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Liite 8: Keskeisille tiedonhyödyntäjille tehty laatukysely 
 

1. Selvitystyöhön valitut keskeiset tiedonhyödyntäjät 
 

PRH-MML-VRK yhteentoimivuuden selvitystyössä toteutettiin laatukysely keskeisille tiedonhyödyntäjille. Selvitystyön 
laatukyselyn kohdepopulaatioksi valittiin kolme keskeisintä perustietovarantojen tietojen kaupallista hyödyntäjää: 
Bisnode Oy, Alma Talent Oy:n Kauppalehti Tietopalvelut ja Suomen Asiakastieto.  
 
Bisnode Oy on digitaalisen yritystoimintainformaation tuottaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia myynnin ja 
markkinoinnin ratkaisuja sekä luottotietopalveluja. Bisnoden tarjoamiin palveluihin kuuluu muun muassa 
luottotietopalvelut, riskienhallinta, osoitteistopalvelut, tietokantojen analysoinnit ja rikastukset. 
 
Kauppalehti Tietopalvelut kokoaa yhteen niin viranomaisten kuin yritysten tuottamia tietovarantoja, joita täydentävät 
muut aiheeseen liittyvät analyysit. Kauppalehti Tietopalveluiden tarjoamat viranomaistiedot haetaan suoraan 
tiedontuottajien järjestelmistä. Kauppalehti Tietopalvelujen kautta on mahdollista saada useita luvanvaraisia tietoja, 
joiden käyttöluvan Kauppalehti Tietopalvelut hankkii asiakkaalleen. 
 
Suomen Asiakastieto on yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalvelujen 
toimittaja. Asiakastieto jalostaa omaa rekisteriään hyödyntämällä useita eri tietolähteitä kuten Kaupparekisteriä, 
YTJ:tä ja KTJ:tä. Tietojen päivitys edellä mainituista tietolähteistä tapahtuu päivittäin.  
 
Alla olevaan taulukkoon on yhteenvedoksi kerätty keskeisten tiedonhyödyntäjien rekisterit ja niiden tietolähteet siltä 
osin, kun ne kuuluvat tämän selvitystyön laajuuteen. 
 

Yritys Rekisteri Tietolähde 
Bisnode Oy Henkilömarkkinointirekisteri Kaupparekisteriä on käytetty tietolähteenä 31.12.2013 asti1  

Henkilöluottotietorekisteri VTJ2 

Bisnode-yritysrekisteri Kaupparekisteri ja YTJ3 

Kauppalehti 
Tietopalvelut4 

Asukaskysely VTJ 

Kaupparekisterin asiakirjat 
Yrityskiinnitysmerkinnät 
Rekisterimerkinnät 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 
Yhdistysrekisteri 

Kaupparekisteri 
YTJ 

Kiinteistöhaku KTJ 

Suomen 
Asiakastieto Oy 

Henkilöluottorekisteri Kaupparekisteri, VTJ, YTJ5 

Rekisteri yrityshenkilöitä koskevista tiedoista Kaupparekisteri, VTJ6 

Päättäjärekisteri Kaupparekisteri7 

Henkilörekisteri  Kaupparekisteri8 

 
Taulukko 1. Yhteenveto keskeisten tiedonhyödyntäjien rekistereistä ja tietolähteistä 

                                                           
1 https://www.bisnode.com/Global/Finland/documents/Rekisteriseloste_HMR_20151117.pdf 
2 https://www.bisnode.com/Global/Finland/documents/SOL-Rekisteriseloste20140820.pdf 
3 https://www.bisnode.com/Global/Finland/documents/Rekisteriseloste-Bisnode-yritysrekisteri.pdf 
4 https://tietopalvelut.kauppalehti.fi/tiedontuottajat/ 
5 https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_henkiloluottotiedot.pdf 
6 https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_yrityshenkilo.pdf 
7 https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_paattaja.pdf 
8 https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_asiakasrekisteri.pdf 
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2. Yhteenveto kyselystä keskeisille tiedonhyödyntäjille 
 
Sähköinen asiakaskysely toteutettiin aikavälillä 17.11.2016 - 30.11.2016 Digium Enterprise verkkokyselyn avulla. 
Kyselyyn osallistui henkilöitä kolmelta edellä mainitulta kaupalliselta toimijalta.  
 
Kysely sisälsi perustietovarantojen laatutekijöihin liittyviä kysymyksiä. Kysymysten vastaukset on koottu 
yhteenvedoksi alle. Tämän yhteenvedon lisäksi löytyvät kyselyn tulokset graafisessa muodossa ja avointen kysymysten 
vastaukset, jotka on toimitettu selvitystyön tilaajille.  
 
Laatu 
Keskeisten tiedonhyödyntäjien näkökulmasta perustietovarannoista saatavat tiedot ovat käyttötarpeisiin nähden 
pääasiallisesti riittävän laadukkaita. Joitakin laatupuutteita on kuitenkin havaittu kaikkien tietovarantojen tietojen 
osalta. Esimerkiksi kaupparekisterin osalta on todettu, että yrityksen tiedot eivät ole ajantasaisia ja VTJ:n 
rakennustiedoissa on ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen liittyviä puutteita.  
 
Oikeellisuus  
Kaikissa perustietovarantojen tiedoissa on havaittu jonkin verran virheitä. Vastausten perusteella VTJ on tietojen 
oikeellisuuden osalta haastavin järjestelmä. Oikeellisuuteen liittyen tuotiin esiin toistamiseen puutteet VTJ:n 
rakennustietojen osoitteiden sekä YTJ:n yritysten osoitteiden osalta. Kaupparekisterin osalta on havaittu, että 
erityisen ongelmallisia ovat asunto-osakeyhtiöiden tiedot, jotka ovat usein päivittämättä useita vuosia. 
 
