TAHTI
Työnantajan henkilöstötieto

Tahti auttaa hallitsemaan

henkilöstötietoa
Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä
Tahti on henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista
tukeva tietojärjestelmä valtiotyönantajien käyttöön. Tahti tarjoaa tietoa
henkilöstöstä neuvottelutoiminnan,
budjetoinnin, toiminnan suunnittelun
ja henkilöstöjohtamisen tueksi.

Tahtin avulla valtion henkilöstöstä
saadaan käyttöön yksi yhtenäinen,
ajantasainen ja kattava tilastotietokanta. Ministeriöt, virastot ja laitokset
saavat vertailutietoa hallinnonaloista,
virastotyypeistä, koko valtiosta sekä
yleisistä työmarkkinoista. Tahtissa on
myös monipuoliset välineet tietojen
analysointiin.

Tahtin palvelut ovat monipuoliset
• Kuukausittainen päivittyvä tietokanta,
josta tiedot helposti raporteille saatavissa
• Vertailutiedot muista virastoista, valtiosta ja työmarkkinoista
• Tilastot henkilöstöstä ja palkkauksesta
(esim. palkkakartoitus tasa-arvosuunnitelmaa varten)
• Henkilöstötilinpäätös- ja työvoimakustannusraportointi
(esim. toimintakertomuksen henkilöstötiedot)
• Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisut ja analyysit
• Väline neuvottelutoiminnan tarvitsemien korotusmallien simuloimiseen ja
henkilöstömenojen budjetointiin (kustannuslaskenta)
• Johdon raportointi
• Käyttäjien ja työnantajaedustajien keskustelufoorumit
• Neuvonta, ohjaus ja koulutus
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Henkilöstötiedot ovat

ajantasaiset
Tahtin tietokannassa ovat ajantasaiset
kuukausittaiset henkilöstö-, ansio- ja
työvoimakustannustiedot. Tietoja
täydennetään vuosittain mm. henki-

löstötilinpäätös-, työvoimakustannus-,
tutkinto-, työtyytyväisyys- ja eläköitymistiedoilla sekä yleisten työmarkkinoiden vertailupalkkatiedoilla.

Raportointimahdollisuudet

ovat laajat
Keskitetty henkilöstötiedon tietokanta
on vain osa Tahtia. Tahti tarjoaa myös
työkalut tiedon tarkastelua, ryhmittelyä, vertailua ja analysointia varten.
Tahtissa on paljon helppokäyttöisiä
valmisraportteja, joista voi valita joko
valinta- tai kuutioraportteja.

Valintaraportit ovat valmiiksi määriteltyjä raportteja, joissa käyttäjä voi
vaikuttaa raportin valintoihin keskeisten tekijöiden osalta; kuutioraportilla
käyttäjä voi tutkia tietoja monipuolisemmin hyödyntäen eri näkökulmia ja
porautua syvemmälle tietoon.

Simulointi tukee

neuvotteluja ja budjetointia
Simulointityökalu auttaa virastoja
neuvotteluprosessin läpiviemisessä
sekä kustannusten ennakoinnissa ja
budjetoinnissa.

Työkalun avulla voidaan laskea palkankorotusten ja henkilöstömuutosten
kustannusvaikutuksia.
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Tietosuoja on vahva
Tahti on työnantajan tilastorekisteri, jossa noudatetaan tilastoeettisiä periaatteita eikä yksilötasoisia tietoja raportoida. Käyttäminen vaatii tunnistautumista
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai toimikortilla.

Peruspalvelut ovat maksuttomia
Tahtin peruspalvelut ovat maksuttomia. Näitä palveluita ovat Tahtin
valmisraportit ja muu Tahti-portaalin sisältö sekä käyttäjien neuvonta ja ohjaus.
Maksullisia lisäarvopalveluja ovat:
• Simulointisovelluksen käyttö
• Virastolle toteutetut raportit ja muut räätälöinnit
• Viraston tilaama virastokohtainen koulutus ja konsultointi (silloin, kun se ei
sisälly peruspalveluihin liittyvään yleiseen koulutukseen ja neuvontaan)
• Maksulliset koulutukset
(lisäarvopalveluihin liittyvä tai muu maksulliseksi määritelty koulutus)
• Viraston toiminnasta aiheutuva lisätyö tai palvelun muutokset

Välineet ovat nykyaikaiset
Raportointi ja simulointi on toteutettu Cognos-välineillä
(C8, PowerPlay, Cognos Planning). Tahtia käytetään selaimella (vähintään IE 6).
Lisätietoja Tahtista: tahti@palkeet.fi
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