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Selvitystyön keskeiset käsitteet 
 

Selvitystyön asiasisällön havainnollistamisen kannalta keskeisessä asemassa ovat käsitteet ja niiden liityntäkohdat 
kokonaisarkkitehtuurin kehikkoon (ks. kuva 1 ja taulukko 1). Tietojen pohjana on soveltuvin osin käytetty kirjaa 
Perusrekisterit, Yhteiskunnan perustietojärjestelmien käsitteet, tietojen hankinta ja tietopalvelut (2001), JHS 179 -
kehikkoa (luonnos 10/2016) sekä PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin Ohjeistus perustietojen 
tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun.   
 
Keskeiset käsitteet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kattavat enemmän tai vähemmän toisiansa, mutta eivät 
kuitenkaan tarkoita samaa asiaa.   
 
Kuten kuva 1 havainnollistaa, periaatteelliselle tasolle voidaan määrittää käsite perusrekisteri, jota koskevat ja 
ohjaavat lait ja säädökset. Perustietojärjestelmä puolestaan sijoittuu käsitteelliselle tasolle 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta ja siihen olennaisena tekijänä liittyvät tietojärjestelmäpalvelut.  
Tietoarkkitehtuurin näkökulmasta myös perusyksikkö sijoittuu käsitteelliselle tasolle. Samoin 
perusrekisteriviranomainen vastaa käsitteellisellä tasolla olevaa toimijat-kohtaa. Loogiselle tasolle tietoarkkitehtuurin 
näkökulmasta puolestaan sijoittuu perustietovaranto. 

 

 
 

Kuva 1. Selvitystyön keskeiset käsitteet ja niiden sijainti ja vastaavuus kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen 
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Perusyksikkö Yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen tiedon yksikkö. 

 
Näiden tietojen olemassaolo mahdollistaa yhteiskunnan demokraattisen 
toiminnan. Yhteiskunnan perusyksiköitä ovat 1) ihminen eli luonnollinen 
henkilö, 2) yritys/yhteisö/säätiö eli oikeushenkilö, 3) rakennus ja 4) kiinteistö. 
Säädöksillä ohjataan perusyksiköstä kerättävää tietoa, jonka avulla 
perusyksikön nykyinen tila sekä elinkaari voidaan hallita.  
 
Sijoitettavissa kokonaisarkkitehtuurin kehikossa päätietoryhmäksi. 

Perusrekisteri Yhteiskunnan perusyksiköitä koskeva, lainsäädäntöön perustuva, tietojen 
looginen kokonaisuus 
 
Perusrekisterien osalta säädetään perusyksiköiden kattavuudesta: jokainen 
rekisteröinnin piiriin kuuluva yksikkö merkitään rekisteriin ja sillä on virallinen 
tunnus. Tietojen ylläpitoon liittyy viranomaisvastuu. 
 
Sijoitettavissa kokonaisarkkitehtuurin kehikossa periaatetasolle ohjaavaksi 
tiedoksi. 

Perusrekisteriviranomainen Perusrekisterilainsäädännössä määriteltyjen tehtävien toteutuksesta 
vastuussa oleva viranomainen. 

Perustietojärjestelmä Tietojärjestelmäpalvelu, jolla hoidetaan perusyksiköiden muodostaminen, 
rekisteröinti, hallinnointi ja tietopalvelu yhteiskunnan tarpeisiin sekä ko. 
prosesseihin liittyvien tarpeellisten tietojen hallinta. 
 
Perustietojärjestelmiä ovat henkilötietojärjestelmä, yritys-, yhteisö- ja 
säätiötietojärjestelmät, rakennustietojärjestelmä ja kiinteistötietojärjestelmä. 

Perustietovaranto 
 

Looginen tietovaranto, joka sisältää tietoa yhteiskunnan perusyksiköistä, 
”yleistä raakadataa” tai faktatietoja, joita voidaan hyödyntää muissa 
tietovarannoissa 
 
Perustietovarantoja ovat henkilötietovaranto, yritys-, yhteisö- ja 
säätiötietovarannot, rakennustietovaranto ja kiinteistötietovaranto. 
Perustietovarannot ovat pääsääntöisesti yleisiä, hallinnon kohdealueesta 
riippumattomia tietovarantoja. Näiden tietovarantojen sisältöpalveluja 
tarvitaan useiden kohdealueiden toiminnoissa ja prosesseissa1.  

 

Taulukko 1. Selvitystyön keskeiset käsitteet 

 

 

                                                           
1 PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun, s. 7 


