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1 Yleistä VTJ-ylläpidon käytöstä 

1.1 Kuvaukset ja ohjeet 

VTJ-ylläpidon käyttäjän ohjeet ovat saatavissa vastuukäyttäjältä tai Digi- ja väestötie-
toviraston sivuilta https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito 

1.2 Hallintapalvelut 

VTJ-ylläpidon organisaatio-, käyttäjä- ja käyttöoikeustietoja ylläpidetään järjestelmän 
hallintapalveluiden avulla. Hallintapalveluiden käyttöönotto edellyttää vastuukäyttäjän 
nimeämistä. Oikeudet vastuukäyttäjille haetaan sähköisesti verkkoasioinnin kautta 
https://asiointi.dvv.fi 

 
Vastuukäyttäjän tehtävät: 
  

• Seuraa ja valvoo oman organisaation VTJ-ylläpidon käyttöä sekä huolehtii 
siitä, että käyttöoikeuksia haetaan vain virka- tai työtehtävien mukaisiin roolei-
hin.  

• Tekee organisaation käyttäjäkohtaiset hakemukset ja päivittää käyttäjätietojen 
muutokset hallintapalveluiden kautta järjestelmään.  

• Vastuukäyttäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että tarpeettomat käyttäjätun-
nukset poistetaan viipymättä ja käyttäjätiedot ovat VTJkyselyn hallintapalve-
lussa ajan tasalla.  

• Toimittaa käyttäjätunnukset uusille käyttäjille 
 

1.3 Roolit 

Roolit jaetaan ylläpitorooleihin ja hallintapalvelurooleihin. Ylläpitorooleilla päivitetään 
tai selataan tietoja ja hallintapalveluroolilla hallinnoidaan muita organisaation käyttä-
jiä.  

Käyttäjien käyttöoikeudet VTJ-ylläpitoon määritellään roolien avulla. Roolit ovat VTJ-
ylläpidon tuotteiden, eli tietonäyttöjen, yhdistelmiä. Eri roolit sisältävät oikeuden erilai-
siin tietonäyttöihin. Roolit määritellään sopimuksen tai luvan myöntämisen yhtey-
dessä. Roolit voidaan nimetä organisaation tarpeiden mukaan, jolloin ne helpottavat 
käyttöoikeuden hakemisprosessia sekä eheyttävät käyttöoikeuskäytäntöä. Käyttäjällä 
voi olla yhtä aikaa useampia rooleja. 

Hallintapalvelukäyttäjät hakevat ylläpitokäyttäjille käyttöoikeuden virka- tai työtehtä-
vissä tarvittaviin rooleihin suoraan VTJkyselystä. Vastuukäyttäjän oikeuksia on haet-
tava Digi- ja väestötietovirastolta sähköisesti verkkoasioinnin kautta https://asi-
ointi.dvv.fi 

1.4 Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat 

Vastuukäyttäjän esittämät ja asiakashyväksymät käyttöoikeudet hyväksytään Digi- ja 
väestötietovirastossa. Hyväksymisen jälkeen käyttäjälle luodaan henkilökohtainen 
käyttäjätunnus. Kun käyttöoikeus on hyväksytty, uudelle käyttäjälle lähetetään sala-
sana hakemuksessa ilmoitettuun henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. 

https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito
https://asiointi.dvv.fi/
https://asiointi.dvv.fi/
https://asiointi.dvv.fi/
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Vastuukäyttäjä käy katsomassa uuden käyttäjätunnuksen VTJkyselyn hallintapalve-
luista ja toimittaa käyttäjätunnuksen käyttäjälle. 

Käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan uudelle käyttäjälle tietoturvasyistä näin kahta 
eri reittiä. 

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjän vastuulla, eikä niitä saa antaa muiden tie-
toon.  

Mikäli käyttäjällä on epäilys, että käyttäjätunnus ja salasana ovat saattaneet kulkeu-
tua ulkopuolisten tietoon, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä oman organisaa-
tion vastuukäyttäjään. 

VTJ-ylläpitoon voi kirjautua myös organisaatiokortilla, joka sisältää Digi- ja väestötie-
toviraston myöntämän organisaatiovarmenteen. Ohje asiointikortilla kirjautumiseen 
löytyy Digi- ja väestötietoviraston sivuilta https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-
yllapito 

Ensimmäinen kirjautuminen tapahtuu aina käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Jos hallinta- tai kyselyroolia ei ole käytetty 12 kuukauden aikana tai ylläpitoroolia 6 
kuukauden aikana, roolit päätetään ilman erillistä ilmoitusta. Jos henkilön rooleista 
mitään ei ole käytetty 12 kuukauden aikana, päätetään myös käyttäjätunnus. 

