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Liite 7: Taustaa perustietovarantojen tietojen laatuun liittyen  
 

1. Tausta 
 
Perustietovarantojen tietojen laatua on käsitelty aikaisemmin useassa eri selvityksessä kuten esimerkiksi:  

• Perustietovarannot tietohuoltomme kansallispääoma (2011) 
• Perustietovarantojen laatuyhteenveto (2011) 
• Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (2012) 

 
Virastokohtaisia laatuprosesseja ja laadunparannusmenetelmiä on kartoitettu myös Pertti11 selvityksen puitteissa. 
Näitä ovat esimerkiksi auditoinnit, automaattiset tarkastusajot, perusparantamistyöt sekä asiakkaan palautteeseen 
perustuvat virheiden korjaukset. Dokumentissa Perustietovarannot tietohuoltomme kansallispääoma (2011)2 on 
todettu laatuun liittyen seuraavasti: ”Jokainen perustietovarantoja hallinnoiva organisaatio vastaa itse tietojen 
laadusta ja luotettavuudesta. Tietojen käyttö on nykyään erittäin laajaa. Koska monet yksilön kannalta merkittävät 
hallinnolliset ja tuomioistuimen päätökset perustuvat sellaisenaan perustietovarantojen tietoihin, on itsestään selvää, 
että tietojen laatutason on oltava korkea”. ”Tietojen keruuprosessit, tietojen siirtäminen syntylähteeltä sähköisessä 
muodossa perustietovarantoon, tekniset tarkastukset, suunnitellut laadunparannustoimet sekä asiakkaan 
mahdollisuus valittaa ja vaatia virheelliset tiedot korjattaviksi sekä virheistä mahdollisesti aiheutuvat 
vahingonkorvausvaatimukset ovat omiaan takaamaan tietojen korkean laadun”. Perustietovarantojen tietojen 
maksuttomuus ja saatavuus -seminaarissa Valvirassa 4.5.2012 on myös todettu, että tiedon avaamista olisi 
mahdollista hyödyntää välineenä tietojen laadun parantamiseen, sillä laaja käyttö tuo esiin tiedoissa mahdollisesti 
olevat puutteet3.   

 
 
 

2. Perustietovarantojen tietojen laatu 
 
Perustietovarantojen tietojen laatutekijät voidaan mieltää kahdeksaan eri kategoriaan: oikeellisuus, ajantasaisuus, 
luotettavuus, saatavuus, kattavuus, käytettävyys, avoimuus ja yhteentoimivuus (ks. kuva 1). Alla on selvennetty 
lyhyesti kunkin laatukategorian tarkoitus perustuen aikaisemmin mainittuihin selvityksiin.  
 
Tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen liittyvät laatunäkökulmat kulkevat käsi kädessä. Tieto on silloin oikeellista, 
kun se on virheetöntä ja ajantasaista. Virheettömyydellä tarkoitetaan esim. hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn 
lopputulosta. Ajantasaisuus puolestaan viittaa siihen, että rekisteritiedot vastaavat tämänhetkistä todellisuutta. 
Perustietovarantojen tietojen ajantasainen ylläpito on taattu lainsäädännöllä. 
 
Tiedon luotettavuus perustuu siihen, että perusrekistereiden ylläpitoon liittyy viranomaisvastuu. Tietolähteinä ovat 
rekisteröinnin kohteet, näiden edustajat tai viranomaiset. Tiedoille on säädetty oikaisumenettely. Luotettavuus ja 
ajantasaisuus liittyvät myös tiedon eheyteen. Tiedon eheydellä tarkoitetaan sitä, että tiedot eivät ole 
hallitsemattomasti muutettavissa tai muuttuneet tahallisen tai tahattoman tapahtuman tai toiminnan seurauksena.  
 

                                                           
1 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-jaostot/perustietovaranto-jaosto/perusrekisterien-tietomallien-

yhteensovittaminen/haastattelut/haastattelujen-vastaukset 
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 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-jaostot/perustietovaranto-jaosto/pertiva-kauden-2010-2012-dokumentteja/maksuttomuus-

saatavuus-ja-avoin-data/perustietovarantojen-maksuttomuus-ja-saatavuus-seminaari-4-5-2012-yhteenveto/view 
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Perustietovarantoja ylläpitävät virastot vastaavat tietojen saatavuudesta ja niihin liittyvien tietopalveluiden 
tuottamisesta. Palveluiden tulisi olla tiedon hyödyntäjän näkökulmasta mahdollisimman käyttökelpoisia ja käytettäviä 
kokonaisuuksia tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen.  
 
Perustietovarantojen tietojen kattavuudella tarkoitetaan sitä, että rekisterissä on pidetty yllä kaikki ne tiedot, jotka on 
säädetty rekisteröitäviksi. Kattavuuden puute voi ilmetä niin, että rekisteröitävän kohteen tiedot ovat vajavaisia tai 
kohde puuttuu kokonaan. Kattavuuskriteeri koskee erityisesti tilanteita, joissa rekisteriin ilmoittaminen on pakollista. 
Kattavuus liittyy myös tietojen luotettavuuteen. 
Käytettävyyttä voidaan tarkastella tietojen ja tietopalveluiden näkökulmasta tai tietojärjestelmien teknisen 
toimintavarmuuden näkökulmasta. Käytettävyyteen liittyy itse tiedon asiasisältö kuin tietojärjestelmien vasteajat, 
sekä niiden toiminta virhe- ja poikkeustiloissa.  
 
Perustietovarantojen tietojen avoimuudella tarkoitetaan, että tiedot ovat vapaasti saatavilla ja tiedot ovat saatavissa 
keskitetyltä tiedon jakelijalta. Perustietovarantojen ominaispiirteenä on, että vain osaa niihin tallennetuista tiedoista 
on mahdollista hyödyntää avoimen datan tavoin. Tietojen avointa käyttöä säätelee tietojen 
käyttötarkoitussidonnaisuus, lainsäädäntö sekä tietosuojarajoitteet.  
 
Perustietovarantoja ylläpitävät virastot ovat vastuussa tietojärjestelmien teknisen yhteentoimivuuden kehittämisestä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että palveluita tulisi tarjota yleisesti käytössä olevien rajapintaratkaisujen kautta. Teknisen 
yhteentoimivuuden lisäksi perustietovarantojen tulisi olla myös tietosisällöllisesti yhteentoimivia muiden julkisen 
hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun ne käyttävät samoja tietoja. Yhteentoimivuuden 
periaatteen mukaisesti tiedolle määritellään omistaja, joka vastaa siitä. Tieto tallennetaan vain yhden kerran ja yhden 
rekisterinpitäjän toimesta. Yhteentoimivuuden edellytyksenä on yhteinen käsitemallimäärittely. Käytännössä 
yhteentoimivuus edellyttää tietojen tallentamista rakenteisessa muodossa, mikä liittyy myös tietojen käytettävyyteen. 
Perustietovarantojen yhteentoimivuutta on selvitystyössä käsitelty viidestä eri näkökulmasta.  
 
 
 

 
 

Kuva 1. Perustietovarantojen tietojen laatuun vaikuttavat tekijät 

Oikeellisuus

Ajantasaisuus

Luotettavuus

Saatavuus

Kattavuus

Käytettävyys

Avoimuus

Yhteen-
toimivuus

Laatu 


