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VTJ-järjestelmän erityispiirteitä 

Väestötietojärjestelmän atk-toiminnot laajasti 
ulkoistettu - yhteistyökumppanit 

jarjestelman kehittämiseen, ylläpitoon ja 
tuotantoon liittyvät atk-tehtävät ostetaan ulkoa 

eri sovellusten toiminnallinen määrittely ja 
suunnittelu yhteistyössä toimittajan kanssa 
käsittelysäännöt ja sovellustestaus VRK:n 
vastuulla 
kokonaisvastuu kokonaisuuden jarjestelman 
toimimisesta ja kehittämisestä seka eri 
kumppaneiden ja sopimusten hallinnasta VRK:n 
vastuulla 

VTJ yhteiskunnan keskeisimpänä perusrekisterina 
integroitunut muihin tietojärjestelmiin => lukuisat ja 
moninaiset sidosryhmaliittymat aineistojen 
konekielisessa toimituksessa ja vastaanotossa mm.: 

kym menia m~~utostietopalvelun ja ylläpidon 
organisaatiota - satoja eri järjestelmiä 
17 500 suorakyselykäyttajaa 
7 sov-sov liittyman kautta tulevaa 
organisaatiota, joiden takana tuhansia käyttäjiä 
(esi. KTJ, LTJ ..) 

- sidosryhmillä eri osapuolet/jarjestelmatoimittajat 
=> vaatimukset standardiliityntapinnoille, ongel 

keskustelukumppaneiden Iöytämiselle (esim 
kunnat ja seurakunnat) ja valmiuksien 
seuraamiselle tuo muutostilanteissa 

&&Ij 
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Uudistuva vaestötietojarjestelrna 

VTJ2000-hankkeen lähtökohdat 

Vuosi 2000-ongelman ratkaiseminen 
nykyjärjestelmään suuritöinen ja kallis urakka 
Vanhan järjestelmän ja historian rasitteet 

- lähtökohta tietojen tallennus lomakkeilta 
- otettu käyttöön 1983 - oman aikakautensa 

(IBMIIDMS-) tekniikkaa 
- vähitellen järjestelmästä kehittynyt monimutkaisesti 

ja kalliisti yllapidettava (eri kehityskielet ja "uudet 
ominaisuudet", erilaiset asiakaskohtaiset liittymat 
ja tietuemallit jne. .) 

- hovihankkijamalli - yksi toimittaja vastaa kaikesta 
Uudet tarpeet 
- painopiste tietopalvelussa ja uusien ominaisuuksien 

nopeassa ja joustava kehittaminen 
- konekielinen, standardoitu tietojenvaihto 
- nykyaikainen skaalautuva, palveleva 

tietojärjestelmä 
- perusta uusille palveluille - erilaiset verkon palvelut 
- tietosisallön standardointi ja kehittaminen 
- kilpailuttamisen edellytysten luominen 

kehittämisessä, yllapidossa ja tuotannossa 

- tietopalvelun toimintamallin muutokset ja VR&n a - 
laajempi vastuu toiminnasta 

- monitoimittajamalli järjestelmakehityksessa 
ja tietopa~ve~utuotannossa Väestörekisterikeskus & 
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Uudistuva vaestötietojarjestelma 

VTJ2000-han kkeen vai kutu kset 
Tietotekniikka ja tietohallinto: 

VTJ:n tietoteknisen ratkaisun täysremontti: 
perinteisestä I BM-keskuskoneympäristöstä uuteen 
client-server järjestelmään. U nix-ympäristössä 
reaaliaikaiset relaatiotietokannat ja uudet sovellukset. 
V2000-kelpoinen ympäristö. 
Standardirajapinnat tulevalle ja lähtevälle aineistolle 
(aineistojen hallintajärjestelmä, kuljetuskehys) 
Kilpailuttaminen ja monitoirriittajaympäristö 
=> kilpailukykyiset hinnat, haasteita eri toimittajien 
hallirinoinnissa ja osaamisen kartuttamisessa 

