
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja kaupparekisteri     1 (4) 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri, liite 1, Nykytilan kuvaus 
Kuvauksen tiedot päivitetty 1.3.2017/PRH 

 

1. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä 
ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille 
viranomaisille. Yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa samoja tietoja erikseen sekä kaupparekisteriin 
(säätiörekisteriin) että verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin vaan asia hoituu yhdellä ilmoituksella 
molempien viranomaisten rekistereihin. 
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka on merkitty 

 kaupparekisteriin 

 säätiörekisteriin 

 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 ennakkoperintärekisteriin 

 työnantajarekisteriin tai 

 verohallinnon asiakasrekisteriin (Verohallinnon perustiedot) 
sekä yritykset ja yhteisöt, joista on tehty perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole merkitty em. 
rekistereihin.  

   

Aineiston nimi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) 
 

Rekisterinpitäjä, vastuullinen 
omistaja 

Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto 
 

Mitä tietoa aineisto sisältää 
  

 Yrityksen perustiedot (mm. Y-tunnus, nimi, kotipaikka ja 
yrityksen osoitetiedot). Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään 
tallennettavista tiedoista on säädetty yritys- ja 
yhteisötietolain 4 §:ssä.  

 
Millä järjestelmillä tietoa 
ylläpidetään 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, kaupparekisteri- ja 
säätiörekisterijärjestelmät sekä verohallinnon järjestelmät 
 

Millaisia rajapintoja aineistoon 
nykyisin on olemassa 

YTJ-palvelurajapinta: 

 YTJ-tietopalvelun yhteyteen rakennettu ohjelmallinen 
palvelu, jonka avulla tietopalvelun toiminnallisuus 
voidaan liittää osaksi omaa tietojärjestelmää tai 
sovellusta. 

 Web-service -rajapinta, XML-sanomat 

 Palvelun käyttö edellyttää sopimusta 
 Palvelun käyttäjiä ovat mm. useat viranomaiset 

YTJ-tietojen luovutus jatkuvana päivityksenä ftp-siirtona, ns. 
massatietopalvelu, jossa tietojen alkulataus ja sitten päivittäin 
syntyvät tiedostot muuttuneista ja uusista tiedoista 

 
Millä muilla palveluilla 
aineistoa voi saada/nähdä? 

 Tiedot on saatavilla rajoitetusti avoimen datan kautta 
(osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, 
osuuskunta, vakuutus yhtiöt sekä julkiset vakuutusyhtiöt) 

 Palveluväylän (suomi.fi) kautta 

 Julkisen tietopalvelun tarjoaminen (www.ytj.fi). 

 

http://www.ytj.fi/
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Miten tietojen siirtäminen / 
hyödyntäminen tapahtuu 

 Ytj.fi-sivujen kautta YTJ-tiedot käytettävissä maksutta ja 

vapaasti 

 YTJ-palvelurajapinta ja YTJ-tiedot palveluväylän kautta 

edellyttävät sopimusta ja käyttö tapahtuu 

järjestelmäkohtaisella käyttäjätunnukselle. Viranomaisille 

tiedot ovat maksuttomia, tiedot ovat maksuttomia myös 

muille käyttäjille, mutta liittymisestä peritään heiltä maksu 

 YTJ-tietojen luovutus jatkuvana päivityksenä (ns. 

massaluovutus) edellyttää vastaavasti sopimusta  

 
Riippuvuudet muihin 
tietovarantoihin 

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä kauppa- ja 
säätiörekistereitä sekä verohallinnon ylläpitämä työnantaja-, 
ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisterit 
 

Mitä kehitystoimenpiteitä on 
meneillään tai käynnistymässä 

Yhdistysten lisääminen yritys-ja yhteisötietojärjestelmään (y-
tunnus) 
 
Sähköisen asioinnin kehittäminen  
 

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

 Yritys- ja yhteisötietolaki 

 Henkilötietolaki 

 Julkisuuslaki 
 

Tiedon elinkaari Tiedot saadaan sekä asiakkaiden ilmoitusten perusteella että 
viranomaisilta. 
 
Tiedot kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, josta ne 
siirtyvät edelleen xml-sanomina kaupparekisteriin ja 
verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin. 
 

Muuta huomioitavaa Verovelkarekisterin tiedot on saatavilla ytj.fi yrityshaun ja 
palveluväylän kautta.  YTJ-palvelurajapinnan ja 
massatietopalvelun kautta verovelkatietoja ei ole saatavilla. 
 
Ytj.fi yrityshaun kautta voi nähdä myös yritysten Lei-tunnukset ja 
ytj.fi-sivujen kautta ladata tiedostoja myönnetyistä Lei-
tunnuksista.  
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluu 
tietopalvelujärjestelmän lisäksi ilmoitusten kirjaamiseen ja Y-
tunnusten antamiseen liittyvä operatiivinen järjestelmä ja 
sähköisen asioinnin järjestelmät. 

