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Ihmissuhdekoulukunta 
- synty, sisalto ja perinto* 

A 
rtikkelissa kiisitelliiiin yhtii 1900-luvun merkittiiviiii organisaatio- ja johtamisparadigmaa, ihmissuh

dekoulukuntaa, sekii sen perintoii tieteellisessii keskustelussa. Tarkastelun kohteena on erityisesti 

koulukunnan tiirkeimpien teoreetikkojen kirjoittamien teosten perinto viimeisen 50 vuoden aikana. 

Kysymme ketii oIivat ihmissuhdekoulukunnan keskeiset teoreetikot,ja mitkii olivat heidiin tiirkeimmiit teori

ansa. Miten ihmissuhdekoulukunnan keskeiset teokset ovat vaikuttaneet tieteellisessii journaalikeskustelussa 

vuosina I 956-2005? Lisiiksi tarkastellaan sitii, milloin ja mihin yhteiskunnalliseen tilanteeseen ihmissuh

dekoulukunta syntyi. Tutkimusmenetelmiinii kiiytetiiiin systemaattisia kirjallisuushakuja kansainviilisestii 

Social Sciences Citations Index -tietokannasta sekii suomalaisista Arto-, Linda- ja Fennica-tietokannoista. 

Artikkelia varten on myos tutkittu ihmissuhdekoulukunnan teosten julkaisemista suomeksi. Yhteenvetona 

SSCI-tietokantaan tehtyjen hakujen tuloksista voidaan todeta, ettii ihmissuhdekoulukunnan teoreetikkojen 

teokset ovat jiiiineet eliimiiiin kansainviiliseen keskusteluun monella tieteenalalla. Sen sijaan suomalaisten 

tietokantahakujen perusteella vaikuttaa siltii, ettii Suomessa ihmissuhdekoulukuntaan keskittyviii artikke

leita on julkaistu hyvin viihiin. Siten ero kansainviiliseen, ihmissuhdekoulukunnan osalta varsin vilkkaaseen 

keskusteluun on suuri. Tietokantahaut osoittavat myos, ettii yhtiiiin ihmissuhdekoulukunnan piiiiteoksista ei 
ole kiiiinnetty suomeksi. 

Johdanto 

T aman artikkelin tarkoituksena on esitella yksi 

1900-luvun keskeinen organisaatio- ja johtamis

paradigma, ihmissuhdekoulukunta (Human Rela

tions movement), seka tarkastella sen perintoa tie

teelliselle keskustelulle. Ennen ihmissuhdekoulu

kuntaa johtamista kasitelleet opit oli kehitelty 

teollisuuden ammateissa toimineiden piirissa. 

Ihmissuhdekoulukunnan muodostumisessa oli 

uutta se, etta akateemiset tutkijat loivat sen kes

keiset kasitteet ja tekniikat ja antoivat nain sille 

tieteellista arvovaltaa. (Guillen 1994, 60.) T asta 

syysta on mielestamme kiinnostavaa tarkastella 

koulukunnan perintoa nimenomaan tieteellisessa 

keskustelussa. 

* Avainsanat: ihmissuhdekoulukunta; kirjallisuuskatsaus; organisaatioteoriat; historia. 
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vatka juuri huomioineet organisaation toimin

taymparistoa. (Guillen 1994, 9-12; O'Connor 

1999; Huhtala 2000; Huhtala 2004.) 

T ieteellisen liikkeenjohdon ja ihmissuhde

koulukunnan valilla oli kuitenkin myos tarkeita 

eroja. Ihmissuhdekoulukunta kritisoi tieteellisen 

liikkeenjohdon soveltamaa tyoprosessin paloit

telua pieniin osiin, ja pyrki painvastoin laajenta

maan ja rikastamaan tyontekijoiden tyonkuvaa 

ja kierrattamaan tyotehtavia.Tyontekijoita myos 

rohkaistiin aikaisempaa enemman yhteistyohon 

ja vuorovaikutukseen tyoyhteisossa. (Morgan 

1997,34-36.) Ihmissuhdekoulukunta tarjosi rat

kaisuja muun muassa tyon yksitoikkoisuuteen, 

poissaoloihin, tyontekijoiden suureen vaihtuvuu

teen, konflikteihin seka tyontekijoiden matalaan 

tyomoraaliin, joiden kaikkien nahtiin vaikuttavan 

negatiivisesti yritysten tuottavuuteen. Ongelmien 

yhtena syyna pidettiin teollisuuden liian pitkalle 

edennytta teknistymista, jossa ei enaa ollut tilaa 

yksilollisyydelle, vaan tyontekijoita kasiteltiin pi

kemminkin koneen osina. (Guillen 1994, 12- 13.) 

Rationalisoinnin nahtiin uhkaavan jo tyontekijoi

den hyvinvointia.T ieteellisen liikkeenjohdon aja

ma tuotannon tehostamisen ideologia alkoi jou

tua kritiikin kohteeksi, ja tyoelamaan kaivattiin 

inhimillisempia piirteita. (Guillen 1994, 65-66; 

O'Connor 1999; Rose 1999,59.) 

Stephen Barleyn ja Gideon Kundan ( 1992, 

363-364) mukaan normatiivinen ja rationaalinen 

ideologia ja retoriikka ovat vuorotelleet johta

misen historiassa. Rationaalista kontrollia ovat 

edustaneet tieteellinen liikkeenjohto ja raken

neteoreettinen koulukunta, jotka korostivat te

hokkuutta. Ne nakivat organisaation eraanlaisena 

koneena ja tyontekijan laskelmoivana toimijana, 

joka tavoittelee lahinna taloudellista hyotya. Ih

missuhdekoulukunta, kuten myos teollisen pa

rantamisen oppi ja organisaatiokulttuuriteoriat 

sen sijaan tuovat esille normatiivisen retoriikan, 

joka painottaa tehokkuuden sijaan yhteisollisyyt

ta seka tyontekijoiden ja johtajan sitoutumista 

jaettuihin arvoihin. Nain niiden voidaan nahda 

haastavan rationaalisen kontrollin ideologian. 

(Barley & Kunda 1992, 384.) Ihmissuhdekoulu

kunnan retoriset keinot muistuttavatkin Barleyn 

ja Kundan ( 1992, 365) mukaan monin tavoin 

1800-luvun lopulla vaikuttaneen teollisen paran

tamisen retoriikkaa. lhmissuhdekoulukunta pyrki 

kuitenkin teollista parantamista selvemmin yh-
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teisolliseen ja aikaisempaa enemman tyontekijaa 

huomioivaan toimintamalliin organisaation sisalla. 

