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VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN                  TIETOTILINPÄÄTÖS 2018 

1 Johdanto ja tietotilinpäätöksen tarkoitus 

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on antaa arvio tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan to-
teutumisen tasosta VRK:n ydintoiminnoissa ja organisaation tietojen käsittelyprosessien ja tie-
donhallinnan tilasta vuonna 2018. Tietotilinpäätös on yksi keino täyttää EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukainen rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Tietotilinpäätöksellä täytetään myös 
väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
(661/2009) 60 §:n mukainen raportointivelvollisuus tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi se toimii joh-
don ja henkilöstön työkaluna ja tukena. 

Tietotilinpäätöksessä kuvataan väestötietojärjestelmään (VTJ), varmennetietojärjestelmään ja 
Suomi.fi-palveluihin liittyviä tietovirtoja sekä kerrotaan mm. henkilötietojen käsittelyn ja tietojen 
käsittelyn seurannan ja valvonnan tilasta. Tietotilinpäätöksessä tarkastellaan ja analysoidaan tie-
tojen käsittelyn keskeisimpiä tunnuslukuja ja tunnistetaan VRK:n ydintoimintoihin liittyviä kehit-
tämistarpeita sekä raportoidaan tehdystä kehittämistyöstä. 

Tietotilinpäätöstä on uudistettu siten, että tietosuojan ja tietoturvan toteutumista painotetaan 
enemmän, ja pelkkien tunnuslukujen kertomista taas on vähennetty. Myös päällekkäisyyttä 
VRK:n tilinpäätöksen kanssa on pyritty vähentämään ja välttämään. Väestörekisterikeskus, 
maistraatit ja MOK yhdistyvät uudeksi Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020 alkaen, joten sisältöä 
uudistetaan myös tulevaisuudessa.  

2 Tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen 

2.1 Organisoituminen 

Väestörekisterikeskuksessa tietoturva- ja tietosuojatoiminnot kuuluvat tiiviisti yhteen. Toimintaa 
kehitetään niin, että molemmat aspektit huomioidaan, ja ne tukevat myös toiminnallisesti toinen 
toisiaan. VRK:lla on ollut jo muutaman vuoden ajan tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan li-
säksi yksiköissä työskentelee tietosuojasta vastaava henkilö. Myös VAAKA-hankkeeseen on ni-
metty oma tietosuojasta vastaava henkilö. Lisäksi tietoturvapäällikkö sekä tietoturva-asiantunti-
jat tukevat tietosuojavastaavaa työssä. 

2.2 Tietosuojan hallintamalli ja työkalut 

Tietosuojan ja -turvan hallintamalli perustuu organisaatiossa laadituille politiikoille, ohjeistuksille 
ja näiden jalkautuminen tapahtuu erilaisten työkalujen avulla. VRK:ssa noudatetaan ketterän ke-
hittämisen toimintamallia, jonka yksi osa-alue on hankkeiden vaatimustenmukaisuuden arvointi. 
Arviointi tapahtuu ns. business outcom-lomakkeella, jossa kehitystiimin/projektipäällikön tulee 
ottaa kantaa siihen, onko tietyillä vaatimustenmukaisuuden osa-alueilla merkitystä ja jos on, mi-
ten nämä huomioidaan. Yksi osa vaatimustenmukaisuutta on tietosuoja. Kehitettäessä palve-
luita, prosesseja tai toiminnallisuuksia tulee siis arvioida, onko meneillään olevalla hankkeella tie-
tosuojavaikutuksia ja jos on, tulee tarpeelliset toimenpiteet tehdä. Tietosuoja-asetuksen vaati-
musten jalkauttamiseksi on VRK:ssa laadittu tietosuojan työkirjat ”rekisteröidyn oikeudet” sekä 
”oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja”. Kaikki VRK:n henkilötietovarannot ja näihin liit-
tyvät palvelut on arvioitu työkirjojen kriteeristöjen avulla.  
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Näiden työkalujen lisäksi VRK:ssa käytetään tilannekuva- ja riskienhallintatyökalua (”TIRA”), 
jonka avulla hallitaan riskejä ja hankkeita sekä tehdään tarvittaessa tietosuojavaikutusten arvioin-
tia. Myös poikkeamienhallinta tapahtuu TIRAn avulla.  

Vuonna 2018 VRK:ssa laadittiin sovelluskehityksen tueksi turvallisen sovelluskehityksen käsikirja. 
Tähän liittyy myös koulutus, jonka ovat velvoitettuja käymään kaikki VRK:ssa sovelluskehityksen 
kanssa työskentelevät henkilöt, myös konsultit. 

2.3 Toimintaa ohjaavat kriteeristöt  

VRK:n toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi ISO/IEC 27001:2013 tietoturvastandardi. Lisäksi tie-
toturvallisuuteen liittyvää toimintaa ohjaavat keskeisesti valtionhallinnon VAHTI-ohjeet. VRK:n 
varmennepalvelutoimintaa ohjaa ISO 9001:2008 laatustandardi. VRK:n henkilöstöä, yhteistyö-
kumppaneita ja asiakkaita ohjataan tietojen käsittelyssä toimintapolitiikkojen avulla, käytän-
nesäännöillä, käyttöehdoilla sekä muulla ohjeistuksella. Niillä myös selkiytetään ja ohjataan väes-
tötietojärjestelmän tietojen käsittelyä koskevien säännösten soveltamista ja tulkintaa.  

VRK:ssa käytännesääntöjä on julkishallinnon ja liiketaloudellisen sektorin tietopalveluista, VTJ:n 
turvakielloista ja VTJ:n osoitepalvelusta.  

VRK:lla on jokaiselle myöntämälleen varmennetyypille erillinen varmennepolitiikka, joissa kuva-
taan varmennetyypeittäin käytettävät menettelytavat, toimintaperiaatteet, käyttöehdot ja vas-
tuiden jaot. Päivitetyt uuden lainsäädännön mukaiset varmennepolitiikat ovat olleet saatavilla 
1.7.2016 alkaen. Varmennepolitiikkojen lisäksi VRK:lla on varmennuskäytännöt ja varmenneku-
vaukset.  

Lisäksi VRK:lla on laaja joukko muuta viraston ja asiakkaiden toimintaa, mukaan lukien tietojen 
käsittelyä, ohjaavia toimintapolitiikkoja ja -ohjeita sekä käyttöehtoja.  

2.4 Henkilöstön koulutus ja tietosuojaosaaminen 

Väestörekisterikeskuksen uusi henkilöstö läpikäy perehdyttämisjakson, jonka yhtenä osana on 
tietosuojaperehdytys. Tämän lisäksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti pakollisia tietotur-
van ja tietosuojan koulutuksia.  

Vuonna 2018 järjestettiin oheisessa taulukossa kuvatut koulutukset. Vaikka koulutukset ovat 
pakollisia, on haasteena innostaa kaikki osallistumaan. Osa mainituista koulutuksista on jatku-
via, eli henkilöillä, jotka eivät ole vielä suorittaneet koulutusta, on mahdollisuus suorittaa se 
myös vuonna 2019.  

Koulutuksen sisältö Kenelle suunnattu % suoritus 

Tietoturvallisuuden 
peruskurssi ja testi 

Koko henkilöstö 80% 

Tietoturva- ja tieto-
suojawebinaarit I ja II 

Koko henkilöstö 64 % 

Tietosuojan ABC 
(eOppiva) 

Koko henkilöstö 53,3 % 
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Turvallisen sovellus-
kehityksen koulutus 

Tuoteomistajat, 
VAAKA- ja Suomi.fi-
kehitystiimeissä työs-
kentelevät 

Lukua ei saatavilla 

Tietosuojakoulutus VAAKA-kehitystiimi 100 % 

Taulukko 1. VRK:ssa vuonna 2018 järjestetyt tietosuoja- ja turvakoulutukset. 

Väestörekisterikeskuksessa työskentelee laaja joukko konsultteja mm. kehitystiimeissä. Heidän 
osaamisestaan huolehditaan sopimusteitse sekä järjestämällä räätälöityjä koulutuksia kehitystii-
mien tarpeisiin. Esimerkiksi VAAKA-hankkeessa työskentelevät konsultit kävivät vuonna 2018 
puoli päivää kestävän tietosuojaperehdytyksen. Kaikki kehitystiimeissä työskentelevät konsultit 
käyvät läpi turvallisen sovelluskehityksen koulutuksen.  Lisäksi tietosuojan työkirjojen sekä tieto-
suojan vaikutustenarvioinnit toimivat hyvinä oppimistilaisuuksina niin VRK:n omalle henkilöstölle 
kuin konsulteille.  

Kaikki VRK:lle työskentelevät henkilöt on luonnollisesti turvaselvitetty ja he ovat allekirjoittaneet 
salassapitositoumukset.  

2.5 Tietoturva, riskienhallinta ja jatkuvuus 

Vuonna 2018 tietoturvan hallintaa, riskienhallinta ja jatkuvuutta kehitettiin voimakkaasti. Kehitys 
jatkuu vuonna 2019. Keskeisiä kehitystoimenpiteitä vuodelle 2019 on virastojen yhdistämisen ai-
heuttamat tehtävät, teknisen tietoturva-arkkitehtuurin määritys, pilvipalveluiden turvallisuus-
vaatimusten määrittelyt ja kriittisten palveluiden tietoturvallisuuden vuosikellojen käyttöönotto.   

2.6 Poikkeamienhallinta 

Poikkeamienhallinnan työkaluna toimii tilannekuva- ja riskienhallintajärjestelmä ”TIRA”. Valtosa 
poikkeamista ilmoitetaan suoraan sinne. Työkalun avulla poikkeamat voidaan analysoida ja hal-
lintatoimenpiteet vastuuttaa ja niitä voidaan seurata. TIRAsta saadaan myös analytiikkadataa, 
jota voidaan käyttää tilannekuvan kehittämisen apuna. 

VRK osallistui TAISTO18-harjoitukseen. Taisto-harjoituksen kulun seuraamisessa käytettiin ulko-
puolisia analysoijia, jotta harjoituksesta saatiin kaikki mahdollinen hyöty irti. Kehitystoimenpi-
teenä poikkeamatilanteisiin tarkkailijat ehdottivat mm. tapahtumapäiväkirjan pitämistä.  

