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Johdon yhteenveto 
 
Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen välisenä yhteistyönä 
toteutettiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden selvitystyö lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 
välisenä aikana.  
 
Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa perustietovarantojen yhteentoimivuushaasteita sekä määrittää 
yhteentoimivuutta parantavia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. 
 
Selvitystyössä luotiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteet, joihin tähän selvitykseen 
osallistuneet virastot sitoutuvat käytännön toiminnassaan (liite 1). Periaatteet mallinnettiin neljälle 
horisontaaliselle yhteentoimivuuden tasolle, joita leikkaa yksi vertikaalinen ulottuvuus, yhteistyö. Jokaiselle 
periaatteelle määriteltiin toimenpide-ehdotukset. Virastot sopivat jatkossa näiden toimenpide-ehdotusten 
konkretisoinnista, aikataulutuksesta ja vetovastuista käytännön tasolla.  
 
Asiakaskäyttötapausten avulla tunnistettiin perustietovarantojen yhteentoimivuuteen liittyviä haasteita, 
jotka on huomioitu perustietovarantojen perusperiaatteisiin mallinnetuissa toimenpide-ehdotuksissa. 
  
Lisäksi selvitystyössä tuotettiin tarkistustaulukko palvelujen laadulle (liite 2). Se on tehty työkaluksi 
projekteille ja palvelutuotantoon. Taulukon avulla voidaan tarkistaa palvelun tekniseen toteutukseen, 
hallintamalliin, palvelun sisältöön, löydettävyyteen ja käyttäjiin liittyviä laatutekijöitä. 
 
Tämän selvitystyön yhteydessä päivitettiin perustietovarantojen viitearkkitehtuurin liitteinä olevat 
nykytilan kuvaukset väestötietojärjestelmästä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä 
sekä kiinteistötietojärjestelmästä.  
 
Lainsäädännön yhteentoimivuuden osalta selvityksessä todettiin, että seuraamme tiedonhallinnan 
lainsäädännön kehittämistä selvittävän työryhmän työtä ja pyrimme edistämään yhteentoimivuutta tätä 
kautta. 
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1. Johdanto 
 

1.1. Tausta 
 
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Maanmittauslaitos (MML) ja Väestörekisterikeskus (VRK) käsittelevät ja 
hallinnoivat yhteiskunnan perustietovarantoja, joissa ovat tiedot henkilöistä, yrityksistä, yhteisöistä, 
säätiöistä, kiinteistöistä sekä rakennuksista.   
 
Tämä raportti sisältää PRH:n, MML:n ja VRK:n yhteentoimivuuden selvitystyön tuloksena syntyneet 
tuotokset ja suositukset perustietovarantojen yhteentoimivuuden parantamiseksi. 
 
Jotta tietoja voidaan paremmin hyödyntää ja helpottaa tietojen käyttöä, virastot tarvitsevat yhteisiä 
periaatteita, yhteensopivia käsite- ja tietomalleja sekä yhtenäisiä toimintatapoja perustietojärjestelmien 
kesken. Tässä selvityksessä työstetyt perustietovarantojen perusperiaatteet on esitelty luvussa 2 sekä 
esittelymateriaalina liitteessä 1. Toinen selvitystyön tulos on palvelujen laadun tarkistustaulukko, joka on 
esitetty liitteessä 2. Selvitystyö toteutettiin lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Selvitystyön 
toteutustapa on kuvattu liitteessä 3 ja keskeiset käsitteet liitteessä 4.  
 
 

1.2. Tavoitteet  
 
PRH:n, MML:n ja VRK:n yhteentoimivuuden selvitystyössä tarkasteltiin valittujen asiakaskäyttötapausten 
avulla VTJ:n, KTJ:n, YTJ:n ja kaupparekisterin yhteentoimivuutta tietojen hyödyntäjän näkökulmasta. 
Selvitystyön tavoitteet on määritelty virastojen pääjohtajien toimesta. Selvityksen tehtävänanto oli 
seuraavanlainen:  
 

1. Asiakas-casejen valinta 
2. Perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteiden määrittely 
3. Yleiskuva toiminta-arkkitehtuurista 
4. Lainsäädännön nykytila-analyysi 
5. Määritellään laatukriteerit ja tavoitetasot perustietovarantojen tietojen oikeellisuudelle 

• Tavoite muutettiin koskemaan palvelujen laatua  
 
 
 

2. Perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteet 
 

2.1. Perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteiden määritys 
 
Eurooppalaisia julkisia palveluja varten tehtyjen yhteentoimivuusperiaatteiden (European Interoperability 
Framework, EIF) mukaisesti ”yhteentoimivuudella tarkoitetaan erillisten ja erilaisten organisaatioiden kykyä 
olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
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jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta 
käyttäen niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa”1.  
 