Teollisen parantamisen aikakautenahan tyonanta

jat olivat kohentaneet tyontekijoiden elinolosuh

teita myos tyopaikan ulkopuolella.T ahan pyrittiin 

muun muassa tarjoamalla tyontekijoille ja heidan 

perheilleen sosiaalietuuksia, kuten paivahoitoa ja 

kouluja seka esimerkiksi kirjastoja ja muita vapaa

ajanviettomahdollisuuksia. (Barley & Kunda 1992, 

366-368, 375.) Tuottavuuden parantamisen voi

daan kuitenkin nahda olevan niin rationaalisten 

kuin normatiivistenkin johtamisoppien tavoite 

(Barley & Kunda 1992,389; Huhtala 2007). 

Ihmissuhdekoulukunta pyrki tyopaikan il

mapiirin ja sosiaalisten suhteiden vaikutuk

sen kartoittamiseen. T ama toteutettiin muun 

muassa haastattelujen, erilaisten kyselyjen, ryh

miikeskustelujen, tyonohjauksen, roolileikkien ja 

psykodraaman avulla. Tyontekijoiden valinnassa 

painottuivat fyysisten ominaisuuksien sijaan 

sosiaaliset taidot, asenteet, sopeutumiskyky 

seka muut persoonallisuuteen Iiittyvat tekijat. 

(Guillen 1994, 12-13; Abrahamson 1997, 498; 

Wren 2005,323-327.) Ihmissuhdekoulukunnan 

oppien mukaan mahdolliset palkkakannustimet 

eivat maaraydy koko henkiloston suorituksen 

mukaan, vaan ovat pienryhmaperustaisia. Ih

missuhdekoulukunta ei kuitenkaan pida palkkaa 

ainoana tyontekijoita motivoivana seikkana. Pal

kan lisaksi tyontekijoille on tarkeaa myos tyon

suhteen vakaus, tyon tyydyttavyys seka onnis

tumisista saadut tunnustukset. (Morgan 1997, 

34-36.) Ihmissuhdekoulukunta nakee johtajan 

tehtavina tasapainottaa tyoyhteisoa ja tyonte

kijoiden valisia suhteita seka Iisata yhteistyota ja 

vuorovaikutusta tyopaikalla (Guillen 1994, 12). 

Kriittisemmasta nakokulmasta tarkasteltuna ih

missuhdekoulukunnan tavoitteena on kuitenkin 

tieteellisen liikkeenjohdon tavoin loytaa "yksi 

oikea tapa" organisoida tyontekoa (O'Connor 

1999; Huhtala 2000; Humphreys 1998).Wrenin 

ja Ronald Greenwoodin ( 1998, 176) mukaan 

ihmissuhdekoulukunnan kontribuutio johtami

seen seka organisaatio- ja johtamistutkimuk

seen on ollut se, etta tyontekijaa ei enaa nahda 

ainoastaan taloudellisten kannustimien motivoi

mana.Tyoyhteison, ryhmadynamiikan seka yksi

Ion psykologisten ja sosiaalisten ominaisuuksien 

merkitys tyontekijoiden hyvinvoinnille ja tyon 

tuottavuudelle on nain tunnistettu. 
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227; Rose 1999,96-98.) Ison-Britannian johtava 

sosiaalitieteellinen tutkimuslaitos toisen maa

ilmansodan jalkeen oli vuonna 1946 perustettu 

Tavistock Institute of Human Relations, joka oli 

nimeaan myoten omistautunut ihmissuhdekoulu

kunnan inspiroimalle tutkimukselle.Tavistock-ins

tituutissa ihmissuhdekoulukunnasta luotiin oma 

versio, joka poikkesi jonkin verran yhdysvaltalais

ten ajattelusta. Esimerkiksi myohemmin artikke

lissa esiteltava sosioteknisten jarjestelmien kasite 

kehitettiin Tavistock-instituutissa. (Brown 1967.) 

Tavistock-instituutti on myos julkaissut vuodesta 

1947 lahtien organisaatioiden sosiaalisia suhteita 

tarkastelevaa Human Relations -Iehtea. 

Institutionaalinen perusta ihmissuhdekou

lukunnan tutkimusperinteelle rakentui myos 

Yhdysvalloissa I 940-luvulla, jolloin perustettiin 

useita alaan keskittyneita tutkimuslaitoksia, kuten 

Yale's Institute of Human Relations.Akateemisen 

yhteison tuki ihmissuhdekoulukunnalle jatkui 

I 960-luvulle saakka. (Guillen 1994,63.) 1950-lu

vun loppuun mennessa ihmissuhdekoulukunnan 

retoriikka oli jo vakiintunut siina maarin, etta Yh

dysvalloissa ja Isossa-Britanniassa yritysjohtajat 

olivat alkaneet osallistua johtamiskursseille,joilla 

kehitettiin vuorovaikutustaitoja, ja ihmissuhde

koulukunnan johtamiskaytantoja otettiin laajasti 

kayttoon teollisuudessa (Barley & Kunda 1992, 

374-375; Rose 1999,96). 

Ihmissuhdekoulukunnan keskeiset 
teoreetikot ja teoriat 

T ieteellisen liikkeenjohdon vaikuttajat olivat 

useimmiten tyoskennelleet tehtaiden tyonteki

japortaassa tai johdossa eika heilla yleensa ollut 

yhteiskunta- tai kayttaytymistieteellisia akateemi

sia tutkintoja. lhmissuhdekoulukunnan keskeisten 

teoreetikoiden tyoura puolestaan oli lahes poik

keuksetta yliopistomaailmassa. (Guillen 1994, 15, 

1 9-20.) Toinen keskeinen ero naiden paradigmo

jen muotoutumisessa oli se, etta suurin osa tie

teellisen liikkeenjohdon vaikuttajista oli insinoo

reja, kun taas ihmissuhdekoulukunnan kehitys oli 

pitkalti kayttaytymistieteilijoiden kasissa (Wren 

2005, 329). Monet ihmissuhdekoulukunnan kes

keisista teoreetikoista, kuten Kurt Lewin, tunne

taankin sosiaalipsykologian uranuurtajina. 

