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Johdanto 
 

Muutoksen vuosikymmenet 
 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut 1960-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa 

hyvin paljon. Agraariyhteiskunnasta on siirrytty huippuosaamista tuottavaan tie-

toyhteiskuntaan, länsieurooppalaisittain alikehittyneestä ja köyhästä maasta on 

tullut yksi maailman vauraimpia ja pisimmälle kehittyneitä hyvinvointivaltioita, 

maailman laidalla omissa oloissaan elävistä ihmisistä on tullut maailmankansalai-

sia ja vaikuttajia monissa kansainvälisissä yhteisöissä, kommunistisen suurvallan 

tarkkailun alta on siirrytty länsimaisen demokratian ja arvot omaavan yhteisön 

jäseneksi, globalisoituminen on ulottunut myös Suomeen ja muuttanut yritystoi-

minnan kilpailutilanteen.1 Tässä yhteiskunnallisessa kontekstissa tapahtuivat ne 

asiat, jotka ovat vaikuttaneet tässä pro gradu-työssä käsittelemääni teemaan Ras-

tor-julkaisujen suomalaista yritysjohtamisesta koskevista kirjoituksista. 

 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli taloudellisesti jäljessä monista länsi-

maista ja tavoitteeksi asetettiin vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen kurinalaisen 

kasvustrategian avulla.2 Keskeinen keino talouden rakentamisessa oli investointi-

painotteinen talouspolitiikka.3 Vielä 1959 yli kolmasosa maan työllisistä sai elan-

tonsa alkutuotannossa, maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa. Vuonna 

2006 alkutuotannon elinkeinot työllistivät enää viisi prosenttia työssäkäyvästä 

väestöstä.4 JUKKA PEKKARISEN ja JUHANA VARTIAISEN mukaan Suomi 

teki vuosina 1960 – 1990  investointien maailmanennätyksen ohjatessaan kansan-

tuotetta kulutuksen sijasta teollistamiseen.5 

 

Suomen talous- ja sosiaalipolitiikan tavoitteeksi otettiin toisen maailmansodan 

jälkeen kansan elintason nopea nostaminen ja taloudellisen tuotoksen jakaminen 

mahdollisimman tasaisesti väestön kesken.6  Tavoitteen toteuttaminen edellytti 

nopeaa talouskasvua. Mitä nopeammin elinkeinorakenne muuttui sitä suurempi 

                                                
1 Vahtola 2003, 412–455. 
2 Böckerman & Kiander 2006, 124. 2 Böckerman & Kiander 2006, 124. 
3 Böckerman & Kiander 2006, 135–151.  
4 Keinänen 2009, 43. 
5 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 28–41.  
6 Kettunen 2003, 185. 
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vastuu talouden ja tuottavuuden kasvusta lankesi yrityksille – ja yrityksissä niiden 

johdolle. Tuottavuus saatiinkin Suomessa varsin nopeaan kasvuun. Vuosina 1950 

– 2008 elintasomme kasvoi 5,7 -kertaiseksi.7 Samaan aikaan asukasta kohti tehty-

jen työtuntien määrä väheni 20 prosenttia. Elintason nousu ei  johtunutkaan työn 

määrän, vaan tuottavuuden kasvusta, sillä työtuntia kohden lasketun bruttokansan-

tuotteen määrä nousi tuona aikana 6,9 -kertaiseksi.8 

 

Elinkeinorakenteen nopea muutos aiheutti uusia ammatillisia vaatimuksia yritys-

toiminnalle. Yrityksiin tarvittiin osaavia johtajia ja johtamiskoulutukseen ruvet-

tiinkin panostamaan entistä enemmän. Jo vuonna 1942  oli perustettu Teollisuu-

den Työteho-liitto, joka myöhemmin muutti nimensä Oy Rastor Ab:ksi. Teolli-

suuden työnjohto-opisto, myöhemmin Johtamistaidon opisto, JTO perustettiin 

vuonna  1946 ja Liikkeenjohdon instituutti, Finnish Institute for Management, 

LIFIM, vuonna 1958. Varsinaisen läpimurron liikkeenjohdon koulutuksessa kat-

sotaan kuitenkin tapahtuneen vasta 1960-luvun lopulla. Tällöin syntyi kaupallisen 

johtajakoulutuksen  ansiosta niin sanottu akateeminen teollisuuseliitti.9  

 

Apua suomalaiseen kaupalliseen koulutukseen saatiin Amerikasta. Fulbright- ja 

ASLA -apurahajärjestelmien  avulla suomalaiset professorit ja jatko-opiskelijat 

saattoivat vierailla Yhdysvalloissa tutustumassa sikäläiseen koulutukseen ja tut-

kimukseen. Myös amerikkalaiset tutkijat vierailivat Suomessa ja toivat tänne omia 

opetusjärjestelmiään.10 Keskeinen vaikuttaja kaupallisen koulutuksen kehittämi-

sessä oli Kauppakorkeakoulun rehtorina 1960-luvun alussa toiminut Henrik Virk-

kunen. Hän uudisti rohkeasti johtamaansa oppilaitosta ja korosti koulutuksen, 

käytännön työelämän ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.11 Myös valtio alkoi tukea 

entistä enemmän kaupallista koulutusta ja 1980-luvulle tultaessa sitä annettiin jo 

monissa yliopistoissa eri puolilla Suomea.12 

 

1980-luvulla johtajakoulutukseen panostettiin entistä enemmän. Koulutuksen ke-

hittämiseksi Helsingin kauppakorkeakoulussa ryhdyttiin antamaan vuonna 1983 

Master of Business Administration -tutkintoon tähtäävää MBA-koulutusta. Vuon-

                                                
7 Pärnänen & Okkonen 2009, 12.  
8 Pohjola 1996, 254. 
9 Möttönen 2012, 203. 
10 Kettunen 2013, 95. 
11 Kettunen 2013, 102. 
12 Kettunen 2013, 103–108. 
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na 2002 jo viisitoista instituuttia tarjosi MBA- ja Executive (EMBA) -koulutus-

ohjelmia.13 

 

Myös tutkimusta kehitettiin. Tutkimuspanoksensa suhteen Suomi oli vielä 1970-

luvun alussa kansainvälisesti katsottuna peränpitäjien joukossa. Tilanne muuttui 

kuitenkin, kun  vuonna 1983 perustettiin Teknologian tutkimuskeskus Tekes tek-

nologiaa edistävän tutkimuksen rahoittajaksi. Sen  ja yksityisten rahoittajien pa-

nostus kasvoi niin, että kun vuonna 1967 tutkimuksen osuus bruttokansantuottees-

ta oli 0,6 prosenttia, vuonna 2000 se oli jo 3,3 prosenttia. Tällöin Suomi oli jo 

tutkimuspanostukseltaan aivan teollisuusmaiden kärkijoukossa. Samaan aikaan 

myös tutkimushenkilöstö lisääntyi nopeasti. Vuonna 1971 noin 18 000 henkeä 

työskenteli tutkimuksen parissa, mutta 2000-luvun alussa jo noin 70 000.14 Maa-

ilmalla syntyi myös koko ajan uusia liikkeenjohto-oppeja, jotka levisivät Suo-

meenkin, kuten tässä tutkielmassa käy ilmi. Näistä opeista yritysjohtajat pyrkivät 

hakemaan apua omaan johtamiseensa alati muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Yritysten ja valtiovallan välinen suhde muuttui 1960-luvulta vuosituhannen vaih-

teeseen tultaessa merkittävästi. 1960- ja vielä 1970-luvullakin valtiovalta ohjasi 

voimakkaasti elinkeinoelämän kehittymistä yritysomistusten, työlainsäädännön ja 

tulopolitiikan avulla.15 1980- ja 1990-luvuilla liberalistinen ajattelu valtasi alaa ja 

ryhdyttiin korostamaan markkinoiden ohjaavuutta tehokkuuden ja tuottavuuden 

lisäämiseksi.16 Muutosten myötä suomalaiset yritykset joutuivat aivan uudenlai-

seen tilanteeseen. Vuosikymmenien ajan sääntelytalous oli suojannut niitä ulko-

maista kilpailua vastaan ja tarvittaessa kilpailukykyä oli parannettu devalvaatioil-

la. Vuosituhannen lopussa sääntely oli purettu, rajat avattu vapaalle kaupalle ja 

pääomien siirroille ja mahdollisuudet valuuttakurssimuutoksiin menetetty. Suo-

malaiset yritykset ja niiden johtajat joutuivat kamppailemaan olemassaolostaan ja 

menestyksestä avoimilla markkinoilla.17 

 
 

                                                
13 Seeck 2008, 180. 
14 Vahtola 2003, 454–455. 
15 Hjerppe 1982, 412–413; Vahtola 2003, 398; Zettenberg & Tiitta 1992, 517. 
16 Pohjola 1996, 150–151. 
17 Seeck 2008, 224–225; Alasuutari 2004, 10. 
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Johtaminen ja johtajuus 
 

Laumasta organisaatioksi 

 
Termit johtaminen ja johtajuus ovat kaikille tuttuja. Ne tai niiden johdannaiset 

kuuluvat meidän jokapäiväiseen sanankäyttöömme. Termien sisällöt eivät kuiten-

kaan ole yksiselitteisiä ainakaan silloin, kun niiden merkitystä ruvetaan tarkem-

min analysoimaan käsiteltäessä esimerkiksi organisaatioiden johtamista, johtami-

sen tapaa ja sen vaikuttavuutta.  Vuosikymmenien aikana johtamisesta on laadittu 

lukuisia erilaisia teorioita ja oppeja. Niiden myötä myös käsitteistö on kasvanut. 

Puhutaan esimerkiksi tavoitejohtamisesta,18 tulosjohtamisesta19 ja visiojohtami-

sesta20. Näitä kaikkia erilaisia käsitteitä voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä 

ja tilanteissa ja kohdistaa erilaisiin tahoihin. Eri sovellutuksissa termien merkitys-

sisällöt vaihtelevat.  

Suomen kielessä johtamiskäsitteen kuvaamiseen on olemassa vain yksi termi, 

mikä osaltaan vaikuttaa siten, että termin merkitys voidaan ymmärtää eri tavoin. 

Englannin kielessä yritysjohtamisesta käytetään kahta verbiä manage21 ja lead22. 

Verbeistä johdettuja substantiiveja management ja leadership käytetään suomalai-

sessa yritys- ja johdonvalmennuksessa jonkin verran sellaisenaan. Tällöin mana-

gement voidaan käsittää johtamistavaksi, jossa johtaja ensisijaisesti keskittyy kä-

sittelemään asioita, joita organisaation tulee hoitaa. Leadership taas tarkoittaa sitä, 

että johtaja johtaa ihmisiä – alaisiaan – antamalla heidän vastuulleen organisaation 

asioiden hoitamisen. 

Kun tässä tutkielmassa käsitellään yritysten johtamista, puhutaan johtamisesta 

yleisellä tasolla eikä paneuduta tarkemmin erityisoppeihin, esimerkiksi markki-

noinnin johtamiseen, talouden johtamiseen tai työnjohtamiseen. Tutkielmassa 

esiintuodut johtamisparadigmat, -opit ja -teoriat on kehitetty tehostamaan organi-

saatioiden toimintaa. Koska organisaatioiden toimintakyky on täysin riippuvainen 

siinä mukana olevien yksilöiden toimista, johtamisoppien sanoma suuntautuu 

                                                
18 Näsi 1988, 111–113. 
19 Näsi 1988, 121–125. 
20 Kauppinen 1988, 254–255. 
21 Hurme & Pesonen 1990, 587. 
22 Hurme & Pesonen 1990, 547. 
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pääasiassa siihen, miten yritykset pitäisi organisoida niin, että yksilöt yhdessä 

muodostaisivat mahdollisimman tehokkaasti sovittuihin tavoitteisiin etenevän 

järjestelmän.  

Organisaatioiden rakentaminen ja niiden toiminnan suunnittelu, niiden johtaminen  

ja valvominen sekä toiminnasta vastaaminen ovat käytännössä sitä yritysjohtajan 

työtä,  josta laadittuja kirjoituksia tässä tutkielmassa käsitellään.  

 

 

Konsultit liikkeenjohdon kehittäjinä 
 

Nykyaikaisen liikkeenjohdonkonsultoinnin voidaan katsoa alkaneen 1800- ja 

1900-lukujen vaihteessa, jolloin Frederick W. Taylor nosti yritysten toiminnan 

tehostamisen yhdeksi yritysjohtajien tärkeimmistä tehtävistä. Erityisesti 1930-

luvulla liikkeenjohdon konsultoinniksi kutsuttu yritysjohtajien valmentaminen 

tehostui ja kehittyi. Suomeen toiminta ulottui 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla, 

jolloin yhteydet konsultoinnin ja korkeakoulujen antaman opetuksen välillä olivat 

tiiviit.23 Vähitellen yhteydet höltyivät, kun yhä enemmän maailmalla kehitettyjä 

johtamis- ja organisaatio-oppeja tuotiin Suomeen. Oppien tuojina, niiden levittäji-

nä ja kouluttajina toimivat juuri yrityskonsultit.24 

 

Konsultoinnin historiaa tutkineiden ANTTI AINAMON ja JANNE TIENARIN 

mukaan konsultit onnistuivat työssään hyvin. Osaksi juuri heidän ansiostaan 

Suomi onnistui monia muita maita paremmin tuloksin uudistumaan ja samalla 

parantamaan kansantalouden ja yritysten kilpailukykyä. Niin yritysten kuin koko 

yhteiskunnankin johtamismalli rakennettiin niin tehokkaaksi, että vuosituhannen  

vaihteessa Suomi oli Word Economic Forumin25 mukaan maailman kilpailukykyi-

sin maa.26 

 
                                                
23 Tienari & Ainamo, ”Liikkeenjohdon konsultoinnin nykykentästä ja historiasta Suomessa” (art). 
Työn Tuuli 1/2004. 
24 Ibidem. 
25 World Economic Forum, maailman talousjärjestö on riippumaton kansainvälinen järjestö, joka 
pyrkii kehittämään maailman taloutta muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia talousvai-
kuttajien, tutkijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kesken. World Economic Forum, elektr. 
dokumentti. 
26 Ainamo & Tienari 2002, 187–188.   
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Suomessa konsultoinnin vahvat vaikuttajat ja menetelmän kehittäjät olivat Rastor 

Oy:n toimitusjohtaja Leo Suurla ja Mec-Rastorin toimitusjohtaja Antero Kallio. 

Sodanjälkeisissä oloissa liikkeenjohdon konsultit pystyivät amerikkalaisten malli-

en pohjalta luomaan Suomeen tänne sopivan konsultointijärjestelmän, jonka avul-

la maailmalla kehittyneet opit ja tietous voitiin nopeasti saada myös suomalaisten 

yritysten käyttöön.27 Kun konsultointia edistämään perustettiin vuonna 1961 Liik-

keenjohdon Konsultit LJK ry, Suurla oli yksi yhdistyksen perustajista.28 Vielä 

1960-luku oli Suomessa  liikkeenjohdon konsultoinnin aloitteluaikaa, mutta 1970-

luvulla menetelmä tuli tunnetuksi ja sen käyttö yleistyi. Toiminnan merkitystä 

kuvaa se, että tasavallan presidentti myönsi Suurlalle ja Kalliolle professorin ar-

vonimen.29 

 

Rastor Oy:llä oli 1960-luvun alussa hyvin merkittävä asema Suomen konsultoin-

timarkkinoilla.30  Varmaan tämä tilanne vaikutti siihen, että yritys päätti perustaa 

1963 Kehittyvä liikkeenjohto -lehden, jonka avulla se saattoi tiedottaa uusista joh-

tamisopeista ja -menetelmistä.  Tiedottaminen oli tarpeen,  koska suomalaiset yri-

tysjohtajat suhtautuivat aluksi ulkopuoliseen konsultointiin varsin epäluuloisesti.31 

 

 

Yritysjohtajien kouluttaja Oy Rastor Ab 
 

Tässä työssä päälähteinä käyttämiäni lehtiä julkaiseva Teollisuuden Työteholiitto 

perustettiin vuonna 1942 Suomen Teollisuusliiton  aloitteesta ja yhteistyössä 

päämajan kanssa palvelemaan sotateollisuuden tuotannon lisäämispyrkimyksiä. 

Päätehtäväkseen Työteholiitto määritteli rationalisoinnin tunnetuksi tekemisen ja 

edistämisen.32 Työteholiiton lyhennetyksi nimeksi otettiin 1948 nimikilpailun 

jälkeen RASTOR. Nimen ydin on sanoissa rationalisointi (RA), standardisointi 

(ST) ja organisointi (OR). Vuonna 1950 liitto lopetti toimintansa ja luovutti omai-

                                                
27 Ainamo & Tienari 2002, 190–191.  
28 Ainamo & Tienari 2002, 191. 
29 Ainamo & Tienari 2002, 193.   
30 Tienari & Ainamo, ”Liikkeenjohdon konsultoinnin nykykentästä ja historiasta Suomessa” (art). 
Työn Tuuli 1/2004. 
31 Ibidem. 
32 Rastor, elektr. dokumentti. 
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suutensa ja velkansa, asiakkaansa ja henkilökuntansa perustettavalle uudelle osa-

keyhtiölle, Oy Rastor Ab:lle.33  

Rastorin omistajakunta koostui isosta joukosta suuria ja keskisuuria suomalaisia 

yrityksiä, jotka olivat kukin osakkaana pienellä pääomalla. Rastorin toimitusjohta-

jaksi kutsuttiin 28-vuotias diplomi-insinööri Leo Suurla, joka toimi tehtävässä 

vuoteen 1978 asti.34  

Työteholiitto/Rastor kasvatti toimintaansa ostamalla ja perustamalla uusia yritys-

valmennusta ja koulutusta harjoittavia yrityksiä. Vuonna 1947 se osti yhdessä 

Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton, Teollisuusliiton ja Työnantajain Keskuslii-

ton kanssa Oy Teknillisen Kirjeoppilaitos Tietomiehen. Oppilaitoksen tehtävänä 

oli teollisuuden alemman toimihenkilöstön peruskouluttaminen kotiopiskeluna.35 

 

Rakennuttajakonsultointiin erikoistuneen Terasto Oy:n Rastor perusti vuonna 

1963 ja liikkeenjohdon konsultointia antamaan se perusti yhdessä amerikkalaisen 

H.B. Maynard and Company Inc:n kanssa Oy Mec-Rastor Ab:n vuonna 1968. 

Markkinatutkimuksen yritys aloitti perustamalla Suomen Markkinatiedot Oy:n.36 

   

 Vuoden 1977 jälkeen erityisesti yrityskohtainen valmennustoiminta kasvoi 

 merkittävästi yhteistyössä amerikkalaisten Kepner Tregoe Inc.-, Wilson Learning 

Inc.- ja Xerox Learning Inc. -yhtiöiden kanssa. Myös julkaisutoiminta ja liikkeen-

johdon kirjallisuuden kustantaminen lisääntyivät huomattavasti 80-luvulla. Rastor 

julkaisi mm. Thomas Petersin ja Robert Watermanin maailmalla eniten myydyn 

liikkeenjohdon kirjan In Search for Execellence suomeksi.37 

  

1990-luvun puolivälissä Rastor perusti yhdessä amerikkalaisen Data Dimensions 

Internationalin kanssa Millennium Scandinavia Oy:n vuosituhannen vaihteessa 

uhkaavan Y2K-ongelman38 ratkaisemiseksi. Rastor konsultoi monia kotimaisia ja 

kansainvälisiä yrityksiä varautumaan tähän koko maailmaa koskettaneeseen ris-

                                                
33 Tienari & Ainamo, ”Liikkeenjohdon konsultoinnin nykykentästä ja historiasta Suomessa” (art). 
Työn Tuuli 1/2004. 
34 Ibidem. 
35 Rastor, elektr. dokumentti. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Y2K-ongelmalla tarkoitettiin vuosituhannen vaihteen tietotekniikalle mahdollisesti aiheuttamia 
ongelmia. Paakki 2001, 22–23. 
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kiin.39 

  
Rastorin omistuspohja muuttui vuoden 2004 alussa, kun hallituksen puheenjohtaja 

Juha Kurkinen hankki omistukseensa enemmistön Rastorin osakkeista ja Helsin-

gin kauppakamari tuli toiseksi suureksi omistajaksi. Rastor työllisti vuonna 2013 

yli 70 ihmistä. Helsingin lisäksi sillä on toimipaikat Oulussa, Kuopiossa ja Turus-

sa.40 

 
 

Tutkimustilanne ja tutkimustehtävä 
 

Tässä pro gradu –työssäni tutkin,  

 

1. Mitä yhden merkittävimmän suomalaisen yrityskouluttajan 

Oy Rastor Ab:n kaksi julkaisua Tehosta-

ja/Yritystalous/Tehokas Yritys/Yritystalous ja Kehittyvä Liik-

keenjohto/Kehittyvä Yritysjohto/Kehittyvä Yritys41 on kirjoit-

tanut suomalaisten yritysten johtamisesta ja johtamisopeista 

vuosina 1963–2000  

2. Ketkä johtamisesta kirjoittivat 

3. Miten kirjoitukset suhteutuvat toisaalta samanaikaiseen yh-

teiskunnalliseen kehitykseen ja toisaalta viiteen johtamisen 

perusparadigmaan 

4. Miten asioiden käsittely on mahdollisesti muuttunut tutki-

muskauden aikana.  

 

Niin yritysten johtamista kuin yhteiskunnallista kehitystäkin tänä aikana on luon-

nollisesti tutkittu runsaasti. Kuitenkaan historiallisesta näkökulmasta suomalaisen 

yritysjohtamisen kehitystä ja sen suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen ei ole 

kovin paljon käsitelty. Esimerkiksi Rastorista ei ole tehty historiikkia eikä sen 

toiminnasta ole tiettävästi olemassa yhtään tutkimusta.  

 

                                                
39 Rastor, elektr. dokumentti. 
40 Ibidem. 
41 Molempien lehtien nimet muuttuivat monta kertaa. 
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Valitsin pro gradu -aiheen ammattini perusteella. Olen työskennellyt yli 30 vuotta 

yritystoiminnan kehittämistehtävissä ensin mainostoimistossa ja sen jälkeen yri-

tysvalmentajana. Työssäni lukuisat eri johtamisopit ja niiden käytännön sovellu-

tukset ovat tulleet minulle tutuiksi. Olen myös osallistunut mittaviin johtamiskäy-

täntöjen tutkimusprojekteihin ja erilaisten valmennusmenetelmien kehittämiseen.  

 

Johtamisoppien ja -käytäntöjen vertailupohjaksi olen ottanut Hannele Seeckin 

vuonna 2008 julkaistun teoksen, Johtamisopit Suomessa, taylorismista innovaa-

tioteorioihin, esittelemät viisi maailmalla vallinnutta yritysjohtamisen peruspara-

digmaa. Kaikkia näitä paradigmoja on sovellettu Suomeen.42 Neljä ensimmäistä 

ovat tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteori-

at ja organisaatiokulttuuriteoriat. Teoksessaan Seeck kirjoittaa, että näitä neljää 

oppia pidetään muun muassa Stephen R. Barleyn ja  Gideon Kundan sekä Mauro 

F. Guillenin ja Eric Abrahamsonin tutkimusten perusteella 1900-luvun keskeisinä 

organisaatio- ja johtamisparadigmoina.43 Viidentenä paradigmana on uudempi, 

erityisesti 1990-luvulla paljon esillä ollut innovaatioparadigma.44  

 

Kuten Seeckin kirjassaan toteaa, yritysmaailmassa on esiintynyt runsaasti muita-

kin johtamisoppeja, esimerkiksi strateginen johtaminen, laatujohtaminen, henki-

löstöjohtaminen ja tietojohtaminen. Näiden lisäksi on käytössä runsaasti muita 

oppinimikkeitä, kuten esimerkiksi tavoitejohtaminen,45 tulosjohtaminen46 ja vi-

siojohtaminen.47 Nämä kaikki voidaan kuitenkin johtaa ominaisuuksiensa perus-

teella johonkin viiteen perusparadigmaan. Tällaisen paradigmavertailun otan työ-

höni mukaan sen vuoksi, että vertailun avulla voidaan paremmin havaita se kehi-

tys, mikä yritysten johtamisessa on tapahtunut. 

 

Tutkimukseni kolme päälukua olen määritellyt kronologisesti siten, että ensim-

mäinen luku käsittelee aikaa 1960-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin, toinen 

1970-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun ja kolmas aikaa siitä eteenpäin 2000-

luvun alkuun. Tutkimusajan alku määräytyi sen perusteella, että toinen päälähteis-

täni, Kehittyvä Liikkeenjohto perustettiin vuonna 1963. Samoihin aikoihin ryhdyt-

                                                
42 Seeck 2008, 70–76, 130–134, 182–184, 221–227, 262–267.  
43 Seeck 2008, esipuhe. 
44 Seeck 2008, 262. 
45 Näsi 1988, 111–113.  
46 Näsi 1988, 121–125. 
47 Kauppinen 1988, 254–255.  
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tiin myös jo pitempään ilmestyneessä Tehostajassa kirjoittamaan entistä huomat-

tavasti enemmän yritysten johtamiseen liittyvistä asioista. Tätä aikaisemmin Te-

hostajassa käsiteltiin enemmän työjohtamista kuin yritysjohtamista. Vuonna 1966 

yritysjohtamista käsiteltiin ensimmäisen kerran enemmän kuin työnjohtoa. Siitä 

lähtien vuoteen 2000 saakka yritysjohtamista käsitteleviä juttuja oli joka vuosi 

enemmän kuin muita johtamiskäsitteeseen sisältyviä, kuten työnjohtoa, henkilös-

töhallintoa tai strategiaa käsitteleviä juttuja.48 Toisessa päälähteessä, Kehittyvässä 

Liikkeenjohdossa, yritysjohtamista käsitteleviä artikkeleja oli koko lehden ilmes-

tymisajan enemmän kuin mihinkään muuhun luokkaan kuuluvia juttuja.49 

 

Tällaista aikajakoa kolmeen päälukuun pidän perusteltuna sen vuoksi, että lehtien 

aihevalinnoissa ja kirjoitusten sisällössä ja sävyssä on havaittavissa selviä eroja eri 

kausilla. Erot on johdettavissa yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa samaan aikaan 

tapahtuneesta kehityksestä. Ensimmäinen jakso oli erittäin intensiivistä teollista-

mispolitiikan, suuren yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja hyvinvointiyhteis-

kunnan rakentamisen aikaa, jolloin Suomeen oli kasvatettava runsaasti uusia yri-

tysjohtajia.50 Tänä aikana Rastorin lehdet korostavat hyvin voimakkaasti yhteisten 

ponnistusten merkitystä teollisuuden ja koko yhteiskunnan kehittämisessä.  

 

Toisella jaksolla Rastorin lehdet siirtyvät oman johtamisopastamisensa sijasta 

käsittelemään johtamisoppeja. Tämä on ymmärrettävää, koska tuolloin uusia op-

peja kehitettiin maailmalla nopeasti ja niitä tuotiin myös Suomeen.51 Opeille kat-

sottiin olevan tarvetta. Tuolloin elettiin jo hyvinvointiyhteiskunnassa,52 mutta ru-

vettiin siirtymään valtiovallan johtamasta suunnittelutaloudesta ja sääntelyajasta 

kohti vapaampaa kilpailutaloutta.53 Aika asetti uusia haasteita yritysjohtajille, sillä 

samaan aikaan, kun työntekijöiden asenteissa ansiotyön merkitys väheni suhteessa 

perhe-elämään ja vapaa-aikaan,54 kilpailu kiristyi sääntelyä purettaessa.55  

 

                                                
48 Liite 1. 
49 Liite 2. 
50 Möttönen 2012, 213. 
51 Tienari & Ainamo, ”Liikkeenjohdon konsultoinnin nykykentästä ja historiasta Suomessa” (art). 
Työn Tuuli 1/2004. 
52 Soikkanen 1998, 88. 
53 Alasuutari 2004, 10. 
54 Pärnänen & Okkonen 2009, 127. 
55 Alasuutari 2004, 10. 
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Kolmannella kaudella Rastor-julkaisujen markkinoimat johtamisopit korostivat 

aikaisempaa enemmän tehokkuutta, kansainvälisyyttä ja kilpailussa menestymisen 

merkitystä. Vaikka jatkuvana piirteenä koko tutkimuskauden ajan Rastorin lehtien 

kirjoituksissa voidaan pitää työyhteisöjen yhteishengen korostamista, 1990-luvun 

kovien oppien esittely pakostakin antaa kirjoituksille työtekijän näkökulmasta 

katsottuna entistä kylmemmän sävyn. Tuolloin uskottiin enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin uusliberalistisiin oppeihin ja kansallisen ohjauksen sijasta globalisoi-

tuminen ohjasi yhä enemmän elinkeinoelämän päätöksentekoa ja yritysjohtajien 

toimintaa.56  Mitään tarkkoja rajoja eri kausien välille ei kuitenkaan voi vetää, 

koska muutokset eivät ole tapahtuneet yhtäkkiä, vaan vähitellen.  

 

Tutkimuskausien jako noudattelee hyvin myös Suomen hallitusten tekemiä kasvu- 

ja rakennepoliittisia linjauksia. Asiaa tutkinut ja siitä väitöskirjan laatinut 

KAUKO MANNERMAA on jakanut vuosien 1960 – 1999 kasvu- ja rakennepoli-

tiikan kolmeen jaksoon: ohjailutalouden kauteen, jota harjoittivat vuosina 1960 – 

1977 toimineet hallitukset, siirtymäkauteen, jonka mukaista politiikkaa harjoitti-

vat 1977–1991 toimineet hallitukset ja kilpailutalouden kauteen, jonka mukaista 

politiikkaa ovat harjoittaneet vuoden 1991 jälkeen toimineet hallitukset.57 

 

Päälukujen alaluvut määräytyvät siten, että ensimmäinen luku kuvaa niitä kysei-

sen ajan yhteiskunnallisia, teollisuus-, yritys- ja kauppapoliittisia sekä työmarkki-

napoliittisia tapahtumia, joiden vaikutuspiirissä yritysjohtajat joutuivat toimimaan. 

Muut luvut on koostettu teemoittain tuon ajan päälähteiden kirjoituksista. Päälu-

vun viimeisissä alaluvuissa verrataan tarkemmin kauden kirjoituksia johtamispa-

radigmoihin.  

 

 

Lähteet ja tutkimusmenetelmät 
 

Päälähteinä työssäni käytän Oy Rastor Ab:n julkaisemaa kahta lehteä: Tehosta-

ja/Yritystalous/Tehokas Yritys/Yritystalous ja  

                                                
56 Alasuutari 1996, 104–115.  
57 Mannermaa 2007, 318. 
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Kehittyvä Liikkeenjohto/Kehittyvä Yritysjohto/Kehittyvä Yritys.58  

 

Tehostaja perustettiin 1940-luvulla. Perustamisen syistä ei ollut saatavissa tietoa, 

mutta Rastorin tilivuoden 1973–1974 vuosikertomuksessa todetaan, että tuolloin 

jo nimensä muuttaneen lehden ”kunkin numeron sisältö on kuitenkin edelleen 

asiaa, jonka tarkoituksena on ollut palvella maamme yritystoimintaa ja sen johta-

mistoimen informointia”. Samassa yhteydessä sisällön kerrotaan entistä enemmän 

ottavan kantaa talouspoliittisiin tapahtumiin.59 

 

Tehostajan nimi muutettiin vuonna 1967 Yritystaloudeksi. Vuonna 1975 lehden 

nimeksi tuli Tehokas yritys, mutta vuonna 1981 nimi muuttui takaisin Yritystalou-

deksi. Vuonna 1974 lehden levikki oli 5 136 kappaletta.60 Lähes 40 vuoden aikana 

lehdellä ehti olla monta päätoimittajaa. Vuodesta 1963 vuoteen 1968 päätoimitta-

jana oli E.J. Lampen, sen jälkeen vuoteen 1974 K. Meriläinen, sitten vuoteen 

1978 Kyösti Kovanen, vuoteen 1984 Jussi Sipilä, vuoden 1990 loppuun Voitto 

Tulonen, vuoteen 1998 Anneli Puukari ja sen jälkeen Liisa Kokko.61  

 

Kehittyvä liikkeenjohto perustettiin 1963. Lehden sisältö koostui pääasiassa ulko-

maisten ammattilehtien referaateista. Ensimmäisessä numerossa päätoimittaja L.I. 

Suurla sanoo, että lehti on tarkoitettu erityisesti ylimmälle liikkeenjohdolle.62 Re-

feroinnin kohteena oli noin 50 johtavaa ulkomaista management-julkaisua.63 

Vuonna 1971 lehden nimeksi muutettiin Kehittyvä yritysjohto64 ja vuonna 1981 

Kehittyvä yritys65. Vuonna 1974 lehden levikki oli 3 535 kpl.66 Muilta vuosilta 

levikkitietoja ei ollut saatavilla. Lehti ilmestyi vuoteen 1994 saakka. Myös Kehit-

tyvän Yrityksen päätoimittaja ehti vaihtua monta kertaa. Lehden perustamisesta 

vuoteen 1970 päätoimittajan tehtäviä hoiti L. I. Suurla. Hänen jälkeensä päätoi-

mittajaksi tuli Kyösti Kovanen, joka hoiti tehtävää vuoteen 1974, jonka jälkeen 

toimeen palasi L.I. Suurla. Hänen jälkeensä tehtävää hoiti Jussi Sipilä vuosina 

                                                
58 Molempien lehtien nimet muuttuivat useamman kerran. 
59 Oy Rastor Ab:n vuosikertomus 1973–1974.  
60 Oy Rastor Ab:n vuosikertomus 1974–1975.  
61 Tehostaja/Yritystalous/Tehokas yritys/Yritystalous 1963–2000.  
62 L.I. Suurla, ”Kehittyvä liikkeenjohto”. Kehittyvä Liikkeenjohto 1/1963. 
63 Tehostaja 1/1963. 
64 Kehittyvä yritysjohto 1/1971. 
65 Kehittyvä yritys 1/1981. 
66 Oy Rastor Ab:n vuosikertomus 1974–1975.  
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1981–1984, sen jälkeen Voitto Tulonen vuoteen 1990  ja loppuajan, vuoteen 1994 

Anneli Puukari.67  

 

Vuosien 1977–1978  vuosikertomuksen mukaan Rastor-julkaisujen ”tehtävä on 

sikäli merkityksellinen, että ne tarjoavat keskitetysti yritysten henkilöstölle tietoa 

nimenomaan johtamisen ammatin kehittämisestä”. Tehokkaan yrityksen perussi-

sällöksi kustantaja ilmoitti johtamistoimen, liiketoiminnan suunnittelun, tuote-

suunnittelun, markkinoinnin, investointien, tuotantotoimintojen, materiaalitoimin-

tojen, rahoitusasioiden, laskentatoimen, hallinnon, henkilöstöasioiden sekä sys-

teemien ja menetelmien käsittelemisen.68 

 

Rastorin lehdistä vain Tehostajassa oli varsinainen pääkirjoitus, muissa lehdissä 

vain satunnaisesti pääkirjoitukseen verrattava artikkeli, joten lehtien kantaa oman 

aihepiirinsä asioihin tulee päätellä siitä, miten ne ovat valinneet artikkelien kirjoit-

tajat ja aiheet ja kuinka paljon kunkin aihepiirin asioita käsitellään. Rastorin omis-

tajina ja päättävien elimien jäseninä on aina ollut työnantajia tai työnantajien jär-

jestöjä69, joten asioita luonnollisesti käsitellään siitä näkökulmasta.  

 

Vertailumateriaalina käytän Suomen Työnantajain Keskusliiton, STK:n  julkaise-

maa Työnantaja-lehteä, Suomen Ammattijärjestöjen Keskusjärjestön, SAK:n jul-

kaisemaa Palkkatyöläinen-lehteä ja Kustannus Oy Faktumin vuonna 1991 perus-

tamaa Fakta-lehteä. Kaikki nämä lehdet käsittelevät suomalaista yritystoimintaa, 

mutta näkökulmat ovat hyvin erilaisia. Työantaja ja Palkkatyöläinen puolustavat 

omien intressiryhmiensä etuja ja hyökkäävät joskus kiivaastikin toisiensa tausta-

ryhmiä vastaan.  

 

Palkkatyöläisen ensimmäinen numero ilmestyi 29.11.1929. Lehti ilmestyi kuu-

kausittain Suomen Ammattijärjestön, SAJ:n kustantamana. Kun Suomen Ammat-

tiliittojen keskusjärjestö, SAK perustettiin vuonna 1930 lehdestä tuli sen pää-

äänenkannattaja. Lehden levikki kasvoi SAK:n liittojen jäsenmäärän kasvun myö-

tä ja saavutti ennätyksensä 1946, jolloin levikki saavutti ennätyksensä, 230 000 

kappaletta. Vuonna 1970 levikki oli 100 000 kappaletta.70 

                                                
67 Kehittyvä liikkeenjohto/Kehittyvä yritysjohto/Kehittyvä yritys 1963–1994.  
68 Oy Rastor Ab:n vuosikertomus 1977–1978.  
69 Rastor, elektr. dokumentti. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1965, 1975, 1985, 1995. 
70 Eero Kosonen, ”Palkkatyöläisen historia” (juttusarja). Palkkatyöläinen 1–7/1999. 
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Työantaja-Arbetsgifvaren alkoi ilmestyä kesäkuussa 1907 Suomen Työantajain 

Keskusliiton, STK:n edeltäjän Suomen Yleisen Työantajaliiton tiedotuslehtenä. 

Vuonna 1919 Työnantajan tilalle tuli Teollisuuslehti ja ruotsinkielinen osa Ar-

betsgifvaren korvattiin Industritidningenillä. Lehdet ilmestyivät kerran kuukau-

dessa. Teollisuuslehden painos oli 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa noin 7 000 

kappaletta. Levikistä kaksi kolmannesta meni jäsenyrityksille.71 Vuoden 1967 

lopussa perustettiin uusi Työnantaja-Arbetsgivaren, joka ilmestyi ensin kahden 

viikon ja sitten viikon välein.72 

 

Fakta alkoi ilmestyä vuoden 1981 alussa ja se on siitä lähtien ilmestynyt kerran 

kuukaudessa. Ensimmäisessä numerossa päätoimittaja Eero Sauri kuvaa lehteä 

näin:  

 

Teemme lehteä suomalaiselle liikkeenjohtajalle ja valitsemme 

sivuille aineistoa, joka kulloinkin on tärkeätä ja hyödyllistä 

suomalaiselle talouselämän ja teollisuuden johtoon kuuluvalle.73 

 

Käytän tutkimuksessani kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kuvaan ja käsittelen 

päälähteiden johtamisesta kertovia kirjoituksia ja vertaan niitä senaikaiseen yh-

teiskunnalliseen ja yrityspoliittiseen tilanteeseen sekä viiteen tämän tutkielman 

johdannossa esiteltyyn johtamisparadigmaan.  