Vuonna 2018 poikkeamia oli 60kpl (v. 2017 56 kpl), joista 32 kpl oli tietosuojapoikkeamia. Koko-
naisuutena arvioiden poikkeamat olivat suhteellisen lieviä – vain 3 poikkeamaa on arvioitu vaka-
vaksi. Vakavimmat poikkeamat olivat kaksi Suomi.fi-palveluihin kohdistunutta palvelunesto-
hyökkäystä. Väestörekisterikeskus ei ole tehnyt vuonna 2018 EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia 
ilmoituksia Tietosuojavaltuutetulle poikkeamatilanteista, koska ilmoituskynnys ei ole täyttynyt.  

Sisäisen valvonnan arvioinnissa on todettu, ettei VRK:n omassa toiminnassa ole havaittu rapor-
tointikaudella väärinkäytöksiä. 
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2.7 Tietojen käsittelyn ulkopuolinen seuranta ja valvonta 

Henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu, jolla on oikeus tarkastaa tietosuojan to-
teutumista henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn seurannassa sekä valvonnassa. VRK raportoi 
vuosittain tietosuojavaltuutetulle suoritetusta lokitietojen ja tapahtumatietojen käsittelystä.  

Myös valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies sekä Traficom valvovat 
VRK:n toimintaa. Tarkasteluvuonna VRK:lle ei ole tullut selvityspyyntöjä valtioneuvoston oikeus-
kanslerilta. Eduskunnan oikeusasiamieheltä on tullut kaksi selvityspyyntöä vuonna 2018, jotka 
molemmat koskivat omakanta-palvelua. Lisäksi oikeusasiamies on antanut vuonna 2018 ratkai-
sun asiassa, joka koski VRK:n menettelyä tietopyyntöön vastaamisessa.  

Tietojen käsittelyn sisäisestä valvonnasta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.  

2.8 Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen 

Selkeäkielisen tietosuojaviestinnän merkitys korostuu jatkuvasti. Vuonna 2018 VRK:n tietosuo-
jainformaatiota pyrittiin parantamaan tekemällä internet-sivuille oma tietosuoja-alasivu, johon 
koottiin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivulle koottiin myös uudistetut tietosuo-
jaselosteet, jotka laaditaan ennemmin käsittelytoimi-kohtaisesti kuin rekisterikohtaisesti. Sel-
keän ja mielenkiintoa herättävän, mutta silti täsmällisen tietosuojainformaation tarjoaminen on 
todellinen haaste, johon tulee panostaa vastaisuudessakin.  

Omien tietojen tarkastamiseen VRK tarjoaa ensisijaisesti sähköisiä palveluita. Väestötietojärjes-
telmään tallennetut tiedot on mahdollista tarkastaa Tarkasta tietosi-palvelusta tai Suomi.fi-pal-
velunäkymästä. Omien tietojen tarkastusmäärä on noussut huimasti, kuten taulukko 2 näyttää. 
Luultavasti nousu johtuu tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisesta ja tästä johtuneesta kiin-
nostuksesta omiin rekisteritietoihin. Jos rekisteröidyllä on varmenne, on omat tiedot päässyt vuo-
den 2018 lokakuusta alkaen tarkastamaan webVartin kautta. Webvarttiin on tehty vuonna 2018 
omien tietojen tarkastuksia joitakin satoja.  

Muissa rekistereissä olevat tiedot voi tarkastaa tekemällä tätä koskeva pyyntö kirjallisesti VRK:lle. 
Näitä pyyntöjä ei ole tullut kuin muutama vuoden 2018 aikana. Pääosa kansalaisista tarkastaakin 
tietonsa ennemmin sähköisesti, kuin pyytämällä tietoja kirjallisesti VRK:lta. Selvyyden vuoksi to-
dettakoon, että VTJ:n tietoja koskevat tarkastus- ja korjaamispyynnöt ohjataan eteenpäin maist-
raateille.  

Tarkasta tietosi- palvelussa on mahdollista myös itse ilmoittaa tiettyjä tietoja sekä tehdä tietojen 
luovutuskielto. Taulukko 3 näyttää, että ilmoituksia on vuonna 2018 tehty neljännes enemmän 
kuin vuonna 2017.  

Omien tietojen katselumäärät  

 2018 2017 2016 

Omien tietojen tarkastus Suomi.fi-palvelusta 

128 354  30 956 6758 

Omien tietojen tarkastus* 

342 514   
 

271 277  215 830 
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Taulukko 2. Omien tietojen tarkastus verkkopalveluissa ja maistraateissa *luku sisältää sekä OTT-palve-
lussa tehdyt tarkastukset että maistraateissa tehdyt tarkastukset 

 

Rekisteröityjen itse tekemät ilmoitukset VTJ:ään 
Tieto 2018 2017 2016 
Äidinkieli 917 833 763 
Ammatti 10 683  8 183 7 475 
Asiointikieli 174 169 121 
Kutsumanimi 908  716 556 
Tietojen luovutuskiellot 26 198  22 797 16 933 
Sähköpostiosoite 20 655  15 312 13 770 
Ero uskonnollisesta yhdyskunnasta 4 892 3 698 2 424 
Yhteensä 64 427 51 708 42 042 

 Taulukko 3. VTJ:än rekisteröityjen tekemät ilmoitukset 2016 - 2018  
 

Vuonna 2017 tehdyn ”Minun VTJ-tiedot”-esiselvityksen tavoitteena oli käynnistää Tarkasta tie-
tosi-palvelun uudistaminen vuonna 2018. Tämä ei toteutunut, koska työtä ei ollut mahdollista ot-
taa VAAKA-hankkeeseen tällä aikataululla, joten kehitystyön aloittaminen siirtyi suunnitellusta. 
Edelleenkin tavoitteena on yhdistää nämä kaksi omien VTJ-tietojen tarkastuspalvelua yhdeksi 
palveluksi, jolla mahdollistettaisiin kansalaiselle yhtenäinen palvelukokemus. Mahdollisuuksia 
aloittaa kehitystyö vuoden 2019 aikana selvitetään.  

Tarkasta tietosi- palveluun tehtiin joitakin muutoksia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. 
Nyt omat tietonsa voi nyt tarkastaa aikaisempaa kattavammin, jos henkilöllä on ollut historias-
saan elämäntapahtumia kuten: oleskelulupatiedot, väestökirjanpitokunta, päättyneet avioliitot ja 
rekisteröidyt parisuhteet sekä aiemmat uskonnolliset yhdyskunnat, lisätiedot huollosta sekä va-
kinaisen osoitteen asukkaiden lukumäärätieto. Aikaisemmin nämä tiedot oli mahdollista tarkas-
taa vain maistraatissa asioimalla. 

Puhelinnumeron lisäämistä osaksi väestötietojärjestelmää on selvitetty. Asiakasorganisaatiot 
ovat antamassaan palautteessa todenneet tiedon tärkeyden osana henkilön yhteystietoja. Asian 
suunnittelu jatkuu vuoden 2019 aikana. 

Henkilöllä on oikeus kieltää VTJ-tietojensa luovuttaminen suoramarkkinointia, markkina- ja mie-
lipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä asiakkuuden hoitoon ja osoi-
tepalveluna. VTJ:ään voidaan hakemuksesta tallentaa myös maistraatin myöntämä turvakielto, 
jos sen hakijalla on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvalli-
suuden tulevan uhatuksi. Turvakielto estää osoite- ja asuinpaikkatietojen luovutuksen yksityissek-
torille ja rajoittaa laajasti luovutusta myös viranomaisille. 
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Tietojen luovutuskieltojen määrät eivät ole nousseet samassa suhteessa kuin omien tietojen tar-
kastusmäärät. Tämä kertoo siitä, että kansalaiset arvostavat tietojen ajantasaisuutta ja oikeelli-
suutta ja sitä, että tieto liikkuu väestötietojärjestelmästä myös yksityisille tahoille. Suoramarkki-
nointikieltojen tekemisessä on ollut vuosina 2016-2017 ja 2017-2018 suhteellisen tasainen noin 7 
prosentin nousu, eli EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaminen ei ole tehnyt näihin piik-
kiä, vaikka kansalaisten kiinnostus kieltojen tekoon onkin EU:n tietosuoja-asetuksen soveltami-
sen alkamisen jälkeen ollut kasvamaan päin. Samansuuntainen kehitys on ollut asiakasrekisterin 
päivityskielloista, joissa lisäys on ollut vuosina 2016-2018 noin  4 prosentin luokkaa. Samansuurui-
set prosentit selittyvät sillä, että henkilölle voidaan yhtä aikaa tallentaa monta eri kieltoa, ja näin 
varmasti usein käytännössä toimitaan.  

 

 
Kaavio 1. VTJ:n tietojen luovutuskieltojen määrät 2014 – 2018 *Vuoden 2018 tiedot ovat maaliskuun alusta alkaen 

 

Muuttoilmoitupalvelu on avoinna kaikille kansalaisille osoitteessa muuttoilmoitus.fi. Muuttoil-
moituksia otetaan vastaan VRK:n, maistraattien ja Posti Group Oyj:n yhteistyössä ylläpitämien 
menetelmien avulla. Yhteisellä muuttoilmoitus- ja osoitteenmuutospalvelulla kerätään tietoja 
sekä VTJ:ään että Posti Group Oyj:n osoitetietojärjestelmään. Suurin osa ilmoituksista, noin 80 % 
saadaan kansalaisilta itseltään sähköisessä palvelussa, jonka käyttö edellyttää vahvaa tunnistau-
tumista. Asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä välineitä voivat tehdä ilmoituksen kirjallisesti 
muuttoilmoituslomakkeella, joka on allekirjoitettava.  Kansalainen voi estää muita henkilöitä te-
kemästä muuttoilmoitusta nimissään ottamalla käyttöön muuttoeston, jolloin ainoastaan henki-
lön itsensä tekemä muutto otetaan käsittelyyn.  Muuttoeston mahdollisuus tunnetaan kovin huo-
nosti, kuten taulukosta 5 voi havaita. Vuonna 2018 on väestötietojärjestelmään ilmoitettu vain 
750 muuttoestoa (v. 2017 471, v. 2016 353). Muuttoilmoittamisen palveluja kehitetään edelleen 
tietoturvallisemmaksi vuosina 2018 - 2019 tutkimalla mahdollisuuksia tehdä ilmoitus sähköisesti 
muuttajan puolesta vahvasti tunnistautuen. 
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VTJ:ään rekisteröidyt muuttoilmoitukset 

 
2018 ilmoitukset 
yht. 

%-
osuus 

2017 ilmoitukset yht. %-osuus 2016 il-
moituk-
set yht. 

