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LEVERANS AV INFORMATION TILL TAHTI, PERSONALDATASYSTEMET FÖR
STATLIGA ARBETSGIVARE
Lämnande av uppgifter i Tahti
Information om de anställda hos statliga arbetsgivare ska föras in i registret över personaluppgifter, Tahti, som används vid alla ministerier och statliga ämbetsverk. Den största delen av uppgifterna samlas in månatligen, en del av uppgifterna en gång per år. Vid
statens centrala ämbetsverk och inrättningar behövs enhetligt insamlad och klassificerad aktuell information för att kunna planera, genomföra och fatta beslut om arbetsgivarverksamheten och personalpolitiken. Skyldigheten att lämna in uppgifter grundar sig på
26 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970).
Finansministeriet ålägger ministerierna och myndigheterna att lämna in personaluppgifter till Tahti och att till Statskontoret lämna in dokument om tjänste- och arbetskollektivavtalen på lokalnivå, jämte nödvändiga uppgifter, på det sätt som Statskontoret närmare
anvisar. Ministerierna och ämbetsverken ska i första hand vända sig till Statskontoret
med frågor som gäller uppdateringen av uppgifterna.
Finansministeriets roll i underhållet av personaldatasystemet Tahti
Finansministeriet är en sådan registeransvarig för Tahti som avses i 3 § i personuppgiftslagen (523/1999). Vid finansministeriet sköts uppgiften som registeransvarig av personal- och förvaltningspolitiska avdelningen. Finansministeriet ansvarar för den strategiska styrningen av och utvecklingslinjerna för personaldatasystemet Tahti samt för riktlinjerna för rapportering och publicering på statlig nivå. Finansministeriet ansvarar också
för användningen av Tahti och beviljar tillstånd att använda uppgifterna i Tahti.
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Statskontorets roll vid förvaltningen av personaldatasystemet Tahti och vid uppdateringen av
dokument om tjänste- och arbetskollektivavtalen på lokalnivå
Enligt lagen om Statskontoret (305/1991, senast ändrad 1081/2014) utför Statskontoret
de uppgifter som det bestäms eller föreskrivs att Statskontoret ska sköta. Statskontorets
division Ekonomi och personal sköter förvaltningen av informationssystemet Tahti och
annan uppdatering av registret för att säkerställa att uppgifterna i det är riktiga. Divisionen ansvarar också för kompletteringarna av de dokument i registret som gäller tjänsteoch arbetskollektivavtal på lokalnivå.
Statskontoret förvaltar informationsystemet Tahti samt uppdaterar klassificeringar och
dokument som rör Tahti på förordnande av finansministeriet . Statskontoret sköter också
kontakterna till informationssystemets leverantörer och insamlingen av data samt utvecklingsuppgifter och utbildning i anslutning till insamlingen. Statskontoret svarar också
för att de uppgifter som förs över till Tahti från ämbetsverkens löne- och personalsystem
är enhetliga.
Statskontoret meddelar på förordnande av finansministeriet närmare anvisningar om de
identifikationsuppgifter som ska antecknas i de dokument som gäller tjänste- och arbetskollektivavtalen och om allmänna lönestatistiska koder som används inom staten
samt om förfarandena vid ändring av uppgifterna.
Statistikcentralens roll
Statistikcentralen ansvarar för den officiella lönestatistiken och för beräkningen av förtjänstnivåindex och arbetskraftskostnadsindex för löntagare inom staten. Uppgifter ur
Tahti ges till Statistikcentralen på basis av statistiklagen (280/2004) och ett avtal mellan
finansministeriet och Statistikcentralen om statistiksamarbete (17.1.2008).
Statistiksamarbete på statlig centralnivå
Finansministeriet och huvudavtalsorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JFLL rf och Löntagarorganisationen Pardia rf som representerar personalen
vid ministerierna och ämbetsverken har ingått ett avtal om statistiksamarbete
(11.2.2015) som gäller uppgifter som behövs inom förhandlings- och avtalsverksamheten på centralnivå. Finansministeriet har dessutom meddelat en föreskrift om förhandlingsmyndighetens/ämbetsverkets statistiksamarbete (1.2.2015, FM/892/00.00.00/2015)
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