 

 

Johtamisparadigmat 
 

Tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi 
 

Tieteellisen liikkeenjohdon eli taylorismin nimellä tunnetun opin kehitti  amerik-

kalainen Frederick Winslow Taylor (1856–1915).  Tavoitteena oli rationalisoida 

työtä tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Paradigmassaan Taylor halusi 

määritellä ne periaatteet, säännöt ja menettelytavat, joista muodostuu tieteellisesti 

perusteltavissa oleva menetelmä johtaa yrityksen tuotantoa. Hän halusi päästä 
                                                
71 Mansner 1990, 237–239. 
72 Mansner 1990, 239–240. 
73 ”Tämä on suomalainen ja kansainvälinen fakta”. Fakta 1/1981. 
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eroon monista kokemuksen mukanaan tuomista menettelytavoista, jotka saattoivat 

olla kokonaisuuden kannalta aikaavieviä ja tehottomia, mutta joita itse työtä teke-

vät eivät välttämättä sellaisiksi mieltäneet.74 Tieteellisen liikkeenjohdon periaat-

teet Taylor määritteli seuraavasti: 

 

1. Tieto korvaa työntekijän henkilökohtaiset käsitykset 

2. Työntekijät valitaan ja heitä opetetaan ja koulutetaan tieteeseen perustuvan 

tiedon mukaan sen sijaan, että heidän sallittaisiin itse päättää asioista ja 

kehittyä sattumanvaraisesti. 

3. Johto ja työntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tutkimustietoon pe-

rustuvien tieteellisten lakien mukaisesti.75 

 

Käytännössä periaatteet näkyivät siten, että toiminnan suunnittelu ja päätöksente-

ko erotettiin itse tekemisestä. Työ jakautui johtajien suunnitteluun ja valvontaan ja 

työntekijöiden toteutukseen. Myös varsinainen tuotantotyö jakautui edelleen tar-

kasti määriteltyihin osiin. Jokaiseen kokonaisprosessiin kuuluvaan osasuorituk-

seen koulutettiin ja erikoistettiin omat työntekijät. Heidän työmenetelmänsä ja 

työvälineensä standardoitiin mahdollisimman pitkälle. Menetelmään sisältyi myös 

suorituspalkkaus, jonka tarkoituksena oli tehdä työntekijälle mahdollisimman sel-

väksi hänen työnsä ja siitä maksetun palkan suhde.76 

 

Suomessa  tieteellisen liikkeenjohdon tekniikoita alettiin opettaa ja soveltaa mer-

kittävästi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sotakorvausteollisuus ja säännöste-

lyn aika ohjasivat kansatalouden rakennetta ja vaikuttivat myös johtamisoppien 

soveltamiseen, koska pakkotilanteessa rationalisointia oli toteutettava mahdolli-

simman nopeasti77. 

 

 
 

 

                                                
74 Seeck 2008, 51. 
75 Ibidem. 
76 Seeck 2008, 53–54.  
77 Seeck 2008, 73–74.  
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Ihmissuhdekoulukunta 
 
Ihmissuhdekoulukunta syntyi 1920-luvulla Yhdysvalloissa ja Englannissa. Kou-

lukunnan syntyyn vaikuttivat yhteiskunnassa tapahtuneet asennemuutokset. Nyt 

haluttiin kiinnittää enemmän huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, lomiin, työ-

terveydenhuoltoon ja eläketurvaan. Erityisesti 1929 pörssiromahduksesta alka-

neen laman aikana ja sen jälkeen tunnustettiin Yhdysvalloissakin yhteiskunnan 

entistä suurempi vastuu talouselämässä. Tämä puolestaan loi pohjaa työntekijöi-

den aseman parantamiselle.78 

 

Ihmissuhdekoulukunta protestoi taylorismin tapaa pilkkoa työ pieniin osiin ja 

pyrki päinvastaiseen suuntaan, monipuolistamaan yksittäisten työntekijöiden 

työnkuvaa ja kierrättämään työtehtäviä. Tavoitteena oli päästä eroon liian yksi-

toikkoisesta työstä ja samalla vähentää poissaoloja, työntekijöiden vaihtuvuutta ja 

työpaikan konflikteja sekä lisätä työmoraalia ja vastuullisuutta. Työntekijän mie-

lipiteet haluttiin nyt ottaa huomioon entistä enemmän järjestämällä työpaikoilla 

haastatteluja, kyselyjä, ryhmäkeskusteluja ja työnohjausta. Johtajien  yhdeksi tär-

keäksi tehtäväksi ihmissuhdekoulukunta näki yhteistyön ja vuorovaikutuksen li-

säämisen työpaikoilla.79  

 

Ihmissuhdeparadigman leviämistä Suomeen hidasti se, että erillisiä henkilöstön 

hyvinvointia parantavia toimia ei kaivattu, koska talouskasvu ja hyvinvoinnin 

lisääntyminen pitivät yllä työmotivaatiota. 1960-luvulla alettiin kuitenkin kiinnos-

tua entistä enemmän työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista fyysisen kunnon 

lisäksi ja ihmissuhdekoulukunnan opit alkoivat näkyä työelämässä.80 

 

 

Rakenneanalyyttinen paradigma 

 
Rakenneanalyyttinen paradigma syntyi Yhdysvalloissa 1950- ja 1960-luvuilla. 

Amerikkalaista liike-elämää hallitsivat tuolloin suuret, byrokratisoituneet globaa-

                                                
78 Seeck 2008, 106. 
79 Seeck 2008, 104–105. 
80 Seeck 2008, 136–137. 
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leilla markkinoilla toimivat yritykset. Kehitys pohjautui toisen maailmansodan 

aikana ja sen jälkeen kehitettyyn teknologiaan ja erityisesti tietokoneiden käyt-

töönottoon. Rakenneanalyysi sisältää monia eri suuntauksia, mutta yhteistä kaikil-

le on rationaalinen lähestymistapa organisaatioon. Organisaatio mielletään  järjes-

telmäksi ja työntekijä yhdeksi järjestelmän osatekijäksi.81 

 

Aikaisemmin syntyneet paradigmat taylorismi ja ihmissuhdekoulukunta keskittyi-

vät ensisijaisesti tehostamaan tuotantoa ja hoitamaan työntekijöiden ja työnantaji-

en välisiä konflikteja. Rakenneanalyyttinen toiminta painottui tutkimaan suurten 

yritysten toimintaa kokonaisuutena. Sitä, miten toiminta organisoidaan ja miten 

sitä kontrolloidaan yrityksissä, jotka koostuvat lukuisista erilaisista ja eri toimin-

toihin keskittyvistä osastoista. Rakenneanalyysi sai paljon vaikutteita samoihin 

aikoihin kehittyneeltä järjestelmäteorialta, jonka yhtenä periaatteena oli vanha 

länsimaisessa filosofiassa tunnettu sanonta: ”Kokonaisuus on enemmän kuin osi-

ensa summa.”82 

 

Ensimmäiset merkit rakenneanalyyttisestä paradigmasta näkyivät Suomessa jo 

1950-luvulla, mutta varsinaisesti oppi oli voimissaan 1960-, 1970- ja 1980-

luvuilla. Näillä vuosikymmenillä siitä kirjoitettiin yleislehdissä enemmän kuin 

muista paradigmoista. Yritysten toiminnassa oppi näkyi mm. siten, että toiminnas-

ta pyrittiin karsimaan vähemmän tärkeitä alueita pois ja keskittymään tehokkuu-

den kannalta oleellisiin asioihin.83 

 

 

Organisaatiokulttuuriteoriat 
 

Organisaatiokulttuurin paradigma syntyi 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Uutta 

ajattelua tarvittiin, koska maailmanlaajuinen kilpailu oli nopeasti kiristymässä ja 

työyhteisöjen oli muututtava entistä joustavammiksi, luovemmiksi ja työntekijää 

motivoivammiksi. Kun perinteiset teollisuudenalat taantuivat ja palvelusektori 

kehittyi, niin ammatillisesti koulutettujen työntekijöiden määrä lisääntyi ja heidän 

identifioituivat enemmänkin omaan ammattiryhmäänsä kuin yritykseensä.  

                                                
81 Seeck 2008, 155–157. 
82 Ibidem. 
83 Seeck 2008,182–183. 
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Kulttuuriparadigman lähtökohtana on, että jokaisella organisaatiolla on oma kult-

tuurinsa, joka määrää, miten organisaatiossa toimitaan ja ajatellaan. Amerikkalai-

nen tutkimusprofessori Gareth Morgan on luonnehtinut kulttuuria tavaksi rakentaa 

yhteistä todellisuutta, jonka ansiosta ihmiset voivat ymmärtää samalla tavalla ta-

pahtumia, tilanteita, tekoja ja sanomisia. Yhteiseksi koetun kulttuurin uskottiin 

olevan sellaisen tekijän, joka sitoo työntekijät entistä paremmin yritykseen ja mo-

tivoi heitä toimimaan sen tavoitteiden hyväksi.84 

 

Organisaatiokulttuuriparadigmasta ryhdyttiin kirjoittamaan suomalaisissa lehdissä 

1970-luvulla. 1980-luvulla keskustelu lisääntyi ja oli huipussaan seuraavalla vuo-

sikymmenellä. Suomalainen teollisuus joutui todelliseen kansainväliseen kilpa-

luun vasta 1990-luvulla. Tämä ilmeisesti vaikutti siihen, että nimenomaan vienti-

teollisuus haki uusia menestyslääkkeitä kulttuuriparadigmasta.85 

 

 

Innovaatioparadigma 
 

Innovatiivisen toiminnan merkitys yritysten kilpailukykyä kehittävänä ja varmis-

tavana tekijänä on kasvanut teknologian nopean kehityksen myötä. Innovaatioilla 

pyritään vastaamaan jatkuvaan uudistumistarpeeseen. Tuotteet vanhenevat entistä 

nopeammin, niitä voidaan entistä helpommin valmistaa eri puolilla maailmaa ja 

toimittaa nopeasti kaukanakin oleville asiakkaille. Niinpä innovaatioteorioille 

onkin ominaista se, että ne eivät tarjoa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan ratkaisuja hae-

taan jatkuvasti muuttuvan tarpeen mukaan. Innovaatioteorioissa työntekijät näh-

dään yksilöinä, joilla on tarve oppia ja kehittyä pysyäkseen ajan tasalla ja turva-

takseen oman asemansa työmarkkinoilla.86 

 

Innovaatioparadigmaa voidaan kuvata sanoilla ainutlaatuisuus, uutuus, muutos, 

joustavuus ja luovuus. Keskeistä on uudenlaisen ajattelun ja toimintatapojen ko-

rostaminen. Asiakkaita ja yrityskumppaneita otetaan yhä enemmän mukaan toi-

                                                
84 Seeck 2008, 203. 
85 Seeck 2008, 224–225. 
86 Seeck 2008, 243. 
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minnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Avoimuus uusille ideoille ja niiden nope-

alle toteuttamiselle korostuu.87 

 

Innovaatioteorioiden vaikutus näkyi suomalaisissa lehdissä jo 1960-luvulla, mutta 

eniten ne olivat esillä 1990- ja 2000-luvuilla. Tämä selittyy siten, että uusia tuot-

teita kehiteltiin tuolloin paljon entistä nopeammin. Samoin tuotteet vanhenivat 

nopeammin ja uusi tieto ja uudet innovaatiot piti saada mahdollisimman nopeasti 

käyttöön.88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Seeck 2008, 244. 
88 Seeck 2008, 262–263. 
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1. Teollista Suomea ja hyvinvointiyhteiskuntaa  

    rakentamassa 

 

1.1. Muutosta, muuttamista, kamppailua ja sovittelua 

 
Koko 1960-luvun suomalaiset kamppailivat kovasti supistaakseen elintasokilvan 

etumatkaa muihin länsimaihin ja rakentaakseen maastaan pohjoismaisen hyvin-

vointivaltion. Teollisuuden tuottavuutta pyrittiin nostamaan ja siinä onnistuttiin-

kin. Pääasiassa tehostuminen johtui siitä, että teollisuus koneistui ja pienestä käsi-

työvaltaisesta teollisuudesta siirryttiin suurempiin yksikköihin.89  

 

1940-luvulla maailmalla oli alkanut kehittyä niin sanottu  kansallisen kilpailuky-

vyn teoria, joka korosti kansakunnan omien resurssien tärkeyttä talouden raken-

tamisessa.90 Myös Suomessa omaksuttiin kilpailukyvyn idea, joka oli keskeinen 

elementti toisen maailmansodan jälkeisessä, vahvasti investointipainotteisessa 

talouspolitiikassa.91 Yksityistä ja julkista kulutusta rajoitettiin, jotta suuremmat 

investoinnit olisivat mahdollisia. Uskottiin, että maa tarvitsi kurinalaisen kasvu-

strategian saavuttaakseen muut.92 Tämän ajattelutavan toi Urho Kekkonen esiin 

vuonna 1952 ilmestyneessä kirjassaan ”Onko maallamme malttia vaurastua?” 

Kekkonen esitteli kirjassaan investointiohjelman, jota hän piti niin kommunistisen 

kuin kapitalistisenkin maailman avaimena taloudellisen nousun aikaansaamises-

sa.93 Käytännössä Kekkosen esittelemä investointioppi toteutui esimerkiksi valti-

onyhtiöiden perustamisena aloille, joille ei ollut riittävästi yksityistä pääomaa.94  

 
1960-luku ja 1970-luvun alku olivat Suomessa yhteiskunnallisen liikehdinnän ja 

muutosten aikaa. Vuonna 1960 säädettiin uusi vuosilomalaki, 1961 uudet työelä-

kelait, 1960 ja 1963 uudet työllisyyslait ja vuonna 1965 työaikalaki, jonka mukai-

sesti siirryttiin 5-päiväiseen ja 40-tuntiseen työviikkoon.95 Maataloudesta muutti 

                                                
89 Hjerppe 1982, 410–411. 
90 Hämäläinen 2003, 122. 
91 Böckerman & Kiander 2006, 135–151. 
92 Böckerman & Kiander 2006, 142. 
93 Kekkonen 1952, 60. 
94 Jääskeläinen 2001, 17. 
95 Vahtola 2003, 398. 
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vuosikymmenen aikana noin 600 000 ihmistä muihin elinkeinoihin96, vasemmisto 

sai eduskuntaenemmistön vuoden 1966 vaaleissa ja vuosikymmenen lopulla 

Veikko Vennamon perustama Maaseudun puolue nousi keskisuureksi puolueeksi 

ja sai vuoden 1970 vaaleissa 18 kansanedustajaa.97  

 

1960-luvun puolivälin nopea inflaatio ja EFTA-sopimuksen mukaiset tullien alen-

nukset aiheuttivat suuren maksutaseen alijäämän. Vuonna 1967  taloudellinen 

tilanne kärjistyi edelleen kansainvälisen taantuman vaikeuttaessa vientiä.98 Suo-

men pankki joutuikin devalvoimaan markan 31 prosentilla. Devalvaatio auttoi 

vientiyrityksiä, mutta kallisti tuontia ja elinkustannuksia, minkä kompensoimisek-

si työntekijät vaativat palkankorotuksia.99  

 

Ammattiyhdistysliikkeen asema työmarkkinoilla vahvistui merkittävästi samaan 

aikaan, koska vuodesta 1969 lähtien työantajat ryhtyivät keräämään palkanmak-

sun yhteydessä työntekijöiden ammattiyhdistysjäsenmaksut, mikä johti järjestäy-

tymisen nopeaan kasvuun.100  Työntekijöiden neuvotteluasemaa vahvisti myös se, 

että SAK saatiin eheytetyksi vuonna 1969.101 1970-luvun alussa kehitettiin edel-

leen aikaisemmin laadittuja työeläkelakeja, laadittiin vähimmäispalkkalaki ja työ-

suojelulakeja.102  

 

Vuonna 1971 ensimmäinen öljykriisi suisti talouden alamäkeen ja presidentti 

Kekkonen sai aikaan UKK-sopimuksena tunnetun tulosopimuksen, johon kuiten-

kaan metalliliitto ei lähtenyt mukaan, vaan aloitti pitkän lakon. Vuoden lopulla 

Kekkonen hajotti eduskunnan ja uudet vaalit järjestettiin vuoden 1972 tammi-

kuussa.103 Poliittista kuohuntaa aiheuttivat tuolloin myös epäonnistunut 

NORDEK-hanke104 ja neuvottelut EEC-vapaakauppasopimuksesta, joita molem-

pia osa vasemmistosta vastusti.105 

 

                                                
96 Soikkanen 2002, 86–87. 
97 Vahtola 2003, 399–403. 
98 Pihkala 2001, 207. 
99 Zettenberg & Tiitta 1992, 517. 
100 Zettenberg & Tiitta 1992, 517; Pihkala & Soikkanen 1982, 366 – 367. 
101 Pihkala & Soikkanen 1982, 367. 
102 Pihkala & Soikkanen 1982, 369. 
103 Vahtola 2003, 403–404. 
104 Pohjoismainen tulliliittohanke, jota Tanska esitti vuonna 1968. Pihkala 2001, 208. 
105 Pihkala 2001, 208–217. 
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Vaikka tämä aika olikin poliittisen kuohunnan kautta, myös kansallista yhtenäi-

syyttä pyrittiin kohottamaan. 4.2.1967 presidentti piti niin sanotun Ostrobotnian 

puheen, jossa hän puolusti kommunistien mukaan ottamista maan hallintoon:  

 

Yhteiskuntamme rauhallisen kehityksen kannalta on tärkeää, että 

meillä hyväksytään kansandemokraattien periaatteellinen oikeus 

olla hallituksesta käsin tasaveroisina muiden kanssa vaikuttamas-

sa valtakunnan asioiden kulkuun.106 

 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli asettanut tavoitteekseen hyvinvointiyh-

teiskunnan rakentamisen.107 Professori HANNU SOIKKASEN mukaan tavoit-

teessa onnistuttiin ja 1970-luvun alkupuolella Suomea voitiin jo pitää hyvinvoin-

tivaltiona.108 

 

 

1.2. Johtajan tehtävä 

 

1.2.1 Johtamisella parempiin päiviin 
 

Nyt juuri tarvitaan niin talouselämämme järjestöissä kuin yksityi-

sissä yrityksissä ja julkisessa elämässä johtajia, jotka yhdistävät 

itsessään johtamisen ammattitaidon ja mukaansatempaavan, vä-

rikkään persoonallisuuden.109 

 

Tehostajan päätoimittaja Erkki J. Lampen on antanut vuoden 1966 Tehostajan 

ensimmäisen numeron pääkirjoitukselle otsikon. ”Tarvitsemme johtajia”. Vaati-

mus kertoo Suomen  juuri tuolloin läpikäymästä erittäin nopeasta rakennemuutok-

sesta. Maataloudesta toimeentulonsa saavien määrä väheni nopeasti, teollisuuden 

osuus ei vastaavana aikana noussut kovin paljon, mutta palveluala niin julkisella 

                                                
106 Zettenberg & Tiitta 1992, 516. 
107 Kettunen 2003, 185. 
108 Soikkanen 1998, 88. 
109 Erkki J Lampén, ”Tarvitsemme johtajia”. Tehostaja 1/1966. 
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kuin yksityiselläkin sektorilla kasvoi nopeasti.110 Yritysten määrän lisääntyessä, 

puute osaavista ja kokeneista johtajista oli luonnollisesti suuri. 

 

Talouselämän vaikuttajan – sittemmin  Itsenäisyyden juhlarahaston yliasiamiehen 

– professori Carl Erik Carlsonin mukaan todellisen ammattitaidon ja eri alojen 

käytännöllisen kokemuksen nostaminen suurten teollisuusmaiden tasolle on tärke-

ämpi tehtävä kuin mikään muu, jos haluamme kehittyä ja vaurastua.111 Yritysjoh-

tamisen tärkeys näkyi selvästi Tehostaja/Yritystalous-lehdessä muun muassa siten, 

että vuodesta 1963 lähtien johtajuuden käsittely ja ennen muuta oikeanlaisen joh-

tajuuden arviointi lisääntyivät huomattavasti.112 Myös vuonna 1963 perustetussa 

Kehittyvä yritys -lehdessä yritysjohtamisesta kirjoitettiin alusta asti erittäin pal-

jon.113 

 

Rastor-julkaisut eivät olleet ainoita, jotka olivat huolissaan yritysjohtajien puut-

teesta ja koulutustarpeesta. Vaikka 1960-luvulla asiaan kiinnitettiin huomiota ja 

tilanne parani,114 vielä 1970 Suomen Työnantajain Keskusliiton, STK:n lehti 

Työnantaja kirjoitti, että tuottavuuden parantamiseen tähtäävä koulutustoiminta 

on osoittautunut niin tärkeäksi, että Johtamistaidon opisto, JTO ei ole pystynyt 

läheskään tyydyttämään tarvetta.115 

 

 

1.2.2. Johtajaksi kasvaminen 
 

Niin paradoksaaliselta kuin se ehkä spesialisoituvassa yhteis-

kunnassa tuntuukin, liikkeenjohtajalta vaaditaan entistä suu-

remmassa mitassa laajaa yleissivistystä ja humaanista näkemys-

tä.116 

 

Kehittyvän liikkeenjohdon vuoden 1963 toisen numeron pääkirjoitussivulla vuori-

neuvos Erkki Partanen kirjoittaa, että Suomessa on viime vuosikymmeninä liik-

                                                
110 Soikkanen 1998, 86–87. 
111 C E Carlson, ”Mitä on olla toimitusjohtaja” (art). Tehostaja 3/1966. 
112 Liite 1. 
113 Liite 2. 
114 Möttönen 2012, 203. 
115 Työnantaja 7/1970. 
116 Erkki Partanen, ”Liikkeenjohto ammattina” (art). Kehittyvä Liikkeenjohto 2/1963. 
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keenjohtoon usein tullut henkilö sukunsa tai osakkeenomistuksensa perusteella. 

Talouselämän kasvu on kuitenkin lisännyt liikkeenjohtajien tarvetta. Partanen 

pohtii, miten liikkeenjohtajaksi kasvetaan. Hän tulee siihen tulokseen, että johtajat 

tarvitsevat yhä enemmän yleistietoutta.  Mielipidettään hän perustelee siten, että 

yritykset joutuvat yhä useammin kosketuksiin yhteiskunnan mitä erilaisimpien 

toimintojen kanssa. Tämän vuoksi liikkeenjohtajan toimikenttä jatkuvasti laajenee 

ja monipuolistuu.117 

 

Kehittyvä liikkeenjohto julkaisee vuoden numerossa 6/1963 Sales Managementin 

artikkelin ”Mitä on johtajuus”. Artikkelissa pohditaan voiko johtajaksi oppia vai 

onko johtajuus synnynnäinen lahja. Artikkelin mukaan sotamarsalkka Montgome-

ry on kertonut oppineensa uransa aikana, että vaikka monilla ihmisillä on synnyn-

näisiä johtajanominaisuuksia ja toisilla niitä ei ole lainkaan niin johtajuutta kui-

tenkin edistää huomattavasti oikea valmennus. Johtajan ensimmäisenä tunnus-

merkkinä pidetään ehdotonta ja syvää vilpittömyyttä. Vilpittömyyteen kuuluu 

epäitsekkyys, mikä merkitsee sitä, että hänen on ajateltava palveltavaa asiaa 

enemmän kuin itseään. Tämä taas tarkoittaa sitä, että johtajan on oltava aidosti 

kiinnostunut ihmisistä ja tunnettava heitä, koska juuri hehän ovat se materiaali, 

jota hän työssään käyttää.118 

 

Kehittyvän yritysjohdon numerossa 2/1971 pohditaan, onko johtajuus taidetta. 

Artikkelin mukaan johtajuuden tavoitteena on saada ihmiset tekemään tiettyjä 

asioita. Jotta tässä onnistuttaisiin, johtajan on kirjoittajan mielestä meneteltävä 

taiteilijan tavoin. Hänen on käytettävä sanoja, kuvia ja ääntä muodostamaan men-

taalisia kuvia, jotka saavat aikaan toiminnan. Johtajan on nähtävä edessään ne 

asiat ja tulokset, jotka hän haluaa hoitaa ja saada aikaan. Sen jälkeen hänen on 

välitettävä asia alaisilleen. Hänen on keskityttävä luomaan teos, joka saa heissä 

aikaan samanlaisen henkisen kuvan kuin hänessä itsessään.119 

 

Lehden seuraavassa numerossa jatketaan johtajuuden käsittelyä. Harward Bu-

siness Reviewin vuoden 1971 tammi-helmikuulta lainatussa artikkelissa J Sterling 

Livingston pohtii hieman negatiivisesti, että vaikka johtajaksi ei synnytäkään, on 

hyvin vähän ihmisiä, jotka koskaan kehittyvät tehokkaiksi johtajiksi. Johtajaksi 
                                                
117 Erkki Partanen, ”Liikkeenjohto ammattina” (art). Kehittyvä Liikkeenjohto 2/1963. 
118 Sales Managementin artikkeli 5/7 1963 ”Mitä on johtajuus” (art). KL 6/1963. 
119 Lawrwnce A Appley , ”Onko johtajuus taidetta” (art). KY 2/1971. 
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voivat oppia hänen mukaansa vain ne, joilla on voimakas halu vaikuttaa toisten 

suorituksiin. Henkilö voi olla hyvinkin tehokas tekemään omaa työtään, mutta se 

ei välttämättä merkitse sitä, että hän voisi saada muut toimimaan tehokkaasti. Ar-

tikkelin mukaan etevät tiedemiehet ovat usein huonoja opettajia ja menestyneet 

myyntimiehet tehottomia myyntijohtajia.120 

 

Toinen tehokkaan johtajan ominaisuus Livingstonin mukaan on vallan tarve. Val-

lanetsijät pyrkivät voimakkaasti asemiin, joissa he voivat käyttää auktoriteettiaan 

muihin ihmisiin. Kolmas tarvittava ominaisuus on empatiakyky. Kyky suhtautua 

oikealla tavalla tunnereaktioihin, joita syntyy väistämättä silloin, kun ihmiset 

työskentelevät yhdessä.121 

 

Jatkaessaan johtajaominaisuuksien käsittelyä saman vuoden numerossa viisi Ke-

hittyvä Yritys lainaa Maschine + Manager-lehden artikkelia, jonka mukaan tule-

vaisuuden johtajalta vaaditaan ennen kaikkea seuraavia ominaisuuksia:  

 

1. Ihmistenjohtamiskyvyn käsittäminen synergisenä ominaisuu-

tena: kykynä saada työtoverit suorituksiin, joiden tulos olisi 

ollut heikompi, ellei johtohenkilö olisi itse ollut ryhmän jä-

sen. Tärkeää on, että ryhmän jäsenet tuntevat työn iloa.  

2. Luovuus on yhteydessä kaukokatseisuuteen ja mielikuvituk-

seen. Sillä ymmärretään kykyä nähdä probleema etukäteen, 

löytää sille ratkaisu ja ohjata se suuntaan, joka parantaa yri-

tyksen kilpailukykyä. 

3. Päätöksentekokykyyn kuuluu kolme komponenttia: halu kes-

kustella eri mahdollisuuksista ja niiden seurauksista, par-

haan mahdollisuuden löytäminen ja varaukseton määräämi-

nen siitä, mitä on tehtävä.122 

 

Monet johtajan hyvät ominaisuudet ovat yleismaailmallisia, mutta kulttuuriympä-

ristölläkin on varmaan vaikutuksensa johtajan toimintaan. Kun tämä tutkielma 

käsittelee suomalaista yritysjohtamista, myös johtajaksi kasvamista on tarkastelta-

va suomalaisuuden pohjalta. Suomalaista johtamista tutkineen tohtori TIMO 
                                                
120 J Sterling Livingston, ”Myytti hyvin koulutetusta johtajasta” (art). KY 3/1971. 
121 Ibidem. 
122 Milan F Ondrus, ”Tulevaisuuden johtajaominaisuudet” (art). KY 5/1971. 
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SILÉNIN mielestä suomalainen johtamiskulttuuri on kehittynyt taylorismin ja 

saksalaisten sotilasoppien pohjalta. Hänen mukaansa Suomi on aina ollut renki-

valtio, jolla ei juurikaan ole ollut omaa vahvaa johtamishistoriaa ja sen vuoksi sen 

on ollut helppo omaksua maailmalta tuotuja oppeja.123 Rastor-julkaisujen kirjoi-

tuksista selviääkin, että varsin nopeasti niissä esiteltyjä oppeja otettiin yrityksissä 

vastaan tai ainakin niihin tutustuttiin.  

 

Valtaosa Kehittyvä liikkeenjohto/Kehittyvä yritysjohto-lehden  johtamisoppeja 

käsittelevistä kirjoituksista on ulkomaisista management-lehdistä lainattuja, joten 

niissä ei tietenkään asioita käsitellä suomalaisesta näkökulmasta. Lukijan tehtä-

väksi jää aineiston ja sanoman soveltaminen oikealla tavalla täkäläiseen ympäris-

töön ja tilanteisiin. Tehostajan lukijan ei sen sijaan tarvitse turvautua soveltami-

siin; lehti julkaisee useiden suomalaisten yritysjohtajien käsityksiä siitä, miten 

suomalaisen johtajan on johdettava suomalaisia alaisiaan.  

 

 

1.2.3. Nyt on hengestä kysymys 
 

”Onkin luultavaa, että kilpailun yhä kiristyessä ja kehityksen 

vyöryessä eteenpäin myös liikeyritysten organisoinnissa opti-

mistisempi, ihmisen omille kyvyille, tarmolle ja aloitteille otolli-

sempi järjestelmä tulee pääsemään vallalle.”124 

 

Norlyn Oy:n toimitusjohtaja Eero Häklin kirjoituksia julkaistiin Tehostajassa 

usein. Häklin mielestä vanhanaikainen liikkeenjohdollinen teoria, jonka mukaan 

valtuuksien ja vastuun on vastattava toisiaan, oli hylättävä. Johtajan oli Häklin 

mukaan saatava alaisensa tuntemaan vastuuta koko yhtiön toiminnasta ja päämää-

rien saavuttamisesta enemmän kuin mitä hänen oma toimenkuvansa edellyttäisi.  

 

Mikään ei ole niin vahingollinen yhtiön kehitykselle kuin asenne 

´minä tein sen, mitä oli käsketty´ tai ´se asia ei kuulu minulle´ tai 

                                                
123 Silén 2006, 13–14. 
124 Eero Häkli, ”Mitä on olla toimitusjohtaja” (art). KY 5/1971. 
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tavoitetta ei voitu saavuttaa, mutta syyhän olikin naapuriosas-

ton.125 

 

Kun yhteiskuntaa pyrittiin kehittämään mahdollisimman nopeasti, kaikki käytet-

tävissä olevat voimat oli hyödynnettävä. Tämä tarkoitti sitä, että työntekijöiltä 

odotettiin paitsi fyysistä työsuoritusta myös luovuutta. Luovuus ja niin sanottu 

hiljainen tieto pääsivät esiin, jos yrityksessä vallitsi sellainen henki, joka kannusti 

aloitteellisuuteen. Tällöin ei myöskään virheiden tekemistä saanut pelätä. Kysy-

mys on työntekijöiden toiminnasta, mutta suurimman vastuun sen onnistumisesta 

Häkli vierittää toimitusjohtajan harteille.126 

 

Toimitusjohtajan velvollisuutena on luoda yritykseen sellainen 

henki, että työntekijät ja toimihenkilöt tuntevat yhtiön edun ole-

van heidänkin etunsa. Tämä vaatii luottamuksellisen mielialan 

saavuttamista ja stressin eliminoimista.127 

 

Häkli vaatii johtajia olemaan kiinnostuneita alaistensa asioista. Hänen mielestään 

määräyksiä ja käskyjä voi antaa poikkeustapauksissa, mutta yleensä alaiset pysty-

vät parempiin suorituksiin, jos asiat saadaan luistamaan ilman suoranaista käs-

kyä.128 

 

Myös Carl Erik Carlson korostaa yrityksen hengen merkitystä toiminnan tehok-

kuuden turvaamisessa. Yrityksen hyvästä hengestä vastaa pääasiallisesti toimitus-

johtaja. 

 

Yhtä tärkeä kuin tehokkaasti toimiva organisaation ulkoinen muo-

to, sen kaavio, on sen liikkeitä ohjaava henki. Ei liene väärin väit-

tää, että kaikista yrityksessä työskentelevistä toimitusjohtajalla on 

suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa tuohon henkeen.129 

 

                                                
125 Eero Häkli, ”Mitä on olla toimitusjohtaja” (art). Tehostaja 3/1966. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem.   
128 Ibidem.  
129 C E Carlson, ”Mitä on olla toimitusjohtaja” (art).  Tehostaja 3/1966. 
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Tehostajan numerossa 6/1966 Eero Häkli palaa kirjoituksessaan johtamisen käsit-

telemiseen ja erityisesti motivaatioon.  

 

Johtajat ja esimiehet usein ihmettelevät, miksi heidän alaisensa 

eivät tee työtä yhtä suurella innostuksella kuin he itse, eivät keksi 

ideoita, syyllistyvät laiminlyönteihin tärkeissäkin asioissa jne. Ero 

on motivaatioiden erilaisuudessa. Jos johtaja osaa organisoida 

siten, että inhimilliset motivaatiot pääsevät vaikuttamaan myös 

hänen alaisillaan eikä vain hänellä itsellään, nousee alaisten työ-

teho ja kekseliäisyys verrannollisesti.130 

 

Häkli viittaa erääseen amerikkalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan organisaati-

ossa yksilön toimintaa kiihottavat motivaatiot ovat tärkeysjärjestyksessä seuraa-

vat:  

 

1. Itsetehostustarve, henkilökohtaisen arvon ja merkityksen tarve 

2. Turvallisuuden tarve 

3. Uteliaisuus ja halu luoda uutta 

4. Taloudelliset vaikuttimet 

 

Kirjoituksessaan Häkli arvostelee tieteellistä liikkeenjohtoa eli taylorismia totea-

malla, että se ei ole vielä missään maassa luonut kiinteää teoriaa tai organisaa-

tiokaaviomalleja, joissa yllä kuvattuja motivaatiotekijöitä tehokkaasti sovellettai-

siin.131  

 

Tayloristisia menetelmiä arvostelee myös Martti Leskinen kirjoituksessaan ”Työ-

paikan henkinen ilmasto” Tehostajan numerossa 4/1966. Leskinen ei mainitse 

taylorismia nimeltä, mutta esittää, että on täysin mahdollista kouluttaa työntekijä 

siten, että hän näkee koko valmistusprosessin ja ymmärtää, mikä on hänen oma 

osuutensa siinä. Kovin pitkälle vietyä erikoistumista ja työmenetelmien standardi-

soimista tulisi hänen mielestään välttää. Aika- ja liiketutkimukseen pohjautuva 

ekonomisin työmenetelmä ei Leskisen mielestä ole välttämättä kokonaisuuden 

                                                
130 Eero Häkli, ”Yhteistoimintaorganisaatio ja avustava johtamistapa” (art). Tehostaja 6/1966. 
131 Ibidem. 
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kannalta ekonomisin, jos se riistää työntekijältä työnilon ja tärvelee työpaikan 

henkistä ilmastoa.132 

 

Nämä vaatimukset tyrmäsivät tayloristiset opit täysin ja sopivatkin hyvin taylo-

rismin vastapainoksi kehitettyyn ihmissuhdeparadigmaan. Myös Kone Oy:n toi-

mitusjohtaja Pekka Herlin on samaa mieltä Tehostajassa seuraavana vuonna jul-

kaistussa haastattelussa. 

 

Tärkeä seikka yrityksen menestymiselle on henkilökunnan viih-

tyisyys. Heillä pitää olla tunne, että he todellakin saavat jotakin 

aikaan, mikä puolestaan luo työntekijään henkilökohtaista tyyty-

väisyyttä. Yrityksen johdolla on tässäkin asiassa suuri vastuu. Se 

antaa työn, jonka itsessään samoin kuin sen tuloksenkin tulee ol-

la työntekijää kiinnostava.133 

 
Omassa artikkelissaan professori Jaakko Honko vaatii, että liikkeenjohdon on 

annettava alaisilleen riittävästi osallistumismahdollisuuksia, jotta luova panos 

saataisiin esille. Päätöksenteko ei saa olla niin keskitettyä, että se tukahduttaa he-

delmällisen osallistumisen. Johdon on itsensä tiedettävä, mitä organisaation toi-

mintaan osallistuvilta yksilöiltä odotetaan. Honko sanoo, että osoittaa heikkoa 

johtamista, jos johto tyytyy vain iskulauseen omaiseen kehotustoteamukseen: 

”Tehkäämme parhaamme.”134 Myös Suomen Työnantajain Keskusliitto osallistui 

keskusteluun. Sen toimitusjohtaja Päiviö Hetemäki korosti vuonna 1971 pitämäs-

sään työmarkkinakatsauksessa ihmissuhteiden merkitystä työpaikoilla.135 

 

Turo Oy:n toimitusjohtaja teollisuusneuvos Oiva Turusen mielestä: ”Tehokas joh-

taja keskustelee paljon alaistensa kanssa, sillä ryhmätyö on nykymaailmassa ehkä 

kaikkein tehokkain tapa viedä asioita eteenpäin.”136 Myös toimitusjohtaja K Hil-

pas Hirvonen käsittelee Yritystalouden numerossa 9/1970 pitkässä artikkelissaan 

kommunikaatiota johtamisvälineenä. Hän kirjoittaa, että Yhdysvalloissa 1940- ja 

1950-luvuilla johtamistekniikassa pääpaino oli asioilla ja ihmiset jäivät sivuosaan. 

