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1 Johdanto 

Tässä kuvauksessa kerrotaan, mitä tietoja Valtiokonttorin hallussa on viraston 
tehtävien hoitamista varten. Kuvaus perustuu julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta annetun lain 28 §:ään. 

Kuvauksen tarkoitus on avustaa yksilöitä ja yhteisöjä Valtiokonttoriin 
kohdistuvien tietopyyntöjen tekemisessä. Tietopyyntö on viranomaisen 
asiakirjaan/asiakirjoihin kohdistuva pyyntö, jossa pyynnön esittäjä pyytää 
saada tietoa viranomaisen asiakirjasta/asiakirjoista. Pyyntö voi koskea 
yksittäistä tietoa/asiakirjaa, eri tietolähteissä olevasta tiedosta koostuvaa 
asiakirjaa tai laajempaa viranomaisen aineistoa.  

Valtiokonttoriin kohdistuva tietopyyntö on julkisuuslain (621/1999) 13 §:n 
mukaan yksilöitävä riittävän tarkasti. Yksilöidyn pyynnön perusteella 
Valtiokonttori voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee. Tämän 
kuvauksen tarkoituksena on avustaa tietopyynnön tekijää pyynnön 
yksilöimisessä.  

Valtiokonttorille osoitetut tieto- ja tutkimuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti 
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen 
Valtiokonttori, PL 14, 00054 Valtiokonttori.  

Omien henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä toimittamalla 
henkilötietojen tarkastuslomake postitse yllä mainittuun osoitteeseen. 
Toistaiseksi Valtiokonttori ei vastaanota henkilötietojen tarkastuspyyntöjä 
sähköpostitse.  

Pyynnön vastaanottamisen jälkeen Valtiokonttori käsittelee tietojen 
luovutusasian voimassaolevan lainsäädännön mukaan ja antaa pyyntöön 
vastauksen.   

 

2 Asiat kirjataan Valtiokonttorin asiarekisteriin   

Valtiokonttori ylläpitää sen käsittelyssä olevista ja olleista asioista 
asiarekisteriä. Asiarekisteriin rekisteröidään asiaa, sen käsittelyä ja siihen 
liittyviä asiakirjoja koskevat tiedot. Asia tarkoittaa yhtä tapausta, esimerkiksi 
työtapaturma-asioiden korvauskäsittelyn yhtä vahinkotapausta. Yhteen asiaan 
voi kuulua useita asiakirjoja.  

Seuraavien sivujen taulukoissa kuvataan tietovarantoja, joita Valtiokonttorin 
asiarekisteriin sisältyy ja joista Valtiokonttorille voi tehdä tietopyyntöjä. 
Tietovarannot on taulukoissa lueteltu Valtiokonttorin toimialojen mukaan. 
Toimialajaottelu perustuu viraston organisaatiorakenteeseen (ks. kuva alla).   

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906
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Kuva: Valtiokonttorin organisaatio   

Valtiokonttorin sähköistä asiarekisteriä ylläpidetään 
asianhallintajärjestelmässä. Se sisältää seuraavien tietovarantojen aineistoja: 
Valtion antolainaus ja varainhallinta, sotainvalidien ja veteraanien korvaukset, 
valtion vahingonkorvausasiat, valtion edunvalvonta, yritysten kustannustuet, 
valtion talous, maksuliike ja hankinnat, tiedolla johtaminen ja analytiikka, 
valtion työelämän kehittäminen, valtionavustuspalvelut, viraston hallinto, 
viraston toiminnan kehittäminen sekä viraston tietohallinto. Sähköisen 
asiarekisterin käyttö laajenee Valtiokonttorissa koko ajan.  

Sähköisen asiarekisterin hakutekijöitä ovat esimerkiksi:   

1. asian yksilöivä tieto, esimerkiksi diaari-, laina- tai vahinkonumero,  

2. asian tai asiakirjan kontaktitiedot, esimerkiksi lähettäjän, 
vastaanottajan tai käsittelijän nimi (henkilö tai organisaatio),  

3. asian tai asiakirjan päivämäärätiedot, esimerkiksi vireilletulo-, 
saapumis- tai lähettämispäivä sekä  

4. asian tai asiakirjan sisältöön liittyvät tekijät, esimerkiksi korvauslaji, 
lainan tyyppi, asiakirjan nimike. 