%-
osuus 

Internet 555 083 79 540 238 77 506 288 72 
Puhelin  7 874 1 9 149 1 26 924 4 
Lomake, skannattu 86 722 13 95 784 14 100 345 14 
Lomake, manuaalisesti tallennettu 49 788 7 58 116 8 67 927 10 

YHTEENSÄ 699 467 100 703 287 100 701 484 100 
Taulukko 4. VTJ:ään rekisteröidyt muuttoilmoitukset 2016 – 2018 

 

3 Asiakkaat ja sidosryhmät 

Tietojen luovutus perustuu asiakkaille myönnettäviin tietolupiin, jotka ovat hallintopäätöksiä. Vä-
estötietojärjestelmään liittyvät tietoluvat ja tilaukset asiakasmäärinen on tilastoitu taulukossa 4 
palvelutyyppikohtaisesti. Taulukossa on ilmoitettu vuonna 2018 myönnettyjen lupien määrä ja 
vuoden 2018 lopussa voimassaolleiden lupien määrä yhteensä.  

Tietolupien osalta on vuonna 2017 siirrytty uuteen, sähköisen asianhallintajärjestelmän työjonoja 
mukailevaan raportointimalliin, josta voidaan aikaisemmasta poiketen erottaa asiakasorganisaa-
tioiden määrät lupatyypeittäin sekä vuoden aikana myönnetyt luvat ja voimassa olleet luvat toi-
sistaan. Yhteistyökumppanien hakemien lupien määrä on pudonnut merkittävästi (YTK-proses-
sit), koska niiden osalta on siirrytty uuteen käytäntöön. Nyt asiakas, jolle lupa on myönnetty, voi 
hakea palvelua minkä tahansa kumppanin kautta, kun aikaisempina vuosina saman asiakkaan piti 
hakea jokaiselle kolmelle kumppanille samansisältöinen lupa erikseen. 
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Väestörekisterikeskuksen tietojenluovutuksen lupien lukumäärät Asiakkaat-yksikössä 

Asiatyyppi Myönnetty 2018 
Voimassa yh-

teensä 
Asiakkaita yh-

teensä 
YTK jatkuvat poiminta ja päivitysluvat 143 963 602 

YTK poiminnan ja päivityksen kertaluvat 287 287** 230 

YTK jatkuvien lupien tilaukset 1151 1151** 240 

Raamiluvan tilaus 667 2971 2402 

JH jatkuvat poimintaluvat 51 164 127 

JH kertapoimintaluvat 174 174** 76 

JH poiminnan tai päivityksen tilaus 200 200** 79 

Muutostietopalvelu 64 552 341 
Rakennustietojen tai henkilötietojen rekisterinpitä-
jäsopimus 

19 611 323 

VTJ-rajapinta 81 248 212 

VTJkysely 70 627 1347 

VTJkyselyn vastuukäyttäjähakemus 250 1536 1084 
**Kertaluvat ja tilaukset ovat voimassa vain toimitushetkellä 
Taulukko 5.  Tietolupien lukumäärät 2018       

 

Tietojen käytön asiakasryhmäkohtainen raportointi perustuu laskutusosoitteen tietoihin, joissa 
eri VRK:n yksiköt ovat käyttäneet erilaista osittain päällekkäistä asiakasryhmittelyä. Tämän seu-
rauksena VRK:n asiakasryhmiä voidaan tarkastella vain vanhan yksikköjaon kautta laskutusosoi-
tekohtaisesti. Asiakasorganisaatioiden määriä ja niiden 2018 SAHA-järjestelmään avaamia säh-
köisen asioinnin tilejä voidaan kuitenkin tarkastella koko VRK:n organisaation tasolla. Asiakasor-
ganisaatiolla tarkoitetaan alla olevassa taulukossa uniikkia y-tunnusta. 

 

 

Taulukko 6. VRK:n asiakasmäärät  

 

VRK:n asiakasmäärät 

  uusia 2018 Voimassa yhteensä 

Asiakasorganisaatioita 1794 6897 
Sähköisen asioinnin tilejä SAHA-verkko-
asioinnissa 

1396 3661 

Sähköisen asioinnin tilejä PAHA-verkko-
asioinnissa 773 1110 
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 Taulukko 7. Sopimus- ja varmenneasioiden lukumäärät 2018  
** Lukumäärä koskee vain sähköisen asiointijärjestelmän kautta tehtyjä asiointeja 
 

Tietolupien ja varmennehakemusten käsittelyaikojen keskiarvoja on seurattu vuoden 2017 tieto-
tilinpäätöksestä alkaen. Molemmissa asiaryhmissä käsittelyajat ovat nousseet. Vuonna 2017 kä-
sittelyaikojen keskiarvo tietoluvissa oli noin 76,3 tuntia, kun se vuonna 2018 on ollut 228,6 tuntia 
(kaavio 2). Käsittelyaikojen nousu johtuu etenkin VTJkysely-lupatyypin kohdalla resurssiva-
jeesta. Toisaalta käsittelyajat ovat venyneet senkin vuoksi, että VTJrajapinta-luvan osalta käsit-
telyssä on ollut 80 tapausta, jotka käsiteltiin yhdessä sen jälkeen kun teknisen toimittajan ja ha-
kijoiden kanssa oli saatu sovittua sopiva tietopaketti, joka kesti useamman kuukauden. Jatkossa 
voikin olla järkevää seurata käsittelyaikoja siten, että erotellaan tilauskäsittelyn kestoajat, joissa 
siis lupa on jo valmiina ja toisaalta hakemuskäsittelyyn kuluva aika, jossa tehdään uusi lupa.   

Varmennehakemusten osalta käsittelyajat on olleet vuonna 2017 kesimäärin 150,5 tuntia ja 
vuonna 2018 265,2 tuntia.  

   

VRK:n sopimus- ja varmenneasioiden lukumäärät Asiakkuus-yksikössä 

Asiatyyppi  Myönnetty 2018 Voimassa yh-
teensä 

Asiakkaita yh-
teensä 

Toimikorttisopimus 196 3631 768 

Rekisteröijähakemus 285 3730 157** 

Testikorttihakemus 140 285** 146** 

Toimikorttihakemuksen valtuutus 
285 130** 30** 

Palvelinvarmennehakemus 
140 1317  632** 
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Kaavio 2. Lupahakemusten käsittelyaikojen keskiarvo 2018 
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Kaavio 3. Käsittelyaikojen keskiarvot varmenteet  
 

3.1 Avoin data 

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan EU:n direktiivin (ns. PSI-
direktiivi) 2003/98/EY muutoksen 2013/37/EU nojalla julkista tietoa tulee voida käyttää uudelleen 
kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin silloin, kun näiden tietojen saatavuudelle ei ole ase-
tettu rajoituksia. Tietojen saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen turvaa hallinnon julki-
suusperiaatteen toteutumista, läpinäkyvyyttä ja tarjoaa edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. 
Luonnollisestikaan henkilötiedot eivät lähtökohtaisesti sovellu avattavaksi dataksi, sillä vaikka 
henkilötiedot useassa tapauksessa ovatkin julkisuuslain nojalla julkisia, niiden luovuttamista ra-
joittaa tietosuojalainsäädäntö.  

VRK kehittää ja ylläpitää kansallisen avoimen datan portaalia avoindata.fi:tä, jonka avulla asia-
kasorganisaatiot ja asiakkaat voivat julkaista avointa dataa ja hyödyntää julkaistua tietoaineis-
toja. Avoindata.fi –palvelusta tiedot siirtyvät edelleen Euroopan unionin avoimen datan portaa-
liin. Avoindata.fi-palvelun tietoaineistoihin perustuen on tehty jo nyt lukuisia erilaisia käyttöso-
velluksia: näistä voidaan mainita esimerkiksi tutkihankintoja.fi-sivusto sekä monen arkielämää 
helpottava junat.net. 

4 Tietovarannot  

VRK käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sille laissa määrätyt tehtävät. Seuraavissa kappaleissa 
pureudutaan tarkemmin VRK:n keskeisiin tietovarantoihin. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät muut 
tietovarannot, joita on esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tietovaranto ja henkilöstö-
tietovarannot. 
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4.1 Tiedonhallinta 

Väestörekisterikeskuksessa käynnistettiin vuonna 2018 kokonaisarkkitehtuuria koskeva kehitys-
työ, jonka puitteissa laadittiin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja organisoitiin uudelleen ko-
konaisarkkitehtuurimallin kehittäminen. VRK:ssa on asetettu arkkitehtuuriryhmä, joka kokoon-
tuu säännöllisesti. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä edistetään myös yhdistymishankkeessa, 
jotta uudella Digi- ja väestötietovirastolla olisi sen aloittaessa yhtenäinen hallintamalli.  

Tietosuoja-asetuksen toimeenpanoprojektissa tunnistettiin tarve kuvata sanallisesti sekä vuokaa-
violla henkilötietovarannot ja niiden väliset yhteydet. Merkittävimmät tietovarannot on kuvattu, 
mutta työ on edelleen kesken. On myös todettu, että tietovarantojen kuvauksien ylläpitäminen 
vaatii oman selkeän hallintamallin, sillä esimerkiksi uusien ominaisuuksien lisääminen tietojärjes-
telmiin tai rajapintojen rakentaminen muuttaa kokonaisuutta. 

4.2 Käyttövaltuudet 

4.2.1 Väestörekisterikeskuksen käyttöoikeudet 

Väestörekisterikeskuksessa noudatetaan käyttövaltuushallinnan politiikkaa, jonka mukaisesti yk-
sittäisellä henkilöllä tulee olla käyttövaltuudet lähtökohtaisesti vain työtehtävissään tarvitse-
miinsa Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmiin – ei enempää. Käyttövaltuudet pohjautuvat 
työtehtäviin ja asianmukaisesti hyväksyttyihin erikseen tilattuihin käyttövaltuuksiin. Käyttöval-
tuushallinnan politiikka päivitetään vuoden 2019 aikana.  

Taulukossa 8 kuvataan VRK:n henkilöstöllä olevat käyttöoikeudet varmennetietojärjestelmään. 
Taulukossa 9 taas näkyy VRK:n henkilöstöllä olevien VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon ja Poijun käyttö-
oikeuksien kokonaismäärä sekä keskeisten käyttöoikeusroolien esiintymien määrät. Henkilöstön 
määrän noustessa myös käyttöoikeuksien määrä on luonnollisesti noussut.  
 
Lukujen tulkinnassa on huomioitava, että yhdellä henkilöllä voi olla useampi käyttöoikeusrooli sa-
manaikaisesti. VTJ:n tietokantojen ja lokitietojen käyttöoikeuksia ja VRK:n käyttöoikeuksien 
osalta ko. tiedot raportoidaan taulukossa 10.  
 

