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Valtuustoaloite kaupungin rekrytointiprosessin kehittämisestä

Kaupunginvaltuusto 16.04.2018 § 28

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet val tuus to aloit teen kaupungin rekrytointiprosessin
kehittämisestä.

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Kaupunkistrategian mukaisesti Oriveden kaupunki panostaa
henkilöstön osaa mi seen, työhyvinvointiin ja moniammatilliseen
yhteistyöhön.

 Me allekirjoittaneet esitämme, että Oriveden kaupunki kouluttaa
ja nimeää kau pun gin or ga ni saa tios sa toimivan vastuuhenkilön
virkavalinnoissa. Tämä tu kee kaupunkistrategian toteutumista ja
esimiesten tuen saantia. Rek ry toin ti muodostuu avoimeksi ja
laadukkaaksi ja kestää mahdollisten va lin to jen
oikaisuvaatimukset.

 Henkilön työnkuvan tulee sisältää muun muassa

- työpaikkailmoituksen laatiminen yhteistyössä rekrytoivan toimialan
esi mie hen kanssa

- valitsee haastatteluun kutsuttavat yhteistyössä rekrytoivan toimialan
esi mie hen kanssa

- osallistuu haastattelutilaisuuksiin
- tarkastaa ja kopioi alkuperäiset todistukset haastattelutilaisuudessa

en nen henkilövalintaa
- laatii haastattelutilaisuuden muistion
- laatii hakijoista kirjallisen ansiovertailun
- laatii valintapäätöksen

 Määräajat: henkilön nimeäminen ja koulutussuunnitelman
laatiminen 11.6.2018 valtuuston kokoukseen.

 Vuosittainen raportointi kaupunginhallitukselle

- julkaistujen työpaikkailmoitusten lukumäärä virkojen osalta
- hakijoiden lukumäärä per ilmoitus
- haastatteluun kutsuttujen lukumäärä per ilmoitus
- avointen/täyttämättömien virkojen lukumäärä

 16.4.2018 Orivesi
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 Eliisa Suhonen
 Jari Järvenpää
 Nina Lahtinen"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 126

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuus to aloit teen johtoryhmän valmisteltavaksi siten, että valmistelu
toimitetaan kau pun gin hal li tuk sel le 31.8.2018 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 04.02.2019 § 22

 Oriveden kaupungin rekrytointiprosessia on selkiytetty ja
kaupunki on vuon na 2016 ot ta nut käyttöön
Kuntarekry-järjestelmän. Työ paik ka il moi tus ten laadinnassa hyö-
dyn ne tään Kuntarekryyn tehtyjä rekrytointipohjia ja työ paik ka il-
moi tus ten laa din taan osallistuu yleensä useampi vastuuhenkilö.
Ha ke muk set jul kais taan Kuntarekry-järjestelmän kautta mm. työ-
voi ma hal lin non sivuilla. Li säk si työpaikkailmoitukset julkaistaan
erillisen harkinnan mu kaan tarvittaessa mm. Aamulehdessä, Ori-
ve den Sanomissa ja eri am mat ti leh dis sä.

 Hakijat tekevät sähköiset hakemuksensa
Kuntarekry-järjestelmään, jossa kau pun gin kaik ki ko. rekrytointiin
oikeudet saaneet henkilöt voivat käydä lu ke mas sa ha ke muk set ja
ansioluettelot ja samalla tehdä järjestelmään omia merkintöjään,
jotka näkyvät kaikille rekrytointiprosessissa mukana ole vil le.
Järjestelmään merkitään erikseen kelpoiset ja ei-kelpoiset
hakijat. Li säk si järjestelmään voidaan erikseen merkitä
olennainen työkokemus, jol loin järjestelmä laskee olennaisen
työkokemuksen määrän yhteensä.  Kun ta re kry-jär jes tel män
pääkäyttäjinä toimivat hyvinvointijohtaja sekä kou lu toi mis ton ja
teknisen toimiston toimistosihteerit. Pääkäyttäjät näkevät kaik ki
rekrytointiprosessit.

 Haastatteluun kutsutut valitaan hakijoiden
Kuntarekry-järjestelmän itse tal len ta mien tietojen pe rus teel la ja
yleensä valinnat haastatteluun kut sut ta vis ta tekee useampi
vastuuhenkilö yhdessä. Hakijoiden al ku pe räi set to dis tuk set
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tarkistetaan rekrytointiprosessin aikana. Haastatteluissa
käytetään teh tä vä koh tai ses ti ennalta pää tet tyä haastattelurunkoa
kaikkien haas ta tel ta vien osalta. Vakituisten työ- ja vir ka suh tei den
osalta haas tat te lun suorittaa useam man henkilön muo dos ta ma
haas tat te lu ryh mä. Haastatteluryhmän ko koon pa no riippuu
työ-/vir kasuh tees ta. Esi mer kik si esimiehiä ja asian tun ti joi ta
rekrytoitaessa haas tat te lu ryh mään kuuluvat pal ve lu kes kus joh ta-
jan ja lä hi esi mie hen lisäksi hy vin voin ti joh ta ja ja lau ta kun nan/kau-
pun gin hal li tuk sen edustaja. Haas tat te lu ryh mä tekee ky sy mys lo-
mak kei siin omia muis tiin pa no jaan haastattelun ai ka na ja
haastattelujen jäl keen ryhmä käy yhteisen kes kus te lun
valinnasta.

 Palvelukeskusjohtajien rekrytoinneissa ja tarvittaessa myös
esimiesten ja asian tun ti joi den rek ry toin nis sa käytetään
ulkopuolista rekrytointipalvelua se kä henkilöarviointia. Myös
hyvinvointijohtaja seuraa Kun ta re kry-jär jes tel mäs tä keskeisimpiä
rekrytointiprosesseja ja on mukana esimiesten ja tar vit taes sa
asiantuntijoiden valintaprosesseissa.

  Va lin ta pää tök sen työ- tai virkasuhteeseen tekee hallintosäännön
mu kai ses ti kulloinkin toimivaltainen viranomainen haastattelun
kokonaisarvion pe rus teel la.

 Oriveden kaupungilla oli Kuntarekry-järjestelmässä vuonna 2018
avoi me na 96 työpaikkaa (44 vakituista ja 52 määräaikaista),
joihin hakijoita oli yh teen sä 544. Lisäksi työyksiköt rekrytoivat
lähes päivittäin muita kanavia käyt täen lyhytaikaisia sijaisia.
Hyvinvointijohtajan työpanoksesta on 50 % koh dis tet tu
henkilöstöhallintoon, joten on selvää, ettei hän pysty olemaan
mu ka na kaikissa Oriveden kaupungin rekrytoinneissa. Häntä voi
toki tar vit taes sa konsultoida kaikissa rekrytoinnin vaiheissa.
Aloitteen mukaisen vas tuu hen ki lön mukainen toiminta vaatisi
kaupungin tasolla kokonaan uu den henkilöresurssin.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää
val tuus tol le, että se toteaa aloitteen johdosta seuraavaa:

 1. merkitsee tiedoksi edellä esitetyn kuvauksen Oriveden
kaupungin rek ry toin ti pro ses sis ta ja

 2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 11.02.2019 § 5
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 2.5.2019