5 (23)  

 

 

3 Valtiokonttorin tietovarannot  

3.1 Kansalaispalvelut  

3.1.1 Valtion vahingonkorvausasiat 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät  
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen   
rajapinnan avulla (k/e)  

Oikeudenkäyntikulujen 
korvaukset valtion 
palveluksessa oleville  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
työnantajan tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, työnantaja  

Vahingonkorvausjärjestelmä, 
Valtiokonttorin paperiarkisto  

Ei  

Petokorvaukset  Vahinkotapahtuman tiedot, 
vahinkoryhmä (henkilö vai 
ajoneuvo, ajoneuvovahingot olivat 
korvattavia 30.11.2009 saakka), 
petoeläimen laji, 
vahingonkärsineen sekä 
edunsaajan yksilöinti- ja 
yhteystiedot, korvattavuustiedot, 
maksutiedot, valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
vahinkoryhmä (henkilö vai 
ajoneuvo, ajoneuvovahingot 
olivat korvattavia 30.11.2009 
saakka), petoeläimen laji  

Vahingonkorvausjärjestelmä, 
Valtiokonttorin paperiarkisto  

Ei  

Rikosvahingot  Vahinkotapahtuman tiedot, 
asianosaisten yksilöinti- ja 
yhteystiedot, asiamiehen tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot, tuomion tiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
tuomion tiedot, rikosnimike  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  
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 Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät  
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen  
rajapinnan avulla (k/e)  

Ryhmähenkivakuutusta 
vastaava etu  

Edunjättäjän tiedot, edunsaajan 
yksilöinti- ja yhteystiedot, 
työnantajan tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, työnantaja  

Vahingonkorvausjärjestelmä, 
Valtiokonttorin paperiarkisto  

Ei  

Sotilastapaturmat ja 
palvelussairaudet  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Syyttömänä vangitut  Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
asiamiehen tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus  

Asianhallintajärjestelmä,  
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Tapaturmat ja 
palvelussairaudet 
kriisinhallintatehtävissä  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
vahingon tapahtumapaikka, 
diagnoosi  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Työtapaturmat ja 
ammattitaudit  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
työnantajan tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
työnantaja  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Valtion ajoneuvojen 
aiheuttamat 
liikennevahingot  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilöiden yksilöinti- ja 
yhteystiedot, työnantajan tiedot 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
työnantaja  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  
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Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Valtion matkavahinkoturva  Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilöiden yksilöinti- ja 
yhteystiedot, työnantajan tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
työnantaja  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Valtion matkavahinkoturva, 
kutsuttujen ilmoittaminen  

Kutsutun henkilön yksilöinti- ja 
yhteystiedot, kutsun ilmoittajan 
yhteystiedot, kutsuaika, kohdemaa.  

Ilmoituksen saapumispäivä, 
kutsun ilmoittajaorganisaatio, 
kutsuaika, kohdemaa 

Vahingonkorvausjärjestelmä  Ei  

Valtion vastuuseen 
perustuvat korvaukset  

Korvausta vaativan henkilön 
yksilöinti- ja yhteystiedot, 
vahinkotapahtuman tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä  

Vahingonkorvausjärjestelmä, 
Valtiokonttorin paperiarkisto  

Ei  

Virantoimituksesta tai 
työtehtävästä aiheutuneet 
esinevahingot  

Vahinkotapahtuman tiedot, 
henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot, 
työnantajan tiedot, 
korvattavuustiedot, maksutiedot, 
valitustiedot  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus, vahinkopäivä, 
työnantaja  

Vahingonkorvausjärjestelmä, 
Valtiokonttorin paperiarkisto  

Ei  
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3.1.2 Sotainvalidien ja veteraanien korvaukset 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Eräissä sotiin liittyneissä 
tehtävissä palvelleiden 
kuntoutusasiat  

Hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot, 
hakemustiedot, päätöstiedot, 
maksutiedot, valitustiedot  

Hakijan nimi, henkilötunnus  Asianhallintajärjestelmä, 
hakemus- ja päätösrekisteri, 
valtion yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  

Rintamaveteraanien 
kunnallisten avopalvelujen 
rahoitus  

Palvelujen määrärahat ja niiden 
jakaminen, edellisen vuoden 
käyttämättä jääneet määrärahat ja 
niiden jako uudelleen, kunnissa 
asuvien rintamaveteraanien 
lukumäärät, kuntien/kuntayhtymien 
yhteystiedot, 
kuntien/kuntayhtymien vuosittain 
antamat selvitykset maksetuista 
määrärahoista.  

Kunta/kuntayhtymä, 
palvelulaji, ajanjakso  

Asianhallintajärjestelmä, 
korvausten 
käsittelyjärjestelmä, valtion 
yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  

Rintamaveteraanien 
kuntoutuksen rahoitus  

Kuntoutusmäärärahat ja niiden 
jakaminen, edellisen vuoden 
käyttämättä jääneet määrärahat ja 
niiden jako uudelleen, kunnissa 
asuvien rintamaveteraanien 
lukumäärät, kuntien/kuntayhtymien 
yhteystiedot, 
kuntien/kuntayhtymien vuosittain 
antamat selvitykset maksetuista 
määrärahoista.  