Lähtökohtana perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteille ovat olleet 
perustietovarantojen viitearkkitehtuuridokumentaatiossa mainitut perusperiaatteet ja niiden vertailu 
Tanskan 5-stars malliin. Edellä mainittua analyysiä ja EIF-viitekehystä hyödyntäen on perustietovarantojen 
yhteentoimivuuden perusperiaatteet luonnosteltu neljälle päätasolle: lainsäädännöllinen yhteentoimivuus, 
organisaatioiden yhteentoimivuus, semanttinen yhteentoimivuus ja tekninen yhteentoimivuus. Tämän 
lisäksi yhteistyö on mallinnettu viidenneksi vertikaaliseksi tasoksi ulottuen kaikille yhteentoimivuuden 
horisontaaleille tasoille. Kuva 1 havainnollistaa eri yhteentoimivuuden tasojen ja näkökulmien väliset 
suhteet.  
 
 

 
 

Kuva 1. Perustietovarantojen yhteentoimivuuden tasot ja niihin liittyvät periaatteet 
Muokattu lähteestä: PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 1: Ohjaavat tekijät, s. 8 (pohjautuu EIF-

viitekehykseen) 
 
 
 
 

2.2. Perusperiaatteet, joihin sitoudumme 
 
Selvitystyössä laadittiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteet, joihin tähän 
selvitykseen osallistuneet virastot sitoutuvat käytännön toiminnassaan. Sitoutuminen tarkoittaa 
perusperiaatteiden omaksumista ja jalkautusta virastoissa sekä perusperiaatteissa esitettyjen toimenpide-
ehdotusten konkretisoimista yhteentoimivuuden parantamiseksi yli virastorajojen.   

                                                           
1 http://www.esatky.fi/wp-content/uploads/2012/02/avoimuus_ja_yhteentoimivuus2012-02-16Lappeenranta_Karttaavi.pdf 
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Virastot päättävät yhteisesti, miten toimenpiteitä lähdetään edistämään. Toimenpiteille sovitaan aikataulu 
ja vastuutaho. Liitteeseen 1 on koottu esittelymateriaali perustietovarantojen perusperiaatteista.  
 
 

Periaate 1 Käsittelemme yhteentoimivuutta kaikilla yhteentoimivuuden tasoilla 

Selitys • Organisoimme oman työmme ja kehittämisen siten, että yhteentoimivuuden tasot 
huomioidaan myös vuorovaikutuksessa toisten organisaatioiden kanssa. 

• Hyödynnämme kaikkia yhteentoimivuuden tasoja yhteisten kehittämismenetelmien 
mukaisesti.  

• Emme voi saavuttaa yhteentoimivuutta yksin. 

Vaikutus • Yhteisen ymmärryksen syntyminen kaikilla yhteentoimivuuden tasoilla. 
• Yhteentoimivuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. 
• Toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen yhteistyön kautta. 

Toimenpiteet • Sovellamme kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käytäntöjä eri tasoilla. 
• Teemme kehitystyötä yhteisissä projekteissa ja osallistamme toisemme muussakin 

kehittämisessä.   
• Teemme yhteisesti sovittavalla tavalla virastojen projektien yhteentoimivuuden 

arviointeja ja sovimme yhteisistä arviointimenettelyistä. 
• Järjestämme koulutustilaisuuksia hankkeista, joissa tehty onnistuneesti 

kokonaisarkkitehtuurityötä. 

Esimerkki • Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen sähköisessä asunto-
osakerekisterihankkeessa (ASREK). 

 
 
 
 

Periaate 2 Kehitämme lainsäädäntöä toimintaamme tukevaksi 

Selitys • Mietimme ensin toiminnalliset tarpeet ja teemme ehdotukset sitä tukevaksi 
lainsäädännöksi. 

• Teemme poikkihallinnollista yhteistyötä jo lainsäädäntötyön alussa. 

Vaikutus • Normit eivät tule esteeksi prosessien kehittämiselle.  
• Joustavat normit mahdollistavat toiminnan kustannustehokkaan ja nopeamman 

kehittämisen. 

