YAl.TUUSTQAl.OITE HfflKJtÖSTOVOIMAVAROJEN ARVl~NNIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUURAMEN
KUNNAN HEN'K1lOsTO«.'ERTOMUICSEN KEHITTÄMISEKSI KT:n (Kunt atyönantaj at) suosit uksen mukaisesti

Valtuusto hvväksti ebkuussa 20 16 •Mahdollisuuksien Muurame . elinvoiman edelläkävijä" kuntastrategian
'IUOSi!Je 2016-2021.Tähän strategiaan on nostettu seuraavat läpileikkaavat teemat:
• T ~ talous • Muuntautumiskykyinen organisaat io • v astuullinen j a osallistuva kuntalainen

• Uuden teknologian hyödyntäminen • l iikkuva Muurame -ajattelumalli.
Strategiaan on kirjattu seuraavaa:

•K~iten edelä mainitun mahdotristaa kunnan henkilöstö ja sen j ohtaminen. Mahdollisuuksien Muurame
vaati onnistuakseen osaavan ja sitoutuneen henkilöstön. Jatkuva muutos vaatii sopeut uvaa, uutee n
valmista organisaatiota, ja sen innostavaa ja ennen kaikkea muutokseen reagoivaa j ohtamista. Innost ava j a
fNigONa johtaminen on luottamushenkilö-iden ja viranhaltijajohdon vastuulla.• Muurame on liittynyt
U u d e n ~ Organisaatiot -verkostoon ja • edelläkävijäkuntien joukkoon tekemään maailman
parasta paikaffishallintoa.•
Me 'Valtuustoaloitteen allekirjotltaneet esitämme, että kunnassa otetaan käyttöön Kuntaliit on suositus
herwlö.störaportoinnin kehittämiseksi. Henkilöstövoimavarojen arviointi on nykyistä henkilöstökertomusta

monipuolisempi työkalu kehittää kunnan omaa raportointia. Se tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä
he:nl.iöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.

Tämä Henkiiostöl/Oimavaroj en arvioint i - suositus rakentuu viitelcehykseen, joka painottaa kehittäm istä j a
vaikuttavuude n arviointia unoht amatta kuitenkaan.määrällisiä - j a laadullisia tunnuslukuj a.

Suosituksen loppuosassa esitetään suositeltavat valtakunnallisesti sam alla tavalla kerättävät ja seurattavat
henUöst~roja kuvaavat määrälfiset tunnusluvut. Näiden tu nnuslukuj en yhdenmukainen
kerääminefl mahdollistaa kuntien välisen vertailun. lisäksi kunt ia ohj eistetaan keräämään j a käyttämään

monipuolisesti päätötsenteossa he nkilöstön työhyvinvoint ia koskevia tu nnuslukuj a.

Me vaftuustoaloitteen allekirjoittaneet olemme huolissamme työvoiman saatavuudesta j a työurien
tyhenemisestä, Julkisen taJouden k.estävwsvaje haastaa poliittiset päättäj ät, virk.am iesjohdon,
lähiesimiehet ja henkilöstön arvioimaan kunnan henkilöstöresurssej a.

=

Niitä tutee arvioida voimavarana, investointina ja kustannuksina kunnan palvelutoiminnan

koitonaisuwessa. Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilö~töj ohtamisen t uloksellisuutta j a tukee

resurssien suuntaa misessa sekä vahvistaa henkilöstön työn laat ua.

,

J/Appl)ata/locavP'acbges/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/ Downlo~d
oinavarojen_arviointM20(1).pdf
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