Kunta/kuntayhtymä, 
kuntoutusmuoto, ajanjakso  

Asianhallintajärjestelmä, 
korvausten 
käsittelyjärjestelmä, valtion 
yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  
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Tietovaranto Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 

tietojärjestelmät  
Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Sotainvalidien korvaukset  Korvauksensaajan yksilöinti- ja 
yhteystiedot, tiedot maksetuista ja 
hylätyistä korvauksista, 
korvaukseen oikeutettuja omaisia 
koskevat yksilöinti- ja yhteystiedot, 
tiedot muista asiaan osallisista 
(holhoojat, kunnat, sairaalat, 
lääkärit, apteekit, laskuja 
lähettäneet yhtiöt, yhteisöt, yms.)  

Vahinkonumero, nimi, 
henkilötunnus  

Asianhallintajärjestelmä, 
sotilasvamma-asioiden 
korvausjärjestelmä  

Ei  

Sotainvalidien kunnallisten 
avopalvelujen rahoitus  

Avopalvelujen määrärahat ja niiden 
jakaminen, edellisen vuoden 
käyttämättä jääneet määrärahat ja 
niiden jako uudelleen, kunnissa 
asuvien sotainvalidien lukumäärät, 
kuntien/kuntayhtymien osoitteet ja 
yhteystiedot, 
kuntien/kuntayhtymien vuosittain 
antamat selvitykset maksetuista 
määrärahoista.  

Kunta/kuntayhtymä, 
palvelulaji, ajanjakso  

Asianhallintajärjestelmä, 
korvausten 
käsittelyjärjestelmä, valtion 
yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  

Sotainvalidien puolisoiden, 
leskien ja sotaleskien 
kuntoutusasiat  

Hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot, 
hakemustiedot, päätöstiedot, 
maksutiedot, valitustiedot  

Hakijan nimi, henkilötunnus  Asianhallintajärjestelmä, 
hakemus- ja päätösrekisteri, 
valtion yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  

Ulkomailla asuvien 
veteraanien kuntoutusasiat  

Hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot, 
hakemustiedot, päätöstiedot, 
maksutiedot, valitustiedot  

Hakijan nimi, henkilötunnus  Asianhallintajärjestelmä, 
hakemus- ja päätösrekisteri, 
valtion yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  
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3.1.3 Valtion edunvalvonta 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Liikennevakuutuksen 
laiminlyöntimaksut  

Henkilön tai yrityksen yksilöinti- ja 
yhteystiedot, laiminlyöntitiedot sekä 
laiminlyöntimaksua koskevat tiedot  

Nimi, omistajan tai haltijan 
henkilötunnus tai yritys- ja 
yhteisötunnus, ajoneuvon 
rekisteritunnus  

Asianhallintajärjestelmä, 
vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Maksuvapautusasiat  Hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot, 
perivä viranomainen, haettu 
vapautusmäärä, päätöstiedot, 
tapauskohtaiset lisäselvitykset, 
valitustiedot  

Nimi, henkilötunnus, perivä 
viranomainen  

Asianhallintajärjestelmä  Ei  

Oikeudenkäyntien 
viivästymishyvitykset  

Hyvitystä saavien henkilöiden sekä 
yritysten yksilöinti- ja yhteystiedot, 
asiamiesten yhteystiedot, 
tuomioistuimen ratkaisun 
yksilöintitiedot, hyvitystä koskevat 
tiedot  

Nimi, henkilötunnus, 
yrityksen y-tunnus, 
tuomioistuimen ratkaisun 
yksilöintitiedot  

Asianhallintajärjestelmä, 
valtion yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei  

Perintöasiat, ilman 
perillisiä kuolleiden 
jäämistöt  

Perinnönjättäjän yksilöintitiedot, 
pesän ilmoittajan tiedot, 
pesänhoitajan tiedot, omaisuuden 
hakijan tiedot, päätöstiedot 
kuolinpesän omaisuuden 
jakautumisesta, valitustiedot  

Nimi, perinnönjättäjän 
henkilötunnus, kuolinpäivä, 
viimeinen kotipaikka, 
omaisuutta hakenut kunta  

Asianhallintajärjestelmä  Ei  
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Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Perintöasiat, ilman 
perillisiä kuolleiden 
testamentit  

Perinnönjättäjän yksilöintitiedot, 
testamentin tiedoksiantajan tiedot 
(yksityishenkilöt ja yhteisöt), 
testamentin hyväksymistiedot  

Perinnönjättäjän nimi, 
henkilötunnus, kuolinpäivä, 
viimeinen kotipaikka  

Asianhallintajärjestelmä  Ei  

Tapaturmavakuutuksen 
laiminlyöntimaksut  

Työnantajan yksilöintitiedot 
(henkilö tai yritys tai yhteisö), 
laiminlyöntitiedot, 
laiminlyöntimaksua koskevat tiedot  

