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Henkilötietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Henkilötietovaranto kokoaa loogisesti yhteen henkilöistä ja kotitalouksista kerätyt 
tiedot. Tietoja käsitellään ja yhdistetään kulloinkin Tilastokeskuksen tilasto-
ohjelmassa mainittujen tilastojen tuottamiseksi tai muiden yhteiskunnallisesti 
merkittävien tilastoselvitysten tekemiseksi. Lisäksi tietovaranto toimii 
henkilöpohjaisten tutkimusaineistojen muodostamisen lähteenä Tilastokeskuksen 
tutkijapalveluille. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Henkilötietovarannon keskeisimpiä tietoaineistoja ovat henkilön perustiedot, 
henkilösuhde, asuminen, elinolot, terveys, koulutus, talous, työelämä ja 
oikeudellinen toiminta. 

Näissä tietoaineistoissa keskeisimpiä henkilötietoryhmiä ovat mm. henkilön 
demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty ja asuinpaikka, perheet, 
parisuhteet, lapsi-vanhempisuhteet, sukupolvet; asuntokunnat, asuminen, elinolot, 
työmarkkina-asema, palvelussuhteet, etuustiedot, ammatti, työttömyys, asuinolot, 
koulutustiedot, tulot, oikeus ja vaalit sekä tietosuoja-asetuksen erityisiin 
henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, erityisesti terveys ja oikeudellinen toiminta. 

Henkilötietovaranto on erittäin laaja useiden tietojärjestelmien käyttämä 
henkilötietojen kokonaisuus. Henkilötietovarannon tietoja käytetään usein 
yhdessä rakennetun ympäristön tietovarannon ja sijaintitietovarannon kanssa.  

Tietovarannon henkilötietojen käsittelyn laajuuden hahmottamiseksi, 
tietovarantoon liittyvät tietosuojaselosteet löytyvät dokumentin lopusta. 

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 
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Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Henkilötietovarannossa ja sitä käyttävissä tietojärjestelmissä keskeisin tietojen 
hakemisen hakutekijä on henkilötunnus. Tietoja voi hakea myös muilla tekijöillä, 
mutta tällöin tietojen kohteen yksilöinti vaatii usein manuaalista käsittelyä. 

Henkilötietovarannon keskeisimmät tietojärjestelmät ovat henkilötietojärjestelmä 
ja Herttua sekä lukuisat tilastokohtaiset tietojärjestelmät, jotka on nimetty tilaston 
nimenmukaisesti.  

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Tiedot eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Henkilötietovarannon 
tiedot ovat salassa pidettäviä. Tilastotarkoituksiin saatuja tietoja voidaan luovuttaa 
ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
koskevassa laissa säädetyin perustein taikka henkilön nimenomaisella 
suostumuksella, jota tiedot koskevat. 

 

Organisaatiotietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Organisaatiotietovaranto kokoaa loogisesti yhteen yrityksiä, yhteisöjä sekä 
julkisyhteisöjä (oppilaitokset), kuntia ja valtiota koskevat tiedot. Lisäksi 
organisaatiotietovaranto sisältää myös organisaatioiden aggregaatteja, kuten 
sektoreita tai toimialoja, koskevat tiedot.  

Organisaatiotietovarannon tietoja käsitellään ja yhdistetään kulloinkin 
Tilastokeskuksen tilasto-ohjelmassa mainittujen tilastojen tuottamiseksi tai 
muiden yhteiskunnallisesti merkittävien tilastoselvitysten tekemiseksi. Lisäksi 
tietovaranto toimii mainittuihin yhteisöpohjaisten tutkimusaineistojen 
muodostamisen lähteenä Tilastokeskuksen tutkijapalveluille. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Organisaatiotietovarannon keskeisimpiä tietoaineistoja ovat yritystietoaineistot, 
kuntatietoaineistot ja muiden yhteisöjen tietoaineistot. Näiden tietoaineistojen 
keskeisimpiä tietoryhmiä ovat mm. organisaation perustiedot, pääasiallinen 
toiminta, henkilöstömäärä, liikevaihto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
investoinnit, tilaukset, tuotanto, varastot, myynti, palkat ja kustannukset sekä 
rahoitus ja tilinpäätös.  

Tietovarantoon liittyvän henkilötietojen käsittely käy ilmi tietovarantoon 
liittyvistä tietosuojaselosteista dokumentin lopusta.  

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Organisaatiotietovarannosta ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset tietojen 
hakemisen hakutekijät ovat yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ja toiminimellä 
toimivien osalta henkilötunnus. Tietoja voi hakea myös muilla tekijöillä, mutta 
tällöin tietojen kohteen yksilöinti vaatii manuaalista käsittelyä.   