Nimestaan huolimatta ihmissuhdekoulukunta 

ei ole yhtenainen koulukunta, vaan pikemminkin 

joukko tutkijoita ja teoreetikoita,joita yhdisti sa-
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manlainen, ennen kaikkea vuorovaikutukseen ja 

tyopaikan ihmissuhteisiin keskittyva nakokulma 

johtamiseen.Joitakin tassa esiteltavista henkilois

ta voisi esimerkiksi tyopsykologian nakokulmasta 

pitaa jon kin muun organisaatio- tai johtamispa

radigman edustajina.Ymmarramme kuitenkin ih

missuhdekoulukunnan paradigmana laajemmas

sa merkityksessa kuin jon kin tietyn tieteenalan 

sisaisena oppirakenteena, eli kasittelemme sita 

Guillenin ( 1994, 2) tapaan myos historiallisena, 

yhteiskunnallisena ja institutionaalisena ilmiona. 

Valittu nakokulma rajaa tarkastelun ulkopuolelle 

joitakin kirjoittajia, jotka muilla valintakriteereil

la voisi lukea kuuluvaksi ihmissuhdekoulukunnan 

tutkimus- ja teoriaperinteeseen, kuten esimer

kiksi Fred Emeryn. Artikkelimuotoisen kirjalli

suuskatsauksen puitteissa rajaus oli kuitenkin 

valttamaton, ja paadyimme tekemaan sen artik

kelin alussa esitellyn yleisesti kaytetyn (ks. esim. 

Barley & Kunda 1992; Guillen 1994;Abrahamson 

1997) paradigmakehyksen perusteella. 

Ihmissuhdekoulukunnan kehityksessa on 

myos ollut monta vaihetta, ja se on saanut eri 

aikoina erilaisia painotuksia. Guillen ( 1994, 20) 

puhuu ihmissuhdekoulukunnan yhteydessa kah

desta erillisesta sukupolvesta, joista ensimmai

seen kuuluvat Elton Mayo, Chester Barnard, Kurt 

Lewin seka Fritz Jules Roethlisberger. Paradig

man sisaisista eroista huolimatta taulukkoon I 

kootut teoreetikot voidaan kuitenkin ideologian 

tasolla nahda yhden, varsin yhtenaisen paradig

man edustajina. 

Taulukko I on laadittu Guillenin ( 1994, 

17- 19) kirjassaan esittaman paradigmajaotte

lun mukaan. Ihmissuhdekoulukunnan ja muiden 

paradigmojen maarittelyssa Guillen ( 1994, 8) 

viittaa muun muassa seuraaviin teoksiin: Richard 

Scott: Organizations: Rational, Neutral and Open 

Systems ( 1987), Charles Perrow: Complex Orga

nizations ( 1979), Amitai Etzioni: Modern Oraga

nizations ( 1964) ja Edgar Schein: Organizational 

Psychology ( 1965/ 1988), seka Michael Burawoyn 

artikkeliin The Anthropology of IndustrialWork 

( 1979). Taulukossa I esitetaan ihmissuhdekou

lukunnan keskeiset teoreetikot ja heidan teok

sensa, ja sen jalkeen esitellaan yksityiskohtai

semmin heidan ajatuksiaan. Teoreetikoiden 

valinnassa Guillenin nakemysta on taydennetty 

Wrenin (2005) teoksen The History of Manage

ment Thought perusteella. 
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Niin kutsutuilla Hawthorne-tutkimuksilla oli 

merkittava rooli ihmissuhdekoulukunnan lapi

murrossa.Tutkimukset toteutettiin General Elec

tric Companyn tuella Hawthorne-elektroniikka

tehtaassa vuosina 1924- 1933 (Gillespie 199 1, 

I ) .  Alun perin tutkimus tarkasteli valaistuksen 

vaikutusta tyotehoon ja tuottavuuteen, silla sen 

taustalla oli General Electric Companyn tarve 

saada sahkolamppujen myynti kasvuun (Wren 

& Greenwood 1998, 17 1). Hyvan valaistuksen 

ja kohentuneen tyotehon valinen yhteys saikin 

aluksi vahvistusta, mutta pian tutkimuksessa 

havaittiin valaistusta tarkeampi tyotehoon vai

kuttava seikka, niin sanottu "yksilon psykologia". 

Alkuperainen valaistustutkimus hylattiin ja tut

kimuksen keskioon nousi naiden psykologisten 

tekijoiden tarkastelu. (Mayo 1933/2003, 55-57.) 

Tunnetuin ja kiistellyin osa Hawthorne-tut

kimuksissa oli elektroniikan kokoonpanolinjalla 

suoritettu koe (Gillespie 199 1, 37). Valaistusko

keen hylkaamisen jalkeen tyopaikalle jarjestetyis

sa testiolosuhteissa tarkasteltiin muun muassa 

uudenlaisten kannustinten vaikutusta tuotta

vuuteen. Uudessa palkkausjarjestelmassa palkka 

maaraytyi erikseen pienille ryhmille niiden tuot

tavuuden perusteella sen sijaan, etta palkka olisi 

ollut sama koko tuotantolinjan tyontekijoille. 

Tyontekijoiden annettiin myos pitaa tyopaivan 

aikana taukoja ja heille tarjottiin lounas. Tuotta

vuus kaantyi tarkastellussa testiryhmassa selvaan 

kasvuun. (Mayo 1933/2003, 58-69.) 

Toisesta tyopistetta tutkittaessa puolestaan 

havaittiin, etta tyontekijiit muodostivat epiivirallisia 

ryhmiii, joiden normit saattoivat vaikuttaa tyonteki

joiden toimintaan voimakkaammin kuin tyopaikan 

viralliset normit. Lisaksi epaviralliset normit oli

vat usein varsin erilaisia, jopa vastakkaisia kuin 

tyopaikan viralliset saannot. Epaviralliset normit 

muun muassa kielsivat tyoskentelemasta liian no

peasti, mika ehkaisi tuottavuuden kasvua. Epavi

rallisen ryhmakurin kautta tyontekijat pystyivat 

kontrolloimaan tyonsa tahtia ja vastustamaan 

johtajilta tulevia vaatimuksia tuotannon lisaami

sesta ja tyohon kuulumattomien aktiviteettien 

karsimisesta. (Perrow 1979, 94.) 

Mayo ( 1880- 1949) tuli mukaan Hawthorne

tutkimuksiin vuonna 1928 (Smith 1998, 226). 

