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JOHTAMISOPIT JA NIIDEN LEVIAMINEN
Hannele Seeck
Johtaminen voidaan nahda toimintana, jonka avulla ihmisten tyopanosta ja voimavaroja
pystytaan hankkimaan, kohdentamaan ja hyodyntamaan tehokkaasti tietyn tavoitteen saa
vuttamiseksi. Johtamisen tavoitteena on saada erilaiset, eri asemissa olevat ja eri tavoin vai
kutusvaltaiset yksilot toimimaan organisaation arjessa, silla yhteistoiminta on valttamatonta
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtamisen teorian tarkoituksena on puolestaan
tarkastella johtamista sen toiminnan, tehtavien, tarkoituksen ja laajuuden nakokulmista.
(Wren 2005, 3; Seeck 2008, 18.)
Johtamista voidaan tarkastella usean erilaisen nakokulman kautta. Johtan1isen tarkastelemi
nen kontekstisidonnaisesti kiinnittaa huomion siihen toimintaymparistoon ja kulttuuriin,
jossa johtaminen toteutuu (Nivala 2006, 129). Johtaminen voidaan nahda myos yhteisol
lisena ilmiona (Huhtinen 2006, 223). Ihmisten johtaminen on myos palvelutehtava, silla
johtajan tulee mahdollistaa tyonteolle sopivat olosuhteet seka auttaa ihmisia saamaan esiin
parhaat pllolensa Ouuti 2006, 232). Johtaminen on myos merkitysten rakentamista (mt.,
233). Johtaminen on siten organisaation arkeen kiinteasti liittyva ilmio, silla merkityksia
mllokataan ja tllotetaan organisaation arjessa (Huhtala 2004). Voidaankin ajatella, etta joh
taja mllovaa todellislllltta omalla toiminnallaan OUllti 2006, 19). Sanotaan, etta sllomalai
nen johtaminen on kehittynyt ainal<in 1900-1uvlln plloleenvaliin saakka yhtaalta tieteellisen
liikkeenjohdon kehittajan Frederick Taylorin oppien pohjalta, ja toisaalta armeijan johta
misperiaatteiden perustalta. (Silen 2006, 13, ks . Seeck 2008, 18.) Lisaksi tallstalla on vai
kuttanut myos luterilainen etiikka (emt.).
Johtaminen perllstull tietoon, taitoon ja kokemllkseen. Johtajat ja johtaminen ovat jatkll
vasti erilaisten ismien ja oppien kohteena. Johtamiskirjallislllldessa nOllsee esiin nopeaan
tahtiin erilaisia johtamismlloteja ja -trendeja (Koontz 1961; 1980). Saman aikakauden joh-
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Kuvio 1: Paradigmojen, trendien, muotien ja iskusanojen keskinaiset suhteet
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Mauro Guillenin (1994) mukaan paradigmoilla on teknisia ja ideologisia ominaispiirteita.
Ideologisia ominaispiirteita ovat mm. paradigman esittamat nakemykset tyontekijasta, orga
nisaatiosta ja mahdollisista konflikteista, seka kasitys siita, mihin ongelmiin organisaation
rulisi kyeta tarjoamaan ratkaisu. Teknisiin ominaispiirteisiin puolestaan kuuluu monien toi
minnan kannalta valttamattomien asioiden hoitaminen, esimerkiksi tyotehtavien jako, tyo
prosessin organisoiminen ja tyontekijoiden valitseminen seka tyopaikan valtarakenteet ja
kannustamisen ja palkitsemisen tavat (Guillen 1994, 7- 15; Seeck 2008, 21).
