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1. Väestötietojärjestelmä (VTJ) 

 

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa 
vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tietoa myös rakennuksista, rakennushankkeista ja 
huoneistoista sekä kiinteistöistä. 

 

1.1. Väestötietojärjestelmän (VTJ) henkilötiedot 

 

Väestötietojärjestelmään rekisteröitäviä henkilötietoja ovat mm. henkilötunnus, syntymäaika ja sukupuoli, 
nimet, osoitetiedot, kotikunta, kansalaisuus, perhesuhdetiedot sekä kuolintieto. Lisäksi rekisteröidään 
esimerkiksi edunvalvontaa, toimintakelpoisuuden rajoitusta ja edunvalvontavaltuutusta koskevat tiedot sekä 
henkilön ilmoittamat tiedot äidinkielestä, asiointikielestä, ammatista ja tietojen luovuttamista koskevista 
rajoituksista. 

    

Aineiston nimi Väestötietojärjestelmä (VTJ) 
 

Rekisterinpitäjä, vastuullinen omistaja Väestörekisterikeskus ja maistraatit 

Mitä tietoa aineisto sisältää  Luonnolliset henkilöt

Millä järjestelmillä tietoa ylläpidetään Väestötietojärjestelmässä (VTJ) 

Millaisia rajapintoja aineistoon 
nykyisin on olemassa 
 
 
 
 
 

 VTJ:n henkilötietojen kyselyrajapinta

Millä muilla palveluilla aineistoa voi 
saada/nähdä? 

 Rajapintakyselyt 

 Selainkäyttöinen kyselysovellus 

 Asiakasrekisterien jatkuva päivitys eli muutostietopalvelu 

 Kertapäivitykset 

 Otannat ja poiminnat 
 

Miten tietojen siirtäminen / 
hyödyntäminen tapahtuu 
 

VTJ:n tietojen käyttöön saanti edellyttää VRK:n myöntämää 
lupaa. Luvan myöntämisen perusedellytys on, että tiedot ovat 
tarpeellisia aiottuun käyttötarkoitukseen (esim. 
viranomaistoiminnassa; viranomaisen lakisääteisen tehtävän 
suorittamisessa). 
 
Epäselvissä ja rajatapauksissa tietojen käyttäjän oikeus käsitellä 
henkilötietoja selvitetään ja ratkaistaan henkilötietojen suojan 
turvaamisen lähtökohdista käsin. 
  
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (rajapinta- ja suorakyselyt 
sekä asiakasrekisterien jatkuva päivitys) ovat viranomaisille 
maksuttomia. Muista palvelusta viranomaiset maksavat 
omakustannusperiaatteen mukaisesti. 
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Yrityksille annettavat tietopalvelut on hinnoiteltu 
liiketaloudellisin periaattein, eri hinnoissa on katetta. 

Riippuvuudet muihin tietovarantoihin Yritystietojärjestelmä (YTJ) 

 saadaan yritysten ja yhteisöjen nimet ja osoitteet. 
 
Viranomaisten (sekä kirkon) operatiiviset tietojärjestelmät 

 saadaan tiedot syntymistä, kuolemista, vihkimisistä, 
avioeroista, Suomen kansalaisuuden saamisesta sekä 
menettämisestä, lapsen huollosta ja sen mahdollisesta 
sisällöstä ja oleskeluluvista,  

 Verohallinto ja Maahanmuuttovirasto voivat myös 
rekisteröidä tilapäisesti Suomessa oleskelevia 
henkilöitä ilman maistraatin myötävaikutusta VTJ:ään 
henkilön ensirekisteröitymisen yhteydessä 

 
Riippuvuudet ulospäin 

 Väestötietojärjestelmästä käytännössä kaikki 
viranomaisten merkittävämmät tietovarannot ja myös 
monien yritysten asiakastietojärjestelmät saavat 
ajantasaiset henkilötiedot joko jatkuvana päivityksenä 
(push) ja / tai rajapinnasta tehtyinä hakuina (pull). 
 

Mitä kehitystoimenpiteitä on 
meneillään tai käynnistymässä 

Henkilötietojen ylläpidon ja tiedonluovutuksen 
uudistamishanke HETI 
  
Perhetietoihin liittyvien lakien uudistamisprojekti PERHO 

Lait, asetukset ja ohjeet, jotka 
ohjaavat tietovarannon toimintaa tai 
tiedon käsittelyä 

 Laki väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
(661/2009).

 Asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010).

 Tietojen ilmoittajille annetut VRK:n ohjeet ja tietojen 
luovutus- ja ilmoittamisluvat (lukuisia).