Mayon ( 1933/2003, 69-74) nakemyksen mukaan 

tutkimuksissa havaittu tuottavuuden kasvu johtui 
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siita, etta tutkimukseen valitut tyontekijat muo

dostivat kiintean sosiaalisen ryhman ja saivat pal

jon huomiota kokeen valvojilta. Guillenin ( 1994, 

6 1-62) mukaan Mayon ajattelua leimasi vasten

mielisyys sita kohtaan, etta kehitys ymmarretaan 

ainoastaan teknisena ja materiaalisena kasvuna 

huomioimatta naiden kehityssuuntien sosiaalisia 

ja kulttuurisia vaikutuksia. Lisaksi Mayo ihannoi 

yhteisolliseksi ja perhekeskeiseksi kasittamaansa 

esiteollista yhteiskuntaa, jossa ihminen ei pelkis

tynyt yksinomaan tyovoiman myyjaksi. Mayon 

mielesta sosiaalisen solidaarisuuden uudelleen 

rakentaminen ja yhteiskunnallisen yhteishengen 

kehittaminen suojelisi ihmisia teollistumisen, 

kaupungistumisen ja yksitoikkoisen tyon aiheut

tamilta ongelmilta. (Burrell & Morgan 1997, 139; 

Wren 2005, 386-387.) 

Mayo naki oman aikansa tyolaisten aseman 

muistuttavan suuresti Emile Durkheimin kuvaile

maa anomaliaa, mika tarkoitti tyopaikoilla sosiaa

lista eristyneisyytta, yhteisollisyyden murenemis

ta ja yhteistyon puutetta. (Guillen 1994, 6 1-62; 

Wren 2005, 387.) Samankaltainen pohjavire lei

masi myos monien Mayon seuraajien ajattelua. 

Mayo toimi uransa aikana myos Hollywoodin 

elokuvateollisuuden neuvonantajana, ja suosit

teli, etta elokuvien pitaisi kasitella ajan yhteis

kunnallisia ilmioita ja niissa tulisi olla sosiaalista 

sanomaa eika liikaa seksia. (Wren & Greenwood 

1998, 174). 

Mayon ( 1933/2003, 97-98) mukaan Hawt

horne-tutkimukset osoittivat, etta yksittaisiin 

tyoolosuhteisiin vaikuttavilla toimenpiteilla, kuten 

palkan, valaistuksen tai taukojen lisaamisella ei 

ollut juurikaan vaikutusta tyotehoon. Yksittaisia 

uudistuksia suunnitellessa tuli pikemminkin ottaa 

huomioon tyoolosuhteiden kokonaisuus. Han 

esitteli tutkimuksiin uuden menetelman, vapaa

muotoiset haastattelut,joissa tyontekijat saivat ker

toa haastattelijalle tyohonsa liittyvista ongelmista. 

Haastattelut paljastivat ongelmien taustalla olevia 

tyontekijoiden psykologisia ja yksityiselamaan 

liittyvia seikkoja, joiden perusteella heidan tyota 

koskevia nakemyksiaan oli helpompi ymmartaa. 

(Mayo 1933/2003, 82-98.) Haastatteluissa havait

tiin myos, etta tyontekijoiden mielipide tyostii parani 

haastattelujen myotii, vaikka varsinaiset tyoolot eiviit 

muuttuneet Tyontekijoille oli tarkeaa tulia kuulluk

si. (Roethlisberger 194 1, 162- 163.) 
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organisaation menestys perustuu yhteistybn 

onnistumiseen (Barnard 1938/ 1968,82--86). Bar

nardin mielesta johtajan tarkeimpia kykyja ovat 

organisaation tavoitteen tasmentaminen, kom

munikaatiotaidot ja yhteystybkyky seka halu roh

kaista mybs muita toimimaan yhdessa. Barnardin 

( 1938/ 1968, 165- 166) mukaan auktoriteetin hy

vaksyminen vaatii neljaa seikkaa: I) ihmiset ym

martavat, mita heilta odotetaan,2) heille annettu 

tehtava on yhdenmukainen organisaation tavoit

teiden kanssa, 3) he uskovat, etta heille annettu 

tehtava sopii heidan omiin tavoitteisiinsa,ja 4) he 

ovat henkisesti ja fyysisesti kykenevia suoritta

maan tehtavan. Pelkka muodollinen auktoriteetti 

ei siten riita, vaan hyvan johtajan on pystyttava 

luomaan tybymparistbssa yhteistybkykya ja -ha

lua (Barnard 1938/ 1968,165- 166). Mybs erilai

set taloudelliset, asemaan ja arvostukseen liitty

vat seka sosiaaliset kannustimet ovat Barnardin 

( 1938/1968, 139-149) mielesta tarkeita. Barnard 

( 1938/ 1968, 175- 18 1) korosti mybs viestinnan 

merkitysta organisaation toiminnassa. Hanen 

mukaansa viestinnan tulee olla mahdollisimman 

suoraa, silla erilaiset valikadet voivat aiheuttaa 

virheita ja vaarinkasityksia vuorovaikutuksessa. 

Barnardin kontribuutio johtajuuden ymmartami

seen oli ennen kaikkea yksilollisten motivaatioteki

joiden huomioiminen. 

Lewin ( 1890- 1947) kehitti valineita ryhma

kayttaytymisen arvioimiseen, ja hanta on pidetty 

ryhmadynamiikan kasitteen keksijana (Marrow 

1969, 166- 172). Lewinin ( 1948, 7 1-83) nake

myksen mukaan ryhmakayttaytyminen on sym

bolisen vuorovaikutuksen kokonaisuus, joka on 

jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessa. Lewin tutki 

ryhmakayttaytymista ja johtamista tarkastelemal

la muun muassa 10- 1 I -vuotiaiden poikien vuo

rovaikutusta. Lewinin mukaan ryhman johtajan 

autoritaarinen kaytbs aiheutti vihamielisyytta ja 

aggressiivisuutta ryhman jasenissa. Pojilla oli sen 

sijaan selvasti parempi asenne ja korkeampi mo

raali ryhmassa, jonka johtamistyylia Lewin kutsui 

demokraattiseksi tai laissez-faire-tyyliseksi. Han 

mybs havaitsi, etta ihmiset ovat huomattavasti 

halukkaampia omaksumaan sellaisia muutoksia, 

joihin he ovat saaneet itse vaikuttaa kuin muu

toksia, jotka on annettu ylhaalta pain. (Lewin 

1948, 7 1-83.) Lewinia pidetaan sosiaalipsyko

logian tarkeana vaikuttajana, ja hanen kehitta

mansa kasitteet ovat vaikuttaneet merkittavasti 
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koko tieteenalan kehitykseen. Hanen oppilaitaan 

oli muun muassa Rensis Likert. (Marrow 1969, 

227-237;Wren 2005,237.) 