                                                
132 Martti Leskinen, ”Työpaikan henkinen ilmasto” (art). Tehostaja 4/1966. 
133 Jaakko Bergqvist, ”Organisaatio on päätöksentekojärjestelmä” (haast). Tehostaja 1/1967. 
134 Jaakko Honko, ”Organisaation ja ihmisen välinen oikea riippuvuus ratkaiseva” (art). KY 
6/1971. 
135Lilja 1977, 131. 
136 ”Tehokas johtaja keskustelee paljon”, (haast). YT 7/1970. 
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1950-luvun lopulla ihmiskeskeisyys kuitenkin voimistui nopeasti. Euroopassa 

sama kehitys on Hirvosen mielestä vasta alkamassa. Hänen mielestään kehitystä 

ovat jarruttamassa vanhat niin poliittiset kuin työnjohdollisetkin asenteet. Ne on 

kuitenkin voitettava, jotta tehokas, yrityksen menetykselle tärkeä kommunikointi 

läpi koko organisaation onnistuisi.137 

 

EERO KOSTAMO on kirjassaan Suomalainen johtajuus, rohkeus olla omintakei-

nen pohtinut niitä geopoliittisia, historiallisia, ilmastollisia ja kulttuurillisia teki-

jöitä, jotka ovat vaikuttaneet suomalaisen johtaja- ja johtamiskäsitteiden kehitty-

miseen. Kostamo kirjoittaa, että suomalaiset ovat tottuneet historiansa aikana it-

selliseen elämään. Maa on ollut aina harvaanasuttu, jolloin asukkaiden elinreviirit 

ovat olleet laajoja. Ihmiset ovat joutuneet kamppailemaan niin kylmää ilmastoa 

kuin alueelle tunkeutuneita valloittajiakin vastaan. Olosuhteet ovat tehneet suoma-

laisista selviytyjiä. Suomalaisten suuri enemmistö viime vuosikymmeniin saakka 

on ollut itsenäisiä talonpoikia, jotka ovat aina olleet valmiita puolustamaan itse-

näisyyttään ja samalla koko maan itsenäisyyttä. Tällainen väestö ei ole tottunut 

hierarkioihin. Se on mielestään tiennyt, mitä tehdä milloinkin eikä ole suostunut 

”pokkuroimaan herroille”.138 

 

Tyyppiesimerkit suomalaisesta johtajasta ja johdettavasta Kostamo löytää Tunte-

mattomasta sotilaasta. Konekiväärijoukkueen johtaja, vänrikki – myöhemmin 

luutnantti – Vilho Koskela asui miestensä kanssa samassa korsussa, kohteli heitä 

vertaisenaan ja kun hän antoi käskyjä, ne olivat aina asiallisia ja perusteltuja. Ali-

kersantti Rokka oli alainen, jolla oli hyvä itsetunto ja joka hoiti varsinaisen työnsä 

– sotimisen – mallikelpoisesti. Tarvittaessa hän toimi oma-aloitteisesti eikä sietä-

nyt esimiehiltään tyhminä pitämiään komentoja eikä missään tapauksessa min-

käänlaista alistamista.139  

 

Suomalaisten yritysjohtajien kirjoituksista Rastor-julkaisuissa voi päätellä, että he 

olivat lukeneet Tuntemattomansa. Varmaan osa heistä oli itsekin mukana tapah-

tumissa, joiden pohjalta teos syntyi. Sotavuodet lisäsivät suomalaisten yhteenkuu-

luvuuden tunnetta ja sitä tarvittiin edelleen, kun maa piti jälleenrakentaa. PERTTI 

                                                
137 K Hilpas Hirvonen, ”Kommunikaatio tehokkaaksi johtamisvälineeksi” (art). YT 9/1970. 
138 Kostamo 2004, 45–53.  
139 Ibidem. 
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ALASUUTARI kutsuu tuota aikaa moraalitalouden vaiheeksi.140 Ehkä yritysjoh-

tajat jo alunperinkin tunsivat suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluvan herravi-

han ja ehkä sota-ajan kokemukset vielä lisäsivät ymmärrystä suomalaisen miehen 

käyttäytymisestä niin paljon, että kaikenlainen vastakkainasettelu ja niin sanottu 

pomottelu puuttui kirjoituksista täysin. Sen sijaan korostettiin keskustelua, työtyy-

tyväisyyttä, motivaation tarpeellisuutta ja luottamuksen rakentamista ja arvostel-

tiin vanhoja poliittisia ja työnjohdollisia asenteita, jotka eivät ottaneet riittävästi 

huomioon työntekijöiden näkemyksiä. Näitä keinoja Rastor-julkaisut kirjoittaji-

neen tarjosivat erittäin aktiivisesti yritysjohtajille suomalaisen hyvinvointiyhteis-

kunnan rakentamisessa. 

 

Yhteistyön korostaminen koko henkilöstön kesken sopi hyvin yhteen myös sen 

kanssa, että 1960-luvulla ryhdyttiin puhumaan yritysdemokratiasta. Valtioneuvos-

to asetti 21.9.1967 komitean laatimaan selvitystä työntekijäin osallistumisesta 

työelämän organisaatioihin ja esittämään toimenpiteitä, joiden avulla osallistumis-

ta voitaisiin lisätä.141 Mietinnön ilmestymisen jälkeen Matti Parjanen toimitti kir-

jan Yritysdemokratia – demokratian yritys, jossa kahdeksan eri tahojen kirjoittajaa 

pohti mietintöä ja yritysdemokratiaa yleensäkin. Kirjasta käy selville, että käsityk-

set yritysdemokratiasta vaihtelevat hyvin paljon. Komiteassa mukana ollut profes-

sori ANTTI ESKOLA oli jättänyt mietintöön eriävän mielipiteensä ja perusteli 

sitä sillä, että mietintö oli liian laimea ja varovainen. Eskolan mielestä siinä tyy-

dyttiin esittämään vain sellaisia uudistuksia, joilla nykytilanteessa olisi läpi-

menomahdollisuus.142 Omassa kirjoituksessaan työnantajapuolta edustanut konsu-

li HENRIK LILIUS taas piti mietintöä monipuolisena ja mielenkiintoisena, mutta 

varsin idealistisena asiakirjana. Hän esittää, että uudistuksia tulisi kokeilla harki-

tusti ja lähinnä vain valtiojohtoisissa yrityksissä.143 

 

 Myös Rastor-julkaisut käsittelevät yritysdemokratiaa muutamissa artikkeleissa, 

mutta eivät ota selvästi kantaa sen tarpeellisuuteen tai toimivuuteen. Kirjoitusten 

sävy poikkeaa huomattavasti niin työntekijöiden kuin työantajienkin lehtien teks-

teistä. Kun Palkkatyöläinen vaatii, että on välttämätöntä toteuttaa yritysdemo-

                                                
140 Alasuutari 1996, 105. 
141 Yritysdemokratiakomitean mietintö 1970. 
142 Eskola, 1970, 51. 
143 Lilius, 1970, 52–60. 
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kraattisia uudistuksia paitsi sopimus- myös lakiteitse144 ja Työantaja syyttää yri-

tysdemokratian jarruttajiksi poliitikkoja, jotka haluavat haalia itselleen poliittisia 

pisteitä145,  Tehostaja näyttää suorastaan korostavan puolueettomuuttaan asiassa, 

antaessaan numerossaan 8/1968 runsaasti tilaa aiheelle ja erilaisille mielipiteille. 

Asiasta esittää käsityksensä seitsemän henkilöä. Mukana on yritysjohdon, työnte-

kijöidenkin ja tutkijoiden edustajia.146  

 

Varmaan ainakin osa yritysjohtajista pelkäsi, että yritysdemokratiaa voitaisiin 

viedä liian pitkälle ja näin kavennettaisiin  omistajien ja johtajien valtaa. Onkin 

mahdollista, että korostamalla voimakkaasti yhteistyötä ja työntekijöiden entistä 

aktiivisempaa huomioonottamista, työantajataustaiset Rastor-julkaisut halusivat 

hieman riisua aseita kiivaimmilta yritysdemokratiamiehiltä.  

 

Rastorin 1960-luvun lehtien kirjoituksista saa sen käsityksen, että  ihmisten joh-

taminen yrityksissä ei ollut lainkaan yksinkertainen ja selvä asia. Niin yksityis-

kohtaisia, jopa oppikirjamaisia neuvoja kirjoituksissa annetaan. Kirjoittajat koros-

tavat, että johtajaksi täytyy kasvaa. Johtajan on toimittava vilpittömästi ja ajatelta-

va enemmän muita kuin itseään. Lehdet kirjoittavat, kuinka johtajan työtä voi ver-

rata taiteilijan työhön ja kuinka välttämätöntä on, että johtaja keskustelee työnte-

kijöittensä kanssa ja oppii tuntemaan heidät ihmisinä.  

 

Muutkin kuin Rastorin lehdet vaativat yritysjohtajilta uusia ominaisuuksia. Työan-

taja oli kirjoituksessaan aivan Rastor-julkaisujen linjalla todetessaan, että tieteen 

ja tekniikan kehittyminen on saanut aikaan sen, että yritysten johtaminen jakaan-

tuu yhä enemmän yhden johtajan sijasta johtoryhmille. Tämä ei kuitenkaan vä-

hennä johtajan vastuuta, vaan muuttaa hänen toimenkuvaansa. Entistä tärkeäm-

mäksi nousee lehden mukaan nyt delegoida ja hoitaa ihmissuhteita.147 

 

Rastor-julkaisujen tuon ajan johtamista käsittelevät kirjoitukset eroavat myöhem-

mistä selvästi siten, että niissä ei käsitellä johtamisoppeja, vaan paneudutaan poh-

timaan johtajan ominaisuuksia. Voi sanoa, että niissä lähdetään liikkeelle johta-

misopin alkeista. Keskeinen sanoma lähes kaikissa kirjoituksissa on se, että johta-

                                                
144 Palkkatyöläinen 7/1969 
145 Työantaja 2/1968. 
146 ”Yritysdemokratia – mitä se on?” (haast). Tehostaja 8/1968. 
147 Työantaja 13/1968. 
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jan täytyy ymmärtää alaistaan. Jos johtajan ja alaisen ajatusmaailman välillä on 

kuilu, johtajan tehtävä on rakentaa siltä kuilun yli, ei johdettavan. 

 

Sillanrakentajiksi voi kuvata myös Rastor-julkaisuja. Vaikka muilla foorumeilla 

keskustelu talouspolitiikasta ja yritysten asioista käy kiivaana, Rastorin lehdet 

eivät provosoidu ottamaan asioihin suoraan kantaa. Ei silloinkaan, kun Palkkatyö-

läinen kertoi yritysjohtajien olevan toistensa kavereita, sukulaisia tai ryyppytove-

reita, jotka eivät osaa tehtäviään, mutta istuvat tiukasti paikoillaan ja rasittavat 

yhtiöitä palkkakuluillaan.148 

 

 

1.3. Yrityksen tehtävä 

 

1.3.1. Yrityksen perustuslaki 
 

Yrityksen tärkein tavoite on suurentaa jatkuvasti voiton suh-

detta omaan pääomaan. Voitolla ei tavoitella omaa hyötyä, 

vaan tarkoitus on luoda varat tutkimukseen ja tuotekehitte-

lyyn, vapauttaa työntekijät sosiaalisista huolista sekä taata 

heille suoritusten mukainen palkka ja mahdollisuus edetä 

uralla.149 

 

Vuoden 1971 yhdeksännessä numerossaan Kehittyvä Yritysjohto kirjoittaa saksa-

laisen Deutsche Abbott GmbH:n ottaneen esimerkillisen askeleen laatimalla 

eräänlaisen perustuslain, jonka ensimmäinen kohta korostaa voiton tavoittelun 

merkitystä. Ei vain yritykselle, vaan myös työntekijöille.  

 

Perustuslaki jatkuu: 

 

Tavoitteen saavuttamiseksi on luovuttava keskin-

kertaisuudesta ja tavanomaisesta ajattelusta. Tämä tarkoit-

                                                
148 Palkkatyöläinen 4/1968. 
149 ”Yrityksen perustuslaki” (art). KY 9/1971. 
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taa, että kaikille yrityksessä toimiville asetetaan keskimää-

räistä suurempia tavoitteita. 

 

Tämän saavuttamiseksi on sitouduttava tulossuuntaiseen, 

luovaan yhteistyöhön. Tämä merkitsee sodanjulistusta ko-

mentovaltaiselle johtamistyylille ja sitä, että pyritään sa-

maistamaan työntekijöiden tavoitteet yrityksen tavoitteisiin. 

Se tarkoittaa myös sitoutumista suvaitsevaisuuteen ja kritiik-

kiin.  

 

Kaiken tämän saavuttamiseksi on sitouduttava kääntämään 

katseet tulevaisuuteen.150 

 
Kehittyvä yritysjohto korostaa perustuslakia esimerkilliseksi askeleeksi ja yllä 

oleva referaatti siitä kiteyttääkin erittäin hyvin yhden Rastor-julkaisujen tuona 

kautena esillä pitämän asian. Tuon asian Kehittyvän Liikkeenjohdon päätoimitta-

jaa Suurla esitti hyvin ytimekkäästi, kun hän kirjoittaa, että liikeyritysten menes-

tyminen on ilmaistavissa yhdellä ainoalla ja yksinkertaisella sanalla ”voitto”. Tä-

mä pitäisi tunnustaa ja katsoa totuutta suoraan silmiin. Yhteiskuntamme kehitys ja 

hyvinvointi riippuvat ratkaisevasti siitä, että pystymme luomaan voittoa – ja hy-

vää voittoa tuottavia yrityksiä. Suurlan mielestä tämä on oivallettu paitsi lännessä 

myös itäisessä naapurimaassamme. Hän kysyykin, eikö suomalaisessakin yhteis-

kunnassa olisi aika tunnustaa liikeyritystemme todellinen arvo ja merkitys.151 Ras-

tor-julkaisujen linjana oli pitäytyä tiukasti poliittisten asioiden ulkopuolella. Suur-

lan kommentti perustuslaista lienee julkaisujen poliittisin kannanotto tutkimus-

kaudella. Eikä sitäkään kovin poliittisena voi pitää. 

 

Suomessa elettiin nopeiden yhteiskunnallisten muutosten aikaa ja uudenlaiset 

muutokset saattoi jo aistia esimerkiksi teknisen kehityksen nopeutumisen vuoksi. 

Rastorin julkaisut tekivät selväksi, että yhteiskunnan kehittyminen parempaan 

suuntaan tapahtuu yritysten avulla. Yritykset voivat hoitaa tehtävänsä parhaiten 

silloin, kun niiden koko henkilöstö yhdessä ja yksituumaisesti osallistuu yhdessä 

asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kun tavoitteet yhdessä toteutetaan, myös 

                                                
150 ”Yrityksen perustuslaki” (art). KY 9/1971. 
151 L I Suurla, ”Liikeyritys ja yhteiskunta”, KL 3/1964. 
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niiden antama tulos yhdessä jaetaan. Yrityksen ehdottomasta päätavoitteesta – 

voitosta – pääsevät hyötymään kaikki, jotka sen tekemiseen osallistuvat.  

 
 

1.3.2. Tavoitteilla tuloksiin 
 

Tärkeätä on henkilön tarve parempiin tuloksiin, laajempiin tie-

toihin ja erilaiseen käyttäytymiseen. Näihin hänelle on varattava 

mahdollisuus, jotta hänestä tulisi parempi, voimakkaampi ja 

suorituskykyisempi henkilö.152 

 

Termi tavoitejohtaminen (Management by Objectives, MBO)  tuli käyttöön 1950-

luvulla. Opin kehitteli Peter Drucker, joka 1954 ilmestyneessä kirjassaan The 

Practice of Management toteaa, että kautta maailman saavuttamastaan menestyk-

sestä huolimatta taylorismi ei ole onnistunut ratkaisemaan työntekijän ja työn joh-

tamisen ongelmaa.153 Uuden opin keskeinen sanoma suuntautuikin selvästi taylo-

rismia vastaan. Drucker korosti, että työntekijää on käsiteltävä ihmisenä ja painot-

ti sanaa inhimillinen. Taylorismin vastaisesti hän myös näki ryhmän merkityksen 

tärkeänä osana työn organisoimisessa154.  

 

Rastor-julkaisut ottivat Druckerin kirjassaan lanseeraaman opin käsittelyynsä 

1970-luvun alussa ja kirjoittivat siitä vuosikymmenen aikana enemmän kuin mis-

tään muusta johtamisopista. Numerossa 4/1972 Kehittyvä Yritystalous perustelee 

tavoitejohtamista voimakkaasti. Kirjoituksen mukaan tavoitejohtaminen on dy-

naaminen systeemi, jossa yhdistyvät yrityksen kasvu- ja voittopyrkimykset johta-

jien suoritushaluun ja itsensäkehittämistarpeeseen. Tavoitejohtamista kuvataan 

menetelmäksi, jossa työntekijät 

 

- päättävät yhdessä esimiesten kanssa tavoitteista ja niiden mää-

räajoista 

- pyrkivät näihin tavoitteisiin innokkaasti, koska he ovat saaneet 

olla mukana päätöksenteossa 

                                                
152 Drucker 1959, 175. 
153 Drucker 1959, 319. 
154 Drucker 1959, 300–302. 
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- tutkivat yhdessä esimiesten kansa omia ja osastojensa suorituk-

sia ja vertaavat niitä tavoitteisiin155 

 

Kirjoituksessa viitataan käyttäytymispsykologiaan ja todetaan, että ihminen työs-

kentelee tehokkaammin, kun hän ymmärtää tavoitteensa ja samaistaa itsensä nii-

hin, saa säännöllistä ja objektiivista palautetta työstään sekä oikeudenmukaisen 

palkan.156 

 

Lehden seuraavan numeron kirjoitus todistaa, että tavoitejohtaminen oli esillä 

myös muualla kuin Suomessa. Lehti lainaa John W Humblen saksalaisessa Plus  

-lehdessä julkaisemaa kirjoitusta, jossa todetaan, että tavoitejohtamisesta on tullut 

muotikäsite, minkä vuoksi on olemassa suuri vaara, että sitä pidetään ihmelääk-

keenä. Artikkelissaan Humble kyllä myöntää tavoitejohtamisen edut, mutta etujen 

saamisen ehtona on se, että termi tavoitejohtaminen käsitetään ja sitä sovelletaan 

oikein. Tarkemmin Humble esittelee useita tavoitejohtamisesta vallitsevia harha-

käsityksiä, jotka voivat viedä toiminnan väärille urille.157 

 

Myös Enso-Gutzeit Oy:n toimitusjohtaja Aarne T Hilden toteaa omassa artikkelis-

saan, että tavoitejohtaminen on hyvä tai huono asia sen mukaan, miten sitä käy-

tännössä sovelletaan. Hildenin yrityksessä oppia oli ruvettu soveltamaan ja henki-

lökunta oli ottanut asian vastaan myönteisesti jopa innostuneesti. Hildenin mieles-

tä oppi antaa mahdollisuuden yhdistää luonnollisella tavalla yrityksen toiminnan 

kannattavuuden ja henkilökunnan motivaation parantamisen.158 

 

Rastor-julkaisujen kirjoitusten perusteella voi päätellä, että tavoitejohtaminen saa-

vutti 1970-luvulla maailmalla suuren suosion. Timo Siléninkin mukaan tavoite- 

johtaminen oli 1900-luvun lopun vaikutusvaltaisimpia johtamisoppeja ja se nousi 

lähes uskonnon asemaan länsimaissa.159 Kun oppi levisi nopeasti, oli myös luon-

nollista, että siitä kehittyi erilaisia versioita ja käytännön sovellutuksia eikä ter-

minologiakaan pysynyt yksiselitteisenä. Niinpä Kehittyvä Yritysjohtokin joutui 

selittämään, mitä tavoitejohtaminen itse asiassa tarkoittaa. William E Reif ja Ge-

                                                
155 Eric G Brightford, ”Miksi tavoitejohtamista” (art). KY 4/1972. 
156 Ibidem. 
157 John W Humble, ”Tavoitejohtamisen myytit” (art). KY 5/1972. 
158 Aarne T Hilden, ”Tavoitejohtamisen soveltaminen” (art). KY 8/1973. 
159 Silén 2006, 19. 
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rald Bassdorf kirjoittavat, että tavoitejohtamisen käsitteeseen kuuluu kaksi perus-

periaatetta. Toinen on tulosläheisyys, mikä tarkoittaa, että tulokset on voitava mi-

tata edeltäpäin määrättyjen ja yhdessä sovittujen normien mukaan. Toinen on in-

himillinen käyttäytyminen ja motivaatio. Kirjoittajat huomauttavat, että kaikki 

motivaatioteoriat ovat tukeneet tavoitejohtamiskäsitteen kehittämistä ja vastaavat 

niitä olettamuksia, joita se tekee inhimillisestä käyttäytymisestä.160 Myös opin 

ensimmäisenä kehittelijänä pidetty Peter Drucker osallistuu hieman sarkastisesti 

keskusteluun: ”Tavoitejohto toimii, jos tiedät tavoitteet. Yhdeksässä tapauksessa 

kymmenestä et tiedä niitä.”161 

 

Kirjoittaessaan tavoitejohtamisesta Rastor-julkaisut seurasivat hyvin aikaansa. 

Alan Boydell kirjoittaa Kehittyvän Yritysjohdon numerossa 5/1974, että kaikista 

niistä johtamisopeista, joita on viime vuosikymmeninä satanut johtajien päälle, ei 

millään ole ollut niin suurta vaikutusta kuin tavoitejohtamiselle. Sen menestys on 

kirjoittajan mukaan ollut niin valtava, että monet muut koetut menetelmät ovat 

jääneet unohduksiin.162 

 

Ilmeisesti varsin monet suomalaiset yritykset ottivat tavoitejohtamisen käyttöön. 

Yritystaloudessa kerrotaan esimerkiksi Orion-yhtymä Chymoksen163, Sähköläh-

teenmäki Oy:n164 ja Tehdaspuu Oy:n165 kokemuksia mallin soveltamisesta omaan 

yritykseen. Timo Silénin mukaan suomalaisista suuryrityksistä valtaosa oli siirty-

nyt tavoite- ja tulosjohtamisen mukaisten tulosyksikköorganisaatioiden käyttöön 

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella.166 Tavoitejohtamisen  periaatteet 

sopivat hyvin tuonaikaiseen suomalaiseen arvo- ja työkulttuuriympäristöön. Ame-

rikkalaisen tutkijan Ronald Inglehartin  hieman myöhemmin, vuonna 1981 tehdyn 

tutkimuksen mukaan Suomi oli maailman postmaterialistisin maa.167 Toisin sano-

en eimateriaalisia arvoja pidettiin tärkeämpinä kuin materiaalisia.  

 

Inglehartin tutkimus osoitti, että Suomi oli arvomittauksessa mukana olevista 40 

maasta ainoa, jossa postmaterialistien määrä ylitti materialistien määrän. Postma-
                                                
160 William E Reif & Gerald Bassford, ”Mitä tavoitejohtaminen todella on” (art). KY 8/1973. 
161 Peter Druckerin aforismeja. KY 2/1976. 
162 Alan Boydell, ”Yritysjohdon salaiset menetelmät” (art). KY 5/1974. 
163 Keijo Kajander, ”Tavoitejohtamisen käytäntöä” (art). YT 1/1973. 
164 ”Vain delegointi vie yrityksen kunnollisesti nopean kasvuvaiheen läpi” (art). YT 6/1974. 
165 Eero Renko, ”Kokemuksia tavoitejohtamisesta” (art). YT 8/1974. 
166 Silén 2006, 20. 
167 Helkama & Seppälä 2004, 1–2.   
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teriaalisia arvoja edustavat tutkimuksessa esimerkiksi käsitykset ”enemmän sa-

nanvaltaa työssä”, ”enemmän sananvaltaa hallinnossa” ja ”sananvapaus”. Vastaa-

vasti materiaalisia arvoja edustavat termit ”talouskasvu” ja ”järjestyksen ylläpitä-

minen”.168 Tavoitejohtamisen periaatteisiin kuuluvaa toimintavaltuuksien dele-

gointia organisaatiossa yhä useammille ja yhteistyön lisäämistä niin suunnittelus-

sa, itse toiminnassa kuin seurannassakin korostava ajattelutapa sopi varsin hyvin 

postmateriaaliseen ajatteluun.  

 

Postmaterialismilla on todettu olevan vahvan yhteyden maan bruttokansantuotteen 

kehittymiseen. Tosin ei olla varmoja, edistääkö postmaterialismi kansantuotteen 

kasvua, vai kansantuotteen kasvu postmaterialismia.169 Joka tapauksessa Suomes-

sa nämä kaksi asiaa yhdistyivät, sillä 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa 

bruttokansantuote kasvoi nopeasti.170 Myös se, että Yritystaloudessa vaadittiin 

”yrityksen kaikille tasoille yhä selkeämmin sosiaalisia arvotuksia punnitsevia 

henkilöitä, jotka pystyvät mielekkään motivoinnin ja johtamismenetelmien käytön 

avulla  yhä tuloksellisempaan johtamiseen”171, sopi hyvin tuonaikaiseen suoma-

laiseen työympäristöön, jossa  yritysdemokratiakeskustelu vauhditti sellaisia joh-

tamismenetelmiä, joissa johdettavien mielipiteet otettiin entistä paremmin huomi-

oon.  

 

1960- ja 1970-luvun vaihteessa Rastor-julkaisujen johtamiskirjoituksissa siirryt-

tiin johtajaominaisuuksien käsittelystä selkeämmin johtamisoppien käsittelyyn ja 

ensimmäisenä oppina esiteltiin tavoitejohtamista. Vaikka käsiteltävät asiat hieman 

muuttuivat, kirjoitusten sävy pysyi samana – rakentavana ja yhteisöllisyyttä ko-

rostavana. Professori JUHA NÄSIN mukaan tavoitejohtamisessa korostetaan juuri 

tavoitteellisuuden henkeä, ”joka leijuu yksilöistä ja osastoilta yrityskokonaisuu-

teen”.172 Näsi sanoo tavoitejohtamisen korostavan ihmistä ja yksilöä. ”Se antaa 

mahdollisuudet itsenäisiin valintoihin ja menestyneet se palkitsee sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä niin rahan kuin asemankin kautta.”173 Ilmeisesti Rastor-

julkaisut ymmärsivät tavoitejohtamisen hengen samalla tavalla kuin Näsi. Juuri 

sellaisena se sopi hyvin lehtien omaksumaan tyyliin.  

                                                
168 Helkama & Seppälä 2004, 1–2.   
169 Helkama & Seppälä 2004, 15. 
170 Pärnänen & Okkonen 2009, 254. 
171 Veikko Leivo, ”Johtaminen ja johtamismenetelmien käyttö nyky-Suomessa” (art). YT 10/1972. 
172 Näsi 1988, 119. 
173 Ibidem. 
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Voi olla, että tavoitejohtaminen motivaatiopainotuksineen 1970-luvun alussa sai 

jonkin verran lisäpontta ABRAHAM MASLOWILTA. Vuonna 1970 julkaistiin 

hänen teoksensa ”Motivation and Personality”, jossa hän esittelee hieman korjatun 

version jo aikaisemmin kehittämästään tarvehierarkiasta. Mallissaan Maslow mää-

rittelee ihmiselle viisi tarvetasoa, jotka ovat perustarpeet, turvallisuustarpeet, osal-

listumisen tarve, minuuden tarve ja kehittymisen tarve. Sitä mukaa kuin hierarkian 

alemman tason tarpeet tulee tyydytetyiksi, ihminen rupeaa tyydyttämään seuraa-

via ylemmän tason tarpeitaan.174 Suomessa yhteiskunnallinen ja taloudellinen ke-

hitys olivat siinä vaiheessa, että perustarpeiden tyydyttäminen ei suurelle osalle 

työväestöä enää riittänyt, vaan haluttiin tyydyttää muitakin tarpeita. Sikäli kuin 

suomalaiset yritysjohtajat tutustuivat Maslowin malliin, he varmaan pystyivät 

tunnistamaan mallin periaatteita omissa yrityksissään. 

 

Vaikka monet tavoitejohtamisesta puhuneet ja kirjoittaneet, kuten Rastor-

julkaisut, korostivat vahvasti ihmiskeskeisiä näkökulmia, kaikki eivät tähän kui-

tenkaan uskoneet. Esimerkiksi dosentti PAULI JUUTI väittää kirjassaan Johta-

mispuhe, että käytännössä ihmiskeskeisyyden liittäminen tavoitejohtamiseen ja 

sitä seuranneeseen tulosjohtamiseen epäonnistui. Tuloksena oli vain yksiviivaista 

tehokkuuden korostamista.175 Timo Silén on jokseenkin samaa mieltä. Hänen mu-

kaansa 1970-luvulla suomalaissa yrityksissä itsensä läpilyönyt tavoite- ja tulosjoh-

tamisajattelu korosti erityisesti yrityksen taloudellisen tuloksen tekemistä. ”Voiton 

teko ja yrityksen arvon kasvu nousivat liike-elämän ykkösarvoiksi ja ovat säilyt-

täneet paikkansa näihin päiviin saakka.”176  

 
 

1.3.3. Yhteiskuntavastuunottajat, -antajat ja -kantajat 
 

Englannin työväenpuolueen eräs älymystöjohtaja sanoi kerran: 

”Kun kansan johtajat pyytävät kannattajiaan kuolemaan jonkin 

unelman puolesta, näillä on oikeus tietää, kenen vuoksi unelma 

                                                
174 Lipiäinen 2001,88. 
175 Juuti 2001, 247. 
176 Silén 2006, 20. 
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on uneksittu”. Jossakin jokaisen yhteiskunnan sisimmässä on 

unelma.177 

 

Max Lerner kirjoittaa Personnel-lehden touko-kesäkuun numerossa luovasta joh-

tajuudesta muuttuvassa maailmassa. Kehittyvässä Liikkeenjohdossa julkaistu ar-

tikkeli päättyy yllä olevaan sitaattiin. Artikkelissa pohditaan yritysjohtajan suhdet-

ta muuttuvaan maailmaan. Koska maailma muuttuu, on muutokselle luotava otol-

linen ilmapiiri yrityksissä, yliopistoissa, ammattiliitoissa ja eri päätöksentekoeli-

missä. Tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista keskustelua. Nykypäivän yritysjoh-

tajan on oltava siellä, missä päätöksiä tehdään ja niihin vaikutetaan. Tämä paikka 

on hyvin usein hänen oman yrityksensä ulkopuolella.178 

 

Leo Ahlstedt kirjoittaa Kehittyvän Liikkeenjohdon numerossa 6/1966, että yhteis-

kunnan ohjausvoima yritykseen nähden näyttää kasvavan. Tämä edellyttää hänen 

mukaansa yritysjohtajilta tulevaisuudessa suurempaa yhteiskunnan tuntemusta ja 

entistä enemmän kommunikointia ja yhteistyötä yhteiskunnallisen suunnittelu-

koneiston kanssa.179 

 

Professori Pertti Alasuutari on luonnehtinut itsenäistymisen jälkeen kehittynyttä 

suomalaista yhteiskuntajärjestystä Oy Suomi Ab:ksi, mikä tarkoittaa, että kysees-

sä on kattava, omintakeisia mekanismeja noudattava järjestelmä. Järjestelmään 

kuului suojautua ulkomaailmalta tullein ja erilaisin rajoituksin. Kansantalous oli 

kytketty ulkomaailmaan lähinnä valuuttatulojen hankkimisen kannalta keskeisen 

vientiteollisuuden kautta. Maailmanmarkkinoiden hintatasojen heilahtelua tasoi-

tettiin kansallisella valuuttapolitiikalla.180 

 

Koska valtion rooli markkinoiden ohjaajana Oy Suomi Ab:ssä oli erittäin merkit-

tävä, oli Alasuutarin mukaan selvää, että poliittiset puolueet halusivat edustajansa 

virkakoneistoon.181 Kun poliittinen koneisto ja virkakunta vaikuttivat yritystoi-

minnan edellytyksiin, oli ymmärrettävää, että elinkeinoelämän edustajat korosti-

vat puolestaan yritysjohtajien tarvetta olla mukana näissä järjestelmissä. 

                                                
177 Max Lerner, ”Luova johtajuus muuttuvassa maailmassa” (art). KL 10/1968. 
178 Ibidem. 
179 Ahlstedt, ”Huomispäivän johtajan rooli ja tehtävät” (art). KL 6/1969. 
180 Alasuutari 2004, 10. 
181 Alasuutari 2004, 11. 
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Asia ei ollut näin ainoastaan Suomessa. Peter F Drucker korostaa voimakkaasti 

yritysjohtamisen merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen vaikuttajana Harvard 

Business Reviwin vuoden 1969 marras-joulukuun numerossa. Kehittyvä Liikkeen-

johto lainaa artikkelia. Artikkelin mukaan yhteiskuntien taloudellinen ja sosiaali-

nen kehitys on tulosta yritysjohdon toiminnasta. ”Liioittelematta voidaan sanoa, 

ettei ole olemassa alikehittyneitä maita – on vain alijohdettuja”, väittää Drucker. 

Esimerkkinä hän pitää Japania, joka hänen mukaansa muuttui alikehittyneestä 

maasta kehittyneeksi  juuri pätevän yritysjohdon ansiosta.182 

 

Myös Kehittyvän Liikkeenjohdon päätoimittaja L I Suurla korostaa liikkeenjohta-

jan asemaa nykyaikaisessa yhteiskunnassa numerossa 4/1964. Hän jopa vertaa 

johtajaa keskiajan yhteiskunnan kardinaaleihin ja piispoihin.  

 

Hänen [liikkeenjohtajan] henkilökohtainen suhtautumisensa 

kanssaihmisiin vaikuttaa ratkaisevasti yhteiskuntamme sisäiseen 

ilmapiiriin. Poikkeukselliset sodanjälkeiset olosuhteet maassam-

me ovat ehkä antaneet muille tekijöille tilapäisesti suuremman 

vaikutuksen, mutta olojen vakiinnuttua liikkeenjohdon jokapäiväi-

sen toiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti.183 

 

Saman vuoden numerossa 3/1964 Suurla pohtii yritysten ja yhteiskunnan suhdetta 

ja toteaa sen jossain määrin ongelmalliseksi. Suurla kirjoittaa, että yritysten aino-

an tehtävän sanotaan olevan asiakkaiden palvelemisen. Näin yritykset, samalla 

kun ne antavat väestön enemmistölle toimeentulon, palvelevat myös yhteiskunnan 

jäseniä. Suurla kirjoittaa, että koko nykyajan yhteiskunnan menestys ja hyvinvoin-

ti riippuvat siitä, miten hyviä ja tehokkaita ovat sen yritykset. Monien suomalais-

ten näyttää kuitenkin hänen mielestään olevan vaikea ymmärtää tätä. Suurla pitää 

sosiaalista ajattelua, heikkojen ja turvattomien auttamista vahvojen kustannuksella 

ihmisten suhteen paikallaan. Saman ajattelun soveltaminen yritystoimintaan on 

hänen mielestään kuitenkin suuri virhe.184 

 

Liikemiehen sosiaalista vastuuta pohtii myös Joseph C Wilson, jonka kirjoitus 

julkaistiin Kehittyvän Liikkeenjohdon numerossa 4/1966. Wilson kirjoittaa, että 
                                                
182 Peter F Drucker, ”Yritysjohdon uusi rooli”, (art). KL 1/1970. 
183 L I Suurla, Liikkeenjohdon yhteiskunnallinen vastuu. KL 4/1964. 
184 L I Suurla, ”Liikeyritys ja yhteiskunta”. KL 3/1964. 
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yritysjohtajien sosiaalinen vastuu on kasvanut liike-elämän muutosten myötä. 

Nykyisissä suuryrityksissä saattaa olla työntekijöitä enemmän kuin pikkukaupun-

gissa asukkaita. Tehtaan sulkeminen olisi sijaintipaikkakunnalle katastrofi. Myös 

työntekijöiden odotukset ovat muuttuneet. Enää palkan suuruus ei ole tärkein 

työmotivaatioon vaikuttava asia. Työnantajan arvot ja maine ovat myös tärkeitä 

vaikuttajia. Ihmisellä on tarve olla ryhmän jäsen, mutta myös tarve yksilöllisyy-

destä. Mikäli hän pystyy tyydyttämään nämä tarpeensa työpaikallaan, hän on on-

nellinen. Ellei pysty, yritys on pahassa pulassa.185 

 

Ajan henki ilmeni hyvin Rastor-julkaisujen kirjoituksissa. Yhteiskuntaa rakennet-

tiin kovaa kyytiä parempaan kuntoon. Kaikkien piti osallistua siihen ja kantaa 

oma vastuunsa. Termin ”vastuu” sisältö voidaan kuitenkin ymmärtää monella eri 

tavalla. Varsinkin poliittisessa kielenkäytössä.  Rastorin lehtien kirjoituksissa 

muistutettiin, että yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa. Voittoa tuottamalla yritys 

kantaa yhteiskunnallista vastuutaan. Kirjoituksissa kritisoitiin sitä, että yhteiskun-

ta asetti jatkuvasti yrityksille uusia velvoitteita, mikä haittasi tai jopa esti niitä 

täyttämästä perusvastuutaan – tuottamasta voittoa.  

 

 Rastorin lehdet eivät olleet ainoita, jotka olivat huolissaan yhteiskunnan asetta-

mista velvoitteista. Työantaja pohtii, annetaanko yrittäjälle ylipäätään mahdolli-

suutta perustehtävänsä hoitamiseen: ”Se, että yritysten ja yhteiskunnan välisiä 

suhteita säätelevä normisto on meillä tehty varsin monimutkaiseksi ja verotus niin 

raskaaksi, että yrittäjä voi ajoittain joutua ehkä enemmän kiinnittämään huomiota 

yhteiskunnan asettamien velvoitteiden täyttämiseen kuin yrityksen eteenpäin vie-

miseen, ei ole enää yrittäjän vika.”186 

 

Tavoilleen uskollisina Rastor-julkaisut eivät yritysten vastuusta kirjoittaessaan 

ottaneet kantaa mihinkään yksittäisiin poliittisiin tai työmarkkinapoliittisiin asioi-

hin. On kuitenkin selvää, että kirjoitettaessa yhteiskunnan ohjausvoiman kasvusta 

yrityksiin nähden, viitattiin niihin moniin lakeihin, esimerkiksi vuosilomalaki, 

uudet työeläkelait, uudet työllisyyslait sekä  työaikalaki,187 joita 1960-luvulla sää-

dettiin.  Tällaiset lait ja ylipäätään yhteiskunnan puuttuminen yhä enemmän yri-

tysten toimintaan johtivat puolestaan siihen, että yritysjohtajien vastuullinen toi-
                                                
185 Joseph C Wilson, ”Liikemiehen sosiaalinen vastuu” (art). KL 4/1966. 
186 Työnantaja 12/1968. 
187 Vahtola 2003, 398. 
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mintakenttä laajeni yrityksen sisältä koko yhteiskuntaan. Tämän Rastorin lehdet 

toivat hyvin voimakkaasti esiin. 