1.5 Käyttäjäoikeuksien muutokset ja käyttäjätunnusten poisto 

VTJ-ylläpidon käyttäjän tulee ilmoittaa vastuukäyttäjälle välittömästi, jos hänen työ-
suhteensa päättyy, hän siirtyy toisiin tehtäviin tai käyttötarve väestötietojärjestelmän 
tietoihin lakkaa. 

Myös pitkäaikaisesta poissaolosta tai käyttäjän nimen muutoksesta tulee ilmoittaa 
vastuukäyttäjälle. Hallintapalvelukäyttäjä päättää käyttöoikeuden tai tekee tarpeen 
mukaan käyttöoikeuksiin ja käyttäjätietoihin tarvittavat muutokset. 

1.6 Tietojen tulostaminen 

Digi- ja väestötietovirasto ei suosittele VTJ-ylläpidon kautta haettujen tietojen tulosta-
mista paperille. Jos tulostaminen on välttämätöntä, sen tulee tapahtua käyttäjän välit-
tömässä valvonnassa. Tulosteita tulee käsitellä ja säilyttää siten, että tietoja saavat 
käyttöönsä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työ- tai virkatehtäviensä hoitami-
seen. Tarpeettomat tulosteet on hävitettävä turvallisella tavalla välittömästi käytön jäl-
keen 

1.7 Verkkoyhteydet ja selaimet 

VTJ-ylläpidon käyttö edellyttää käyttäjän työasemalta pääsyä verkkoon. Verkon yli 
kulkeva tietoliikenne salataan SSL-protokollalla ja suorakyselyn käyttö tapahtuu 
HTTPS-yhteydellä.  

VTJ-ylläpitoa voidaan käyttää tunnetuimpien selaimien uusimmilla versioilla. 

 

https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito
https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito
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1.8 Kirjautuminen VTJ-ylläpitoon 

Palvelun kirjautumissivu on osoitteessa https://rahu.2016.vtj.vrk.fi . Kirjautumissivu 
kannattaa lisätä kirjanmerkkeihin tai omaksi kuvakkeekseen työpöydälle. 

VTJ-ylläpitoon kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai varmenteen sisältä-
vällä organisaatiokortilla.  

Kirjauduttaessa kirjoitetaan käyttäjätunnus ja salasana omiin kenttiin ja painetaan Kir-
jaudu sisään >> -painiketta.  

 

1.9 Kirjautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

Käyttäjätunnus -kenttään kirjoitetaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja Salasana -
kenttään ensimmäisen kirjautumiskerran salasana. Käyttäjätunnus saadaan vastuu-
käyttäjältä. Ensimmäisen kirjautumiskerran salasana on toimitettu käyttäjän sähkö-
postiin salattuna viestinä. 

Hallintapalvelukäyttäjät saavat käyttäjätunnuksensa hyväksytyn lupahakemuksen jäl-
keen salattuna viestinä sähköpostiin. 

Kirjautumisikkunan yläreunasta voi vaihtaa palvelun käyttökielen. 
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1.10 Ensimmäinen kirjautuminen VTJ-ylläpitoon 

 
 
Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tulee näkyviin yllä kuvattu sivu.  

 
1. Jatkamalla sovelluksen käyttöä, hyväksyt vasemmasta sivupalkista avautuvat 

käyttöehdot (käyttöehdot linkki). 
 

2. Lue käyttöehdot läpi. 

 
 
Valitse jokin turvakysymyksistä, vastaa kysymyksen ja paina ”Tallenna”. Tallenna 
vastauksesi turvalliseen paikkaan. Voit tarvita vastausta salasanan vapauttamiseksi.  
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Ensimmäisen VTJ-ylläpitoon kirjautumisen yhteydessä käyttäjän tulee myös vaihtaa 
salasanansa. Syötä ensin nykyinen salasana ja sen jälkeen valitsemasi uusi salasa-
nan ja vahvista se. 

Salasanan tulee olla vähintään kaksikymmentä merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vä-
hintään kolme elementtiä neljästä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikois-
merkit. Salasana ei saa sisältää osia omasta nimestä tai käyttäjätunnuksesta. Sala-
sana on vaihdettava 60 päivän välein. 

Tämän jälkeen näyttöön tulee palvelun osoite https://rahu.2016.vtj.vrk.fi, mitä klikkaa-
malla pääset itse palveluun. 

 
 

 

https://rahu.2016.vtj.vrk.fi/
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Kirjautumisen jälkeen avautuu palvelun etusivu. Sivun vasemmasta reunasta löytyvät 
käyttäjän valittavissa olevat roolit.  
 