Likert ( 1903- 198 1) tutki erilaisten johtamis

tyylien ja organisaatiorakenteiden vaikutusta 

tehokkuuteen, tuottavuuteen, poissaoloihin ja 

tybntekijbiden tyytyvaisyyteen (Wren 2005,335). 

Vuosia kestaneiden empiiristen tutkimustensa 

perusteella Likert ( 196 1) suositti organisaatioille 

tuotantoon ja sen teknisiin ulottuvuuksiin kes

kittyvan johtamistavan sijasta tyontekijaorientoitu

nutta johtamistapaa. Tama tapa kiinnitti huomiota 

ennen kaikkea tybntekijbiden sosiaalisiin suhtei

siin. Likertin tutkimukset osoittivat, etta tybnte

kijaorientoitunut johtamistapa tuotti ylivertaisia 

tuloksia tuotanto-orientoituneeseen johtamista

paan nahden. Parannusta oli seka tuottavuudessa 

ja tybmoraalissa etta tybntekijbiden yhteenkuu

luvuudessa ja tybhyvinvoinnissa. Avainasemassa 

tuottavuuden parantamisessa olivat ryhmahen

gen kohottaminen, vuorovaikutus ja kiinnostus 

tybntekijbita kohtaan. (Likert 196 1,9-20.) 

Douglas McGregor ( 1906- 1964) valmistui 

Harvardista psykologian tohtoriksi ja tybskente

Ii vuosia MIT:ssa tybelaman suhteiden osastolla 

seka johtajana collegessa. Teoksessa Human Side 

of Enterprise ( 1960/2006) McGregor tekee erot

telun teoria X:n ja teoria Y:n valille. Teoria X on 

pessimistinen ja olettaa ihmisten olevan pohjim

miltaan laiskoja, kunnianhimottomia ja aloiteky

vyttbmia. Sen vuoksi alaisia on taman nakemyksen 

mukaan kontrolloitava ja pakotettava,jotta heidat 

saadaan edistamaan yrityksen tavoitteita. Teoria 

X:n mukaan ihmisia motivoi siis lahinna Abra

ham Maslow'n esittaman tarvehierarkian alimpi

en tasojen tarpeiden tyydyttaminen. (McGregor 

1960/2006, 45-46.) Teoria Y puolestaan piirtaa 

tybntekijasta huomattavasti positiivisemman ku

van. Se olettaa, etta vastuun kantaminen on ih

miselle luonnollista ja mielekasta, ja etta ihmiset 

pystyvat itsekontrolliin ilman rangaistuksien pel

koakin. Useimmilla ihmisilla on mybs kyky keksia 

luovia ratkaisuja seka sitoutua yhteisiin tavoit

teisiin. T aman perusteella McGregor vaitti, etta 

modernissa pakkotahtisessa tehdastybssa tybn

tekijbiden inhimillinen potentiaali oli vain osittain 

kaytbssa. (McGregor 1960/2006,63-66.) 

Teoriat X ja Y olivat McGregorin mielesta 

johtamisen kannalta erittain merkittavia, koska 

se, kumpaan teoriaan johtaja uskoo, vaikuttaa 
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rusteella oli, eWi uusien teknisten jarjestelmien 

kayttbbnotolla on aina mybs sosiaalisia vaikutuk

sia organisaatioissa. Uuden teknologian mybta 

tybpaikan tilajarjestelyt saattavat muuttua, mika 

johtaa epavirallisten sosiaalisten jarjestelmien 

ja suhteiden muuttumiseen tai tuhoutumiseen. 

T ama voi aiheuttaa vakavia konflikteja tybyhtei

sbssa. Sen vuoksi tybn suunnittelussa ja teknisten 

ratkaisujen valitsemisessa on otettava huomioon 

mybs tybn sosiaaliset ulottuvuudet. (Pasmore & 
Khalsa 1993,552-555.) Useat muutkin Tavistock

instituutin tutkijat, kuten laitoksen pitkaaikainen 

vaikuttaja Emery ( 1925-1997), tekivat ihmissuh

dekoulukunnan kannalta merkittavaa tutkimusta. 

Instituutilla onkin ollut keskeinen merkitys muun 

muassa sosiologisen tybntutkimuksen kehityk

sessa (ks. Brown 1967,55-56). 

Guillenin (1994, 17- 19) johtamisparadigmo

jen tarkeimpia vaikuttajia esitteleva taulukko 

perustuu teoreetikoiden keskeisiin kirjoihin. Sel

laisenaan taulukko jattaa huomiotta esimerkiksi 

Mary Parker Follettin ( 1868- 1933), jonka tuo

tanto koostuu lahinna luennoista ja yksittaisista 

papereista, joita ei hanen elinaikanaan julkaistu 

kirjana. Vaikka Follettin ajattelu sisaltyy krono

logisesti tieteellisen liikkeenjohdon aikakauteen, 

hanen ajattelunsa edusti aivan uudenlaista nake

mysta. Follettin voikin nahda ennakoivan monia 

mybhemmin ihmissuhdekoulukuntaan liitettyja 

ajatuksia, ja hanta voi pitaa koulukunnan yhtena 

keskeisena vaikuttajana. (Child 1995,87-9 1.) 

Follett kiinnostui johtamisen organisoimi

sesta ja konfliktien ratkaisemisen tavoista toi

miessaan pitkalti vapaaehtoisvoimin organisoi

duissa jarjestbissa, joissa ei usein ollut selkeaa 

auktoriteettia (Graham 1995, 15-17;Wren 2005, 

30 1-303). Follettin ( 1942/2003,3 1-32) mukaan 

erimielisyydet kuuluivat kaikkeen yhteistybhbn 

ja organisaatioiden toimintaan. Follettin mieles

ta johtajan tehtava on keksia luovia ratkaisuja, 

joiden avulla han saa ristiriidan osapuolet na

kemaan mielipiteensa uudesta nakbkulmasta ja 

ymmartamaan mybs vastapuolen mielipidetta. 

Siten erimielisyyksia voidaan estaa puhkeamasta 

konflikteiksi. Ongelmat eivat Follettin mukaan 

ole tietyn henkilbn ongelmia, vaan organisaation 

yhteisia ongelmia. Sen vuoksi ristiriidat on pyrit

tava ratkaisemaan niin, etta molemmat osapuolet 

hybtyvat sen sijaan, etta toinen voittaa ja toinen 

haviaa. Ongelmien ratkaisemisen perustana tuli-
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kin Follettin mukaan olla pyrkimys integraatioon. 

