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JOHDANTO 

Tietotilinpäätös on tarkoitettu ensisijaisesti Väestörekisterikeskuksen (VRK) johdolle toiminnan 
ja tietosuojan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen työkaluksi sekä sisäisen ja ulkoisen valvon-
nan ja viestinnän apuvälineeksi. Tietotilinpäätöksellä täytetään väestötietojärjestelmästä ja Vä-
estörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 60 §:n mukainen raportoin-
tivelvollisuus tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi tietotilinpäätös toimii VRK:n henkilökunnan apuna 
ja tukena, kun siinä on koottu virastossa käsiteltävät tiedot helposti saataville yhteen paikkaan.  

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 2017. Tarkastelun kohteena on myös henkilötietolain mukaisen hy-
vän tietojenkäsittelytavan ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen hyvän 
tiedonhallintotavan toteutuminen tietojen käsittelyssä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tulee so-
veltaa 25.5.2018 alkaen ja se asettaa uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle ja rekisteröidyn 
oikeuksien toteuttamiselle. Jatkossa ei enää riitä, että käsitellessään henkilötietoja organisaatio 
noudattaa lainsäädäntöä, vaan sen tulee aktiivisesti osoittaa toiminnan vaatimustenmukaisuus. 
Tietotilinpäätöksellä täytetään edellä kuvattu osoitusvelvollisuus nyt ja tulevaisuudessa. Tietoti-
linpäätöksessä kuvataan väestötietojärjestelmään (VTJ), varmennetietojärjestelmään ja hallin-
non yhteisiin sähköisen asioinnin tukipalveluihin (Suomi.fi-palveluihin) liittyviä tietovirtoja sekä 
kerrotaan mm. henkilötietojen käsittelyn ja tietojen käsittelyn seurannan ja valvonnan tilasta. Li-
säksi tarkastellaan kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten tarkastustehtävän toteutumista siltä 
osin kuin toimeenpanoa toteutetaan VRK:ssa. Tietotilinpäätöksessä tarkastellaan ja analysoidaan 
tietojen käsittelyn keskeisimpiä tunnuslukuja ja tunnistetaan VRK:n ydintoimintoihin liittyviä ke-
hittämistarpeita sekä raportoidaan tehdystä kehittämistyöstä.  

VTJ on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinai-
sesti asuvista ulkomaalaisista sekä tietoja rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. VRK yllä-
pitää ja kehittää VTJ:ää ja sen tietoja yhteistyössä maistraattien kanssa sekä tarjoaa VTJ:n tieto-
palveluja sekä hoitaa määrättyjä vaali- ja kansalaisaloitetehtäviä. VRK:n varmennepalveluissa luo-
daan ja myönnetään erilaisia sähköisiä henkilö-, organisaatio- ja palvelinvarmenteita. Varmen-
teen avulla varmennetaan varmenteen haltijan henkilöllisyys tai palvelun tarjoaja sekä varmen-
teeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys sähköisessä asioinnissa. VRK on 
tällä hetkellä Suomessa ainoa ns. laatuvarmentaja ja kaikki VRK:n myöntämät henkilövarmenteet 
ovat laatuvarmenteita.  

Tietotilinpäätöstä laadittaessa on otettu huomioon Tietosuojavaltuutetun antama ohjeistus tie-
totilinpäätöksen laatimisesta. 

1 Lainsäädäntö ja muu henkilötietojen käsittelyyn liittyvä ohjeistus 

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 toimintapolitiikka-ohjeilla, käytän-
nesäännöillä, käyttöehdoilla sekä muulla ohjeistuksella. Henkilötietolain 42 §:n mukaisilla käytän-
nesäännöillä osaltaan varmistetaan hyvän tietojenkäsittelytavan toteutumista. Niillä myös selkiy-
tetään ja ohjataan VTJ:n tietojen käsittelyä koskevien säännösten soveltamista ja tulkintaa.  
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VRK:ssa käytännesääntöjä on julkishallinnon ja liiketaloudellisen sektorin tietopalveluista, VTJ:n 
turvakielloista ja VTJ:n osoitepalvelusta. Käytännesääntöjä päivitetään EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen johdosta. 

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. VRK:ssa järjestetään uusille 
henkilöille tietoturva- ja tietosuojaperehdytystä sekä koko henkilöstölle säännöllistä koulutusta 
tietoturva- ja tietosuojatietoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. 

1.1 Uudistuva tietosuojalainsäädäntö 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Väestörekisterikeskus on 
valmistautunut tietosuoja-asetukseen lokakuusta 2016 alkaen, jolloin asetettiin tietosuoja-ase-
tuksen toimeenpanoprojekti. 

Projektin tehtävänä on ollut seurata kansallisen lainsäädännön kehitystä, sekä koordinoida ja to-
teuttaa ne tehtävät, joilla varmistetaan VRK:n toiminnan vaatimustenmukaisuus määräajassa. 
Käytännössä projektin toimesta on tehty laaja henkilötietovarantojen kartoitus ja tietosuoja-arvi-
ointi jokaiseen VRK:n palveluun ja tietojärjestelmään. Tietosuoja-arviointien perusteella on pys-
tytty tekemään tarvittavat muutokset prosesseihin ja sovelluksiin. 

Väestörekisterikeskus toteutti ensimmäisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojan vaikutus-
tenarvioinnin lokakuussa 2017, jonka kohteena oli väestötietojärjestelmä. Vaikutustenarvioinnin 
tuloksena saatiin varmuus siitä, että tietosuojaa tukevat ratkaisut ovat olleet oikeita ja toisaalta 
kehittämistoimenpiteet ovat oikeasuuntaisia ja tarpeellisia. Jatkossa Väestörekisterikeskuksessa 
tullaan toteuttamaan tietosuojan vaikutustenarviointia kiinteänä osana riskienhallintaa ja sovel-
luskehitystyötä. 

2 Väestötietojärjestelmä 

2.1 Tietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään 

Tässä kappaleessa esitetään tunnuslukuja siitä, miltä tahoilta ja kuinka paljon tietoa tulee väestö-
tietojärjestelmään. Kansalaisten suoraan VTJ:ään ilmoittamien tietojen osuus löytyy VTJ:n tieto-
virtakaaviosta, liitteestä 1.Sähköisesti tietoja ilmoittavat organisaatiot on esitetty taulukossa 1. 
Sähköisesti ilmoitettavien tietojen osuus vaihtelee runsaasti eri tietojen kohdalla, esimerkiksi lä-
hes kaikki syntymät on ilmoitettu VTJ:ään sähköisesti jo vuosia. Sähköisen ilmoittamisen osuus 
on taas edelleen matala esimerkiksi sukuaseman muutoksissa, joista vain 0,43 % tallentuu sähköi-
sesti tuomioistuimista VTJ:ään. 
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Henkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne 

 

Henkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne  

Ilmoittaja Ilmoitus-
laji 

Sähköi-
sesti il-
moitetut 
2017 

Kaikki 
tapah-
tumat 
2017** 

Sähköis-
ten  %-
osuus 
2017 

Sähköi-
sesti il-
moitetut 
2016 

Kaikki 
tapah-
tumat 
2016** 

Sähköis-
ten  %-
osuus 
2016 

Sähköi-
sesti il-
moitetut 
2015 

Kaikki ta-
pahtumat 
2015** 

Sähköis-
ten  %-
osuus 
2015 

Terveyden-
huollon 
toimintayk-
siköt  

syntymät 49 969 50 256 99,43 52 427 52 719 99,45 55 000 55 295 99,46 

kuolemat 10 887 55 162 19,74 7 419 55 273 13,42 2 335 54 142 4,31 

Sosiaalivi-
ranomaiset 

huollot 22 167 37 875 58,53 19 718 37 846 52,10 18 349 39 260 46,74 

huostaan-
otot 

0 3 084 0 0 2 940 0 0 2 976 0 

Seurakun-
nat 

vihkimiset 10 414 28 472 36,58 10 870 29 189 37,24 11 367 29 446 38,6 

lapsen tie-
tojen il-
moittami-
set 

33 800 50 198 67,33 36 879 53 433 69,02 39 248 55 490 70,73 

uskonnol-
lisen yh-
dyskun-
nan jäse-
nyysmuu-
tokset 

18 429 77 650 23,73 19 315 71 214 27,12 20 352 72 188 28,19 

Tuomiois-
tuimet 

avioerot 
ja huollot 

13 179 13 991 94,20 13 503 14 298 94,44 13 855 14 688 94,33 

sukuase-
man muu-
tokset 

97 22 562 0,43 93 23 610 0,39 86 24 243 0,35 

huollot 2 161 2 684 80,51 2 202 2 841 77,51 2 325 3 003 77,42 

adoptiot 161 412 39,08 161 366 43,99 170 451 37,69 

Maahan-
muuttovi-
rasto 

kansalai-
suudet 

12 265 17 343 70,72 9 053 14 518 62,36 8 072 13 603 60,13 

oleskelu-
luvat ja -
oikeudet 

98 485 98 676 99,81 19 435 92 668 20,97 76 585 78 381 97,71 

vailla koti-
kuntaa re-
kiste-
röidyt ul-
komaalai-
set 

15 244 52 
839* 

28,85 14 646 50 
055* 

29,26 8 964 44 674* 20,07 

Verohal-
linto 

vailla koti-
kuntaa re-
kiste-
röidyt ul-
komaalai-
set 

22 478 52 
839* 

42,54 20 422 50 
055* 

40,80 21 652 44 674* 48,47 

Poliisi oleskelu-
luvat ja -
oikeudet 

191 98 676 0,19 73 230 92668 79,02 1 796 78 381 2,29 

vailla koti-
kuntaa re-
kiste-
röidyt ul-
komaalai-
set 

0 52 
839* 

0,00 3 341 50 
055* 

6,67 3 189 44 674* 7,14 

Taulukko 1. Henkilötietojen sähköinen viranomaisten ilmoitusliikenne 2015 – 2017 * Vailla kotikuntaa 
rekisteröityjen ulkomaalaisten kokonaistallennusmäärä laskettu vain kertaalleen kaikkien tapahtumien 
kokonaismäärään** Sisältää myös VRK:n ja maistraattien ilmoitukset 
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Myös kunnat ilmoittavat rakennus- ja rakennushanketietoja väestötietojärjestelmään. Tämä voi 
tapahtua VTJ-ylläpitorajapinnan kautta, jolloin kunta voi ilmoittaa tiedot VTJ:ään tai tekemällä 
rekisterinpitäjäsopimuksen, jolloin kunta voi VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä itse ylläpitää kuntansa 
tietoja.  

Rakennus- ja rakennushanketietojen ylläpitomenetelmien käyttö kunnissa 

Menetelmä  2017 2016 2015 

Lomakkeella maistraatin tallennettavaksi toimitetut 5 6 9 

Eräajorekisteröinti 2 35 109 

Rakennustietojen ilmoituslupa (VTJ-ylläpitoraja-
pinta) 

244 221 159 

Rekisterinpitäjäsopimus (VTJ-ylläpitokäyttöliitymä) 60 51 40 

Yhteensä 311 317 317 

Taulukko 2. Kuntien käyttämät rakennus- ja rakennushanketietojen ylläpitomenetelmät 2015–2017 

 

Taulukko 3 kertoo miten rekisteröidyt ovat itse päivittäneet tietojaan VTJ:ään. Vuoden 2015 ai-
kana itse ilmoitettavaksi tiedoksi lisättiin ”Ero uskonnollisesta yhdyskunnasta”.  

Rekisteröityjen itse tekemät ilmoitukset VTJ:ään 

Tieto 2017 2016 2015 

Äidinkieli 833 763 770 

Ammatti 8 183 7 475                  48 
485 Asiointikieli 169 121 146 

Kutsumanimi 716 556 1 224 

Tietojen luovutuskiellot 22 797 16 933 20 740 

Sähköpostiosoite 15 312 13 770 23 974 

Ero uskonnollisesta yhdyskunnasta 3 698 2 424 583 

Yhteensä 51 708 42 042 95 922 

 Taulukko 3. VTJ:än rekisteröityjen tekemät ilmoitukset 2015 - 2017  
 

Muuttoilmoituksia otetaan vastaan VRK:n, maistraattien ja Posti Group Oyj:n yhteistyössä yllä-
pitämien menetelmien avulla. Yhteisellä muuttoilmoitus- ja osoitteenmuutospalvelulla kerätään 
tietoja sekä VTJ:ään että Posti Group Oyj:n osoitetietojärjestelmään. Muuttoilmoitusten määrät 
ilmoituskanavittain käyvät ilmi taulukosta 4.  

