
 

 

Forskning blir praxis inom delprojektet Personalen som strategisk 

resurs 

 

Som en del av undersökningen Personalen som strategisk resurs ordnas en workshop den 23 maj 

kl. 9.30–12.00 i Kommunernas hus, rum B 3.8. Workshoppen är riktad till kommunerna och 

genomförs av forskare vid Vasa universitet och Arbetshälsoinstitutet i samarbete med 

Kommunförbundet. Syftet med workshoppen är att vidareutveckla kommunernas personalpraxis 

och på så sätt utnyttja forskningsresultaten från delprojektet för att genomföra en lyckad 

förändring med hjälp av metoder för personalledning. För workshoppen önskas två 

representanter per kommun. Beroende på kommunens storlek kan också fler representanter 

delta. Vi välkomnar även kontaktpersonerna för programmet ARTTU2 och undersökningen 

Personalen som strategisk resurs, kommundirektörerna och stadsdirektörerna, direktörer och 

chefer för sektorer och verk, personaldirektörer/ personalchefer och personalsakkunniga, 

utvecklingschefer, chefer för arbetarskydd och arbetshälsa samt representanter för personalen 

(arbetarskyddsfullmäktige). 

Personalen som strategisk resurs är ett delprojekt inom forskningsprogrammet ARTTU2. Inom 

projektet har hittills genomförts enkäten Förnyelse, engagemang och framgång! vars resultat har 

rapporterats i publikationen Kuntatyöntekijöiden hyvinvointia edistävät johtamiskäytännöt 

muutoksissa som ingår i serien Nytt från programmet ARTTU2 .  För närvarande pågår intervjuer 

för delundersökningen Jag lyckas med god personalledning (KuntaHEJO). Det tredje skedet i 

materialinsamlingen är workshoppar som utnyttjar såväl resultaten från enkäterna och 

intervjuerna som information om kommunernas personalpraxis. Två parallella workshoppar 

ordnas i oktober-november 2017. I september skickas en uppföljande enkät till alla som besvarat 

den föregående. 
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Program och tidtabell: 

9:30 – 10:00 Evenemanget öppnas, projektet och forskningsrönen presenteras (Terttu Pakarinen, 

Jari Hakanen och Riitta Viitala) 

10:00 – 10:30 Case-exempel, representanter för 3-4 kommuner berättar om god praxis i sina 

egna kommuner 

10:30 – 11:30 Workshoparbete utgående från case-exemplen 

11:30 – 12:00 Gemensam diskussion av tankar workshoppen väckte och sammanfattning av 

evenemanget 

 

Närmare upplysningar: 

Terttu Pakarinen 

Utvecklingschef, Kommunala arbetsmarknadsverket 

KT Kommunarbetsgivarna 

Andra linjen 14, 00530 Helsingfors 

Tfn +358 50 3380 472 

terttu.pakarinen@kt.fi 
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