Organisaatiotietovarannon keskeisimmät tietojärjestelmät ovat 
Yritystietojärjestelmä Yty ja suhdannetietojärjestelmä Suti sekä kansatalouden 
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tilinpidon tietojärjestelmä KTMT. Lisäksi lukuisia tilastokohtaisia 
tietojärjestelmiä, jotka on nimetty tilaston nimenmukaisesti. 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Tiedot eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Tietovarannon tiedot ovat 
salassa pidettäviä.  Tilastotarkoituksiin saamia tietoja voidaan luovuttaa 
ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella suostumuksella, 
jota tiedot koskevat.  

Hyödyketietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Hyödyketietovaranto kokoaa loogisesti yhteen hyödykkeisiin liittyvät tiedot, jotka 
on kerätty eri tahoilta. Tietoja käsitellään ja yhdistetään kulloinkin 
Tilastokeskuksen tilasto-ohjelmassa mainittujen tilastojen tuottamiseksi tai 
muiden yhteiskunnallisesti merkittävien tilastoselvitysten tekemiseksi. 
Hyödyketietovarannon hintatiedot toimivat perustilastojen ja 
kansantaloudentilinpidon volyymilaskentojen deflaattoreina. Hyödykkeiden 
määrä/volyymitietoja käytetään tuotannon määrien laskennassa ja tilastollisessa 
painotuksessa. Lisäksi tietovaranto toimii kustannus- ja hintapohjaisten 
tutkimusaineistojen muodostamisen lähteenä Tilastokeskuksen tutkijapalveluille. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Hyödyketietovarannon keskeisimpiä tietoaineistoja ovat hintaindeksit, 
tuottajahintaindeksit, kustannusindeksit, 

Tietoryhmien keskeisiä tietoryhmiä ovat hyödykkeiden tai palvelut nimikkeet, 
hinta tai kustannustiedot ja volyymitiedot. 

Tietovarantoon liittyvä henkilötietojen käsittely käy ilmi tietovarantoon liittyvistä 
tietosuojaselosteista. 

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Hyödyketietovarannosta ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset tietojen 
hakemisen hakutekijät ovat hyödykkeen tunnus kansainvälisen COICOP-
luokituksen mukaisena, EAN-koodi ja Tilastokeskuksen omat tunnisteet 
hyödykkeille ja palveluille. Tietoja voi hakea myös muilla tekijöillä, mutta tällöin 
tietojen kohteen yksilöinti vaatii manuaalista käsittelyä.   

Hyödyketietovarannon keskeisimmät tietojärjestelmät ovat hintatietojen 
tuotantojärjestelmä Hits, Indeksimoottori ja yritystietojärjestelmä Yty, jota 
käytetään myös hyödyketietojen käsittelyyn. Lisäksi lukuisia tilaston nimen 
mukaan nimettyjä järjestelmiä. 

 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Tiedot eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Tietovarannon tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Tilastotarkoituksiin saamia tietoja voidaan luovuttaa 
ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
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koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella suostumuksella, 
jota tiedot koskevat. 

Päästö- ja energiatietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Päästö- ja energiatietovaranto kokoaa loogisesti yhteen ympäristötilinpidon ja 
energiantuotannon ja -kulutuksen tietoja. Tietoja käsitellään ja yhdistetään 
kulloinkin Tilastokeskuksen tilasto-ohjelmassa mainittujen tilastojen 
tuottamiseksi tai muiden yhteiskunnallisesti merkittävien tilastoselvitysten 
tekemiseksi. Merkittävä yksittäinen käyttö tiedoille on Suomen 
kasvihuonepäästöjen laskenta. Lisäksi tietovaranto toimii tutkimusaineistojen 
muodostamisen lähteenä Tilastokeskuksen tutkijapalveluille. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Päästö- ja energiatietovaranto keskeisimpiä tietoryhmiä ovat mm. 
ympäristötilinpito, energia, kasvihuonekaasujen inventaario ja jätteet. 

Päästö- ja energiatietovaranto on useiden tietojärjestelmien käyttämä 
kokonaisuus. Tietovarantoon liittyvä henkilötietojen käsittely käy ilmi 
tietovarantoon liittyvistä tietosuojaselosteista. 

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Päästö- ja energiatietovaranto ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset 
tietojen hakemisen hakutekijät ovat Y-tunnus, henkilötunnus ja laitostunnus. 
Tietoja voi hakea myös muilla tekijöillä, mutta tällöin tietojen kohteen yksilöinti 
vaatii manuaalista käsittelyä.   

Päästö- ja energiatietovarannon keskeisimmät tietojärjestelmät ovat ilmapäästöjen 
laskentajärjestelmä. Lisäksi lukuisa pieniä tilastonnimenmukaisia 
tietojärjestelmiä. 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Tiedot eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Tietovarannon tiedot ovat 
pääosin salassa pidettäviä.  Tilastotarkoituksiin saamia tietoja voidaan luovuttaa 
ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella suostumuksella, 
jota tiedot koskevat. 