 

 

1.3.4. Yhteinen asia 
 

Nykypäivän liikkeenjohdon yhteiskunnallinen vastuu  asiakkaan 

palvelemisen ja voiton tuottamisen lisäksi käsittää myös oikean 

kanssaihmisiin suhtautumisen. Liikkeenjohdon on annettava 

oma panoksensa yhteisiin pyrkimyksiin yhteiskunnassa, jopa po-

litiikkaa myöten.188 

 

L I Suurlan pääkirjoituksessa vuonna 1964 Kehittyvän Liikkeenjohdon numerossa 

neljä tiivistyy Rastorin tuon ajan lehtien sanoma. Kirjoituksista henkii kansallisen 

yhtenäisyyden ja yhteisten tavoitteiden korostaminen, vaikka suoraan ei mitään 

tällaisia julistuksia annetakaan. Sama sanoma toistuu pitkälle 1970-luvulle. Kirjoi-

tusten aiheet ja sisällöt voi tiivistää kolmeksi pääasiaksi:  

 

1. Yritysten merkitys yhteiskunnan rakentajana ja elintason ko-

hottajana  

2. Yritysten oikeus ja suoranainen velvollisuus tehdä voittoa   

3. Yritysjohtajille asetettavat vaatimukset muuttuvissa oloissa. 

 

Pertti Alasuutari on jakanut Suomen sodanjälkeisen historian sosiaalipoliittisin 

perustein kolmeen eri vaiheeseen; moraalitalouden, suunnittelutalouden ja kilpai-

lutalouden aikaan. 1970-luvulle saakka elettiin moraalitalouden vaihetta. Tälle 

kaudelle oli ominaista vedota yhteiskunnallisessa päätöksenteossa moraalisiin 

periaatteisiin. Tämä oli ymmärrettävää, koska sodan aikana oli tarvittu yhteenkuu-

luvuuden tunnetta ja sen jälkeen oli voimat yhdistettävä sodan köyhdyttämän 

maan jälleenrakentamiseen.189  

 

Rastor-julkaisujen  tyyli ja henki 1960- ja 1970-luvun alkupuolella sopii erittäin 

hyvin Alasuutarin kuvaamaan moraalitalouden aikaan. Työmarkkinoilla oli levo-
                                                
188 L I Suurla, Liikkeenjohdon yhteiskunnallinen vastuu. KL 4/1964. 
189 Alasuutari 1996, 104–108.  
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tonta. Vuoden 1967 devalvaation jälkeen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-

tön, SAK:n lehti Palkkatyöläinen hyökkäsi rajusti harjoitettua talouspolitiikkaa 

vastaan. Lehden mukaan hallitus on taantumuksellisella, 1930-luvun talouspolitii-

kallaan ja ennen kaikkea devalvaatiolla lähtenyt alentamaan elintasoa. ”Olisiko 

koskaan Suomen työväki saanut kouriintuntuvammin kokea, mitä se merkitsee, 

kun lähdetään herrojen kanssa marjaan.”190  

 

Työnantajapuolella tuskailtiin lakkojen vuoksi. Työantaja-lehden mukaan vuonna 

1969 menetettiin korpilakoissa 160 000 työpäivää ja vuonna 1970 marraskuuhun 

mennessä jo 140 000 päivää. Niinpä lehti vaatikin, että lakkoihin oli puututtava 

rautakourin.191 Seuraavan vuoden metalliliiton lakkoa, jossa Työantajan mukaan 

menetettiin 2,5 miljoonaa työpäivää, lehti piti selvästi poliittisena lakkona.192 

Palkkatyöläinen puolestaan piti metallilakkoa yksinomaan metalliteollisuuden 

kapitalisteja vastaan suunnattuna oikeutettuna toimena.193 STK:n hallituksen pu-

heenjohtaja Erkki Partanen sanoi järjestönsä kevätkokouksessa 1973, että kansa-

laisilla on oikeus vaatia valtiovallalta turvaa lakkovallattomuutta vastaan. Partasen 

mielestä asia oli välttämättä korjattava lainsäädännöllä.194  

 

Niin kiivaana kuin keskustelu työmarkkinoilla kävikin ja niin paljon kuin nämä 

tapahtumat koskettivatkin Rastorin ja sen omistajien toimialaa, niihin ei omissa 

lehdissä otettu suoraan mitään kantaa. Kannanottojen sijaan tilannetta yritettiin 

tyynnytellä korostamalla  yhteishengen merkitystä yritysten ja sen työntekijöiden 

menestymisessä.  

 

 

1.4. Ihmissuhteilla tyytyväisyyteen, rakenteilla 

        tehokkuuteen 
 

”Useimmat ihmiset pitävät työstään ja viihtyvät siinä; jos näin ei 

ole, vika on useammin psykologisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa 

                                                
190 Palkkatyöläinen 48/1967. 
191 Työantaja 20/1970. 
192 Työantaja 6/1971 
193 Palkkatyöläinen 5/1971. 
194 Erkki Partanen, ”Sopimusjärjestelmällämme on ollut oikea takatalvi” (puhe). Työnantaja      
11/1973. 
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kuin työntekijöissä itsessään. On arvioitu, että vain 13 % työnte-

kijöistä on tyytymättömiä työhönsä.”195 

 

Rastor-julkaisuilla riittää uskoa ihmisiin. Merkillepantavaa on, ettei lehdistä löydy 

1960- ja 1970-luvuilla yhtään taylorismia puolustavaa kirjoitusta. Kun Suomi noi-

na vuosina joutui ponnistelemaan äärimmäisen kovasti kehittääkseen tuotanto-

koneistoaan ja kun tuohon aikaan suuri osa työstä oli vielä hyvin fyysistä, voisi 

ajatella, että juuri tuollaiseen tilanteeseen kehitetty taylorismi olisi päässyt enem-

män esiin. Näin ei kuitenkaan ole. Taylorismi johtamisparadigmana kyllä esitel-

lään vuoden 1965 Tehostajan ensimmäisessä numerossa viiden sivun artikkelis-

sa.196 Jutussa ei kuitenkaan oteta lainkaan kantaa opin toimivuuteen. Sen sijaan 

muutamissa artikkeleissa, esimerkiksi Eero Häklin197 ja Martti Leskisen198 kirjoi-

tuksissa taylorismia suoraan arvostellaan.  

 

Voi olla, että Rastor-julkaisujen varovaisuus taylorismin suhteen johtui siitä, että 

vanhastaan opilla oli synkkä maine työväestön keskuudessa. Työväki parjasi 

taylorismia ”kapitalistien keksimäksi pirulliseksi työtavaksi, jonka tarkoituksena 

on imeä työläisiltä mahdollisimman suuri työtulos”.199 Kun Rastorin lehdet olivat 

omaksuneet korostetun sovinnollisuuden linjan kaikissa kirjoituksissaan, ehkä 

katsottiin, että taylorismin näkyvämpi esiintuominen ärsyttäisi turhaan työnteki-

jöiden edustajia. Näin siitäkin huolimatta, että opista olisi varmaan löytynyt 

myönteistäkin kerrottavaa. Esimerkiksi TUOMO TAKALA on todennut teokses-

saan Liikkeenjohdon kehityshistoria, että taylorismilla ja ihmissuhdekoulukunnal-

la oli yksi yhteinen piirre: ”Kumpikaan ei nähnyt mitään perustavaa ristiriitaa tai 

ratkaisematonta pulmaa organisaation rationalisointipyrkimysten ja ihmisten viih-

tyvyyspyrkimysten välillä.” Tayloristit ajattelivat, että tehokkain organisaatio oli 

paras, koska se maksimoi sekä tuottavuuden että työntekijän palkan. Ihmissuhde-

koulukunnan edustajat taas olivat sitä mieltä, että eniten tyydytystä tuottavaor-

ganisaatio on myös suorituskykyisin.200 

 

                                                
195 Martti Leskinen, ”Työpaikan henkinen ilmasto” (art). Tehostaja 4/1965. 
196 U Nylander & E Kulmala, ”Liiketoiminta ja liikkeenjohto” (art). Tehostaja 1/1965. 
197 Eero Häkli, ”Yhteistoimintaorganisaatio ja avustava johtamistapa” (art). Tehostaja 6/1966. 
198 Martti Leskinen, ”Työpaikan henkinen ilmasto” (art). Tehostaja 4/1965. 
199 Kettunen 1997, 23. 
200 Takala 2002, 91. 
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!960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella Rastorin lehtien johtamiskirjoitukset voi-

daan sijoittaa kahteen paradigmaan, ihmissuhdeparadigmaan ja rakenneanalyytti-

seen paradigmaan. Tosin kumpaakaan niistä ei mainita nimeltä. Tutkimuskauden 

alusta lähtien  eli vuodesta 1963 saakka Rastor-julkaisut korostavat johtamiskir-

joituksissaan johtajan tehtävää vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäjänä työpai-

kalla sekä työntekijöiden ja yrityksen suhteiden tasapainottajana. Lehtien kirjoi-

tuksissa myös tunnetaan ja tunnustetaan yksilön psykologisten ja sosiaalisten 

ominaisuuksien merkitys työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Esille tuodaan juuri 

niitä asioita, joita ihmissuhdeparadigma korostaa.201  

 

Vaikka Rastor-julkaisut tekivät parhaansa levittääkseen ihmissuhdeoppien sano-

maa suomalaisiin yrityksiin, käytäntöön oppeja otettiin varsin hitaasti. Tämä joh-

tui siitä, että sotien jälkeen yritystoiminta Suomessa perustui autoritaariseen joh-

tamiseen. Talouskasvu ja hyvinvoinnin lisääntyminen pitivät yllä työmotivaatiota 

eikä erillisiä henkilöstön työhyvinvointia parantavia toimia kaivattu.202 1960-

luvulla opit kuitenkin alkoivat vähitellen vaikuttaa ja 1970-luvun alussa metallite-

ollisuudessa järjestetyissä kokeiluissa, joissa työntekijät saivat toimia itsenäisem-

min, työilmapiiri parani ja tuottavuus kohentui.203 

 

Erityisen selvästi Rastorin lehtien työyhteisön työhenkeä korostava linja näkyy 

siinä, miten se käsittelee 1970-luvun merkittävintä johtamisoppia, tavoitejohta-

mista. Tavoitejohtamisesta voidaan löytää tayloristisia piirteitä, jolloin tavoittei-

den asettaminen ja niiden valvonta rajataan johtajille204 ja jolloin korostetaan en-

nen muuta taloudellisten tulosten merkitystä.205 Kuitenkin kaikissa Rastorin leh-

tiin valituissa kirjoituksissa, niin ulkomaisista lehdistä lainatuissa artikkeleissa 

kuin suomalaisissakin kirjoituksissa, pidetään opin merkittävimpänä ominaisuute-

na sitä, että työntekijät otetaan mukaan tavoitteiden asettamiseen. Kirjoittajat eivät 

vetoa eivätkä viittaa mihinkään nimettyihin oppeihin, mutta heidän esittämänsä 

ajatukset tavoitejohtamisen mahdollistamasta yhteistyöstä, työntekijöiden vaiku-

tusvallan lisäämisestä, motivaation tärkeydestä ja hiljaisen tiedon käyttöön saami-

sesta sopivat täydellisesti ihmissuhdeparadigmaan. Rastor-julkaisut myötäilevät 

                                                
201 Seeck 2008, 105. 
202 Seeck 2008, 137. 
203 Vartiainen 1994, 61. 
204 Silén 2006, 19. 
205 Juuti 2001, 247; Silén 2006, 20. 
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kirjoituksillaan erittäin hyvin noina vuosina tehtyjä useita työntekijöiden asemaa 

parantavia poliittisia ja työmarkkinapoliittisia uudistuksia, kuten eläkelakeja ja 

työaikalakeja.206 

 

Tavoitejohtaminen voidaan sijoittaa myös rakenneanalyyttisen paradigman sisään. 

Näin tekee Timo Silén kirjassaan Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia, 

jossa hän käyttää paradigmasta nimeä systeemirationalismi.207 Silénin mukaan 

systeemirationalismi korosti voimakkaasti asioiden johtamista ihmisten johtami-

sen sijasta. Oleellisena asiana oppiin kuului organisaatiokaavioiden laatiminen. 

Kaavioiden tehtävänä oli osoittaa organisaation hierarkiasuhteet. Silén toteaa sar-

kastisesti, että erittäin tärkeää oli, ettei johtaja vain tehnyt mitään sellaista, mikä ei 

sopinut hänen arvolleen, esimerkiksi keittänyt kahvia.208 Suomalaisen metsäklus-

terin Silén väittää toimineen vuosikymmeniä tieteellisestä  liikkeenjohdosta ja 

systeemirationalismista omaksutun insinööriosaamisen pohjalta. Tällöin on keski-

tytty entistä tehokkaampien koneiden kehittämiseen ja työntekijät on nähty vain 

välttämättömänä pahana.209 Silénin ja Rastor-julkaisujen käsityksiä vertaamalla, 

havaitsee, että samasta johtamisopista voidaan esittää täysin päinvastaisia näke-

myksiä. Osittain tämä johtuu siitä, että samaa oppia voitiin soveltaa käytäntöön 

hyvin eri tavoin.  

 

Vaikka Rastor-julkaisujen kirjoitusten perusteella tavoitejohtamista ei voi sijoittaa 

rakenneanalyyttiseen paradigmaan, muuten siihen viitataan monissa teksteissä  

-– tosin mainitsematta sitäkään nimeltä. Lehdet käsittelevät hyvin usein yritysten 

kasvuun ja sen myötä organisaatioiden monimutkaistumiseen liittyviä haasteita ja 

niiden ratkaisumahdollisuuksia. Esimerkiksi Kehittyvän Yritysjohdon numerossa 

2/1974 kirjoitetaan: 

 

Yritystä pidetään monimutkaisena systeeminä, jonka eri osat 

ovat toisistaan riippuvaisia. Yhden osan muuttuminen vaikuttaa 

siis muihin osiin ja systeemin rakenteeseen. Näin ollen organi-

                                                
206 Vahtola 2003, 398. 
207 Silén 2006, 19.  
208 Silén 2006, 19–21. 
209 Silén 2006, 25. 
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soijan on koko ajan pidettävä mielessään kokonaisuus eikä etsit-

tävä osaratkaisuja.210 

 

Juuri tällaisia ongelmia selvittämään kehitettiin rakenneanalyyttinen paradigma 

1950- ja 1960-luvuilla Yhdysvalloissa. Paradigman avulla haluttiin tukea yritys-

johtajia, joiden johdettavina oli yhä suurempia, usein monille eri toimialoille levit-

täytyneitä konserneja.211 Suomeen oppi levisi aika nopeasti ja rakenneteoriat oli-

vatkin vahvin tieteellisessä tutkimuksessa ilmennyt johtamisparadigma 1970-

luvun Suomessa.212 

 

Yritystalouden numerossa 4/1972 Esko Mononen käsittelee erilaisia organisaatioi-

ta johtamisen työvälineinä ja tuo esiin juuri rakennekoulukunnan. Hän kirjoittaa 

jossakin lausutun, että tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi tutkii työtä ilman 

ihmistä ja ihmissuhdekoulukunta ihmistä ilman työtä. Kun rakennekoulukunta 

kiinnitti päähuomion organisaation rakenteisiin, huomioon tulivat otetuiksi niin 

ihmiset kuin työkin.213  

 

Niin ihmissuhdeparadigman kuin rakenneanalyyttisenkin paradigman ominai-

suuksien esiintyminen suomalaisessa johtamiskeskustelussa 1960- ja 1970-luvulla 

tuntuu luonnolliselta. Ihmissuhdeparadigman korostamaa yhteisöllisyyttä tarvittiin 

kovien tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakenneanalyyttiset opit taas olivat luonnol-

lisia siinä vaiheessa, kun yritykset kasvoivat ja organisaatiot monimutkaistuivat.  

 

Taylorismin vähäinen esiintyminen kirjoituksissa voi tuntua oudolta, mutta se, 

että Rastor-julkaisut eivät pitäneet paradigmaa myönteisenä eivätkä sitä sellaisena 

esitelleet, ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö oppia olisi käytännössä toteutettu 

suomalaissa yrityksissä.  Vuonna 2006 julkaistussa kirjassaan Johtamisen ja stra-

tegisen ajattelun näkökulmia, tohtori Timo Silén väittää, että vielä tänäkin päivänä 

monet suuret organisaatiot on suunniteltu toimimaan taylorismin oppien mukaan. 

Tällaisessa organisaatiossa henkilöstö on kuin osa konetta. Työntekijöitä valmen-

netaan ja viritetään ja heidän toimintaansa valvotaan kuin koneen osia.214 

                                                
210 Heinz Scharfenberg, ”Organisaation heikkouksien analyysi” (art). KY 2/1974. 
211 Seeck 2008, 156–157.   
212 Seeck 2008, 180. 
213 Esko Mononen, ”Erilaiset organisaatiomuodot ja johtaminen” (art). YT 4/1972. 
214 Silén 2006, 14. 
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2. Muutosten keskellä kohti yhteistä yrityskulttuuria 

 

2.1. Lamaa, kasvua ja työn luonteen muuttumista 
 

1970-luvulla teollisuuden kasvu Suomessa hidastui edelliseen vuosikymmeneen 

nähden. Kun 1960-luvun keskimääräinen vuosikasvu oli 7,1 prosenttia, 1970-

luvulla se oli vain 4,3 prosenttia. Vuosikymmenen puolivälissä teollisuustuotanto 

joutui syvimpään ja pisimpään lamaan toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 

1975 tuotanto aleni noin 3 prosenttia edellisestä vuodesta eikä kahtena seuraavana 

kasvanut juuri lainkaan.215 Työttömyys lisääntyi jyrkästi vuoden 1974 noin kah-

desta prosentista vuoden 1978 noin seitsemään prosenttiin.216 

 

1980-luvulla Suomen talous kasvoi kansainvälisesti verrattuna nopeasti ja työttö-

myys laski alle kolmen prosentin.217 1970-luvulla Suomen talous oli vielä hyvin 

säänneltyä ja hintavalvonta käsitti noin 60 prosenttia elintarvikeindeksistä. 1980-

luvulla vapautettiin kansainvälisten pääomien liikkumista ja purettiin säännöste-

lyä. Säännöstelyn purkamisen vuoksi rahaa oli vuosikymmenen lopulla käytettä-

vissä entistä enemmän. Se antoi uusia investointimahdollisuuksia, mutta johti 

myös yritysten velkaantumiseen ja ajautumiseen yhä enemmän pankkien valvon-

taan. Osakekurssit nousivat 250 prosenttia vuosina 1985–1988 asuntojen hinnat 

nousivat 70 prosenttia ja kotitalouksien velat suhteessa vuotuisiin tuloihin 40 pro-

sentista 80 prosenttiin.218 Vihdoin ylikuumennut talous romahti 1990-luvun alussa 

syvään lamaan.219 

 

Vuodesta 1968 lähtien Suomessa harjoitettiin niin sanottua tulopolitiikkaa, jossa 

hallitus sekä työmarkkina- ja etujärjestöt pyrkivät mahdollisimman kattavaan so-

pimukseen palkoista, maataloustuesta ja valtiovallan vero- ja sosiaalipoliittisista 

toimista.220 Tulopoliittinen henki näkyi vuonna 1977 laaditussa elvytysohjelmas-

sa, jonka avulla pyrittiin pääsemään eroon lamasta. Työmarkkinoilla tehtiin mal-

tillinen tulosopimus ja jo sovittuja palkankorotuksia lykättiin puolella vuodella. 

                                                
215 Hjerppe 1982, 409. 
216 Hannikainen & Heikkinen 2006, 169. 
217 Kiander 2001, 8; Vahtola 2003, 414–415. 
218 Vahtola 2003, 415. 
219 Kauppila 2000, 172. 
220 Pihkala & Soikkanen 1982, 367–368. 
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TIMO VIHAVAINEN ja RISTO E.J. PENTTILÄ pitivät elvytysohjelman tulok-

sia poikkeuksellisen hyvinä.221 Elinkeinorakenteen muutos ja entistä aktiivisempi 

järjestäytyminen ammattiyhdistysliikkeessä näkyivät muun muassa  työtaistelujen 

luonteen muuttumisena. Entistä enemmän järjestettiin lakkoja, jotka eivät kohdis-

tuneet pelkästään työnantajaan, vaan ulkopuolisiin tahoihin. Tällainen oli esimer-

kiksi 1977 järjestetty voimalalakko.222 

 

1970-luvulla ja sen jälkeen teollisuus kehittyi nopeasti uuden teknologian käyt-

töönoton myötä. Samalla työvoiman rakenne muuttui merkittävästi. Tuotantopro-

sessien monipuolistuminen ja teknistyminen vaativat entistä koulutetumpaa henki-

lökuntaa. Kun koulutettua työvoimaa käyttävät alat kasvoivat muita nopeammin, 

toimihenkilöiden osuus työvoimasta lisääntyi selvästi.223   

 

Myös ihmisten asenteissa ja käyttäytymisessä tapahtui muutoksia. 1960-luvun 

solidaarisuus ei ollut enää muotia 1980-luvun puolivälissä. Nyt kiinnitettiin huo-

miota omiin henkilökohtaisiin asioihin. Kaupunkielämä synnytti uuden elämän-

muodon niin sanotun citykulttuurin, jolle oli tyypillistä yksinasuminen, työhön ja 

vapaa-aikaan satsaaminen ja kuluttaminen.224 

 

 

2.2. Luovan kulttuurin voima 
 

2.2.1. Luovuuden arvokkuus 
 

Luova käyttäytyminen on sellaista, jonka tulokset ovat sekä ai-

nutlaatuisia että arvokkaita. Tulos voi olla arvokas yksilölle it-

selleen tai sitten jollekin ryhmälle, organisaatiolle tai yhteis-

kunnalle kokonaisuudessaan. Tiedot, mielikuvitus ja arvostukset 

ovat ratkaisevia luovalle käyttäytymiselle.225 

 

                                                
221 Vihavainen & Penttilä 1992, 534. 
222 Pihkala & Soikkanen 1982, 369. 
223 Hjerppe 1982, 408–411. 
224 Vihavainen & Penttilä 1992, 549. 
225 ”Luovuuden kehittäminen yrityksessä” (haast). YT 1/1976. 
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Tehokas Yritys haastatteli vuonna 1976 amerikkalaista luovuuden tutkimuksen 

professoria Sidney J. Parnesta ja aloitti näin luovuuskirjoittelun Rastorin lehdissä. 

Suomessa oli puhuttu luovuudesta yritystoiminnassa jo 1960-luvun lopulla, mutta 

1970-luvulla termi oli esillä enemmän ja huomattiin, että luovuus voisi olla käyt-

tökelpoinen työväline yritysten kehittämisessä. Niinpä ruvettiin antamaan luo-

vuuskoulutusta.226 Tehokkaan Yrityksen artikkelissa numerossa 1/1979 Ovakon 

Imatran terästehtaalla työskentelevä tekniikan lisensiaatti Harri Nevalainen pitää 

luovuuskoulutuksen kohdetta kuitenkin vääränä. Koulutuksella voidaan hänen 

mielestään lisätä yksilöllistä luovuutta jokaisen luontaisten mahdollisuuksien ra-

joissa. Enemmän koulutusta pitäisi kuitenkin suunnata luovuuden olemuksen 

ymmärtämiseen. Se vähäinen kehitys, mitä luovuuskoulutuksella saadaan aikaan, 

on Nevalaisen mielestä merkityksetöntä sen luovuuden massatukahduttamisen 

rinnalla, minkä koulutus, organisaatiot ja työympäristö aiheuttavat. Jos koulutus 

suunnattaisiin organisaation rakenteisiin, johtamismenetelmiin ja työn järjeste-

lyyn, voitaisiin luovuuteen saada 95 prosentin parannus.227 

 

Nevalainen pitää yritysilmastoa luovuuden tason tulkkina. Luovuuden puutteen 

yrityksissä havaitsee paitsi konkreettisesta huonosta taloudellisesta tuloksesta ja 

heikosta kehitys- ja uuden omaksumisaktiviteetista myös kireästä yritysilmastosta. 

Ihmiset ovat turhautuneita ja heiltä puuttuu yhteistyöhalu. Esimiehiin ollaan tyy-

tymättömiä eikä omalla uralla nähdä kehittymismahdollisuuksia. Johtajien tulisi 

havaita todellisuus ja pyrkiä toimimaan siten, että työntekijät tuntisivat työnsä 

kiinnostavaksi ja miellyttäväksi. Sellaiseksi, jossa on mahdollisuus luoviin suori-

tuksiin. Luovuuden esille pääseminen riippuu Nevalaisen mielestä ihan oleellisesti 

käytettävistä johtamismenetelmistä, siitä miten esimiehet suhtautuvat alaisiinsa ja 

toinen toisiinsa. ”Olemme saaneet perintönä toisaalta tsaristisen virkamiesmentali-

teetin ja toisaalta preussilaisen sotilaskomennon, jotka yhä vielä vaikuttavat kult-

tuurissamme ja johtamistavoissamme.” 228 

 

Kone Oy:n tutkimusjohtaja Vilkko Virkkala on samaa mieltä, kun hän omassa 

artikkelissaan pitää yritysten ylintä johtoa ensimmäisenä koulutuskohteena. Ylin 

johto on avainasemassa. Sen kautta luovan ongelmaratkaisun ymmärtäminen ja 

sen systematiikka voivat levitä yrityksissä niille alueille, joilla sitä tarvitaan. 
                                                
226 Nevalainen, ”Henkilöstön luovuus yritystemme valttiässä” (art). TY 1/1979. 
227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
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Virkkala suhtautuu aika skeptisesti siihen, että yritysjohto lähtisi innokkaasti luo-

vuuskoulutukseen. Jos niin kuitenkin kävisi, 1980-luvulla saataisiin jo paljon ai-

kaan. Jos tämä ei onnistu, on turvauduttava peruskoulutukseen. Koulujärjestelmän 

uusiutuminen on kuitenkin niin hidasta, että  Virkkalan mukaan ”kestää sata vuot-

ta ennen kuin valtaosa työelämässä toimivista on saanut peruskoulutuksessa luo-

vat asenteet ja työtavat”.229 

 

Luovuus on SOK:n kouluttajan Jorma Tammenahon mielestä tärkeää yrityksessä 

siksi, että luovat yksilöt luovassa organisaatiossa kykenevät näkemään tilanteet 

avoimesti, huomaamaan jo pienistä muutoksista, että jotakin uutta on tapahtumas-

sa ja havaitsemaan muutoksen tarpeen ja mahdollisuuden omassa ympäristössään. 

Luovuuskoulutuksen yksi ongelma on hänen mielestään se, että ihmisen odotukset 

sen suhteen ovat niin epämääräisiä.230 

 

Rastorin lehtiin valituista luovuuskirjoituksista saa sen käsityksen, että suomalai-

sissa yrityksissä yleisesti ottaen ei ilmeisesti luovuuteen ollut  kiinnitetty kovin-

kaan paljon huomiota. Sen verran sormi pystyssä kirjoittajat kertovat luovuuden 

merkityksestä. Tyyli on tuttua, Rastorin lehdille ominaista, hieman opettajamaista 

esiintymistä.  

 

Luovuuskeskustelu Rastor-julkaisuissa 1970-luvulla erosi muista johtajuutta käsit-

televistä teemoista siten, että siihen osallistuivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

vain suomalaiset kirjoittajat. Tästä voi päätellä, että teema oli ajankohtainen tuol-

loin juuri Suomessa. Voidaan tietenkin ajatella, että luovuuden korostaminen sopi 

hyvin yhteen tuolloin esillä olleen tavoitejohtamisen kanssa, mutta muutkin tekijät 

saattoivat asiaan vaikuttaa. Pertti Alasuutarin mukaan 1970-luvulla suomalaisessa 

yhteiskunnassa katseita käännettiin tuotannosta kulutukseen.231 Tämä merkitsi 

sitä, että kuluttajien erilaiset toiveet oli otettava entistä tarkemmin huomioon tava-

roiden ja palveluiden tuotannossa. Tämä puolestaan edellytti tuotanto-

organisaatioilta kykyä havaita mahdollisimman nopeasti markkinoilla esiin tulevat 

odotukset ja reagoida niihin. Yritysten oli laajennettava oman organisaationsa ja 

asiakaskuntansa rajapintaa delegoimalla toimintavaltuuksia ja -mahdollisuuksia 

                                                
229 Vilkko Virkkala, ”Luovuusvalmennus nyt yrityksille edullisin koulutusinvestointi” (art). TY 
2/1979, 
230 Jorma Tammenaho, ”Luovuudella reagoimisnopeutta” (art). TY 8/1979. 
231 Alasuutari 1996, 250. 
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aikaisemmin päätöksiä tekevän joukon ulkopuolelle. Tällainen muutos loi tarvetta 

ja tilaa luovuudelle ja aloitteellisuudelle. 

 

Myös muut yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset antoivat tilaa luovuudelle. Ta-

loudellisesti ja kansantaloudellisesti merkittävä tapahtuma oli vuoden 1973 öljy-

kriisi, joka nosti huomattavasti energian hintaa.232 Luovuutta tarvittiin, kun yritys-

ten oli pyrittävä suurempaan energiatehokkuuteen. Uuden tekniikan nopea kehit-

tyminen lisäsi koulutustarvetta233 ja loi tilaa luovuudelle. Suomalaisten arvokäsi-

tysten muuttuminenkin edisti luovuuden esiinpääsyä. RISTO SÄNKIAHON mu-

kaan tapahtui arvokumous, joka merkitsi siirtymistä materiaalisista arvoista, kuten 

taloudellisesta kasvusta pehmeämpiin arvoihin, kuten tasa-arvopyrkimyksiin ja 

luonnonsuojeluun.234 Arvojen muutoksesta kirjoitti myös JORMA SIPILÄ. Hän 

oli jokseenkin päinvastaista mieltä Sänkiahon kanssa. Hänen mukaansa joidenkin 

välineellisten arvojen merkitys oli kohonnut. Arvojen arvoksi oli Sipilän mielestä 

noussut rationaalisuus, vieläpä ahtaasta taloudellisesta näkökulmasta katsottu-

na.235 

 

Olipa kumpi tahansa oikeassa arvojen muutoksista, uudelle luovuudelle yrityksis-

sä oli tarvetta. Joko tehostamaan tuotantoa materialistisen hyvän tuottamisen mak-

simoimiseksi tai sovittamaan sitä yhteen eimaterialististen näkemysten kanssa.  

 

 

2.2.2. Yrityskulttuuri, tie menestykseen tai – tuhoon 
 

Ilmeisesti menestyvillä yrityksillä ympäri maailmaa on kullakin 

oma selväpiirteinen kulttuurinsa, joka jollain tapaa on sidoksis-

sa näiden kykyyn luoda, toteuttaa ja säilyttää kansainvälinen 

johtoasema.236 

 

                                                
232 Vahtola 2003, 403–404.  
233 Hjerppe 1982, 408–411. 
234 Sänkiaho 1983, 33–35.   
235 Sipilä 1985, 60. 
236 Howard Schwartz & Stanley M. Davis, ”Yrityskulttuuri ja liiketoimintastrategia” (art). YT 6-
7/1985. 
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1980-luvun puolivälissä Yritystaloudessa yleistyivät artikkelit yrityskulttuurista.     

Howard Schwartzin ja Stanley M. Davisin yhdentoista sivun artikkelissa nume-

rossa 6-7/1985 käsitellään yrityskulttuurin ja liiketoimintastrategian suhdetta toi-

siinsa. Kirjoituksesta käy ilmi, kuinka voimakkaasti yrityskulttuuri vaikuttaa yri-

tyksen toimintoihin. Yrityksessä vallitseva kulttuuri on saattanut olla tekijä, jonka 

varassa on luotu loistava menestys, mutta kun on tullut muutoksen aika, sama 

kulttuuri on jarruttanut tarvittavia toimia ja muodostunut menestyksen esteeksi, 

pahimmassa tapauksessa tuhoksi.237 

 

Kirjoittajat korostavat artikkelissaan, kuinka tärkeää yritysjohdon on ensiksikin 

tuntea organisaationsa yrityskulttuuri, jotta strategia voitaisiin rakentaa oikealle 

pohjalle ja toiseksi, kuinka merkittävä tehtävä yritysjohdolla on kulttuurin kehit-

tämisessä ja tarvittaessa sen muuttamisessa. Johdon on ymmärrettävä kulttuurin ja 

strategian perustana olevien menestystekijöiden välinen suhde. Tämän ymmärtä-

miseksi on tunnustettava, että kaikki organisaation neljä osa-aluetta – rakenne, 

järjestelmät, ihmiset ja kulttuuri – vaikuttavat merkittävästi johtamiskäyttäytymi-

seen.238 

 

Yrityskulttuuri on abstraktinen asia, joten se voidaan ymmärtää monilla eri tavoil-

la. Pauli Juuti on kirjassaan Yrityskulttuurin murros esittänyt joidenkin asiasta 

kirjoittaneiden kulttuurimääritelmiä:239  

 

Kulttuuri toimii sopeuttavana ja säännöstävänä mekanismina. 

Se yhdistää yksilöt sosiaaliseen rakenteeseen. (Radcliffe-Brown) 

 

Kulttuuri on yhteisesti omaksuttujen symbolien järjestelmä. 

Symbolinen toiminta tulee tulkita, jotta se voidaan ymmärtää. 

(Geertz) 

 

Antropologi CLYDE KLUCKHOHN on määritellyt kulttuurin  

                                                
237 Howard Schwartz, Stanley M. Davis, ”Yrityskulttuuri ja liiketoimintastrategia” (art). YT 6-
7/1985. 
238 Ibidem. 
239 Juuti 1997, s 22. 
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koosteeksi tavanomaisia ja perinteisiä ajattelu-, tunne- ja rea-

gointitapoja, jotka ovat tietyn yhteisön luonteenomaisia tapoja 

kohdata ongelmia tiettynä ajankohtana.240 

 

HOWARD SCHWARTZIN ja STANLEY M. DAVISIN mukaan  

 

Kulttuuri on organisaation jäsenten yhteisten uskomusten ja 

odotusten malli. Nämä uskomukset ja odotukset muodostavat 

normit, jotka voimakkaasti muokkaavat yksilöiden ja ryhmien 

käytöstä organisaatiossa.241 

 

GARETH MORGAN kirjoittaa, että 

 

Kulttuuri on yhteisen todellisuuden rakentamisen ja uudelleen-

rakentamisen tapa, jonka avulla ihmiset voivat ymmärtää yhtei-

sellä tavalla tapahtumia tilanteita, tekoja ja sanoja.242 

 

Se, että yrityskulttuurista ryhdyttiin Rastor-julkaisuissa kirjoittamaan juuri 1980-

luvun puolivälissä, selittyy sillä, että vuosikymmenen alussa Yhdysvalloissa oli 

alettu kehittää organisaatiokulttuuriteorioita.  Tämä oli tarpeen, koska maan teolli-

suus joutui yhä kovempaan puristukseen muualla maailmalla toimivien kilpaili-

joidensa kasvun ja menestymisen vuoksi. Ongelmien ratkaisemiseksi työorgani-

saatiot oli kehitettävä aikaisempaa joustavammiksi ja paremmin työntekijöitään 

motivoiviksi. Amerikkalaisissa yrityksissä huomattiin, että vanhoilla opeilla ei 

tuottavuusongelmia pystytty ratkaisemaan. Uusi oppi levisi nopeasti myös Eu-

rooppaan, koska sen yrityksillä oli samanlaisia vaikeuksia erityisesti japanilaisten 

kanssa.243 

 

Myös suomalaisissa yrityksissä yrityskulttuurin merkitykseen ruvettiin kiinnittä-

mään huomiota. Yhdyspankin toimitusjohtaja Ahti Hirvonen sanoo artikkelissaan, 

YT 1/1986, että kulttuurin johtaminen ja kehittäminen kuuluvat johdon tärkeisiin 

                                                
240 Howard Schwartz & Stanley M. Davis, ”Yrityskulttuuri ja liiketoimintastrategia” (art). YT 6-
7/1985. 
241 Ibidem. 
242 Seeck 2008, 203. 
243 Seeck 1008, 206. 



 59 

tehtäviin. Johto on aina avainasemassa kulttuurin luomisessa ja muokkaamisessa. 

Hirvosen mukaan yrityskulttuuri ja johtaminen ovat saman asian eri puolia. Toista 

ei voi ymmärtää ilman toista.244 

 

Vaikka johdon tehtävä yrityskulttuurin vaalijana ja kehittäjänä onkin keskeinen, 

Hirvonen muistuttaa, että se on myös henkilöstön asia. On tärkeää, että henkilöstö 

jakaa yhteisiä arvoja ja että työntekijöiden käsitykset otetaan huomioon. Tämä 

korostuu erityisesti palveluyrityksissä, koska niissähän työntekijät ovat konkreet-

tisimmin tekemisissä asiakkaiden kanssa ja viestittävät omalla käyttäytymisellään 

yrityksen yrityskuvaa ja arvoja.245  

 

Johtamisparadigmoihin kuuluva organisaatiokulttuuriteoria ei terminä ole syno-

nyymi termin yrityskulttuuri kanssa, vaikka puhekielessä jälkimmäistä joskus käy-

tetään korvaamaan edellistä, hieman vaikeampaa termiä. Organisaatiokulttuuriteo-

ria on oppi, joka korostaa sitä, että yrityksen tai minkä tahansa organisaation toi-

minnan ymmärtäminen edellyttää sen sisäisten rituaalien ja tulkintarakenteiden 

ymmärtämistä.246  Toisin sanoen organisaatiossa vallitsevan kulttuurin ymmärtä-

mistä.  

