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Liite 5: Tanskan 5-stars -mallin vertailu Suomen perustietovarantojen 
perusperiaatteisiin 
 
  
PRH-MML-VRK yhteentoimivuuden selvitystyön yhteydessä verrattiin Tanskan 5-Stars of Basic Data -mallin 
perusperiaatteita Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurin päädokumentissa esiteltyihin periaatteisiin. 

 
Laatu 
Tanskan periaatteiden mukaan (periaate 1: Basic Data have sufficient quality for the major uses of the data) 
perustietojen on oltava riittävän laadukkaita suurimpaan osaan käyttötapauksista. 
 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa puolestaan on viitattu laatuun seuraavalla tavalla: "Jotta tiedon 
hyödyntämistä voidaan nopeuttaa ja laajentaa, perustietojen laatuun ja laadunvalvontaan tulee kiinnittää huomiota. 
Julkisen hallinnon ylläpitämien tietojen laatuun luotetaan. Tämä luottamus on kaiken tiedon hyödyntämisen ydin." 
 
 

Oikeellisuus ja ajantasaisuus sekä vastuut 
Tanskan periaatteiden mukaan (periaate 2: Responsibility for keeping the Basic Data valid and up-to-date is clearly 
placed and efficiently handled) perustietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen on oltava selkeästi 
vastuutettu ja tehokkaasti hoidettu.  
 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuurista puuttuvat suorat viittaukset tietojen oikeellisuuteen.  
 
Ajantasaisuus puolestaan on kirjoitettu auki seuraavasti: "Tavoitteena on, että tietojen operatiivisessa 
hyödyntämisessä aika tiedon synnystä sen käyttöönottoon on mahdollisimman lyhyt."  
 
Tämän lisäksi viitearkkitehtuurissa on otettu kantaa vastuuasioihin. "Tämän seurauksena tiedon tuottajien rooli 
korostuu ja on mahdollista, että tästä syystä tietojen ylläpidossa siirrytään soveltuvin osin entistä enemmän 
hajautettuun ylläpitoon. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamisessa on, että perustietovarantojen tietoa ylläpitävät 
ne organisaatiot, joiden luonnollisten prosessien osana tieto syntyy. Tiedon ylläpito integroituu osaksi näiden 
organisaatioiden omia toimintaprosesseja." 

 
 
Yhteentoimivuus 
Tanskan periaatteiden mukaan (periaate 3: Basic Data is semantically coherent and modelled accordingly to the Model 
Rules of Basic Data) tavoitetilassa perustiedot ovat semanttisesti yhteensopivia ja ne on mallinnettu "Perustietojen 
mallinnusääntöjen" mukaan.  
 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa puolestaan on mainittu yhteentoimivuus hyödynnettävyyden 
näkökulmasta. "Perustietojen laaja hyödynnettävyys on toinen merkittävä tavoite, joka vaatii tietovarannoilta ja niiden 
rajapintapalveluilta ja tietotuotteilta keskinäistä yhteentoimivuutta. Operatiivisen tietojen hyödyntämisen lisäksi 
perustietojen hyödyntäminen analyyttisissä prosesseissa on huomioitava. Yhteentoimivat rajapintapalvelut ja 
tietotuotteet mahdollistavat tietojen laajan hyödynnettävyyden erilaisissa yhteyksissä-” 
 
 

Avoimuus ja saatavuus 
Tanskan periaatteissa (periaate 4: Basic Data is available for free and with non-restrictive terms for reuse (does not 
apply to sensitive data) through the Data distributor) avoimuus ja saatavuus on määritelty seuraavasti: Perustiedot 
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ovat vapaasti saatavilla ja niiden jatkokäyttöä ei ole rajoitettu (ei koske arkaluontoista tietoa), tiedot ovat saatavissa 
keskitetyltä tiedon jakelijalta. Perustietovarantojen viitearkkitehtuurista puuttuu viittaukset tiedon avoimuuteen.  
 
Viitearkkitehtuuri antaa suosituksia tiedon saatavuuden osalta seuraavasti: "Perustietovarannoista tietoja 
hyödynnettäväksi tarjoavat palvelut on suositeltavaa toteuttaa siten, että palveluiden rakenne ei ole sidoksissa 
tietovastuullisen vastuualueeseen tai muuhun organisointiin. Palvelut tulee toteuttaa siten, että ne ovat asiakkaan 
(tiedon hyödyntäjän) näkökulmasta mahdollisimman käyttökelpoisia ja käytettäviä kokonaisuuksia tietosuoja ja 
tietoturva huomioiden. Näin ollen kokoavien palveluiden rooli korostuu. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
viitearkkitehtuurissa esiteltävä rooli ”tiedon jatkojalostaja” on erittäin keskeinen." 

 
 
Käytettävyys 
Tanskan periaatteiden (periaate 5: Basic Data is being used in the public sector and by businesses where the data can 
bring significant value) mukaisesti tavoitetilassa julkinen sektori ja yksityiset käyttävät perustietoja, ja niiden käytöstä 
saadaan merkittävää hyötyä.  
 
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri puolestaan tuo käytettävyyden esille hyödynnettävyyden tavoitteen 
näkökulmasta. ”Perustietojen laaja hyödynnettävyys on toinen merkittävä tavoite". 

 
 
Yhteenveto vertailusta 
Pääosa Tanskan periaatteissa mainituista kohdista on mukana Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa, 
vaikkakin periaatteita ei ole yksiselitteisesti listattu vaan ne on kirjoitettuna auki tavoitetilaan.  
 
Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurista puuttuvia kohtia ovat oikeellisuus ja avoimuus. Oikeellisuus on 
Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurissa rinnastettu laatuun. Avoimuuteen ei puolestaan oteta lainkaan 
kantaa. Suomen perustietovarantojen viitearkkitehtuurin tavoitteissa ei ollut avoimuuden käsittely. Suomessa on 
samanaikaisesti ollut meneillään useita muita avoimuutta koskevia hankkeita. Viitearkkitehtuurissa avoimuutta on 
käsitelty siten, että asiasta tulee tarvittaessa sopia: "Tiedon käytöstä sopiminen: Tieto saattaa olla avointa tai sen 
käyttö voi olla rajoitettu. Tarvittaessa tiedon käytöstä tehdään sopimus tiedon hyödyntäjän kanssa. Sopimiseen 
sisältyy käyttöoikeuksien myöntäminen sekä tarvittaessa tiedon käytöstä maksaminen. Tiedon käytöstä sopiminen on 
tietovastuullisen ja tiedon hyödyntäjän yhteinen prosessi". 