 VRK:n vahvistamat sisäiset tietopalvelun 
käytännesäännöt (useampia)
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Tiedon elinkaari Tiedot pyritään saamaan mahdollisimman alkuperäisestä 
lähteestä vastuullisen viranomaisen tuottamana (ja 
varmistamana). Esimerkiksi, tieto lapsen syntymästä 
sairaalasta, missä syntymä tapahtui. 
  
Henkilöltä itseltään kerättävä tieto on (asuin-)osoitteen 
muuttuminen, so. asunnon muuttumisesta on tehtävä 
lakisääteinen muuttoilmoitus (yhteinen prosessi Itellan 
kanssa). 
  
Eri lähteistä saatavat henkilötiedon palaset kootaan yhteen 
eheäksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään niin kulloinkin 
voimassa olevat tiedot, kuin myös niiden täydellisen historian. 
  
Henkilötiedot on kytketty rakennus- ja huoneistotietoihin 
asumislinkin kautta. 
 

Muuta huomioitavaa Yleisenä VTJ:n käyttöpalvelun toteutuksen pyrkimyksenä on 
korkean käytettävyyden takaaminen. Tämä on haaste 
järjestelmän teknisen monimutkaisuuden ja erilaisten 
riippuvuuksien vuoksi. Kolmannen osapuolen vastuulla olevat 
tietoliikennehäiriöt aiheuttavat merkittävän osan järjestelmän 
käytännön saatavuuteen liittyvistä ongelmista.  
  
Palveluiden sähköisten toteuttamisen myötä henkilön 
tavoitettavuustiedon ajantasaisuuteen on kiinnitettävä 
huomiota ja reaaliaikaisten tietojen oikeellisuuden ja 
virheettömyyteen on kehitettävä nykyistä tehokkaampia 
seurantamenetelmiä. 
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1.2. Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennus- ja huoneistotiedot 
 

Henkilötietojen lisäksi väestötietojärjestelmässä on tiedot yli kolmesta miljoonasta rakennuksesta ja lähes 
kolmesta miljoonasta asunnosta. Rakennustietoja ylläpidetään ja tarkistetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien 
rakennusvalvontaviranomaisten ja maistraattien kanssa. 
 

  

Aineiston nimi Väestötietojärjestelmä (VTJ) 
 

Rekisterinpitäjä, vastuullinen 
omistaja 

Väestörekisterikeskus, maistraatit ja kunnat sopimuksella 
Väestörekisterikeskuksen kanssa 
 

Mitä tietoa aineisto sisältää  Rakennukset 

 Rakennuksissa olevat huoneistot 

 Rakennusluvat 

 Tietoja kiinteistörekisteriyksiköistä (sisältää 
Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan ja kirjaamisosan 
tietoja) 

 
Millä järjestelmillä tietoa 
ylläpidetään 

Väestötietojärjestelmässä (VTJ) 
 

Millaisia rajapintoja aineistoon 
nykyisin on olemassa 

 VTJ:n rakennustietojen kyselyrajapinta (VRK), haut 
kiinteistö- tunnuksella ja rakennustunnuksella 

 VTJ:stä peräisin olevien rakennustietojen 
kyselyrajapinta (Maanmittauslaitos): 

• Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) 
(>>), jossa haut kiinteistötunnuksella ja 
rakennustunnuksella sekä 
paikkatietopohjaisesti (esim. aluerajaus) 
 

Millä muilla palveluilla 
aineistoa voi saada/nähdä? 

 Rajapintakyselyt 

 Selainkäyttöinen kyselysovellus 

 Rakennusrekisterin jatkuva päivitys eli muutostietopalvelu 

 Kertapäivitykset 

 Otannat ja poiminnat 
 

Miten tietojen siirtäminen / 
hyödyntäminen tapahtuu 

VTJ:n tietojen käyttöön saanti edellyttää VRK:n myöntämää 
lupaa. Luvan myöntämisen perusedellytys on, että tiedot ovat 
tarpeellisia aiottuun käyttötarkoitukseen (esim. 
viranomaistoiminnassa; viranomaisen lakisääteisen tehtävän 
suorittamisessa). Epäselvissä ja rajatapauksissa tietojen 
käyttäjän oikeus käsitellä henkilötietoja (rakennustietoja, 
milloin ne voidaan tulkita henkilötiedoiksi; henkilötiedon 
määritelmä ks. henkilötietolaki) selvitetään ja ratkaistaan 
henkilötietojen suojan turvaamisen lähtökohdista käsin. 
 
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (rajapinta- ja suorakyselyt 

http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/rakennustietojen-kyselypalvelu-wfs
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sekä asiakasrekisterien jatkuva päivitys) ovat viranomaisille 
maksuttomia. Muista palvelusta viranomaiset maksavat 
omakustannusperiaatteen mukaisesti. 

