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Kunnat
Sairaanhoitopiirit
Kuntayhtymät

Tietolupa DVV_4081_2021

Tilausohjeet VTJ-muutosrajapinnan tilaamiseen
Kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille on myönnetty lupa saada tietoja väestötietojärjestelmästä VTJ-muutosrajapinta -palvelun kautta.
Luvansaaja voi luvan perusteella tilata palvelun suoraan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta. Myös tietolupa palvelun käyttämiseen on ladattavissa verkkoasioinnista.

Päivitettävät rekisterit
Päivitettävä rekisteri voi olla
1. Kunnan oma väestörekisteri kunnan asukkaista, jolloin päivitys tapahtuu henkilöiden
kotikunnan perusteella. Päivitys tehdään silloin vain kunnan omista asukkaista.
2. Sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän rekisteri toimialueensa kuntien asukkaista, jolloin
luovutetaan tiedot alueen kuntien väestöstä.
3. Rekisteri voi olla myös muu luvansaajan ylläpitämä rekisteri, esimerkiksi asiakas- tai
laskutusrekisteri palvelujen käyttäjistä. Asiakasrekisterissä voi olla myös muissa kunnissa asuvia henkilöitä. Päivitys tapahtuu silloin luvansaajan rekisterissä olevien henkilötunnusten perusteella.

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 sekä muille tahoille julkisoikeudellista tietotarvetta varten.
Hinnat perustuvat Valtiovarainministeriön maksuasetukseen 1136/2021 Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022. Maksuasetus on voimassa 31.12.2022
saakka.

Muutostietoaineiston tilaaminen verkkoasioinnin kautta
VTJ-muutosrajapinta tilataan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta osoitteessa
https://dvv.fi/verkkoasiointi
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HUOM tilauspohja on sama kuin nykyisessä muutostietopalvelussa, eikä se ole täysin 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. Pudotusvalikosta valitaan alimpana oleva lupa Kunnat, sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiirit, luvan numero on DVV_4081_2021
4. Avaa lupa - luvan voi ladata ja tutustua tietojen käyttöehtoihin
5. Valitse tilauksen tyyppi Muut tilaukset – Haluan aloittaa uuden muutostietopalvelun
tai tilata nykyisen muutostietopalvelun rinnalle toisen aineiston
Tarkista ja täydennä organisaation tiedot ja laskutustiedot
6. Täydennä laskutustiedot.
Muut tilaukset
7. Tilattava aineisto
o Jos tilaus koskee koko kunnan väestöä kuntarajauksella, valitse tilattava aineisto:
1) Perustason väestötiedot
2) Laajat väestötiedot
3) K2000 väestötiedot (erityisesti sosiaalitoimelle)
o Jos tilaus koskee muuta henkilörekisteriä ja päivitys tehdään henkilötunnuksilla, valitse perustason väestötiedot ja täydennä tarvittavat tiedot kohtaan
Muita tilaukseen liittyviä asioita.
8. Aineistoon valittavat kunnat
o Ilmoita kuntanumero tai -numerot, joiden väestöä tilaus koskee.
o Jos päivitys tehdään henkilötunnusten perusteella ja mukana on ulkokuntalaisia henkilöitä, ei henkilöiden kaikkia kotikuntia tarvitse ilmoittaa.
9. Aineiston siirtotapa
o Valitse FTP/SFTP-linjasiirto (tietojen välitys tapahtuu kuitenkin palveluväylän
kautta).
10. Muutostietojen toimitusrytmi
o Valitse Muutostietoja ei tarvita (ne haetaan rajapinnan kautta).
11. Lähetteen yhteystiedot
o Ilmoita kaksi sähköpostiosoitetta tiedotteita varten.
o Ilmoita sähköpostiosoitteet tiedotteita varten (nykyisessä tilauspohjassa onmahdollista ilmoittaa vain kaksi). Suositellaan yhteiskäyttöistä sähköpostiosoitetta.
12. Muita tilaukseen liittyviä asioita, kirjoita kenttään:
o ”HUOM Tämä tilaus koskee VTJ-muutosrajapintaa”
o Päivitettävän rekisterin nimi ja käyttötarkoitus
▪ esimerkiksi kunnan varhaiskasvatuksen rekisteri
▪ perusopetusrekisteri
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▪ joukkoliikennerekisteri
▪ kunnan asiakas- ja laskutusrekisteri
▪ tai muu rekisteriä kuvaava nimi ja käyttötarkoitus
Rekisterin koko, henkilöiden määrä rekisterissä
Päivityksen tietosisältö, esimerikiksi K2000 tai kunnan asiakasrekisteri.
Jos kyseessä on asiakasrekisteri tai muu kunnan rekisteri, kirjoita kenttään
myös tuotteen nimi tai listaa päivityksessä tarvittavat tietoryhmät
▪ esimerkiksi ASREK asiakasrekisterin päivitystuote
▪ VAKA varhaiskasvatuksen rekisteri
▪ tai muut DVV:n kanssa päivitettäviksi sovitut tietoryhmät.

13. Tietojen suojaus ja käsittely
o Vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviin tietoturvakysymyksiin.
o HUOM turvakielto: Vaikka palvelun kautta ei luovuteta turvakieltohenkilöiden
tarkkaa osoitetietoa, on myös tieto henkilön kotikunnasta turvakiellon alainen
tieto, joten luvansaajan pitää aina perustella myös turvakieltohenkilöiden tietojen luovutus.
o Kohdassa ”Viranomaisella on lakiin perustuva oikeus käsitellä turvakiellon
alaisia tietoja.” voi kunnan tietojen käsittelyn perusteena olla esimerkiksi jokin kuntalaista 410/2015 johtuva tehtävä.
o Ilmoittakaa mihin lakiin ja lainkohtaan turvakieltotietojen käsittely perustuu.
Käyttötarkoituksia voivat olla esim.
▪ Terveydenhuollon osalta: Kunnalla on Terveydenhuoltolain
1326/2010 3 luvun nojalla velvollisuus järjestää sairaanhoitopalveluita. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen 298/2009 10 §:ssä on määritelty ne perustiedot,
jotka potilasasiakirjoihin, tulee merkitä. Näihin tietoihini sisältyy myös
potilaan kotikunta-tieto.
▪ Perusopetuksen osalta: perusopetuslain 628/1998 4 §:ssä on säädetty kunnan velvollisuudesta järjestää perusopetusta ja esiopetusta
▪ Varhaiskasvatuksen osalta: varhaiskavatuslain 540/2017 5 §:ssä on
säädetty kunnan velvollisuudesta järjestää varhaiskasvatusta
▪ Tai muu laki, joka liittyy luvansaajan viranomaistoimintaa ja palvelujen järjestämiseen
14. Liitteet
o Hakemukseen voi liittää tarvittaessa myös muita liitetiedostoja, jotka liittyvät
tietojenluovutukseen, esimerkiksi kuntien välinen yhteistoimintasopimus.
15. Tallenna keskeneräisenä
o Hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.
16. Lähetä DVV:lle
o Hakemus tulee vireille vasta, kun se on lähetetty DVV:lle ja olet saanut kuittauksen sen vastaanotosta.

Yhteystiedot
muutostietopalvelu@dvv.fi
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