 

Tämän kulttuurin aktiivista ja tavoitehakuista muuttamista on kutsuttu organisaa-

tionaaliseksi uudistukseksi (organisational transformation, OT). Organisaationaa-

lisessa uudistuksessa on Yritystalouden numerossa 1/1990 kirjoittavan Barbara 

Blockin mukaan kysymys siitä, että yrityskulttuuri ja sen myötä tavoitteet, arvos-

tukset, normit ja organisaation rakenteet pyritään muuttamaan radikaalisti. Uudes-

sa yrityskulttuurissa eri toimintoja lähimpänä olevilla ihmisillä on valtuudet tehdä 

päätöksiä, jotka perustuvat yhteiseen käsitykseen yhtiön tavoitteista. Tällaisen 

toimintaympäristön uskotaan lisäävän motivaatiota ja innovointia ja johtavan en-

tistä parempiin työsuorituksiin.247 

 

Kun organisaatio ja toiminta pyritään saamaan uuden mallin mukaiseksi, oman 

elämän tarkastelua pidetään muutosprosessin oleellisena metodina. Ideana on, että 

yrityksessä työskentelevien yksilöiden tarkoitukset saadaan yhdenmukaisiksi yri-

                                                
244 Ahti Hirvonen, ”Yrityskulttuuri ja johtaminen Suomen Yhdyspankin tapaan” (art). YT 1/1986. 
245 Ibidem. 
246 Seeck 2008, 205. 
247 Barbara Block, ”Koko henkilöstön hyväksymän kulttuurin luominen” (art). YT 1/1990. 
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tyksen tarkoituksen kanssa. Ellei yhdenmukaisuutta saavuteta, tuloksena on kon-

flikteja ja sopeutumisvaikeuksia. Käytännössä asiaa voidaan viedä eteenpäin siten, 

että työntekijät pohtivat ensin ryhmässä oman elämänsä tarkoitusta. Sen jälkeen 

ryhmä laatii yhdessä oman yrityksensä tai oman osastonsa tarkoituksen. Kun se on 

määritelty, järjestetään tarkistuskierros, jossa kukin sovittaa omaa tarkoitustaan 

yhteen ryhmän tarkoituksen kanssa. Tästä syntyy yhteinen visio. Prosessissa pide-

tään tärkeänä sitä, että jokainen on voinut olla mukana määrittelemässä yhteistä 

visiota.248  

 

Jotta tämä uusi johtamistapa juurtuisi yritykseen, johtajien on luovuttava valvon-

nasta ja työntekijöiden otettava enemmän vastuuta. Tämä ei aina ole helppoa, 

koska kaikki eivät halua lisätä omaa vastuutaan. Kuitenkin kokonaisuudessaan 

mallia pidetään erittäin onnistuneena, koska ”jos ihmisille annetaan vapautta, he 

tekevät enemmän kuin koskaan voisi odottaa”.249 

 

Yhteistä visiota pitää tärkeänä myös Chicagon Loyolan yliopiston liikkeenjohdon 

apulaisprofessori Bruce Buchowicz. Hän sanoo, että jos on pystynyt hahmottele-

maan menestysvision, joka voidaan toteuttaa yrityskulttuurin muutoksen avulla, 

muutos luonnollisesti houkuttelee. Hän kuitenkin varoittaa, että hanke ei ole help-

po. Yrityskulttuurin onnistunut muuttaminen on Buchowiczin mukaan yksi yritys-

johdon suurimmista haasteista. Muutosprosessi on vaativa siksi, että olemassa 

olevat kulttuuriarvot ja uskomukset on ymmärrettävä perusteellisesti, jotta työnte-

kijöiden reaktiot voidaan ennakoida oikein. Vain näin voidaan mahdolliset haitta-

vaikutukset minimoida.250 

 

 

2.2.3. Yhteiskunta yrityksessä  
 

Ei varmaankaan ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa kulttuuria yhtä 

vähän kuin on olemassa yhtä ainoaa oikeaa johtamistapaa. Tär-

                                                
248 Barbara Block, ”Koko henkilöstön hyväksymän kulttuurin luominen” (art). YT 1/1990. 
249 Ibidem. 
250 Bruce Buchowicz, ”Yrityskulttuurin ja asenteiden muuttaminen” (art). YT 6/1990. 
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keintä  on kaiketi se, miten kulttuuriin kytkeytyvät olettamukset 

sopivat kulloinkin ympäristön realiteetteihin.251 

 

Pankinjohtaja Ahti Hirvonen pitää tärkeänä sitä, että yrityskulttuuri on sopusoin-

nussa ympäristön kanssa. Johtamistaidon Opiston tutkimusjohtaja Pauli Juuti kir-

joittaa kirjassaan Yrityskulttuurin murros, että yrityskulttuuria voidaan tarkastella 

yhteiskuntamme ilmentäjänä. Yrityskulttuurin ja yhteiskunnan välisen suhteen 

tarkastelu on perusteltua, koska ihminen ilmentää toiminnallaan syvintä olemus-

taan. Olemme sitä, mitä ajattelullamme ja toiminnallamme saamme aikaan. Kun 

yritys on ihmisen toimintaympäristö, niin sen kulttuuri kertoo ihmisestä, mutta 

samalla myös ihmisen toisesta toimintaympäristöstä, yhteiskunnasta.252 

 

YRJÖ AHMAVAARA on kirjassaan Yhteiskuntakybernetiikka kirjoittanut, että 

maailmankatsomus rakentuu kolmenlaisista aineksista; tiedollisista uskomuksista, 

arvoista ja normeista. Tiedollisilla uskomuksilla hän tarkoittaa käsityksiä maail-

man, luonnon, yhteiskunnan ja ihmisen tilasta. Arvot ilmaisevat sen, millainen 

tuon tilan pitäisi olla ja normit ovat käsityksiä niistä keinoista, joilla arvot voidaan 

käytännössä toteuttaa.253 Yritystalouden yrityskulttuurikirjoittelussa puututaan 

juuri tähän niin Barbara Blockin254, Bruce Buchowiczinkin255 kuin Ahti Hirvo-

senkin256 artikkeleissa. Aivan samoin kuin tiedolliset uskomukset voivat olla  eri-

laisia maailman ja yhteiskunnan tilasta, ne voivat olla – ja tavallisesti ovatkin – 

hyvin erilaisia myös oman yrityksen tilasta ja asioista. Kun arvotkaan eivät ole 

samanlaisia, on vaikeaa luoda yhtenäinen, kaikkien hyväksymä normisto ohjaa-

maan toimintoja. Tätä kuitenkin tarvitaan, jos halutaan luoda yhtenäinen, yrityk-

sen toimintaa tehostava yrityskulttuuri.  

 

Oli hyvin ymmärrettävää, että 1980-luvulla yrityskulttuuri oli näkyvästi esillä  

Rastor-julkaisuissa niin elinkeinoelämän kuin myös tutkijoiden kirjoituksissa. 

Muutokset yritysmaailmassa olivat suuria. Rahoitusjärjestelmien säännöstelyä 

purettiin257 ja nopeasti kehittyvä teknologia muutti tuotantomenetelmiä.258 Samal-

                                                
251 Ahti Hirvonen, ”Yrityskulttuuri ja johtaminen Suomen Yhdyspankin tapaan” (art). YT 1/1986. 
252 Juuti 1997, s 178. 
253 Ahmavaara 1976, 107–108.  
254 Barbara Block, ”Koko henkilöstön hyväksymän kulttuurin luominen” (art). YT 1/1990. 
255 Bruce Buchowicz, ”Yrityskulttuurin ja asenteiden muuttaminen” (art). YT 6/1990. 
256 Ahti Hirvonen, ”Yrityskulttuuri ja johtaminen Suomen Yhdyspankin tapaan” (art). YT 1/1986. 
257 Kiander 2001, 11–12. 



 62 

la muuttuivat myös arvot. Ilpo Vilkkumaa on Yritystalouden artikkelissaan 2/1986 

huolissaan siitä, kiinnostaako teollisuus enää työpaikkana nuoria, joiden arvot 

ovat nopeasti muuttumassa ja jotka uutta teknologiaa hallitsevina eivät koe itseään 

niin riippuvaisiksi yrityksistä kuin aikaisemmat sukupolvet. Vilkkumaa pitää tä-

män päivän nuoria itseensä luottavina, enemmänkin laskelmoivina kuin korkeita 

ihanteita omaavina ihmisinä. Nämä nuoret pystyvät asettamaan työpaikalleen vaa-

timuksia, joiden täyttämisessä teollisuudella on kiire saada työtehtävänsä ja joh-

tamiskäytäntönsä houkuttelevimmiksi.259 

 

Teknologian kehityksen myötä myös Suomi oli siirtymässä nopeasti tietoyhteis-

kuntaan ja työyhteisöt muuttuivat yhä enemmän asiantuntijaorganisaatioiksi. 

Osaaminen lisääntyi, mutta kirjassaan Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaa-

tio ja sen vaikutukset professori RAIMO VÄYRYNEN toteaa, että kehittynein-

kään osaaminen ei voi muuntua menestystekijäksi kansainvälisessä kilpailussa, 

jos sitä ei osata hyödyntää riittävän tehokkaasti eri työorganisaatioissa ja niiden 

jokapäiväisessä toiminnassa. Väyrynen vertailee eri maiden työkulttuureja. Yh-

dysvaltalaisten etuna hän pitää maan asemaa nykyaikaisen management-kulttuurin 

edelläkävijänä. Japanilaiset taas ovat päässeet hyviin tuloksiin jatkuvan paranta-

misen ja pitkäjännitteisten työsuhteiden rakentamisen ansiosta. Saksalainen teolli-

suus on ollut edelläkävijä ammattityön mahdollisuuksien hyödyntäjänä ja skandi-

naaviset työkulttuurit ovat rakentaneet vahvan osallistuvan kehittämisen perin-

teen.260 

 

Edellä mainittuihin verrattuna Väyrysen mukaan suomalaisilla on sekä vahvuuk-

sia että heikkouksia. Heikkoutena Väyrynen pitää sitä, että perinteisesti Suomi on 

ollut tuottavuudessa selvästi jäljessä johtavista läntisistä teollisuusmaista. Suomi 

ei myöskään ole hänen mukaansa pärjännyt hyvin työorganisaatioiden kehittämi-

sessä. Esimerkiksi 1970-luvulla alkunsa saaneet työn inhimillistämiseen pyrkivät 

hankkeet ja erilaiset työorganisatoriset kokeilut eivät tuottaneet kovin nopeita tu-

loksia.261 Suomalaisten vahvuuksina Väyrynen pitää vahvaa työn tekemisen kult-

tuuria. Työ on ollut suomalaisille keskeinen elämänarvo, eikä kyse ole ollut pel-

                                                                                                                                 
258 Harvey-Jones 1988, 9. 
259 Ilpo Vilkkumaa, ”Työ ja arvojen muutos” (art). YT 2/1986. 
260 Väyrynen1999, 128. 
261 Ibidem. 
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kästään leivästä, vaan myös kunniasta. Suomalaiset ovat myös suhtautuneet 

myönteisesti uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoon.262  

 

Yhteiskunnan muutokset heijastuivat suoraan yrityskulttuureihin. Kun työpaikko-

ja syntyi lisää ja työttömyys lähes hävisi, syntyi työntarjoajien markkinat. Työ-

paikkaa oli helppo vaihtaa ja sen vuoksi yritykset joutuivat yhä enemmän kiinnit-

tämään huomiota siihen, miten työtekijät saataisiin paremmin sitoutumaan yrityk-

seen ja sen tavoitteisiin. Kun vielä 1960-luvulla elettiin solidaarisuuden hengessä, 

1980-luvulla ajateltiin lähinnä omaa etua.263 On selvää, että tällainen asennemuu-

tos näkyi myös yritysten sisällä.  

 

Rastorin lehdet olivat aktiivisesti mukana yrityskulttuurikirjoittelussa niin suoma-

laisin kuin ulkomaisinkin voimin. Kirjoituksessa toisensa jälkeen muistutetaan, 

kuinka oleellinen osa johtajan työtä on kehittää oman yrityksensä kulttuuria ja 

kuinka kulttuuriaan rakentaessaan yrityksen on seurattava ympäristön kehitystä. 

Ei voi kuitenkaan voi sanoa, että lehdet olisivat osallistuneet keskusteluun. Sellai-

sellekin olisi varmaan ollut sijaa. Esimerkiksi arvomaailman muutos 1960-luvulta 

1980-luvulle näyttää niin suurelta, että yritysjohtajien on ollut pakko ottaa tämä 

huomioon. Arvopohdintaan Rastorin lehdet eivät kuitenkaan lähteneet.  Tyylilleen 

ominaisella tavalla ne ainoastaan tiedottivat, millaista yrityskulttuurin rakentami-

nen on, mitä se vaatii ja miksi sitä on tehtävä. Mielipiteiden vaihdon lehdet jätti-

vät muiden tehtäväksi. Kirjoituksista ei käy selville, miten suomalaiset yritykset 

onnistuivat yrityskulttuuriensa selkeyttämisessä ja kehittämisessä eivätkä ne näin 

ollen anna sellaista tietoa, jota voisi verrata professori Väyrysen hieman negatiivi-

siin arvioihin.264 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Ibidem. 
263 Zetterberg & Tiitta 1992, 549. 
264 Väyrynen 1999, 128. 
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2.3. Henkilöt ensin, sitten asiat 
 

2.3.1. Henkilöstöjohtamisella innostus esiin 
 

Yrityksen on pystyttävä havaitsemaan pienimmätkin merkit mark-

kina- ja kilpailutilanteen muutoksista ja reagoimaan näiden mu-

kaisesti. Olemme siinä kehitysvaiheessa, jolloin yrityksen henkiset 

resurssit ovat sen todellinen pääoma.265 

 

Termi Human Resources Management, alkoi esiintyä yleisemmin 1980-luvun 

puolivälin jälkeen kansainvälisessä johtamistaidon keskustelussa. Termistä käyte-

tään yleisesti lyhennettä HRM kaikissa kielissä. Suomenkielinen ilmaisu voidaan 

johtaa suoraan lyhennyksestä henkilöstöresurssien motivointijohtamiseksi. Ylei-

semmin puhutaan kuitenkin henkilöstöjohtamisesta.266  Yritystalouden kirjoituk-

sessaan Erik Gilbert määrittelee HRM:n seuraavasti:  

 

HRM on koko henkilöstön johtamista sekä sen taitotiedon kehit-

tämistä, innostamista ja säilyttämistä yrityksessä niin, että yrityk-

sellä on ajallinen ja laadullinen etulyöntiasema kilpailijoihinsa 

nähden.267 

 

Poikkeuksellisen pitkässä – yhdeksän sivun – artikkelissa Gillberg esittelee HRM-

toimintaa.  Vahvin peruste HRM:n tarpeellisuudelle on se, että tänä aikana muu-

tokset tapahtuvat niin nopeasti, että niihin reagoimista ei voi jättää pelkästään yri-

tysjohdon tehtäväksi. Koko henkilöstö on saatava mukaan havainnoitsemaan yri-

tysympäristön tapahtumia ja reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti. Tämä 

on mahdollista, jos yrityksessä vallitsee hyvä me-henki. Tällaista henkeä ei kui-

tenkaan voida tekemällä tehdä, vaan se syntyy, jos sille luodaan otollinen ilmapii-

ri. Sellaisen luominen on johtajan tehtävä.268 

 

Gillberg kirjoittaa, että henkilöstön kehittäminen yhtenäiseksi, samaan suuntaan 

vetäväksi voimatekijäksi on yrityksen hitain kehitysprosessi. Siihen on kuitenkin 
                                                
265 Erik Gillberg, ”Human Resources Management” (art). YT 5/1987. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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pyrittävä, koska yrityksellä, jolla on käytössään tällainen voimavara, on kilpailuti-

lanteessa monen vuoden etumatka sellaiseen yritykseen, jossa vasta aloitellaan 

HRM-toimintaa.269 

 

Emme koskaan palkkaisi autonkuljettajaa, jota ei ole opetettu 

ajamaan. Silti monissa organisaatiossa yhä kieltäydytään hy-

väksymästä ajatusta, että johtajat pitäisi kouluttaa johtamaan 

yritystä ja että ihmisten johtajat olisi koulutettava johtamaan 

ihmisiä. Sellaisissa oloissa on tuskin yllättävää, että työntekijöil-

tä puuttuu motivaatio.270 

 

Yritystalouden numerossa 5/1988 John Adair aloittaa viisiosaisen artikkelisarjan, 

jolle on annettu yläotsikoksi Leadership.  Ensimmäisessä osassa Adair pohtii, 

millainen yritysjohtaja voi toimia menestyksekkäästi ihmisten johtajana. Hän to-

teaa, että johtajilla täytyy tietenkin olla tekninen pätevyys työhönsä, mutta ihmis-

ten johtamisessa heillä täytyy olla myös toisenlaista pätevyyttä: ”Ymmärrystä ja 

taitoa, joka on tarpeen silloin, kun työt on hoidettava tehokkaasti. Toisin sanoen, 

heillä on oltava pätevyys johtamiseen.”271 

 

Adair sanoo, että johtajat pohdiskelevat usein onko heillä oikea persoonallisuus 

tai oikeat ominaisuudet johtamiseen. Tästä ei pitäisi olla huolestunut. Adairin mu-

kaan monet johtajat ovat menestyneet työssään ilman erityisempää karismaa. He 

toimivat vain oikealla tavalla. Oikean tavan toimia löytää 49-kohtaisesta tarkistus-

listasta, jonka Adair julkaisee juttunsa yhteydessä. Viideskymmeneskin ohje hä-

nellä on:  

 

On tärkeää opetella antamaan riittävästi kiitosta; on aivan liian 

helppoa vain nähdä ja kommentoida sitä, mikä on väärin sen 

asemasta, mikä on tehty oikein.272 

 

Yritystalous muistuttaa oikeasta asiasta. On olemassa yleinen käsitys, jonka mu-

kaan suomalaiset johtajat ja esimiehet eivät osaa kiittää alaisiaan. Kun palautetta 

                                                
269 Erik Gillberg, ”Human Resources Management” (art). YT 5/1987. 
270 John Adair, ”Yritysjohtaja ihmisten johtajana” (art). YT 5/1988. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
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tulee, se on yleensä arvostelua. Jos mitään palautetta ei tule, voi ajatella, että työ 

on tullut tehdyksi hyvin. Kun liiketoimintaa pyritään johtamaan henkilöiden kaut-

ta (leadership) eikä asioiden kautta (management), onnistumisen edellytyksenä on, 

että johtajat ja johdettavat ymmärtävät toisiaan ja ajattelevat hoidettavista asioista 

samalla tavalla. Tämä on välttämätöntä, koska tässä toimintamallissa esimies ei 

ensisijaisesti delegoi alaiselleen suoria tehtäviä, vaan vastuuta suurempien koko-

naisuuksien hoitamisesta. Alaisen tehtäväksi ja vastuulle jää päättää, miten hän 

vastuualueeseensa kuuluvat tehtävät hoitaa. Jos esimies ei riittävän hyvin tunne 

alaistaan, hän ei ehkä uskalla viedä delegointia tarpeeksi pitkälle. Puolittaisen 

delegoinnin alainen taas saattaa tuntea loukkaukseksi itseään kohtaan. Tämä vie 

helposti motivaation hoitaa annetut vastuut hyvin, mikä puolestaan lisää esimie-

hen epäluottamusta. Onnistunut leadership-johtaminen edellyttää esimiehen ja 

alaisen välistä avointa vuorovaikutusta, jonka merkitystä Rastorin lehdissä jatku-

vasti korostetaan. Siihen kuuluu kiitoksen sanominen silloin, kun kiitos on paikal-

laan. Mutta siihen kuuluu myös rakentava kritiikki sen ollessa tarpeen.  

 

Rastorin lehdet antavat 1980-luvun lopulla paljon palstatilaa leadership-

johtamisen esittelylle. Se oli tarpeen, sillä juuri tuohon aikaan siirryttiin nopeasti 

fyysisestä työstä tietotyöhön ja tuotantolähtöisestä toiminnasta asiakaslähtöiseen 

toimintaan. Yhä useampi työyhteisön jäsen joutui itse ratkaisemaan ja tekemään 

valintoja siitä, miten työnsä suorittaa. Näin päätöksentekovalta valui yhä alem-

maksi organisaatiossa.  

 

Henkilöstöpainotteinen johtaminen sopii täydellisesti organisaatiokulttuuri-

paradigmaan. Molempien tärkeänä tavoitteena on motivoida positiivisella tavalla 

henkilökuntaa ja saada se sitoutumaan yritykseen ja sen tavoitteisiin. Malli sopi 

hyvin myös Suomen 1980-luvun tilanteeseen. Vielä 1970-luvulla vallinneen ra-

kenneanalyyttisen paradigman aika meni ohi, kun yritykset rupesivat entistä 

enemmän keskittämään toimintojaan oman ydinosaamisen ympärille ja ulkoista-

maan sellaisia toimintoja, jotka eivät ydinosaamiseen kuuluneet.  
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2.3.2. Motivaation mahti 
   

Esimiehen on aihetta pohdiskella sekä syysuhteisuuden että tar-

koitusperäisyyden ongelmia, kun hän hakee henkilöstölleen hy-

vää työmotivaatiota. Tämä johtuu siitä, että ihminen on toisaal-

ta eläinperäinen geeniensä määräämä käyttäytyjä, mutta toi-

saalta vapaan tahdon omaava tietoinen toimija, joka tarvitsee 

elämälleen tarkoituksen.273 

 

Yritysjohtajat kaipaavat usein työntekijöiltään parempaa työmotivaatiota, mutta 

miten motivaatiota voidaan lisätä? Erkki Halla osoittaa artikkelissaan YT 7/1987, 

että kysymys ei ole aivan yksinkertainen. Hän viittaa tanskalaiseen tutkimukseen, 

jossa esitellään  peräti 25 eri motivaatioteoriaa. Motivaatiolla tutkimuksessa ym-

märretään kaikkia sellaisia muuttujia, jotka herättävät, ylläpitävät ja ohjaavat 

käyttäytymistä.274 

 

Asko Puumalainen jatkaa motivointikirjoittelua  lehdessä  YT 2/1988 ja toteaa, 

että ihmisten sitoutumisen myönteisesti työhönsä tiedetään johtuvan paljosta 

muustakin kuin taloudellisista palkinnoista. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa 

uskottava yrityskuva, onnistuminen muutoinkin kuin pelkästään taloudellisesti, 

toiminnan eettisyys ja yhteiskuntaa hyödyttävät tavoitteet. Puumalainen muistut-

taa, että yrityksen strategian täysimääräinen toteuttaminen on hyvin merkittävästi 

kiinni siitä, millainen motivaatio henkilöstöllä on sen toteuttamiseksi. Kirjoittaja 

kysyykin, milloin suomalaisissa yrityksissä päästään arkipäivän työssä strategioi-

den pohtimisesta niiden täysimääräiseen toteuttamiseen henkilöstön motivoinnin 

avulla.275 

 

Vastuun asian hoitamisesta Puumalainen vierittää johtajan harteille. Johtaminen 

on hänen mukaansa ajattelun muuttamista käytännön teoiksi. Eristäytyvä johto ei 

voi tietää henkilöstön mielialoja. Siksi johtajan tehtävä on keskustella ja sallia ja 

jopa kehottaa työntekijöitä keskustelemaan avoimesti yrityksen tilasta ja erilaisista 

näkemyksistä. Näin yrityksessä työtä tekevät muuttuvat yhteistyökumppaneiksi ja 

                                                
273 Erkki Halla, ”Henkilöstösi tarvitsee hyvään työntekoon sekä syyn että tarkoituksen” (art). YT 
7/1987. 
274 Ibidem. 
275 Asko Puumalainen, ”Strategia ja ihmisten motivointi” (art). YT 2/1988. 
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mahdolliset ristiriitaisuudetkin voidaan hoitaa huomattavasti helpommin. Asian 

voi kiteyttää toteamalla, että oikeanlainen suhtautuminen henkilöstöön on olen-

nainen osa yrityksen strategian toteuttamista.276 

 

Kehittyvässä Yrityksessä 3/1989 kirjoittava Kenneth Labich vaatii johtajia suoras-

taan rohkaisemaan alaisiaan eriäviin mielipiteisiin. Hän viittaa yrityskonsulttiin, 

joka neuvoo yrityksiä hankkimaan palvelukseensa nuoria ja elinvoimaisia ihmisiä, 

jotka jatkuvasti kapinoivat vallitsevaa olotilaa vastaan. Onnistuneet päätökset 

edellyttävät usein pohjakseen vilkasta ajatustenvaihtoa.  

 

Mitä korkeammalle organisaatiossa nouset, sitä tärkeämpää on, 

että sinulle kerrotaan, oletko oikeassa vai väärässä. Jos kaikki 

vain myötäilevät, silloin joko sinä tai he ovat liikaa.277 

 

Motivaatiota käsittelee myös John Adair perusteellisessa kuusisivuisessa artikke-

lissaan YT 6/1986. Adairin mielestä motivaation määrittämisessä tärkeämpää kuin 

se, että motivaatio saa ihmiset tekemään asioita, on se, että motivaatio saa heidät 

tekemään asioita mielellään ja hyvin. Johdon tehtävä on luoda työpaikalle sellaiset 

olot ja sellainen ilmapiiri, että työntekijät voivat itse motivoida itsensä hyviin suo-

rituksiin. Adair tarjoaa johdolle pienen testin siitä, kuinka hyvin he ovat onnistu-

neet. Kun työntekijöiltä kysytään, mitä ominaisuuksia he eniten ihailevat omissa 

johtajissaan, vastauslistan voi kiteyttää seuraavanlaiseksi:278 

 

1. He tuntevat hyvin työnsä ja tekevät sen hyvin 

2. He eivät joudu paniikin valtaan 

3. He sanovat sinulle tarkalleen, mitä odottavat 

4. Tiedät tarkalleen asemasi heidän kanssaan 

5. He ovat oikeudenmukaisia ilman suosikkeja ja syntipukkeja 

6. Tunnet, ettet koskaan voi pettää heitä 

7. Nautit työskentelystä heidän alaisenaan 

 

Adair kehottaa johtajia katsomaan tähän henkilökohtaisten ominaisuuksien peiliin 

ja kysymään itseltään: ”Näenkö siinä oman kuvani?” Jos vastaus on kyllä, voi 
                                                
276 Asko Puumalainen, ”Strategia ja ihmisten motivointi” (art). YT 2/1988. 
277 Kenneth Labich, ”Johtajuus ja mitä siihen tarvitaan” (art). KY 3/1989. 
278 John Adair, ”Mitä motivaatio on?” (art). YT 6/1986. 
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tuntea vaatimatonta ylpeyttä siitä, että tietää ihmisten työskentelevän alaisenaan 

mielellään ja hyvin.279 

 

Työmotivaatiosta on puhuttu ja kirjoitettu aina, kun on käsitelty työorganisaatioi-

den kehittämistä ja toiminnan tehostamista. 1980-luvulla puhe sai kuitenkin uusia 

sävyjä. Motivaatiossa – tai paremminkin sen puutteessa – ruvettiin näkemään en-

tistä suurempia riskejä. Tietotekniikan ajalla yrityksiin kehittyi uusi avainhenki-

löstö. Tietotekniikkainsinöörit, joiden osaamisen ja tekemisen varassa yhä useam-

pi yritys menestyi.280 Kun tietotekniikka-ala kasvoi nopeasti, osaavista tekijöistä 

oli pulaa ja he saattoivat parempien etujen mukana siirtyä helposti yrityksestä toi-

seen. Tämä pani johtajat miettimään, mitä olisivat ne keinot, joilla avainhenkilöt 

pystyttäisiin riittävän hyvin motivoimaan omassa yrityksessä.  

 

Uusi tekniikka muutti paitsi työtä, myös työympäristön. Tietoliikenteen kehitty-

misen myötä työ rupesi kulkemaan kaikkialle työntekijän mukana, kotiin, mat-

koille, lomille, kaikkina vuorokauden aikoina.281 Kun työn pystyi ottamaan mu-

kaansa, se myös otettiin, koska todennäköisesti kilpailevissakin yrityksissä tehtiin 

näin. Työnkuva ei ollut ainoa, mikä muuttui. Koko elämänkuva muuttui. Tällainen 

muutos vaati aivan uudenlaista sitoutumista työhön.  

 

1980-luvulla tapahtui selvä muutos niissä odotuksissa, joita ihmiset työlleen aset-

tivat. Vuosikymmenen alussa 53 prosenttia työntekijöistä piti hyvää palkkaa tär-

keänä työssään. Vuosikymmen lopussa hyvä palkka oli tärkeä 62 prosentille. Kun 

vuonna 1980 31 prosenttia piti tärkeänä, että työ ei luo liikaa paineita, vuonna 

1990 vain 17 prosenttia ajatteli näin. Myös työpaikan varmuus ja hyvän työajan 

merkitys vähenivät selvästi.282 

 

Kaikkien mielestä ei menty hyvään suuntaan. Filosofi ESA SAARINEN ja yrittäjä 

ENSIO MIETTINEN julkaisivat vuonna 1990 paljon huomiota saaneen kirjan 

Muutostekijä. Kirjan mukaan suomalaisissa yrityksissä olivat edelleen vallalla 

tayloristiset opit, jotka tuhosivat työntekijöiltä inhimillisen elämän mahdollisuu-

det. Kirjoittajat kysyvät: ”Onko ihmiskasvoinen markkinatalous mahdollista – 

                                                
279 John Adair, ”Mitä motivaatio on?” (art). YT 6/1986. 
280 Leskelä 2001, 12. 
281 Leskelä 2001, 12–16. 
282 Suomen tulevaisuus – taloudesta arvoihin, 214. Liite 2.  
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voiko yrityksellä olla muuta päämäärää kuin tehdä voittoa, jotta voisi tehdä lisää 

voittoa?”283 Jos yritys todella odotti työntekijöiltään korkeaa motivaatiota, sen piti 

kirjoittajien mielestä rakentaa yhteisöllisyyttä. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys so-

pivat hyvin yhteen, sillä ”ihminen voi innostua yhteisön päämääristä ja integroitua 

yhteisöön vain omana ainutlaatuisena henkilönään”.284 Rastorin lehtien kirjoituk-

sissa ei arvioitu sitä, millainen tilanne suomalaisissa yrityksissä oli eikä Saarisen 

ja Miettisen räväkkä esiintyminen missään tapauksessa sopinut Rastor-julkaisujen 

tyyliin. Sen suhteen, mihin työnjohtamisessa oli pyrittävä, ei varmaan ollut eri-

mielisyyksiä Rastorin kirjoittajien ja Saarisen ja Miettisen kesken.  

 

Rahamarkkinoiden vapautus toi suomalaisille ennennäkemättömät kuluttamisen 

mahdollisuudet. Kun sekä rahaa että työpaikkoja oli tarjolla enemmän kuin, mihin 

oli totuttu, työntekijät käyttivät tilannetta hyväkseen. Työpaikkaa oli helppo vaih-

taa, joten yritykset joutuivat miettimään entistä enemmän, miten pitävät tuottavis-

ta työntekijöistään kiinni. Ei olekaan ihme, että Rastor-julkaisujen kirjoituksissa 

1980-luvun lopulla termit motivaatio ja sitoutuminen oli jatkuvassa käytössä, pu-

huttiinpa sitten mistä tahansa johtamisopista.  

 
 

2.3.3. Luota ja delegoi  
 

Liikenteen valvojan, jolla ei ole valtuuksia sakkojen kirjoittami-

seen, olisi oltava äärimmäisen sinnikäs voidakseen mitenkään 

estää liikenteen haittoja. On aina varmistettava, että alaiselle 

myönnetään vastuun mittainen ratkaisuvalta.285 

 

Yksi keskeinen mittari, jolla voidaan mitata johtamisen onnistumista, on luotta-

mus. Näin kirjoittaa JORI LESKELÄ kirjassaan Motivaatiojohtaminen. Hän sa-

noo, että jos ei luottamusta ole – olipa sen puute kummansuuntaista tahansa – se 

on merkki siitä, että johtaminen ei ole onnistunut.286 Tilanne, jossa luottamus 

punnitaan, on delegointi. Uskaltaako johtaja delegoida vaativia vastuita alaisel-

                                                
283 Miettinen & Saarinen 1990, 8. 
284 Miettinen & Saarinen 1990, 215. 
285 John Adair, ”Delegointi” (art). YT 1/1989. 
286 Leskelä 2001, 9. 
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leen? Uskaltaako alainen ottaa delegoinnin vastaan ja uskoa siihen, että esimies 

tietää, mitä tekee ja osaa mitoittaa delegoinnin vastaanottajan kykyjen mukaisek-

si?  

 

Jos yrityksessä halutaan päästä korkeaan suoritustasoon, on johtajien opittava de-

legoimaan, sanoo John Adair Yritystalouden artikkelissaan. Mutta delegointi ei 

ole pelkästään vastuun ja tehtävien delegointia, samalla on delegoitava myös rat-

kaisuvaltaa. Adair muistuttaa, että vastuuta voidaan delegoida, mutta vastuullisuus 

on eri asia. Johtaja on aina viime kädessä vastuussa alaistensa toiminnasta, vaikka 

ei voikaan käytännössä olla mukana tekemässä kaikkia päätöksiä eikä valvomassa 

toimintaa.287 

 

Susan A. Mohrman toteaa kirjoituksessaan Kehittyvän Yrityksen numerossa 

6/1989 delegoinnissa olevan riskejä. Niitä kuitenkin voidaan välttää antamalla 

alaisille riittävästi tietoa toiminnasta. Tietoa ja myös osaamista on annettava alai-

sille, koska delegoinnin onnistuminen edellyttää toimintavallan luovuttamista de-

legoinnin vastaanottajille. Puutteellisin tiedoin tai taidoin heidän on kuitenkin 

mahdotonta käyttää saamaansa valtaa oikein.288 

 

Hyvin monissa Rastor-julkaisujen johtamista koskevissa kirjoituksissa 1980-

luvulla korostetaan delegoinnin tarpeellisuutta yritystoiminnan tehostamiseksi. 

Johtajien on nopeasti muuttuvassa maailmassa suorastaan pakko luovuttaa aikai-

sempia tehtäviään alaisilleen, jotta heillä riittäisi tarpeeksi aikaa yhä vaativimmik-

si käyviin johtamistehtäviin. Delegoinnin ansiosta johtaja voi keskittyä paremmin 

omaan työhönsä ja nimenomaan omaan osaamisalueeseensa. Hän saa myös 

enemmän aikaa tulevaisuuden suunnitteluun, johtajan tärkeimpään työhön. Dele-

gointi vaikuttaa myönteisesti myös alaisiin. Kun ihminen kokee saavansa vastuuta 

ja luottamusta annettujen tehtävien hoitamiseen, hänen motivaationsa ja työmo-

raalinsa kasvavat. Samalla hän saa koulutusta entistä vaativampiin tehtäviin.  

 

Toiminnan kiistämättömistä riskeistä muistuttaa useampikin kirjoittaja, myös John 

Adair. Hänenkin mielestään niitä voidaan kuitenkin pienentää selvittämällä etukä-

                                                
287 John Adair, ”Delegointi” (art). YT 1/1989. 
288 Susan A. Mohrman, ”Osallistuvaa yritysjohtamista” (art). KY 6/1989. 
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teen, millaisia ominaisuuksia ja taitoja alaisilla on ja millaisten toimeksiantojen 

hoitamiseen he todennäköisimmin sopivat.289 

 

 

2.4. Kaaos on korkeampi järjestys 
 

Olen vastuussa innovaatioista ja ekologiasta eli tulevaisuuden 

tuotteista ja ympäristöystävällisestä tuotannosta olematta vas-

tuussa itse tuotannosta, ostoista tai markkinoinnista. Tulevai-

suudessa meidän on tultava toimeen tämän kaaoksen kanssa. 

Mutta siihen pystymme vasta, kun käsitämme, että kaaos on kor-

keampi järjestys.290 

 

Yritysmaailman muutoksesta ruvettiin puhumaan 1970-luvulla. Seuraavalla vuo-

sikymmenellä muutos tuntui kiihtyvän, samoin puheet siitä. Siirryttäessä 1990-

luvulla ei puhuta enää vain muutoksesta, vaan jo kaaoksesta. Kehittyvän Yrityksen 

jutussa 5/1992 saksalaiset tutkijat ja yritysjohtajat kertovat käsityksiään muutok-

sen yritysjohtajille asettamista haasteista. Muutoksen vauhdista kertovat esimer-

kit; vuoden 1980 USA:n 500 suurimmasta yrityksestä oli vuonna 1990 elossa vain 

54 prosenttia, 46 prosenttia oli tehnyt konkurssin tai myyty. Eräs amerikkalainen 

high tech -yritys uudisti neljän vuoden aikana organisaatiotaan 24 kertaa pysyäk-

seen markkinoiden tasalla. Saksalaisen vaatetusliikkeen logistiikka-asiantuntija 

arvelee, että ehkä jo kahden vuoden kulutta tavaratalon hyllyillä on tuotteita, jotka 

on valmistettu vain pari päivää aikaisemmin. Müncheniläinen konsulttiyritys tote-

aa, että 15 viime vuoden aikana tuotteiden eliniät ovat puolittuneet, mutta niiden 

kehittämisaika on pysynyt miltei muuttumattomana. Ongelmaa pyritään ratkaise-

maan niin, että kehitetään samanaikaisesti eri tuotteita, jotka myöhemmin kenties 

kilpailevat toistensa kanssa. Näin saadaan liukuhihnatuotantoonkin suunniteltu 

kaaos.291 

 

Saksalainen psykologian professori Oswald Neuberger sanoo Kehittyvän yrityksen 

numerossa 5/1992, että nykypäivän johtajat on imetty kuiviin. Heiltä on viety 

                                                
289 John Adair, ”Delegointi” (art). YT 1/1989. 
290 Jürgen Sinn, ”Pehmeät arvot johtamisen haasteena” (art). KY 5/1992. 
291 Ibidem. 
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elämisen tärkeitä tekijöitä, ilo, mielihyvä, into ja eloisuus. Ongelmaan kaivataan 

ratkaisua, mutta Neuberger arvelee, että nykyisin toimintaedellytyksin sellaista  ei 

löydetä. Palkkausperusteiden mukaan on työskenneltävä nopeasti ja noudatettava 

annettuja aikatauluja. Lopulta ihminen huomaa muuttuneensa työjuhdaksi.292 

 

Nestlen hallintoneuvoston puheenjohtaja Helmut Mauchler ennakoi auktoriteetti-

en ja hierarkioiden väistyvän, jolloin johtaminen käy entistä vaikeammaksi. Kun 

luottamus eliittiin vähenee, se on korvattava jotenkin. Yksi tapa olisi luoda toi-

mintaan enemmän tarkoituksenmukaisuutta, uskoa ja visioita.293 Faktan haastatte-

lussa liikkeenjohdon konsultti, psykologi Harri Eriksson puhuu samasta asiasta. 