Toimenpiteet • Luomme lainsäädännölle ja niiden muutoksille perustietovarantojen yhteiset 
soveltamisohjeet ja varmistamme niiden jalkautuksen.  

• Varmistamme virastojemme sekä ministeriöiden välisen yhteistyön asiantuntijatasolla 
lainsäädännön valmistelussa sekä lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. 

• Tuemme mahdollistavaa sääntelyä ja tavoittelemme laajempaa harkintavaltaa 
viranomaisille yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan.  

• Annamme yhteisissä asioissa perusrekisteriviranomaisten yhteisiä kannanottoja ja 
lausuntoja lainsäädäntömuutoksiin. 

Esimerkki • Työryhmä julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämisestä. Tuomme 
yhdessä perusrekisterien näkökulman mukaan.  
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• ASREK:in lainsäädäntötyö. 
 

Periaate 3 Kehitämme palvelujamme yli organisaatiorajojen 

Selitys • Kehitämme palveluja ja prosesseja yhteisissä hankkeissa sekä yli hankerajojen. 
• Muutamme organisaatioiden välistä työnjakoa tarpeen mukaan ja selkeyttämme 

vastuunjakoa.  
• Kehitämme palveluja ja prosesseja toimimaan joustavasti yli organisaatiorajojen.  

Vaikutus • Asiakaskokemus paranee ja palvelu nopeutuu. 
• Päällekkäisyyksien karsiminen ja kustannustehokkuus.  

Toimenpiteet • Määritellemme palvelumme uudelleen siten, että ne näkyvät asiakkaille selkeinä 
palveluketjuina ja tuovat tehokkuutta viranomaistoimintaamme.  

• Laadimme perustietovarantojen yhteiset palvelukäytänteet, joissa sovitaan: 
• yhteisistä palveluista ja yhteisistä palvelutasovaatimuksista (mm. 

huoltoikkunat, vasteajat)  
• virastojen yhtenäinen rooli palveluntuottajana 
• yhtenäinen tietolupaprosessi (tietolupamallien ja sopimusten kartoitus) 

• Järjestämme perustietovarantojen tietopalveluiden yhteisiä tapaamisia keskeisten 
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.  

• Pidämme yllä yhteistä palvelun laaduntarkistuslistaa (laatukriteeristö) 
• Luomme perustietovarantojen yhteisen testausmenettelyn ja testauspankin. 

Esimerkki • Suomi.fi-valtuudet -palvelun (kaupparekisteri ja VTJ) näkyminen yhtenäisenä 
palveluna asiakkaalle. 

• Suomi.fi-kartat (MML) yhdenmukainen asiakaskokemus muiden Suomi.fi -palveluiden 
kanssa (VRK).  

 
 
 
 

Periaate 4 Yhtenäistämme käsitteitä ja niiden määritelmiä 

Selitys • Semanttinen yhteentoimivuus mahdollistaa ihmisten määrittelemien tietojen 
automaattisen käsittelyn.  

• Varmistamme, että nykykäsitteet eivät ole keskenään ristiriidassa.  
• Luomme edellytykset tietojen helpommalle yhdistämiselle. 

Vaikutus • Mahdollistaa yhteispalvelujen toteuttamisen.  
• Menetelmän avulla varmistetaan, että yhteisten määritysten soveltaminen on 

systemaattista ja säilyttää semantiikan eri toteutuksissa, ja on siten eri toimijoiden 
yhtenäisesti ymmärrettävissä.  

• Päällekkäisen tiedon ylläpitotarve vähenee. 

Toimenpiteet • Osallistumme ja sitoudumme ydinsanastoryhmän ja käsitemalliryhmän työhön sekä 
tuloksiin. 

• Vaikutamme siihen, että käyttämämme yhteentoimivuusvälineet ovat yhteensopivia.  

Esimerkki • Ydinsanastoryhmän ja käsitemalliryhmän työ. 
• ASREK-hankkeen käsitemalli ja looginen tietomalli. 
• Yhteinen tiedonhallinta –hanke (YTI). 
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Periaate 5 Osallistumme aktiivisesti standardien ja suositusten kehittämiseen 

Selitys • Vaikuttamalla saamme standardeista ja suosituksista toimintaamme tukevia. 
• Olemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä 

kehitystyössä. 

Vaikutus • Palvelujemme tekniset ratkaisut ovat ajanmukaisia ja kestävällä pohjalla.  
• Yhtenäisten palveluiden käyttöönotto on helppoa. 
• Palveluiden toteutus on helppoa ja kustannustehokasta.  