Tietopalvelut: 
Kokonaisvastuu väestökirjahallinnolle 
Uudet toimintatavat VRK:ssa ja maistraateissa 
Asiakassegmentit, yhteistyökumppanit 
Tietomarkkinamalli: 
yksityinen sektori julkishallinto 
Muutostietopalvelun uusi tietuemalli ja tietosisallön 
standardointi => asiakkaiden on tehtävä uudistuksen 
edellyttämät sovellusmuutokset ja mahdolliset 
konversiot 

Ylläpito: 
Automatisointia ja vuorovaikutusta lisätään 
Laatua seurataan ja parannetaan 
Ylläpitoaineiston uusi tietuemalli ja tietosisallön , 
standardointi => lähettävän pään sovellus 

muutokset, konversiot mahdollisia siirtymä 
kauden ajan 

- -& 
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VTJ2000- tietosisällön standardointi 

Vaikuttaa seka tietopalvelutoimituksiin asiakkaalle 
että yllapitotoiniituksiin asiakkaalta. 
Erakayttöisissa tietopalvelutoimituksissa 
varauduttu merkistön "pölkkypalveluun" ja 
yllapitoaineistossa siirtymäkauden ajan vanhan 
tietuemallin konversioihin merkistöa lukuun 
ottamatta (henkilöille ja osoitteille vain 
peruskonversio): 
ISO 885911 standardin mukainen merkistö 
(pienet kirjaimet, heittomerkki ja tärkeimmät 
diakriittiset merkit) 
Paivamaaramuutos 6:sta 8 merkin mittaiseksi 
(ISO 8601) 
Henkilötunnusratkaisu: A ensi vuosisadalla 
syntyvien valimerkiksi 
Maakoodi ISO 3166 (3 merkkinen numerokoodi 
seka 2 ja 3 merkkiset kirjainkoodit) 
Kielikoodi ISO 639 (2 ja 3 merkkiset 
kirjain koodit) 
Tietojen sisallön ja muodon muutoksia 

Joitakin uusia tietoja 
Joitakin poisjatettyja tietoja 

Väestörekisteri keskus 
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VTJ2000- tietopalveluissa tietomarkkinamalliin 

Yksityisen sektorin tietopalvelut 

Useita yhteistyökumppaneita, avoin kilpailu: 
- Tieto Corporation oyj Tietopalvelut 
- NovoGroup oyj 
- Suomen osoitelahde oy 

Vastaavat markkinoinnista, myynnistä, 
tuote kehityksestä ja tuotannosta 
Asiakas voi valita ja kilpailuttaa toimittajat 
Markkinahinnat 
Lupamenettely säilyy, tietosuoja korostuu 
Keskeista laadunhallinta, koulutus ja tuotevalvonta 
Tietomarkkinamalliin siirryttiin jo keväällä 1998 

Väestörekisterikeskus 
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VTJ2000- tietopalveluissa tietomarkkinamalliin 

Julkishallinnon tietopalvelut 

Tietopalvelut väestökirjahallinnon investoinnein 
Omakustannushinnat 
Yhteistyökumppaneiden tehtävät pääosin teknisiä: 

- NovoGroup erakayttöiset tietopalvelut 
- Tieto Corporation oyj Tietopalvelut 

suorakayttöiset tietopalvelut 
Väestökirjahallinto vastaa itse markkinoinnista, 
myynnistä ja tuotekehityksestä 
Nykyisiä palveluja standardoidaan: 

" Aluksi paatekayttöinen 
3270-kyselysovellus 

" Myöhemmin web-kyselyt 
" Sovellus-sovellus -kyselyt 
" Muutostietopalvelu 
" Otannat ja poiminnat 
" asiakasrekisterien paivitys 
" Muut tietopalvelut 

* Uudet palvelut käyttöön syys-lokakuussa 19 
Väestörekisteri keskus 
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VTJ2000-uudistuksen eteneminen 
HST- ja siihen liittyvät muutokset 

VTJ2000-järjestelmässä 
VTJ:n verkkopalvelut 

919 - 9911 0 VTJ2000- JATKOKEHITYS 
- 

9916 EU-vaalit Kenraaliharjoitukset 
Kuormitus- ja integrointitestit 

9913 Eduskuntavaalit Koulutus ja muutosvaImennus - 
Koekäyttö 
Sovellustestau kset 

Tietomarkkinamalli tuotantoon Toteutus 

1 Käyttoonottoprojekti 
Tietopalvelu projektit 
Ylläpidon toteutusprojekti 

YLLÄPIDON TOIMINTAMALLI 
Arkkitehtuuri 

TIETOPALVELUN TOIMINTAMALLI Tekninen ratkaisu 4 informix 
Kehitysymparistö 

- 
9519 Linjaukset ja orgariisointi Nyky VTJ:n kayttö 1 Tarjol~skil~ailut Jarjesteiman integrointi 