Työnantajan henkilötunnus 
tai yritys- ja yhteisötunnus, 
toimiala  

Asianhallintajärjestelmä, 
Vahingonkorvausjärjestelmä  

Ei  

Eläkevakuutuksen 
laiminlyöntimaksut  

Vakuuttamisvelvollisen 
yksilöintitiedot  
(henkilö tai yritys tai yhteisö), 
laiminlyöntitiedot, 
laiminlyöntimaksua koskevat tiedot  

Vakuuttamisvelvollisen 
henkilötunnus tai yritys- ja 
yhteisötunnus  

Asianhallintajärjestelmä  Ei  

Potilasvakuutuksen 
laiminlyöntimaksut  

Vakuuttamisvelvollisen 
yksilöintitiedot (henkilö tai yritys tai 
yhteisö), laiminlyöntitiedot, 
laiminlyöntimaksua koskevat tiedot  

Vakuuttamisvelvollisen 
henkilötunnus tai yritys- ja 
yhteisötunnus  

Asianhallintajärjestelmä  Ei  

  
3.1.4 Yritysten kustannustuet 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Yritysten kustannustuet Tuenhakijan yksilöintitiedot, 
hakemuksen tiedot, päätös-tiedot, 
maksutiedot, valitustiedot 

Tuenhakijan nimi, 
tuenhakijan yritys- ja 
yhteisötunnus 

Tukihakemusten 
käsittelyjärjestelmä, 
Asianhallintajärjestelmä 

Ei 
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3.1.5 Kansalaispalvelujen muut tietovarannot 

 Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Kansalaispalvelut -
toimialan asiakaspuhelujen 
nauhoitteet  

Nauhoitettaviin puhelinnumeroihin 
soitetut puhelut sekä virkailijan 
asiakkaille soittamat puhelut, 
puhelun aloitus- ja lopetusaika, 
soittajan numero, numero, johon on 
soitettu, virkailijan nimi ja 
puhelinnumero.  

Puhelun aloitus- ja 
lopetusaika, soittajan 
numero, numero, johon on 
soitettu, virkailijan nimi ja 
puhelinnumero.  

Elisa Orange Contact  Ei  

Kansalaispalvelut -
toimialan tilastot ja raportit  

Hakemusmäärät, päätösmäärät, 
käsittelyajat, tehdyt valitukset, 
päätöslajit, maksetut korvaukset  

Korvaus-/päätöslaji, 
ajanjakso  

Toimialan raportointi-
tietokannat, Power BI -
voimaraportointi  

Ei, mutta osa tiedoista 
julkaistaan 
Valtiokonttorin  
verkkosivustolla 
valtiokonttori.fi.   
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3.2 Rahoitus  

3.2.1 Valtion varainhallinta 

 Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Rahastoihin liittyvä 
toiminta  

Ydinjätehuoltorahastoon, 
Maaseudun interventiorahastoon, 
Valtion asuntorahastoon ja 
Rahoitusvakausrahastoon liittyvät 
rahoitusliiketoimet, toimintaa 
määrittävät ohjeet, sopimukset ja 
menettelytavat sekä tilinumerot  

Transaktionumero, 
kaupantekopäivä, arvopäivä,  
erääntymispäivä, vastapuoli, 
portfolio, instrumentti  

Treasuryn tietojärjestelmä  Ei  

Rahoitusmarkkinadata  Muun muassa korot ja 
valuuttakurssit  

Noteerauspäivämäärä, 
tallennusajankohta  

Markkinatietopalvelu, 
Treasuryn tietojärjestelmä  

Ei  

Senaatti-kiinteistöjen 
varainhankinta  

Rahoitusliiketoimet, toimintaa 
määrittävät ohjeet, sopimukset ja 
menettelytavat sekä tilinumerot  

Transaktionumero, 
kaupantekopäivä, arvopäivä,  
erääntymispäivä, vastapuoli, 
portfolio, instrumentti  

Treasuryn tietojärjestelmä  Ei  

Valtion tulo- ja 
menoennusteet sekä 
toteumat  

Valtion tulo- ja menoennusteet 
sekä -toteumat  

Kassavirran pvm, 
kirjanpitoyksikkö, tulo- tai 
menoryhmä  

Kassanhallintajärjestelmä, 
Treasuryn tietojärjestelmä  

Ei  

Varainhallinnan 
puitesopimukset  

ISDA-, CSA- ja GMRA-sopimukset  Vastapuoli  Vakuudenhallintajärjestelmä, 
asianhallintajärjestelmä   

Ei  
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 Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Varainhallinnan 
yhteystietorekisteri  

Sopimuskumppanien edustajien 
yhteystiedot  

Nimi, sähköpostiosoite, 
työnantajan nimi  

Treasuryn tietojärjestelmä, 
vakuudenhallintajärjestelmä  

Ei  

Velanhallinnan tietovaranto  Rahoitusliiketoimet, toimintaa 
määrittävät ohjeet, sopimukset 
sekä menettelytavat  