 
VRK:n varmennetietojärjestelmän käyttöoikeudet 

 2018 2017 2016 

Käyttöoikeuksia 16 10 12 
Taulukko 8. VRK:n varmennetietojärjestelmän pääkäyttäjien käyttöoikeudet 2016 – 2018  
 
 

VRK:n VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon  ja Poijun käyttöoikeudet  

 2018 2017 2016 
VRK:n sisäisten käyttäjien yhteislukumäärä 82 61 58 

Teknisen pääkäyttäjän oikeuksia 7 7 6 

Käyttäjänhallinnan pääkäyttäjän oikeuksia 0 4 3 
Käyttäjähallinnan pääkäyttäjä, oikeus antaa turvakielto-oikeuk-

sia 
2 1 1 

Tuotepäällikön oikeuksia* 6 4 4 

Asiakasvastaavan oikeuksia* 6 7 2 

Asiakasvastaava, oikeus antaa turvakielto-oikeuksia 3 3 3 
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Ylläpidon pääkäyttäjän oikeuksia 5 5 4 

Vastuukäyttäjäoikeuksia 6 4 2 

VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 23 25 21 

Poimintakäyttöoikeuksia 32 31 32 
Käyttäjiä, joilla on oikeus saada turvakiellon alaisia tietoja                13 12 11 

Kyselykäyttöoikeudet 63 55 48 
VRK Katseluoikeus (Hallintapalvelut)* 8    

VRK Tietosuojan tarkastaja* 1    
Taulukko 9. VRK:n VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon ja Poijun käyttöoikeudet 2016-2018 *Uusia rooleja vuonna 
2018.  
  

VRK:n VTJ:n tietokantojen ja lokitietojen käyttöoikeudet  

 2018 2017 2016 
VTJ-perustietokanta 21 24 26 
VTJkyselyn SQL-kanta (testikanta ja tuotantokanta) 10 14 14 
Testikanta VTJ 46 25 26 
Kehitys VTJ 8 0 0 
Poimintojen sovellustietokanta 22 7 7 
Lokiarkisto 22 9 9 

Taulukko 10. VRK:n VTJ:n tietokantojen ja lokitietojen käyttöoikeudet 2016-2018   
* VTJkyselyn SQL-kantaan VRK:lla ei ole käytössä suoria kantaoikeuksia.  

4.2.2 Järjestelmätoimittajien ja yhteistyökumppaneiden käyttöoikeudet 

VRK myöntää käyttöoikeudet VTJ:n ja varmennetietojärjestelmän kantoihin viraston järjestelmä-
toimittajille. Käyttövaltuushallinnan politiikka koskee myös näitä käyttöoikeuksia. Näiden käyt-
töoikeudet raportoidaan taulukoissa 11-13.  

 

Järjestelmätoimittajilla olevat käyttöoikeudet VTJ-kantoihin ja lokitietoihin 

 2018 2017 2016 
VTJ-perustietokanta  5 24 15 
VTJkyselyn SQL-kanta 32/14 (Tieto/CGI)  16/14 10 
Testikanta VTJ 9 25 16 
Kehitys VTJ 15 0 25 
Poimintojen sovellustietokanta 4 7 19 
Lokiarkisto 2 9 2 

Taulukko 11. Järjestelmätoimittajilla olevat käyttöoikeudet kantoihin 2016 – 2018  
 

Yhteistyökumppanien VTJkyselyn käyttöoikeudet  

 2018 2017 2016 
Vastuukäyttäjiä 0 0 0 
Kyselykäyttäjiä 0 0 0 
Poimintakäyttöoikeuksia 5 5 5 

Taulukko 12. Yhteistyökumppanien VTJkyselyn käyttöoikeudet 2016 – 20178 

 

Varmennetietojärjestelmän VRK:n ulkopuoliset käyttöoikeudet  

 2018 2017 2016 
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CA-järjestelmän ylläpito-oikeus 7 2 3 

Korttituotannossa tarvittavat oikeudet  19 20 12 

Hakemiston sisäisen ylläpidon käyttöoikeudet  3 3 3 

Sulkupalvelun käyttöön tarvittavat oikeudet  50 70 50 
Taulukko 13. Varmennetietojärjestelmän VRK:n ulkopuoliset käyttöoikeudet 2016 – 2018  

4.2.3 Asiakasorganisaatioiden käyttöoikeudet 

VRK hallinnoi VTJkyselyn ja ylläpitosovellusten käyttöoikeuksia. Poikkeuksen tähän menettelyyn 
muodostavat Poliisin ja oikeushallinnon organisaatiot ja maistraatit. VRK vastaa sovelluskyselyi-
den käyttöoikeuksista ja lokiseurannasta organisaatiokohtaisesti, mutta käyttäjäkohtaisista so-
velluskyselyiden käyttöoikeuksista vastaavat asiakasorganisaatiot.  

Taulukosta 14 on nähtävissä, että VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet ovat vähentyneet, 
mutta niiden käyttäjien määrä on noussut, jotka ovat tosiasiallisesti palvelua käyttäneet. Tämä on 
positiivinen kehitys, sillä se kertoo turhien käyttöoikeuksien vähentymisestä. Toisaalta turvakiel-
toroolien määrä on noussut.   

VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 

 2018 2017 2016 
Käyttäjiä, joilla voimassa oleva käyttöoikeus:* 36 548 38 590 38 590 

 Käyttäjiä, jotka käyttäneet VTJkyselyä vuoden aikana* 31 114 30 933 31 166 
Vastuukäyttäjiä* 1868 1 925 2 226 

Ylläpitokäyttäjiä* 431 402 462 
Poimintakäyttäjiä* 268 272 272 

Käyttäjiä, joilla on oikeus saada turvakiellon alaisia tietoja*                                      1828 1 493 1 886 
Taulukko 14. VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 2016 – 2018*  
*Luvut sisältävät myös VRK:n käyttäjät  

 
VTJkyselyn etä- ja mobiilikäyttö on nykyään mahdollinen niin valtion ja kuntien viranomaisille 
kuin yksityissektorillekin. Kuitenkin tiettyjen tietoryhmien käyttö kuten turvakiellon alaiset tiedot 
on jatkossakin kielletty etänä kaikilta käyttäjäryhmiltä. 

4.3 Väestötietojärjestelmä (VTJ) 

VTJ on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa va-
kinaisesti asuvista ulkomaalaisista sekä tietoja rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. 
Tarkka tietosisältö löytyy väestötietojärjestelmästä annetusta Valtioneuvoston asetuksesta. 
VRK ylläpitää ja kehittää VTJ:ää ja sen tietoja yhteistyössä maistraattien kanssa sekä tarjoaa 
VTJ:n tietopalveluja. 

Väestötietojärjestelmän tietovirrat nähdään koottuna liitteestä 2.  

4.3.1 Tietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään 

Reaaliaikaisella tietojen siirtymisellä eri toimijoilta VRK:lle ja toisinpäin taataan tietojen ajanta-
saisuus, oikeellisuus ja käytettävyys. Kuten seuraavista taulukoista näkee, tietojenvaihto tapah-
tuu todella monen eri toimijan toimesta.   
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Vuoden 2018 aikana valmistauduttiin 1.1.2019 voimaantulleisiin lakimuutoksiin jotka vaikuttivat 
merkittävästi myös väestötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuuteen. Uusi etu- ja sukunimilaki 
(946/2017)ja kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muutos (1253/2018) edellyttivät 
mm. VTJylläpidon lomakkeiston uudistamista, sidosryhmien koulutusta ja muutoksia väestötie-
tojärjestelmään. Nimilain uudistus mahdollistaa nimen ilmoittamis- ja muutosasioissa sähköisen 
käsittelyn, jota on kehitetty VAAKA-hankkeessa. Kuolintiedon ilmoittamista väestötietojärjestel-
mään nopeutettiin eräissä tapauksissa. Ennen muutosta kuolintiedon saaminen väestötietojärjes-
telmään viivästyi siihen saakka, kunnes hautauslupa oli myönnetty. Kuolintiedon voi nyt ilmoittaa 
viivytyksettä kuoleman toteamisen jälkeen, eikä hautausluvan olemassaoloa enää tarvitse var-
mistaa sitä ennen. 

 

 

 

 

Henkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne  

Ilmoittaja Ilmoituslaji 

Sähköi-
sesti il-
moite-
tut 
2018 

Kaikki ta-
pahtu-
mat 
2018** 

Säh-
köisten  
%-osuus 
2018 

Sähköi-
sesti il-
moite-
tut 
2017 

Kaikki ta-
pahtu-
mat 
2017** 

Säh-
köisten  
%-osuus 
2017 

Sähköi-
sesti il-
moite-
tut 
2016 

Kaikki ta-
pahtu-
mat 
2016** 

Säh-
köisten  
%-osuus 
2016 

Terveyden-
huollon 
toimintayksi-
köt  

syntymät 47 338 47 572 99,51 49 969 50 256 99,43 52 427 52 719 99,45 

kuolemat 11 105 56 200 19,76 10 887 55 162 19,74 7 419 55 273 13,42 

Sosiaaliviran-
omaiset 

huollot 23 357 37 992 61,48 22 167 37 875 58,53 19 718 37 846 52,10 
huostaan-
otot 0 3 246 0 0 3 084 0 0 2 940 0 

Seurakunnat 

vihkimiset 9 697 26 910 36,03 10 414 28 472 36,58 10 870 29 189 37,24 
lapsen tie-
tojen il-
moittami-
set 