Toimenpiteet • Perustamme säännöllisiä asiantuntijaryhmiä eri osaamisalueille. 
• Luomme yhdessä uusia standardeja ja parhaita käytäntöjä, joihin sitoudumme. 
• Luomme yhteisen näkemyksen perustietovarantojen tietoturvatasovaatimuksista ja 

kapasiteettipalveluista.  

Esimerkki • Osallistuminen INSPIRE:n tietotuotemäärittelyyn. 
• Paikkatietojen yhteiskäytön edistämistoimenpiteet.  
• Perustietovarantojen rajapintakuvaukset. 
• VAHTI-työryhmässä mukanaolo ja yhteinen dialogi ohjeiden soveltamisessa.  

 
 
 
 

3. Asiakasnäkökulma 
 
Selvitystyöhön valittiin kaksi asiakaskäyttötapausta. Asiakaskäyttötapauksien kautta saatuja tietoja on 
hyödynnetty selvitystyön eri vaiheissa tuomaan konkreettisia esimerkkejä yhteentoimivuushaasteisiin 
toimijoiden ja tietojärjestelmien vuorovaikutuskaavioita hyödyntäen. Asiakaskäyttötapauksissa kartoitettiin 
myös perustietovarantojen tietoihin liittyviä laatupuutteita sekä lainsäädännön tuomia haasteita 
perustietovarantojen tietojen tehokkaalle hyödyntämiselle (tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteestä 6).  
 
 
 

3.1. Käyttötapaus 1 
 
Käyttötapauksessa 1 tarkasteltiin Asti-asiakastietojärjestelmää, jolla tuetaan usean viraston 

tietojärjestelmien asiakastietojen hallintaa. Tietoja käytetään maa- ja metsätalousministeriössä sekä 

monissa sen hallinnonalan virastoissa sekä osin hallinnonalat ylittävillä kohdealueilla niiden sähköisissä 

palveluissa. 

Merkittävimpinä käytön haasteina käyttötapauksessa 1 ovat tietopalvelusopimuksiin liittyvät hyvin 
vaihtelevat käytännöt. Sopimusten osalta on tarve erikseen selvittää, onko sopimus palvelu- vai 
virastokohtainen, sillä käytänteet virastojen välillä ovat hyvin eriäviä.  
 
Tulevaisuudessa tässä käyttötapauksessa siirrytään käyttämään Suomi.fi-palveluväylää 
väestötietojärjestelmän ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietojen siirrossa. Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän tiedot saadaan suoraan PRH:lta ja ovat näin ollen maksuttomia.   
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Suomi.fi-palveluväylään väylään liitettyjen palvelujen tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta (organisaation 
omalta liityntäpalvelimelta) yhdenmukaisin tavoin yhdenmukaisen konseptin puitteissa. Palvelut ja sisällöt 
kuvataan liityntäkatalogiin, joka kokoaa tietoja ja palveluita koskevat yhteentoimivuuden kuvaukset yhteen. 
Suomi.fi-palveluväylän odotetaan tuovan teknistä apua yhteentoimivuushaasteisiin. 
 
Suomi.fi-palveluväylä ei ota kantaa sopimusten yhtenäistämiskäytänteisiin. Virastot hoitavat edelleen 
sopimus- ja tietolupa-asiat omien käytäntöjensä mukaisesti ja rekisteritietojen käyttöön tarvitaan myös 
jatkossa lainsäädännön edellyttämät päätökset tietojen luovuttamisesta. Tämän käyttötapauksen 
näkökulmasta prosessien ja käytäntöjen yhtenäistäminen tietolupien osalta voisi parantaa 
yhteentoimivuutta asiakkaan näkökulmasta. 
 
 
 

3.2. Käyttötapaus 2 
 
Käyttötapauksessa 2 tarkasteltiin Lupapiste-palvelua. Kyseisessä palvelussa asiakas voi hakea rakennetun 
ympäristön lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin. Palvelua tarjoava, Solita, toimii palvelun 
ostaneille kunnille viranomaispalvelun tuottajana.   
 
Myös tässä käyttötapauksessa haasteena havaittiin eriävät lupa- ja sopimusmenettelyt toimijoiden välillä. 
Vaikka tulevaisuudessa kaikki viranomaiset ovat lain voimalla velvoitettuja siirtämään tietoja Suomi.fi-
palveluväylän kautta, se ei kuitenkaan selkeytä lupa- ja sopimusmenettelyjä toimijoiden välillä kuten jo 
aiemmin todettiin.  Tämä vahvistaa edelleen tarvetta lupamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi. 
Tavoitteena tulisi olla, että asiakas voi hoitaa lupa-asiat yhden luukun periaatteella.  
 