Hän ennustaa, että tikapuuorganisaatiot häviävät ja tilalle tulevat tasa-

arvoisemmat mallit. Ne johtajat pärjäävät, jotka saavuttavat alaistensa luottamuk-

sen.294 

 

Kiihtyvä meno ei luo johtajille paineita vain työn tekemisestä, vaan myös uhkan 

työn menettämisestä. Faktan artikkelissa kerrotaan saneerausmyllyn jauhavan yhä 

armottomammin johtoportaissa. Poisraivatulle eropassi on shokki eikä riitä, että 

itsetunto tuhotaan. Suomessa 50-vuotiaalle poispotkitulle johtajalle on vaikeaa 

löytää uusi työpaikka. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan tällaisissa tilanteissa 

itsemurha-alttius kasvaa 30-kertaiseksi.295 

 

STK:n, Suomen Työantajain Liiton, uudella toimitusjohtajalla Tapani Kahrilla on 

selvä näkemys siitä, mihin työmarkkinoilla ollaan menossa. Yritykset ovat muut-

tuneet aggressiivisemmiksi ja koko bisneskulttuuri on tullut kovemmaksi. Myös 

työnantajien politiikka kovenee.296 Kansainvälisen naisjohtajainstituutin johtaja 

Leena Lahtinen-Kotilainen kertoo huomanneensa monen vaativissa tehtävissä 

olevan kamppailevan eettisten ja inhimillisten ongelmien kanssa. Esimiestehtävis-

sä olevat joutuvat entistä useammin miettimään, millä hinnalla he uraansa luovat 

ja hyväksyvätkö ja toteuttavat päätöksiä, joita eivät itse pidä eettisesti oikeina. 

Lahtinen-Kotilainen pohtii myös, mitä kätkeytyy varhaisten kuolemien, alkoho-

lismin ja kyynisyyden taakse.297 Historiantutkijat huomauttavat, että suomalaisten 

                                                
292 Jürgen Sinn, ”Pehmeät arvot johtamisen haasteena” (art). KY 5/1992. 
293 Ibidem. 
294 Reima Salonen, ”Porsliinitornista alastulo voi olla pirun vaikea asia” (haast). Fakta 1/1991. 
295 Jouko Hava, ”Johtaja kassan kautta” (art). Fakta 3/1988. 
296 Aarno Laitinen, ”Kahri laittaa kovat piippuun” (haast). Fakta 12/1988. 
297 Pirjo Kangasniemi, ”Johtaminen rassaa henkeä ja ruumista” (haast). Fakta 1/1989. 
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yleiset asenteet muuttuivat parin vuosikymmenen aikana. 1960-luvun solidaari-

suus ei ollut enää muotia, vaan ihmiset olivat entistä enemmän kiinnostuneet 

omasta urastaan ja pankkitilinsä kasvattamisesta. Syntyi niin sanottu citykulttuuri, 

jota myös juppikulttuuriksi kutsuttiin. Siihen kuului vauhdikas elämä kuntosalei-

neen, golfeineen ja etelänmatkoineen.298 

 

1980-luvun lopulla Suomen talouselämällä meni lujaa. Se tiesi sitä, että yritykset 

pyrkivät käyttämään tilaisuutensa mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen. Tämä 

taas alkoi näkyä työntekijöiden väsymisenä. Ehkä kaikista voimakkaimmin paine 

kohdistui yritysten johtoon ja keskijohtoon. Heihin kohdistui sekä omistajien te-

hostamispaineet että työntekijöiden väsymisen aiheuttamat paineet. Faktan tutki-

muksen mukaan  tässä tilanteessa suurten yritysten johtajat vaativat alaisiltaan 

aiempaa enemmän, kun taas pienissä yrityksissä kannustaminen oli lisääntynyt.299  

 

Poliittisellakin tasolla huomattiin kehityksen nopeus ja se, että muutoksia oli 

edessä. Harri Holkerin hallitus lanseerasi tunnetuksi käsitteen ”hallittu rakenne-

muutos”. Sen tarkoituksena oli hallitusti sopeuttaa maan taloudelliset ja yhteis-

kunnalliset rakenteet uuden ajan vaatimuksiin. Hallittu rakennemuutos ei kuiten-

kaan onnistunut ja tarvittaviin uudistuksiin päästiin vasta taloudellisen romahduk-

sen jälkeen.300 

 

Tilanne, johon talouselämässä oli jouduttu, näkyi myös talouslehtien kirjoituksis-

sa. Rastor-julkaisut tosin, toimintatavoilleen uskollisina, eivät nytkään suoraan 

eivätkä kovin yksityiskohtaisesti puuttuneet aiheeseen. Ero Faktan käsittelytapaan 

oli selvä. Se, että Rastor-julkaisut kuitenkin olivat tilanteen tasalla ilmeni siitä, 

että ulkomaisista lehdistä lainatut kirjoitukset käsittelivät yritysten kaaosmaista 

tilannetta ja sen vaikutusta henkilöstöön. Juttuja voi tulkita myös niin, että nyt 

vallitseva kaaos – ehkä jopa ennenkokematon – on kuitenkin luonnollinen ilmiö 

talouselämässä. Aivan kuten lamat ja nousukaudet. Kaaokseen on vain sopeudut-

tava. Ne pärjäävät, jotka sopeutuvat siihen parhaiten.  

 

 

 
                                                
298 Zetterberg & Tiitta 1992, 549. 
299 Risto Pennanen, ”Suuret vaativat, pienet kannustavat” (art). Fakta 12/1991. 
300 Zetterberg & Tiitta 1992, 552-553. 
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2.5. Kulttuurinmuutos tai kuolema 
 

Monet OT:n [organisational transformation, organisaationaali-

nen uudistus] kannattajat uskovat, ettei yrityksillä ole valinnan-

varaa, vaan niiden on kokeiltava radikaaleja toimenpiteitä. Mo-

nien sisäisten ja ulkoisten ongelmien suhteen on huomattu, ettei-

vät vanhat menetelmät toimi. Tämän vuoksi OT:n kannattajat 

väittävät, että johtamisen pitää joko muuttua tai vähitellen kuol-

la301. 

 

1970-luvulta 1990-luvun alkuun mennessä työn luonne muuttui selvästi ja samalla 

muuttui työntekijän asema yrityksessä. Kun vielä 1960-luvulla ja 1970-luvun 

alussa yritysten työntekijät olivat ensisijaisesti annettujen tehtävien suorittajia, 

1980-luvulla he olivat jo mitä suurimmassa määrin operatiivisen toiminnan mer-

kittäviä osallistujia. Heille delegoitiin yhä enemmän vastuuta ja heiltä odotettiin 

pelkkien työsuoritusten lisäksi aloitteellisuutta ja sitoutumista yrityksen toimin-

taan. Muutokseen vaikuttivat niin tietotekniikan kehitys kuin maailmanlaajuisen 

kilpailun kiristyminen. 

 

Muutos näkyi selvästi myös Rastor-julkaisuissa. Lehtien johtamista käsittelevät 

kirjoitukset 1970-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun painottuivat hyvin voi-

makkaasti yrityskulttuuriin, sen kehittämistarpeisiin, henkilöstön motivoimiseen 

ja vastuun jakamiseen. 1960-luvullakin työntekijä piti Rastorin lehtien mukaan 

ottaa huomioon ja häntä piti arvostaa omana itsenään. Kirjoitusten sävy viestitti 

kuitenkin jonkinlaista isäntä-renki-suhdetta, jossa hyvä isäntä saa rengiltään hy-

vän työn, kunhan kohtelee häntä oikeudenmukaisesti. 1980-luvulla renki oli nous-

sut lähes tasavertaiseen asemaan isäntänsä rinnalle ja otti yhä enemmän osaa yri-

tyksen operatiiviseen päätöksentekoon. 

 

Myös kirjoitusten tempo Rastorin lehdissä näyttää muuttuneen entistä kiivaam-

maksi. Tähän luonnollisesti vaikuttivat kuvattavat asiat, joihin puolestaan vaikutti 

yhteiskunnan ja yritysmaailman nopea muutos. Kun vielä 1960-luvulla ja 1970-

luvun alussa johtamiskirjoituksissa annetaan hieman kansakoulumaista opetusta 

ihmisten johtamisesta, nyt esitellään johtamisoppeja yksityiskohtaisemmin ja ar-
                                                
301 Block, ”Koko henkilöstön hyväksymän kulttuurin luominen”, YT1/1990. 
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vioidaan niiden vaikutuksia yritysten toimintaan. Muutoksen nopeus yritysmaail-

massa näkyy ja johtajia patistetaan nopeasti tekemään omissa yrityksissään tarvit-

tavia muutoksia. Ellei niitä tehdä, seurauksena voi olla koko yrityksen tuho. 

 

1980-luku oli organisaatiokulttuuriparadigman aikaa eikä kirjoituksille, jotka voi-

taisiin yhdistää muihin paradigmoihin, juuri löydy sijaa Rastorin lehdissä. Maail-

manlaajuisen kiristyvän kilpailun vuoksi oli kehitettävä jotakin uutta yritysten 

tehokkuuden lisäämiseksi.302 Kun tietotekniikan kehitys muutti työtä yhä enem-

män asiantuntijapainotteiseksi, väistämättä myös päätöksenteko jakaantui yhä 

useampien vastuulle. Yrityksiin tarvittiin kulttuuri, joka yhdistäisi entistä itsenäi-

semmin toimivat osastot ja työntekijät yhteisten tavoitteiden taakse.  

 

Rastor-julkaisut pääsivät aika nopeasti mukaan maailmalla virinneeseen keskuste-

luun uudesta opista. Organisaatiokulttuurin käsitteen läpimurtona pidetään And-

rew Pettigrewin artikkelia ”On Studying Organizational Cultures” vuonna 1979 

Administrative Science Quarterlyssä. Menetelmän käyttöönottovuotena pidetään 

vuotta 1982.303 Tämän jälkeen markkinoille tulvi aihetta käsitteleviä kirjoja, joissa 

johtajia suositeltiin kiinnittämään huomiota organisaation normeihin, arvoihin ja 

johtamisen symbolisiin puoliin, koska niiden katsottiin vaikuttavan toiminnan 

tehokkuuteen.304 Rastorin lehdissä tämä suosittelu alkoi 1980-luvun puolivälissä. 

 

Ennen yrityskulttuurikirjoittelua 1970-luvun loppupuolella Rastor-julkaisut kir-

joittivat paljon luovuudesta. Käsittelyjärjestys on mielenkiintoinen, koska yleisesti 

luovuuden katsotaan selvimmin sisältyvän juuri organisaatiokulttuuriparadigmaan 

ja sen jälkeen lanseerattuun innovaatioparadigmaan. Nyt kuitenkin luovuus oli 

näkyvästi esillä ennen kuin kumpaakaan näistä paradigmoista Suomessa edes tun-

nettiin. Voidaankin ajatella, että yritysmaailmassa tapahtuneet ja tapahtumassa 

olleet muutokset olivat sellaisia, että johtamismenetelmien oli muututtava vastaa-

maan ajan tarpeita ja luovuuden esiin nostaminen oli yksi ilmentymä muutostar-

peesta. Organisaatiokulttuuriparadigman tulo Suomeen sattui juuri tähän otolli-

seen aikaan ja siksi se sai niin paljon tilaa Rastorin lehdissä. Aiheesta tehdyt kirjat 

menivät myös hyvin kaupaksi. Paradigman pääteoksiin laskettu THOMAS 

PETERSIN ja RICHARD WATERMANIN vuonna 1982 ilmestynyt In Search of 
                                                
302 Suhonen 1988, 104–105. 
303 Silén 2006, 28–29. 
304 Ibidem. 
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Excellence käännettiin suomeksi ja siitä otettiin vuosina 1983–1985 viisi painosta. 

Myös EDGAR SCHEININ paradigmaa esittelevä teos käännettiin nopeasti ja siitä 

otettiin useita painoksia.305 

 

Vaikka uusi oppi otettiinkin Suomessa vastaan innostuneesti, näyttää kuitenkin 

siltä, että sen soveltaminen käytäntöön ei edennyt kovin hyvin. Hannele Seeckin 

ja OSSI ERÄKIVEN tutkimuksissa kävi ilmi, että 1980-luvulla metalliteollisuu-

dessa kulttuuriteorioita käytettiin vähän verrattuna muihin johtamisparadigmoihin 

ja metsäteollisuuden alalta ei löytynyt yhtään viitettä opin soveltamisesta käytän-

töön.306 Ristiriita teoreettisen kiinnostuksen ja käytäntöön soveltamisen välillä 

saattaa johtua siitä, että organisaatiokulttuuriparadigman perusteellinen toteutta-

minen organisaatiossa on erittäin vaativa ja paljon aikaa vievä operaatio, jonka 

tulokset näkyvät vasta paljon myöhemmin. Ristiriitaiselta näyttävään tilanteeseen 

vaikuttaa varmaan sekin, miten paradigmoja ja johtamisoppeja määritellään. Tut-

kijoiden määritelmät saattavat erota käytännön tasolla yrityksissä tehdyistä määri-

telmistä. Yrityksissä on voitu soveltaa menetelmiä, jotka sopivat hyvin organisaa-

tiokulttuuriparadigmaan, mutta jotka eivät tutkijoiden näkökulmasta täytä para-

digman teoreettisia määritelmiä.  

 

Organisaatiokulttuuri jakautuikin heti alussa kahteen haaraan, käytännönläheiseen 

ja akateemiseen. Akateemiset tutkijat näkivät mahdollisuuden laatia  paradigman 

avulla hahmotelman organisatorisesta todellisuudesta, kun taas käytännön haara 

odotti opin tuovan lisää tehokkuutta yritysten toimintaan.307 Rastor-julkaisuissa 

keskityttiin luonnollisesti opin käytännönläheisiin puoliin. Aiheesta kirjoittivat 

monet suomalaiset yritysjohtajat, jotka pyrkivät mahdollisimman konkreettisesti 

todistamaan toimivan yrityskulttuurin merkitystä yrityksen menestykselle.  

 

Kun meno taloudessa kiihtyi 1980-luvulla, myös Rastor-julkaisujen kirjoitusten 

sävy tuntui muuttuvan hieman entistä intensiivisemmäksi. Vaikutelma saattaa 

johtua siitä, että yrityskulttuuriin kuuluvat asiat, kuten delegointi ja motivaatio, 

ovat hieman konkreettisempia käsitteitä, kuin pelkkä johtajuus, jota aikaisemman 

kauden kirjoitukset pääasiassa käsittelivät. Ajan tapahtumiin kohdistuvan etäisen 

linjansa lehdet säilyttivät kuitenkin täydellisesti. Erityisesti tämä korostuu 1980- 
                                                
305 Seeck 2008, 224–225. 
306 Seeck 2008, 225. 
307 Silén 2006, 29–30. 
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ja 1990-lukuen vaihteen lehdissä. Talous oli ylikuumentunut ja niin johtajien kuin 

työntekijöidenkin kestokykyä koeteltiin. Rastorin lehdet eivät puuttuneet tällaisiin 

asioihin juuri lainkaan. Rastor-julkaisujen tyyli kirjoittaa asioista hieman niiden 

ulko- ja yläpuolella näkyy selvästi, kun kirjoituksia vertaa 1990-luvun alussa pe-

rustetun Fakta-lehden kirjoituksiin. Faktan kirjoituksissa käsiteltiin asioita huo-

mattavasti konkreettisemmin ja kirjoitettiin loppuun palamisesta ja jopa itsemur-

hista.308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
308 Pirjo Kangasniemi, ”Johtaminen rassaa henkeä ja ruumista” (haast). Fakta 1/1989. 
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3. Uudistakaa, uudistukaa! 

 

3.1. Rotkon kautta nousuun 
 

Suomen taloudellisessa ja sosiaalisessa nykyhistoriassa katsotaan tapahtuneen 

kolme suurta murrosta. Ensimmäinen tapahtui 1860-luvulla, kun teollinen kapita-

lismi syntyi ja johti ulkomaankaupan aktivoitumiseen. Toinen murros sijoittui 

1950- ja 1960-luvuille. Silloin teollisuus saavutti huippukautensa ja loi pohjan 

suomalaiselle hyvinvointivaltiolle. 1990-luvulla alkaneelle kolmannelle murrok-

selle on ollut ominaista talouden nopea kansainvälistyminen, markkinavoimien 

vahvistuminen valtion ohjauksen kustannuksella ja tietoteollisuuden läpimurto.309 

 

1990-luvulla globalisaatio ja talouden integraatio romuttivat vanhan suomalaisen 

talous- ja työmarkkinapolitiikan mallin. Suurista nimellispalkkojen korotuksista ja 

devalvaatio-inflaatiopolitiikasta oli luovuttava. Kansainvälisyys painoi yhä voi-

makkaammin niin palkka- kuin työolojakin koskevia päätöksiä ylätasolta sektori- 

ja yritystasolle. Samaan aikaan valtio vähensi taloudellisia tehtäviään ja purki 

omituksiaan ja ohjausvaltaansa monissa keskeisissä liikeyrityksissä ja antoi näin 

enemmän tilaa markkinavoimille.310 Tämä kehitys loi uusia paineita entistä ki-

reämmässä kilpailutilanteessa toimiville yritysjohtajille.  

 

Tohtori Raimo Väyrynen arvioi, että 1990-luvun alun lama johtui globalisaation 

kaksoisvaikutuksesta. Toisaalta kansainvälisten pääomien liikkeiden vapauttami-

nen toi Suomeen rahatulvan, jonka hallitseminen ja ohjaaminen ei onnistunut 

vanhakantaiselta pankkijärjestelmältä. Toisaalta neuvostotalous romahti, koska se 

ei kyennyt uudistumaan kansainvälisen kilpailukyvyn edellyttämällä tavalla. Neu-

vostokaupan romahdus vaikutti erittäin paljon Suomen talouteen. Kun idänkaupan 

osuus vuonna 1980 oli seitsemän prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, 

vuonna 1991 se oli enää yksi prosentti.311 

 

1990-luvun alun talouskriisissä tulopolitiikan toimintatavat muuttuivat. Työmark-

kinoilla oli tehty tulopoliittisia sopimuksia 1960-luvun lopulta lähtien. Nyt talous-

                                                
309 Väyrynen 1999, 3–6.  
310 Väyrynen 1999, 15–16. 
311 Väyrynen 1999, 17. 
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elämän kansainvälistyminen asetti entisenlaisen menettelyn kyseenalaiseksi. Eri-

tyisesti laman koettelemat yritykset syyttivät tulopolitiikan jäykkyyden haittaavan 

yritysten selviytymistä. Laman aikana päädyttiinkin työehtosopimusneuvotteluissa 

hajautettuihin, liittokohtaisiin sopimuksiin.312 

 

Laman syvyydestä kertoo sen vaikutus työllisyyteen. Vuosina 1970–1990 työllis-

ten määrä Suomessa kasvoi 290 000 hengellä. Lamassa katosi 453 000 työpaikkaa 

eli enemmän kuin oli syntynyt kahden edellisen vuosikymmen aikana. Laman 

jälkeen vuosina 1994–2001 työllisten määrä nousi jälleen, mutta jäi kuitenkin 140 

000 henkeä pienemmäksi kuin vuonna 1990. Ennen lamaa työllisyysaste313 oli 

noin 72 prosenttia. Vuonna 1994 työllisyysaste putosi 60 prosenttiin ja nousi vuo-

teen 2001 mennessä 68 prosenttiin.314 Kun työttömyysaste vuonna 1989 oli 3,1 

prosenttia, vuonna 1994 se oli jo 16,6 prosenttia. Samaan aikaan julkinen talous 

kääntyi alijäämäiseksi ja bruttokansantuote putosi vuonna 1991 6,3 prosenttia ja 

seuraavana vuonna vielä 3,3 prosenttia.315 

 

Lama muutti myös palkkakehitystä oleellisesti. Ennen lamaa palkkojen keskimää-

räinen vuosikorotus oli noin viisi prosenttia ja palkkaliukumien osuus nimellis-

palkkojen noususta noin 30 prosenttia. Vuosina 1991 – 2001 nimellispalkat nou-

sivat keskimäärin kolme prosenttia vuodessa ja liukumataso oli noin yksi prosent-

ti.316 Työmarkkinoiden palkkaneuvotteluissa oli otettava huomioon se, että Eu-

roopan unionin jäsenyys kavensi Suomen pankin rahapoliittisia toimintamahdolli-

suuksia. Suomi liittyi Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa ja  myöhemmin Eu-

roopan talous- ja rahaliittoon,317 minkä jälkeen devalvaation käyttäminen viennin 

edistämiseksi ei enää ollut mahdollista. 

 

Laman jälkeen suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa nousi ylitse muiden 

termi ”tuottavuus”. Keskeinen toimija keskustelussa oli professori MATTI 

POHJOLA.  Vuonna 1996 julkaisemassaan kirjassa Pohjola esitti termin ”tehoton 

pääoma”. Pohjolan mielestä suomalaisen talouselämän ongelma oli se, että deval-

                                                
312 Kantola, 2002, 101–103. 
313 Työllisten määrä suhteessa 15–64-vuotiaiden määrään. Loikkanen & Pekkarinen & Vartia 
2002, 296. 
314 Loikkanen & Pekkarinen & Vartia 2002, 295–296. 
315 Kiander 2001, 30-39. 
316 Loikkanen & Pekkarinen & Vartia 2002, 315. 
317 Vahtola 2003, 477. 
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vaatioiden suojassa pääomia oli käytetty tehottomasti. Tehokkuutta ei tarvittu, 

koska säännöllisesti toistuvat devalvaatiot pelastivat teollisuuden pulasta.318  

 

Kun 1950-luvulta lähtien talouspolitiikassa oli painotettu kotimaisia investointeja 

Kekkosen ohjeiden mukaan, Pohjola halusi kääntää kurssin. Kansalliset inves-

toinnit olivat hänen mielestään pääoman tehotonta käyttöä. Tilalle oli saatava oh-

jausmekanismi, joka antaisi markkinoiden etsiä pääomille tehokkaampia sijoitus-

kohteita. Koko yhteiskunta olisi Pohjolan mielestä järjestettävä markkinoiden 

mukaan. Konkurssit, saneeraukset ja fuusiot olivat tervetulleita, koska ne poistivat 

liikakapasiteetin markkinoilta. Pohjola selitti, että markkinoiden avulla ihmisten 

oman edun tavoittelu saadaan parhaiten palvelemaan yhteiskunnan yhteistä 

etua.319 

 

Suomalaiset talouspoliittiset päättäjät omaksuivat hyvin Pohjolan ajattelun jo en-

nen hänen kirjansa julkaisemista.320 Se tuotti myös tuloksia. Kun Suomi vielä en-

nen lamaa oli kansainvälisessä tuottavuustehokilpailussa kuulunut keskikastiin, se 

oli jo vuoteen 1995 mennessä ohittanut Yhdysvallat, Ruotsin ja Saksan ja noussut 

tilastojen kärkeen.321  

 
 

3.2. Nyt jos koskaan on johdettava  
 

3.2.1. Kun maailma muuttuu, yritysten on muututtava 
 

Muutosjohtamisessa tärkeintä on kommunikaatio kaikkien nii-

den kanssa, joita muutos koskee. Muutos kohtaa aina vastarin-

taa. Muutosvastarinta voidaan murtaa antamalla jokaiselle jo-

kin tehtävä muutosstrategian toteuttamisessa ja selvittämällä 

käsiteltävien ongelmien luonne selkeästi ja perusteellisesti.322 

                                                
318 Pohjola 1996, 150. 
319 Pohjola 1996, 150–151. 
320 Kantola 2002, 162–168. 
321 Maliranta 1999, 81. 
322 Michael Edwardes, ”Muutosjohtaminen on peruspiirteiltään samanlaista kaikkialla maailmassa” 
(haast). YT 5/1987. 
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Muutosjohtamisesta Yritystalous kirjoitti ensimmäisen kerran vuonna 1987, mutta 

enemmän ja perusteellisemmin aihetta käsiteltiin 1990-luvulla. Muutosjohtamisen 

teki ajankohtaiseksi yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tapahtuneet nopeat muu-

tokset. Tärkeimpänä muutokseen pakottavana voimana brittiläinen liikemies ja 

Bradfordin yliopiston kansleri JOHN HARWEY-JONES piti teollisuuden teknii-

kan kehittymistä. Kehitys mahdollisti koko maailman tavaroiden valmistamisen 

entistä pienemmällä työvoimalla. Se myös poisti halpatyövoiman mailta yhden 

tärkeän kilpailuedun. Uudet tehokkaat robotit päihittivät monilla aloilla niin te-

hokkuudessa kuin kustannuksissa halvankin ihmistyövoiman. Lihasvoiman käy-

töstä siirryttiin yhä enemmän aivotyöhön ja luovaan ajatteluun, mikä puolestaan 

avasi jatkuvasti mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja tuotekehittelyyn.323 

 

Muutosten tekeminen organisaatiossa on usein vaikeaa, koska muutosten pelätään 

huonontavan joidenkin organisaatiossa toimivien asemaa. John Adair kirjoittaa 

asiasta Yritystalouden numerossa 6/1989. Hänen mukaansa useimmat muutoksen 

johtamisen vaikeudet aiheutuvat siitä, että johto ei viestitä tarpeeksi. Työntekijät 

toimivat parhaiten, kun he eivät pelkästään seuraa käskyjä, vaan ymmärtävät, mitä 

on tekeillä ja miksi. Tämä pitää Adairin mukaan paikkansa aina, mutta erityisesti 

nopeiden muutosten aikana on erityisen tärkeää – ja myös vaikeaa – pitää työnte-

kijät tilanteen tasalla.324 

 

Adair korostaa, että muutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että muutosta 

eteenpäin vievällä johtajalla ja työntekijöillä on sama käsitys odotettavista tulok-

sista. Muutoksista on syytä käydä rehellistä keskustelua. Työntekijöiden on saata-

va tietää ja ymmärrettävä oikein esimerkiksi se, mitä mahdollisia uusia vaatimuk-

sia muutos aiheuttaa heidän työlleen ja osaamiselleen. Kun tiedetään, mihin pyri-

tään ja mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii, on järjestettävä asian vaatima koulu-

tus niille, jotka sitä tarvitsevat.325 

 

Kun yrityksissä tehdään muutoksia, niin yleinen käsitys lienee, että muutosvasta-

rinta nousee henkilöstöstä. Mutta kyllä johtajatkin voivat vastustaa muutosta. Ni-

mimerkki PekkaPartio kirjoittaa Yritystaloudessa 3/1991, että ”muutokset ovat 
                                                
323 Harvey-Jones 1988, s 9. 
324 John Adair, ”Muutoksen johtaminen” (art). YT 6/1989. 
325 Ibidem. 
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lähes mahdottomia yrityksissä, joissa perustajajohtaja on keksinyt alkuperäisen 

liikeidean, ollut  alun perin ainoa ja paras myyntimies ja on edelleen hengissä.” 

Kun yritys kasvaa ja asiakkaita tulee lisää, monet yrityksen sujuvalle toiminnalle 

asetettavat vaatimukset muuttuvat. Johtaja kulkee kuitenkin omaa latuaan ja jos 

päälliköt toimivat toisin, seuraus on se, että johtaja puuttuu yhä enemmän heidän 

tekemisiinsä. Tällainen tilanne on usein karua todellisuutta. Yritys on kasvanut 

itsensä ohi ja kaikki muut paitsi ykkösjohtaja tietävät sen.326 

 

Koska kaikki yritykset joutuvat jossakin vaiheessa muutoksen kouriin, siihen on 

syytä varautua. Want antaa yritysjohtajille neljä neuvoa tilanteen hallitsemisek-

si:327 

 

1. On huomattava, että aiemmin yritykselle menestystä antaneet 

tuotteet voivat olla jo vanhentuneita ja ne olisi korvattava 

uusilla 

2. On ymmärrettävä, että alalla tapahtuvat muutokset kytkeyty-

vät suurempiin tapahtumiin kansallisella ja maailmanlaajui-

sella tasolla 

3. On ymmärrettävä yrityksen kulttuuri arvokkaana resurssina 

uusia ja innovatiivisia ideoita kehitettäessä 

4. On turvauduttava vallitseviin muutostilanteisiin soveltuviin 

strategioihin eikä tyydyttävä tekemään vain rakennemuutok-

sia tai säästämään kustannuksia 

 

Yritystalouden artikkelissa 3/1992 Robert H. Schaffer ja Harvey A. Thomson an-

tavat aika lohduttoman kuvan joidenkin yritysten muutospyrkimyksistä: ”Monessa 

yrityksissä on tulosten parantamiseen tähtäävillä ponnisteluilla yhtä suuri vaikutus 

yrityksen toiminnalliseen ja taloudelliseen tulokseen kuin konsanaan sadetanssilla 

säätilaan”. Heidän kuvauksessaan sadetanssi edustaa palavaa innostusta sellaisiin 

toimiin, jotka kuulostavat ja näyttävät hyviltä ja saavat johtajat tuntemaan olonsa 

mukavalta, mutta joilla ei välttämättä ole yrityksen tuloksentekokykyyn mitään 

vaikutusta.328 

                                                
326 PekkaPartio, ”Yritysjohto(kin) vastustaa muutosta” (pak). YT 3/1991. 
327 Jerome H. Want, ”Muutoksen hallinta epävakaissa olosuhteissa” (art). YT 4/1991. 
328 Robert H. Schaffer, Harvey A. Thomson, ”Onnistuneet muutosohjelmat alkavat tuloksista” 
(art). YT 3/1992. 
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Kirjoittajat vaativat, että muutosjohtamisessa on siirryttävä toimintakeskeisyydes-

tä tuloskeskeisyyteen. Laadituille ohjelmille on asetettava selvät tavoitteet ja aika-

taulut ja toiminnan etenemistä on mitattava niiden toteutumisen mukaan. Kun 

mittarit osoittavat selvästi, missä ollaan menossa ja kun kaikki asianosaiset saavat 

tästä tiedon, motivaatio työn suorittamiseen kasvaa huomattavasti. Yritysjohdolla 

ei ole mitään syytä luopua muutosohjelmista, vaikka työntekijät väittäisivätkin, 

että he tekevät jo kaiken minkä voivat ja vain jotkin heidän oman työnsä ulkopuo-

lella olevat tekijät estävät tuloksen parantamisen. Sen sijaan, että sorruttaisiin hy-

vin yleisiin omia mahdollisuuksia aliarvioiviin käsityksiin, olisi avattava silmät 

huomaamaan, kuinka paljon yrityksessä on hyödyntämättömiä kykyjä ja tuhlattuja 

resursseja.329 

 

John P. Kotter on tutkinut muutoshankkeiden epäonnistumisen syitä. Ensimmäi-

nen syy on se, että muutoksen välttämättömyyttä ei korosteta tarpeeksi. Johtajat 

eivät aina ymmärrä, kuinka vaikeaa on saada ihmisiä muuttamaan tuttuja ja turval-

lisiksi koettuja toimintatapojaan. Jotta muutos tapahtuisi, heidät on saatava täysin 

vakuuttuneiksi siitä, että muutosta todella tarvitaan. Pahimpia ovat Potterin mu-

kaan usein esimiehet, jotka itse kieltäytyvät muuttumasta ja esittävät vaatimuksia, 

jotka eivät sovi yhteen muutoshankkeen kanssa.330 

 

Beverly Coldberg varoittaa artikkelissaan 4/1993, että pahimmillaan muutos yri-

tyksessä voi johtaa suoranaiseen sotaan. Normaalin muutosprosessin vaikeudet 

saattavat moninkertaistua, jos organisaatiossa pääsee vallalle huhukampanja. Ti-

lanne vain pahenee, jos huhujen levittämistä yritetään hillitä puutteellista tietoa 

antamalla. Koska se, mitä ihmiset eivät tiedä, voi vahingoittaa organisaatiota, on 

tärkeää saada johdon ja työntekijöiden välille aikaan vuoropuhelu turhien speku-

laatioiden välttämiseksi. Onnistuneen muutoksen aikaansaaminen edellyttääkin 

kirjoittajan mielestä oikeanlaista psykologisten viestintä- ja johtamistaitojen yh-

distelmää sekä runsaasti empatiaa.331 

 

John P. Kotterin selittää muutosjohtamiskeskustelun alkamista 1980-luvun lopulla 

sillä, että liikemaailmasta on tullut yhä muuttuvampi ja kilpailu on kiristynyt. 

                                                
329 Robert H. Schaffer, Harvey A. Thomson, ”Onnistuneet muutosohjelmat alkavat tuloksista” 
(art). YT 3/1992. 
330 John P. Kotter, ”Miksi muutoshankkeet epäonnistuvat” (art). YT 4/1995. 
331 Beverly Goldberg, ”Johda muutosta, älä sen aiheuttamaa kaaosta” (art). YT 4/1993. 
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Teknologian nopea kehittyminen, markkinoiden vapautuminen säännöstelystä, 

pääomavaltaisen teollisuuden ylikapasiteetti ja epävakaat öljymarkkinat ovat 

myös vaikuttaneet asiaan.332 Suomalaisilla oli monia muita suuremmat syyt puhua 

muutoksesta ja muutosjohtamisesta. Talouden noususuhdanne saavutti Suomessa 

huippunsa vuoden 1989 alussa. Tämän jälkeen epävarmuus markkinoilla alkoi 

lisääntyä, korot kääntyivät nousuun ja asuntojen hinnat laskuun. Omaisuusarvojen 

lasku alkoi heikentää kotitalouksien ja yritysten varallisuutta, mikä johti säästämi-

sen lisääntymiseen. Säästäminen taas merkitsi kulutuksen ja investointien supis-

tumista, mikä edelleen johti tuotannon ja työllisyyden heikentymiseen. Talouden 

aleneva kierre alkoi vuoden 1990 lopulla ja päätyi syvään lamaan.333 

 

Muutosten kaudellakin Rastor-julkaisut pitävät kiinni tavastaan olla puuttumatta 

yksityiskohtaisesti yritysten ja työmarkkinoiden tapahtumiin, mutta muuten asioi-

den käsittelyn sävy on muuttunut. 1960-luvulla lehdet opettivat suomalaisia yri-

tysjohtajia johtamaan oikein ja jopa moralisoivat. 1970- ja 1980-luvuilla opetta-

jamaisuus väheni, mutta johtamiskirjoitukset oli vielä hyvin helppo yhdistää suo-

malaisiin tilanteisiin, osin varmasti siksi, että kirjoittajina oli suomalaisia. 1990-

luvulla artikkelit nousevat yhä korkeammalle reaalitapahtumien yläpuolelle. Esi-

merkiksi muutosjohtamista käsittelevät artikkelit ovat toki erittäin asiantuntevia ja 

perusteellisia, mutta suora kosketus suomalaiseen todellisuuteen puuttuu. Muutos-

ten tarpeellisuus yritysten johtamisessa tulee kyllä esiin, mutta kun suomalaisten 

yritysten samanaikaisista koettelemuksista ei kirjoituksissa mainita mitään ja kun 

kirjoittajat ovat ulkomaalaisia, tärkeäkin asia tuntuu jäävän hieman etäiseksi. Näin 

siitä huolimatta, että muutoskirjoituksille annetaan erittäin paljon palstatilaa. 

 

 

3.2.2. Kaikkea vastaan 
 

Yksi hämmentävimpiä ja itsepintaisimpia yritysjohtajien eteen tu-

levista ongelmista on työntekijöiden muutosvastustus. Tällainen 

vastustus voi saada monia muotoja – se esiintyy tuotannon jatku-

vana alenemisena eroamisten ja siirtopyyntömäärien kasvuna, 

kroonisina riitoina, jurona vihamielisyytenä, korpi- tai hidastus-
                                                
332 John P. Kotter, ”Mitä johtajat oikeastaan tekevät” (art). YT 6/1990. 
333 Kiander 2001, 23. 
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lakkoina sekä niiden valeloogisten syiden esittämisenä, joiden 

vuoksi muutos ei olisi mahdollinen.334 

 

Yrityksissä – ja missä tahansa muualla – muutoksia aikaansaamaan pyrkivät jou-

tuvat tavallisesti toteamaan, että heidän pyrkimyksiään vastustetaan. Ihminen 

näyttää vastustavan muutoksia luonnostaan. Asia oli hyvin tuttu myös Rastor-

julkaisuissa. Koska yrityksissä tehtävät muutokset olivat välttämättömiä ja ne 

kohtaisivat varmasti vastustusta, julkaisut käsittelivät myös muutosvastarintaa 

näkyvästi.  

 

Yritystalouden numerossa 6/1994 kirjoittava Michael Armstrong osoittaa tälle 

ilmiölle useita syitä:335 

 

1. Vakauden kaipuu 

- Ihmisellä on yleensä tarve elää vakaissa oloissa. Muutos saa   

aikaan epävakautta, joka useimmissa meistä synnyttää vastus-

tusreaktion. 

2. Tottumukset 

- Tottumukseen liittyy paljon sellaista mielihyvää, josta ihmi-

sen on vaikea luopua. 

3. Yhteisön normit 

- Ihmiset haluavat yleensä toimia yhteisönsä normien mukaan. 

Kaikki, mikä muuttaa normeja, aiheuttaa vastustusta. 

4. Pelko taloudellisten etujen tai arvovallan menettämisestä 

- Työntekijän ja yrityksen edut eivät aina ole samansuuntaisia. 

Kun muutoksilla haetaan yrityksen etua, se voi merkitä työnte-

kijän aseman huonontumista. 

5. Väärinkäsitykset 

- Tytöntekijät eivät aina ymmärrä muutoksen seurauksia ja 

epäilevät, että niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin on 

varsinkin silloin, kun yritysjohdon ja työntekijöiden  välillä 

vallitsee luottamuspula. 