Transaktionumero, 
kaupantekopäivä, arvopäivä, 
erääntymispäivä, vastapuoli, 
portfolio, instrumentti  

Treasuryn tietojärjestelmä, 
vakuudenhallintajärjestelmä, 
sarjaobligaatioiden 
jälkimarkkinakaupankäynnin 
seurantajärjestelmä, 
asianhallintajärjestelmä   

Ei  

Vienninrahoituksen 
tietovaranto  

Rahoitusliiketoimet, toimintaa 
määrittävät ohjeet, sopimukset 
sekä menettelytavat  

Transaktionumero, 
Vientiluoton viitenumero, 
kaupantekopäivä, arvopäivä, 
erääntymispäivä, vastapuoli, 
portfolio, instrumentti  

Vakuudenhallintajärjestelmä, 
Treasuryn tietojärjestelmä  

Ei  
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3.2.2 Valtion antolainaus 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Suorien lainojen 
tietovaranto  

Lainansaajien, mahdollisten 
edunvalvojien, lainan asianhoitajien 
sekä muiden laillisten edustajien 
yksilöinti- ja yhteystiedot, 
velallisasemaan liittyvät tiedot, lainaan 
liittyvät tiedot, lainan vakuuksiin 
liittyvät tiedot, maksuhäiriömerkinnät, 
Suomen asiakastieto Oy:n 
seurantatiedot sekä tapauskohtaisesti 
asiakkailta pyydetyt lisäselvitykset.  

Lainanumero, nimi, 
henkilötunnus, yritys- ja 
yhteisötunnus, kotikunta, 
vakuuskohde  

Lainanhoitojärjestelmä, 
Rahoitustoimialan 
asiakastietojärjestelmä, 
asianhallintajärjestelmä, 
vakuuksien 
hallinnointijärjestelmä, 
laina-asiakkaiden 
sähköinen asiakasliittymä  

Ei  

Korkotukien ja 
valtiontakausten 
tietovaranto  

Korkotukilainan ja/tai valtiontakauksen 
saajien, mahdollisten edunvalvojien, 
lainan asianhoitajien sekä muiden 
laillisten edustajien yksilöinti- ja 
yhteystiedot, velallisasemaan liittyvät 
tiedot, lainaan liittyvät tiedot, valtion 
maksamat korkotuet ja valtion saamat 
takausprovisiot, lainan vakuuksiin ja 
asuntoihin liittyvät tiedot, 
maksuhäiriömerkinnät, Suomen 
asiakastieto Oy:n seurantatiedot sekä 
tapauskohtaisesti asiakkailta pyydetyt 
lisäselvitykset.  

Lainanumero, nimi, 
henkilötunnus, yritys- ja 
yhteisötunnus, kotikunta, 
vakuuskohde  

Korkotukien ja 
valtiontakausten 
hallintajärjestelmä, 
lainanhoitojärjestelmä, 
Rahoitustoimialan 
asiakastietojärjestelmä, 
asianhallintajärjestelmä, 
vakuuksien 
hallinnointijärjestelmä  

Ei  

Suorien lainojen, 
korkotukien ja takausten 
raportointitiedot  

Suorien lainojen lainakannan 
tilastotiedot, ASP- ja korkotukilainojen 
tilastotiedot, valtiontakausten 
tilastotiedot  

Raportointijakso (aikaväli)  Antolainauksen 
raportoinnin tietovarasto, 
raportointijärjestelmä (SAP 
Business Objects)  

Ei, mutta osa tiedoista 
julkaistaan 
Valtiokonttorin 
verkkosivustolla 
valtiokonttori.fi.  
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3.3 T3 – Talous, tieto ja työelämä  

3.3.1 Valtion talous, maksuliike ja hankinnat  

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Hankintatoimen mittarit -
tietovaranto  

Virastojen arviot oman 
hankintatoimen organisoinnista, 
osaamisesta sekä hankintojen 
suunnittelusta.  

Virasto, ajanjakso  Kyselyjärjestelmä  Ei  

Kirjanpitoyksiköiden 
pankkisopimusten 
tietovaranto  

Kirjapitoyksiköiden sopimukset 
pankkien kanssa sekä tiedot 
sopimuksissa tapahtuneista 
muutoksista  

Kirjanpitoyksikkö (virasto 
tmv.), sopimustyyppi  

Maksuliikepankkien 
sopimushallintajärjestelmät  

Ei  

Laskentatoimen ja 
maksuliikkeen määräysten 
ja ohjeiden tietovaranto  

Valtiokonttorin antamat määräykset 
ja ohjeet (ml. kumotut)  

Diaarinumero, ohjeen 
päivämäärä, otsikko tai osa 
otsikosta, kategoria, 
dokumenttityyppi  

Asianhallintajärjestelmä, 
valtiokonttori.fi -sivusto, 
Tiedostojenhallintajärjestelmä  

Määräykset ja ohjeet 
julkaistaan 
Valtiokonttorin 
verkkosivuilla. 