Taulukko 4. VTJ:ään rekisteröidyt muuttoilmoitukset 2015 - 2017 

VTJ:ään rekisteröidyt muuttoilmoitukset 

 2017 ilmoi-
tukset yht. 

%-
osuus 

2016 ilmoi-
tukset yht. 

%-
osuus 

2015 ilmoi-
tukset yht. 

%-
osuus 

Internet 540 238 77 506 288 72 480 254 69  

Puhelin  9 149 1 26 924 4 42 146 6 

Lomake, skannattu 95 784 14 100 345 14 108 459 16 

Lomake, manuaalisesti tal-
lennettu 

58 116 8 67 927 10 62 867 9 

Yhteensä 703 287 100 701 484 100 693 726 100 
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2.2  Väestötietojärjestelmän ja varmennetietojärjestelmän palvelut ja tietojen luovutus 

VTJ:stä luovutetaan tietoja suorakäyttöpalvelujen, eräkäyttöpalvelujen ja kansalaispalvelujen 
avulla. Alla olevissa kaavioissa yksilöidään eri palvelut ja niistä käyvät ilmi vuosittain luovutettujen 
tietoyksiköiden määrät sekä muutostrendit. Erityisen huomionarvoista on se, että VTJrajapinnan 
käyttö, eli mahdollisuus hakea VTJ-tietoja asiakkaan omaan sovellukseen, on julkishallinnossakin 
yleistymässä toivotulla tavalla.  

 
Kaavio 1. Suorakäyttöisten tietopalvelujen kautta luovutettujen VTJ:n tietojen kappalemäärät    

Kaavio 2. Eräkäyttöisten tietopalvelujen kautta luovutettujen VTJ:n tietojen kappalemäärät 2010 – 2017  
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Kansalaispalveluita on ovat nimipalvelussa ja osoitepalvelupuhelin. Nimipalvelussa annetaan tie-
toja erikseen etu- ja sukunimien lukumääristä. Osoitepalvelupuhelimessa luovutetaan henkilöi-
den osoitetietoja yksittäiseen kansalaiskäyttöön. Tietojen luovutuksen edellytyksenä osoitepal-
velussa on henkilön yksiselitteinen tunnistaminen. Alle 15-vuotiaiden, osoitepalvelukiellon teh-
neiden ja turvakiellon omaavien henkilöiden tietoja ei palveluissa luovuteta. Kaaviosta 3 käy ilmi 
Osoitepalvelupuhelimen ja Osoitepalvelu.net-palvelun kautta luovutettujen tietojen määrät. 
Osoitepalvelu.net-palvelu lakkautettiin maaliskuussa 2017. 

Kaavio 3. Osoitepalvelupuhelimessa ja Osoitepalvelut.net-palvelussa luovutettujen VTJ:n tietojen kappa-
lemäärät 2010 – 2017. 

Kaaviosta 4 on nähtävissä, että suurin osa VTJ:n tietojen maksullisesta käytöstä jakautuu muuta-
malle asiakasryhmälle Yli puolet VTJ:n tietopalveluiden maksullisen toiminnan tuloista tulee luo-
tonmyöntöasiakasryhmältä, käytännössä kahden suuren toimijan kautta. 

 
Kaavio 4. VTJ:n maksullisten tietojen käyttö asiakasryhmittäin vuonna 2017 

VM:n hallinnonala 
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Kaaviossa 5 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 Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalaa (9.8 milj kappaletta). MML:lle mennyt isoja koko maata koskevia raken-
nusaineistoja. Yhteensä maksuttomasti luovutettujen VTJ:n tietojen määrä vuonna 2017 on ollut 
69.7 milj. kappaletta 

 

Kaavio 5. VTJ:n tietojen maksuton käyttö asiakasryhmittäin vuonna 2017 

Varmennepalvelut koostuvat viidestä palvelutyypistä ja kaaviosta 6 on nähtävissä, että julkisoi-
keudellisten biovarmenteiden (passit) kysyntä on selkeästi suurinta. Terveydenhuollon varmen-
teiden kysynnän notkahdus johtuu siitä, että vuonna 2016 vanhentuivat vuonna 2011 myönnetyt 
varmenteet, jonka vuoksi kysyntä nousi.  
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Kaavio 6. Varmennepalveluiden kysyntä 2010-2017 

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 2017 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 5. VRK:n asiakasmäärät 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

VRK:n asiakasmäärät 

  uusia 2017 Voimassa yhteensä 

Asiakasorganisaatioita 1517 5227 

Sähköisen asioinnin tilejä SAHA-verk-
koasioinnissa 

2265 2265 
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2.3  Väestötietojärjestelmän tietojen luovutusten palvelukohtaiset asiakasmäärät 

VTJ:n tietojen luovutus perustuu asiakkaille myönnettäviin tietolupiin, jotka ovat hallintopäätök-
siä. Tietoluvat ja niihin liittyvät tilaukset asiakasmäärinen on tilastoitu taulukossa 6 palvelutyyp-
pikohtaisesti. Taulukossa on ilmoitettu vuonna 2017 myönnettyjen lupien määrä ja vuoden 2017 
lopussa voimassaolleiden lupien määrä yhteensä.  

Tietolupien osalta on vuonna 2017 siirrytty uuteen, SAHA-järjestelmän työjonoja mukailevaan ra-
portointimalliin, josta voidaan aikaisemmasta poiketen erottaa asiakasorganisaatioiden määrät 
lupatyypeittäin sekä vuoden aikana myönnetyt luvat ja voimassa olleet luvat toisistaan. Yhteis-
työkumppanien hakemien lupien määrä on pudonnut merkittävästi (YTK-prosessit), 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 jokai-
selle kolmelle kumppanille samansisältöinen lupa erikseen. 

Taulukko 6.  Tietolupien lukumäärät 2017 

Asioiden keskimääräiset käsittelyajat on kuvattu alla olevassa taulukossa. Kaavion alareunassa 
asiatyypin nimen perässä on kerrottu asiankäsittelyn palvelulupaus tunteina. Sininen palkki kuvaa 
asiatyypin käsittelyaikojen keskiarvoa ja punainen viiva kaikkien VÄP-yksikön käsittelyaikojen 
keskiarvoa. Raamilupatilausten muita korkeampi käsittelyaika selittyy pääosin sillä, että asian kä-
sittely ei etene VRK:ssa ennen kuin loppuasiakas on antanut lupaehtoja koskevan kuittauksen, 
jossa on ollut suuria viiveitä. 

  

Väestörekisterikeskuksen tietolupien lukumäärät Väestötietopalvelut-yksikössä 

Asiatyyppi Myönnetty 2017 Voimassa yhteensä Asiakkaita yhteensä 

YTK jatkuvat poiminta ja päivitys-
luvat 

47 669 535 

YTK poiminnan ja päivityksen ker-
taluvat 

303 303 254 

YTK jatkuvien lupien tilaukset 1291 1291 298 

Raamiluvan tilaus 296 2309 2013 

JH jatkuvat poimintaluvat 83 759 419 

JH kertapoimintaluvat 166 166 83 

JH poiminnan tai päivityksen tilaus 143 143 59 

Muutostietopalvelu 63 257 362 

Rakennustietojen rekisterinpitäjä-
sopimus 

35 611 310 

VTJ-rajapinta 17 167 168 

VTJkysely 44 557 1328 

VTJkyselyn vastuukäyttäjähake-
mus 

227 1286 1077 



 TIETOTILINPÄÄTÖS VRK/3569/2018 14 (35) 

   
   

  

 11.5.2018   
 
 

 

  
Kaavio 7. Lupahakemusten käsittelyaikojen keskiarvo 2017 

Taulukossa 7 kuvataan tietolupien perusteella myönnettävien käyttöoikeusroolien määrää. Yri-
tyksistä huolimatta erilaisten käyttöoikeusroolien määrän kasvua ei ole pystytty estämään, vaan 
vakioitujen toimialakohtaisen roolien sijaan myönnetään edelleen asiakaskohtaisia rooleja. Tämä 
kasvattaa roolien määrää jatkuvasti ja tekee niiden hallitsemisesta vaikeaa 

Käyttöoikeusroolien määrä 

 2017 2016 2015 

VTJkysely suorakysely, sis. Poiju 712 687 671 

VTJ-rajapinta 165 150 120 

Yhteensä 877 837 791 

Taulukko 7. VTJkysely-palvelun käyttöoikeusroolien määrä 2015 – 2017 

Taulukossa 8 kuvataan niiden asiakkaiden määrä, joilla on oikeus saada tietoturvakiellosta tai tur-
vakiellon alaisia tietoja. Eräkäyttöisten tietopalveluiden asiakkaiden raportoinnissa on tapahtu-
nut laskentaperusteen muutos. Todellista eroavaisuutta ei vuoteen 2015 ole.  

Asiakkaat, joilla oikeus saada tieto tietoturvakiellosta tai turvakiellon alaisia tietoja 

 2017 2016 2015 

VTJkysely-asiakkaiden määrä, jotka ovat saaneet sekä tiedon turva-
kiellosta että turvakiellon alaiset tiedot 

25 23 29 

VTJ-rajapinta-asiakkaiden määrä, jotka ovat saaneet sekä tiedon 
turvakiellosta että turvakiellon alaiset tiedot 

16 15 14 

VTJ-rajapinta-asiakkaiden määrä, jotka ovat saaneet vain tiedon 
turvakiellon olemassa olosta 

24 17 13 

Eräkäyttöisten tietopalveluiden asiakkaiden määrä, jotka ovat saa-
neet sekä tiedon turvakiellosta että turvakiellon alaiset tiedot 

20** 15** 23 

Eräkäyttöisten tietopalveluiden asiakkaiden määrä, jotka ovat saa-
neet vain tiedon turvakiellon olemassa olosta 

28** 28** 5 

Taulukko 8. Asiakkaat, joilla on oikeus saada tieto tietoturvakiellosta ja/tai turvakiellon alaisia tietoja 2014 
– 2016. Näitä tietoja on oikeus saada vain rajatulla joukolla viranomaisia. 
* Lukuja päivitetty lisäämällä mukaan Kunta2000 soson tieto turvakiellosta  
**Laskentaperusteet muuttuneet vuodesta 2015.  
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2.4 Kansalaisen tietojenluovutuskielto-oikeuden ja tietojen tarkastusoikeuden toteutuminen  

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 tallettaa 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.  

 
Kaavio 8. VTJ:n tietojen luovutuskieltojen määrät 2013 – 2017 *Tiedot ovat lokakuun 2017 alusta alkaen. 

 Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja 
 henkilörekisteriin on tallennettu. VTJ:n tietojen tarkastus tapahtuu joko VRK:n verkkopalvelussa 
 (Tarkasta tietosi- palvelu) tai henkilökohtaisesti maistraatissa. Lisäksi omat tiedot on voinut tar-
kistaa v. 2015 lopusta alkaen suomi.fi-palvelunäkymien kautta. Järjestelmien lokitiedot eivät 
kuulu omien tietojen tarkastusoikeuden piiriin. 

Omien tietojen katselumäärät  
 

2017 2016 2015 

Omien tietojen tarkastus Suomi.fi-palvelusta 30 956 6758 488* 

Omien tietojen tarkastus** 271 277 
 

215 830 279 713 

Taulukko 9. Omien tietojen tarkastus verkkopalveluissa ja maistraateissa *Palvelu otettiin käyttöön loppu-
vuodesta 2015 **luku sisältää sekä OTT-palvelussa tehdyt tarkastukset, että maistraateissa tehdyt tarkas-
tukset 
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2.5 Varmennetapahtumien määrät ja sähköisen identiteetin oikeellisuus 

Taulukossa 10 kuvataan myönnettyjen varmenteiden määrät.  