Ajantasaisuus 
Perustietovarantojen tiedot eivät kaikilta osin ole tiedonhyödyntäjien näkökulmasta tarpeeksi ajantasaisia. Haasteita 
on muun muassa havaittu YTJ:n osoitetiedoissa, kaupparekisterin asunto-osakeyhtiötiedoissa sekä VTJ:n rakennusten 
ominaisuuksien tiedoissa. Tiedonhyödyntäjät ovat kokeneet, että kaupparekisteri- ja YTJ-muutosten osalta olisi hyvä 
saada tiedot muutospäivän aikana. Tällä hetkellä tiedot saadaan ainoastaan kerran päivässä tiedostona muutosta 
seuraava aamuna. Tämän lisäksi KTJ:ssä on havaittu vikatilanteita useita kertoja vuodessa, jolloin ajantasaisia tietoja 
ei ole saatavilla. Tästä aiheutuu merkittäviä ongelmia kiinteistökauppojen tekemiselle.  
 
Yhteentoimivuus 
Suurin osa vastaajista koki perustietovarantojen tietojen käytön helpoksi tai osittain helpoksi. Pääsääntöisesti 
yhteentoimivuushaasteita ei ole havaittu vastaajien keskuudessa. Keskeiset tiedonhyödyntäjät kokevat, että tietojen 
hakeminen perustietovarantojen tietopalveluista on helppoa tai osittain helppoa. Tämän lisäksi pääsääntöisesti on 
koettu, että perustietovarantojen tietopalveluiden tuotteet ovat helppoja hyödyntää. Vastaajien mielestä eri 
perustietovarantojen tietopalvelumenettelyt eroavat toisistaan muodoltaan sekä teknisiltä ratkaisuilta. Myös 
rajapinnat ovat erilaisia. Perustietovarantojen tiedonsiirtotavat ja tekniset rajapinnat ovat vastaajien mielestä helposti 
tai osittain helposti hyödynnettävissä.  
 
Saatavuus 
Vastaajien mielestä perustietovarannot pääsääntöisesti ovat tehokkaasti tai osittain tehokkaasti käytettävissä 
liiketoimintaan. Haasteita on kuitenkin havaittu päivitystietojen toimitusongelmiin, vikatilanteisiin ja järjestelmän 
ylläpitotöihin liittyen, jonka puitteissa järjestelmät eivät ole saatavilla. Vastauksissa on todettu, että vikatilanteiden 
korjauksen palvelutaso ei vastaa nykypäivän käyttäjien vaatimuksia. Korjausten nopeus ja tiedotuksen taso eivät ole 
riittäviä. Huoltokatkot tulisi ajoittaa silloin, kun tietojen tarve on pienimmillään, aikaisintaan klo 18 jälkeen arkisin. 
Saatavuutta haittaavana tekijänä on myös todettu olevan rajapintahakujen hitaus ja joidenkin tietojen saatavuus 
ainoastaan linkkipalveluna. Palvelut, joita käytetään perustietovarantojen tietojen hakuun, ovat vastaajien mielestä 
osin tai kokonaan käyttökelpoisia ja käytettäviä kokonaisuuksia. Vastaajat kokevat, että heidän tietotarpeensa on 
otettu pääsääntöisesti ainoastaan osin huomioon tiedon saatavuuden näkökulmasta.  
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Käytettävyys 
Vastaajat kokevat pääsääntöisesti pystyvänsä hyödyntämään perustietovarantoja hyvin liiketoiminnassaan. KTJ:n ja 
VTJ:n käytettävyyden osalta todettiin joidenkin vastaajien toimesta, että tietoja on pystytty hyödyntämään ainoastaan 
osittain. Perustietovarantojen tiedot ovat vastaajien mukaan olleet hyvin tai osittain käytettävissä suunnitellulla 
tavalla.  
 
Avoimuus 
Tietojen avoimen saatavuuden osalta vastaajat ovat todenneet, että tiedot eivät ole tai ovat ainoastaan osittain 
saatavilla.  Vastaajat kokevat, että joidenkin tarvittavien perustietovarantojen tietojen avointa saatavuutta tai käyttöä 
on rajoitettu liikaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi verovelka ja henkilötunnus kaupparekisteriotteella sekä yrityksen tai 
henkilön kiinteistöomistus. Tiedon avoimen saatavuuden osalta on havaittu, että tietosuojaan liittyvien rajoitusten 
lisääntyminen tietojen käytön osalta aiheuttaa haasteita tiedonhyödyntäjille ja heidän asiakkailleen.   
 
Eheys 
Tietojen eheyden osalta ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Mainintana tässä kohdassa kuitenkin oli PRH:n 
tilinpäätöstietokanta, joka sisältää muun muassa tilintarkastamattomia ja muodoltaan epäselviä ja puutteellisia 
tilinpäätösaineistoja. Tämä havainto kuitenkin viittaa ennemminkin tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen 
liittyviin puutteisiin.  
 
Kattavuus 
Suurin osa vastaajista koki, että perustietovarannoista puuttuu joitakin oleellisia tietoja tai joitakin tietoja ei luovuteta. 
Näitä ovat esimerkiksi verovelkatieto poimintana, asuntoon liittyvät tiedot yleisesti ja lainhuutotietojen historia. 
 
 


