
Onni-järjestelmä ja Onni-keskustelut

YHTEYSOPETTAJASEMINAARI  6 .3.2021

TYÖSUOJELUVALTUUTET TU

VARPU SIVONEN



Onni-tietojärjestelmä
!Jotta Helsingin kaupungin 2000+ esimiestä onnistuvat omassa työssään, he 
tarvitsevat yhtenäistä toimintatapaa, tietoa, HR:n tukea ja käytännön työkaluja 
henkilöstön työn sujuvoittamiseen ja henkilöstöjohtamisen haastaviin tilanteisiin.
!Onni on onnistumisen johtamisen tietojärjestelmä, joka on koko henkilöstön 
käytössä. Järjestelmää voi käyttää suomen- ja ruotsinkielisenä.

!Onniin kirjataan onnistumiskeskustelu, työsuorituksen arviointi, ryhmän 
onnistumiskeskustelu sekä työn sujuvuus ja varhaisen tuen –keskustelut. Lisäksi 
Onnista löytyvät koulutuskalenteri ja ulkoisen koulutuksen hakulomake.

!Onni-järjestelmä on täydentynyt osaamistiedon ja perehdytyksen 
toiminnallisuuksilla. Vuoden 2021 alusta koko Kasko käyttää kaikkia Onnin 
toiminnallisuuksia.
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Mikä on muuttunut, mikä säilynyt, mistä 
on luovuttu ja mikä on uutta? (1)

On luovuttu paperilomakkeista ja niiden säilytyksestä levyasemilla
On säilynyt
• Esihenkilön ja työntekijän välinen keskustelu
• Varhainen tuki –keskustelu ennakoivasti ja aina tilanteissa, kun keskustelua vaativat 
poissaolopäivät tai –kerrat ovat täyttyneet.
• Työsuorituksen arviointi TSA
On muuttunut
• Onnistumista mahdollistavat keskustelut on tuotu kokonaisuutena esihenkilöille ja 
työntekijöille
• On yhtenäistetty henkilöstöjohtamisen toimintatapaa onnistumisen johtamisessa
• Onnistumiskeskustelu korvaa entisen tulos- ja kehityskeskustelun
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Mikä on muuttunut, mikä säilynyt, mistä 
on luovuttu ja mikä on uutta? (2)
On uutta

• Varhaisen tuen rinnalle on tuotu toinen ennakoiva toimintatapa Työn 
sujuvuuden keskustelu

• Onnistumiskeskustelun rinnalle on tuotu toimintatapa Varttikeskustelu –
lyhyet keskustelutuokiot vuoden aikana

• Nyt painotetaan työntekijän onnistumisen johtamista aikaisemman 
suorituksen johtamisen sijaan

• Onni-tietojärjestelmä on otettu käyttöön koko henkilöstölle

• Tiedon säilyttäminen ja poistaminen toteutuu tiedonohjaussuunnitelman 
(TOS) mukaisesti Onni-järjestelmässä

4



Miksi onnistumiskeskustelut?
!Onnistumiskeskustelut tukevat strategian edistämisessä, toiminnan 
suunnittelussa sekä työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja kyvykkyyden 
vahvistamisessa. 

!Halutaan seurata tavoitteiden saavuttamista yhtenäisemmin toimialatasoisesti. 

!Halutaan linkittää onnistumiskeskusteluja ja niissä tapahtuvaa tavoitteen 
määrittelyä yhä paremmin kaupunkistrategiaan ja kunkin 
toimialan/palvelukokonaisuuden strategisiin tavoitteisiin, jolloin henkilöstön 
ymmärrys strategiasta ja onnistumiskeskustelujen hyödyllisyyden kokemus 
vahvistuvat. 

!Onnistumiskeskustelujen yhteyttä palkitsemiseen halutaan selkeyttää.
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Erilaiset keskustelut (1)
!Onnistumiskeskustelu: Esihenkilön ja työntekijän keskustelu. Keskustellaan 
työntekijän päättyneen kauden onnistumisista ja alkava kauden tavoitteista. Käydään 
vähintään yhden kerran vuodessa.

!Työn suorituksen arviointi (TSA) on osa onnistumiskeskustelua.

!Ryhmämuotoinen onnistumiskeskustelu: Luodaan yhteinen kuva yhteisistä 
tavoitteista ja ryhmän roolista suhteessa tavoitteisiin.
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Erilaiset keskustelut (2)
!Työn sujuvuuden keskustelu auttaa ratkaisemaan esteitä tai haasteita työn 
sujumiselle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskustelun voi käynnistää 
esihenkilö tai työntekijä.

!Varttikeskustelut: Lyhyitä keskusteluja vuoden aikana. Tarkoitus on tukea ja 
kannusta työntekijää onnistumaan vuoden aikana.

