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Väestötietojärjestelmän tietolähteet 

VTJ 
Väestörekisteri-

keskus 
Maistraatit 

Kansalaiset 
muutto  

Pohjoismaiset 
väestökirjaviranomaiset 

muutot Pohjoismaihin 

Poliisiviranomaiset 
oleskeluoikeustiedot 

Maahanmuuttovirasto
kansalaisuus, 

oleskeluoikeustiedot 

Kuntien rakennus- 
valvonta 

rakennus- ja  
huoneistotiedot 

Kiinteistötieto- 
järjestelmä  

kiinteistötiedot 

Sosiaalilautakunnat 
huoltosopimukset 

Tuomioistuimet  
avioerot, 

huoltopäätökset, isyys- 
ja adoptiotiedot 

Sairaalat  
syntymät, kuolemat 

Seurakunnat  
vihkimiset, nimenanto    



Huoneisto 

• Rakennuksessa sijaitseva yhden tai 
useamman huoneen kokonaisuus, jolla on 
yksi tai useampi oma sisäänkäynti.  

• VTJ:ssä huoneistolla tarkoitetaan 
rakennettua huoneistoa.  

• Lupahuoneistoksi kutsutaan rakenteilla 
olevaa huoneistoa tai huoneiston 
muutostyön kohteena olevia tietoja.  

• Alakäsitteitä ovat asuinhuoneisto ja 
toimitilahuoneisto. 

 

Väestötietojärjestelmän huoneistokäsitteet 



Henkilö, rakennus ja huoneisto VTJ:ssä 

• Suomen rakennus- ja huoneistotietovaranto muodostuu 
Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennus- ja 
huoneistorekisteristä (RHR) ja kuntien rakennusvalvonnan 
järjestelmistä.  

• VTJ on yksi valtakunnallisista perusrekistereistä. VTJ:n 
huoneistotietoina ylläpidetään rakennuksen asuin- ja 
toimitilahuoneistoja ja niiden tietoja.  

• VTJ:n rakennus- ja huoneistotiedot toimivat rakennetun 
ympäristön ja myös osoitejärjestelmän perustietovarantoina.  

• Huoneistokohteiden ilmoittaminen VTJ:än on osa VTJ:n 
rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamista. Huoneisto ja 
sen tiedot ilmoitetaan VTJ:än kunnasta rakennuslupatietojen 
ylläpidon yhteydessä.  

 

VTJ:n huoneistoista 
tallennetaan tunnistetiedon 
lisäksi mm. seuraavat 
ominaisuustiedot (*: 
 
- huoneistotyyppi 
- osoitejärjestysnumero 
- hallintaperustelaji  
- huoneiston käytössäolo 
- huoneistoala  
- huoneiden lukumäärä  
- keittiölaji  
- huoneiston varustetiedot  

*) ASREK-hankkeessa näitä 
kutsutaan usein  VTJ:n fyysisiksi 
huoneistotiedoiksi. 

 



VTJ:n nykyinen (osoiterakenteen) huoneistotunnus 

Luonnollinen 
henkilö 

Rakennus Kiinteistö 

Asuu 
Omistaa 

Sijaitsee… 

Osoite 
(Kadunnimi + 
katunumero) 

Huoneisto ”Huoneiston osoite” 
(esim. B 7) 

Asuu 

Omistaa 

• VTJ:n huoneistot ja erityisesti (osoiterakenteen) 
huoneistotunnus on yksi keskeisimpiä tietoja osoiteyhteyden 
kautta. Henkilöiden osoitteita luovutetaan VTJ:n 
tietopalveluissa koko yhteiskunnan käyttöön laajasti. 

• VTJ:n nykyinen huoneistotunnusjärjestelmä (ns. 
osoiterakenteen huoneistotunnus) yksilöi huoneistot 
rakennustasolla ja on samalla osa valtakunnallista 
osoitejärjestelmää.  

• Suomessa asuvien henkilöiden osoitteet muodostetaan VTJ:ssä 
rakennuksen nykyisen huoneistotunnuksen kautta. 

• Nykyisen huoneistotunnusrakenteen voi pääsääntöisesti 
päättää rakennuksen rakentamisesta vastaava taho, 
ilmoittamalla huoneistojaon kunnan rakennusvalvontaan 
rakennusluvan yhteydessä.  