Tietopalvelun Iapikay nti 

Hankesuunnittelu - 

Tapaarriiset: Asiakkaat ja ATK-talot Jatkon suunnittelu 
Hahmotelmat 

,IR 14.10.1993 & 
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CO0L:Gen 

replikoimalla ..-. . 

Ulkoinen kayttö 

. ....................... .. 

kuorrutus I web- I 
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VTJ2000-järjestelmän käyttöönoton valmistelu 

Kuormitustestit: 
* YP: suorakayttösovelluksia viritetaan ja tietoliikenteen 

pullonkauloja selvitetään, palvelimen kuorma 
ei ongelma. Laajat suorakäytön testit - 
toukokuussa. Eräkäyttösovellusten testit 
alkamassa. 

* VK: kuormitus aluksi TPNS-valineella, vasteajoissa - 
kehittämistä, palvelimen kuorma ei ongelma. 
Testit jatkuneet, jolloin käyttäjiä mukana. 

* MTP: nykytuotantokannan rakenteita kehitetään tarpeita 
vastaavaksi jonka jälkeen 
tietopalveluyhteistyökumppanit testaavat 

Integrointitestit: 
* Varmistetaan järjestelmän tuotantoprosessin (eri 

osasovellusten, tietokantojen, tietoliikenteen, 
aineistonhallinnan, tulostuksen, palvelimien, 
työasemien) liitettavyys ja yhteentoimivuus 

* Saietestit: yksittäisten tapahtumien Iapivienti 
järjestelmässä yllapitajilta 
tietopalvelurajapintaan 

* Laajempien massojen Iapivienti touko-kesäkuussa 
- MTI:t laajasti mukana (YP+ VK) 
- VTJ-asiakastuki mukaan 
- muutamia sidosryhmiä mukana - 
(aineistojen toimitus ja vastaanotto) 

* Tuotantoynipäristön tietokantojen uudelleen 
perustaminen kesäkuun alussa & 

väestörekisteri keskus 
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Uudistuva vaestötietojärjestelma 

0-järjestelmän käyttöönoton valmistelu 
jatkoa . . .. 

Integrointitestit jatkoa ... : 

* Laajin integrointitesti kesäkuun puolivalissa: 
- perustetun tuotantoymparistön valmiuden tekninen 
varmistaminen 

- prosessien ja palveluiden seka sidosryhmaliittymien 
testaus tuotantokayttöa vastaavan aineiston 
Iapiviennilla (YP) ja aineistotoimituksilla asiakkaille seka 
kyselyjarjestelman (VK) testikaytölla 

Kenraali harjoitukset: 
* Tuotantoympäristön tietokantojen uudelleen 

perustaminen vielä elokuun alussa 
* Painopiste sidosryhmissa, mm. liittymat VTJ2000 

järjestelmään oltava viimeistään kunnossa (mm. 
aineistonhallintaliittymat, VK-emulaattorit jne.) 

Sidosryhmien odotukset ja tarpeet ?? 

* Ajoitus: 
- Kenraaliharjoitus 1 16.8 - 20.8 
- Kenraaliharjoitus 2 30.8 - 3.9 

Lopullista kayttöönottoa edeltää päivitystauko syys- 
kuun lopulla n. 2 vkoa, jolloin lopullinen 
tuotantotietokantojen perustaminen 

VTJ2000-järjestelmän käyttöönotto syys- 
lokakuun vaihteessa, jolloin palvelut Väestörekisterikeskus 

Befolkningsregistercentralen 
otetaan käyttöön 



VTJ2000- järjestelmän käyttöönotto ja päivitystauko 
VTJ2000-järjestelmä 

Nykyjärjestelmä 
b 

Paivitystauko 
Muutostieto- 

Noin 2 vkoa pahe111 käynnistetään 

asteitlain 
I 

- muut manuaali- 1 lomakkeina 1 

JR-päät ös 

Paivitystau ko maistraateissa: 