!Varhaisen tuen keskustelu: Osa onnistumisen johtamisen toimintakulttuuria. 
Tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä silloin, kun työn 
sujumisessa tai työstä selviytymisessä havaitaan keskusteltavaa.
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Onnistumisen johtaminen on valmentavaa johtamista
Johdetaan 85%               Ennakoidaan 10% Reagoidaan 5 %

Henkilöstösuunnittelu ja 
-hankinta

• Henkilöstömitoitus- ja 
suunnittelu: riittävästi työn 
määrään nähden

• Osaamiset oikeissa 
paikoissa, oikeaan aikaan

• Rekrytointi (ja harjoittelut)
• Perehdytys
• Koeaika

Arjen hyvä johtaminen: 
onnistumiskeskustelut ja 
vartti-keskustelut

• Vastuullisuuden 
ja itseohjautuvuuden
vahvistaminen

• Tavoitteet ja työssä onnistuminen 
• Vahvuuksien tunnistaminen 
• Osaamisen kehittäminen 
• Uralla eteneminen
• Kannustaminen ja hyvästä 

suorituksesta palkitseminen

Työn sujuvuuden 
mahdollistaminen

• Matalan kynnyksen keskustelut, jos 
ilmenee esteitä tai hidasteita työn 
tekemiselle

• Muutoksia työsuorituksessa
• Yhteistyön katkokset
• Puutteita työvälineissä tai 

osaamisessa
• Sovituista toimintatavoista tai 

pelisäännöistä poikkeaminen
• Kirjataan Onni-järjestelmään sovitut

toimenpiteet ja seurataan niiden 
toteutumista

• Esihenkilö käynnistää 
keskustelun, HR tukee ja sparraa

Varhainen tuki 
• Vatupassi-keskustelut jos työ ei suju: 

juurisyiden tunnistaminen
• Ennakoiva tuki ja yhteiset tavoitteet
• Esimiehen säännöllinen keskustelu ja 

seuranta asioiden kuntoon 
saattamiseksi

• Esihenkilö pitää keskustelun, HR 
tukee ja sparraa

Työhön palaamisen tuki 
(60pv-90pv-180pv-300pv)
• Pitkät sairaus- ja tapaturmapoissaolot
• Esimiehen säännöllinen tuki ja 

seuranta, työterveyshuolto, HR ja 
Keva tukee

1. Henkilöstösuunnittelu
2. Rekrytointi
3. Perehdytys

1. Onnistumiskeskustelut
2. Valmentavat varttikeskustelut
3. Tunnustus ja palkitseminen
4. Uralla eteneminen ja työnkierto

1. Työn sujuvuus -keskustelut
2. Koulutus ja uraohjaus 
3. Tehostetun tuen palvelut (HR)

1. Korvaava työ
2. Määräaikaisesti kevennetyt työtehtävät
3. Ammatillinen kuntoutus 
4. Uudelleensijoitus
5. Uudelleenkoulutus
6. Työkokeilu

• Hakijakokemus-mittari
• Rekrytoinnin sujuvuus
• Perehdytys-mittari
• Koeaikapurku-seuranta

• Kunta10 ja työterveyskysely
• Onni-keskustelu %
• Kehityssuunnitelmat
• Onnistumisesta palkitseminen: 

kertapalkitsemisen seuranta

• Työn sujuvuus -keskustelut: 
seuranta ja palautuminen 
normaaliin työskentelyyn tai 
jatkokeskustelut vatu-mallissa

Työhyvinvoinnin mittarit:
• Sairauspäivät, korvaavan työn päivät 
• VATU-keskustelujen määrät (käynti-%)
• Osasairauspäivärahakausi päivät
• Eläke- ja ammatillisen kuntoutuksen 

hakemukset



Onnistumisen 
johtaminen

! Jotta kaupungin esihenkilöt onnistuvat omassa johtamistyössään, on 
kaupungin tapa johtaa kiteytetty neljään johtamisen kulmakiveen:
1. Näkemyksellisyys  2. Innostus  3. Linjakkuus  4. Toimeenpanokyky

! Johtamisen kulmakivet yhdistävät kaupungin kaikkia esihenkilöitä.
! Käytännössä siis johtajat katsovat kohti tulevaisuuden Helsinkiä, ovat 
innostuneita omasta johtamistyöstään, toimivat linjakkuuden kautta 
johdonmukaisesti ja lopulta varmistavat tulokset.
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Kaupungin johtamisen kulmakivet
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Osaamisen johtaminen
! Esihenkilön tehtävä on tunnistaa työssä tarvittava 
osaaminen, johtaa työntekijöiden osaamisen 
kehittämistä ja tukea työyhteisön uudistumiskykyä.

!Ennakointi on toimintatapa, jossa tunnistetaan työn 
muutoksia ja palveluprosesseissa tarvittava 
osaaminen.
!Onnistumiskeskusteluissa tunnistettujen tarpeiden 
perusteella tehdään suunnitelma tarvittavan 
osaamisen hankkimiseksi eli henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma.
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Kaskon osaamisen kehittämissuunnitelma
!Kaskon osaamisen kehittämissuunnitelma ja sen seitsemän painopistettä on 
laadittu strategiakaudelle 2017-2021. Osaamisen kehittämisen 
toimialatasoisia tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain 
yhteistoiminnassa.

!1. Johtaminen 2. Pedagogiikka 3. Digitalisaatio 4. Talous, hankinnat, 
hankkeet ja turvallisuus 5. Työelämätaidot 6. Asiakaslähtöisyys ja osallisuus   
7. Viestintä ja vuorovaikutus

!Onni-järjestelmän tiedoista ja henkilöstötietojärjestelmän (eHijat, tehdyt 
koulutuspäätökset) tiedoista saadaan toimialan koulutusraportointitieto.
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