(Follett 1942/2003,34-47.) 

Follettin toinen keskeinen ajatus, tilanteen laki, 

liittyi tybpaikan hierarkiaan. Follettin ( 1942/2003, 

58) mielesta tehtavien suorittamisessa tarkeinta 

oli tilanteen mukaan toimiminen.Tybn organisoi

mista ei tulisi niinkaan nahda ohjeiden antamisena 

ylhaalta alaspain johtajalta alaiselle, vaan kaikkien 

tybntekijbiden tuli toimia yhdessa tilanteen vaa

timalla tavalla. T ama ohjaa Follettin ( 1942/2003, 

58-64) mukaan ihmisten mielenkiinnon enem

man varsinaisiin asioihin kuin yksilbiden asemiin, 

ominaisuuksiin tai mahdollisiin henkilbiden vali

siin ristiriitoihin ja valtataisteluihin. Follettin hah

mottelema ajatus tuli mybhemmin tunnetuksi 

Peter Druckerin tavoitejohtamisen kasitteena 

(Wren & Greenwood 1998, 196). Follettin teo

rioissa korostui pyrkimys yhteisymmarrykseen 

organisaation toiminnassa. Hanen ajatuksiaan on 

jalkeenpain pidetty erittain edistyksellisina oma

na aikaansa nahden (Drucker 1995, 1-9; Wren 

& Greenwood 1998, 196- 198). Vaikka Follettin 

nimi on jaanyt varsin tuntemattomaksi, han en 

ajatuksensa ovat vaikuttaneet monien ihmissuh

dekoulukunnan teoreetikkojen, esimerkiksi Bar

nardin, McGregorin ja Likertin ajatteluun. (Wren 

2005,3 12; Nohria 1995, 159). 

Tutkimuksen aineisto ja menetelma 

Artikkelin analyysiosiossa tarkastellaan ihmissuh

dekoulukunnan keskeisten kirjoittajien ja heidan 

merkittavimpien teostensa perintba kansainvali

selle tieteelliselle journaalikeskustelulle seka ver

rataan sita Suomen tilanteeseen. Artikkelitieto

kantahakujen tarkoituksena oli kerata maarallista 

tietoa siita, miten paljon ihmissuhdekoulukuntaa 

on tieteellisessa journaalikeskustelussa kasitel

ty ja miten paljon koulukunnan paateoksiin on 

viitattu. Keskeiset teokset valittiin tarkasteluun 

Guillenin ( 1994, 17- 18) esittaman jaottelun mu

kaan (taulukko I ). Toisaalta tietokantahakujen 

perusteella hankittiin sisallbllisesti relevantteja 

artikkeleita kirjallisuuskatsausta varten. 

Systemaattiset tietokantahaut ovat kayttbkel

poinen tapa selvittaa tieteenalan kasvua ja ke

hitysta seka sen sisalla tapahtuneita muutoksia 

(Usdiken & Pasadeos 1995,503-505).Yiittausten 

lukumaarat toimivat siis eraanlaisina indikaatto

reina yksittaisten kirjoittajien teorioiden tai laa

jempien paradigmojen omaksumisesta osaksi tie-
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taan viittaavilla hakusanoilla ja kirjoittajien nimil

la. Koska suomalaiset tietokannat tuottivat vain 

vahan tuloksia, aikarajausta ei tehty. Hakusanoi

na suomalaisissa tietokannoissa kaytettiin muun 

muassa termeja ihmissuhdekoulukun?, "human 

relations movement" ja human relat? AND (tyo? 

OR organisaatio?) seka ihmissuhdekoulukunnan 

keskeisten kirjoittajien nimia. 

Artikkelien lisaksi tarkasteltiin myos sita, mi

ten paljon eri johtamisparadigmojen keskeisten 

teoreetikkojen teoksia on kaannetty suomeksi. 

Suomentamistietojen ensisijaisena tietolahteena 

toimi suomalaisen kirjallisuuden tietokanta Fen

nica. Kirjoja etsittiin kirjoittajien nimilla, koska 

se oli tyoekonomisesti helpoin tapa selvittaa 

kunkin kirjoittajan kaikki suomeksi kaannetyt 

teokset. Nain saatiin selville suomeksi kaannet

tyjen teosten maara, kunkin teoksen julkaisuaika, 

julkaisija ja teoksesta otettujen painosten maara. 

Ihmissuhdekoulukunnan teosten suomentamista 

haluttiin myos verrata muihin johtamisparadig

moihin. Siksi tarkastelussa olivat ihmissuhde

koulukunnan lisaksi myos tieteellisen liikkeen

johdon, rakenneanalyyttisen koulukunnan seka 

kulttuuriteoreettisen lahestymistavan keskeiset 

teoreetikot ja teokset (ks. Guillen 1994, 17- 19). 

T ietokantahakujen jalkeen kirjojen kustantajilta 

tiedusteltiin viela kirjoista otettujen pain osten 

kokoa. 

Seuraavaksi esitellaan tulokset. Ensin tarkas

tellaan teoreetikkojen perintoa kansainvaliselle 

tieteelliselle keskustelulle SSCI-tietokannan pe

rusteella.T aman jalkeen analysoidaan Suomen ti

lannetta kirjojen kaannostietojen ja kotimaisten 

tietokantahakujen perusteella. 

Tulokset I: Ihmissuhdekoulukunnan 
keskeisten teoreetikkojen teosten 
perinto tieteelliselle journaalikeskus
telulle vuosina 1956-2005 

Kuviossa I esitetaan ihmissuhdekoulukun

nan keskeisiin teoksiin viittaavien artikkelien 

maarat kirjoittajan mukaan. Selvasti eniten ih

missuhdekoulukunnan kirjoittajista on viitattu 

George Homansin teoksiin. Huippukausi viitta-
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uksissa Homansin teoksiin on ollut ajanjaksolla 

1966- 1985, minka jalkeen viittausten maara on 

kaantynyt laskuun (kuvio 2). Samoin on kaynyt 

viittausten maarassa toisena olevalle Likertille, 

neljantena olevalle McGregorilie seka kuuden

tena olevalle Argyrisille. Sen sijaan viittaukset 

Barnardin, Mayon, Lewinin ja Roethlisbergerin 

teoksiin olivat lisaantyneet tarkastelujakson ai

kana.Viittausten absoluuttisten maarien suhteen 

Lewinin ja Mayon teokset jaavat kuitenkin viimei

sellakin kymmenvuotisjaksolla jalkeen Homansin 

ja Likertin viittausmaarista. Guillen (1994, 15) 

pitaa ihmissuhdekoulukunnan paradigman vai

kutusjaksona vuosia 1930- 1970, Barley ja Kun

da (1992, 364) puolestaan vuosia 1923- 1955. 