31 274 47 914 65,27 33 800 50 198 67,33 36 879 53 433 69,02 

uskonnolli-
sen yhdys-
kunnan jä-
senyysmuu-
tokset 

19 154 85 406 22,43 18 429 77 650 23,73 19 315 71 214 27,12 

Tuomioistui-
met 

avioerot ja 
huollot 

13 220 14 149 93,43 13 179 13 991 94,20 13 503 14 298 94,44 

sukuase-
man muu-
tokset 

76 21 606 0,35 97 22 562 0,43 93 23 610 0,39 

huollot 2 266 2 850 79,51 2 161 2 684 80,51 2 202 2 841 77,51 

adoptiot 144 408 35,29 161 412 39,08 161 366 43,99 
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Maahan-
muuttovi-
rasto 

kansalai-
suudet 

9 377 15 006 62,49 12 265 17 343 70,72 9 053 14 518 62,36 

oleskelulu-
vat ja -oi-
keudet 

98 532 98 770 99,76 98 485 98 676 99,81 19 435 92 668 20,97 

vailla koti-
kuntaa re-
kisteröidyt 
ulkomaalai-
set 

15 006 53 105* 28,26 15 244 52 839* 28,85 14 646 50 055* 29,26 

Verohallinto 

vailla koti-
kuntaa re-
kisteröidyt 
ulkomaalai-
set 

20 272 53 105* 38,17 22 478 52 839* 42,54 20 422 50 055* 40,80 

Poliisi 

oleskelulu-
vat ja -oi-
keudet 

234 98 770 0,24 191 98 676 0,19 73 230 92668 79,02 

vailla koti-
kuntaa re-
kisteröidyt 
ulkomaalai-
set 

0 53 105* 0,00 0 52 839* 0,00 3 341 50 055* 6,67 

 Taulukko 15. Henkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne 2016 – 2018 * Vailla kotikuntaa rekisteröityjen ul-
komaalaisten kokonaistallennusmäärä laskettu vain kertaalleen kaikkien tapahtumien kokonaismäärään** Sisältää myös 
VRK:n ja maistraattien ilmoitukset 
nkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne 

Vuonna 2018 ilmoitettiin 99,51% syntymätiedoista sähköisesti väestötietojärjestelmään. Säh-
köisten ilmoitusten osalta 5 sairaanhoitopiiriä siirtyi vuona 2018 ilmoittamaan syntymätiedot re-
aaliaikaisesti. Näin ollen jo 80 % sairaanhoitopiireistä ilmoittaa syntymätiedot reaaliaikaisesti. 
Tällöin tieto lapsen syntymästä rekisteröityy reaaliaikaisesti väestötietojärjestelmään ja sairaala 
saa tiedon lapselle annetusta henkilötunnuksesta. Tämä parantaa huomattavasti tietojen käsitte-
lyä sairaaloissa ja mahdollistaa samalla myös kuolintietojen sähköisen ilmoittamisen kasvun, kun 
sairaalat uusivat järjestelmiään. Vuonna 2018 kuolintietojen reaaliaikaisen ilmoittamisen siirtyi 
yksi sairaanhoitopiiri ja yksi kuntayhtymä. Lisäksi yksi kunta ja yksi kuntayhtymää siirtyi ilmoitta-
maan lasten huoltosopimusten tiedot sähköisesti väestötietojärjestelmään. 

4.3.2 Rakennus- ja huoneistotiedot 

Uudet rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitomenetelmät ovat olleet kuntien käytettävissä vuo-
desta 2015 lähtien. Uusien ylläpitomenetelmien käyttöönoton yhteydessä kunnat ovat saaneet 
käyttöönsä myös pysyvän rakennustunnuksen. Uusien rakennus- ja rakennushanketietojen yllä-
pitomenetelmien käyttöönotolla on tavoiteltu pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton lisäksi 
siirtymistä reaaliaikaiseen tietojen ilmoittamiseen. Vuoden 2018 aikana uusien ylläpitomenetel-
mien käyttöönotossa edettiin niin pitkälle, että kuukausittaisista eräajo-rekisteröinneistä luovut-
tiin kokonaan marraskuun 23. päivänä. Manner-Suomen osalta ainoastaan yhdellä kunnalla ei ole 
minkäänlaista sähköistä asiakasjärjestelmää käytössään eikä voi siksi käyttää myöskään VRK:n 
tarjoamia menetelmiä. Tämän kunnan osalta maistraatti ylläpitää kunnan rakennus- ja huoneis-
totietoja. Ahvenanmaan kunnat, pl. Maarianhamina ovat aloittaneet uuden rakennusvalvonnan 
asiakasjärjestelmän käyttöönotot siirtyen näin myös sähköisen ilmoituksen piiriin. Sähköisiä yllä-
pitomenetelmiä kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä kuntien, Kuntaliiton ja kuntien 
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järjestelmätoimittajien kanssa. Rekisterinpitäjäsopimuksen solmineita kuntia oli vuoden lopussa 
69 (2017: 60). 

Pysyvä huoneistotunnus eli VTJ-PHT otettiin väestötietojärjestelmässä tuotantokäyttöön 
2.12.2018. Käyttöönotossa kaikille VTJ:ssä oleville huoneistoille annettiin kohteen yksilöivä PHT. 
Käyttöönotosta alkaen myös jokainen VTJ:än rekisteröity uudishuoneisto on saanut VTJ:ssä 
PHT:n. Eräät VTJ:n rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitorajapinnassa tehdyt muutokset paran-
sivat jo heti PHT:n tuotannon alkuvaiheessa uudishuoneistotietojen eheyttä kuntien rakennusval-
vontaviranomaisten rekisterien ja VTJ:n välillä. PHT:n hyödyt realisoituvat täysimittaisina, kun 
PHT:n käyttö leviää muiden viranomaisten ja julkishallinnon sekä yksityisen sektorin rekistereihin 
ja tietojärjestelmiin. Ensimmäiset VTJ:n muutostietopalveluasiakkaat aloittivat hyödyntämään 
PHT:ta vuoden 2019 alusta. 

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen VTJ:n ja Maanmittauslaitoksen (MML) ASREK-hank-
keessa toteutetun huoneistotietojärjestelmän välille ei toteutettu tietopalvelurajapintoja. Tämä 
oli ASREK-hankkeelta tullut toive. Sen sijaan MML:n kanssa on sovittu säännöllisistä PHT:n sisäl-
tävistä VTJ-aineistopoiminnoista. Näin jatketaan siihen saakka, kunnes tietopalvelurajapinta 
mahdollisesti toteutetaan VTJ:än. Ensimmäinen PHT:n käyttöönoton jälkeinen aineistopoiminta 
MML:lle tehtiin tammikuussa 2019. PHT:sta saatavien hyötyjen realisoitumisen kannalta on erit-
täin merkittävää, että PHT otetaan käyttöön VTJ:än huoneistotietoja ilmoittavien viranomaisten 
eli kuntien rakennusvalvonnan järjestelmissä ja rekistereissä. Tällöin pystytään takaamaan tieto-
jen tuottajien eli kuntien ja VTJ:n rekisterien välinen tietojen yhtenevyys. Käyttöönotoissa teh-
dään tiivistä yhteistyötä kuntien järjestelmätoimittajien kanssa. 

Osana kiinteistöverotuslainsäädännön uudistusta VTJ:ssä on otettava käyttöön Tilastokeskuksen 
määrittelemä uusi rakennusluokitustieto (rakennusluokitus 2018). Uudella luokituksella on tarkoi-
tus korvata vuodesta 1994 lähtien käytössä ollut luokitus. VTJ:n osalta rakennusluokitusuudistuk-
sen valmistelua varten VRK käynnisti kesäkuussa 2018 yhteistyön Tilastokeskuksen ja Verohallin-
non kanssa. Tämän pohjalta VRK käynnisti tammikuussa 2019 VTJ rakennusluokitusuudistuspro-
jektin (RALLU-projekti), jonka tavoitteena on ottaa uusi luokitus käyttöön VTJ:ssä syyskuuhun 
2019 mennessä. Samalla toteutetaan tekniset tietokanta- ja järjestelmämuutokset uuden raken-
nusluokan ylläpitämiseksi (kunnat) sekä siitä annettavan tietopalvelun tuottamiseksi. Projekti to-
teutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Verohallinnon kanssa. 

Uusi kiinteistöverotuslainsääntö astuu voimaan 2022 alkaen. Yksittäisen rakennuksen arvostus-
tieto kiinteistöverotuksessa määräytyy osaltaan uuden rakennusluokituksen perusteella, joten 
sillä on olennainen vaikutus kunnan kiinteistöverokertymään. On syytä huomioida, että uuden ra-
kennusluokituksen käyttöönotto on kuntien näkökulmasta PHT:n käyttöönottoa tärkeämpi uu-
distus, joten kunnat kohdentanevat resursseja ensin sitä tukevan järjestelmäversion hankintaan, 
ja vasta sitten PHT:ta tukevaan versioon. Kuntien järjestelmätoimittajat ovat todenneet, että vaa-
dittujen muutosten toteuttaminen samassa yhteydessä olisi liian iso kokonaisuus, minkä vuoksi 
ne joudutaan tehdä toisistaan erillään. Onkin realistista olettaa, että PHT:n käyttöön siirrytään 
kunnissa vasta uuden rakennusluokituksen käyttöönoton jälkeen eli arviolta vasta vuosien 2021 – 
2025 aikana. 
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4.3.3 Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä 

VRK tarjoaa yhteiskunnan tietohuollon tueksi tietopalveluita pohjautuen VTJ:n tietoihin. Väestö-
tietojärjestelmän tiedoilla voidaan muun muassa pitää yritysten asiakasrekisterit ajan tasalla ja 
kohdentaa markkinointia sopiville kohderyhmille. Tietojen luovutuksen tilaa ja kehitystä seurat-
taessa kannattaa hyödyntää ristiin VRK:n maksullinen toiminnan tulovirtakaaviota (liite 1) ja  
VTJ:n tietovirtakaavion (liite 2) monipuolista tietoa.  

VTJ:stä luovutetaan tietoja suorakäyttöpalvelujen, eräkäyttöpalvelujen ja kansalaispalvelujen 
avulla. Alla olevissa kaavioissa yksilöidään eri palvelut ja niistä käyvät ilmi vuosittain luovutet-
tujen tietoyksiköiden määrät sekä muutostrendit. Erityisen huomionarvoista on se, että VTJraja-
pinnan käyttö, eli mahdollisuus hakea VTJ-tietoja asiakkaan omaan sovellukseen, on julkishallin-
nossakin yleistymässä toivotulla tavalla. Liiketaloudellisen sovelluskyselyn suosio on myös jatku-
vassa kasvussa johtuen mm. verkosta ostamisen ja siellä maksamisen lisääntymisen vuoksi. Myös 
tulovirtakaaviosta voidaan nähdä suorakäyttöpalveluiden lisääntynyt kysyntä, joka on VRK:lle ta-
loudellisesti kannattavampaa (tulojen lisääntyminen edellisestä vuodesta 19 %:lla). 

 
Kaavio 4. Suorakäyttöisten tietopalvelujen kautta luovutettujen VTJ:n tietojen kappalemäärät   2010-2018  
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Kaavio 5. Eräkäyttöisten tietopalvelujen kautta luovutettujen VTJ:n tietojen kappalemäärät 2010 – 2018 

 

Kaaviosta 6 on nähtävissä, että suurin osa VTJ:n tietojen maksullisesta käytöstä jakautuu muuta-
malle asiakasryhmälle. Yli puolet VTJ:n tietopalveluiden maksullisen toiminnan tuloista tulee 
luotonmyöntöasiakasryhmältä, käytännössä kahden suuren toimijan kautta. 