6. Näkemyserot 

                                                
334 Paul L. Lawrence, ”Miten muutosvastustus voitetaan” (art). YT 2/1981. 
335 Michael Armstrong, ”Muutos” (art). YT 6/1994. 
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- Henkilöstö saattaa nähdä jotkut asiat toisin kuin yritysjohto 

ja pelkää, että yritysjohdon näkemyksen toteuttaminen heiken-

tää sen omaa asemaa. 

7. Tuntemattoman pelko 

- Pelkoa aiheuttaa se, että ei tiedetä, mitä muutos itseltä edel-

lyttää ja mihin tilanteeseen se johtaa 

 

Myös Pete B. Scott-Morgan kirjoittaa samasta asiasta numerossa 4/1994. Hänkin 

kiinnittää huomiota yrityksen normien vaikutukseen. Muutoksen suurimpia esteitä 

saattavat hänen mukaansa olla juuri yrityksen kirjoittamattomat säännöt, jotka 

muokkaavat yrityskulttuuria ja ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Jotta muutokset 

sujuisivat ongelmitta, yritysjohdon onkin huolehdittava siitä, että kirjoittamatto-

mista säännöistä johtuva käyttäytyminen on sopusoinnussa yrityksen tavoitteiden 

kanssa.336 

 

John Iacovini epäilee, että vaikeudet muutoksen aikaansaamisessa johtuvat siitä, 

että muutoksentekijät ovat unohtaneet ihmisen. Yrityksessä tehtävä muutos on 

järkiperusteinen prosessi. Se tehdään, jotta organisaatio saataisiin siirtymään sula-

vasti halutulle osaamistasolle. Muutoksen onnistuminen kuitenkin varmistetaan 

sillä, että samalla pystytään taitavasti hoitamaan muutokseen sisältyvät tunnepe-

räiset elementit.337 

 

Jos organisaatio kunnioittaa työntekijöittensä tarpeita ja selvittää heille riittävästi 

muutoksen taustoja ja tavoitteita, sillä saattaa Iacovinin mukaan olla muutospro-

sessin sujuvuuden turvaamisen lisäksi muitakin, kauaskantoisia seurauksia. Täl-

lainen menettely edistää työntekijöiden ammatillista kehittymistä, rikastuttaa hei-

dän elämäänsä ja lisää heidän lojaalisuuttaan yritystä kohtaan. Yritysten tulisikin 

aina pyrkiä säilyttämään työntekijöiden omanarvontunto ja kohottamaan sitä.338 

 

Rastor-julkaisujen kirjoituksissa käydään läpi yleisimpiä muutoksen vastustamista 

aiheuttavia syitä. Kuitenkaan mihinkään syvällisempään analyysiin ei mennä. Ti-

lanne Suomessa oli tuolloin sellainen, että analyysille olisi ollut sijaa. Muutos 

kasvusta romahdukseen oli niin nopea, että sen täytyi koetella raskaasti suomalai-
                                                
336 Peter B. Scott-Morgan, ”Kun muutos kangertelee” (art). YT 4/1994. 
337 John Iacovini, ”Unohtuuko ihminen muutoksen pyörteissä” (art). YT 2/1994. 
338 Ibidem. 
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sia. Muutaman vuoden ajan oli totuttu nopeaan vaurastumiseen, joka tapahtui suu-

reksi osaksi lainarahan turvin. Nyt lainojen korot nousivat, vakuudet menettivät 

arvoaan ja työpaikat olivat uhattuina. Monien talous oli tuhoutumassa täydellises-

ti. Tällaisessa tilanteessa ihmiset helposti takertuvat kiinni menneeseen ja pelkää-

vät jokaisen muutoksen vievän vain huonompaan suuntaan. Kun Rastorin lehdet 

kirjoittivat paljon muutoksen välttämättömyydestä, olisi voinut odottaa niiden 

paneutuvan tähän asiaan hieman enemmän ja kirjoittavan jotakin suomalaisten 

yritysten tilanteesta. Näin ne olisivat voineet antaa jonkinlaista henkistä tukea 

yritysjohtajille, jotka kamppailivat erittäin suurten paineiden alaisina. 1990-luvun 

alku oli aikaa, jolloin Rastor-julkaisut olivat sävyltään insinöörimäisimmillään. 

Sitä aikaisemmin ja myös 1990-luvun loppupuolella kirjoitusten sävy oli ihmislä-

heisempi. 

 

 

3.2.3. Vision voima 
 

Menestyvillä yrityksillä on visio, jonka perusteella niiden tehtä-

vä on kiteytynyt. Näiden molempien olemassaolo ja toimivuus 

ovat edellytyksiä aikamme väistämättömistä muutoksista selviä-

miseksi.339  

 

Yritystalouden numerossa 4/1991 Jerome H. Want kirjoittaa visiosta. 4/1991. Hän 

väittää, että jos yrityksen visiota ja tehtävää ei onnistuta määrittelemään selkeästi, 

se kostautuu viimeistään siinä vaiheessa, kun markkinoilla tapahtuu muutoksia tai 

sinne ilmaantuu uusia ja vaarallisempia kilpailijoita.340 

 

Myös John P. Kotter pitää vision olemassaoloa ratkaisevan tärkeänä muutoksen 

onnistumiselle. Jos muutoshankkeella ei ole selvää visiota, muutostoimista tulee 

helposti joukko sekavia ja keskenään ristiriitaisia projekteja, jotka saattavat viedä 

yrityksen väärille urille tai – eivät vie sitä mihinkään. Ei kuitenkaan riitä, että on 

määritelty visio, siitä pitää myös tiedottaa riittävästi. Ennen kaikkea muutoksessa 

mukana olevien ihmisten on pystyttävä sisäistämään visio perinpohjin. Muutos on 

mahdoton elleivät mukanaolijat ole valmiita viemään sitä eteenpäin ja tekemään 
                                                
339 Jerome H. Want, ”Muutoksen hallinta epävakaissa olosuhteissa” (art). YT 4/1991. 
340 Ibidem. 



 89 

tarvittaessa jopa pieniä henkilökohtaisia uhrauksia välttämättömän muutoksen 

aikaansaamiseksi.341 

 

Omassa 15 sivun artikkelissaan Yritystalouden numerossa 4/1990 Frances Weste-

ley ja Henry Mintzberg muistuttavat, kuinka suunnattoman vallan visiojohtaminen 

voi yksittäisen johtajan käsiin antaa. Näin käy, kun visiojohtaminen toteutetaan 

kolmessa erillisessä vaiheessa siten että: 

 

1. Kuvitellaan organisaation haluttu tuleva tila, joka 

2. seuraajalle tehokkaasti ilmaistuna ja viestitettynä 

3. tekee nuo seuraajat kykeneviksi toteuttamaan tuon näkemyksen 

eli vision342 

 

Kirjoittajat ottavat visiojohtamiseen hieman erilaisen kannan kuin monet aikai-

semmat menetelmää kuvanneet. Westleyn ja Mintzbergin mielestä visiojohtami-

nen ei ole yksisuuntainen prosessi, vaan dynaaminen vuorovaikutusilmiö, jossa 

vision viestittäminen on yhtä tärkeää kuin visio itse. Visiojohtamisen kuvaamises-

sa käytetään paljon esimerkkejä, muun muassa Chryslerin Lee Iacoccaa ja Apple 

Computerin Steven Jobsia. Esimerkiksi on päässyt myös Aadolf Hitler, joka lois-

tavalla retoriikallaan sai kuulijayleisönsä tuntemaan, että puhuja ei suinkaan esit-

tänyt heille omia ajatuksiaan, vaan ilmaisi juuri sen, mitä kuulijat hänen odotti-

vatkin ilmaisevan.343 

 

Kirjoittajien mielestä visiojohtaja on kuin näyttelijä esitellessään strategista visio-

taan. Jopa niin, että vain silloin, kun aika on oikea, johtaja on oikea ja yleisö on 

oikea, strategia voi muuttua visioksi ja johtaminen visiojohtamiseksi. Visiojohta-

misessa johtaja siirtää voimansa yleisöön – joka voi olla esimerkiksi oma henki-

löstö, asiakkaat tai yhteistyökumppanit – ja yleisö puolestaan siirtää oman energi-

ansa vahvistamaan edelleen johtajaa. Esimerkiksi Steven Jobsissa visionääristä oli 

hänen hurmiomainen intonsa osoittaa ihmisille tuotteen tulevat mahdollisuudet.344  

 

                                                
341 John P. Kotter, ”Miksi muutoshankkeet epäonnistuvat” (art). YT 4/1995. 
342 Westley & Mintzberg, ”Visiojohtaminen” (art). YT 4/1990. 
343 Ibidem. 
344 Westley & Mintzberg, ”Visiojohtaminen” (art). YT 4/1990. 
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Westleyn ja Mintzbergin artikkelissa dynaaminen vuorovaikuttaminen tarkoittaa 

johtajan ja hänen yleisönsä keskinäistä vuorovaikutusta. Saman ilmiön voisi kui-

tenkin sijoittaa myös vision luomisprosessiin. Visio tulisi määritellä yhdessä nii-

den kanssa, jotka visiota käytännössä lähtevät toteuttamaan eli työntekijöiden. 

Näin voidaan vahvistaa heidän aitoa sitoutumistaan yhteisiin päämääriin. Juuri 

muutosjohtamisessa tämä on äärimmäisen tärkeää.  

 

Kehittyvän Yrityksen numerossa 6/1989 Ian Wilson kirjoittaa, että visiosta on 

olemassa myös harhakäsityksiä. Jotkut johtajat yhdistävät termin epäkäytännölli-

syyteen. Heiltä jää Wilsonin mielestä kuitenkin huomaamatta vision yhteys strate-

giaan. Väärältä käsitykseltä voidaan välttyä, jos visio määritellään riittävän joh-

donmukaisesti. Johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että määritelmä kerää yrityksen 

strategian, tavoitteet ja toimintasuunnitelman eri langat yhteen täydellisesti tunnis-

tettavaksi kuvaksi. Tällainen selkeä kuva voi kertoa sen, millainen yritys on tule-

vaisuudessa ja millaisessa ympäristössä se toimii.345 

 

Vision kuvaamista johtamisen apuvälineenä on käytetty läpi ihmiskunnan histori-

an. Erityisesti vaikeina aikoina kansajohtajat ovat halunneet luoda kansalaisiin 

uskoa kuvaamalla tulevia parempia aikoja. Samoin erilaisten voimainponnistus-

ten, kuten sotien edellä, on haluttu luoda kuva siitä paremmasta tulevaisuudesta, 

joka ponnistuksilla on saavutettavissa. Yhden ihmiskunnan historian loistavim-

mista visioista esitti nuori presidentti John. F Kennedy puheessaan syyskuun 12. 

päivänä 1962: “We choose to go to the Moon in this decade.”346 Tuohon aikaan ei 

ollut vielä mitään edellytyksiä kuun valloittamiselle. Eikä edes tarkkaa tietoa siitä, 

miten ne edellytykset luotaisiin, mutta visio esitettiin ja se toteutettiin. 

 

Juuri muutosjohtamisessa vision onnistuneen käytön merkitys korostuu. Siksi on 

ymmärrettävää, että Rastorin lehdet kirjoittivat visiojohtamisesta silloin, kun yri-

tysten tarpeet suuriin muutoksiin olivat ajankohtaisia. Visiojohtamista käsiteltiin 

lehdissä hyvin perusteellisesti ja osoitettiin aivan seikkaperäisesti, miten se toimii, 

miksi se on tarpeellista ja mitä sillä voidaan saada aikaan. Voi kuitenkin ihmetellä 

sitä, miksi aiheen käsittely loppui niin nopeasti, syvän laman alussa. Rohkaisevien 

visioiden esittäminen olisi varmaan ollut paikallaan vielä pari vuotta myöhemmin 

                                                
345 Ian Wilson, ”Strateginen visio liiketoiminnan innoittimena” (art). KY 6/1989. 
346 John F. Kennedyn puhe, elektr. dokumentti. 
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laman ollessa pahimmillaan. Myös se kiinnittää huomiota, että tämänkään aiheen 

käsittelyyn ei osallistunut yhtään suomalaista kirjoittajaa. Varmaan Suomestakin 

olisi löytynyt, jos nyt ei aivan kennedymäisiä niin kuitenkin positiivisia esimerk-

kejä vision käytöstä. Linja on kuitenkin selvä; Rastorin lehdet kyllä kuvaavat hy-

vin visiojohtamista, mutta eivät itse pyrikään toimimaan mallin mukaisesti. Rastor 

on opettaja, joka kylmän kliinisesti esittää asiansa eikä puutu vallitseviin oloihin. 

Varsinaisen johtamisen ja lohduttavien visioiden esittämisen laman syövereissä 

Rastor-julkaisut jättivät muille, kuten pääministeri Esko Aholle, joka päätti uu-

denvuodenpuheensa vuonna 1993 sanoihin: ”Ei yö niin pitkä, ettei päivä peräs-

sä.”347 

 

 

3.3. Kun oma osaaminen ei riitä 
 

3.3.1. Elämän ja kuoleman kysymys 
 

Haluat tietää, miksi jotkut myyntipäälliköt ansaitsevat enemmän 

kuin sinä itse. Otat yhteyden muutamaan paremmin ansaitse-

vaan kollegaan sekä omalta alaltasi että muilta aloilta ja ryhdyt 

haastattelemaan heitä. Selvität, mikä koulutus heillä on, missä 

tehtävissä he ovat uransa aikana toimineet, keiltä he ovat saa-

neet hyviä neuvoja ja mihin etujärjestöihin he kuuluvat. Tällais-

ta menettelyä kutsutaan benchmarkingiksi.348 

 

Benchmarking-käsite esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1979, kun Xerox ryhtyi 

vertaamaan kopiokoneittensa valmistuskustannuksia ja ominaisuuksia kilpailijoit-

tensa tuotteisiin.349 1980-luvun alussa termi tuli tunnetummaksi, kun yritykset 

ryhtyivät etsimään uusia keinoja parantaakseen kilpailukykyään. Pahoihin ongel-

miin ajautuneen Ford-yhtiön insinöörit hakivat apua ongelmiinsa vuonna 1980 

purkamalla 50 kilpailijoiden valmistamaa autoa alkutekijöihinsä He löysivät kil-

pailijoidensa tuotteista yhteensä 400 sellaista huippuominaisuutta, joita sovelsivat 

                                                
347 Esko Aho, Uudenvuoden puhe, elektr. dokumentti. 
348 Betsy Wiesendanger, ”Benchmarking, tavoitetasoilta tuloksiin” (art). YT 4/1993. 
349 H. Kevin Vaziri, ”Benchmarking – tavoiteasetanta lähtee jatkuvasta kehityksestä” (art). YT 
5/1993. 
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menestyksellisesti myöhemmin markkinoille tulleisiin malleihinsa.350 1980-luvun 

alkuun mennessä kilpailijoiden asemaa oli arvioitu lähinnä numeroin, kuten 

myynnin tai kasvun määrällä. Uuden menetelmän avulla voitiin mitata myös laa-

dullista toimintaa tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa.351 

 

Suomessa käsite ja sen ilmaisema menetelmä tulivat yleisemmin tunnetuiksi 

1990-luvun alussa. Yritystalous kirjoitti asiasta ensimmäisen kerran vuonna 1993 

ja sen jälkeen erittäin paljon monissa numeroissaan. Lehden 4/1993 artikkelissa 

Betsy Wiesendanger kuvaa benchmarkingia prosessiksi, jossa  

 

1. Tehdään arvio omien menettelytapojen tuloksellisuudesta 

2. Valitaan sopiva organisaatio vertailukohteeksi 

3. Hankitaan tietoa vertailukohteesta 

4. Analysoidaan hankitut tiedot ja selvitetään, voidaanko niitä käyttää oman 

työn parantamiseen352 

 

Yrityksen johtamisoppien joukossa on paljon ohimeneviä muoti-ilmiöitä, mutta 

benchmarking ei kirjoittajan mukaan ole sellainen. Sen todisteeksi artikkelissa 

luetellaan  joukko tunnettuja suuryrityksiä, jotka ovat ottaneet menetelmän menes-

tyksellisesti käyttöönsä. Joukossa ovat muun muassa Du Pont ja  IBM. Suomi tuli 

hieman jäljessä. PA Consulting Group Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen korkea-

koulun 1993 tekemän tutkimuksen mukaan vain 23 % tutkimukseen osallistuneis-

ta vastaajista ilmoitti perehtyneensä käsitteeseen ja 40 % vastasi, että ei tunne ko-

ko asiaa.353  

 

Ei malli näyttänyt aivan selvä olevan muuallakaan. Ernst & Yang-yhtiön johto-

ryhmän jäsen H. Kevin Vaziri sanoo, että todellisuudessa useimmilla yrityksillä 

on vain hatara käsitys siitä, mikä niille olisi toimintojen järjestelyssä parasta. Ar-

viot perustuvat tavallisesti oman yrityksen sisältä saatavaan tietoon. Oikein toteu-

tetun benchmarkingin ansiosta tietoa voidaan saada ulkopuolelta ja näin omat ta-

voitteet asettaa entistä  tarkoituksenmukaisemmiksi.354 

                                                
350 Marc Hequet, ”Benchmarkingilla on rajansa” (art). YT 3/1994. 
351 Betsy Wiesendanger, ”Benchmarking, tavoitetasoilta tuloksiin” (art). YT 4/1993. 
352 Ibidem. 
353 Betsy Wiesendanger, ”Benchmarking, tavoitetasoilta tuloksiin” (art). YT 4/1993. 
354 H. Kevin Vaziri, ”Benchmarking – tavoiteasetanta lähtee jatkuvasta kehityksestä” (art). YT 
5/1993. 
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Omassa artikkelissaan David Hutchins  ulottaa benchmarkingin käytön myös yri-

tyskulttuurien tutkimiseen. Hänen mielestään mikään organisaatio ei voi kilpailla 

menestyksellisesti, jos sen henki on huono. Voittajia ovat ne, jotka parhaiten pys-

tyvät suuntaamaan koko henkilöstön yhtenäisesti toimimaan organisaation hyväk-

si. Tähän ei päästä mahtikäskyillä eikä pelottelulla, vaan sellaisella työllä, joka 

itsessään palkitsee ja tyydyttää tekijänsä. Näitäkin asioita voidaan selvittää kysy-

mällä, millaisia olemme muihin verrattuina, ketkä toimiva parhaiten ja miten he 

ovat tulee parhaimmiksi.355 

 

Benchmarking levisi 1990-luvun alussa ensin Yhdysvalloissa ja sitten myös muu-

alla maailmassa erittäin nopeasti. Se ei jäänyt ainoastaan suuryritysten käyttämäk-

si menetelmäksi, vaan löysi tiensä myös pieniin yrityksiin, palvelualoille, tervey-

denhuoltoon ja muille julkisille aloille. Suosio oli niin suuri, että jotkut rupesivat 

varoittelemaan. Barbara Ettorre sanoo, että Benchmarkingiin liittyvä ansoja on 

syytä varoa. Benchmarking ei ole vastaus kaikkiin ongelmiin eikä se korvaa liike-

toiminnan perusmenettelytapoja. Sen avulla ei nosteta huonosti johdettuja yrityk-

siä jaloilleen. Sitä paitsi, jos ottaa menetelmän käyttöönsä, sitä myös pitää osata 

käyttää. Pelkän muotioikun vuoksi tehty benchmarking on ajan ja rahan tuhlaus-

ta.356 

 

Vaikka liiasta Benchmarking-innostuksesta jo varoiteltiinkin, ei ilmiöksi nousseen 

asian ylistäminen loppunut, vaan jopa kiihtyi. C. Jackson Grayson Jr. pitää 

benchmarkingia jopa elämän ja kuoleman kysymyksenä. Hänen mielestään asian 

laiminlyöminen kollektiivisella tasolla heikentää kansantalouden kilpailukykyä. 

Grayson kertoo, että Japanissa benchmarkingia on käytetty vuosikausia ja siitä on 

tullut kansallinen strategia ja elämäntapa, jota noudatetaan yritysten sisällä, yritys-

ten välillä, toimialojen sisällä, toimialojen välillä, julkisen vallan ja yritysten välil-

lä sekä kansainvälisellä tasolla. Benchmarking ei olekaan välttämättömyys ainoas-

taan liike-elämälle, vaan sitä tarvitaan myös muilla yhteiskunnan aloilla, kuten 

terveydenhuollossa ja opetuksessa.357 

 

Benchmarkingissa korostetaan voimakkaasti uuden oppimista. Opin esilläpito 

Rastor-julkaisuissa sattui juuri samaan aikaan kuin Suomessa muutenkin kiinnitet-
                                                
355 David Hutchins, ”Benchmarking edistää kilpailukykyä” (art). YT 6/1993. 
356 Barbara Ettorre, ”Benchmarking etenee lujaa vauhtia” (art). YT 1/1994. 
357 C. Jackson Grayson Jr., ”Benchmarking on elämän tai kuoleman kysymys” (art). YT 2/1994. 
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tiin paljon huomiota elinkeinopolitiikassa tutkimiseen ja oppimiseen. Tutkimus-

panoksensa suhteen Suomi oli vielä 1970-luvun alussa kansainvälisesti katsottuna 

peränpitäjien joukossa. Tilanne muuttui kuitenkin. Vuonna 1983 perustettiin Tek-

nologian tutkimuskeskus Tekes teknologiaa edistävän tutkimuksen rahoittajaksi. 

Sen  ja yksityisten rahoittajien panostus kasvoi niin, että kun vuonna 1967 tutki-

muksen osuus bruttokansantuotteesta oli 0,6 prosenttia, vuonna 2000 se oli jo 3,3 

prosenttia. Tällöin Suomi oli jo tutkimuspanostukseltaan aivan teollisuusmaiden 

kärkijoukossa. Samaan aikaan myös tutkimushenkilöstö lisääntyi nopeasti. Vuon-

na 1971 noin 18 000 henkeä työskenteli tutkimuksen parissa, mutta 2000-luvun 

alussa jo noin 70 000.358 

 

Myös johtajakoulutukseen panostettiin. Sen kehittämiseksi Helsingin kauppakor-

keakoulussa ryhdyttiin antamaan Master of Business Administration –tutkintoon 

tähtäävää MBA-koulutusta vuonna 1983. Vuonna 2002 jo viisitoista instituuttia 

tarjosi MBA- ja Executive (EMBA) –koulutusohjelmia.359 

 

Vaikka benchmarking käsitteenä ja toimintatapana oli maailmalla tullut tutuksi jo 

yli kymmenen vuotta aikaisemmin, kuin siitä Suomessa ruvettiin puhumaan, Ras-

tor-julkaisut olivat kuitenkin hyvin aikansa tasalla. Juuri 1990-luvun nopeissa 

taloudellisissa ja tietoteknisissä muutoksissa benchmarkilla oli paikkansa. Uutta 

tietoa piti saada mahdollisimman nopeasti sovelletuksi omiin toimintoihin.  

 

 

3.3.2. Enemmän taidetta kuin tiedettä 
 

On totta, että me olemme surkimuksia, mutta voisitteko silti har-

kita yhteistyötä kanssamme, sillä te olette ainoa keskinkertainen 

yritys, jonka olemme onnistuneet tähän hätään löytämään.360 

 

Niin paljoin kuin benchmarkingia ylistetäänkin, sen toteuttamisessa on myös on-

gelmia. B. Mustafa Pulat kirjoittaa Kehittyvässä Yrityksessä 5/1994, että vaikka 

benchmarking vaikuttaakin varsin ohjatulta prosessilta, se on kuitenkin enemmän 
                                                
358 Vahtola 2003, 454–455. 
359 Seeck 2008, 180. 
360 Marc Hequet, ”Benchmarkingilla on rajansa” (art). YT 3/1994. 
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taidetta kuin tiedettä. Koska menetelmässä edellytetään useiden yritysten välistä 

yhteistyötä, voi helposti syntyä ongelmia yrityksiä koskevan tiedon hallinnassa. 

Oman haasteensa asettaa yhteistyö- ja malliyritysten hankkiminen. Yritys, joka 

vielä viime vuonna oli alansa paras, ei välttämättä sitä enää tänä tai ensi vuonna 

ole.361  

 

Varmaan haasteet tiedostettiin, mutta se ei benchmarkingin suosiota vähentänyt.  

Jotakin kertoo se, että kun vuonna 1992 perustettu kansainvälinen Benchmarking-

keskus julkaisi Fortune-lehdessä ilmoituksen, jossa se kertoi neuvontapalveluis-

taan, se sai yli 900 vastausta. Enemmän kuin koskaan mistään Fortunessa julkais-

tusta ilmoituksesta.362 

 

Myös suomalaisissa yrityksissä benchmarking otettiin käyttöön. JOUNI 

KIVINIEMI teki vuonna 1997 aiheesta pro gradu –tutkielman Oulun yliopiston 

taloustieteen osastolla. Tutkimuksessa selvitettiin uuden opin käyttöä, erilaisia 

menetelmiä ja toiminnalle asetettuja tavoitteita sekä hyötyjä.363 Tutkimus osoitti, 

että Suomen laatuyhdistyksen jäsenyritykset olivat perehtyneet asiaan. Käsite tun-

nettiin ainakin teoriassa ja lähes kolme neljästä yrityksestä oli hyödyntänyt mene-

telmää liiketoiminnassaan. Tutkimuksen mukaan oli pääteltävissä, että menetel-

män käyttö vielä yleistyy.364 Kiviniemen tutkimuksen mukaan benchmarkingin 

tunnettuus ja käyttö olivat paljon yleisempiä kuin vuonna 1993 Yritystaloudessa 

julkaistu tutkimus kertoo.365 Ero selittyy sillä, että Kiviniemi on tehnyt tutkimuk-

sensa neljä vuotta myöhemmin. Juuri noina vuosina Rastor-julkaisut tekivät kir-

joituksillaan oppia tunnetuksi. 

 

Vuosien 1993 – 1996  numeroissa Yritystalous kirjoittaa erittäin paljon benchmar-

kingista.  Pelkästään benchmarkingin mukaan otsikoituja juttuja oli yksitoista, kun 

kaikkiaan johtamista käsitteleviä artikkeleita oli tuona aikana 35 kappaletta.366  

Monet benchmarking-artikkelit olivat myös pitkiä, usean sivun mittaisia. Jutuista 

käy ilmi, että benchmarking oli noussut maailmalla suoranaiseksi ilmiöksi. Kun 

Yritystalous on ilmoittanut päätehtäväkseen toimia liike-elämää koskevan tiedon 

                                                
361 B. Mustafa Pulat, ”Benchmarking ei ole pelkkää turismia” (art). KY 5/1994. 
362 Marc Hequet, ”Benchmarkingilla on rajansa” (art). YT 3/1994. 
363 Kiviniemi 1977, 89. 
364 Kiviniemi 1977, 78. 
365 Betsy Wiesendanger, ”Benchmarking, tavoitetasoilta tuloksiin” (art). YT 4/1993. 
366 Liite 1. 
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tarjoajana suomalaiselle yritysjohdolle, onkin ymmärrettävää, että lehti kirjoittaa 

näin paljon aiheesta.  

 

Benchmarkin tunnetuksi tekeminen Suomessa jäikin lehdistössä suureksi osaksi 

juuri Yritystalouden tehtäväksi. Esimerkiksi Faktassa kirjoitetaan benchmarkingis-

ta vasta viisi vuotta myöhemmin Rastor-julkaisujen ensimmäisten juttujen jäl-

keen. Lehden numerossa 3/1998 se tuodaan esiin ikään kuin uutena asiana.367 Seu-

raavana vuonna aiheesta julkaistaan yksi artikkeli, jossa esitellään Ruotsissa kehi-

tettyä benchmarkingin käyttöä selventävää esikuvaoppimista.368 

 

Benchmarking oli mielenkiintoinen ilmiö. Siinähän yritykset hakivat avoimesti 

oppia toisiltaan, mahdollisesti myös kilpailijoiltaan. Ainakin suomalaisissa yrityk-

sissä lienee yleisesti vallalla aika mustasukkainen asenne omiin menetelmiin ja 

varsinkin uusiin innovaatioihin. Se, että oppi sai kuitenkin Suomessakin suuren 

suosion voi ainakin osittain johtua siitä, että suosio maailmalla oli niin suuri. Kun 

suosio tuli suomalaisten yritysjohtajien tietoon – suurelta osin Rastor-julkaisujen 

aktiivisen kirjoittamisen ansiosta – uskalsivat suomalaisetkin lähteä kokeilemaan.  

 

Kun tuotteet vanhenivat nopeasti, yrityksille oli tärkeää saada uusi tieto mahdolli-

simman nopeasti omaan käyttöön ja sovellettavaksi. Prosessi nopeutui huomatta-

vasti, jos joltakin toiselta yritykseltä sai käyttöönsä jo valmiiksi koeteltua tietoa. 

1990-luvlla eivät muuttuneet vain työvälineet ja –menetelmät, vaan myös työym-

päristöt, työajat, työntekopaikat, organisaatiot, tuotteet ja asiakkaat. Tätä kaikkea 

muutosta yritysten oli vaikea yksin hallita. Jos toimivia malleja sai muualta, mik-

sipä niitä ei olisi käytetty. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
367 Marjatta Jabe, ”Poista laput silmiltä” (art). Fakta 3/1998. 
368 Heikki Nivaro, ”Parhaitten kehityspolut esikuviksi” (art). Fakta 6-7/1999. 
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3.4. Kun pelkkä muutoskaan ei riitä 
 

3.4.1. Kaikki uusiksi 
 

Reengineering on liiketaloudellisten prosessien perusteellista 

uudelleenarviointia ja radikaalia uudelleensuunnittelua, jonka 

tavoitteena on saavuttaa dramaattisia parannuksia suoritusky-

vyn kannalta kriittisissä tekijöissä, kuten kustannukset, laatu, 

palvelu ja nopeus.369 

 

Vuoden 1994 numeroissa Yritystalouden sivuilla alkoi esiintyä uusi termi 

Reengineering. Termin ottivat käyttöön ja sen mukaista oppia rupesivat ensim-

mäisinä julistamaan amerikkalaiset tietotekniikan konsultit MICHAEL 

HAMMER ja JAMES CHAMPY. He julkaisivat  vuonna 1993 teoksen Reen-

gineering the Corporation: a Manifesto for Business revolution. Kirjoittajien mu-

kaan yritysten rakenteet ovat muovautuneet kahden vuosisadan aikana, mutta nyt 

on aika luopua vanhoista periaatteista ja omaksua uusi ajattelutapa. Vaihtoehtona 

on sulkea ovensa ja lopettaa toiminta. Varmemmaksi vakuudeksi kirjoittajat to-

teavat, että asia on juuri näin yksinkertainen ja selkeä.370 

 

Myös Kehittyvä Yritys kirjoittaa Reengineeringistä. Jane Sasseen ei pidä asiaa 

aivan niin yksinkertaisena ja selkeänä. Asian selvittämiseksi hänen artikkelinsa 

yhteydessä on 20-kohtainen kysymyslista yrityksille. Vastaamalla kysymyksiin 

yksinkertaisesti kyllä tai ei, saa pistemäärän, jonka perusteella voi päätellä, onko 

vastaajan yritys kypsä reengineeringiin vai ei.371 

 

Saman numeron toisessa aihetta käsittelevässä artikkelissa Mark M. Klein kirjoit-

taa, että reengineeringistä puhuttaessa ongelmaksi nousee se, että termiä käytetään 

väljästi ja epätarkasti. Monia projekteja on luokiteltu tämän termin alle, vaikka 

niissä ei ole noudatettu todellisen uusimisen periaatteita. Monia taas ei ole kutsut-

tu tällä nimellä, vaikka ne selkeästi täyttävätkin reengineeringin tunnusmerkit.372 

                                                
369 Hammer & Champy 1993, 32. 
370 Hammer & Champy 1993, 9. 
371 Jane Sasseen, ”Ryhtyäkö reengineeringiin” (art). KY 2/1994. 
372 Mark M. Klein, ”Mitä reengineering oikeataan on” (art). KY 2/1994. 
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Yritystalouden numerossa 3/1994 Robert M. Tomasko kirjoittaa, että yritykset 

ovat avartaneet näkökulmaansa huomattavasti. Voimavarat keskitetään vain niihin 

osaamisalueisiin, jotka ovat menestymisen kannalta tärkeimpiä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että yrityksen strategia ja kokonaiskuva on pienennettävä sellaiseksi, että sitä 

voidaan käsitellä. ”Nyt on otollinen hetki panna kaukoputki sivuun ja ottaa käyt-

töön mikroskooppi.”373 

 

Kahdeksan sivun mittaisessa artikkelissa Yritystalouden numerossa 6/1994 Jeffrey 

N. Lowenthal esittelee reengineeringia varsin perusteellisesti. Hänen mukaansa 

menetelmän avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään. Menetelmä ei si-

nänsä ole uusi, mutta sen vahvuus perustuukin siihen, että tutut menetelmät on 

nivelletty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka osat vahvistavat toisiaan. Lowen-

thal erottaa menetelmässä neljä selvää painopistealuetta:  

 

1. Sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun parantaminen 

2. Tuottavuuteen ja läpimenoaikoihin vaikuttavien prosessien ke-

hittäminen 

3. Organisaation rakenteen uudistaminen; hierarkkisten rakentei-

den korvaaminen horisontaalisilla tiimeillä 

4. Tiedonkulun parantaminen ja päätöksenteon helpottaminen uu-

simpaan teknologiaan perustuvien tieto- ja mittausjärjestelmien 

avulla374 

 

Edellä lueteltuihin painopistealueisiin voidaan vaikuttaa tehokkaasti järjestelemäl-

lä työt uudelleen, yhdistelemällä eri työvaiheita, eliminoimalla turhat työt ja muut-

tamalla yrityskulttuuria. Yrityskulttuurin muuttaminen onkin välttämätöntä reen-

gineeringin toteuttamiseksi. Lowenthalin mukaan menetelmän käyttöönotto tar-

koittaa sitä, että organisaatio irtautuu kaikista vanhoista rakenne- ja toimintamal-

leistaan ja korvaa ne aivan uudenlaiseen ajatteluun perustuvilla näkemyksillä.375 

 

Tarvittava muutos ei kuitenkaan ole helppo. Amerikkalaisessa puhelin- ja viestin-

täteknologiayhtiössä BellSouth Telecommunicationissa toteutettiin reengineering. 

                                                
373 Robert M. Tomasko, ”Organisaatio uusiin mittoihin reengineeringin avulla” (art). YT 3/1994. 
374 Jeffrey N. Lowenthal, ”Reengineering, toiminnan uudelleenrakentaminen, tausta ja ydin” (art). 
YT 6/94. 
375 Ibidem. 
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Yhtiön apulaisjohtaja Dennis Stricland kertoo, että kaikki vastustivat sitä. Hän 

sanoo, että kysymys oli todella suuresta, syvällisestä ja nopeasta muutoksesta. 

Periaatteessa kaikki  hyväksyivät sen, mutta ongelmia alkoi ilmetä siinä vaiheessa, 

kun ihmisiltä itseltään odotettiin muutoksia. Tämän vuoksi ylimmän johdon tuki 

menetelmän toteuttamisessa onkin erittäin tärkeä.376 

 

Myös Houstonissa toimiva Ritz-Carlton-hotelli oli ottanut reengineeringin käyt-

töönsä. Toimintaprosessin analyysissä eroteltiin peräti 1800 eri vaihetta. Analyy-

sin jälkeen päästiin tekemään muutoksia, jotka merkittävästi lyhensivät toiminta-

prosesseja ja toivat säästöjä. Koko hankkeesta nousi kuitenkin säännöksi numero 

yksi: ”Kysy, mikä on tärkeintä asiakkaalle. Keskitymme liian usein sisäisiin on-

gelmiin, joilla on vain vähän merkitystä asiakkaalle.”377 

 

Rastor-julkaisujen artikkelit reengineeringistä antavat varsin tarkan kuvan mene-

telmästä ja myös ohjeistavat sen käyttöönotossa. Mutta Yritystalouskin muistuttaa, 

että vaikka teoriassa reengineering lupaa muuttaa yrityksen toiminnan juurta jak-

sain, teorian soveltaminen käytäntöön ei kuitenkaan aina ole helppoa. Lehden 

artikkelissa 1/1995 todetaan, että neljästä reengineerin-hankkeesta kolme on tuo-

mittu epäonnistumaan.378 

 

Yksi epäonnistumisten syy on se, että vastoin kuin perinteiset menetelmät, joiden 

avulla yritystä pyritään kehittämään vähitellen, reengineering pyrkii saamaan ai-

kaan nopeita ja radikaaleja muutoksia. Yritysjohto, joka lähtee mukaan tällaiseen 

hankkeeseen, odottaa nopeita tuloksia. Muutokset kohtaavat kuitenkin aina vasta-

rintaa, jotka vähintäänkin hidastavat prosessia. Viivyttely koituukin monen hank-

keen turmioksi, toteavat Raymond L. Manganelli  ja Mark M. Klein Yritystalou-

den artikkelissa 1/1995.379 Seuraavan numeron artikkelissaan samat kirjoittajat 

toteavat, että vaikka reengineeringissä onkin kysymys nopeasta prosessista, huo-

lellinen alkuvalmistelu on tarpeen. Sillä millaisen menetelmän mukaan yritys ryh-

tyy toteuttamaan reengineering-hankettaan, on usein valinnan tekemistä menes-

tyksen ja tuhon välillä.380  

                                                
376 Connie Brittan, ”Reengineering täydentää laatuprojektia” (art). KY 4/1994. 
377 ”Reengineeringiä: parempaan laatuun käsittelyaikoja lyhentämällä” (art). KY 5/1994. 
378 Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, ”Millä edellytyksillä se onnistuu, reengineering” 
(art). YT 1/1995. 
379 Ibidem. 
380 Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, ”Mistä aloittaa, reengineering” (art). YT 2/1995. 
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Reengineeringin merkityksestä tuon ajan yritystoiminnassa kertoo se, että Yritys-

talous julkaisee vielä kolmannenkin artikkelin Manganellilta ja Kleinilta. Siinä 

kirjoittajat esittelevät, millä työvälineillä reengineering voidaan yrityksessä toteut-

taa.381 Numerossa 5/1995 Yritystalous julkaisee viiden kirjoittajan laatiman yh-

deksän sivun mittaisen artikkelin reengineeringistä. Artikkelissa korostetaan joh-

tajuuden merkitystä reengineeringin käyttöönotossa. Menetelmässä on kysymys 

kokonaan uuden suunnan valitsemisesta yritykselle ja tässä onnistuminen edellyt-

tää hyvin aktiivista ja osallistuvaa johtajuutta. Kirjoittajat toteavat, että reenginee-

ring on tullut jäädäkseen ja se voi olla tehokas työkalu johtajille, jotka ymmärtä-

vät, kuinka sen avulla voi ohjata organisaatiota uudelle kehitysuralle.382 

 

Yritysten työntekijöiden kannalta reengineering on hieman ristiriitainen oppi. Se-

hän kohtelee varsin kylmästi niitä työntekijöitä, jotka toimintojen uudelleenorga-

nisoinnissa menettävät työnsä. Siinä on kuitenkin myös aineksia, jotka tuloksen-

teon ohessa korostavat työntekijöiden huomioonottamista inhimillisessä mielessä. 

