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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kompetenssialueet ihanteelliselle julkiselle johtajalle kansainvälisessä ympäristössä. Tutkimuksen
viitekehyksenä toimi kompetenssimalli. Mallin pätevyys testattiin tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksen kohde oli Euroopan komission
johdon koulutusohjelma (MTP), joka samalla arvioitiin luodun kompetenssimallin avulla. Ongelman asettelun pohjana olivat kysymykset:
täyttikö johdon koulutusohjelma kansainvälisen ihanteellisen julkisen johtajan kompetenssimallin odotukset, ja kuinka hyvin valittu viitekehys
sopi tähän? Tutkimusaineisto koostui laajasta tutkimuskirjallisuudesta, MTP:n empiirisestä aineistosta, muutamista kyselyistä ja haastatteluista.
Ainoatakaan teoreettista mallia ei ollut löydettävissä, joka olisi ollut suoraan sovellettavissa tähän tutkimukseen. Tutkimuksen ja viitekehyksen
pohjana käytettiin Mintzbergin, Yuklin, Lucia & Lepsingerin, Virtasen ja Mouritzenin teorioita uuden kompetenssien mallin muodostamisessa,
joka vastaisi ihanteellisen kansainvälisen julkisen johtajan kuvaa ja pätevyysalueita. Uusi kompetenssien malli koostui yhdistelmästä perinteisen
johtajan, julkisen johtajan ja kansainvälisen virkamiehen rooleista, käytännöistä ja kompetensseista.
Tätä uutta mallia sovellettiin komission johdon koulutusohjelman arviointiin. Jotta koulutusohjelman kompetenssit voitiin paremmin analysoida
on myös sen toimintaympäristö kuvattu. Euroopan komission historia, rakenne ja organisaatiokulttuuri heijastuvat henkilöstön asenteissa,
arvoissa, ideologiassa, käyttäytymissä ja käytännöissä. Organisaatiokulttuurin teoreettinen tausta on lyhyesti esitelty sekä miten se voi vaikuttaa
organisaatiossa. Komission johdon koulutusohjelmassa organisaatiokulttuurin vaikutukset on selvästi nähtävissä.
Arvioinnin tuloksena johdon koulutusohjelma kattoi lähes kaikki tehtäväpohjaiset kompetenssit (tavoitteiden asettelu, delegointi, priorisointi),
lähes kaikki ihmissuhdepohjaiset kompetenssit (palautteen antaminen, motivointi, tiimijohtaminen) mutta oli puutteellinen joidenkin tärkeiden
muutospohjaisten ja huomattavien roolien ja kompetenssien osalta (verkostojohtaminen, neuvottelutaito). Monet niistä rooleista ja
kompetensseista, jotka puuttuivat täysin koulutusohjelmasta kuuluivat eettisiin ja poliittisiin kompetenssialueisiin (poliittinen yhteistyö,
läpinäkyvyys, arvot ja ideologia). Johdon koulutusohjelman painotus oli selvästi perusjohtamistaidoissa. Osanottajien tarvekartoituksesta kävi
ilmi, että tämä sisältö vastasi heidän odotuksiaan ja tärkeimpiä tarpeita. Näin ollen johtopäätöksenä voidaan esittää, että johdon koulutusohjelma
oli onnistunut.
Tutkimuksen merkittävin kontribuutio uuden mallin perusteella oli, että Palvelukulttuuri (Service Culture) nousi ohjelman ydinkompetenssiksi.
Palvelukulttuuri loi linkin merkittävämpiin arvoihin perustuviin eettisiin ja poliittisiin kompetenssialueisiin. Palvelukulttuurin arvopohja on juuri
komission olemassaolon ja tarkoituksen ydin – raison d’être. Valitettavasti analyysin johtopäätöksenä todettiin, että juuri tätä aihetta ei käsitelty
riittävän syvällisesti johdon koulutusohjelmassa.
Huolimatta siitä, että komission johdon koulutusohjelman aineisto antaa vain kapean kuvan kansainvälisestä julkisesta johtajasta, voidaan todeta,
että kompetenssimalli metodina tutkimuksessa toimi hyvin. Kompetenssimalli on hyvä työkalu käsiteltäessä laajaa aineistoa ja soveltui hyvin
keräämään joukon kompetensseja ihanteelliselle kansainväliselle julkiselle johtajalle. Jatkotutkimuksen tarve tästä aihepiiristä on kuitenkin
ilmeinen koska teoriaa, joka tutkisi kompetensseja näin laajasta näkökulmasta ei ollut löydettävissä. Tulevien tutkimusten haasteena onkin johtaa
kompetenssien syvällisempi analyysi useammissa kansainvälisissä organisaatioissa yleispätevän mallin luomiseksi.
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