 
Kaavio 6. VTJ:n maksullisten tietojen käyttö asiakasryhmittäin vuonna 2018 
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Kaaviossa 7 kuvataan puolestaan VTJ:n tietojen maksuton käyttö asiakasryhmittäin. Maksutto-
mia tietopalveluita ovat saaneet julkishallinnon asiakkaat. Kaaviosta on nähtävissä, että VTJ:n tie-
tojen maksuttomuus on hyödyttänyt yksittäisistä asiakasryhmistä eniten Valtiovarainministeriön 
hallinnonalaa – vuonna 2018 Tilastokeskukselle toimitettiin useampaan kertaan koko maan ra-
kennusaineisto.  

 
Kaavio 7. VTJ:n tietojen maksuton käyttö asiakasryhmittäin vuonna 2018 

4.3.4 Väestötietojärjestelmään liittyvä kehitys (VAAKA-hanke) 

Väestörekisterikeskuksen HETI-hanke ja maistraattien Digi3A hankkeet yhdistyivät vuonna 2018 
VAAKA-hankkeeksi. VAAKA-hankkeessa VTJ ylläpidon osalta on aloitettu nimenmuutospalve-
lun toteutus etunimenmuutospalvelun toteuttamisen suunnittelulla. Etunimenmuutospalvelun 
ensimmäinen pilottikäyttö tapahtui joulukuussa 2018, jonka jälkeen palvelun kehittäminen jat-
kuu vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on tarjota sähköinen palvelu asiakkaille, sekä tarjota työ-
kaluja maistraatin työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Lisäksi hankkeessa on vuonna 2018 
valmisteltu UTF-8 merkistön käyttöönottoa VTJ:ssä 

Tietopalvelun kehitystyötä tehtiin VAAKA-hankkeessa, jossa toteutettiin Todistukset väestötie-
tojärjestelmästä -palvelu. Palvelun keskeisenä tavoitteena on maistraatin työn tehostaminen it-
sepalvelua lisäämällä sekä kansalaisten palvelukokemuksen parantaminen. Palvelua kehitetään 
vaiheittain ketterällä kehittämisen menetelmällä. Ensimmäisenä siinä julkaistiin sähköisten Elos-
saolotodistusten tilaaminen itsepalveluna. Palvelun kehittäminen jatkuu vuoden 2019 aikana ja 
siihen lisätään mm. todistusten tilaaminen EU-maihin. 
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4.4 Varmennetietojärjestelmät 

VRK:n varmennepalveluissa luodaan ja myönnetään erilaisia sähköisiä henkilö-, organisaatio- ja 
palvelinvarmenteita. Varmenteen avulla varmennetaan varmenteen haltijan henkilöllisyys tai pal-
velun tarjoaja sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys sähköi-
sessä asioinnissa. VRK on tällä hetkellä Suomessa ainoa ns. laatuvarmentaja ja kaikki VRK:n 
myöntämät henkilövarmenteet ovat laatuvarmenteita. 

Taulukossa 8 ilmoitetaan myönnettyjen varmenteiden määrä, joka on pääsääntöisesti kaikkien 
tuotteiden osalta kasvussa. Taulukkoa lukiessa huomionarvoista on, että ilmoitettu lukumäärä 
vuosille 2016 – 2018 on niiden henkilökorttien lukumäärä, joilla on kansalaisvarmenne. Varmen-
teita henkilökortilla vuonna 2016 ja 2017 kaksi kappaletta. Vuoden 2017 tammikuussa aikana 
otettiin käyttöön henkilökortti, jossa on kolme varmennetta, RSA-algoritmin mukainen tunnis-
tusvarmenne ja kaksi allekirjoitusvarmennetta, joista toinen on RSA- ja toinen ECC-varmenne. 
Kaikkien vuosien sarakkeessa mukana kaikki henkilökorteille myönnetyt varmenteet. 

Myönnettyjen varmenteiden määrät 

 2018 2017 2016 Yhteensä myön-
netty 

Kansalaisvarmenteet poliisin 
myöntämällä henkilökortilla* 

236 251 
 

198 946 
149 487 

3542646 
 

Organisaatiovarmenteet 59614 
 

50240 
48818 565134 

Palveluvarmenteet  704 678 690 5415 

Sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöstön varmenteet 

106660  
124364 

107754 759764 

Terveydenhuollon palveluvar-
menteet 

336 
 

400 
587 1258 

Tilapäisvarmenteet 
13653 

 
11500 

* 
11691 

79419 
 

Terveydenhuollon ammattihenki-
löstön tilapäisvarmenteet 

12548 
 

11000 
* 

7066 
51080 
 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakir-
jojen biometriatietojen allekirjoi-
tusvarmenteet 

18 27 27 123 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakir-
jojen sormenjälkien suojauksessa 
käytettävät varmenteet CVCA 

1 0 0 8 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakir-
jojen sormenjälkien suojauksessa 
käytettävät varmenteet DVCA 

10 6 6 63 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakir-
jojen sormenjälkien suojauksessa 
käytettävät varmenteet IS 

125 
 

125 
 

105 
879 

Taulukko 15. Myönnetyt varmenteet (CA) 2016-2018 
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4.5 Suomi.fi-palvelut 

Suomi.fi-palveluita tuotetaan hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin tukipalveluista annetun 
lain (517/2016) nojalla. Suomi.fi-palveluperhe koostuu verkkopalvelusta, palveluväylästä, tunnis-
tuksesta, viesteistä ja valtuuksista. Suomi.fi-palvelut siirtyivät tuotantokäyttöön vuonna 2016 ja 
niitä jatkokehitetään edelleen Väestörekisterikeskuksen Suoja-hankkeessa. 

 

 

4.5.1 2Suomi.fi- verkkopalvelu ja Suomi.fi-palvelutietovaranto 

Suomi.fi-palvelutietovaranto on perusrekisteri, joka sisältää rakenteisessa muodossa tiedot kai-
kista julkisista palveluista. Verkkopalvelusta löytyy tietoa ja palveluja eri tilanteisiin kansalaisille, 
yrityksille ja yrityksen perustamista harkitseville. Kirjautumalla verkkopalveluun voi katsella omia 
julkishallinnon rekisteritietojaan (esim. väestötietojärjestelmän tietoja, ajokorttitietoja). Omien 
tietojen katseluita tätä kanavaa käyttäen on esitetty taulukossa 2. Suomi.fi-palvelutietovaran-
toon on vuoden 2018 loppuun mennessä liittynyt 829 organisaatiota. Joulukuun lopussa palvelu-
tietovarannossa oli n. 33 000 palvelua ja n. 145 000 asiointikanavaa. Palveluja oli julkaissut yh-
teensä 642 organisaatiota. Vuoden 2018 aikana Palvelutietovarannon käyttöehdot ja tietosuoja-
seloste päivitettiin ja varmistettiin tietosuojan toteutuminen tietosuojan työkirjojen avulla.  

 
Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö   

2018 2017 2016 Lisätiedot 
Palvelun 
kävijä-
määrä 

1 
608 910* 

919 780 n. 38 000 Palvelu avattiin tuotantokäyttöön 1.7.2017. Luku sisältää uniikit kävijät. 

Kirjautu-
neiden 
määrä 

n. 980 000 n. 150 
000 

n. 10 000 Palveluun tunnistautuneet käyttäjät. Luku sisältää uniikit kävijät. 

Julkais-
tujen 
palvelui-
den lu-
kumäärä 
Suomi.fi-
palvelu-
tietova-
rannossa 

28 068 31 917 229 Kaikki julkaistut palvelut joilla on tuottaja ja vähintään yksi palvelukanava. 

Taulukko 16. Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö *Tiedot puuttuvat touko- ja kesäkuulta ja osalta heinäkuulta. 

4.5.2 Suomi.fi-palveluväylä 

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa organisaatioille vakioidun ja tietoturvallisen tavan siirtää tietoja niin 
julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Suomi.fi-palveluväylän 
avulla organisaatioiden on mahdollista rakentaa turvallisia palvelukokonaisuuksia kansalaisille, 
yrityksille ja viranomaisille ja sen kautta voidaan hyödyntää olemassa olevia julkisten organisaa-
tioiden tietovarastoja palvelujen tuottamisessa. 
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Suomi.fi-palveluväylän alustana olevaa X-Road -teknologiaa on kehitetty tähän asti sekä Suo-
messa että Virossa. Kehitystyö siirtyi X-Road -teknologian ydinkomponenttien osalta Suomen ja 
Viron yhteiselle instituutille, joka tunnetaan nimellä Nordic Institute for Interoperability Solutions 
(NIIS). Kehitystyö alkoi NIIS-instituutin heinäkuusta 2018 lähtien.  

Ohjelmistokehitystyön ohjaaminen haluttuun suuntaan eri osapuolten kesken on toiminut. NIIS, 
VRK ja RIA (Viron valtion tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet) tekevät tiivistä yhteis-
työtä keskenään ja ’puhaltavat samaan hiileen’, tuottaen lopputuloksena kummallekin maalle so-
pivan tuotteen. Kehittäminen on ollut vakuuttavaa. Se on ketterää, avointa ja kaikkia osapuolia 
hyödyttävää. 

VRK vastaa jatkossakin Suomi.fi-palveluväylän kansallisesta toimintavarmuudesta. Lisäksi rooliin 
liittyy kehitystyön laadun varmistus, tuotosten kansallinen jakelu, keskitettyjen komponenttien 
palvelutuotanto ja asiakasneuvonta. Palveluväylän käyttäjien näkökulmasta asiakastuen ja neu-
vonnan kanavat ovat ennallaan. 

VRK ja RIA liittivät yhteen maiden palveluväylät (X-teen ja Suomi.fi-palveluväylän) 2.7.2018. Lii-
toksen avulla on teknisesti mahdollista välittää sähköisesti tietoja Suomenlahden yli maiden pal-
veluväyliin liittyneiden organisaatioiden välillä. Palveluväylä on eri tietojärjestelmille yhdenmu-
kainen tiedonvälitystapa ja helpottaa näin tietojen vaihtamista. Väylien yhteenliittämisestä sovit-
tiin virastojen välisellä sopimuksella vuoden 2016 lopulla. Federaation avulla kotimaiset Palvelu-
väylään liittyneet toimijat voivat luottaa virolaisten liittyjien identiteettiin kuin kotimaisiin toimi-
joihin. Muita toimialakohtaisia ja rajat ylittäviä luottosuhteita ei tarvita. 