Johtamisparadigmat on kehitetty paaasiassa Yhdysvalloissa. Keskeisia johtamisoppeja on
muovattu ja jatkokehitetty kuitenkin myos mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja
Japanissa. Yleisesti kaytetyn erottelun mukaan teollisuusmaissa on vallinnut 1900-luvulla
nelja historiallisesti vakiintunutta johtamisparadigmaa. Nama paradigmat ovat tieteelli
nen liikkeenjohto/taylorismi, ihmissuhdekoulukunta, systeemirationalismi/rakenneanalyysi
ja kulttuuriteoriat. (Barley & Kunda 1992; Abrahamson 199 1; Guillen 1994.) Yhdysval
loissa tieteellinen liikkeenjohto vallitsi vuosina 1900-1923, ihmissuhdekoulukunta vuosina
1923- 1955, systeemirationalismi eli rakenneanalyysi vuosina 1955- 1980 ja kulttuuriteoriat
vuodesta 1980 eteenpain (Barley & Kunda 1992). Nykyisin alalia kaydaan keskustelua siita,
mika on talla hetkella tai lahitulevaisuudessa vallitseva johtamisparadigma.

Tieteellisen liikkeenjohdon tavoitteena oli poistaa tuotannon jarjestamiseen liittyvat ongelmat
tehokkaan toiminnan rationalisoimisen avulla (Barley & Kunda 1992, 371). Opin tarkeita
lahtokohtia olivat ennen kaikkea tyon suunnittelun ja suorituksen erottaminen, pitkalle osi
terun tyoprosessin koordinoiminen, aikatutkimllkset ja suorituspalkkallsjarjestelma (Littler
1982, 50-63). Tieteellisessa liikkeenjohdossa korostui keskeisesti vankkumaton usko tieteel
liseen paattelyyn (Taylor 1911/ 1967, 7; Barley & Kunda 1992, 371). Pohjimmiltaan tieteel
lisessa liikkeenjohdossa oli kysymys siita, kuinka loydetaan paras mahdollinen tapa johtaa
tyontekijoita ja organisoida tyotehtavat (Taylor 19111 1967, 25). Tassa tyon oikeassa jarjes
tamisessa oli kyse puhtaasti teknisesta ongelmasta, joka voitiin siis ratkaista rukeuruen muun
muassa tieteeseen, tehokkuuden maarittelemiseen ja tyontekijoiden palkitsemiseen tyorulos
ten perusteella (Taylor 19 1 1/ 1967, 36-37, 39). Tieteellisen liikkeenjohdon hengessa tehok
kuuden lisaamisessa oli keskeista tyon erottaminen tyon valvonnasta, tyonjaosta, tyopro
sessin mekanisoimisesta ja yksinkertaistamisesta seka auktoriteetin keskittamisesta. (Taylor
19111 1967, 36-37, 39; Wren 2005, 124- 129; Guillen 1994, 9; Barley & Kunda 1992, 371.)
lhmissuhdekoulukunta tarjosi ratkaisuja muun muassa tyon yksitoikkoisuuteen, poissaoloi
hin, tyontekijoiden suureen vaihtuvuuteen, konflikteihin seka tyontekijoiden alhaiseen tyo
moraaliin, joiden kaikkien nahtiin vaikuttavan negatiivisesti yritysten tuottavuuteen (Seeck
& Kuokkanen 2007; Kuokkanen & Seeck 2008). Rationalisoimisen nahtiin llhkaavan jo
tyontekijoiden hyvinvointia. Ihl11issuhdekoulukunnalle oli keskeista tyopaikan ill11apiirin
ja sosiaalisen jarjestelma.n kartoittaminen, muun muassa haastattelujen, erilaisten kyselyjen,
ryhmakeskustelujen, tyonohjallksen, roolileikkien ja psykodraaman avulla (emt.). Ihmis
suhdekoulukunta naki johtajan tehtavana yhteistyon ja vuorovaikutuksen lisaal11isen tyo
paikoilla seka tyoyhteison ja tyontekijoiden valisten suhteiden tasapainottamisen. (Guillen
1994, 12- 13; Abrahamson 1997, 498; Wren 2005, 323-327). Ihmissuhdekoulukunta kri
tisoi tieteellisen liikkeenjohdon soveltamaa tyoprosessin paloittelua pieniin osiin ja pyrki
painvastoin laajentamaan ja rikastamaan tyontekijoiden tyonkuvaa seka kierrattamaan tyo38
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nisoituminen oikein tarkoittaa. (Smircich 1983, 353; ks. myos Huhtala

&

Laakso 2007.)