Viittausten kokonaismaaran perusteella ihmis

suhdekoulukunta nayttaa kuitenkin sailyttaneen 

ajankohtaisuutensa ainakin 1980-luvulle saakka. 

Moniin teoksiin, kuten Barnardin Funaions of the 

Executiveen viitataan 2000-luvulla enemman kuin 

koskaan aikaisemmin. 

Tarkasteltujen ihmissuhdekoulukunnan kirjoit

tajien teoksiin oli viitattu eniten organisaatioita, 

hallintoa ja tyoelaman tutkimusta kasittelevissa 

julkaisuissa. Lewinin ja Homansin teoksiin oli sen 

sijaan viitattu eniten sosiologian ja sosiaalipsyko

logian lehdissa. Ainakaan Lewinin kohdalla tama 

ei yllata, koska hanen teoksensa Resolving Social 

Conflicts ( 1948) kasittelee organisaatioita vain 

osittain ja keskittyy lahinna ryhmakayttaytymis

en tarkasteluun. Lahes puolet eli 46 prosenttia 

kaikista tarkastelluista ihmissuhdekoulukunnan 

paateoksia koskevista artikkeleista oli ilmesty

nyt organisaatioita, hallintoa tai tyoelamaa kasit

televissa lehdissa. 22 prosenttia viitatuimmista 

ihmissuhdekoulukunnan paateoksiin viittaavista 

artikkeleista oli julkaistu sosiologian ja sosiaal

ipsykologian alan lehdissa. Psykologian ja laake

tieteen lehdissa oli ilmestynyt lahes vastaavan 

kokoinen osuus artikkeleista eli 2 1  prosenttia. 

Talous- ja kauppatieteellisissa lehdissa oli ilmesty

nyt viisi prosenttia kyseisista artikkeleista. Loput 

kuusi prosenttia tarkastelluista artikkeleista oli 

ilmestynyt muissa, usein oikeustieteellisissa tai 

kasvatustieteellisissa lehdissa. 
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Kun tarkastellaan lehtityyppeja suhteessa ai

kaan (kuvio 3) huomataan, etta organisaatioalan 

lehtien osuus ihmissuhdekoulukunnan kasitte

levien artikkelien julkaisufoorumina suhteessa 

muiden alojen lehtiin on lisaantynyt merkitta

vasti. Erityisesti sosiologian ja sosiaalipsykologian 

lehtien merkitys ihmissuhdekoulukunnan teok-

sia kasittelevien artikkelien julkaisukanavana on 

puolestaan pienentynyt. Muiden tieteenalojen 

osalta muutokset eivat ole huomattavia. Joka 

tapauksessa ihmissuhdekoulukunnan merkitys 

ja perinne kansainvalisessa tieteellisessa keskus

telussa vaikuttaa olevan tarkein nimenomaan 

organisaatiotieteiden piirissa. 

Ihmissuhdekoulukunnan paateoksiin viittaavat artikkelit 

(top 20/kirjoittaja) lehtityypin mukaan kymmenvuosittain (n=1 081) 

140 .-------------��--------------------�----, 

120+---------------------------�----��------� 
-+-Organisaatiot, hallinto ja 

ty6elam antutkim us 

- Psykologia ja IMketiede 
100+-----------------------�------------------� 

80+---�--��--------------------------------� Sosiologia ja 

sosiaalipsykologia 

60+-------�·----------------------------------� 
-+� Talous, liiketalous ja 

markkinointi 

-- Muut 

20 t---------���==���--------��--i 

O+-------�-------.--------r-------,-------� 
1956-1965 1966-1975 1976-1985 1986-1995 1996-2005 

Kuvio 3. 

Yhteenvetona voidaan todeta, etta SSCI-tie

tokantaan tehtyjen hakujen tulokset osoittavat 

ihmissuhdekoulukunnan teoreetikkojen teosten 

jaaneen elamaan kansainvalisessa tieteellisessa 

keskustelussa, silla niista kirjoitetaan edelleen 

paljon. Niiden perinto on myos monitieteinen: 

vaikutusta on ollut niin organisaatiotutkimuk

seen, psykologiaan, sosiaalipsykologiaan ja sosio

logiaan kuin myos esimerkiksi taloustieteisiin ja 

antropologiaan. 

Tulokset II: Ihmissuhdekoulukunta 
Suomessa 

Suomeen ihmissuhdekoulukunnan opit tulivat 

viiveella, ja nayttaisi silta, etta koulukunnan vai

kutus on ollut taalla varsin vahainen. Taulukosta 

I "Ihmissuhdekoulukunnan keskeiset teoreeti

kot, teokset ja teosten kaannosvuodet" nahdaan, 
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ettei ihmissuhdekoulukunnan keskeisistii teoksista 

ainoatakaan ole julkaistu suomeksi. T iedot muiden 

johtamisparadigmojen kirjallisuuden suomenta

misesta osoittavat, etta ihmissuhdekoulukunta 

on tassa suhteessa poikkeuksellinen, silla kaikki

en muiden paradigmojen keskeisista teoksista on 

kaannetty suomeksi ainakin muutama. Esimer

kiksi tieteellisen liikkeenjohdon keskeisia teoksia 

julkaistiin suomeksi jo vuodesta 19 14 1ahtien (ks. 

esim. Frederick W Taylor: Tieteellisen Iiikkeenjoh

don perusteet, Karisto 19 14; Henry Ford: Eliimiini 

ja tyani, WSOY 1924). Rakenneteorioihin kuu

luvia merkkiteoksia sen sijaan suomennettiin 

I 950-luvulta alkaen (Peter F. Drucker: Teollisuu

den uusi yhteiskunta, WSOY 1954 ja Kiiytiinnan 

Iiikkeenjohto, Tammi 1959). Siten ennen 1950-

lukua ainoat suomeksi saatavilla olleet kansain

valiset johtamisopin paateokset kuuluivat tie-
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(Kettunen 200 I ,  38-46, 68-7 1.) Vuonna 1942 

V. A. Niininen esitti samankaltaisia nakemyksia 

taylorismista teoksessaan Sielutieteelliset ja kas

vatusopilliset nakbkohdat tybnjohdossa. Kirjassa 

kaikuivat Niinisen Ruotsissa tybnjohtokursseilla 

omaksumat ihmissuhdekoulukunnan teorioille 

perustuvat opit. (Kettunen 1994,359-360.) 