Suomi.fi -maksut-palvelun 
käyttötiedot  

Toimittajan perimät palvelumaksut, 
palvelua käyttävien 
asiakasorganisaatioiden tiedot 
sekä maksutapahtumien volyymit 
asiakaskohtaisesti (virastot, 
kunnat, oppilaitokset yms.)  

Raportointijakso, asiakas- 
organisaatio  

Tiedostojenhallintajärjestelmä, 
palveluntuottajan 
kauppiasportaali  

Ei  

Valtion laskujenvälityksen 
volyymitiedot  

Välitettyjen laskujen määrät 
(myynti- ja ostolaskut) 
kuukausittain, kirjanpitoyksiköiden 
myynti- ja ostolaskujen volyymit 
(kpl ja €). Tiedot käytetyistä laskun 
jakelukanavista (Mobile Pay, 
OmaPosti, suomi.fi viestit, 
kuluttajaverkkolasku, paperilasku)  

Raportointikuukausi, 
kirjanpitoyksikkö (virasto 
tmv.), laskun jakelukanava  

Tiedostojenhallintajärjestelmä  Ei, paitsi osto- ja 
myyntilaskujen 
sähköistymisaste, jonka 
tilastotietoja julkaistaan 
valtiokonttori.fi -
sivustolla.  

  

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/
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Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Valtion maksuliikkeen ja 
palvelumaksujen 
volyymitiedot  

Maksuliikkeen toteutuneet volyymit 
(kpl ja euro) kirjanpitoyksiköittäin. 
Veloitetut palvelumaksut 
palveluittain.  

Raportointikuukausi, 
kirjanpitoyksikkö (virasto 
tmv.), palvelulaji  

Tiedostojenhallintajärjestelmä  Ei  

Valtion pankkitililuettelo  Tiedot kirjanpitoyksiköiden tulo- ja 
menotileistä maksuliikepankeissa.  

Kirjanpitoyksikkö (virasto 
tmv.), tilinumero  

Tiedostojenhallintajärjestelmä  Ei  

Valtion talousarvion 
tilijaottelu  

Varanto sisältää valtion 
talousarvion tilijaottelut vuodesta 
2013 lähtien.  

Tilijaottelun voimassaoloaika, 
vuosi  

Talousarvion tilijaottelun 
laadinta- ja ylläpitojärjestelmä  

Ei  

Valtuusseurannan 
tietovaranto  

Valtuuksien määrä, käyttö ja 
käytöstä talousarviovuonna 
aiheutuneet ja tulevina vuosina 
aiheutuvat menot. Tietoja voidaan 
ryhmitellä talousarviokirjanpidon, 
valtuuslajin, 
kirjanpitoyksikköorganisaation ja 
määrärahalajin mukaan.  

Valtuuslaji, kirjanpitoyksikkö 
(virasto tmv.), määrärahalaji  

Valtuusseurantajärjestelmä  Ei  
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3.3.2 Tiedolla johtaminen ja analytiikka 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Analyysipalvelun 
asiakasrekisteri  

Analysointipalvelun asiakkaiden 
yksilöinti- ja yhteystiedot  

Asiakasorganisaatio  Tehtävienhallintaohjelmisto  Ei  

Kuntien taloustietovaranto  Kuntien talousarvio- ja 
suunnitelmatiedot, talouden 
toteuma- ja tilinpäätöstiedot 
palveluluokittain.  

Kunta, raportointikausi  Kuntatalouden tietopalvelu, 
tutkihallintoa.fi-sivusto  

Tiedot ovat julkisesti 
saatavilla 
tutkihallintoa.fi-sivuston 
kautta.  

Tutkihallintoa.fi / Tietokirin 
raportointialusta  

Valtion talouden, henkilöstön, 
tuloksellisuuden, tilojen ja 
hankintojen tietoja.  
Kuntien ja kuntayhtymien 
taloustiedot.  
Aluekehitys- ja väestötietoja.   

Hallinnonala, 
kirjanpitoyksikkö, kunta, 
kuntayhtymä, 
raportointikausi, maakunta, 
seutukunta   

Julkishallinnon 
raportointipalvelu, 
tutkihallintoa.fi-sivusto  

Tiedot julkaistaan 
tutkihallintoa.fi-
sivustolla. Lisäksi 
valtion talous- ja 
henkilöstötietoja on 
saatavilla avoimen 
rajapinnan kautta.  