Myönnettyjen varmenteiden määrät 

  
  

  
2017 

  
2016 

  
2015 

Kaikkiaan myön-
netty 

kpl kpl  kpl  kpl  

Kansalaisvarmenteet poliisin myöntämällä hen-
kilökortilla 

582972 301770 273 288 884 742 

Organisaatiovarmenteet 50240 48818 66 392 165 450 

Palveluvarmenteet  678 690 605 1 973 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilös-
tön varmenteet 

124364 107754 40 844 272 962 

Terveydenhuollon palveluvarmenteet 400 587 240 1 227 

Tilapäisvarmenteet 11500 

* 

11691 12 605 35 796 

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tilapäis-
varmenteet 

11000 

* 

7066 5 680 23 746 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakirjojen biomet-
riatietojen allekirjoitusvarmenteet 

27 27 14 68 
 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakirjojen sormen-
jälkien suojauksessa käytettävät varmenteet 
CVCA 

0 0 2 2 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakirjojen sormen-
jälkien suojauksessa käytettävät varmenteet 
DVCA 

6 6 6 18 

Oleskelulupa- ja matkustusasiakirjojen sormen-
jälkien suojauksessa käytettävät varmenteet IS 

125 105 108 338 

Taulukko 10. Myönnetyt varmenteet (CA) 2015 – 2017 
 

Alla oleva taulukko kuvaa Digitaaliset palvelut-yksikön käsittelemien sopimus- ja varmenneasi-
oiden lukumääriä 2017 ja niiden kokonaismäärää. 

Väestörekisterikeskuksen sopimus- ja varmenneasioiden lukumäärät DIPA-yksikössä 

Asiatyyppi Myönnetty 2017 Voimassa yhteensä 
Asiakkaita yh-

teensä 

Toimikorttisopimus 213 3437 633 

Rekisteröijähakemus 128 3445 69** 

Testikorttihakemus 145 * 86** 

Toimikorttihakemuksen valtuutus 47 * 16** 

Palvelinvarmennehakemus 702 13781 (joista testivar-
menteita 10835)  

340** 

 Taulukko 11. Sopimus- ja varmenneasioiden lukumäärät 2017 
* Tietoa yhteislukumäärästä ei saatavilla  
** Lukumäärä koskee vain sähköisen asiointijärjestelmän kautta tehtyjä asiointeja 
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Taulukosta 12 käy ilmi, että henkilöille myönnettyjen varmenteiden ja niissä olevien sähköisten 
identiteettien oikeellisuus on ollut erinomainen koko tarkastelujakson. 

Sähköinen identiteetti    

 2017 2016 2015 

Oikeellisuus % 100 100 100 

 Taulukko 12. Sähköisen identiteetin oikeellisuus 2015 – 2017 

 

Asioiden keskimääräiset käsittelyajat on kuvattu alla olevassa taulukossa. Sininen palkki kuvaa 
asiatyypin käsittelyaikojen keskiarvoa ja punainen viiva kaikkien väestötietopalvelut-yksikön 
käsittelyaikojen keskiarvoa.  

Kaavio 9. Käsittelyajat 2017 

 

3 Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut (Suomi.fi- palvelut) 

3.1 Suomi.fi-palveluiden toteutus 

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Heinäkuun 
alussa ajettiin vanha Suomi.fi alas, ja Suomi.fi-verkko-osoitteesta pudotettiin beta-sana pois. 
Suomi.fi oli siis korvannut aiemman kansalaisille suunnatun Suomi.fi-portaalin sekä viranomaisille 
palveluja koonneen Suomi.fin Työhuone-sivuston. Suomi.fin yritysosio jatkoi kuitenkin betaver-
siona vuoden loppuun asti. Suomi.fi-verkkopalvelun kehittäminen jatkui, ja loppuvuoden aikana 
parannettiin mm. hakupalvelua olennaisesti. Suomi.fi-palveluiden osalta toteutettiin syksyllä 
myös mittava markkinointikampanja. Syksyllä perustettiin Suomi.fi-käyttäjäyhteisö, johon osal-
listui n. 250 henkeä kommentoiden ja keskustellen uudesta Suomi.fistä. Näistä palautteista ke-
rättiin jatkokehittämisideoita. 

Lokakuussa kaikki kunnat olivat liittyneet Suomi.fi-palvelutietovarantoon ja noin puolet kunnista 
oli julkaissut palveluitaan. Joulukuun lopussa palvelutietovarannossa oli n. 30 000 palvelua ja n. 
124 000 asiointikanavaa. Palveluja oli julkaissut yhteensä 539 organisaatiota. 
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Keväällä mitattiin Suomi.fi-tunnettuutta kuluttajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajakysely to-
teutettiin uudelleen syksyllä markkinointikampanjan loppuvaiheessa. Suomi.fin tunnettuus kulut-
tajien keskuudessa keväällä 2017 oli 34 % ja syksyllä 44 %. 

Elokuussa julkaistiin valtuusrekisteri, jonka avulla pystyy valtuuttamaan toisen henkilön tai yrityk-
sen hoitamaan omia tai yrityksen asioita. Kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet 
kasvavat sitä mukaa, kun eri asiointipalvelut ottavat Suomi.fi-valtuudet käyttöön. Vuoden lop-
puun mennessä Suomi.fi-valtuudet oli otettu käyttöön 37 organisaatiossa (18 asiointipalvelussa).  

Vetuma-tunnistuspalvelun ja Tunnistus.fin toiminnan päättyessä vuoden 2017 lopussa, vuoden 
2017 aikana viimeisetkin julkishallinnon organisaatiot siirtyivät käyttämään Suomi.fi-tunnistusta. 
Vuoden 2017 loppuun mennessä Suomi.fi-tunnistus oli käytössä 530 asiakasorganisaatiossa, kun 
vuoden 2017 tammikuussa se oli käytössä 46 organisaatiossa. Tunnistamistapahtumien määrä on 
kasvanut vuodesta 2016 (n. 4 miljoonaa tapahtumaa) huomattavasti, kuten taulukosta 15 voi ha-
vaita. Kaaviossa 10 on eritelty tunnistamistapahtumien määrät kuukausittain tarkasteluvuonna. 

Kaavio 10. Tunnistamistapahtumien määrä 2017.  

Suomi.fi-palvelujen käytön laajentumisen myötä ja sitä tukemaan on rakennettu vuonna 2017 
sähköisen asioinnin itsepalveluportaalia, Suomi.fi-palveluhallintaa. Palveluhallinta tarjoaa 
Suomi.fi-palvelujen asiakasorganisaatioille läpinäkyvyyttä omien palvelujen käyttöönottoon ja 
tekniseen hallintaan itsepalveluna. Ensimmäiset Suomi.fi-palvelut jotka ovat käyttöönotettavissa 
ja hallittavissa Palveluhallinnan avulla ovat Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-palvelutietovaranto sekä 
Suomi.fi-verkkopalvelun sisällönhallintasovellus (SIHA). 

Suomi.fi-palveluväylän osalta jatkettiin asiakasorganisaatioiden käyttöönottoja. Vuoden 2017 lo-
pussa Suomi.fi-palveluväylä oli käytössä 77 organisaatiossa, kun vuoden 2017 tammikuussa se oli 
käytössä 31 organisaatiossa. Julkaistujen palveluiden määrä kasvoi samalla 43 kappaleesta 92 
kappaleeseen. 
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 Suomi.fi-viestit -palvelun keskeisin kehityskohde oli korvata Valtorin Kansalaisen Asiointitili ja 
 siirtää uuden palvelun kehittäminen sekä ylläpito Valtorilta VRK:lle. Loppuvuonna Viestit -palve
 lun osalta alettiin tekemään laajennusta sähköisten viestien välittämisestä kirjeenä kansalaisille, 
 jotka eivät ole ottaneet viestit-palvelua käyttöön. Tulevissa tietotilinpäätöksissä tullaan 
 seuraamaan myös viestit-palvelun volyymeja. Viestit-palvelu on helppo ja tietoturvallinen tapa 
 asioida viranomaisten kanssa.  
 
 

3.2 Suomi.fi-palveluiden tunnusluvut 

 
Vuosi 2017 oli Suomi.fi-palvelujen laajentumisten vuosi.  

Suomi.fi-palveluväylän tuotantoympäristön käyttö 

 
2017 2016 2015 Lisätiedot 

Liittyneet organisaatiot 77 28 3 Julkiset ja yksityiset palveluväylän tuotantoympäris-
töön liittyneet organisaatiot 

Liitetyt palvelut 92 35 5 Palveluväylään liitetyt tietolähteet ja tietoja hyödyntä-
vät palvelut. Kaikki löytyvät myös liityntäkatalogista. 

Taulukko 13. Palveluväylän tuotantoympäristön liitynnät 18.11 – 31.12.2015 ja 2016 - 2017 

 
Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö   

2017 2016 2015 Lisätiedot 

Palvelun kävijämäärä 919 780 n. 38 000 n. 2000 Palvelu avattiin tuotantokäyttöön 
1.7.2017. Luku sisältää uniikit kävijät. 

Kirjautuneiden määrä n. 150 000 n. 10 000 743 Palveluun tunnistautuneet käyttäjät. 
Luku sisältää uniikit kävijät. 

Asiakkuustietojen haut n. 100 000 n. 11 000 912 Luku sisältää asiakkuustietojen haku-
kerrat yhteensä eri rekistereistä. 
Sama henkilö on voinut hakea omia 
tietojaan useammankin kerran, koska 
niitä ei erotella luvuissa. 

Julkaistujen palveluiden 
lukumäärä Suomi.fi-
palvelutietovarannossa 

31 917 229 ei mitattu Kaikki julkaistut palvelut joilla on 
tuottaja ja vähintään yksi palveluka-
nava. 

Taulukko 14. Suomi.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärät 15.12 -31.12.2015 ja 2016 – 2017  

Suomi.fi-tunnistuspalvelun käyttö 
 

2017 2016 2015 

Rekisteröityjen asiointipalveluiden lukumäärä  530 55 1 

Tapahtumamäärä 57 006 841 (* 4 062 819 875 

Varmennekortti** 387 511 5 572 38 

TUPAS 52 659 328 52 659 328 592 

Mobiilivarmenne 1 590 604 1 590 604 245 

Taulukko 15. Suomi.fi-tunnistuksen käyttömäärät 15.12 -31.12.2015 ja 2016 - 2017 
*Tunnistustapahtumat yhteensä. Sisältää alla mainittujen lisäksi Katso OTP ja Katso PWD:n. 
**Aiemmin kansalaisvarmenne, mutta vuoden 2017 alkupuolelta alkaen tunnistaminen onnistui myös  
organisaatiovarmenteella, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenteella sekä ns.  
virkakorteilla (poliisi ja tulli) 
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Taulukko 16. Suomi.fi-valtuuksien käyttömäärät 2016 - 2017  

4 Kansalaisaloitteiden tarkastuspyynnöt 

VRK:n tehtävänä on kansallisten ja EU:n kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten oikeellisuuden 
tarkastaminen. Taulukosta 17 käy ilmi tarkastuspyyntöjen ja kannatusilmoitusten määrä. Toimi-
tettujen kannatusilmoitusten tietojen oikeellisuus on ollut korkealla tasolla. 

Suomalaisten kansalaisaloitteiden tarkastuspyynnöt ja kannatusilmoitusmäärät  
2017 2016 2015 

Kansalliset kansalaisaloitteiden tarkastuspyynnöt 

Tarkastuspyyntöjä 4 
59600 

214891 

4 5 

Sähköisiä kannatusilmoituksia 59 600 149 840 205 836 

Paperisia kannatusilmoituksia 214 891 101 185 145 479 

Euroopan unionin kansalaisaloitteiden tarkastuspyynnöt 

Tarkastuspyyntöjä 2 0 0 

Sähköisiä kannatusilmoituksia 1415 0 0 

Paperisia kannatusilmoituksia 14920 0 0 

Taulukko 17. Suomalaisten EU:n kansalaisaloitteiden tarkastuspyynnöt ja kannatusilmoitusmäärät 2015 – 
2017  

5 Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

5.1 Väestötietojärjestelmän tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

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 pyy-
täjälle ei pääsääntöisesti toimiteta koko listausta lokeista, vaan siitä laaditaan tarpeenmukainen 
yhteenveto. Jos lokitietoja ei voida esim. rikostutkinnasta johtuen pyytäjälle luovuttaa, on henki-
löllä mahdollisuus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkistamaan hänen henkilötietojensa käsittelyn 
lainmukaisuus. Mikäli lokiseurannan tai muun VRK:n tietojen käsittelyn valvonnan perusteella to-
detaan, että tietoja on käsitelty lainsäädännön tai lupaehtojen vastaisesti, arvioidaan rikkeen va-
kavuus ja määrätään seuraamuksia. 