Ihmissuhdekoulukunnan vaikutus tybelamaan 

nakyi Suomessa sod an jalkeisessa johtajakoulu

tuksessa ja 1950-luvulla alkaneessa tybelaman 

sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa (Etelapelto 

1979, 4-8). Teknillisen korkeakoulun tybpsyko

logian laboratorio perustettiin vuonna 1946 ja 

Tybterveyslaitoksen psykologian osasto vuonna 

195 1 (Hakkinen, 1993, I ;  Kivistb 2006,31). Mo

lemmissa laitoksissa tarkeana vaikuttajana toimi 

1950-luvulla Ohto Oksala, jonka ajatteluun ih

missuhdekoulukunnan opit olivat vaikuttaneet 

merkittavasti (Kettunen 1994,362).Teoksessaan 

Tyan psykologia Oksala ( 1948/ 1956,206-207) esi

merkiksi kuvailee Hawthorne-tutkimuksia. 

Pauli Kettusen ( 1994,365) mukaan suomalaiset 

omaksuivat teollisuuden johtamiskoulutuksessa 

1940-luvun lopulla hyvin nopeasti uusia ame

rikkalaisia psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan 

perustuvia oppeja. Nama opit englanninkielisine 

iskusanoineen toimivat kylman sodan aikana osal

taan keinona osoittaa Suomen kuulumista lanteen. 

Muun muassa Lewinin teoriat tulivat Suomessa tu

tuiksi (Kettunen 1994,364). Organisaatio-oppien 

historiasta tutut kuviot, joissa psykologia nahtiin 

pehmeana vastauksena tieteellisen liikkeenjohdon 

aiheuttamiin ongelmiin tybpaikoilla, sopii kuiten

kin Kettusen ( 1994, 362) mukaan huonosti Suo

men tapaukseen. Suomessa tybpsykologia oli tapa 

legitimoida tybelaman suhteita ja tehostaa tybn

antajien ja -tekijbiden yhteistybta. Tybpsykologia 

oli pikemminkin osa rationalisointiliiketta kuin 

sen vastavoima. (Kettunen 1994,362.) Tybolojen 

kohentaminen eteni Suomessa viela 1940-luvun 

lopullakin lahinna insinbbrien ehdoilla ja tybnte

kijasta puhuttaessa kaytettiin edelleen konemeta

foraa (Kettunen 1997,97-98). 

Ihmissuhdekoulukunnan sosiaalisia suhteita 

korostava lahestymistapa ei mybskaan siirtynyt 

erityisen tehokkaasti tybpaikkojen kaytannbn 

tybhbn, silla Ari Vaanasen (2006, 27) mukaan 

yritystoiminta perustui Suomessa viela sotien 

jalkeen autoritaariseen johtamiseen. Erillisia 

henkilbstbn hyvinvointia parantavia toimenpitei-
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ta ei kaivattu, silla talouskasvu ja hyvinvoinnin 

lisaantyminen pitivat ylla tybmotivaatiota. 1960-

luvulta lahtien ihmissuhdekoulukunnan opit al

koivat kuitenkin vaikuttaa mybs suomalaisessa 

tybelamassa. Silloin kiinnostus tybntekijbiden 

henkiseen hyvinvointiin kasvoi mybs yrityksissa, 

joissa siihen asti oli seurattu lahinna tybn fyysisia 

rasituksia. (Vaananen 2006,27.) Matti Vartiaisen 

( 1994, 60-62) mukaan ensimmaiset raportoidut 

ryhmatybhbn ja ryhmapalkkaukseen liittyvia ko

keilut Suomessa tehtiin 1970-luvun alussa me

talliteollisuudessa. Koejarjestely muistutti niissa 

pitkalti ihmissuhdekoulukunnan tutkimuksia. Uu

det tuotantojarjestelyt koettiin paaasiassa posi

tiivisiksi, silla tybn sisaltb laajeni, tybntekijbiden 

itsenaisyys lisaantyi, tybilmapiiri parantui ja tuot

tavuus kasvoi (Vartiainen 1994, 6 1). 1970-luvun 

alussa mybs Suomen tybnantajain keskusliitto 

korosti lausunnossaan uudenlaista henkilbstbn

johtamistaitoa ja ihmissuhteiden huomioimista 

tybpaikoilla. Muihin Pohjoismaihin verrattuna 

nama uudet menetelmat tulivat Suomeen varsin 

mybhaan, silla sosioteknisia menetelmia ja mui

ta toimenpiteita taylorististen tuotantotapojen 

uudistamiseksi oli tehty Norjassa ja Ruotsissa 

jo 1960-luvun alusta alkaen (Vartiainen 1994, 

5 1-55). Erityisesti Norjassa Tavistock-instituutin 

vaikutus oli vahva (Rose 1999, 106). 

Henkilbstbjohtamisesta puhutaan suomalai

sessa johtamiskirjallisuudessa paljon. Osaltaan 

henkilbstbjohtamisen voi nahda jatkumona 

ihmissuhdekoulukunnalle, silla sen taustaolet

tamukset perustuvat osittain ihmissuhdekoulu

kunnan teorioille, vaikka henkilbstbjohtamisesta 

puhuttaessa yhteydet ihmissuhdekoulukuntaan 

jaavatkin usein eksplisiittisesti ilmaisematta. Esi

merkiksi George Strauss, joka kirjoitti henki

Ibstbjohtamisesta, omaksui nakemyksia McGre

gorilta (Wren 2005, 435). Guillen puolestaan 

toteaa tarkastellessaan ihmissuhdekoulukunnan 

johtamiskaytantbjen leviamista Yhdysvalloissa, 

etta niiden omaksumiseen liittyi usein erillisten 

henkilbstbjohtamisen osastojen perustaminen 

(Guillen 1994,73). Suomessa I 950-luvun lopul

ta 1960-luvun loppuun kestaneen henkilbstb

hallinnon hahmottumisvaiheen aikana kehittyi 

ajatus henkilbstbsta voimavarana, johon voi ja 

kannattaa sijoittaa. Se sai kannatusta mybs liik

keenjohdon koulutuksessa ja lehdistbssa. Samoin 

vakiintui kasitys, jonka mukaan henkilbstbasiat 
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