 

Rakennetun ympäristön tietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Rakennetun ympäristön tietovaranto kokoaa loogisesti yhteen rakennus- ja 
asuntotuotannon sekä korjausrakentamisen tiedot. Tietoja käsitellään ja 
yhdistetään kulloinkin Tilastokeskuksen tilasto-ohjelmassa mainittujen tilastojen 
tuottamiseksi tai muiden yhteiskunnallisesti merkittävien tilastoselvitysten 
tekemiseksi. Lisäksi tietovaranto toimii rakennus- ja asuntotuotantoon liittyvien 
tutkimusaineistojen muodostamisen lähteenä Tilastokeskuksen tutkijapalveluille. 
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Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Rakennetun ympäristön tietovaranto keskeisimpiä tietoaineistoja ovat rakennus- 
ja asuntotuotanto sekä korjausrakentaminen. 

Keskeiset tietoryhmät ovat rakennustiedot ja huoneistotiedot sekä 
korjausrakentamisessa rakennustyypittäiset tiedot. 

Rakennus- ja asuntotuotannon sekä korjausrakentamisen tietovaranto on 
muutaman tietojärjestelmän käyttämä kokonaisuus. Tietovarantoon liittyvä 
henkilötietojen käsittely käy ilmi tietovarantoon liittyvistä tietosuojaselosteista. 

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Rakennetun ympäristön tietovaranto ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset 
tietojen hakemisen hakutekijät ovat rakennustunnus ja henkilötunnus. Tietoja voi 
hakea myös muilla tekijöillä, mutta tällöin tietojen kohteen yksilöinti vaatii 
manuaalista käsittelyä.   

Rakennetun ympäristön tietovarannon keskeisin tietojärjestelmä on Uudis- ja 
korjausrakentamisen kokonaisjärjestelmä (UKK). 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Tiedot eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Tilastotarkoituksiin saamia 
tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti 
valtion tilastotointa koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen 
nimenomaisella suostumuksella, jota tiedot koskevat. 

Sijaintitietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Sijaintitietovaranto sisältää keskitetysti muiden loogisten tietovarantojen 
tiedonkohteille eli havaintoyksiköille sijaintitiedot tai alueiden rajatiedot. 
Sijaintitieto on paikkatietokohteen sijaintia, geometriaa tai topologiaa kuvaileva 
ominaisuus. Tietovarannon tietoja käytetään yhdessä muiden tietovarantojen 
tietojen kanssa, yhdistämällä niihin kulloinkin tarvittavat sijaintitiedot.  

Sijaintitiedot tuotetaan yhtenäisesti vain kerran ja ne ovat erillisestä 
tietovarannosta samanlaisina kaikkien tilastojen käytettävissä. Menettelytapa lisää 
tilastoinnin kohteiden tietosuojaa. 

Sijaintitietovaranto yhdistyy loogisesti muihin tilastotuotannon loogisiin 
tietovarantoihin ja niiden tietojärjestelmiin. Yhdessä muiden tietojen kanssa 
esitettyä sijaintitietoa kutsutaan paikkatiedoksi. Tilastokeskuksen 
paikkatietoaineistoja ovat mm. väestöruutuaineistot, Paavo-postinumeroalueet ja 
tieliikenneonnettomuudet. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Sijaintitietovarannon keskeisimpiä tietoryhmiä ovat sijainti ja alueiden 
geometriat. Sijaintitieto ilmaistaan koordinaatteina, osoitteena, aluejakoina mm. 
kaupunginosana, paikkakuntana tai muuna tunnettuna alueena kuten 
postinumeroalueena, taajamana tai ruutualueena, joille on määritelty rajauksessa 
tarvittavat koordinaattitiedot eli geometria tiedot. Sijaintieto voi olla pistemäistä, 
viivamaista tai aluetietoa, esimerkiksi rakennus, kiinteistön raja tai kunta. 
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Esimerkiksi henkilöiden ja yrityksen toimipaikkojen sijaintitieto perustuu 
rakennusten sijaintitietoon. 

Tietovarantoon liittyvät tietosuojaselosteet on esitetty dokumentin lopussa.   

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Sijaintitietovarannosta ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset tietojen 
hakemisen hakutekijät ovat rakennuksen osoite. Tietoja voi hakea myös muilla 
tekijöillä, mutta tällöin tietojen kohteen yksilöinti vaatii manuaalista käsittelyä.   

Sijaintitietovarannon keskeisimmät tietojärjestelmä on sijaintitietojärjestelmä.  