Suomi.fi-palveluväylää tullaan jatkossa hyödyntämään viranomaisten välisessä tiedonsiirrossa. Tästä 
huolimatta toimijoiden väliset suhteet ovat edelleen monimutkaisia. 
 
Kumpaankin tarkasteltuun käyttötapaukseen liittyvät toimintamallit todettiin toimiviksi, vaikkakin 
organisatorisella tasolla voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä. 
 
 
 

3.3. Tietojen ja palvelujen laatu 
 
Kullakin tässä työssä mukana olevalla virastolla on omat menettelytapansa tiedon tuotanto- ja 
ylläpitoprosessien laadun hallintaan. 
 
Perustietovarantojen tietojen laadun taustaa ja lähtökohtia sekä aikaisempia laatuselvityksiä on käsitelty 
liitteessä 7. Liitteessä 8 on puolestaan tuotu yhteenvetona esiin perustietovarantojen tietojen laatuun 
liittyvät asiat, joita keskeiset tiedonhyödyntäjät ovat tuoneet esiin heille suunnatussa kyselyssä.  
 
Selvityksessä luotiin virastoille tarkistustaulukko, jota voidaan käyttää palvelujen laadun varmistuksessa. 
Tarkistustaulukko löytyy liitteestä 2. 
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Tarkistustaulukko koostuu viidestä eri pääkategoriasta: tekninen toteutus, hallintamalli, palvelun sisältö, 
löydettävyys ja käyttäjät. Kullakin pääkategorialla on kaksi tai useampia alakohtia, joiden alle itse kriteeri on 
linkitetty. Kukin kriteeri arvioidaan toteutuneeksi, ei toteutuneeksi tai aiheettomaksi. Tämän lisäksi 
taulukkoon voi merkitä tarvittavat toimenpiteet ja huomiot kuhunkin kriteeriin liittyen.  
 
Tarkistustaulukon käyttöä suositellaan kussakin virastossa. Sen avulla palvelut rakentuvat yhteisin 
periaattein tukien palvelujen toteutusta yhtenäisellä tavalla. 
 
 
 

3.4. Nykylainsäädännön haasteet perusrekisteritietojen tehokkaalle hyödyntämiselle 
 
Selvitystyössä tunnistettiin perusrekistereihin liittyvän lainsäädännön hajanaisuus ja tulkinnanvaraisuus. 
Virastojen perusrekistereihin liittyvät rekisterinpidolliset vastuut sekä tietoihin liittyvät toimintatavat on 
pääosin säädelty virasto- ja järjestelmäkohtaisissa erityislainsäädännössä. Lait, asetukset ja ohjeet, jotka 
ohjaavat perustietojärjestelmien toimintaa ja tiedon käsittelyä on lueteltu perustietojärjestelmäkohtaisesti 
mm. perustietovarantojen viitearkkitehtuurin dokumentaatiossa. 
 
Nykylainsäädännön haasteet liittyen tehokkaaseen yhteentoimivuuteen on tuotu esiin jo useassa 
aikaisemmissa selvitystöissä, kuten Perustietovarannot – tietohuoltomme kansallispääoma vuodelta 20112 
sekä Valtiokonttorin selvitys Digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali3 Perustuen 
nykylainsäädännön ja asetusten hajanaisuuteen, joilla säädellään tietojen ylläpitoa, jakamista ja 
hyödyntämistä, voidaan todeta, että lainsäädäntö osaltaan rajoittaa tietojen tehokasta hyödyntämistä.  
Asiakaskäyttötapauksissa ei ilmennyt suuria lainsäädännöllisiä haasteita perustietovarantojen tietojen 
tehokkaalle hyödyntämiselle. Esiin tulleita lainsäädäntöön tai siihen liittyviä tulkinnallisia haasteita on 
kuvattu liitteessä 6. 

                                                           
2 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-jaostot/perustietovaranto-jaosto/pertiva-kauden-2010-2012-dokumentteja/perustietovarannot-
julkaisu-2011/perustietovarannot-2013-tietohuoltomme-kansallispaaoma/view 
3 http://www.valtiokonttori.fi/download/noname/%7B8B28514D-E7AA-4384-A6D6-6B85615A3D93%7D/92716 


