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VAHVA-järjestelmän julkisuuskuvaus 
VAHVA on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä, jossa ylläpide-
tään tietoja ministeriöissä käsiteltävistä asioista. Järjestelmä sisältää myös viranomaisen vastaanot-
tamia ja laatimia asiakirjoja metatietoineen. 

Lisäksi VAHVA sisältää valtionhallinnon EU-asioiden valmisteluosion, jossa käyttäjinä ovat ministe-
riöt ja Suomen edustustot ml. Suomen pysyvä edustusto EU:ssa. Lisäksi käyttäjinä on EU-asioiden 
valmisteluun osallistuvia hallinnonalojen virastoja, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, eduskunta, 
Oikeuskanslerinvirasto, Suomen Pankki, tasavallan presidentin kanslia sekä Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto. 

Tietojen antaminen 

Tietojen antamisesta päättää tiedosta vastaava viranomainen eli asian vastuuorganisaatio. Julki-
suuslain mukaiset asiakirja- ja tietopyynnöt osoitetaan asianomaisen ministeriön kirjaamo-osoittee-
seen. Valtioneuvoston kansliaa koskevat pyynnöt osoitetaan valtioneuvoston kanslialle. 

Ministeriöiden yhteystiedot: 

https://valtioneuvosto.fi/yhteystiedot/ministeriot 

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot 

Järjestelmän sisältämä asiakirjatieto on jaoteltu seuraaviin tehtäviin: 

 00 Valtioneuvoston toiminta  

 01 Henkilöstöhallinto  

 02 Taloushallinto  

 03 Johtaminen ja hallinnonalan ohjaus  

 04 Toiminnan valvonta ja tarkastus  

 05 Varautuminen ja valmius  

 06 Hallinto ja yhteiset palvelut  

 07 Lakien ja asetusten säätäminen  

 08 EU-asiat 

 09 Valtiontalous  

 10 Ulkopolitiikka ja kansainväliset suhteet  

 11 Oikeus ja demokratia  

 12 Sisäinen turvallisuus  

 13 Puolustuspolitiikka  

 14 Koulutus, tiede ja kulttuuri  

 16 Työ ja elinkeinot ml. energia  

 17 Terveys ja hyvinvointi  

 18 Ympäristö ja yhdyskuntarakenne  

 97 Hallitusten arkisto  

 98 Erilliset arkistonmuodostajat 

 

 

https://valtioneuvosto.fi/yhteystiedot/ministeriot


    2 (2) 

 

 

Tietojärjestelmän keskeiset hakutekijät 

Asioiden keskeiset hakutekijät VAHVA-asianhallintajärjestelmässä ovat seuraavat:  

 Asian otsikko 

 Asian numero 

 Asian päivämäärä alkaen/loppuen 

 Vastuuorganisaatio 

 Vastuuhenkilö 

 Kontakti: vireillepanija, osallistuja 

 Tehtäväluokan tunnus 

 Kansainvälistä sopimusta koskevat tiedot 

 EU-valmistelun tiedot 

 Asiatyyppi: asia, EU-asia, EU-tuomioistuinasia 

Asiakirjojen keskeiset hakutekijät VAHVA-asianhallintajärjestelmässä ovat seuraavat:  

 Asiakirjan otsikko 

 Asiakirjan numero 

 Asiakirjan päivämäärä alkaen/loppuen 

 Vastaanottopäivä 

 Vastuuorganisaatio 

 Vastuuhenkilö 

 Kontakti: lähettäjä, vastaanottaja, kopio 

 Asiakirjatyyppi 

 Lähettäjän viite 

 Asian otsikko 

 Tehtäväluokan tunnus 

 Tehtäväluokitus 

 Sisältöhaku 

 EU-valmistelun tiedot 

Tietoaineistojen saatavuus 

VAHVA-asianhallintajärjestelmän sisältämä tieto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan kaut-
ta. 

Osa järjestelmän sisältämästä tiedosta julkaistaan avoimesti saataville Valtioneuvoston hankeik-
kunaan sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden verkkosivuille. 

Valtioneuvoston hankeikkuna: https://valtioneuvosto.fi/hankkeet 

Ministeriöiden verkkosivut: https://valtioneuvosto.fi/yhteystiedot/ministeriot  

EU-valmistelun aineistoja on saatavilla julkisesti esim. seuraavilla verkkosivuilla:  

Valtioneuvoston EU-asioiden käsittely: https://vnk.fi/fi/eu/eu-asioiden-kasittely  

EU-asiat eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/eu-
asiat/Sivut/EU-asiat_paasivu.aspx 

Eurooppatiedotus: https://eurooppatiedotus.fi/ 

Järjestelmän sisältämät EU:n toimielinten julkiset asiakirjat ovat avoimesti saatavilla Euroopan unio-
nin neuvoston ja Euroopan komission verkkosivuilla. Katso tarkemmin:  

Euroopan unionin virallinen verkkosivusto: https://europa.eu/european-union/ 

Euroopan unionin komission verkkosivusto: https://ec.europa.eu/info/index_fi 

Euroopan unionin neuvoston verkkosivusto: https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/ 
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