Aika nayttaa, mika on nykyisen aikamme, eli 2000-luvun alun vallitseva johtamisparadigma.
Yksi vaihtoehto ovat innovaatioon keskittyvat teoriat, mutta muitalcin vaihtoehtoja on,
kuten orastavat ymparistojohtamisen, eettisen johtamisen ja hyvinvointijohtamisen opit.
Innovaatioteorioista haetaan keinoja tuottavuuden tehostamiseen jatkuvalla uudistumisella,
mika puolestaan edellyttaa innovatiivisuutta. Yrityksen kilpailukykya pidetaan ylla uudistu
malIa, ja taman tasta tyontekijat valjastetaan ideoimaan ja kehittamaan yrityksen tuotteita
ja prosesseja eri tekniikoin. Innovatiivisuutta ja innovaatioiden syntymista edesauttavia tek
niikoita ovat esimerkiksi aivoriihet, roolileikit, shokkikokemukset ja vierailut uusiin ympa
ristoihin. Tekniikoita, kuten improvisointia, lainataan esittavasta taiteesta. Nigel Thriftin
(2006, 130-152) mukaan johtamistavat ja -tekniikat, joita innovatiivisten ryhmien kanssa
kaytetaan, ovat intensiivisia luonteeltaan. Fyysisena tyoymparistona avokomtori puolestaan
mahdollistaa intensiivisen, jatkuvan kommunikoinnin (Thrift, 2006, 151) ja onkin inno
vatiivisllutta korostavissa ymparistoissa yleinen. Keskeisia innovaatioteoreetikkoja ovat T he
resa Amabile, joka on tutkinllt ffillun muassa lllovuutta ja innovaatioita seka motivaatiota
(Amabile 1989, Amabile ym. 1996), Rosabeth Kanter, joka on tutkinut esimerkiksi inno
vaatiota ja organisaatioklllttlluria seka niita organisatorisia tekijoita, jotka vaikuttavat inno
vaatioiden syntyyn organisaatioissa (Kanter 1983, Kanter 1988) seka Minnesotan innovaa
tiotutkimuksen tutkimusohjelman Andrew Van de Ven, Harold Angle ja Marshall Poole,
jotka ovat tutkineet innovaatiota, luovllutta ja organisaatiokllittuuria (Van de Ven, Angle ja
Poole 1989). Innovaatioretoriikkaa kriittisesta nakokulmasta tutkinut Anu Kantola (2006)
toteaa innovaatio-kasitteen juurista, etta innovaatiopuhe nousi lamisten teollisuusmaiden
poliittiselle agendalle ja mUllntui poliittiseksi kasitteeksi 1980-I11vlllla kansallisen kilpailu
kyvyn nOllstessa politiikan tekemisen keskioon. Kansallisen kilpailllkyvyn ja innovaatioiden
yhteys kansallisella tasolla kiteytyi kilpailukykyisen ja suorituskykyisen talouden aikaansaa
miseen: innovaatiot ja teknologinen muutos nahtiin merkittavina ja keskeisina tekijoina
taloudessa, ja niita nahtiin voitavan tukea tutkimllksen seka yritystoiminnan yhteydessa
tapahtuvan tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. (Kantola 2006, 2, 5, 7-8.)
Vaikka kaikki paradigmat tahtaavat tuottavullden ja kilpailukyvyn parantamiseen, eroavat
paradigmojen kayttamat keinot toisistaan merkittavasti. Tama johtuu siita, etta eri para
digmat hahmottavat eri tavoin tallstalla olevat ongelmat. Tieteellinen liikkeenjohto katsoi,
etta tuottavuutta parannetaan rationalisoimalla ja laittamalla tuhlaus ja epaja.rjestys kuriin.