Varatallennus MT1:t: 
- muutto 
- syntymä 
- kuolema 

YP: muutot, kuolemat ja syntymat tallennetaan erilliseen ns. 
varatallennusjärjestelmään, josta 'tiedot maistraatissa paikallisesti selattavissa 
tauon aikana. Tämä mahdollistaa tarvittaessa "manuaalisen" palvelun 
sidosryt~mille ja asiakkaille alueensa väestön osalta. Tiedot viedään uuteen 
VTJ2000-järjestelmään tauon päätteeksi. Muut kertyneet lomakkeet 
tallennetaan uuteen VTJ2000-järjestelmaan käyttöönoton ja1 keen. 

VK: nykyjärjestelmän POPULA ja virka- yms. todistukset käytössä 
paivitystauon aikana (tietokannassa jaadytyshetken tilanne ja mahdolliset 
korjar.ikset todistuksille manuaalisesti !) 

Paivitystauon aika sidosryhmillä: 
ei ohjelmallista rinnakkaiskayttövaihetta - Nykyjärjestelmän kayttö lakkaa kun 
VTJ2000-järjestelmä aloittaa !! 
kysely kayttö mahdollista nykyjärjestelmästä (jaadytyshetken tilanteesta) 
muutostietopalvelu ja yksityissektorin tietopalvelut keskeytyks 
tuotantojärjestelmät siirretään teknisesti VTJ2000-järjestelmä 
edellyttämiin rutiineihin (YP, VK ja muutosl:ietopaIvelut), 
ohjelmistopaivitysten asennuksia (esim.. kunnat ja srk:t), 

$#!j 
Väestörekisterikeskus 
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VTJ2000- järjestelmän kayttöönotto syys- lokakuussa 
1999 

Uuden VTJ 2000 -järjestelmän kayttöönotto: 
- " Uusi tekninen ympäristö 

" Uudet tietokannat ja tietosisällöt 
" Uudet sovellukset 

- " Aineistojen siirto standardoituu 
" Uusi asiakastukipalvelu käytössä: 

" VRK: sovellusneuvonta, tietosisältö 
" Tieto: tekniset asiat, toimimattomuus, 

tekniset yhteistyökumppanit 

Väestökirjahallinnon oma käyttö alkaa jo edellisellä 
viikolla 

Perustietojen toimituksia asiakkaille 

Käyttöönoton jatkohoito ja tukipalvelut 
.* - 

Virheiden korjaukset ja muutostarpeet 

Väestörekisteri keskus 
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VTJ:n V2000-yhteensopivuudesta varmistuminen 
Nykyjärjestelmän V2000 ongelmien hoitamiseen ei 
varauduta, vaan VTJ:n V2000 yhteensopivuus 
saavutetaan VTJ2000-järjestelmän käyttöönoton myötä 

VTJ2000-järjestelmän V2000-yhteensopivuuden 
varmistaminen: 
- Kayttöymparistöt: Unix ja IBM sekä niihin liittyvät 

varusohjelmistot on päivitetty V2000-yhteensopivaksi 
(kayttöpalvelutoimittaja) 

- Sovellusohjelmat ja tietokanta: sovellusohjelmistojen 
sekä tietokannan osalta toteutus on tehty V2000- 
yhteensopivaksi (sovellustoimittaja) 

- Kehitysvälineet: välineistä asennettu V2000- 
yhteensopivat versiot, josta pyritään saamaan 
kirjalliset sitoumukset (Toimittaja tai edustaja 
Suomessa) 

- Aineistonhallinta ja tiedonsiirtovälineet: 
ostetaan palveluna (kayttöpalvelutoimittaja) 

- Työasemaympäristöt ja Iahiverkot: 
NT-työasemaympäristöön V2000-yhteensopivat 
versiot 

- Tietoliikenne: teleoperaattori ja kayttöpalvelutoimittaja 
vastaavat osaltaan 

VTJ2000-järjestelmän sisäiset V2000 yhteen- 
sopivuustestaukset toteutetaan erillisen 
testaussuunnitelman mukaan elo-syyskuussa 

Väestörekisterikeskus 
Befolkningsregistercentralen 



Uudistuva vaestötietojarjestelma 

. Seuraava Suotkit SivdidoM Kanavat. 