 

 

Suomi.fi-valtuuksien käyttö 
 

2017 
 

2016 Lisätiedot 

Rekisteröityjen asiointipal-
veluiden lukumäärä 

18 
5 
 

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävien asiointi-
palvelujen lukumäärä 

Käyttövolyymi 1 272 390 
n. 145 000 

 

Suomi.fi-valtuuksiin kohdistuva käyttövo-
lyymi 9-12/2016 
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Vuoden aikana kertyneiden lokitietojen määrä 
 

2017 2016 2015 

  riviä riviä riviä 

Hallintakäyttöloki* 488 325 424 046**** 
 

388 
552 VTJkyselyn loki* 103 353 726 44 116 953 35 107 
399   Poiju-poimintojen loki (kyselyjen määrä) */**/***   14 872 16 478 18 292 

Ylläpidon hakuloki* 4 298 768 4 274 847 4 293 
392 Ylläpidon muutosloki* 4 790 886 2 958 355* 3 413 
143 Taulukko 18. Vuoden aikana kertyneiden lokitietojen määrä  

* Tietoja käytetään myös virheselvittelyihin, joita tehdään vuosittain joitain kymmeniä  
** Tieto raportoidaan ensimmäisen kerran tässä tietotilinpäätöksessä / 
*** Luku sisältyy VTJkyselyn lokiin, koska on VTJkysely-palvelun alipalvelu /****Tunnustensiirtopalvelun 
lokitus on mennyt tuotantoon maaliskuussa 2016, joten alkuvuoden osuus puuttuu luvusta. 

Tehdyt lokiselvitykset, lokirekisteritietojen luovuttaminen ja lokiselvityksissä havaitut  
väärinkäytökset  

2017 2016 2015 

Diarioidut lokiselvitykset 40 41 41 

Muut selvitykset 3 1 2 

Väärinkäytösten lukumäärä 14 3 2 

Taulukko 19. Tehdyt lokiselvitykset, lokirekisteritietojen luovuttaminen ja lokiselvityksissä havaitut väärin-
käytökset 2015 – 2017 

 

VRK valvoo tietopalvelujen laatua mm. seuraamalla taulukoissa 20 ja 21 kuvattujen virhetilantei-
den määriä. Poikkeamatapaukset on käsitelty yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa ja 
sovittu tarvittavista toimenpiteistä sekä sopimuksenmukaisista seuraamuksista.  

Liiketaloudellisen sektorin tietopalveluiden poikkeamat  
 

2017 2016 2015 

Osoitelähdevirhe (osoitelähde puuttuu / virheellinen osoitelähde) 22 17 16 

Tietopalvelutoimituksessa virhe 0 2 10 

Poimittujen tietojen luvaton uudelleenkäyttö 8 12 6 

Poimintaperusteisiin viittaaminen* 10 7 12 

Tulostus-/postitusyritysvirhe 0 0 0 

Tuhoamisilmoitusvirhe** 6 37 240 

Kontrollilähetysvirhe*** 27 56 239 

Taulukko 20. Liiketaloudellisen sektorin tietopalveluiden poikkeamat 2015– 2017.    
* 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 
 

2017 2016 2015 

Virheellinen toimitus 2 1 28* 

Taulukko 21. Julkishallinnon päivityspalvelun poikkeamat 2015 - 2017  
*Raportointitapa muuttunut. 
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 Väestötietojärjestelmän lokirekisterin tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

Tiedot VTJ:n käyttäjärekisterin ja lokirekisterin tietojen käsittelystä tallennetaan tapahtumatie-
dostoon. VRK voi käyttää tapahtumatietoja vain käyttäjärekisterin ja lokirekisterin tietojen käsit-
telyn sisäiseen seurantaan ja valvontaan. Vuonna 2017 ei tullut esiin epäilyjä VTJ:n käyttäjärekis-
terin tai lokirekisterin tietojen väärinkäytöksistä, joten varsinaisille tapahtumatiedostoon kohdis-
tuville selvityksille ei ole ollut perusteita. 

5.2 Varmenteisiin liittyvien tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

Varmenteen myöntämistä seurataan kumppanien toiminnan sekä erityisen sähköisen tietokan-
nan avulla. Varmenteen myöntämistä koordinoidaan keskitetysti. Eri vastuualueiden sekä sidos-
ryhmien asiantuntijoita ohjeistetaan käsittelemään tietoja mahdollisimman yhdenmukaisesti. 
Varmenteiden hakemiseen liittyvä rekisteri on osa varmentajan rekisteriä, jossa on mm. julkisen 
hakemiston ja sulkulistojen tiedot. Ko. rekisterin tiedot poistetaan säännönmukaisesti, kun niitä 
ei enää ole enää tarpeen säilyttää. Rekisteröijätoimipisteet säilyttävät varmennehakemusten al-
lekirjoituskappaleet 5 vuotta varmenteen voimassaolon päättymisestä lukien.  

VRK toteuttaa varmennetietojärjestelmien seurantaa ja valvontaa yhteistyössä ko. järjestelmien 
sopimustoimittajan kanssa. Sopimustoimittaja huolehtii kuukausittain käyttöpalvelun käytettä-
vyysraportoinnista ja palveluun liittyvästä lokiseurannasta, tilastoinnista ja muusta raportoin-
nista. Raportteja, tilastoja ja lokitietoja käytetään mm. palvelun laadun ja sopimustoimittajien 
palvelutason seurannassa. Palvelutasopoikkeamat liittyvät tavallisimmin toimitusaikoihin ja pal-
velun käytettävyyteen. VRK:lla on pääsy osaan CA-järjestelmän lokitietoihin rinnastettavista ta-
pahtumatiedoista ja näitä tietoja hyödynnetään erilaisissa virheselvittelyissä. Lisäksi saadaan CA-
järjestelmän käytettävyyteen liittyviä hälytystietoja. Valvonnassa ei havaittu varmennetietojär-
jestelmän tietojen väärinkäytöksiä vuonna 2017. 

5.3 Ylläpitotapahtumien seuranta ja valvonta 

Tietojen ylläpidon osalta tietosuojasta huolehditaan keräämällä ylläpitotapahtumista lokia. Yllä-
pitolokia kerätään suorakäyttöisen manuaalisen ylläpidon osalta käyttäjätasolla ja sähköisen il-
moittamisen osalta organisaatiotasolla. Tietojen ylläpitoa valvotaan mm. osana VTJ:n lokiselvi-
tysprosessia. Tietojen ylläpidossa ei havaittu väärinkäytöksiä vuonna 2017. 

5.4 Suomi.fi- palveluiden seuranta ja valvonta 

Osana kansallista palveluarkkitehtuuria toteutettavien palvelukokonaisuuksien jatkuvan ylläpi-
don sekä seurannan ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit luodaan hankkeiden toi-
meenpanon yhteydessä osana palveluiden tuotteistamista. Lähtökohtaisesti palveluiden seuran-
nan, valvonnan ja raportoinnin perustana on VRK:ssa käytössä oleva ohjeistus ja käytänteet.  

 
5.5 Muu tietojen käsittelyn sisäinen seuranta ja valvonta  

VRK seuraa ja valvoo omaa toimintaansa lisäksi mm. sisäisten ja ulkoisten tietoturva- ja laatuau-
ditointien, säännöllisten tietoturvaraporttien ja sisäisen valvonnan arviointien avulla.  
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VRK:lla on voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Sertifikaatti päätettiin tarkastelu-
vuonna laajentaa kattamaan vuodesta 2018 alkaen myös Suomi.fi-palvelut.  Auditoinnissa ei to-
dettu poikkeamia. Lisäksi tarkasteluvuonna toteutettiin myös useita muita toiminnan auditoin-
teja.  
 
VRK arvioi jatkuvasti tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä riskejä, jotka raportoidaan joh-
dolle säännöllisesti. Riskienhallinnan sekä tietoturva- ja tietosuojapoikkeamienhallinnan osalta 
on käytössä keskitetty hallinta- ja raportointijärjestelmä. Järjestelmän kehittämisen myötä pys-
tytään saamaan ja raportoimaan pidemmän aikavälin trenditietoa. Järjestelmää tullaan jatkossa 
hyödyntämään myös tietosuojaa koskevissa vaikutustenarvioinneissa. Järjestelmän käyttöön-
oton myötä tietoturva- ja tietosuojapoikkeamat ovat helpommin koostettavissa ja raportoita-
vissa.  Vuonna 2017 ilmoitettiin yhteensä 56 tietoturvapoikkeamaa, joista valtaosa oli lieviä. Va-
kavin poikkeama oli 5.6 Katso-palveluun kohdistunut palvelunestohyökkäys, jonka seurauksena 
palvelun käyttö estyi tai hidastui merkittävästi noin kahden tunnin ajaksi.  

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

 
5.6 Tietojen käsittelyn ulkopuolinen viranomaisseuranta 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 Viestintävirasto valvo-
vat VRK:n toimintaa. Tarkasteluvuonna VRK:lle ei ole tullut selvityspyyntöjä valtioneuvoston oi-
keuskanslerilta. Eduskunnan oikeusasiamieheltä on tullut kolme selvityspyyntöä vuonna 2017. 
VRK on antanut Eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2017 lausunnon muuttoilmoitusten vas-
taanottamista koskevassa asiassa.  

6 Tietojärjestelmien käyttövaltuudet 

6.1 Väestörekisterikeskuksen käyttöoikeudet 

 
VRK:n henkilöstöllä on käyttöoikeuksia VTJ:än ja varmennetietojärjestelmään tässä kappaleessa 
kerrotulla tavalla.  
 
Taulukossa 22 kuvataan VRK:n henkilöstöllä olevat käyttöoikeudet varmennetietojärjestelmään. 
Taulukossa 23 taas näkyy VRK:n henkilöstöllä olevien VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon ja Poijun käyttö-
oikeuksien kokonaismäärä sekä keskeisten käyttöoikeusroolien esiintymien määrät.  
 
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 24.  
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VRK:n varmennetietojärjestelmän käyttöoikeudet 
 

2017 2016 2015 

Käyttöoikeuksia 10 12 32 

Taulukko 22. VRK:n varmennetietojärjestelmän pääkäyttäjien käyttöoikeudet 2015 – 2017  
 

VRK:n VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon  ja Poijun käyttöoikeudet  
 

2017 2016 2015 

VRK:n sisäisten käyttäjien yhteislukumäärä 61 58 48 

Teknisen pääkäyttäjän oikeuksia 7 6 9 

Käyttäjänhallinnan pääkäyttäjän oikeuksia 4 3 12 

Käyttäjähallinnan pääkäyttäjä, oikeus antaa turvakielto-oikeuksia 1 1 - 

Tuotepäällikön oikeuksia* 4 4 3 

Asiakasvastaavan oikeuksia* 7 2 8 

Asiakasvastaava, oikeus antaa turvakielto-oikeuksia 3 3 - 

Ylläpidon pääkäyttäjän oikeuksia 5 4 5 

Vastuukäyttäjäoikeuksia 4 2 2 

VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 25 21 30 

Poimintakäyttöoikeuksia 31 32 25 

Käyttäjiä, joilla on oikeus saada turvakiellon alaisia tietoja                 
  

12 11 15 

Kyselykäyttöoikeudet 55 48 - 

Taulukko 23. VRK:n VTJkyselyn, VTJ-ylläpidon ja Poijun käyttöoikeudet 2015 – 2017  
 

VRK:n VTJ:n tietokantojen ja lokitietojen käyttöoikeudet  
 

2017 2016 2015 

VTJ-perustietokanta 24 26 50 
VTJkyselyn SQL-kanta (testikanta ja tuotantokanta) 14 14 14 
Testikanta VTJ 25 26 50 
Kehitys VTJ 0 0 0 
Poimintojen sovellustietokanta 7 7 8 
Lokiarkisto 9 9 14 

Taulukko 24. VRK:n VTJ:n tietokantojen ja lokitietojen käyttöoikeudet 2014 - 2016 
* VTJkyselyn SQL-kantaan VRK:lla ei ole käytössä suoria kantaoikeuksia. Tämän kannan käyttöoikeudet on 
eritelty taulukossa 25.  

6.2 Järjestelmätoimittajien ja yhteistyökumppanien käyttöoikeudet 

VRK myöntää käyttöoikeudet VTJ:n ja varmennetietojärjestelmän kantoihin viraston järjestelmä-
toimittajille. Näiden käyttöoikeudet raportoidaan taulukoissa 25– 28.  