• Kunnalla on periaatteessa oikeus määrittää 
huoneistotunnukset, mutta pääasiallisesti huoneistotunnukset 
merkitään kunnan rakennusrekisteriin ja sieltä edelleen VTJ:än 
rakennuksen rakentamisesta vastaavan tahon ilmoittaman 
mukaisesti. 

 



• Pysyvän huoneistotunnuksen esiselvitysprojekti 
valmistui 9/2017 

• Selvitys asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeista ja 
vaatimuksista koskien pysyvän 
huoneisotunnuksen muodostamista ja käsittelyä 
väestötietojärjestelmässä. 

• Ehdotus tavoitetilasta ja toteutusaikataulusta 
PHT:n luomiseksi. 

• Selvityksessä mukana ASREK-hankkeesta MML:n 
ja PRH:n projektit, KELA, Tilastokeskus, 
Kuntaliitto sekä kuntien IT-toimittajat CGI, Sito ja 
Trimble. 

Pysyvän huoneistotunnuksen valmistelutyö 



• Pysyvän huoneistotunnuksen esiselvityksen pohjalta VRK käynnisti pysyvän huoneistotunnuksen 
toteutusprojektin 1.1.2018 (päättyy 31.12.2018). 

• Pysyvä huoneistotunnus on VTJ:ssä uusi huoneistot yksilöivä tunnus. Käytetään lyhennettä VTJ-PHT tai 
lyhyesti PHT. 

• PHT luo edellytykset valtakunnalliselle rekisterienväliselle tietojensiirron yhteentoimivuuden 
kehittämiselle huoneistotietojen osalta.  

• Hyödynnetään tulevaisuudessa huoneistojen ensisijaisena tunnistetietona yhteiskunnan järjestelmien 
ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa sekä linkityksessä.  

• PHT:n avulla huoneistokohde yksilöidään koko sen elinkaaren ajaksi. Ts. tunnus ei sisällä  mitään 
riippuvuuksia muihin tietoihin eikä siitä voi tulkita mitään. 

• Osakehuoneistorekisterissä tullaan hyödyntämään PHT:ta. 

• VTJ:n nykyisen (osoiterakenteen) huoneistotunnuksen käyttö jatkuu PHT:n rinnalla.  

 

 

Pysyvän huoneistotunnuksen toteutus käynnissä 



   Huoneisto 

Osoite-
rakenteen  
huoneisto-

tunnus 

Asuin-
huoneisto 

Toimitila-
huoneisto 

Tunnis-
teet 

Lupa-
huoneisto 

 
Rakennus 

PRT 

 
Tiedot 

 
Osoite 

Pysyvä 
huoneisto-

tunnus 
(PHT) 

Nykytila 

Tavoitetila 

Nykyinen VTJ:n (osoiterakenteen) huoneistotunnus säilyy 
VTJ:ssä käytetty nykyinen (osoiterakenteen) huoneistotunnus perustuu 
jo kumottuun JHS109 Huoneiston tunniste -suositukseen, VVVPL 7 §, 
16 § ja 20 § sekä VN:n asetukseen VTJ:stä (25.2.2010/128) 26 § ja 27 § 
mukaisiin säädöksiin.  

”Huoneistotunnuksen muodostavat kirjainosa ja numero-osa tai toinen 
näistä. Lisäksi huoneistotunnuksessa voi olla huoneiston jakamista 
osoittava kirjain.”  

Huoneistotunnuksen käyttö on vakiintunut kiinteäksi osaksi 
henkilöiden osoitetietoa ja Posti pystyy tämän tiedon perusteella 
erottamaan kerrostaloissa esim. sen, mihin portaikkoon ao. 
huoneistotunnuksen mukaisen huoneiston posti tulee jakaa.  

Osoitejärjestelmän kannalta nykyisestä huoneistotunnuksesta  
luopumisella olisi merkittäviä vaikutuksia nykyiseen Postin käyttämään 
osoitejärjestelmään ja mm. kansalaisten ja pelastustoimen 
mahdollisuuteen löytää helposti henkilön osoitetta vastaava huoneisto 
isostakin rakennuksesta tai rakennuskompleksista. 



• Esim. 200001234A 

• Muodostuu samalla periaatteella kuin pysyvä rakennustunnus. 

• 10 merkkiä pitkä: 9 numeerista merkkiä (ensimmäinen numero aina 2) + 
aakkosnumeerinen tarkistusmerkki. 

• Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla yhdeksännumeroinen luku 
31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa tarkistusmerkin (ks. taulukko 
valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 2 §:n 4 momentti). 

 

Pysyvän huoneistotunnuksen muoto 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128


 

• Maanmittauslaitoksen ASREK-hankkeessa kehitetään osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja 
omistajamerkinnöille sähköinen osakehuoneistorekisteri (http://osakehuoneistorekisteri.fi/). Rekisteri otetaan 
käyttöön ensi vuonna. 

• Osakehuoneistorekisteri sisältää hallintakohteita. Hallintakohteet sisältävät osakehuoneistoja, joille tarvitaan 
huoneistot yksilöivä tunnus.  

• Tavoitteena käyttää tunnuksena VTJ:n pysyvää huoneistotunnusta (VTJ). Tunnuksen avulla hallintakohteiden 
osakehuoneistot linkitetään VTJ:n ”fyysisiin” huoneistokohteisiin. 

• Osakehuoneistorekisterissä on tunnistettu ainakin seuraavat PHT:een liittyvät tarpeet:  
– Isännöitsijät: Osakehuoneistossa asuvat henkilöt ja näiden ajantasaiset osoitteet VTJ:stä 
– Tarvittavat ”fyysisten” huoneistokohteiden ominaisuustiedot VTJ:stä 

• VTJ:n nykyistä (osoiterakenteen) huoneistotunnustakin voitaisiin periaatteessa käyttää 
osakehuoneistorekisterissä, mutta se edellyttäisi tunnusmuutosten päivittämistä osakehuoneistorekisteriin. 

Osakehuoneistorekisteri ja VTJ:n pysyvä 
huoneistotunnus 

http://osakehuoneistorekisteri.fi/


Siirtymävaihe jatkuu 2025 asti 
• Pysyvä huoneistotunnus luodaan VTJ:ssä.  

 
• Olemassa oleville VTJ:n huoneistoille on luotu PHT:t. Uusille 

huoneistoille ne luodaan VTJ:ssä. 
 

• Kunnan rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamisprosessissa 
PHT otetaan käyttöön. Kunta toteuttaa tarvittavat muutokset 
järjestelmiinsä omassa aikataulussaan yhteistyössä VRK:n ja 
kunnan IT-toimittajan kanssa.  
 

• Osakehuoneistorekisteri käyttää osakehuoneistojen yksilöintiin 
pysyvää huoneistotunnusta (soveltuvin osin?) 
 

• Osakehuoneistorekisteri hakee VTJ:stä tarvittavia tietoja 



 
 

Osoite 

Siirtymävaihe 2019-2025 

  
KUNTA 

Rakennus-
valvonta 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Osake-
huoneisto-

rekisteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisää  
Pysyvä 

Huoneisto-
tunnus 

VTJ  

Päivitä 
Rakennus 

Rakennuslupa 
(Lupa)Huoneisto 

Huoneistot 

Rakennukset 

Henkilöt 
Hae henkilö 
Hae rakennus 
Hae huoneisto 
Hae PHT 

Päivitä tietoja 

Tilaa PRT 

Pysyvä rakennustunnus 

Tiedot 

PHT käyttöön kunnassa 
omien aikataulujen  
 puitteissa 

• PHT luodaan viimeistään 1.1.2019 alkaen uusille VTJ:n huoneistokohteille. Vanhoille 
huoneistokohteille luotu PHT.  

• Rajapinnat osakehuoneistorekisterin käytössä (ajankohta riippuvainen ASREK-hankkeesta). 
• PHT kunnan rajapintaan (Krysp-rajapinta). Vuoden 2019 aikana muutaman kuntapilotin 

kanssa. 



• Tavoitteena, että PHT käyttöönotettu VTJ:ssä viimeistään 1.1.2019 
mennessä. 
– VTJ:n vanhoille huoneistokohteille luotu PHT. 
– Uudet huoneistokohteet ilmoitetaan kunnasta sähköisesti rakennusluvalla 

VTJ:än. Huoneistokohteille luodaan PHT VTJ-rekisteröinnin yhteydessä.  

• VTJ:stä 11/2018 huoneistokohteet massatietotoimituksena ASREK-
hankkeelle. Aineistossa mukana PHT:t. 

• VTJ-osakehuoneistorekisterin väliset tietopalvelut mahdollista toteuttaa 
ASREK-hankkeelle 2018 aikana, mikäli tätä koskevat tarpeet ajoissa selvillä. 
Muutoin siirtyy myöhempään ajankohtaan. 

