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28.12.2020

Valtioneuvoston hankeikkunan julkisuuskuvaus
Hankeikkuna on valtioneuvoston yhteinen tietojärjestelmä ja julkinen verkkopalvelu valtioneuvoston
ja sen ministeriöiden hanketiedon hallintaan ja julkaisuun. Palvelu sisältää julkiset tiedot ja asiakirjat
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asettamista sekä ilman asettamista, virkamiestyönä, toteutetuista säädös- ja kehityshankkeista, toimielimistä (ml. työryhmät), valtioneuvoston strategioista ja
selonteoista. Hankeikkuna tuottaa myös hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa ja hallitusohjelman
toteutumisen seurantaa koskevat tiedot.

Tietojen antaminen
Hankeikkunan sisältämät julkaistut tiedot ovat saatavilla itsepalveluna julkisessa käyttöliittymässä.
Järjestelmä sisältää hankkeiden yhteyshenkilötietoja.
Hankeikkunan julkinen käyttöliittymä:
https://valtioneuvosto.fi/hankkeet
Mikäli hankkeeseen liittyviä asiakirjoja ei ole julkaistu Hankeikkunassa, asiakirjoja voi pyytää
tiedosta vastaavalta viranomaiselta eli hankkeen vastuuorganisaatiosta. Pyynnöt osoitetaan
asianomaisen ministeriön kirjaamoon. Valtioneuvoston kansliaa koskevat pyynnöt osoitetaan
valtioneuvoston kanslian kirjaamoon.
Ministeriöiden yhteystiedot: https://valtioneuvosto.fi/yhteystiedot/ministeriot

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot
Tietojärjestelmä sisältää hankkeiden perustiedot ml. tunnisteen, käsittelyvaiheen, hankkeen tilan
(suunnitteilla, käynnissä, päättynyt), hankkeeseen liittyvät henkilöt sekä hankkeeseen liittyviä asiakirjoja.
Järjestelmän tietosisältö on jaoteltu seuraaviin teemoihin:

















Alueiden kehittäminen
Ammatillinen koulutus
Asuminen
Biotalous
Demokratia ja vaalit
Eläimet ja kasvit
Energia
EU ja kansainväliset asiat
Hallintopolitiikka
Hyvinvoinnin edistäminen
Hätäkeskustoiminta
Julkisen hallinnon ICT
Kalat
Kansainvälinen oikeusapu
Kansainvälinen yhteistyö
Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtioneuvoston kanslia

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 23
00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

09 1602 2165
+358 9 1602 2165

kirjaamo@vnk.fi
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Kilpailu ja kuluttajat
Kirjastot
Korkeakoulutus ja tiede
Kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen
Kulttuuri
Kunta-asiat
Lainvalmistelun kehittäminen
Liikenne
Liikunta
Luonto
Luonto ja ilmasto
Maahanmuutto
Maankäyttö ja rakentaminen
Maanmittaus ja paikkatiedot
Maanpuolustus
Maaseutu
Matkustaminen
Metsät
Nuoriso
Oikeusturva
Opintotuki
Palvelut valtioneuvostolle
Pelastustoimi
Perusoikeudet
Poliisiasiat
Rahoitusmarkkinat
Rajaturvallisuus
Riista ja metsästys
Rikos ja rangaistus
Ruoka ja maatalous
Siviilikriisinhallinta
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Taloudelliset ulkosuhteet ja Team Finland
Talouspolitiikka
Tasa-arvo
Tekijänoikeus
Tieto- ja viestintäverkot
Tietovarannot ja automaatio
Toimiluvat
Tutkimus ja kehittäminen
Työelämä
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Vakuutusasiat
Valtion omistajaohjaus
Varhaiskasvatus
Verotus
Vesi ja vesistöt
Viestintä
Yksilöt ja yhteisöt
Yleissivistävä koulutus
Ympäristö
Yritystoiminta

Tietojärjestelmän keskeiset hakutekijät
Tietojärjestelmässä haku kohdistuu hankkeen tietoihin. Yksittäiset asiakirjat löytyvät hankkeen kautta.
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Tekstihaku (voi kohdistua esim. hankkeen tunnisteeseen (VNK011:00/2020), nimeen, tiivistelmään)
Teema (yksi tai useampi)
Ministeriöt (yksi tai useampi)
Tila
Toteuttaa hallitusohjelmaa
Hankkeen alkamispäivä (aikaväli).

Tietoaineistojen saatavuus
Valtioneuvoston hankeikkunan avoin rajapinta:
https://api.hankeikkuna.fi/
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma:
https://valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma
Hallituksen toimintasuunnitelma: hallitusohjelman toteutumisen seuranta:
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelman-seuranta/toimintasuunnitelma