 
Järjestelmätoimittajilla olevat käyttöoikeudet VTJ-kantoihin ja lokitietoihin 
 

2017 2016 2015 

VTJ-perustietokanta  24 15 16 

VTJkyselyn SQL-kanta 16/14 10 10 

Testikanta VTJ 25 16 17 

Kehitys VTJ 0 25 26 

Poimintojen sovellustietokanta 7 19 19 

Lokiarkisto 9 2 2 

Taulukko 25. Järjestelmätoimittajilla olevat käyttöoikeudet kantoihin 2014 – 2017  
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Yhteistyökumppanien VTJkyselyn käyttöoikeudet  
 

2017 2016 2015 

Vastuukäyttäjiä 0 0 1 

Kyselykäyttäjiä 0 0 4 

Poimintakäyttöoikeuksia 5 5 5 

Taulukko 26. Yhteistyökumppanien VTJkyselyn käyttöoikeudet 2015 – 2017  

Yhteistyökumppanien ja niiden alihankkijoiden henkilöt, joilla pääsy salassa  
pidettäviin VTJ:n tietoihin  

2017 2016 2015 

Yhteistyökumppanien tai niiden alihankkijoiden henkilöt, joilla 
pääsy salassa pidettäviin tietoihin 

175 184 205 

Taulukko 27. Yhteistyökumppanien tai niiden alihankkijoiden henkilöt, joilla pääsy salassa pidettäviin tie-
toihin 2015 – 2017  

Varmennetietojärjestelmän VRK:n ulkopuoliset käyttöoikeudet  
 

2017 2016 2015 

CA-järjestelmän ylläpito-oikeus 2 3 14 

Korttituotannossa tarvittavat oikeudet  20 12 13 

Hakemiston sisäisen ylläpidon käyttöoikeudet  3 3 6 

Sulkupalvelun käyttöön tarvittavat oikeudet  70 50 52 

Taulukko 28. Varmennetietojärjestelmän VRK:n ulkopuoliset käyttöoikeudet 2015 – 2017  

6.3 Asiakasorganisaatioiden suorakäytön ja Vartti-järjestelmän 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 29 on nähtävissä, että VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeuksien osalta VTJky-
selyä käyttäneiden määrä on vähentynyt. Mikäli on kyse siitä, että käyttäjillä on käyttöoikeuksia 
turhaan, on kyseessä ei-toivottava kehitys. Käyttäjien määrä, joilla on oikeus saada turvakiellon 
alaisia tietoja, on vähentynyt vuosi vuodelta. 

VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 
 

2017 2016 2015 

Käyttäjiä, joilla voimassa oleva käyttöoikeus:* 38 590 38 590 35 768 

 Käyttäjiä, jotka käyttäneet VTJkyselyä vuoden aikana* 30 933 31 166 33 562 

Vastuukäyttäjiä* 1 925 2 226 2 253 

Ylläpitokäyttäjiä* 402 462 477 

Poimintakäyttäjiä* 272 272 275 

Käyttäjiä, joilla on oikeus saada turvakiellon alaisia tietoja*                                       1 493 1 886 2 001 

Taulukko 29. VTJkyselyn ja VTJ-ylläpidon käyttöoikeudet 2015 – 2017*  
*Luvut sisältävät myös VRK:n käyttäjät  
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Varmennepalvelut-yksikön Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmää hyödyntävät käytännössä 
kaikki organisaatioasiakkaat, jotka tilaavat varmennepalveluita itse Vartti-järjestelmällä. Var-
mennepalvelut-yksikkö myöntää VRK:n kouluttamille rekisteröijille käyttöoikeudet Varttiin ja 
kouluttaa kaikki asiakkaiden rekisteröijät tehtäviinsä. Asiakasorganisaatioilla on käyttöoikeuksia 
Vartti-järjestelmään taulukon 32 mukaisesti.  

Vartti-järjestelmän käyttöoikeudet 
 

2017 2016 2015 

Asiakasorganisaatioita 2 678 2448 1985** 

Käyttöoikeuksia 3535 2391 2490*** 

Taulukko 32. Vartti-järjestelmän käyttöoikeudet 2014 - 2016 
* Laskentatavan muutos: mukana asiakkaat, joille on lähtenyt lasku kyseisenä vuonna. Lukemasta on 
poistettu palveluvarmenneasiakkaat, VKALI-asiakkaat, MML sähköiset palvelut -asiakkaat ja Migrin UMA-
asiakkaat. 
** Laskentatavan muutos: Mukana vain käyttäjätunnukset joilla on kirjauduttu Varttiin. Aiemmin katsottu 
kaikki käyttäjät (miinus poistetut tunnukset) huomioimatta, että osalla tunnuksia ei ole kertaakaan kirjau-
duttu Varttiin.  
 
 

7 Tietojen käsittelyn, käyttöoikeuksien ja toiminnan analysointi  

7.1 Väestötietojärjestelmään ja sen tietojen käsittelyyn liittyvä analysointi 

 Henkilötietojen ylläpito 

Vuonna 2017 4 sairaanhoitopiiriä siirtyi ilmoittamaan syntymätiedot reaaliaikaisesti. Tieto lapsen 
syntymästä rekisteröityy väestötietojärjestelmään ja sairaala saa tiedon lapselle annetusta hen-
kilötunnuksesta. Tämä parantaa huomattavasti tietojen käsittelyä sairaaloissa, joskaan ei nosta 
enää sähköisen ilmoittamisen osuutta VTJ:ssä. Tämä kehitys mahdollistaa samalla myös kuolin-
tietojen sähköisen ilmoittamisen kasvun, kun sairaalat uusivat järjestelmiään. THL aloitti kuolin-
tietojen reaaliaikaisen ilmoittamisen vuonna 2016. Ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä kuolintieto-
jen reaaliaikaiseen ilmoittamiseen siirtyi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
vuonna 2017.  

 Omien tietojen tarkistuspalvelun käyttö noussut huomattavasti vuodesta 2016 (taulukko 
 9). Samoin kasvussa on kansalaisten itse väestötietojärjestelmään tekemien ilmoitusten 
 määrä, joka raportoidaan taulukossa 3. Erityisen suosittua on ollut ilmoittaa tietojen luo
 vutuskiellosta, joiden ilmoitusten määrä on kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2017 n. 35 
 %. 
 
 Taulukossa 8 raportoidaan niiden asiakkaiden määriä, joilla on oikeus saada turvakiellon alaista 
 tietoa tai tieto turvakiellosta.  VTJ-rajapinta-asiakkaiden määrä, jotka ovat saaneet vain tiedon tur
 vakiellon olemassa olosta, on noussut huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että VRK:ssa on linjattu, 
 että tieto siitä, että henkilöllä on turvakielto, voidaan aikaisempaa laajemmin luovuttaa julkishal
 linnon asiakkaille. Näin ko. organisaatiossa tieto voidaan saada suoraan kysely-yhteyksillä – aiem
 min vastaava tieto on tarvinnut tarkistaa maistraatilta tai asiakkaan toimittamasta, maistraatilta  
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 saadusta dokumentista. VRK:ssa on katsottu myös, että toimenpiteellä käytännössä voidaan pa-
rantaa myös turvakieltolaisen tietojen asianmukaista suojaamista, kun organisaatiossa tiedetään, 
 että heillä mahdollisesti olevaa tietoa koskee todellisuudessa turvakieltosäännöt.    

 Vuonna 2017 tehtiin Minun VTJ-tietoja koskeva esiselvitys. Projektissa selvitettiin, miten omien 
 tietojen tarkastusoikeus voitaisiin toteuttaa sähköisenä palveluna: miten nykyistä Tarkasta 
 tietosi! -palvelua voitaisiin hyödyntää tavoitetilan mukaiseen ratkaisuun sekä tarkasteltiin palve
 luväyläliityntää omien VTJrekisteritietojen tarkasteluun. Esiselvitysprojektissa tehtiin palveluko
 kemuskysely asiakkaille sekä selvitettiin OTT-palvelun nykyinen arkkitehtuuri ja lainsäädäntövaa
 timukset.  
  
 Esiselvitysprojektin tuloksena syntyi ratkaisu yhdistää OTT-palvelu, Ilmoita itse -palvelu sekä 
 Suomi.fi alle toteutettu henkilötiedot-osio. Tarkoitus on tuottaa kansalaiselle kokemus omien tie
 tojensa hallinnasta ja viranomaisasioinnin helppoudesta ja sujuvuudesta. Käytännössä se syntyy 
 siitä, että kansalainen voi itse ilmoitettaa tietoja, tilata otteita ja laittaa vireille nimenmuusasian 
 sekä lähettää omia tietoja koskevia korjauspyyntöjä. Uusi palvelunäkymä tulee olemaan osa 
 Suomi.fi verkkopalveluja.  
 
 Nykyiseen OTT-palveluun tehdään keväällä 2018 vain lainsäädännöstä ja EU:n tietosuoja-asetuk
 sesta johtuvat minimimuutokset. Lisäksi OTT-palvelun  tietosisältöön on tarkoitus lisätä seu
 raavat tiedot: lisätiedot huollosta, väestökirjanpitokunta,  oleskelulupatiedot, sukupuolen vahvis
 taminen, sukupuoli, avioliittohistoria, rekisteröity parisuhde, uskonnollinen yhdyskunta, va
 kinaisen osoitteen asukkaiden lukumäärätieto ja muuttoesto. 

 

 Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito 

Uudet rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitomenetelmät ovat olleet käytössä vuodesta 2015 läh-
tien. Uusien ylläpitomenetelmien käyttöönoton yhteydessä kunnat ovat saaneet käyttöönsä 
myös pysyvän rakennustunnuksen. Uusien rakennus- ja rakennushanketietojen ylläpitomenetel-
mien käyttöönotolla on tavoiteltu pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton lisäksi siirtymistä 
reaaliaikaiseen tietojen ilmoittamiseen. Eräajorekisteröintejä ja lomakkeella maistraatteihin il-
moittamista halutaan sen sijaan vähentää. Tämä näyttää onnistuneet hyvin, sillä ilmoitusluvat 
ovat olleet maltillisessa nousussa edelleen vuonna 2017 nousten 244 kappaleeseen. Rekisteröijä-
sopimuksen tehneiden kuntien määrä taas on noussut 51 kunnasta 60 kuntaan.  Eräajorekisteröin-
nin ja lomakeilmoitusten määrä taas on toivotussa laskusuunnassa, sillä eräajorekisteröinnit ovat 
tippuneet 35 kappaleesta 2 kappaleeseen ja lomakeilmoitukset ovat tippuneet yhdellä ollen 
vuonna 2017 5 kappaletta. 

 VTJ Rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmä asetettiin 9.2.2017. Yhteistyöryhmään kuuluu 
 jäseniä VRK:sta, maistraateista, Kuntaliitosta, kolmesta rekisterinpitäjäkunnasta, kolmesta il
 moittajakunnasta sekä kuntien ohjelmistotoimittajilta. Yhteistyöryhmä  on kokoontunut vuoden 
 2017 aikana neljä kertaa. Yhteistyöryhmän  tavoitteena on ollut, että osapuolet oppivat parem
 min tuntemaan kunkin osapuolen toimintaa ja siten myös toimintaan liittyviä haasteita. Vuoden 
 2017 yhteistyöryhmän kokouksissa on mm. noussut esiin rakennus- ja huoneistotietojen ylläpi
 don järjestelmäkehitystä edistäviä asioita, jotka on tarkoitus huomioida seuraavan vuoden 
 järjestelmäkehitystehtäviä arvioitaessa. 
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7.1.3 Tietojen luovutus 

7.1.3.1 VTJ:n tietojen luovutus 

Tietojen luovutuksen tilaa ja kehitystä seurattaessa kannattaa hyödyntää ristiin VTJ:n tietovirta-
kaavion (liite 1) monipuolista tietoa ja VRK:n maksullisen toiminnan tulovirtakaaviota (liite 3).  

Vuoden 2017 aikana rakennustietojen yksityissektoria koskevia luovutusperusteita uudistettiin. 
Aikaisemmassa toimintamallissa asiakkaan koko rakennusrekisteri päivitettiin, riippumatta siitä, 
oliko kyseisten rakennusten tiedoissa tapahtunut muutoksia. Nyt siirryttiin päivittämään pelkäs-
tään niitä rakennuksia, joiden tiedoissa oli tapahtunut muutoksia. Tästä syystä rakennustietojen 
luovutus yksityissektorille on tietoyksikköjen lukumääriä tarkastellen romahtanut, kuten huoma-
taan kaaviosta 2. Tämä on positiivinen muutos, koska tarpeettomasta tiedon käsittelystä ja luo-
vuttamisesta tulee luopua ja asiakkaille tulee toimittaa vain relevanttia, muuttunutta tietoa.   
Maksuton rakennustietojen luovutus julkiselle sektorille on lisääntynyt huomattavasti.  
 