Palvelusta kirjaudutaan ulos aina etusivun Kirjaudu ulos -painikkeen kautta. Pelkkä 
selaimen sulkeminen saattaa jättää yhteyden auki. 

Jos VTJ-ylläpidossa on avattu useita eri selainikkunoita, ei uloskirjautuminen auto-
maattisesti sulje muita avoinna olevia ikkunoita. Erillisiin ikkunoihin haetut tiedot nä-
kyvät, kunnes ikkunat suljetaan.  
 
Kaikki avatut selainikkunat tulee sulkea, kun VTJ-ylläpidosta kirjaudutaan ulos. 
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2 VTJ-ylläpitokäyttöliittymä 

2.1 Toiminnot ja haut 

 
 

Valittuasi roolin käyttöliittymän vasemmasta laidasta, avautuvat roolille määritellyt vä-
lilehdet. 
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Pääset tekemään hakuja, kun valitset Rakennustiedot-välilehden 
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Rakennustiedot- välilehdeltä avautuu käyttöliittymän vasempaan reunaan toiminto-
palkki.  

VTJ-ylläpitoroolilla voi hakea tietoja ja raportteja, lisätä rakennuksia tai rakennus-
hankkeita sekä selata ja lisätä katunimiä. Kiinteistötietojen ylläpito on rajattu Digi- ja 
väestötietovirastolle. 

Selausroolilla voi valita vain VTJ- Haku ja Katunimistö-selaa vaihtoehdot. Lisäykset, 
muutokset ja poistot rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietoihin eivät ole mah-
dollisia tällä roolilla. 

Hakuja voit tehdä kiinteistötunnuksella, pysyvällä rakennustunnuksella, pysyvällä 
huoneistotunnuksella, lupatunnuksella, osoitteella ja koordinaateilla. Oletuksena haku 
tuo esille myös passiiviset kohteet. Sen voi muuttaa poistamalla väkäsen ”Näytä 
myös passiiviset kohteet” kohdalta. 

Hakutulos näyttää kaikki kiinteistön rakennukset linkkeinä. Linkkiä klikkaamalla au-
keaa rakennukset tiedot nähtäville. 
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+-merkin takaa löytyy mm. rakennuksella olevat hankkeet. 

 

Hakutuloksessa näytetään millä kiinteistöllä rakennus sijaitsee, rakennustunnus, ra-
kennusluokka 2018, käyttötarkoitus, huoneistot sekä mahdolliset rakennushankkeet. 
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Seuraavassa esimerkki rakennuksen perustietojen välilehdestä 

 

Käyttöliittymässä liikutaan välilehtien välillä klikkaamalla välilehden nimeä tai klikkaa-
malla aktiivisena olevaa tunnusta (kiinteistötunnus, pysyvä rakennustunnus, huoneis-
totunniste, lupatunnus ja henkilötunnus) 

Tietoja voi muuttaa joko kirjoittamalla uusi tieto vanhan tiedon päälle, tai valitsemalla 
alasvetovalikosta haluttu tieto ja lopuksi tallennetaan tiedot sivun alalaidassa olevalla 
Tallennus-painikkeella. 

 

 

 

Info-nappia klikkaamalla näytetään lyhyt ohje kyseiseen kohdan tietoihin liittyen. 
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Hankkeet välilehdeltä löytyvät valmistuneet ja keskeneräiset hankkeet. Klikkaamalla 
lupatunnusta pääset käsittelemään hankkeen tietoja. 

Keskeneräisen hankkeen tietoja voi muuttaa niin kauan, kunnes luvalle on rekisteröity 
valmistumispäivä. Kun lupa valmistuu, tiedot päivitetään rakennuksen tiedoiksi, eikä 
lupatietojen muuttaminen ole enää mahdollista. 
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Hankkeen Huoneistot-välilehdellä voit käsitellä hankkeen huoneistoja ja poistaa vir-
heellisiä lupahuoneistoja.  

Huoneistotietoja pääsee käsittelemään klikkaamalla huoneistotunnistetta, joka toimii 
linkkinä. 

 

 
 
Huoneistotunniste muutetaan kohdassa Huoneiston tunnistetiedot valitsemalla 
Muuta. 
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Vaihetiedot-välilehdellä lisätään puuttuva vaihetieto, raukaistaan hanke tai poistetaan 
hanke virheellisenä tietona. 

 
2.2 Käytössäolotila 

Rakennuksen tiedoissa näytetään rakennuksen käytössäolotila. 

 

Käytössäolotietoa ylläpidetään Digi- ja väestötietoviraston toimesta. Tiedon pääasial-
linen käyttötarkoitus on ylläpitää ajantasaista tietoa asutuista rakennuksista. Käytös-
säolotilatietoa ylläpidetään muuttotietojen perustella joka arkipäivä. 