Missä toteutuksen osalta mennään? 



PHT-toteutusprojektin aikataulu ja tehtävät 2018 
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu 

K
e
s
ä
l
o
m
a
 

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu 

Integraatiotestit 

VTJ:n sovellusmuutokset 

VTJ-ASREK-
tietopalveluiden 

rajapintatoteutus 
ikkuna1 

MML:n VTJ-ASREK 
tp-rajapintatarpeet 
selvät? (2. deadline) 

VTJ-ASREK-tietopalveluiden rajapintatoteutus ikkuna 2  
(käytettävissä vasta 2019 puolella) 

Tietomalliratkaisu / konversio 

Yliheitto + 
ASREK:lle 
tuotanto-
aineisto MML:n VTJ-ASREK tp-

rajapintatarpeet 
selvät? (1. deadline) 

PHT-
muoto-

valmistelu 

Säädös-
muutos-

valmistelu 

Asetus (sis. PHT)  
voimaan? 

VTJ:stä ASREK:lle testiaineisto  
(sis. PHT) 



Tavoitetila 2025 alkaen  
PHT luodaan VTJ:än osana kunnan rakennus- ja 
huoneistotietojen ilmoittamisprosessia.  

Osakehuoneistorekisterissä PHT:ta käytetään 
osakehuoneistojen yksilöintiin. 

Osakehuoneistorekisteri hakee VTJ:stä tarvittavia tietoja. 

Osakehuoneistorekisteri ehkä päivittää joitakin 
huoneistotietoja VTJ:än. 

 



Hae henkilö 
Hae rakennus 
Hae huoneisto 
Hae PHT 

 
 

Osoite KUNTA 
Rakennus-

valvonta 

Osake-
huoneisto-

rekisteri 

Lisää  
Pysyvä 

Huoneisto-
tunnus 

VTJ  

Päivitä 
Rakennus 

Rakennuslupa 
(Lupa)Huoneisto 

Huoneistot 

Rakennukset 

Henkilöt 

Päivitä tietoja 

Tilaa PHT 

Pysyvä huoneistotunnus 

Tiedot 

PHT VTJ:n ja 
osakehuoneistorekisterin 

välisissä rajapintapalveluissa 

Tavoitetilan ratkaisu 
PHT kunnan ja VTJ:n 

välisessä rakennus- ja 
huoneistotietojen 

ilmoittamisprosessissa 

Päivitä yksittäisiä 
tietoja (* 

*) Mahdollinen VTJ:n ja osakehuoneistorekisterin välinen VTJ:tä 
päivittävä rajapinta 2020 =>   



• Osakehuoneistorekisterin osakeluettelon ja VTJ:n huoneistojen 
osoitetietojen kohdistuminen sekä poikkeamatilanteiden käsittely haastava 
tehtävä PHT-kytkennän onnistumiseksi.  

• Em. ei välttämättä onnistu automaattisesti vaan on virkamiestyönä 
tehtävää työtä  

• ASREK-hankkeessa PHT-kytkentää halutaan yrittää vanhojen asunto-
osakeyhtiöiden datamigraatiossa.  
– Saadaan alustavasti kokemuksia kuinka osakehuoneistorekisterin PRH:n 

hallintakohteiden osuvat kohdalleen VTJ:n huoneistokohteiden kanssa 
(huoneistojen osoitetiedon perusteella) 

– Löydetään mahdolliset ongelmat eri tietolähteiden tietojen laadussa  

Haasteita 1/2 



• Tietoa syntyy yhteiskunnassa erilaisissa prosesseissa yhteiskunnan eri 
tasoilla ja aloilla paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

• Prosesseihin liittyy käsiteellisiä eroavaisuuksia samasta asiasta, kuten 
huoneistoista. 

• Edellytyksenä PHT:n hyödyntämiselle osakehuoneistorekisterissä, että PHT 
on käytössä kunnan rakennusvalvonnan prosessissa. Tällöin poikkeamat 
kunnan rakennusrekisterin ja VTJ:n välillä poistuvat ja tieto on riittävän 
laadukasta. 

• PHT:n käyttöönotto osana kuntien rakennuslupaprosessia vie aikaa 
useamman vuoden (siirtymävaihe). 
 

Haasteita 2/2 



 

Kiitos! 
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