Liitteestä 1 samoin kuin kaaviosta 1 voidaan nähdä, että suorakäyttöpalvelujen kysyntä on jatku-
vassa kasvussa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että liiketaloudellisen rajapintakyselyiden 
käyttö kasvaa jatkuvasti, kun verkko-ostaminen ja -maksaminen lisääntyy.   

Yksityissektorille tapahtuva massamuotoinen henkilötietojen luovutus on jatkanut laskuaan ja 
painopiste on siirtynyt yhä enemmän yksittäisiin henkilöihin kohdistuviin suorakyselyihin. Tämä 
on myös tietosuojan kannalta toivottava kehityssuunta, koska silloin henkilön tietoja tarkastel-
laan vain, kun hän asioi jossakin palvelussa. Tämä on VRK:n kannalta myös taloudellisesti kannat-
tavampaa. Julkiselle sektorille tapahtuvassa henkilötietojen massamuotoisessa luovutuksessa on 
myös tapahtunut suuri pudotus – syynä tähän on se, että vuonna 2016 kotimaisten kielten tutki-
muskeskukselle ajettiin koko maan henkilötietoaineisto useita kertoja, lähes 40 milj. tietoyksikön 
edestä, vuonna 2017 vastaavaa ajoa ei tehty, mikä selittää muutosmääriä. 
 
Tähän tietotilinpäätökseen on edelleen raportoitu tietojen käyttöä vanhan asiakasryhmäjoen pe-
rusteella, joka on pohjannut VRK:n aikaisempaa yksikköjakoon, joka ei ole enää käytössä. SAHA-
järjestelmän käyttöönoton ja sen tietomallin myötä asiakasryhmä kiinnitetään laskutusosoit-
teelle, jolloin yksittäisellä asiakkaalla voi olla useita asiakasryhmiä. Koska vanhaan yksikköjakoon 
pohjautuva asiakasryhmäjako on osittain keskenään päällekkäinen, asiakasryhmien raportointia 
ei voida viedä laskutusosoitetasoa ylemmäs, sillä sama asiakas voi olla eri palveluissa eri asiakas-
ryhmässä. Jotta tämä tilanne saataisiin korjattua, VRK:lle pitäisi laatia yksi yhteinen asiakasryh-
mäjako, joka ei ole sidottu yksikkörajoihin. Silloin myös asiakasryhmäkohtainen tietojenkäytön 
tarkastelu voitaisiin siirtää laskutusosoitteiden tasolta asiakkaiden tasolle, jolloin se tarjoaisi pa-
remman kokonaiskuvan VRK:n asiakkaista ja siitä, miten he VRK:n palveluja käyttävät.   

Jos verrataan kaaviossa 7 näkyviä väestötietopalvelut-yksikön käsittelyaikojen keskiarvoja annet-
tuihin palvelulupauksiin, voidaan havaita, että ne ovat pääosin alittuneet huomattavalla margi-
naalilla. Tällä perusteella olisi syytä alentaa annettuja palvelulupausaikoja huomattavastikin, ai-
nakin tietyissä palveluissa, jotta VRK:n palvelun nopeudesta voitaisiin viestiä asiakkaille todenmu-
kaisesti. 

Kaaviossa 3 tarkastellaan Osoitepalvelupuhelin- ja Osoitepalvelu.net-palvelussa luovutettujen 
VTJ:n tietojen määriä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Yrityksillä on nykyään VTJ:n tietoja hyö-
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dyntäviä vastaavia kilpailevia palveluja, jonka vuoksi kysyntä on kokonaisuutena laskenut huo-
mattavasti kuuden tarkasteluvuoden aikana, mutta osoitepalvelupuhelimen kysyntä on kuitenkin 
noussut tarkasteluvuonna. Osoitepalvelu.net lakkautettiin 31.3.2017, kun sitä ei nähty enää hou-
kuttelevaksi palveluksi.  

VTJ:n tietojen luovutuskieltojen määrät raportoidaan kaaviossa 8 ja siitä on nähtävissä, että eten-
kin suoramarkkinointikiellon käyttö on pienessä kasvussa. 

7.1.3.2 Tietoluvat ja roolit 

Kappaleessa 2.2 on tarkasteltu mm. VTJ:n tietojen luovutusten palvelukohtaisia asiakasmääriä, 
tietolupien määriä ja uusina asioina käyttöoikeusroolien määrää ja tehtyjen tietolupien ja käsitel-
tyjen tilausten määrää.   

Tietolupien perusteella myönnettävien käyttöoikeusroolien määrä kuvataan taulukossa 7. Taulu-
kosta on nähtävissä käyttöoikeusroolien suuri määrä, kun käyttäjillä on yksilöllisiä oikeuksia ja eri-
laisia käyttöoikeusyhdistelmiä. Tällaisen käyttöoikeusroolimassan hallinnointi on vaikeaa ja sisäl-
tää myös tietosuoja- ja tietoturvariskejä. Edellisten vuosien tietotilinpäätöksessä on nostettu ke-
hityskohteeksi se, että käyttöoikeusrooleja vähennettäisiin asiakaspuolella mm. tuotteistamalla 
käyttöoikeuksia valmiiksi rooleiksi asiakasryhmittäin ja ottamalla käyttöön raamilupia. Tätä työtä 
on jo tehty, mutta sitä olisi edelleen tärkeää jatkaa ja resursoida siihen riittävästi aikaa. Työtä tulisi 
tehdä tiiviissä yhteistyössä lupakäsittelijöiden ja tuotevastaavien kanssa.  

Sähköisen asioinninjärjestelmän käyttöönoton myötä näitä rooleja on jossain määrin vakioitu 
osana hakuprosessia. Tästä työstä huolimatta erilaisten rooliyhdistelmien määrä on kasvanut, ku-
ten taulukosta 7 voidaan havaita. Se, miten VRK päättää soveltaa tietosuoja-asetusta näihin roo-
leihin tulee vaikuttamaan paljolti siihen, voitaisiinko siirtyä enemmän toimialakohtaisiin käyttö-
oikeusrooleihin asiakas- tai käyttäjäkohtaisten roolien sijaan. 

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. 

7.1.3.3 Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 

Väestörekisterikeskus tekee säännöllisesti loki-iskuja selvittääkseen mahdollisia väärinkäytöksiä. 
Vuonna 2017 lokiselvityksiä tehtiin esimerkiksi kohdistuen pyhäpäiviin, jolla haluttiin selvittää, 
onko pyhäpäivien aikaan tehnyt sellainen organisaatio tunnistuskyselyjä, jonka työ- tai virkateh-
tävät eivät ulotu virka-ajan ulkopuolelle. 

Taulukosta 19 käy ilmi kertyneiden lokitietojen ja tehtyjen lokiselvitysten ja lokiselvityksissä ha-
vaittujen väärinkäytösten määrä. Lokiselvitysten määrä on pysynyt aiemmalla tasolla.  

Pääsääntöisesti käytön voidaan todeta olleen myös vuonna 2017 asianmukaista. Väärinkäytöksiä 
on havaittu 14, joten verrattuna edelliseen vuoteen väärinkäytösten määrä on kasvanut. Lukua 
selittää osin se, että osa selvityksistä liittyy samaan tapaukseen, eli saman henkilön tietoja oli kat-
sonut useampi henkilö. Väärinkäytökset selvitettiin ja käsiteltiin VRK:n normaalin prosessin mu-
kaisesti. 
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Liiketaloudellisen sektorin tietopalveluiden poikkeamien määriä tarkasteltaessa (taulukko 20) 
nähdään, että tuhoamisilmoitusvirheet ovat edelleen vähentyneet huomattavasti. Lasku osoit-
taa, että näiden virheiden vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet toimivia. Yksityissek-
torin yhteistyökumppaneita on aktiivisesti muistutettu asiasta. Osin kyse oli siitä, että tieto tu-
hoamisesta oli kyllä saapunut, mutta sitä ei oltu välitetty VRK:lle asti. Puuttuvien tuhoamisilmoi-
tusten osalta VRK:n yhteistyökumppanin on nyt myös sanktion välttämiseksi tullut vaatia posti-
tus-/tulostustalolta tuhoamisilmoitusta. Mikäli yhteistyökumppanin kahteen erilliseen vaatimuk-
seen ei tule vastausta, siirretään asia postitus-/tulostustalon ja VRK:n välillä hoidettavaksi. Mikäli 
ilmoitusten toimittamisen osalta ilmenee puutteita, ei jatkossa taholle voida toimittaa VTJ:stä pe-
räisin olevia tietoja.  

7.2 Varmennepalveluihin ja niihin liittyvän tietojen käsittelyn analysointi 

Taulukosta 10 sekä varmennetietopalvelujen tietovirtakaaviota (liite 2) selviää, että myönnetty-
jen kansalaisvarmenteiden on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna selvästi. Vuoden 2017 tammi-
kuusta lähtien henkilökortilla on kolme varmennetta aiemman kahden sijaan, joka selittää pää-
osan varmennemäärän kasvusta. Tämän lisäksi henkilökorttien tuotantomäärät ovat kasvaneet 
vuodesta 2016 (149 487 kpl) vuoteen 2017 (195 707) verrattuna 31%. 

Terveydenhuollon tilapäisvarmenteiden määrä on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna. Kasvun 
takana ei ole yhtä selittävää tekijää.  

Varmennepalveluiden tietovirtakaaviota tulkitessa on huomattava, että hakemiston osalta esi-
tetään hakemistotietueiden (hakemistoentry) määrä, kun edellisen vuoden tietotilinpäätöksessä 
esitettiin hakemistohakujen määrä.  

8 Tehdyt kehittämistoimenpiteet ja havaitut kehittämiskohteet  

Tässä kappaleessa kerrotaan vuonna 2017 tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja raportoidaan ha-
vaituista kehittämiskohteista, joita ei ole käsitelty jo kohdassa 13, eli joilla ei ole suoraa yhteyttä 
seurantamittarien tuloksiin.  

Vuonna 2017 otettiin käyttöön sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja asiakkuuden hallinnan 
(CRM) (”SAHA”). Käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2017 ja sen myötä saatiin sähköistettyä 
VRK:n tietolupiin, VTJkyselyn ja varmennetietojärjestelmän käyttöoikeuksiin, toimikortti- ja re-
kisterinpitäjäsopimuksiin sekä palveluvarmenteisiin liittyvät palveluprosessit. Alkuvaikeuksien 
jälkeen, kun järjestelmän toiminta saatiin vakautettua ja käyttäjien osaaminen rutinoitua, järjes-
telmä nopeutti ja tehosti VRK:n asiankäsittelyä huomattavasti. Järjestelmän käyttöönoton ja sen 
uuden tietomallin myötä myös asiakasmäärien, käsiteltyjen asioiden lukumäärien ja niiden läpi-
menoaikojen raportointi tuli mahdolliseksi. Tästä syystä myös tässä tietotilinpäätöksessä on siir-
rytty erityyppiseen raportointitapaan lupamäärien osalta. Samalla havaittiin myös ongelmat, 
joita asiakasryhmien epäyhtenäisyys ja toisaalta myös asiakastiedon heikko laatu aiheuttavat ra-
portoinnille. Uudet asiakastiedot saadaan järjestelmään kontrolloidusti ja sen laatu on hyvää, 
mutta vanhoista järjestelmistä migratoidussa asiakastiedossa on puutteita, jotka tulisi korjata, 
jotta raportointia voitaisiin entisestään tarkentaa.  

Keskeisenä kehitystehtäväkokonaisuutena VRK:ssa on tarkasteluvuotena ollut EU:n tietosuoja-
asetuksen toimeenpano, jonka osalta siirtymäaika tulee päättymään keväällä 2018. Projektin ve-
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tovastuu on Hallinto ja yhteiset palvelut-yksikössä. Projektissa käydään kattavasti läpi tehtävälis-
tan avulla koko VRK:n toiminta ja tietosisällöt keskittyen niin sisäänrakennettuun ja oletusarvoi-
seen tietosuojaan ja sen toteutumiseen rekistereissä, rekisteröidyn oikeuksiin ja niiden aktiiviseen 
toteuttamiseen sekä sisäisten tietosuojaprosessien vaatimustenmukaisuuteen.  