Vuoden aikana ylivoimaisesti eniten tietoa siirrettiin palveluväylän ylitse väestötietojärjestelmän 
ja asiakkaiden tietojärjestelmien välillä – kyselyitä on jopa miljoona vuorokaudessa.   Esimerkkinä 
voidaan mainita, miten tieto kulkee, kun henkilö käyttää VRK:n kehittämiä palveluita: 

1.Henkilö kirjautuu Suomi.fi-tunnistuksella asiointipalveluun 

2.Henkilölle on myönnetty valtuus asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksissa 

3.Palvelujen käyttämien tietojen kyselyt lähetetään Suomi.fi-palveluväylän läpi... 

4...Väestötietojärjestelmään, jonka VTJ-rajapintapalvelun kautta haetaan henkilön ajantasaiset 
tiedot Tunnistus- ja Valtuudet-palveluja varten. 

Edellä mainittua kyselyä käyttää esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-asiointipalvelu, kun palve-
lussa tarkistetaan toisen puolesta asioivan henkilön valtuudet. 

4.5.3 Suomi.fi-tunnistus 

Tunnistuksen tapahtumamäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2018 Suomi.fi-tunnistuksen 
tapahtumamäärä oli yhteensä 86,5 miljoonaa kun vuonna 2017 vastaava luku oli 57 miljoonaa. 
Valtaosa eli noin 95% tapahtumista on vahvaa tunnistautumista pankkitunnisteilla, mobiilivar-
menteella tai varmennekorteilla ja loput tunnistautumisista tapahtui Katso-tunnisteilla. Alla kuu-
kausikohtainen tilasto tunnistusmääristä. Yksityiskohtaiset tilastot palvelun käytöstä on saata-
villa Suomi.fi-palveluhallinnasta.  



 TIETOTILINPÄÄTÖS VRK/3614/2019 28 (32) 
2018 [Liite]  
   
  

HYP/Kallio Noora 24.6.2019   
 
 

 

 
Kaavio 8. Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 2018 
 
Vuonna 2018 Väestörekisterikeskus hankki tunnistuspalveluita ensimmäistä kertaa tunnistuksen 
välityspalvelulta kun otettiin käyttöön Telian välityspalvelu mobiilivarmenteiden osalta. Pank-
kien osalta tunnistaminen hankittiin edelleen suoraan pankkien omista tunnistuspalveluista.  

Palvelun kehityksessä edistettiin palvelun tietoturvallisuutta monin eri tavoin. Tunnistuksessa 
otettiin käyttöön kansallisen ja EU-tason säätelyn mukaiset tunnistuksen varmuustasot (korkea 
ja korotettu), jotka korvaavat aiemmin käytössä olleen tunnistusvälineen tyyppiin perustuneen 
jaottelun. Varusohjelmistojen päivitys tuli osaksi palvelun versiojulkaisua, joka varmistaa syste-
maattisemman päivityssykliin. Lisäksi linjattiin, millaisten tietoturvavaatimusten tulee täyttyä 
pilvipalvelussa sijaitsevan eIDAS-solmupisteen osalta. Myös Suomi.fi-tunnistuksen osalta jalkau-
tettiin turvallisen sovelluskehityksen ohje ja toimintatavat ja vahvistettiin uhkamallinnuksen 
roolia osana suunnittelutyötä.  

Suomi.fi-tunnistusta vastaan tehtiin useita palveluhyökkäyksiä syksyllä 2018. Sittemmin palve-
luun asennettiin hyökkäystenestopalvelu, jonka jälkeen hyökkäykset on saatu estettyä.  

Palvelussa varmistettiin oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan toteutuminen käymällä 
läpi VRK:n tietosuojan hallintamallin mukaiset tietosuojan työkirjat. Vaatimustenmukaisuuden 
täyttämiseksi päivitettiin palvelua koskeva tietosuojainformaatio (tietosuojaseloste), tarkennet-
tiin lokitietojen muodostumisprosessia, tuotettiin dokumentaatiota sekä päivitettiin tunnistusta 
koskeviin sopimuksiin tietosuoja-asetuksen vaatimat tietosuojaliitteet. Myös Suomi.fi-tunnis-
tuksen käyttöehtoja tarkennettiin ja velvoitettiin myös asiakasorganisaatioita huolehtimaan pal-
velun käytön osalta tietosuoja-asetuksen mukaisesta henkilötiedon käsittelystä.  

Tietosuojan työkirjat käytiin läpi myös eIDAs-solmupisteen osalta, jolla varmistettiin se, että sol-
mupiste käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

4.5.4  Suomi.fi-viestit 

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien 
organisaatioiden kanssa. Vuoden 2018 viestit-palvelua kehitettiin monin eri tavoin. Kesäkuussa 
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julkaistiin tuonnossa mobiilisovellus (iOS ja Android-sovellusalustoille). Nyt käyttäjän elossaolo-
tieto päivittyy palveluun automaattisesti. Viestit-palveluun rakennettiin uusi rajapinta viran-
omaisasiakkaille (SFTP-siirto), joka vastaa Postin laajasti käytössä olevaan iPost-rajapintaa. 

Myös vanhaa rajapintaa WebService (WS) laajennettiin niin että mikäli viestin vastaanottajalla 
on sähköisen suostumuksen kielto, voidaan asiakirjat toimittaa kirjeitse vastaanottajalle, jolloin 
virastoasiakkaiden ei tarvitse itse tehdä erillistä sopimusta ja liityntää postituksen osalta jonkin 
tulostustoimittajan kanssa, vaan yksi liityntä meidän palveluun tarjoaisi asiakkaille yhden kana-
van viestintään (niin kansalaisille kuin yrityksille).  

Käyttöönottoja oli vuonna 2018 22 kappaletta. Merkittävimmät käyttöönotot olivat Verohal-
linto, jonka omavero-palvelu liitettiin osaksi viestit-palvelua, Trafi (nyk. Traficom) sekä Maist-
raattien ja Oikeusministeriön liittyminen vaaliasioissa palveluun siten, että vuoden 2019 edus-
kuntavaalien ilmoituskortit tulivat viestit-palveluun paperipostin sijaan.  

Vuonna 2019 aikana Suomi.fi-viestit -palvelun käyttö tulee laajenemaan huomattavasti aiem-
paan vuoteen verrattuna. Uusien käyttöönottojen lisäksi palvelua laajennetaan henkilöiden ja 
yrityksien osalta valtakirjapohjaiseen käyttöön. Myös palvelun sisäistä arkkitehtuuria uudiste-
taan palvelun käytön kasvunäkymien takia sekä kehityksen yksinkertaistamiseksi. 

4.5.5 Suomi.fi-valtuudet 

Suomi.fi-valtuuksissa voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan omasta tai yrityksen puolesta  
sekä hallinnoida valtuutuksia keskitetysti. Valtuudet-palvelun avulla on tehty jo noin 6 milj. val-
tuustarkistuskyselyä (= asiointia yrityksen tai toisen henkilön puolesta) palvelun avaamisen jäl-
keen (08/2016). Vuonna 2017 valtuuskyselyitä tehtiin n. 1,2 miljoonaa kappaletta ja vuoden 2018 
aikana jo yli 2,5 miljoonaa kappaletta. 

Käyttö on kasvanut keskimäärin 10–15 prosentin kuukausivauhdilla. Yksittäinen suuri piikki ta-
pahtui marraskuussa 2018, jolloin asiointien määrä kasvoi noin 300 prosenttia Omaveron käyt-
töönoton myötä. 

Sähköisiä valtuuksia on voitu myöntää Suomi.fi –verkkopalvelussa 06/2017 alkaen. Vuoden 2017 
lopussa valtuuksia oli myönnetty 30 000 kappaletta. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtuusre-
kisteriin oli luotu jo noin 2 miljoonaa uutta valtuutta asioida joko yritysten tai henkilöiden puo-
lesta. 

Valtuuksien määrän uskotaan jopa viisinkertaistuvan vuoden 2018 lopun määristä vuonna 2019. 
Yritysten puolella kasvua vauhdittavat Tulorekisteri, OmaVero sekä Katso-palvelun korvaami-
nen Valtuudet-palvelulla.  

Kiinnostus henkilövaltuuttamiseen kasvaa, kun vuonna 2019 tulee mahdolliseksi asioida aikuisen 
puolesta esimerkiksi Kelan ja apteekkien palveluissa. Tämä helpottaa esimerkiksi ikääntyneiden 
tai digitaidottomien puolesta asioivia läheisiä ja avustajia. 

Vuoden 2018 lopussa Valtuudet-palvelun oli ottanut käyttöön noin 60 organisaatiota ja palvelua 
voi käyttää 40 asiointipalvelussa. 
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5 Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

VRK seuraa ja valvoo omaa toimintaansa lisäksi mm. sisäisten ja ulkoisten tietoturva- ja laa-tuau-
ditointien, säännöllisten tietoturvaraporttien ja sisäisen valvonnan arviointien avulla.  

VRK:lla on voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Sertifikaatti laajennettiin kattamaan 
myös hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin palvelut (Suomi.fi). Auditoinnissa ei todettu poik-
keamia. Lisäksi tarkasteluvuonna toteutettiin myös useita muita toiminnan auditointeja.  

Tietojen käsittelyä seurataan sisäisesti yhteistyössä käyttöpalvelutoimittajien kanssa. Tietojen 
käsittelystä tallennetaan ns. lokin lokia (tapahtumatieto), jotta voidaan jälkikäteen selvittää mah-
dolliset väärinkäytökset. Vuonna 2018 ei ole tullut esiin VRK:n perustietovarantoihin kohdistuvia 
väärinkäytösepäilyjä, jonka vuoksi myöskään tarkastuksia lokin lokiin ei ole tarvinnut tehdä.  

Sisäisen valvonnan arvioinnissa on todettu, ettei VRK:n omassa toiminnassa ole havaittu rapor-
tointikaudella väärinkäytöksiä. 

 

5.1 Lokienhallinta 

Väestötietojärjestelmän lokitus perustuu väestötietolakiin. Suomi.fi-palveluiden osalta loki-
tusta sääntelee laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista. Lokienhallinta toteutetaan 
VRK:n lokipolitiikan mukaisesti, ja lisäksi jokaisella palvelulla on palvelukohtaiset lokiperiaatteet.  

Suomi.fi-palveluiden osalta lokiselvityspyyntöjä on tullut muutamia vuoden 2018 aikana. Tällä 
hetkellä tarkempaa tilastointia ei ole saatavilla. Varmennepalveluihin ei ole kohdistunut lokitie-
topyyntöjä vuoden 2018 aikana. 