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Sijaintitietovarannon tiedot ovat saatavissa paikkatietojen osalta avoimen OGC-
rajapinnan kautta sekä ulkoisten palveluiden tarjoamien API-rajapintojen kautta. 
Asiaan liittyvät aineistot löytyvät  
http://www.stat.fi/org/avoindata/paikkatietoaineistot.html  

Metatietovaranto 

Tietovarannon nimike ja käyttötarkoitus 
Metatietovaranto kokoaa loogisesti yhteen Tilastokeskuksen tilastotuotantoa 
poikkileikaavat tuotantoa kuvaavat ja ohjaavat tiedot. Tietoja käsitellään ja 
käytetään tilastotuotantoprosessin ja siinä liikkuvien tietojen kuvaamiseen 
ohjaamiseen ja laadun raportointiin.  Metatiedot dokumentoivat 
tilastotuotantoprosessin ja mahdollistavat tilastoaineistojen ja tilastotietojen 
tulkinnan pitkänkin ajan kuluttua. 

Tietovarannon sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin 
Metatietovarannon keskeisimpiä tietoaineistoja ovat luokitukset, käsitteet, 
aineisto- ja muuttujakuvaukset, käsittelysäännöt, laatu- ja menetelmäselosteet, 
tuotantoprosessin kuvaukset, työohjeet, haastatteluohjeet, saatekirjeet ja esitteet. 

Tietovirrat eli tiedonkeruiden ja tilastojen yhteys on kuvattu TILKUT-
tietokannassa ja laaturaporttitietokannassa.  

Näissä tietoaineistoissa keskeisimpiä tietoryhmiä ovat eri aihealueiden 
luokitukset, käsitteiden määritelmät, aineistojen tietosisällöt, muuttujien 
määritelmät ja aiheiseen liittyvät asiakirjat ja dokumentit. 

Metatietovaranto on useiden tietojärjestelmien käyttämä kokonaisuus. 
Tietovarantoon liittyvät tietosuojaselosteet on esitetty dokumentin lopussa. 

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja sen yhteystiedot 
Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, kirjaamo@tilastokeskus.fi 

Tietojärjestelmät, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja 
Metatietovarannosta ja sitä käyttävien tietojärjestelmien keskeiset tietojen 
hakemisen hakutekijät ovat eri tilastojen ja tiedonkeruiden tekniset tunnisteet, 
STOJ-tunniste, pseudotunnus ja diaarinumero sekä tiedonkeruun tai tilaston nimi. 
Järjestelmiin sisältyy myös kohteiden tunnisteita kuten Y-tunnus, LEI-tunnus, 
henkilötunnus, rakennustunnus, kotitaloustunnus.  

http://www.stat.fi/org/avoindata/paikkatietoaineistot.html
Laura Karppinen
Muutettu saavutettavuuskorjattuun tiedostoon: keskeisin
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Tilastokeskuksen metatietoja on seuraavissa tietojärjestelmissä: aineisto- ja 
muuttujakuvaukset sekä käsittelysäännöt osin metatietojärjestelmä Metsyssä tai 
muuttujaeditorissa, luokitukset luokitusjärjestelmässä, käsitteet 
käsitesovelluksessa ja työohjeet O-levyllä. Tilastojen ja keruiden 
tietovirtayhteyttä ylläpidetään Tilkut-sovelluksella. Tuotannonohjauksen tiedot, 
tunnistejärjestelmässä, Stoj- järjestelmässä ja prosessinhallintajärjestelmässä. 
Metatietoja ja tuotannon ohjauksen tilastokohtaisia tietoja koostetaan Lara 
laaturaportointisovelluksella. Muut tiedot löytyvät tallennettuina asiakirjoina 
VirastoVahvasta. 

Tietoja voi hakea myös muilla tekijöillä, mutta tällöin tietojen kohteen yksilöinti 
vaatii manuaalista käsittelyä.   

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
Luokitukset ja käsitteet ovat saatavissa avoimenrajapinnan kautta. Muut tiedot 
eivät ole saatavissa avoimen rajapinnan kautta. Tietovarannon tiedot ovat 
pääsääntöisesti julkisia.  

Liite 1. Tietosuojaselosteet loogisten tietovarantojen mukaan ryhmiteltyinä 
 

− Linkki sivulle 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/C6BC9B84-C0A3-4DCF-8999-2BAE87C118D6?tenantId=cf4a4c0d-994f-4f10-923c-4bfde5b4a14e&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Ftilastokeskus.sharepoint.com%2Fsites%2Ftms_Tiedonhallinta%2FJaetut%20asiakirjat%2FTiedonhallintamalli%2FAsiakirjajulkisuuskuvaus%2FTilastotuotanto%2Fvarannot_tietosuojaselosteet.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Ftilastokeskus.sharepoint.com%2Fsites%2Ftms_Tiedonhallinta&serviceName=teams&threadId=19:0e0f5ffe2da54acb90847b2dae79eeec@thread.skype&groupId=a5fb1c1e-4bb3-4cf8-bc97-b2b28559ddd6
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