8.1 Väestötietojärjestelmään liittyvä kehitys 

Väestötietojärjestelmän kehittämiseksi on käynnistetty HETI-hanke, jonka tarkoituksena on edis-
tää edellisissäkin tietotilinpäätöksissä esille nostettuja kehityskohteita. Tarkasteluvuonna HETI-
hanke käynnistyi arkkitehtuurivaiheella, jonka puitteissa tunnistettiin ensimmäisenä toteutetta-
vana kansalaispalveluna etunimenmuutospalvelu.  

 Väestörekisterikeskuksen HETI-kehittämishankeen keskeinen painopiste on maistraattiasioinnin 
 digitalisoinnissa. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö puolestaan on aloittanut maistraat-
 tien sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämisen Digi3A-hankkeen puit-
 teissa. Hankkeet yhdistettiin vuoden 2018 alussa ja muodostavat VAAKA hankeen. Taustalla on 
 Maistraattien, Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävien 
 yhdistäminen 1.1.2020 alkaen. Uuden viraston vastuulle tulee maistraattien ja Väestörekisteri
 keskuksen kaikkien palveluiden tuottaminen. Meneillään olevat kehityshankkeet yhdistämällä 
 varmistetaan uuden viraston palveluiden ja asioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen. 

 
Virastossa käynnistettiin VTJ DW-pilotti, jonka tarkoituksena oli selvittää Suomi.fi palveluiden 
käyttöön hankitun tiedon analysointi- ja raportointisovelluksen sekä DW-arkkitehtuurin soveltu-
vuus VTJ:n tietojen seurantaan- ja valvontaan. Pilotissa toteutettiin neljä erilaista raporttia, joiden 
avulla oli mahdollista seurata väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tapahtumia, rekisteröityjen 
tapahtumien poikkeamia, VTJkyselyn- ja rajapinnan laskutusta sekä VTJkyselyn vasteaikoja ja 
käyttömääriä eri tuotteille. Pilotin lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa siitä, mitä raporttien 
tekeminen käytännössä vaatii ja millaisesta työmäärästä olisi kysymys, jos VTJ:n tietomalli muun-
nettaisiin Suomi.fi palveluiden käyttämään DW-arkkitehtuuriin.  

 
 Tietopalvelun kehittämistarpeita arvioitiin vuoden 2017 aikana ja VTJkysely-palvelua ei olla uudis
 tamassa kokonaisuudessaan VAAKA-hankkeessa. Palveluun tullaan tekemään kuitenkin muutok
 sia ja kehitystä mm hankkeessa tehtävien tietokanta- ja lakimuutosten vuoksi. Myös maistraat
 tien otteiden kehittämistyö aiheuttaa kehitystyötä VTJkysely-palveluun. Palvelun käytettävyyttä 
 ja saatavuutta parannetaan myös osana jatkuvaa palvelun kehittämistä.  
 

Väestötietojärjestelmän (VTJ) pysyvää huoneistotunnusta koskeva esiselvitys valmistui syys-
kuussa 2017. Esiselvityksessä kartoitettiin väestörekisterikeskuksen (VRK) asiakkaiden ja sidos-
ryhmien tarpeita pysyvän huoneisotunnuksen muodostamiselle ja käsittelylle VTJ:ssä. Esiselvi-
tyksen keskeisimpänä tuloksena syntyi tavoitetila PHT:n muodostamiselle ja käsittelylle VTJ:ssä 
sekä toteutusehdotus tavoitetilaan pääsemiseksi. Selvitykseen osallistui edustus ASREK-hank-
keen MML:n ja PRH:n projekteista sekä KELA, Tilastokeskus, Suomen Kuntaliitto sekä kuntien IT-
toimittajista CGI, Sito ja Trimble. 
 
Esiselvityksen pohjalta VRK on käynnistänyt tammikuussa 2018 pysyvän huoneistotunnuksen to-
teutusprojektin. Projektin tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana PHT luodaan kaikille VTJ:n ra-
kennus- ja huoneistorekisterissä jo oleville huoneistoille. Tammikuusta 2019 alkaen PHT muodos-
tetaan VTJ:n ilmoitettaville uusille huoneistoille VTJ:ssä. Samana vuonna kunnat aloittavat tarvit-
tavien muutosten toteuttamisen järjestelmiinsä, jotta PHT pystytään muodostamaan jatkossa 
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kunnan rakennuslupaprosessissa pysyvän rakennustunnuksen tavoin. Tähän lopulliseen tavoite-
tilaan pääseminen vie n. 5-7 vuotta, jotta PHT on käytössä kaikissa kunnissa.  
 
Edelleen kehityskohteena on pidettävä sitä, että VRK:n organisaatiovarmennetta käyttävät asi-
akkaat voisivat käyttää organisaatiovarmennetta myös VTJkyselyyn kirjautumisessa. Korttikir-
jautumisen käyttöönotto parantaisin tietoturvaa ja vähentäisi myös VRK:n työtä, kun salasanat 
eivät vanhentuisi jatkuvasti. Tämä kehitystehtävä piti ottaa aktiivisesti käsittelyyn ja toteutetta-
vaksi vuoden 2017 aikana, mutta toistaiseksi asiaa ei ole edistetty.   

8.2 Varmennepalveluihin liittyvä kehitys 

Edellisessä tietotilinpäätöksessä on kehitystehtävänä ollut tukipalveluiden kehittäminen siten, 
että käyttöön otettaisiin tiketöintijärjestelmä. Asia on edennyt, ja järjestelmä on otettu käyttöön 
vuoden 2018 alkupuolella.  

Vartti-järjestelmän osalta, osana   EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa, kehitetään 
verkkopalvelua, jossa rekisteröity pääsee tarkistamaan omat tietonsa. Palvelu on tarkoitus ottaa 
käyttöön kesällä 2018.  Tämä parantaa rekisteröidyn oikeuksien toteutumista. 

VRK:n toimintaa sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajana ja hyväksyttynä luottamuspalvelun tar-
joajana (aikaisemman sääntelyn nojalla laatuvarmentaja) säätelee syyskuussa 2014 voimaan tul-
lut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja 
sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (ns. eIDAS-asetus). Direktiivi 1999/93/EY on sisältänyt sähköisiä allekirjoituksia 
koskevan sääntelyn. eIDAS-asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta ja sitä on so-
vellettu 1.7.2016 alkaen. 

   
Edellä mainittua EU-sääntelyä täydentää komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1502, tek-
nisten vähimmäiseritelmien ja -menettelyjen vahvistamisesta sähköisen tunnistamisen menetel-
mien varmuustasoja varten sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 910/2014 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti (ns. varmuustasoasetus). Varmuustasoasetuk-
sen vaatimukset täyttäessään palveluntarjoaja profiloituu Suomessa sähköisten tunnistuspalve-
lujen osalta korotetun tai korkean varmuustason mukaisena palveluntarjoajana. VRK tarjoaa kor-
kean varmuustason mukaisia sähköisiä tunnistuspalveluja.  

 
Kansallisessa laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
(617/2009) säädetään vahvan sähköisen tunnistamisen palvelujen tarjoamisesta ja sähköisistä 
luottamuspalveluista, mm. sähköisestä allekirjoituksesta, ja niiden oikeusvaikutuksista. Lakia on 
muutettu vastaamaan eIDAS-asetuksen vaatimuksia (ent. laki vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista) ja muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Tunnis-
tus- ja luottamuspalveluihin liittyvien uusien vaatimusten täyttäminen on tullut osoittaa siirtymä-
aikojen puitteissa, siirtymäaikojen ulottuessa vuodelle 2017. VRK on vuonna 2017 toimittanut 
Viestintävirastolle tunnistus- ja luottamuspalvelujen osalta edellytetyt muutosilmoitukset ja tar-
kastuskertomukset. 

 
Kansallisesta tunnistuspalvelun tarjoajien verkostosta eli luottamusverkostosta säädetään lain 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 12 a §:ssä sekä 12 a §:n 
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sääntelyä täydentävässä valtioneuvoston asetuksessa vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjo-
ajien luottamusverkostosta (169/2016). Em. tunnistus- ja luottamuspalvelulain 12 a §:n sääntelyä 
ja asetusta on sovellettu 1.5.2017 alkaen. 

 
8.3 Suomi.fi-palveluihin liittyvä kehitys  

Vuoden 2017 loppuun asti Suomi.fi-kehittämistä tehtiin osana Kansallista palveluarkkitehtuurioh-
jelmaa (KaPA). Vuodesta 2018 alkaen kehittäminen jatkuu Suomi.fi-jatkokehitys-hankkeessa 
(SuoJa).  

Suomi.fi-Palveluväylän kehittämisessä keskityttiin vuoden 2017 aikana asiakaskäyttöönottoihin 
ja suorituskyvyn parantamiseen. Merkittävä muutos oli kuormantasausominaisuuden toteuttami-
nen. Kesällä 2017 perustettiin Suomen ja Viron yhteinen instituutti NIIS (Nordic Institute for Inte-
roperability Solutions) kehittämään X-ROAD-tuotetta, johon palveluväylä pohjautuu. Vuoden 
2018 aikana palveluväylän kehitys tullaan siirtämään NIIS:lle.  

Palvelunäkymien osalta vuoden 2017 keskeisimmät toimenpiteet ovat olleet Suomi.fi-verkkopal-
velun kansalais- ja viranomaisosion julkaiseminen kesällä ja yritysosion viimeisteleminen, jotta se 
voitiin julkaista vuodenvaiheessa. Suomi.fi-verkkopalvelun kansalaisosiossa julkaistiin opastavia 
tietosisältöjä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi eri elämäntilanteisiin. Suomi.fi-verkkopalvelun 
hakupalvelua kehitettiin, samoin dynaamisia nousuja, jotta oikeat palvelut nousisivat relevanttien 
tietosisältöjen yhteyteen. 

Suomi.fi-tunnistus-palvelua jatkokehitettiin vuonna 2017 ja eräs merkittävimmistä kehityskoh-
teista oli palveluhallintatyökalujen toteutus asiakaskäyttöönottoihin, mikä mahdollisti asiakasor-
ganisaatioiden käyttöönottojen suuren määrän ja häiriöttömät käyttöönotot. Kehitystyötä teh-
tiin myös asiakasorganisaatioiden itsepalvelun mahdollistamiseksi. Lisäksi kehitettiin eIDAS-sol-
mupistettä ja tunnistamisen toiminnallisuutta niin, että asiointipalvelut määrittelevät tunnistus-
välineet varmuustasojen kautta, mikä mahdollistaa sekä eIDAS-tunnistamisen sekä kansallisen 
luottamusverkoston rajapintamuutosten käyttöönoton. Vuoden aikana toteutettiin ja julkaistiin 
myös eIDAS-testipalvelu asiakastestiympäristöön sekä tehtiin mm. käyttökokemukseen ja saa-
vutettavuuteen liittyviä parannuksia. 

Suomi.fi-valtuudet-palvelun keskeisimpiä kehittämiskohteita vuonna 2017 oli valtuusrekisteri, jo-
hon voidaan tallentaa yksityishenkilöiden ja yritysten antamia valtuuksia henkilöiden ja yritysten 
puolesta asiointiin. Loppuvuonna aloitettiin kehittämään Katso-palvelusta Valtuuksiin siirtymistä 
tukevia ominaisuuksia. Valtuuksien osalta tutkitaan mahdollisuutta laajentaa puolesta-asiointi ja 
sähköinen valtuuttaminen koskemaan myös henkilöitä, jotka eivät voi asioida sähköisesti. 

 Suomi.fi-viestit -palvelun keskeisin kehityskohde oli korvata Valtorin Kansalaisen Asiointi
 tili ja siirtää uuden palvelun kehittäminen sekä ylläpito Valtorilta VRK:lle. Loppuvuonna 
 Viestit -palvelun osalta alettiin tekemään laajennusta sähköisten viestien välittämisestä 
 kirjeenä kansalaisille. 
 