 

Yrityksille annettavat tietopalvelut on hinnoiteltu 
liiketaloudellisin periaattein, eri hinnoissa on katetta. 
 

Riippuvuudet muihin 
tietovarantoihin 

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 

 saadaan tietoa rakennusten sijaintikiinteistöistä ja 
niiden omistajista. 

 

Yritystietojärjestelmä (YTJ) 

 saadaan yritysten ja yhteisöjen nimet ja osoitteet. 
 
Viranomaisten operatiiviset tietojärjestelmät 

 kuntien rakennusvalvonnan tietojärjestelmistä saadaan 
tiedot rakennusluvista ja rakennustöiden vaiheesta 

 

Riippuvuudet ulospäin 
Väestötietojärjestelmästä käytännössä kaikki viranomaisten 
merkittävämmät tietovarannot ja myös monien yritysten 
tietojärjestelmät saavat rakennustietoja joko jatkuvana 
päivityksenä (push) tai poimintoina Kyselypalveluja käytetään 
jonkin verran; rajapintapalveluiden käyttö on vasta alkuvaiheissa. 

Mitä kehitystoimenpiteitä on 
meneillään tai 
käynnistymässä 

Meneillään: VTJ-ylläpitorajapinnan ja VTJ-
ylläpitokäyttöliittymän pienkehitystehtävät niiden 
toiminnallisuuden parantamiseksi. Osallistutaan kahteen 
hankkeeseen, jotka vaikuttavat VTJ:n rakennus- ja 
huoneistotietojen ylläpitoon: ASREK (Maanmittauslaitos) ja 
Rakennusluokituksen uudistus (Tilastokeskus). ARA aloittaa 
muutaman vuoden keskeytyksissä olleen rahoitustietojen 
ilmoittamisen VTJ:hin alkuvuonna 2017. 
 
 Lait, asetukset ja ohjeet, jotka 

ohjaavat tietovarannon 
toimintaa tai tiedon käsittelyä 

 Laki väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
(661/2009). 

 Asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010). 

 VRK:n vahvistamat sisäiset tietopalvelun käytännesäännöt 
(useampia). 
 

 Tietojen ilmoittajille annetut VRK:n ohjeet (lukuisia). 
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Tiedon elinkaari Tiedot pyritään saamaan mahdollisimman alkuperäisestä 
lähteestä vastuullisen viranomaisen tuottamana (ja 
varmistamana). Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat 
väestötietojärjestelmässä olevien rakennus- ja 
huoneistotiedon keskeinen ilmoittaja- ja ylläpitotaho. 
 
Tieto rakennusluvasta (uudisrakentaminen, laajennus-, 
muutos- ja perusparannushankkeet) ilmoitetaan 
väestötietojärjestelmään luvan myöntämisen jälkeen. 
Väestötietojärjestelmään luodaan uusi rakennusyksikkö jo 
rakennuslupailmoituksen perusteella.  
Kunnan rakennusvalvonta ilmoittaa rakennushankkeen töiden 
aloittamisesta ja valmistumisesta.  
 
Rakennuksen myöhemmän elinkaaren aikana kunnan 
rakennusvalvonta- ja kiinteistöviranomaiset sekä 
Maanmittauslaitos ylläpitävät tietoa mm. rakennuksen 
sijaintikiinteistöstä, osoitteista sekä sen ominaisuuksista.  
 
Vuonna 2014 käyttöönotetut ilmoitus- ja ylläpitomenetelmät 
mahdollistavat reaaliaikaisen rakennus- ja 
rakennuslupatietojen ylläpidon.  Tiedon laatutason odotetaan 
paranevan sitä mukaa, kun kunnat ottavat uudet menetelmät 
käyttöönsä. Rakennustietojen keruun pyrkimyksenä on 
kuitenkin sama kuin henkilötietojen, eli kattava ja 
käyttökelpoinen kokonaisuus.  
Henkilötiedot on kytketty rakennus- ja huoneistotietoihin 
asumislinkin kautta. 
 

Muuta huomioitavaa Yleisenä VTJ:n käyttöpalvelun toteutuksen pyrkimyksenä on 
korkean käytettävyyden takaaminen. Tämä on haaste 
järjestelmän teknisen monimutkaisuuden ja erilaisten 
riippuvuuksien vuoksi. Kolmannen osapuolen vastuulla 
olevat tietoliikennehäiriöt aiheuttavat merkittävän osan 
järjestelmän käytännön saatavuuteen liittyvistä ongelmista. 

 