Tietokirin analyysialustan 
tietovaranto  

Valtion virastoja ja laitoksia 
koskevia toiminnan suunnittelun ja 
seurannan, talous- ja 
henkilöstöhallinnon, yhteisen 
perustietotekniikan, hankintojen 
hallinnan, toimitilahallinnan, 
keskitettyjen koulutuspalvelujen, 
hanke- ja projektihallinnan ja 
organisaatiorakenteen tietoja. 
Asiakaskohtaisiin toimeksiantoihin 
perustuvat tietovarantojen analyysit  

Hallinnonala, 
kirjanpitoyksikkö, 
asiakasorganisaatio  

Tietokirin analyysialusta   Ei  
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3.3.3 Valtion työelämän kehittäminen 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Kaiku-hankerekisteri  Nimi, yhteystiedot, hanke ja sen 
tiedot  

Hallinnonala, virasto, 
alkamisvuosi, päättymisvuosi  

Valtiolla.fi -sivusto, 
tiedostojenhallintajärjestelmä  

Kaiku-hankkeiden 
tiedot julkaistaan 
valtiolla.fi -sivustolla.  

Kaiku-verkoston ja -
yhteistyöryhmän jäsenet  

Henkilön etunimi, sukunimi sekä 
organisaatio.  

Etunimi, sukunimi, 
organisaatio  

Valtiokonttori.fi -sivusto  Kaiku-verkoston ja -
yhteistyöryhmän 
jäsenien tiedot 
julkaistaan 
valtiokonttori.fi -
sivustolla.  

  
    
3.4 Valtionavustuspalvelut 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Suomen elpymis- ja 
palautumissuunnitelma 
(RRP) 

Indikaattorit raportointia varten, 
nimi (tukikohde), yksilöintitiedot 
(tuensaajat), yksilöintitiedot 
(toimeksisaajat), yksilöintitiedot 
(toimeksisaajien alihankkijat), 
rahoitustiedot, valvontatiedot, 
maksatustiedot, todenneasiakirjat 

Hallinnonala, raportointikausi Hankesalkun hallintapalvelu 
(Digi- ja väestötietovirasto), 
RRP-tietojärjestelmä, 
asianhallintajärjestelmä 

Ei 
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3.5 Hallinto ja kehittäminen  

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Handi-arkisto  Handi-järjestelmään viedyt 
tilaukset, tapauskohtaisesti 
hankintasopimuksiin liittyvät 
budjetit ja maksueräsuunnitelmat, 
hankinnoista syntyneet laskut 
(PDF), vastikkeettomista kuluista 
syntyneet laskut (Kansalaispalvelut 
-toimiala). Tiedot laskujen 
asiatarkastus- ja 
hyväksymiskierrosta sekä 
tiliöintitiedot. Myyntilaskut ja 
laskutusraportit ja myyntireskontran 
hoitoon liittyen korkolaskut, 
korkolaskuraportit, tileistäpoistot, 
viitesuoritukset, 
manuaalikuittaukset, hyv/vel -
kuittaukset.  

Ostolaskujen osalta CaseID, 
laskunumero, 
toimittajanumero, toimittajan 
nimi sekä myyntilaskujen 
osalta laskunsaaja ja 
eräpäivä.  

Valtion yhteinen tilausten- ja 
laskujenkäsittelyjärjestelmä  

Ei, mutta Valtiokonttorin 
hankintoja koskevia 
tietoja julkaistaan 
sivustoilla 
tutkihallintoa.fi sekä 
tutkihankintoja.fi.  

Kirjanpitoaineisto  Kirjanpidon tapahtumat (tulot, 
menot, korjaustositteet), 
käyttöomaisuuskirjanpidon tiedot 
(investoinnit, jotka aktivoidaan 
taseeseen ja kirjataan tulevina 
vuosina poistoina)  

Menolaji, tulolaji, vuosi  Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon yhteinen 
järjestelmäratkaisu Kieku  

Ei, mutta tiliryhmätason 
tiedot tuloista ja 
menoista julkaistaan 
tutkihallintoa.fi -
sivustolla.  

Projektinhallintaohjeisto  Viraston sisäiset ohjeet projektien 
onnistuneeseen läpivientiin  

Ohjeen nimi  Valtiokonttorin intranet 
Mesta, 
tiedostojenhallintajärjestelmä  

Ei  
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Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Valtiokonttorin 
asiakasrekisteri  

Julkaisujen ja tiedotteiden tilaajien 
yhteystiedot, julkishallinnon 
organisaatioiden yhteyshenkilöiden 
yhteystiedot  

Nimi, organisaatio  Sähköinen asiakasrekisteri  Ei  

Valtio Expon näytteille-
asettajien tiedot  

Näytteilleasettajan nimi, logo ja 
esittely  

Näytteilleasettajan nimi  Valtioexpo.fi-sivusto  Tiedot julkaistaan 
valtioexpo.fi-sivustolla. 