Muutto 

Flneld speclflcattom 
~~~-maaritykset 

Uutiset, tiedotteet 

l Vaestbklrjanpldon abc 

Väestörekisteri keskus 

Vaalit 
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Kivijöitä sivuilla 1.5.lQQ8 lähtien 

ViedötietoilriesteImä 1 Osoitepalvelu 1 Muuttoilmoituslomake 1 VTJZOOO 
Henkilön sähköinen tunnistaminen 1 Fineid s~ecificationiHST-mäinMact 1 

V~estörekisterikcskus ( Maistraatit 1 
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& ~AEST~KIRJANPI DON 
F- HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO 
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-,, VAEST~REKISTERIKESKUS 
uiirrCI 

v8estOtietoja rjestelrnan kehittaminen 
valtakunnallinen tietopalvelu 
valtion sahköisen henkilökortin 
varmenneviranomainen 
paikallisviranomaisten koulutus 
ja ohjaus 
perustettu 1969 
toimii sis8asiainrninisteriön 
alaisuudessa 

~vs6slol iESkm 

& MAISTRAATITJA - ~AEST~KIRJANPITO 
,.*. 

tietojen rekisteröinti ja ylläpito 4;,--) , ) 
\..~.< :.. i l '  
'. .' . / ;; paikallinen tietopalvelu 

0 antavat todistuksia, otteita ja 
jaljennöksia seka muita tietoja 
vaestötietoj8 rjestelmasta 
viranomaisille, yhteisöille ja 
yksityisille henkilöille 

&MBW Iielolieskm 



& VÄEST~TIETOJARJESTELMÄ (VTJI 
3aezs= 

VBestOtitoj&jestelm8118 huolehditaan siita. eiiä 
yhteiskunnan käyletl8vissä on virheeliOmi8 ja 
mahdollisimman ajantasaisia perustietoja vaestOst8. 
rakennuksista. asunnoista ja kiinteistOist8 

VTJ:n yllapidosta vastaavat v8estOkirjahallinnon 
viranomaisina Vaestbrekistenkeskus ja maistraatit: 

VRK vastaa VTJ:n yleisestd toimivuudesta. 
kehinamisesta ja rekisteritoimintojen yhtenaisyydesta 

Maistraatli vastaa virka-alueensa rekisteritietojen 
yll8pidosta 

Jomm tadeskur 

& v~EST~TIETOJÄRJESTELMÄ 
b?..d.+ 

Sisältad tiedot 

Suomen kansalaisista ja 
Suomessa asuvista ulkomaalaisista 

. rakennuksista, rakennushankkeista 
ja asunnoista 

Liseksi jarjestelm&ssä on tietoja 
kiinteistdista seka toimililoista ja 
niiden haltijoista. 

Johtam tadeskiir 

& vÄEsT~TIEToJ~ESTELMÄN 
h-- TIEDOT JA NIIDEN VÄLISET YHTEYDET 

Jomm tieldsskin 



& VÄESTOTIETOJÄRJESTELMÄN ~ Ä n - r A i l A  
Ilr- 
irrrC-d 

b. Ajoneuvohallintokeskus b. Kunnat 
k, Elilketurvakeskus b. Oikeushallinto 
b. Kansaneläkelaitos i Poliisihallinto 
i Maanmittauslalos b. Pääesikunta 
i Tilastokeskus b. Verohallitus 
b. Tutkimuslaitokset k Pankit ja 
k, Suoramarkkinoijat vakuutusyhtiöt 
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& TIETOJEN MASSALUOWUKSEN 

Ma<r. 
TULOT TUOiTEIiTAIN 1998 

6 %  1 %  

. K r i k i r u  .- 
37 % 0-- 

m-b(D- 
. W L Y b *  

.*iW 

14% 

Massaluoviihiksen tulot yhinruli56,Z Mmk 

kMsva aeic&askus 

& LUOWETUT TIEDOT - J(AYTTÄJÄRYHMI~ÄIN 1998 
urci.r 

U X U* mvdm 
Ill<unn* 
OYuut 

3 1 %  

Luovuietui tiedot yhtwnsli 123,B miljoonaa iietoykrlkkbli 
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