 
 



Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja kaupparekisteri     3 (4) 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri, liite 1, Nykytilan kuvaus 
Kuvauksen tiedot päivitetty 1.3.2017/PRH 

 
 

2. Kaupparekisteri 
 
Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Enemmistön yrityksistä muodostavat osakeyhtiöt ja 
yksityiset elinkeinonharjoittajat. Yritysten lisäksi kaupparekisteriin merkitään myös eräät muut yhteisöt, kuten 
asunto-osakeyhtiöt ja asumisoikeusyhdistykset. 
 
Rekisteristä saa koko maan kattavat viralliset tiedot yrityksistä. 

 
  

Aineiston nimi Kaupparekisteri 
 

Rekisterinpitäjä, vastuullinen 
omistaja 

Patentti- ja rekisterihallitus 

Mitä tietoa aineisto sisältää  Yritykset ja niiden rekisteritiedot 

 Rekisterihistoria 

 Tilinpäätöstiedot 
 

Millä järjestelmillä tietoa 
ylläpidetään 

Kaupparekisterijärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 

Millaisia rajapintoja aineistoon 
nykyisin on olemassa 

Web-service rajapinnat, joissa useita kysely- ja 
vastaussanomamahdollisuuksia. Kyselyt tehdään y-tunnuksella tai 
henkilötunnuksella (sovellus-sovellus palvelu) 
 
Osa rajapintapalvelun kyselyistä saatavilla palveluväylästä (suomi.fi) 
 

Millä muilla palveluilla 
aineistoa voi saada/nähdä? 

 Poimintapalvelut 

 Virre-tietopalvelu (www.virre.fi) 

 PRH:n avoin data (kaupparekisterin kuulutustiedot) 
 

Miten tietojen siirtäminen / 
hyödyntäminen tapahtuu 

 Yrityksen perustiedot saatavilla maksutta, maksulliset tiedot 
verkkokaupan kautta tai sopimusasiakkaana (kaupparekisteri-, 
säätiörekisteri- ja yrityskiinnitysrekisteritietoja). 

 Tiedot rajapinnan kautta ja poimintapalvelut edellyttävät 
sopimusta ja ovat maksullisia, vakiomuotoiset tietojen 
luovutukset viranomaisille ovat maksuttomia. 

 
Riippuvuudet muihin 
tietovarantoihin 

 Väestötietojärjestelmä VTJ 

 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ 

 
Mitä kehitystoimenpiteitä on 
meneillään tai käynnistymässä 

 Rekisteritietojen valvonnan tehostaminen.  

 Liiketoimintakiellot sähköisesti kaupparekisterijärjestelmään. 

 Kaupparekisterilain muutostyöryhmän asettaminen 

 kaupparekisterilain muuttamiseksi. 

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

Kaupparekisterilaki, yhtiökohtaiset lait (esim. osakeyhtiölaki)  
kirjanpitolaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki, toiminimilaki, yritys- ja 
yhteisötietolaki 

http://www.virre.fi/
file:///C:/Users/aveikkolainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H8DINWJM/kaupparekisteri-,%20säätiörekisteri-%20ja%20yrityskiinnitysrekisteritietoja
file:///C:/Users/aveikkolainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H8DINWJM/kaupparekisteri-,%20säätiörekisteri-%20ja%20yrityskiinnitysrekisteritietoja
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Tiedon elinkaari Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevia tietoja 
kaupparekisteriviranomaisen vastaanottamien ilmoitusten ja 
tiedonantojen perusteella. Rekisterin tietosisältö rakentuu sekä 
rekisteriasianosaisten eli elinkeinonharjoittajien itsensä ilmoittamista 
tiedoista että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten 
rekisteriviranomaiselle toimittamien tiedonantojen pohjalta.  
 
Kaupparekisterilain 21 a §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus voi 
päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä 
mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. 
 
Tiedot henkilöiden voimassa olevista liiketoimintakielloista alkamis- ja 
päättymispäivineen saadaan oikeusrekisterikeskukselta 
liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n nojalla, ja tiedot päivitetään 
kaupparekisterijärjestelmään. 
 
Kaupparekisteristä on saatavilla myös historiatietoja. 
 
Rekisteriviranomainen (PRH) voi omasta aloitteesta poistaa 
elinkeinonharjoittajan kaupparekisteristä (kaupparekisterilain 24 §). 
Rekisteriviranomainen (PRH) voi aloittaa omasta aloitteestaan 
osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskevan kehotusmenettelyn 
rekisteritiedoissa olevien puutteiden vuoksi. 
 

Muuta huomioitavaa Virre-tietopalvelu, josta on saatavilla kaupparekisteri-, säätiörekisteri- ja 
yrityskiinnitysrekisteritietoja 

 
 
 
  

https://virre.prh.fi/novus/home?execution=e1s1