Juuri tämä näyttää olevan myös opin onnistuneen toteuttamisen kriittinen tekijä. 

Richard S. Wellins ja Julie Schulz Murphy toteavat artikkelissaan 1/1996, että 

reengineering on kaikkialla, mutta useimmissa paikoissa se ei toimi. Syyksi he 

sanovat sen, että organisaatioissa ei ymmärretä ihmisten olevan avainasemassa. 

Hyvin usein reengineeringin toteuttajat näyttävät keskittyvän teknisiin seikkoihin, 

kuten prosessien uudistamiseen. Tällöin inhimilliset ja kulttuurilliset tekijät hel-

posti unohtuvat. ”Tilanne on sama kuin jos yritettäisiin voittaa Formula 1 –ajot 

käyttäen mikroauton moottoria.”383 Samasta asiasta kirjoittavat Nicholas F. Hor-

ney ja Richard Koonce  omassa artikkelissaan numerossa 5/1996. Heidän mieles-

tään monissa toimintaprosessien uudistamishankkeissa jää puuttumaan yhteys 

ihmisten päivittäin tekemän työn ja heidän siinä tarvitsemiensa taitojen väliltä.384  

 

Käytännössä reengineering merkitsi usein työntekijöiden repäisemistä irti juuril-

taan ja vielä hyvin nopeasti. Suurelle osalle se merkitsi myös irtisanomista. Näin 

ollen ihmisten huomioonottaminen rajoittui käytännössä vain niihin, jotka saivat 

työpaikkansa säilyttää. Hekin joutuivat kuitenkin sopeutumaan nopeasti uusiin 

                                                
381 Ibidem. 
382 J. Robb Dixon et al., ”Uuden strategisen suunnan valitseminen” (art). YT 5/1995. 
383 Richard S. Wellins & Julie Schulz Murphy, ”Reengineeringin inhimillinen puoli” (art). YT 
1/1996. 
384 Nicholas F. Horney & Richard Koonce, ”Reengineeringin onnistumisen kriittinen tekijä” (art). 
YT 5/1996. 
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tilanteisiin. Rastor-julkaisut säilyttävät tässäkin asiassa linjansa; yrityksen menes-

tyminen on tärkeintä, mutta niin pitkälle kuin mahdollista, menestys on saavutet-

tava yhteisymmärryksessä työntekijöiden kanssa. On tilanteita, joissa reenginee-

ring on pakko toteuttaa. Kuin lohdutuksena Yritystalous julkaisee aiheesta paljon 

sellaisia artikkeleita, joissa nimenomaan korostetaan työntekijöiden huomioonot-

tamista. 

 

 

3.4.2. Ihmiset tekevät huippuorganisaation 
 

Ellei reengineeringissä kiinnitetä huomiota ihmisten päivittäi-

seen työhön, on epätodennäköistä, että he asettuisivat innok-

kaasti riviin tukemaan yrityksen uusia markkinointitavoitteita, 

paiskimaan töitä toimitusjohtajan lempitavoitteen, globalisoitu-

misen, hyväksi tai toteuttamaan kunnianhimoisempia asiakas-

palvelutavoitteita.385 

 

Yritystaloudessa 5/1996 Nicholas F. Horney ja Richard Koonce antavat neuvon, 

miten reengineeringin rakennuspalat voidaan koota siten, että aikaansaadaan 

huipputulosta tekevä organisaatio. Onnistuminen alkaa siitä, että kasvu ja tehok-

kuus vaativat muutakin kuin kustannusten karsimista ja henkilökunnan vähentä-

mistä. Näiden toimien sijasta on määrätietoisesti kehitettävä ja käytettävä hyväksi 

ihmisten taitoja prosesseja uudistettaessa. Todellinen kasvu ja elinvoima syntyvät 

uusien mahdollisuuksien aistimisesta markkinoilla, uuden osaamisen luomisesta 

organisaatioon ja työntekijöiden taitojen, kykyjen ja sopeutumiskyvyn valjastami-

sesta yrityksen päämäärien toteuttamiseen.386 

 

Yritystalous antoi erittäin paljon palstatilaa vuosina 1993 – 1996 reengeeringille. 

Kirjoituksissa ylistettiin mallin merkitystä ja ihailtiin sen nopeaa leviämistä maa-

ilmalla ja vakuutettiin, että se on tullut jäädäkseen. Kuitenkin jo numerossa 

6/1996 Oren Harari pohtii, joko on reengineeringin hautajaisten aika. Harari tote-

aa, että reengeering kasvoi muotioikusta 51 miljardin dollarin liiketoiminnaksi 

                                                
385 Nicholas F. Horney & Richard Koonce, ”Reengineeringin onnistumisen kriittinen tekijä” (art). 
YT 5/1996. 
386 Ibidem. 
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käytännöllisesti katsottuna yhdessä yössä. Nyt se on kuitenkin jo hitaasti kuihtu-

massa. Odotettiinko siitä liian innokkaasti jonkinlaista ihmelääkettä?387 

 

Hararin mielestä reengineering oli ylimainostettu, kuolleena syntynyt ajatus jo 

ilmaantuessaan liikkeenjohdon maailmaan. Näin siinä tapauksessa, jos siitä odo-

tettiin takuuvarmaa ihmelääkettä yritysten ongelmiin. Jos taas reengineeringiä 

pidetään kokoelmana järkeviä ideoita, joiden avulla organisaation toimintoja voi-

daan tehostaa, se on samalla tavalla hengissä kuin mikä tahansa muu toimenpide, 

jolla pyritään poistamaan epäjärjestys ja typeryys organisaation prosesseista.388 

 

Harari antaa yritysjohdolle neljä neuvoa, joiden avulla reengineering voidaan on-

nistuneesti toteuttaa: 

 

1. Kytke kaikki reengineering-hankkeet ulkoisiin markkinoihin ja 

erityisesti asiakkaaseen 

2. Mitä teetkin, tee se täysillä 

3. Keskity toimenpiteen inhimilliseen puoleen – älä tekniseen 

4. Korosta vision, intohimon, rohkeuden, mielenlujuuden ja dy-

naamisuuden merkitystä ihmisten johtamisessa389 

 

Benghmarkingin ohella reengineering on toinen asia, josta Rastor-julkaisut kirjoit-

tavat runsaasti 1990-luvulla. Reengineeringin esilläpito on perusteltua. Menetel-

mässähän yritys pelkistyneimmillään hylkää kaiken vanhan ja järjestää koko toi-

mintansa aivan uudelleen. Suomen talouselämän murros oli sellainen, että ilman 

reengineeringiäkin monet yritykset joutuivat aloittamaan alusta tai muuttamaan 

aivan perusteellisesti toimintaansa. Kun tällaisen pakon edessä oltiin, miksipä ei 

samalla olisi käytetty uudelleenorganisoitumiseen saatavilla olevia uusia oppeja. 

Varsinkin, kun kirjoitusten perusteella ne toimivat hämmästyttävän hyvin muualla 

maailmassa.  

 

Reengineeringin mukanaan tuoman nopean muutoksen politiikka loi tilaa organi-

saatiokulttuuriparadigmalle. Seeckin mukaan kulttuuriteorioista kirjoitettiinkin 

                                                
387 Harari, Oren, ”Joko nyt reengineeringin hautajaiset?” (art). YT 6/1996. 
388 Ibidem. 
389 Ibidem. 



 103 

1990-luvulla enemmän kuin muista johtamisparadigmoista.390 Yhdistelmä reen-

gineering ja organisaatiokulttuuriparadigma tuntuu kuitenkin hieman paradoksaa-

liselta. Reengineering lähtee siitä, että kaikki on muutettava nimenomaan tehok-

kuuden ja tuloksenteon parantamiseksi. Väistämättä silloin muutettavina, toissijai-

sina palikoina, joutuvat olemaan työntekijät. Mutta, kuten Rastorin lehtien monis-

sa artikkeleissa todetaan, muutosten jälkeenkin ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka 

työn yrityksissä tekevät. Oli suotuisaa luoda uusi ympäristö sellaiseksi, jonka yri-

tykseen muutoksen jälkeen jääneet työntekijät voisivat tuntea omakseen. 

 

 

3.4.3. Henkilöstöjohtamisen arvonnousu 
 

Tulevaisuuden tuottava työ tehdään korvien välissä: tutkimuslai-

toksissa, laboratorioissa, studioissa ja internetissä. Markkinat, 

teknologiat ja kuluttajien tarpeet muuttuvat niin nopeasti ja syn-

nyttävät niin vaihtelevia paineita yrityksille, että byrokraattinen 

samankaltaisuus ei riitä tarvittavaan reagointiin.391 

 

Reengineering oli viimeinen varsinainen johtamisoppi, jonka Rastor-julkaisut 

esittelivät 1990-luvulla. Sen jälkeen vuosina 1997 – 2000 lukijoita muistutettiin 

monissa, muun muassa hiljaista tietoa, luovuutta ja organisaation oppimista käsit-

televissä artikkeleissa siitä, kuinka tärkeää on, että yritysjohtajat ottavat työnteki-

jät huomioon yrityksen kaikissa toiminnoissa. Yllä olevassa lainauksessa Liisa 

Kokon kirjoituksesta YT 1/2000 kiteytetään se tilanne, missä yritykset toimivat. 

Yhä suurempi osa työntekijöistä on asemassa, jossa heidän henkinen sitoutumi-

sensa työhön ratkaisee heidän yritykselleen tuottamansa tuloksen suuruuden.  

 

Aihevalinta oli osaltaan luomassa vaikutelmaa siitä, että kirjoitusten sävy vuosi-

kymmenen lopulla tuntui hieman pehmenevän. Ehkä asiaan vaikutti sekin, että 

Yritystalouden ulkoasu ja samalla toimituksellinen ote muuttuivat entistä huomat-

tavasti aikakauslehtimäisemmäksi. Pelkkien lainattujen artikkeleiden lisäksi leh-

dessä ruvettiin julkaisemaan toimittajien tekemiä juttuja ja haastatteluja suomalai-

sista asioista ja henkilöistä. 
                                                
390 Seeck 2008, 221–224.  
391 Liisa Kokko, ”Henkilöstöjohtaja suunnannäyttäjänä vuonna 2010” (art), YT 1/2000. 
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Yritystalouden 4/1997 artikkelissaan Mike Johnson kirjoittaa liidereiden, ihmisten 

johtajien uusista vaatimuksista. Vaikka liiderin on otettava huomioon johtamansa 

ihmiset ja pyrittävä toteuttamaan yrityksen tavoitteita heidän kanssaan, se ei tar-

koita, etteikö johtajalla saisi olla omaa vahvaa tahtoa. Johnson kertoo rautarouva-

na tunnetun Ison-Britannian entisen pääministerin Margaret Thatcherin mietteitä 

johtajuudesta. Hän kirjoittaa Thatcherin sanoneen, että suurten johtajien – liike-

elämässä yhtä hyvin kuin politiikassa – täytyy tietää, mitä he tahtovat. ”Älä kos-

kaan järky – tee päätöksesi ja toteuta se.” Varoittavana esimerkkinä Thatcher oli 

pitänyt ranskalaispoliitikkoa, joka sanoi: ”Siellä kansani menee. Minun täytyy 

ottaa selville, minne se on matkalla, niin että pystyn johtamaan sitä.”392 

 

Rastorin julkaisujen kirjoituksissa korostetaan 1990-luvulla koko ajan luovuuden 

ja innovaatioiden merkitystä ja näin muistutetaan, kuinka tärkeää on huolehtia 

työntekijöistä. Perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin koko ajan turvata yrityk-

sen menestys, mikä tarkoittaa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamista aivan, 

kuten Matti Pohjola ja myös maan hallitukset vaativat. Tuloksia saatiinkin aikaan. 

Suomalaista yrityskulttuuria tutkineen Raimo Väyrysen mukaan suomalaiseen 

työkulttuuriin tuli 1990-luvulla uusia piirteitä. Teollisuuden työn tuottavuus kas-

voi erittäin nopeasti ja perinteisesti heikosta tuottavuudesta kärsinyt Suomi jopa 

ohitti tässä suhteessa monia länsimaita.393  

 

Merkillepantavaa oli Väyrysen mielestä se, että tuottavuus ei noussut niinkään 

heikkojen alojen lopettamisen tai saneerausten vuoksi, vaan työorganisaatioiden 

aktiivisen kehityksen takia. Töitä tiimiytettiin, eri ammattien työtehtävärajoja väl-

jennettiin ja luotiin edellytyksiä eri yksiköiden horisontaaliselle verkottumiselle. 

Myös osaamiseen ja sen kehittämiseen kiinnitettiin paljon entistä enemmän huo-

miota.394 Näyttää siltä, että juuri ne asiat, joita Rastorin lehdissä erittäin voimak-

kaasti ajettiin eteenpäin, myös toteutuivat varsin hyvin 1990-luvulla. On mahdo-

tonta sanoa, kuinka suuri osuus kehitykseen oli Rastor-julkaisuilla. Ilmeisesti ei 

kuitenkaan aivan merkityksetön, koska ne muistuttivat jatkuvasti ja erittäin aktii-

visesti tuottavuuden nostamistarpeesta. Tilanne ei kuitenkaan ollut ristiriidaton. 

                                                
392 Mike Johnson, ”Liiderin uudet vaatimukset” (art), YT 4/1997. 
393 Väyrynen 1999, 129. 
394 Ibidem. 
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Tuotanto tehostui, mutta Väyrysen mukaan tehostuminen tapahtui ainakin tietyiltä 

osin henkilöstön jaksamisen kustannuksella.395 

 

Vaikka Rastorin lehdet vuosikymmenien ajan ovat tiukasti pitäytyneet käsittele-

mästä konkreettisesti elinkeinoelämän yksittäisiä asioita, Yritystalouden numeros-

sa 1/1999 tehdään jonkinlainen poikkeus, kun Kari Tuomi haastattelee tuomioro-

vasti Mikko Heikkaa. Heikka toteaa haastattelussa nykypäivän yritysjohtajien 

olevan aikamoisessa pinteessä.  

 

Osallistuessani liike-elämän koulutustilaisuuksiin ja keskustel-

lessani yritysjohtajien kanssa olen huomannut, että yritysmaail-

massa vallitsee viidakon laki: syö tai tule syödyksi. Tämä näkyy 

esimerkiksi yrityskaupoissa ja fuusioissa. Jos sanotaan, ole ih-

minen, ole pehmo ja kuitenkin täytyy pärjätä talouselämän kovi-

en lakien mukaan, niin ristiriita siitä syntyy. Johtajiakin potkais-

taan pellolle.396 

 

Heikan mielestä jäsentynyt käsitys elämän mielekkyydestä on yritysjohtajan voi-

man lähde. Johtajan on otettava johtamistyöhön mukaan koko ihmisyytensä ja 

psykofyysinen kokonaisuutensa. Sen eri puolten, kuten järjen, luovuuden, kulttuu-

risisällön ja uskonnon tulee olla tasapainossa ja harmoniassa keskenään. Pelkäs-

tään pintaprosesseilla ei jaksa pitkään.397 

 

Päätoimittaja Liisa Kokko kirjoittaa Yritystalouden numerossa 3/1998 hiljaisesta 

tiedosta yrityksen menestystekijänä. Hän on haastatellut kauppatieteiden tohtori 

Seija Kulkkia ja filosofian tohtori Hannele Koivusta, joka julkaisi vuonna 1997 

kirjan Hiljainen tieto. Haastateltavat kertovat, että yrityksen johtamisjärjestelmät 

ovat muuttumassa. Erityisesti aikaisemmin sisäänpäin kääntyneen keskijohdon 

asema muuttuu. Sen on yhä enemmän siirryttävä asiakaspintaan, jotta organisaatio 

pystyisi ratkomaan paremmin asiakkailta tulevia haastavia tehtäviä. Hiljaista tie-

toa syntyy, kun ratkaistavana on huippuongelma, uusia haasteita haluava organi-

saatio ja omilla haluillaan mukana oleva yksilö.398 Johtajalle jää oma haasteensa; 

                                                
395 Väyrynen 1999, 129. 
396 Kari Tuomi, ”Johtamisen vanhin oppi” (haast) YT 1/1999. 
397 Ibidem. 
398 Liisa Kokko, Hiljainen tieto yrityksen menestystekijänä” (haast), YT 3/1998. 
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luoda yritykseensä sellainen ilmapiiri, että henkilöstö haluaa uusia haasteita ja 

yksilöt haluavat olla mukana niitä ratkaisemassa. 

 

Luovuudesta kirjoitettiin Rastorin lehdissä jo 1970-luvulla, mutta 1990-luvun 

lopulla aihe nousi uudelleen esiin monellakin tavalla. Yritystalouden numerossa 

6/1998 Shari Caudron käskee unohtamaan kaiken, mitä ikinä olet aikaisemmin 

luovuudesta ajatellut ja lukemaan hänen artikkelinsa. Artikkelissaan hän luettelee 

kymmenen yleistä myyttiä luovuudesta ja paljastaa niiden rinnalla oman totuuten-

sa kyseisistä asioista. Keskeistä hänen käsityksensä mukaan on se, että kun yrityk-

sissä opitaan ymmärtämään luovuuden mekanismeja, voidaan luovuuden tasoa 

parantaa. Ei kuitenkaan ylimääräisillä palkkioilla. Niistä voi olla enemmän haittaa 

kuin hyötyä.399 

 

Caudronin mielestä ihmiset pystyvät luomaan, kunhan heille annetaan mahdolli-

suus siihen. Yritysjohtajien suurimpia haasteita onkin saada tavalliset työntekijät 

ymmärtämään, että hekin voivat olla luovia. Ihmisten on rikottava ne totutut radat, 

joita kulkemaan heidät on vuosien mittaan ohjelmoitu.400 Luovuuden ajankohtai-

suudesta yritysmaailmassa kertoo aiheesta kirjoitettujen teosten määrä. Yritystalo-

us esittelee numerossaan 6/1998 lyhyesti viisi kahden vuoden sisällä julkaistua 

luovuutta käsittelevää kirjaa.401 

 

Psykiatri Edward M. Hallowell kirjoittaa Yritystalouden numerossa 3/1999, kuin-

ka tärkeää on ihmisten kohtaaminen työssä. Tietotekniikan kehittyminen on mah-

dollistanut yhteyksien pitämisen tehokkaasti ilman henkilökohtaisia tapaamisia. 

Hallowellin mielestä nopeasti kirjoitetut sähköpostiviestit saattavat tuntua vas-

taanottajasta usein töykeiltä ja johtavan väärinkäsityksiin, joita henkilökohtaisissa 

tapaamisissa ei tulisi. Henkilökohtaisten tapaamisien puuttuminen saattaa helposti 

johtaa siihen, että työntekijät kadottavat yhteisöllisyyden tunteensa. Yhteisölli-

syyden puute edesauttaa työtekijöiden lähtemistä muihin yrityksiin ja vaikeuttaa 

sitoutumista koko organisaation yhteisiin tavoitteisiin. Hallowell pitää tärkeänä, 

että vaikka työhön liittyvät yhteydet voitaisiinkin hoitaa tietotekniikan avulla, 

                                                
399 Shari Caudron, ”Uudenlaita luovuutta yritystoimintaan”, (art), YT 6/1998. 
400 Ibidem. 
401 YT 6/1998. 
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johtajien olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että henkilökohtaisiakin tapaamisia ja 

yhteistilaisuuksia järjestetään. 402 

 

Yhteisöllisyyden siunauksellisuudesta voidaan toki olla toistakin mieltä. Sarkasti-

sessa artikkelissaan YT 5/2000 Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutki-

muskeskuksen tutkimuspäällikkö Matti Kamppinen kirjoittaa, että nykyajan johta-

ja purjehtii ristiin rastiin kannustamisen, osaamisen ja voimavarojen verkostoa 

rohkaisten uupuneita ja jakaen kiitosta. Työntekijän työkykyä ja osaamista on 

ylläpidettävä jatkuvalla koulutuksella ja kuntoutuksella. Erikseen ovat asiantunti-

jat hoitamaan työntekijän hartianseutuja, opettamaan ruuan kypsennystä mikroaal-

touunissa, jalostamaan yhteistyötaitoja ja tarvittaessa jopa ennustamaan tulevai-

suutta niille työntekijöille, jotka eivät sitä riittävän selvästi itse näe. Kamppinen 

uskoo, että työllä on kyllä tulevaisuutta, mutta ”suojellaksemme itseämme työn ja 

työyhteisön kehittämisen kurimuksilta, jalostakaamme harkiten suomalaiskansal-

lisia perushyveitä, kuten itseään vahvistavaa rökälehtimisen taitoa, täsmälaiskuut-

ta ja tilaa hengittää.”403 

 

Yritystalouden numerossa 1/2000 Peter Senge pohtii sitä, miksi organisaatiot eivät 

vieläkään opi, vaikka oppivasta organisaatiosta on puhuttu ja kirjoitettu jo vuosi-

kymmen. Hän sanoo, että käännyttäminen ja suostuttelu eivät ole kovin tehokkaita 

tapoja. ”Jotta ihmiset saataisiin asiaan mukaan, on kysyttävä heiltä, mitkä heidän 

ongelmansa ovat: Mihin he pyrkivät työllään? Mihin he juuttuvat? Missä kohdin 

he ratkaisevat samaa ongelmaa kerta toisensa jälkeen?” Senge sanoo, etteivät ih-

miset etsi uusia tehtäviä itselleen, vaan apua tärkeisiin ongelmiinsa. Heitä on au-

tettava miettimään asioita ja näin ratkaisemaan ongelmia.404   

 

Ihmisten syvimpään juurtuneiden olettamusten kyseenalaistaminen tekee heistä 

Sengen mielestä onnettomia ja stressaantuneita, eikä onneton ja stressaantunut 

ihminen ei ole tehokas työntekijä.405 Tehokkuuteen päädytään siis nytkin, mutta 

kuitenkin Rastor-julkaisujen omaksumalla tavalla – turvaamalla ensin työntekijän 

hyvinvointi.  

 

                                                
402 Edward M. Hallowell, ”Ihmisten kohtaaminen työssä” (art), YT 3/1999. 
403 Matti Kamppinen, ”Työyhteisöjen tulevaisuus” (art), YT 5/2000. 
404 Peter Senge, ”Miksi organisaatiot eivät vieläkään opi?” (haast.) YT 1/2000. 
405 Ibidem. 
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Kun luovuutta ja innovaatioita korostavan 1990-luvun maailmaan sovitellaan eri 

johtamisparadigmoja, on selvää, että innovaatioparadigman periaatteet sopivat 

sinne parhaiten. Hannele Seeckin mukaan innovaatioteorioista kirjoitettiin Suo-

messa jo 1960-luvulla, mutta eniten niitä on käsitelty 1990-luvulla ja sen jäl-

keen.406 Innovaatioteorioiden mukaanhan työtekijät nähdään yksilöinä, joilla on 

tarve oppia ja kehittyä pysyäkseen tiedoiltaan ja taidoiltaan ajan tasalla ja kilpai-

lukykyisinä työmarkkinoilla.407 Rastor-julkaisut esittelivät johtajaopeista 1990-

luvulla eniten benchmarkingia ja reengineeringiä. Molemmissa oli kysymys erit-

täin suurista muutoksista yritysten toimintatavoissa. Kun organisaatioita ja toimin-

tatapoja muutettiin ja uudistettiin, oli välttämätöntä, että myös työntekijät pystyi-

vät uudistamaan ajatteluaan ja toimintaansa.  

 

Myös vuosikymmenen lopun luovuus- ja innovaatiokirjoittelu sopi hyvin yhteen 

niin innovaatioparadigman periaatteiden kuin muualla yhteiskunnassa käytävän 

keskustelun kanssa. Aiheen käsittely ei rajoittunut pelkästään elinkeinoelämään. 

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki kirjoitti vuonna 1996 Fakta-

lehdessä aineettomista investoinneista: 

 

Melkein koko sodanjälkeisen aja Suomen talous perustui panos-

ten lisäämiseen. Nyt panosvetoinen kasvustrategia on tullut tien-

sä päähän. Uuden kasvustrategian on perustuttava osaamiseen. 

Tämä tarkoittaa ennen kaikkea panostamista teknologiaan ja 

tuotekehitykseen, mutta samalla myös liikkeenjohto-osaamiseen, 

työvoiman koulutukseen kaikilla tasoilla sekä kansainvälistymis-

taitoihin – siis kahdella sanalla sanoen: aineettomiin investoin-

teihin.408 

 

Hallitus kiinnitti asiaan huomiota myös ohjelmissaan: ”Hallitus edistää osaami-

seen perustuvaa kilpailukykyä tukemalla aineettomia investointeja ja innovatiivi-

sen yritystoiminnan kehittymistä.”409 ”Suomen ja suomalaisten tulevaisuus on 

                                                
406 Seeck 2008, 262. 
407 Seeck 2008, 243. 
408 Antti Kalliomäki, ”Lapionvarresta tiedon valtatielle”, Fakta 3/1996. 
409 Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999, 5. 
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vahvasti riippuvainen osaamisesta, kyvystä hyödyntää osaamista ja luoda uusia 

innovaatioita.”410 

 

Innovaatioparadigman voi sovittaa hyvin yhteen toisen 1990-luvulla esillä olleen 

opin, organisaatiokulttuuriparadigman kanssa. Samalla, kun työntekijöille anne-

taan innovointitilaa, he saavat mahdollisuuksia rakentaa omaa yhteisökulttuuria. 

Olisi voinut odottaa, että 1990-luvulla suomalaisille yritysjohtajille johtamisoppe-

ja esitelleissä julkaisuissa olisi kirjoitettu enemmän rakenneanalyyttisen paradig-

man mukaisista johtamismenetelmistä. Paradigmahan syntyi ratkomaan juuri suu-

riksi kasvaneiden organisaatioiden hallinnassa ilmenneitä ongelmia.411 1990-

luvulla Nokia kasvoi nopeasti alansa maailmanlaajuiseksi jättiläiseksi ja myös 

metsäteollisuus organisoitui uudelleen ja suurimmat yritykset kasvoivat tekemällä 

fuusioita ja yritysostoja.412 Rastorin lehtien kirjoituksissa ei kuitenkaan ilmene 

viittauksia tähän paradigmaan. Kun Rastor-julkaisujen artikkelit olivat suurim-

maksi osaksi lainauksia muualla maailmassa julkaistuista kirjoituksista, linja seu-

rasi enemmän maailman kuin Suomen trendejä. Varsinkaan 1990-luvn alussa ja 

puolivälissä, Bengmarkingin ja  Reengineeringin aikaan suomalaisten kirjoittamia 

johtamisartikkeleita lehdissä ei ollut juuri lainkaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
410 Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999, 11. 
411 Seeck 2008, 155. 
412 Vahtola 2003, 425 – 426.  
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Loppulause 
 
Tässä työssä on tutkittu kahden, useampaan kertaan nimeään vaihtaneen Rastor-

julkaisun yritysjohtamista ja johtamisoppeja käsitteleviä kirjoituksia vuosina 

1963–2000. Tehostaja perustettiin jo 1940-luvulla ja ilmestyy vieläkin. Nykyään 

lehden nimi on Yritystalous WalkAbout. Kehittyvä Liikkeenjohto perustettiin 

vuonna 1963. Se ilmestyminen päättyi vuonna 1994, jolloin sen nimenä oli Kehit-

tyvä Yritys. Sisällöiltään lehdet olivat samantyyppisiä, joten voi kysyä, miksi sama 

kustantaja julkaisi kahta lehteä eikä keskittänyt voimiaan yhden tekemiseen.  

 

Lehdet ilmoittivat tehtäväkseen ”tarjota keskitetysti yritysten henkilöstölle tietoa 

nimenomaan johtamisen ammatin kehittämisestä”. Tässä tehtävässä lehdet ovat 

varmasti onnistuneet hyvin. Yritysten johtamista on toki käsitelty monissa muis-

sakin lehdissä, mutta ei niin perusteellisesti ja paljon kuin Rastorin lehdissä. Esi-

merkiksi tavoitejohtamisen, yrityskulttuurin, benchmarkingin ja reengineeringin 

esittelyyn lehdet käyttivät useissa eri numeroissa yhteensä kymmeniä sivuja pals-

tatilaa. Artikkeleissa esiteltiin ensin oppeja teoreettisella tasolla ja sitä mukaa kuin 

kokemuksia sovellutuksista kertyi, myös niistä kirjoitettiin. Lehtien linjana oli 

pitää jonkinlainen etäisyys käsiteltäviin asioihin. Suuria linjoja vedettiin selkeästi, 

mutta pienempiin asioihin, jotka olisivat saattaneet tehdä kirjoitukset mielenkiin-

toisemmiksi ja luettavimmiksi, ei juuri puututtu. 

 

Rastorin lehdillä oli varmaan myös sellainen tehtävä, jota ei erikseen mainittu, 

konsultoinnin edistäminen. Oy Rastor Ab on tytäryhtiöineen ollut vuosikymmeniä 

yksi Suomen merkittävimmistä yritysjohdolle palvelujaan tarjoavista konsulttita-

loista. Omien lehtien avulla voitiin erilaisia johtamisoppeja tehdä tunnetuiksi, mi-

kä varmaan helpotti niiden valmentamisen myymistä asiakaskunnalle. Ilmeisesti 

oman konsultoinnin tiedottamisesta oli kuitenkin olemassa päätös, joka rajasi il-

moittelua. Näin voi päätellä, koska lehdet eivät koskaan julkaisseet oman talon 

konsultoinnista kertovia ilmoituksia. Rastorin julkaisemista kirjoista ilmoituksia 

sen sijaan oli lehdissä usein.   

 

Rastor-julkaisuja ei voi missään mielessä pitää keskustelevina lehtinä. Yleisön 

osastoa tai vastaavaa niissä ei ollut, yleisilmeeltään lehdet olivat 1990-luvulle 

saakka hyvin harmaita eikä huono taitto innostanut lukemaan pitkiä artikkeleita. 
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Juuri mihinkään yhteiskunnallisiin tai talouspoliittisiin tapahtumiin ei suoraan 

otettu kantaa. Sen, että lehdet kuitenkin seurasivat aikaansa, huomasi, kun niiden 

sisältöä vertasi pitemmällä ajalla yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Lehtien toimituk-

selliset heikkoudet esimerkiksi Faktaan verrattuna selittyvät sillä, että niillä ei  

ollut vakinaista toimituskuntaa. Niiden yritysjohtamista käsittelevä sisältö koos-

tuikin suurelta osin ulkopuolisten tahojen valmiiksi kirjoittamista, muista julkai-

suista lainatuista artikkeleista.  

 

Lähes 40-vuoden aikana Rastor-julkaisujen kirjoitusten luonteessa tapahtui selvä 

muutos. 1960-luvulla kirjoitukset olivat hyvin oppikirjamaisia, ikään kuin perus-

koululaisille tarjottua alkeisopetusta. 1990-luvulle tultaessa opettajamaisuus oli 

jäänyt pois, asiat esitettiin asioina ja uskottiin, että asiansa tunteva lukija pystyy 

halutessaan soveltamaan annettua tietoa omaan toimintaansa. Muutos ei näyttäisi 

johtuneen päätoimittajien vaihtumisesta, vaan enemmänkin yhteiskunnassa ja yri-

tysmaailmassa tapahtuneista muutoksista. 1960-luvulla Suomea vasta muutettiin 

maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollisuus- ja palveluvaltaiseksi moderniksi 

yhteiskunnaksi. Uusia yritysjohtajia tarvittiin paljon ja sellaisiksi nousi ihmisiä, 

joilla ei ollut useinkaan mitään koulutusta tehtäväänsä. Tilanne korjaantui, kun 

koulutusta lisättiin ja 1990-luvun johtajat olivatkin varmaan saaneet perusoppinsa 

johtamiseen eri oppilaitoksista. 1960-luvulle tyypillistä valistusta ei enää tarvittu. 

 

Tässä työssä on verrattu Rastor-julkaisujen johtamiskirjoituksia ja suomalaista 

yritysjohtamista viiteen maailmalla vallinneeseen johtamisparadigmaan. On huo-

mattava, että paradigmoja voidaan käsitellä teoreettisella ja käytännöllisellä tasol-

la. Paradigmoille annettuja nimiä, tieteellinen liikkeenjohto eli taylorismi, ihmis-

suhdeparadigma, rakenneanalyyttinen paradigma, organisaatiokulttuuriteoriat ja 

innovaatioparadigma käytetään lähinnä teoreettisella tasolla. Käytännön konsul-

toinnissa ja soveltamisessa niitä ei juurikaan käytetä, vaan puhutaan esimerkiksi 

tavoitejohtamisesta, motivaatiojohtamisesta, benchmarkingista ja reengineeringis-

tä. Nämä käytännön johtamisopit voidaan kutienkin ominaisuuksiensa perusteella 

sisällyttää johonkin tai joihinkin perusparadigmoihin. Vuosina 1963–2000 kaikki 

perusparadigmat esiintyvät Rastor-julkaisujen kirjoituksissa – ei  nimeltään, vaan 

ominaisuuksiensa kuvausten perusteella. Vähiten kuvaukset sopivat taylorismiin, 

siihen ainoaan paradigmaan, jonka nimi kirjoituksissa tulee esiin. Ja siihen aino-

aan, jota avoimesti kritisoidaan.  
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Johtamisparadigmoja on synnytetty sitä mukaa, kun maailman, yhteiskuntien ja 

työmarkkinoiden kehitys on vaatinut. Kun tarkastelee sitä, milloin Rastorin lehdet 

rupesivat esittelemään uusiin paradigmoihin perustuvia johtamisoppeja, huomaa 

siinä johdonmukaisen yhteyden suomalaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Opit ja niiden esittely myötäilevät hyvin selvästi maailmalla, yhteiskunnassa, 

markkinoilla ja työmarkkinoilla tapahtuneita muutoksia.  

 

Rastor-julkaisuista huomaa, että johtamisopit vaihtuvat suhteellisen nopeasti. 

Yleisesti eri puolilla maailmaa käytössä ollut ja teksteissä ylistetty oppi vanhenee 

muutamassa vuodessa. Johtamisoppien muoti-ilmiö voi johtua osittain siitä, että 

yritysjohtajien on pyrittävä esiintymään uudistusmielisinä edelläkulkijoina. Jos 

jokin oppi saa runsaasti julkisuutta ja jos tunnetut konsultit, tutkijat ja liikkeenjoh-

tajat ilmoittautuvat sen kannattajiksi ja soveltajiksi ne, jotka eivät ole joukossa 

mukana, helposti leimautuvat ajastaan jälkeenjääneiksi epäonnistumisen rajoilla 

kulkijoiksi. 

 

Samaan aikaan ilmestyvän kahden Rastor-julkaisun yhteenlaskettu levikki lienee 

parhaimmillaan ollut 8000–9000 kappaletta. Kun todennäköisesti tilaajat ovat 

lähes yksinomaan olleet yritysjohtajia, voi lehtien antamaa informaatiota tässä 

kohderyhmässä pitää merkittävänä. Lehdet ovat varsin hyvin pystyneet pitämään 

lukijansa ajan tasalla yritysjohtamiseen liittyvistä asioista ja niistä muutoksista, 

joita asian suhteen maailmalla tapahtui. On hyvin vaikea arvioida, kuinka paljon 

lehdet ovat pystyneet vaikuttamaan suomalaiseen yritysjohtamiseen. Voidaan kui-

tenkin pitää todennäköisenä, että esimerkiksi juuri maailmalta tulleiden johta-

misoppien esittely on innostanut suomalaisia yritysjohtajia kokeilemaan oppeja 

käytännössä. Näin voi päätellä siitä, että lähes kaikista merkittävimmistä opeista 

lehdissä ovat kirjoittaneet myös suomalaiset yritysjohtajat. Usein niin, että he ovat 

kertoneet, kuinka opin soveltaminen on onnistunut heidän yrityksissään. Kun op-

pien soveltamisella on ollut todellista vaikutusta yrityksen toimintaan, lehtien kir-

joitusten vaikutukset ovat sitä kautta heijastuneet paitsi yritykseen myös sen ulko-

puolelle eri sidosryhmiin ja koko yhteiskuntaan. 

 

Ehkä merkittävin johdonmukainen Rastor-julkaisujen sanoma yritysjohtajille on 

ollut ihmiskeskeisyyden korostaminen. Voidaan sanoa, että koko lähes 40 vuoden 

pituisen tutkimusjakson ajan julkaisut ovat tuoneet esiin leadershipiä, ihmisten 
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kautta johtamista. Jo ennen, kuin tuota termiä oli edes otettu käyttöön. Vaikka 

yhteiskunta, yritykset, työympäristöt ja työmenetelmät vaihtuivat 1960-luvulta 

2000-luvulle tultaessa ja vaikka samalla vaihtuivat moneen kertaan yritysten joh-

tamisopit, kaikista opeista kaikissa tilanteissa Rastor-julkaisut toivat esiin ihmisen 

huomioonottamisen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi luovuttu korosta-

masta yrityksen tärkeintä tehtävää: voiton tuottamista. Se tarkoittaa, että yritys 

toteuttaa parhaiten kaikissa oloissa perustavoitteensa, jos se pyrkii siihen hyvässä 

yhteistyössä ja -ymmärryksessä työntekijöidensä kanssa.  

 

Johtamisoppiteoreetikko Charles Handyn mielestä kolme tärkeintä hyvän johtajan 

ominaisuutta on usko itseensä, työn himo ja rakkaus ihmisiin. Rastor-julkaisujen 

yhteensä 71 vuosikertaa läpikäyneenä voi todeta, että lehtien lukijoilta nämä asiat 

eivät päässeet unohtumaan. 
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