 VTJ:n tietojen käsittelyä valvotaan mm. lokiselvitysprosessin mukaisesti. Lokiseuranta voidaan 
käynnistää VRK:n omasta aloitteesta tai rekisteröidyn, viranomaisen, asiakkaan tai yhteistyö-
kumppanin pyynnöstä. Seurannan avulla saadaan selville mm. VTJ:ään tehty kysely- tai ylläpito-
tapahtuma, sen ajankohta ja organisaatio sekä toimenpiteen tehnyt henkilö. Lokiselvityksen 
pyytäjälle ei pääsääntöisesti toimiteta koko listausta lokeista, vaan siitä laaditaan tarpeenmukai-
nen yhteenveto. Jos lokitietoja ei voida esim. rikostutkinnasta johtuen pyytäjälle luovuttaa, on 
henkilöllä mahdollisuus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkistamaan hänen henkilötietojensa 
käsittelyn lainmukaisuus. Mikäli lokiseurannan tai muun VRK:n tietojen käsittelyn valvonnan pe-
rusteella todetaan, että tietoja on käsitelty lainsäädännön tai lupaehtojen vastaisesti, arvioidaan 
rikkeen vakavuus ja määrätään seuraamuksia. 

Väestörekisterikeskus tekee myös säännöllisiä ns. loki-iskuja selvittääkseen mahdollisia väärin-
käytöksiä. Vuonna 2018 loki-isku kohdistui nimellä tunnistamiseen ja tulosten perusteella lähe-
tettiin kolme selvityspyyntöä. Näistä kahden osalta kyselyt todettiin asiallisiksi ja yhdelle annet-
tiin huomautus lupaehtojen vastaisesta toiminnasta. Kyseinen huomautus on huomioitu oheisen 
taulukon kohdassa ”väärinkäytösten lukumäärä”. Kaikkiaan väärinkäytösten lukumäärä on alen-
tunut vuodesta 2017, joskin vuoden 2017 korkeampaa lukemaa selittää se, että usea väärinkäy-
tös kohdistui samaan tapaukseen, eli saman henkilön tietoja oli luvattomasti tarkastellut use-
ampi henkilö. 
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Tehdyt lokiselvitykset, lokirekisteritietojen luovuttaminen ja lokiselvityksissä havaitut  
väärinkäytökset  

2018 2017 2016 
Diarioidut lokiselvitykset                           44                           40 41 
Muut selvitykset                              0                              3 1 
Väärinkäytösten lukumäärä 4 14 3 

Taulukko 17. Tehdyt lokiselvitykset, lokirekisteritietojen luovuttaminen ja lokiselvityksissä havaitut väärin-
käytökset 2016-2018 
 

Kuten edellä on havaittu, väestötietojärjestelmästä luovutetaan huomattava määrä tietoa myös 
yksityisille toimijoille. Tietojen käytön asianmukaisuuden turvaamiseksi VRK valvoo väestötieto-
järjestelmään pohjautuvien tietopalvelujen laatua mm. seuraamalla taulukoissa 18 ja 19  kuvattu-
jen virhetilanteiden määriä. Poikkeamatapaukset on käsitelty yhteistyössä yhteistyökumppanien 
kanssa ja sovittu tarvittavista toimenpiteistä sekä sopimuksenmukaisista seuraamuksista.  

Osoitelähdevirheet on nousseet vuodesta 2017, samoin poimintaperusteisiin viittaaminen. Näi-
den osalta on syytä muistuttaa liiketaloudellisen sektorin asiakkaita lupaehtojen sisällöstä.  

 

Liiketaloudellisen sektorin tietopalveluiden poikkeamat  

 2018 2017 2016 
Osoitelähdevirhe (osoitelähde puuttuu / virheellinen osoitelähde) 36 22 17 
Tietopalvelutoimituksessa virhe 0 0 2 
Poimittujen tietojen luvaton uudelleenkäyttö 9 8 12 

Poimintaperusteisiin viittaaminen* 19 10 7 

Tulostus-/postitusyritysvirhe 0 0 0 
Tuhoamisilmoitusvirhe** 6 6 37 

Kontrollilähetysvirhe*** 20 27 56 
Taulukko 18. Liiketaloudellisen sektorin tietopalveluiden poikkeamat 2016– 2018.    
* Poimintaperusteisiin (esim. ikä, asuinpaikka) viittaaminen lähetyksissä on kiellettyä  
** Yhteistyökumppani ei ole ilmoittanut tietojen hävittämisestä tietopalvelutoimituksen jälkeen  
*** Postituksen kontrollikappale ei ole saapunut yhteiskumppanille tai VRK:lle sovitulla tavalla 

 
Julkishallinnon päivityspalvelun poikkeamat 
 2018 2017 2016 
Virheellinen toimitus 0  2  1 

Taulukko 19 Julkishallinnon päivityspalvelun poikkeamat 2016 - 2018 
*Raportointitapa muuttunut. 
 
 
 

5.1.1 Keskitetty lokienhallinta 

 

Vuonna 2018 toteutettiin keskitetty lokipalvelu digitaalisten palvelujen lokihallintaa varten. Läh-
tökohdan lokipalvelun kehittämiselle ovat muodostaneet Suomi.fi -palveluiden 
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lokienhallinnassa saadut kokemukset ja Tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa esille tulleet vaa-
timukset. Vuoden 2018 aikana tehtiin lokipalvelun määrittelyt, kehitystehtävät ja tuotantoasen-
nukset. Vuoden 2019 aikana tehdään Lokipalvelun käyttöönottoja VRK:n palveluissa ja kehite-
tään lokien käyttöä VRK:n palvelutuotannossa. Vuonna 2018 määritettiin yhteismitallinen doku-
mentointimenettely palveluiden lokeille ja keväällä 2019 VRK:n digitaalisten palvelujen muodos-
tamat lokiaineistot on jo suurimmalta osalta dokumentoitu (Suomi.fi -palvelut, Vaaka-hanke ja 
Yhteentoimivuusalusta). Keskitetty lokienhallinta mahdollistaa paremman tilanneseurannan ja 
parantaa poikkeamienhallintaa.  

 

 

 

 



Kansalaisvarmenteet
3 418 015 (+27 %)

BIO-passivarmenteet

2 516 304 (+2 %)

JULKINEN SEKTORI

YRITYKSET

11 289 761 (+11 %)

VRK:N TULOT
2018

25 997 583 
(+ 25 %)

HENKILÖTIEDOT
11 912 071 (+6 %)

Eräkäyttö

2 413 168 (-17 %)

Suorakäyttö
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YRITYKSET
401 374 (+27 %)

JULKINEN
SEKTORI
49 151(+18 %)
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113 774 (+13 %)

Eräkäyttö
49 151 (+18%) 
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34 742 (-21%)

Osoitepalvelu
34 742 (-21 %)
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9 837 745 (+22 %)
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      Eräkäyttö
469 833 (+16 %)

Suorakäyttö
117 735 (-17 %)

450 525 (+26 %)

Lukujen perässä on ilmoitettu muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden.

YRITYKSET
152 519(-1 %)

TUKI-JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
3 013 989 (+670 %)

JULKINEN SEKTORI
3 013 989 (+670 %)
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Henkilövarmenteet
3 633 856 (+47 %)

Palvelinvarmenteet
117 050 (+6 %)

Palvelinvarmenteet
58 665(-2 %)

Henkilvarmenteet
93 854(-1 %)

MUUT TULOT
234 671

JULKINEN SEKTORI
234 671



Maksuttomat
55 801 500     

(+35 %)

3 964 402 (+15%)

Eräkäyttö
56 079 613(+ 29 %)

YRITYKSET
 3 964 402 (+9 %)

Eräkäyttö
76 141 560 

(+16 %)

VTJ

Maksulliset
3 964 402 (+9 %)
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62 342 047 
(+ 26 %)

Eräkäyttö
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(+3 %)
YRITYKSET
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Suorakäyttö
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(+22 %)

Suorakäyttö
935 370           
(+20%)
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593 377 (+30 %)
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481 060(+41 %)

Omien tietojen 
tarkistus
481 060 (+41%)

VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOVIRRAT 2018

JULKINEN 
SEKTORI

58 377 645 (+27 %)

 1 362 662  (- 29%)

JULKINEN 
SEKTORI
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(+26 %)

Suorakäyttö

21 197 637 (+17 %)

Suorakäyttö
31 390 455 

(+56 %)

Maistraatit
1 062 573 (+ 0,4 %)
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HENKILÖ-
TIEDOT

207 296 715 
(+15 %)

Maksulliset
73 102 340  

(+7 %)

Suorakäyttö
1 657 938 (+19 %)

Maksuttomat
57 014 983 (+29 %)

 1 362 662 (-29 %)

Kansalaiset, omat 
ilmoitukset sähköisesti

63 993 (+19,7%)

KANSALAISET JA 
MAISTRAATIT 

muutot, määrätyt 
Henkilötietomuu-
tokset, kiellot, ero 
usk.yhdyskunnasta 
1 126 566 (+1,5 %)

TIETOJEN YLLÄPITO

Eräkäyttö
24 411 045 

(+21 %)

Maksulliset   
77 799 498       

(+16 %)

Eräkäyttö

Eräkäyttö

Maksulliset

Maahanmuuttovirasto
Kansalaisuustiedot, ulkomaalaisten rekisteröinti, 

oleskeluluvat ja -oikeudet 122 915 (-2,5 %)

Seurakunnat
vihkimiset, nimenanto 59 768 (-4,8 %)

Verohallinto, ulkomaalaisten 
Rekisteröinti 20 272 (- 10,1 %)

Sosiaalilautakunnat, huoltosopimukset
23 357 (+5,1 %)

  Tuomioistuimet, Avioerot, huoltopäätök- 
    set, isyys- ja adoptiolapsitiedot 15 709 (+ 0,6 %)

Poliisi ja teleoperaattorit
Sähk.asiointitunnuksen aktivointi 229 923 (+22 %)

Maistraatit ja VRK
Rakennus- ja huoneistotiedot 59 377 (- 5,9 %)

Kiinteistötiedot 14 429 (- 11,4 %)

Kuntien rakennusvalvonta
rakennus- ja huoneistotiedot

877 730 (+ 2,6 %)

Maanmittauslaitos
Kiinteistötiedot

516 221 (- 14,4 %)

Osoitepalvelu
112 317 (-17 %)

Osoitepalvelu
112 317 (-17 %)


