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Julkishallinto 
Valtion ja kuntien viranomaiset 

 
 

Ohjeet VTJ-muutosrajapinnan tietoluvan hakemiseen 

VTJ-muutosrajapinnan käyttöön tarvitaan Digi- ja väestötietoviraston myöntämä tietolupa. 

Jos organisaatiollanne on ollut jo aiemmin käytössä vanha päivityspalvelu ”Muutostietopal-
velu”, täytyy uutta VTJ-muutosrajapintaa varten hakea uutta tietolupaa. 

Uutta lupaa haetaan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta. Samalla asiakastie-
dot ja luvan ehdot päivitetään. 

Päivitettävät rekisterit 

Päivitettävä rekisteri voi olla  

1. Viranomaisen henkilörekisteri, jossa henkilöt ovat asiakkuuden tai muun syyn perus-
teella. Henkilöiden tietojen päivytys tapahtuu henkilötunnusten perusteella. Luvansaaja 
ylläpitää itse henkilötunnustiedostoa, jonka perusteella luvansaaja hakee henkilöiden 
tiedot ja muutokset väestötietojärjestelmästä rajapinnan kautta. 

2. Viranomaisen henkilörekisteri, jossa on henkilöiden tietoja muun rajauksen perusteella. 
Rekisterissä voi olla koko Suomen väestö. Mukana voivat olla Suomen kansalaiset ja 
Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Rajauksena voi olla myös kuntarajaus henkilöiden 
kotikunnan mukaan. Rajapintaan tuodaan silloin noudettaviksi kaikki henkilöiden tietoi-
hin kohdistuneet muutokset ja muuttaneet ja syntyneet henkilöt. 

Veloitettavat maksut 

Perustiedot haetaan saman rajapinnan kautta. Palvelun käyttöönottomaksu on 1000 € per 
yhteys, joka veloitetaan kerran riippumatta päivitettävän rekisterin koosta. Hintaan ei lisätä 
arvonlisäveroa. 

Muutostietojen haku sen jälkeen on maksutonta Valtiovarainministeriön maksuasetuksen 
1136/2021 2 §:ssä mainituille valtion ja kuntien viranomaisille julkisoikeudellista tietotar-
vetta varten. 

Hinnat perustuvat Valtiovarainministeriön maksuasetukseen 1136/2021 Digi- ja väestötieto-
viraston suoritteiden maksuista vuonna 2022. Maksuasetus on voimassa 31.12.2022 
saakka. 

VTJ-muutosrajapinta -palvelun luvan hakeminen verkkoasioinnin kautta 

VTJ-muutosrajapinta tilataan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta osoitteessa 
https://dvv.fi/verkkoasiointi 

https://dvv.fi/verkkoasiointi
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HUOM tilauspohja on sama kuin nykyisessä muutostietopalvelussa, eikä se ole täy-
sin yhteensopiva uuden palvelun kanssa. 
 
 
Rekisteröidy tai kirjaudu ensin verkkoasiointiin 
https://dvv.fi/verkkoasiointi 
 
Valitse Aloita uusi hakemus 

1. Julkishallinto-välilehti 
2. Haluan hakea tietoja väestötietojärjestelmästä 

 
Muutostietopalvelun hakemus ja tilaus Aloita 

3. Uusi hakemus 
4. Organisaation tiedot 

o Täydennä organisaatiotiedot 
o Yhteyshenkilö 
o Laskutustiedot 

5. Tietojen käyttö 
Toimiala: Valitse organisaatiosi toimiala 
Määrittele käyttötarkoitus 

o HUOM kirjoita kenttään: ”Hakemus koskee VTJ-muutosrajapintaa” 
o Ilmoita rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus, mainitse toimintaa ohjaava 

laki ja sen kohta, johon tietojen saanti väestötietojärjestelmästä perustuu. 
Jos organisaatiollanne on voimassa oleva tietolupa samaan käyttötarkoituk-
seen, niin mainitse sen diaarinumero, asiakasnumeronne ja aineiston nimi. 
Voit liittää luvan myös hakemuksen liitetiedostoksi. 

Valitse tarvitsemasi tiedot 
o Jos tarvitsette osoitetietoja myös turvakieltohenkilöistä, ilmoittakaa lainsää-

dännölliset perusteet niiden saamiselle mahdollisimman tarkasti. Turvakiel-
totietojen osalta on tietojen suojausta ja käsittelyä koskevissa kysymyksissä 
silloin tarkentavia kysymyksiä turvakiellon alaisten tietojen käsittelystä. 

o Kuvaa tarvitsemasi tiedot: Tiedot voivat olla samat kuin nykyisessä tietolu-
vassa, tai muu päivitystuote (esim. ASREK-asiakasrekisterin päivitystuote), 
tai muut DVV:n kanssa sovitut tietoryhmät. 

6. Tietojen suojaus ja käsittely 
o Vastaa tietojen suojausta ja käsittelyä koskeviin kysymyksiin. 
o Jos tarvitsette myös turvakiellon alaisia tietoja, on tietojen käsittelystä tar-

kentavia kysymyksiä. 
7. Liitteet 

o Voimassaoleva muutostietopalvelun lupa 
o Muut luvat tai sopimukset, jotka liittyvät tietojen luovutukseen 

8. Tallenna keskeneräisenä 
o Hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. 

9. Lähetä DVV:lle 
o Hakemus tulee vireille vasta, kun se on lähetetty DVV:lle ja olet saanut kuit-

tauksen sen vastaanotosta. 
 

https://dvv.fi/verkkoasiointi


 

Tilausohje  3 (3) 
VTJ-muutosrajapinta  

[Numero] 

 24.2.2022   
 

   

  

 

 

Puh. 0295 536 000 (vaihde) 
Tfn. 0295 536 000 (växeln) 

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi 
Yhteystiedot, se www.dvv.fi/sv 

 

Yhteystiedot 

muutostietopalvelu@dvv.fi 
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