 Suomi.fi-palvelutietovarantoa kehitettiin vuonna 2017 merkittävästi sisältörakenteiden, 
 käyttöliittymien ja rajapintojen osalta. Palveluun toteutettiin mm. pohjakuvausten hallinta, 
 lukuisia uusia metatietoja, liitostietojen hallinta, englanninkielinen käyttöliittymä, integraa
 tio yhteispalvelupisteiden ASTI-tietojärjestelmään sekä sisältöjen automaattinen lähetys 
 ja vastaanotto käännöspalveluihin. Vuoden 2018 aikana kehitystyössä keskitytään sote- 
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 ja maakuntauudistuksen tukemiseen, kun palvelutietovarannon ja Suomi.fi-verkkopalvelun 
 avulla toteutetaan soten valinnanvapauden tietopalvelu ja alueelliset palvelunäkymät  maakun
 tien asukkaille. 
 

Yhteisten palveluiden osalta vuoden 2017 kehittämiskohteina ovat olleet keskitetyn lokiratkaisun 
laajentaminen (suunnitteluvaihe) koko VRK:n käyttöön sekä tuotantokelpoisuuden ja prosessien 
laadun varmistaminen, sekä roolipohjaisen käyttövaltuushallinnan rakentaminen osaksi Suomi.fi-
palveluhallintaa. Lisäksi on luotu raportointimalli sekä esimerkkitoteutuksia tiedolla johtamisen 
tueksi VRK tietovarastoratkaisussa ja valmisteltu tuotantokelpoisuutta suunnittelemalla ja mää-
rittelemällä kustannustehokasta tuotantoympäristöä. VRK Tietovaraston tuotantoympäristöjen 
käyttöönotto on alkukesästä 2018. Suomi.fi-palveluista Suomi.fi-verkkopalvelun Sisällönhallinta-
sovellus tuotiin ensimmäisenä Suomi.fi-palveluista osaksi Suomi.fi-palveluhallintaa. Tunnistuk-
sen ja Palvelutietovarannon osalta määriteltiin Palveluhallinnan toteutusta käyttöönoton, seu-
rannan, hallinnan ja raportoinnin tueksi. Muut palvelut tuodaan osaksi Palveluhallintaa sen road-
mapin mukaisesti vuonna 2018.   

Yhteinen tiedon hallinta (YTI) on hallituksen kärkihanke, jossa selvitetään suurien tiedostojen siir-
toa Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen, toteutetaan Omadata-arkkitehtuurityötä ja omadata-pi-
lotti. YTI:ssä lisäksi toteutetaan yhteentoimivuuden menetelmä ja -alusta. Yhteentoimivuusme-
netelmä on yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää digitaalisten palveluiden ja tietovirtojen 
taustalla tarvittavia tietomäärityksiä ja metatietoja. Menetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään 
tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys säilyy tietoa 
vaihdettaessa.  

Yhteentoimivuusmenetelmää tukevan Yhteentoimivuusalustan tavoitteena on mahdollistaa yh-
tenäinen tietosisältöjen määrittely sekä toimijoiden tehokas ja läpinäkyvä yhteistoiminta tiedon-
hallinnassa. Yhteentoimivuusalusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietovirroissa ja muussa 
tiedonhallinnassa tarvittavista tietomalleista. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen 
sen kehittämistä palveluista voidaan kertoa laajemmin. 

 Suomen kansallisen tason avoimen datan jakelualusta Avoindata.fi siirtyi Valtorilta Väestörekis
 terikeskukselle vuoden 2017 alussa. Vuoden 2017 aikana avoindata.fi-palvelun alusta päivitettiin 
 paremmin pilvipalveluihin sopivaksi. Vuoden aikana tehtiin käyttäjätutki musta ja sen perusteella 
 laadittiin suunnitelma palvelun kehittämisestä mm. palvelun ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen 
 suhteen. Tämä suunnitelma on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Avoimen datan kilpailu 
 jatkuu kovana EU maiden kesken ja VRK tulee panostamaan siihen, että Suomi pysyy myös jat-
 kossa maailman johtavien maiden joukossa avoimessa datassa. Käytännössä tämä tarkoittaa pal-
 velun jatkuvaa kehittämistä ja uusien ominaisuuksien kehittämistä. 

Vuoden 2018 alussa Väestörekisterikeskuksen vastuulle siirtyi digitalisaation tukeen liittyviä pal-
veluita (JHS-suositukset, VAHTI, Hankesalkku, Tietoturvapalvelut, Suomidigi). Väestörekisteri-
keskus käynnisti näihin ja muihin olemassa oleviin palveluihin liittyen Suomi.fi-palveluntarjoajille-
hankkeen, jonka keskeisimpänä tavoitteena on yhtenäistää ja tukea palvelujen käyttöä sekä tar-
jota tukea ja ratkaisuja digitalisaation haasteisiin. Tämän tärkeän tehtävän etenemistä on mielen-
kiintoista tarkastella seuraavien vuosien tietotilinpäätöksissä. 
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8.4  Yhteenveto ja seuranta 

Väestörekisterikeskuksen johtoryhmä on hyväksynyt tämän tietotilinpäätöksen sekä edellä esite-
tyt kehitystehtävät. Kehitystehtävien etenemistä seurataan säännöllisesti. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tietotilinpäätöksessä kerrotulla tavalla, VTJ:n ja varmen-
netietojärjestelmän sekä Suomi.fi-palveluiden ja kansalaisaloitteiden henkilötietojen käsittely ja 
käsittelyn seuranta ja valvonta on tapahtunut vuonna 2017 lainsäädännön, määräysten ja ohjei-
den mukaisesti. 
 

 

LIITTEET Liite 1 Väestötietojärjestelmän tietovirrat 2017 
Liite 2 Varmennetietojärjestelmän tietovirrat 2017 

 Liite 3 Väestörekisterikeskuksen maksullisen toiminnan tulot 2017 
 

 

 



Maksuttomat
39 861 771     

(-17 %)

3 397 598 

Eräkäyttö
40 051 738 (+ 368 %)

YRITYKSET
 3 624 202 (-95 %)

Eräkäyttö
65 482 450 

(-34 %)

VTJ

Maksulliset
3 624 202 (-95 %)

RAKENNUS- JA 
KIINTEISTÖTIEDOT

46 354 200 
(-49 %)

Eräkäyttö

50 393 641 
(-13 %)

YRITYKSET

68 078 074 
(-4 %)

RAKENNUSTIETOJEN LUOVUTUS

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Suorakäyttö
226 604
(+3 %)

Suorakäyttö
779 875           
(-17 %)

KANSALAISET
420 209     
(+8 %)

Maksulliset
135 896 (-22 %)

Maksuttomat
284 313(+31 %)

Osoitepalvelu
135 896 (-22 %)

Omien tietojen 
tarkistus
284 313 (+31%)

VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOVIRRAT 2017

JULKINEN 
SEKTORI

42 729 998 (+247 %)

 1 898 385  (- 65%)

JULKINEN 
SEKTORI

106 694 395
(-28 %)

Suorakäyttö

17 684 433 (+39 %)

Suorakäyttö
20 534 375 

(-26 %)

Maistraatit
1 058 681 (- 3 %)

Liite 1

HENKILÖ-
TIEDOT

175 192 678 
(-20 %)

Maksulliset

68 078 074  
(-4 %)

Suorakäyttö
1 350 174 (+3 %)

Maksuttomat
40 831 613 (+345 %)

 1 898 385 (-65 %)

Kansalaiset, omat 
ilmoitukset sähköisesti

51 419 (+23%)

KANSALAISET JA 
MAISTRAATIT 

muutot, määrätyt 
Henkilötietomuu-
tokset, kiellot, ero 
usk.yhdyskunnasta 
1 110 100 (- 2 %)

TIETOJEN YLLÄPITO

Eräkäyttö
19 327 396 

(-4 %)

Maksulliset   
66 832 624       

(-34 %)

YRITYKSET
3 624 202   
 (-95 %)

Eräkäyttö

Eräkäyttö

Maksulliset

Maahanmuuttovirasto
Kansalaisuustiedot, ulkomaalaisten rekisteröinti, 

oleskeluluvat ja -oikeudet 125 994 (+192 %)

Seurakunnat
vihkimiset, nimenanto 62 643 (-7 %)

Verohallinto, ulkomaalaisten 
Rekisteröinti 22 478 (+ 10 %)

Sosiaalilautakunnat, huoltosopimukset
22 167 (+12 %)

  Tuomioistuimet, Avioerot, huoltopää- 
    tökset, isyys- ja adoptiolapsitiedot 15 607 (-2  %)

Poliisi ja teleoperaattorit
Sähk.asiointitunnuksen aktivointi 179 893 (+22 %)

Maistraatit
Rakennus- ja huoneistotiedot 62 873 (- 17 %)

Kiinteistötiedot 16 069 (+ 7 %)

Kuntien rakennusvalvonta
rakennus- ja huoneistotiedot

855 241 (- 6 %)

Maanmittauslaitos
Kiinteistötiedot
590 301 (- 10 %)



Varmennetieto-
järjestelmä

Organisaatiot ja yksityiset
Palveluvarmenteet

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Palveluvarmenteet

Poliisin 
heko-passi -
järjestelmä

Vartti-
sovellus

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN 
TILAPÄISVARMENTEET 11 000 (+56 %)

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON 

VARAKORTTIHAKEMUKSET

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON AM-
MATTIKORTTIHAKEMUKSET

MUUT TILAPÄISVARMENTEET 11 000  (-2 %)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN 
PALVELUVARMENTEET 400 (-32 %)

HAKE-
MISTO*
Entryjä 

2030665
 kpl

MUUT PALVELUVARMENTEET 678 (-2 %)

HENKILÖKORTTIHAKE-
MUKSET

V
TJ

 

TE
R

H
IK

K
I

V
TJ

ORGANISAATIOVARMENTEET
50 240 (-3 %)

 VARMENNETIETOJÄRJESTELMÄN TIETOVIRRAT 2017 Liite 2

KANSALAISVARMENTEET **
582 972  (+93 %)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN 
AMMATTIVARMENTEET 124 364 (+ 15 %)

PASSIT
 772216 (-8 %) 

*Tietovirran esitystapaa on muutettu 
vuoden kaavioon 2016 nähden. 

Hakemistohakujen määrän sijaan esitetään 
hakemistoentryjen määrä.

OLESKELULUPA-
ASIAKIRJAT

 45000 (+8 %) 

** Tammikuusta 2017 lähtien henkilökortilla on kolme 
varmennetta aiemman kahden sijaan, selittäen pääosan 

varmennemäärän kasvusta. Lisäksi henkilökortien 
tuotantomäärät ovat kasvaneet vuodesta 2016 (149 487 kpl)  

vuoteen 2017 (195 707) 31%



Kansalaisvarmenteet
2 487 563 (+ 25 %)

BIO-passivarmenteet

2 469 117 (-7 %)

JULKINEN SEKTORI

YRITYKSET

10 003 756 (+19 %)

VRK:N TULOT
2017

19 453 088 
(+ 0 %)

HENKILÖTIEDOT

10 578 738 (+15 %)

Eräkäyttö

2 827 149 (-10 %)

Suorakäyttö

7 176 607 (+34 %)

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖTIEDOT

YRITYKSET
294 994 (-14 %)

JULKINEN
SEKTORI
40 342(-48 %)

Eräkäyttö
195 690 (-21 %)Suorakäyttö

99 304 (+6 %)

Eräkäyttö
40 342 (-48%) 

TOIMITUSMAKSUT YMS.

YRITYKSET
433 697 (+1 %)

JULKINEN 
SEKTORI
339 942 (-16 %)

KANSALAISET
43 776 (-50 %)

Osoitepalvelu
43 776 (-50 %)

VARMENTEET
7 696 996 (-10 %)

JULKINEN SEKTORI

2 585 651 (-28 %)

KANSALAISET

4 956 680 (+7 %)

Eräkäyttö
339 942(-16 %)

Eräkäyttö
433 697 (+1 %)

531 206 (- 21 %)

      Eräkäyttö
393 385 (-26 %)

Suorakäyttö
137 821 (-5 %)

335 336 (-20 %)

Lukujen perässä on ilmoitettu muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden.

YRITYKSET
154 665 (-45 %)

TUKI- JA 
ASIANTUNTIJAPALVELUT

 68 379 (-85 %)

JULKINEN SEKTORI

 68 379 (-85 %)

Liite 3

Henkilövarmenteet
2 475 876

Palvelin-
varmenteet
109 775

Palvelin-
varmenteet
59 938

Henkilö-
varmenteet
94 727

773 639 (-7 %)
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