 
2.3 Tietojen välittyminen muille viranomaisille (muutostietopalvelu) 

Rakennus- ja huoneistotietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimer-
kiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa 
sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä vä-
estötietojärjestelmän tietoja. Kunnan rekisteröimät rakennustiedot ovat nopeimmillaan 
asiakkaiden käytössä välittömästi rekisteröinnin jälkeen.  
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2.4 Usein kysytyt kysymykset 

Lupa on valmistunut ja se on väärällä rakennuksella. Miten sen saa oikealle ra-
kennukselle? 

o Valmistunutta lupaa ei voi siirtää toiselle rakennukselle tai poistaa. 
o Mahdolliset muutokset valmistuneeksi ilmoitettuun lupaan esim. pinta-

aloissa on tehtävä suoraan rakennuksen tietoihin. 
o Valmistunutta uudislupa ei voi poistaa, vaan on poistettava rakennus.  

 
Keskeneräinen lupa kohdistuu väärään rakennukseen. Miten siirrän sen oike-
aan rakennukseen? 

o Poista lupa virheellisenä ja lähetä lupa uudelleen muuttaen lupatunnusta, 
käytännössä luvan järjestysnumeroa. 

 
Poistin vahingossa väärän rakennuksen, voiko sen palauttaa? 

o Poisto on aina peruuttamaton toiminto, eikä tietoa voi palauttaa. 
 
Siirretty väärälle rakennukselle huoneisto- ja lupatieto ja sille valmistumispäivä. 
Onnistuuko ilmoitettujen tietojen poisto? 

o Valmistunutta lupaa ei voi poistaa, ainoastaan virheellinen huoneistotieto 
on mahdollista poistaa rakennukselta. 
 

Kirjasimme vahingossa käyttöönoton rakennukselle xxxxxxxxxxx. Rakennus 
on kuitenkin keskeneräinen. Voiko valmistumispäivän poistaa? 

o Luvan valmistumispäivämäärää ei voi muuttaa, koska siitä on muodostu-
nut rakennuksen valmistumispäivä. Rakennuksen valmistumispäivä voi-
daan muuttaa oikeaksi rakennuksen valmistuttua suoraan rakennuksen 
tietoihin. 

3 Ohjeita 

Ohjeita liittyen rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoon löytyy Digi- ja väestötietovi-
raston sivuilta https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito kohdasta Kirjasto 

4 Yhteystiedot 

4.1 Ongelmat kirjautumisessa 

Lukkiutuneet salasanat vapautetaan TietoEVRY Oyj:n asiakastuessa, puh 020 343 
433 tai salasanan voi tilata kirjautumissivun ”Tilaa uusi salasana” linkin kautta. 

Salasanan vapauttamiseksi käyttäjällä on oltava käyttäjätunnus tiedossaan ja hänen 
on vastattava ensimmäisellä kirjautumiskerralla määriteltyyn turvakysymykseen.  

Jos käyttäjä ei tiedä omaa käyttäjätunnustaan tulee käyttäjän olla yhteydessä oman 
organisaationsa vastuukäyttäjään. Vastuukäyttäjän käyttäjätunnukset antaa Digi- ja 
väestötietovirasto 

 

https://dvv.fi/rakennus-ja-huoneistotietojen-yllapito
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4.2 Häiriöt ja muut käytön ongelmatilanteet 

Mahdollisista häiriöistä ja käytön ongelmatilanteista VTJ-ylläpidon käytössä voi tehdä 
ilmoituksen TietoEVRY Oyj:n asiakastukeen puh. 020 343 433 tai dvv.sd@tie-
toevry.com tai rahu.info@dvv.fi 

VTJ-ylläpidon käyttöä koskevissa tiedusteluissa tarvitaan seuraavat tiedot: 

 
• Käyttäjän nimi 
• Käyttäjätunnus 
• Organisaation nimi 

 
Lisäksi: 

• Kuvaus ongelmasta 
• Järjestelmän antamat virheilmoitukset 
• Missä käyttäjäroolissa käyttäjä on ollut kirjautuneena, kun ongelma esiintyi. 

 
Ongelmatilanteiden ratkaisu onnistuu nopeammin ja helpommin riittävillä tiedoilla. 
 

4.3 Palaute 

VTJ-ylläpidon käytöstä voi lähettää palautetta osoitteeseen rahu.info@dvv.fi 

mailto:dvv.sd@tietoevry.com
mailto:dvv.sd@tietoevry.com
mailto:rahu.info@dvv.fi
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