Sita vastoin ihmissuhdekoulukunnan opit pyrkivat parantamaan tuottavuutta tyomoraalia
vahvistamalla ja tyon monotonisuutta vahentamalla seka yrittivat tunnistaa ja korjata vaih
tuvlluden ja poissaolojen taustalla olevat perimmaiset syyt. Rakenneteoriat pyrkivat paran
tamaan tuottavuutta muokkaamalla rakenteita, ja ne tahtoivat olla vuorovaikutuksessa toi
mintaympa.riston kanssa. Kulttuuriteoriat tavoittelivat parempaa tuottavuutta yrittamalla
sitouttaa ammatillistunutta henkilostoa yrityksen arvoihin ja paan1wiin, kun taas innovaa
tioteorioiden mukaan tuottavuutta parannetaan jatkuvan uudistllmisen avulla. (Seeck 2008,
31-32.) Erilaiset johtamisparadigmat ilmentavat ja yllapitavat tietynlaista kuvaa toimijasta
ja suosivat usein tietynlaisia toimijoita. Erilaiset johtamisparadigmat nojaavat myos erilaisiin
valtakasityksiin (Seeck 2008, 3 19).
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Suomessa yrityksia on johdettu ja johdetaan yha tuontiaatteiden ja -oppien voimalla. Suo
messa ei ole keksitty johtamisinnovaatioita, eli uusia johtamisoppeja. Johtamisopit on omak
suttu Suomessa viiveella muiden lansimaiden vastaavaan kehitykseen verrattuna (Seeck 2008).
Suomessa on johdettu erityisesti rationaalisiin johtamisoppeihin nojaten, ihmiskeskeisten oppien
jaadessa toissijaiseen asemaan (Seeck & Kuokkanen 2008). Aiemman tutkimuksen mukaan
valtiolla on ollut merkittava rooli johtamisoppien omaksumisessa eri maissa (esim. Guillen
1994). T ama pitaa paikkansa myos Suomessa, missa erityisesti tieteellinen liikkeenjohto ja
innovaatioteoriat ovat nousseet merkittavaan asemaan ainakin osittain siksi, etta Suomen
valtio on tukenut naiden oppien omaksumista (Seeck 2008, 297-299). Suomessa tieteelli
nen liikkeenjohto omaksuttiin merkittavassa maarin kuitenkin vasta vuosikymmenia myo
hemmin kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Saksassa tai Yhdysvalloissa, ja paradigma vai
kutti Suomessa voimakkaimmin 1940- 1960-luvulla (Michelsen 2001; Kettunen 1994; Teras
2002; Karhu 2006; Seeck 2008). Kuten tieteellisen liikkeenjohdon, myos ihmissuhdekou
lukunnan opit tulivat Suomeen viiveella (Seeck & Kuokkanen 2007; Kuokkanen & Seeck
2008). Silti ihmissuhdekoulukunnan vaikutus Suomessa oli huomattavan paljon vahaisempi
kuin tieteellisen liikkeenjohdon. Ihmissuhdekoulukunta vaikutti Suomessa samaan aikaan
kuin tieteellinen liikkeenjohto, ja ikaan kuin sita taydentaen (Kettunen 1994; 1997; Seeck
& Kuokkanen 2008). Toinen rationaalinen oppi, rakenneteoriat, on vaikuttanut Suomessa
merkittavasti 1960- 1990-lukujen vwsena aikana (Huhtala & Laakso 2006). Kulttuuriteoriat
syntyivat 1970- ja 1980-lukujen taitteessa Yhdysvalloissa, ja Suomessa ne vaikuttivat vuosi
kymmen myohemmin, eli 1990-luvulla. Innovaatioteorioista on seka Suomessa etta kansain
valisesti puhuttu 1960-luvulta lahtien (Seecl< & Kuokkanen 2008), mutta Suomessa ne ovat
nousseet merkittavaan asemaan vasta 2000-luvulla (Seeck 2008, 287).