Valtio Expoon 
ilmoittautuneet henkilöt  

Nimi, yhteystiedot, organisaatio  Nimi, organisaatio  Valtioexpo.fi-sivusto, 
tilaisuuksien ja tapahtumien 
ilmoittautumisjärjestelmä  

Ei  

Valtiokonttorin 
henkilöstötietovaranto  

Työnantajatehtävien hoitamiseen 
tarvittavat tiedot seuraavista 
henkilöistä: 1. Valtiokonttorin 
henkilökuntaan kuuluvat, 2. 
Valtiokonttorin tiloissa 
työskentelevät, 3. rekrytointeihin 
osallistuneet. Varanto sisältää 
tiedot myös viraston henkilöstön 
matkustus- ja kulukorvauksista.  

Nimi, henkilötunnus  Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon yhteinen 
järjestelmäratkaisu Kieku, 
matka- ja kuluhallinnan 
tietojärjestelmä, 
Asianhallintajärjestelmä  

Ei  
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Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Valtiokonttorin 
kehityssalkku  

Hankkeiden ja projektien kuvailu- 
sekä budjettitiedot, tiedot 
vastuuhenkilöistä, hankkeiden ja 
projektien edistymisraportit  

Ajanjakso, vastuuhenkilön 
nimi, Valtiokonttorin 
organisaatioyksikkö (toimiala)  

Hankesalkun hallintapalvelu 
(Digi- ja väestötietovirasto) 

Ei  

Valtiokonttorin tapahtumiin 
ilmoittautuneet henkilöt  

Nimi, yhteystiedot, organisaatio  Nimi, organisaatio  Tilaisuuksien ja tapahtumien 
ilmoittautumisjärjestelmä  

Ei  

Valtiokonttorin tekemien 
kilpailutusten tietovaranto  

Tarjouspyynnöt, tarjoukset, 
hankintapäätökseen liittyvä 
aineisto, hankintapäätös, 
hankintasopimus.  

Diaarinumero, hankinta-asian 
nimi 

Kilpailutusjärjestelmä, 
tiedostojenhallintajärjestelmä, 
Asianhallintajärjestelmä  

Ei  

Verkkosivustojen 
käyttäjäseuranta: 
valtiokonttori.fi, 
valtioexpo.fi, 
tutkihallintoa.fi, tietokiri.fi, 
valtiolla.fi, valtionvelka.fi  

Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä 
tietoja (= anonymisoitu IP). 
Käyttäjän on mahdollista määrittää 
selaimesta do not track -asetus, 
jolloin Google Analytics ei kirjaa 
edes em. tietoa. IP-osoitteen 
perusteella kävijäseurantaan 
kootaan tietoa käyttäjän 
toiminnoista sivustolla. Tällaisia 
tietoja ovat esim. navigointi 
sivustolla, linkkien klikkaaminen, 
vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja 
miten palveluun tullaan ja mihin 
palvelusta siirrytään.  

Raportoinnin ajanjakso, 
raportoitava verkkosivusto  

Google Analytics -palvelu, 
valtiokonttori.fi, valtioexpo.fi, 
tutkihallintoa.fi, tietokiri.fi, 
valtiolla.fi, valtionvelka.fi  
-verkkosivustot  

Ei  
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3.6 Tietohallinto 

Tietovaranto  Tietoaineistot ryhmittäin  Esimerkit hakutekijöistä  Aineistoihin liittyvät 
tietojärjestelmät  

Saatavuus teknisen 
rajapinnan avulla (k/e)  

Arkkitehtuurikuvaukset  Kuvaukset Valtiokonttorin 
palveluista, toimintaprosesseista, 
tietovarannoista sekä tieto- ja 
järjestelmäarkkitehtuurista  

Valtiokonttorin 
organisaatioyksikkö 
(toimiala), 
tietojärjestelmän nimi  

QPR Arkkitehtuuripankki  Ei, mutta kirjautuneet 
käyttäjät voivat katsella 
Arkkitehtuuripankissa 
julkaistuja kuvauksia 
www.arkkitehtuuripankki.fi 
-sivuston kautta.  

Tietojärjestelmäluettelo  Tiedot Valtiokonttorin käytössä 
olevista/olleista tietojärjestelmistä  

Elinkaaren tila, 
vastuuyksikkö (toimiala), 
IT-järjestelmävastaava, 
hankintatapa  

Tehtävienhallintaohjelmisto  Ei  

Valtiokonttorin käyttämät 
palvelut, sovellukset ja 
työkalut  

Toimistosovellukset ja sähköiset 
palvelut 

Sovelluksen tai palvelun 
nimi  

Tehtävienhallintaohjelmisto  Ei  

Valtiokonttorin 
tietokantaluettelo  

Valtiokonttorin käytössä olevien 
tietokantojen tiedot 

Tietokannan nimi, 
tietojärjestelmä, johon 
liittyy  

Tehtävienhallintaohjelmisto  Ei  
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