuu, muttaYhdysvaltojen talous kohenee ja arvovalta palautuu, mutta
hegemonian aika on ohi. EU:n poliittinen rooli vahvistuu.hegemonian aika on ohi. EU:n poliittinen rooli vahvistuu.
Teknologia ja innovaatiot lisTeknologia ja innovaatiot lisäääävväät tehokkuutta ja tuottavuutta. Myt tehokkuutta ja tuottavuutta. Myööss
ilmastonmuutoksen hillintilmastonmuutoksen hillintää edistyy.edistyy.
Tuottavuus lTuottavuus läännessnnessää lislisääääntyy, mutta tulosta tntyy, mutta tulosta täärkerkeäämpmpääää onon
yksilyksilööiden ja yhteisiden ja yhteisöön hyvinvointi. Yritysten yhteiskuntan hyvinvointi. Yritysten yhteiskunta--vastuuvastuu
korostuu.korostuu.

Taloudellisten uudistusten painopisteTaloudellisten uudistusten painopiste
siirtyy Aasiaan, Lsiirtyy Aasiaan, Läähihi--ididäänn OPECOPEC--maillemaille jaja
markkinavetoisille osaamismarkkinavetoisille osaamis--verkostoille.verkostoille.
Vahvan talouskasvun maailma. Globaalin bkt:n kasvu on vuonnaVahvan talouskasvun maailma. Globaalin bkt:n kasvu on vuonna
2020: 42020: 4--6 %6 %
Opportunismia ja kapitalismia ilman demokratiaa.Opportunismia ja kapitalismia ilman demokratiaa.
Tyynen valtameren valtiot toimivat vetureina ilmastonTyynen valtameren valtiot toimivat vetureina ilmaston--muutoksenmuutoksen
hillinnhillinnäässssää..
Perinteisten kansainvPerinteisten kansainväälisten instituutioiden (YK, IMF,listen instituutioiden (YK, IMF,
Maailmanpankki) merkitys hiipuu.Maailmanpankki) merkitys hiipuu.
EU on poliittisesti toimintakyvytEU on poliittisesti toimintakyvytöön, mutta eurooppalaisillan, mutta eurooppalaisilla
kansainvkansainväälisilllisillää firmoilla menee hyvin.firmoilla menee hyvin.

Blokkien taistoBlokkien taisto Stimulus ja romahdusStimulus ja romahdus

Alueellisten kauppablokkien,Alueellisten kauppablokkien,
protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.
Talousalueet kTalousalueet kääpertyvpertyväät itseenst itseensää ja omavaraisuuden merkitysja omavaraisuuden merkitys
korostuu. USA eristkorostuu. USA eristääytyy.ytyy.
VenVenääjjää ja Eurooppa lja Eurooppa lööytytäävväät toisensa (energia ja teknologia).t toisensa (energia ja teknologia).
Yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste onYhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste on
siirtynyt Eurooppaan.siirtynyt Eurooppaan.
KansainvKansainväälinen yhteistylinen yhteistyöö takkuileetakkuilee..
Panostus ilmastonmuutoksen hillintPanostus ilmastonmuutoksen hillintääään on paikallista.n on paikallista.

Vanhat elvytysopit eivVanhat elvytysopit eiväät pure globaaliint pure globaaliin
talouskriisiin. Pitktalouskriisiin. Pitkään alhaisen talouskasvunn alhaisen talouskasvun
maailma.maailma.
Yhdysvaltojen kansainvYhdysvaltojen kansainväälinen asema on luhistunut, eiklinen asema on luhistunut, eikää mikmikäääänn
maa tai blokki pysty tmaa tai blokki pysty tääyttyttäämmääään johtajan paikkaa.n johtajan paikkaa.
Protektionismi ja vahvat nationalistiset intressit johtavatProtektionismi ja vahvat nationalistiset intressit johtavat
kansainvkansainväälisten yhteistylisten yhteistyöörakenteiden halvaantumiseen.rakenteiden halvaantumiseen.
Alueellisia konflikteja,Alueellisia konflikteja, pandemioitapandemioita ja valtavia muuttoja valtavia muutto--liikkeitliikkeitää..
Euroopan kilpailukyky on heikentynyt. Euroopan unioni onEuroopan kilpailukyky on heikentynyt. Euroopan unioni on
pystysspystyssää vain nimellisesti. Vvain nimellisesti. Väälit Venlit Venääjjääään ovat ongelmalliset.n ovat ongelmalliset.

EVA:n skenaariot: Maailma vuonna 2020

Lähde: EVA: "EVAn globaalit skenaariot. Tulevaisuuden pelikentät" (2009)
http://www.eva.fi/files/2442_Tulevaisuuden_pelikentat.pdf

CopyrightCopyright ©© Hannele SeeckHannele Seeck 2222

yritysjohtamistayritysjohtamista
poliittista johtamistapoliittista johtamista

tulevaisuudessa tarvitaan?tulevaisuudessa tarvitaan?

……millaistamillaista

http://www.eva.fi/files/2442_Tulevaisuuden_pelikentat.pdf
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RyhmRyhmäätytyöött

4 ryhm4 ryhmääää, 4 skenaariota, 4 skenaariota
1.1. LLäänsi luo nahkansansi luo nahkansa
2.2. Kiinalaista kapitalismiaKiinalaista kapitalismia
3.3. Blokkien taistoBlokkien taisto
4.4. Stimulus ja romahdusStimulus ja romahdus
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KysymyksiKysymyksiää ryhmryhmäätytyööhhöönn

Millaista johtajuutta kyseisessMillaista johtajuutta kyseisessää
skenaariossa vaaditaan?skenaariossa vaaditaan?

MikMikää on johtajan asema ja merkityson johtajan asema ja merkitys
skenaariossa?skenaariossa?

Millainen on ihanteellinen johtajaMillainen on ihanteellinen johtaja
kyseisesskyseisessää mallissa?mallissa?