Barleyn ja Kundan ( 1992) mukaan normatiiviset ja rationaaliset johtamisopit vuorottele
vat lansimaisen talouden mukana noin viidenkymmenen vuoden mittaisissa jaksoissa. Rati
onaaliseen ideologiaan perustuvalla aikakaudella johtamiskirjallisuudessa korostetaan sita,
etta organisaation kontrolloiminen vaatii ennen kaikkea jarjestelman tuntemista ja muok
kaamista (Seeck 2008; Huhtala & Laakso 2006). Sita vastoin normatiiviseen kontrolliin
perustuvalla aikakaudella organisaation johtaminen mielletaan yhteiselta arvopohjalta toi
mivan yhteison johtan1isena, eika normatiiviseen kontrolliin perustuvassa johtamisessa
korosteta vastakohtaisuutta tyon ja vapaa-ajan tai johtajien ja tyontekijoiden valilla (Seeck
2008, 33). Normatiivinen kontrolli syntyy siita, etta tyontekijoiden identiteettia, tunteita,
asenteita ja uskomul<sia muokataan (emt.).
Tietotyontekijoiden maaran kasvaminen on muuttanut tyollisyyden rakennetta parin viime
vuosikymmenen aikana. Ongelma ei enaa ole tyontekijoiden sitouttan1inen vaan heidan
uudistumis- ja oppimiskykynsa sailyttaminen. Tulevaisuuden ongelmana myos Suomessa
lienee kuitenkin se, miten tietotyolaiset saadaan jaksamaan, tuottamaan jatkuvasti innovaa
tioita ja parjaamaan kvartaalitaloudessa, kun tyourat pidentyvat edelleen ja val<iluku uhkaa
pienentya. Bassin mukaan 2000-1uvun tietotyon johtaminen vaatii erityisesti transforma
tionaalista johtamista (Bass, 1997, 131). Jakoa transaktionaaliseen ja transformationaali
seen johtamiseen on kaytetty johtamisen tutkimuksessa paljon. Transaktionaalisessa johta
misessa johdetaan yleensa aktiivisesti, tilannetta seuraten, ja mikali standardeista esiintyy
poikkeamia, puututaan niihin nopeasti (Seeck 2008, 328). Toinen transaktionaalisen joh
tamisen keskeinen tunnusmerkki on ehdollisten, tuloksiin perustuvien palkintojen kayt42
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Kuvio

2: Johtamismuotien syntyprosessi (Abrahamson

1996)

Abrahamsonin (1996) malli korostaa vuoropuhelua erilaisten johtamismuotien luojien ja
johtamismuotien kayttajien valilla. Malli kuvaa myos valintatilannetta, silla johtamiseen on
olemassa lukuisia nakokulmia, joista vain tietyt paasevat sovellettaviksi kaytantoon. Abra
hamsonin mukaan sosiopsykologiset ja teknillis-taloudelliset asenteet vaikuttavat siihen,
minkalaista johtamisoppia organisaatio tarvitsee.
Miten johtamisopit syntyvat? Johtamisparadigmat eli -opit seka johtamistrendit voidaan
nahda myos johtamisinnovaatioina. Johtamisinnovaatio tarkoittaa ajassa tapahtuvaa orga
nisaation muodon, laadun tai tilan muurosta. Taman muuroksen loppuruloksena syntyy
tilanne, joka poikkeaa aiemmin valinneista olosuhteista tavalla, joka ei oliut ennakoitavissa
lahtotilanteessa. Julian Birkinshaw, Gary Hamel ja Michael Mol esittavat mallin, jonka avulla
voidaan tarkastella sita, miten johtamismalli, -rakenne tai -tekniikka syntyy ja muovautuu
organisaatiossa (Birkinshaw ym. 2008). Mallissa toimijoina ovat organisaation sisaiset ja
ulkoiset muutostoimijat (engl. internal and external change agents). Sisaisia muutostoimi
joita ovat esimerkiksi yrityksen tyontekijat, jotka tahtovat luoda, kokeilla ja saattaa voimaan
uusia ajatuksia. Ulkoisia muutostoimijoita ovat konsultit, johtamisgurut, liike-elaman julkai
sujen toimittajat seka johtamisen opettajat (Abrahamson 1997; Engwall & Kipping 2004).
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