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1. Selvitystyön läpivienti 
  
Yhteentoimivuuden selvitystyö tehtiin PRH:n, MML:n ja VRK:n yhteistyönä lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä 
aikana. Työryhmämuotoinen selvitystyö toteutettiin perehtymällä taustamateriaaliin, pitämällä virastojen yhteisiä 
sekä virastokohtaisia työpajoja ja haastattelemalla asiakaskäyttötapausten avainhenkilöitä. Selvitystyön yhteydessä 
tehtiin myös asiakaskysely, joka suunnattiin kolmelle keskeiselle tiedonhyödyntäjälle.  
 
 

 

2. Käyttötapausten valinta 
 
Selvitystyön käynnistysvaiheessa mahdollisiksi asiakaskäyttötapauksiksi määriteltiin sähköinen asunto-osakerekisteri-
hanke (ASREK) ja kansallinen tulorekisteri -hanke (Katre). Koska ASREK ja Katre-hankkeet olivat selvitystyön aikana 
vasta valmisteluvaiheessa, lopullisiksi selvitystyössä käsiteltäviksi asiakaskäyttötapauksiksi valittiin Asti-
asiakastietojärjestelmä ja Lupapiste-palvelu.  
 
Asti on asiakastietojärjestelmä, 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.  Lupapiste-palvelu on kaupallisen toimijan, Solitan, tuottama 

selainpohjainen palvelu, jossa voi hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän 

viranomaisasioinnin. Molemmat käyttötapaukset ovat jo tuotannollisessa käytössä. 

 
Asiakaskäyttötapauksia ja niiden kautta saatuja tietoja hyödynnettiin selvitystyön eri vaiheissa tuomaan konkreettisia 
esimerkkejä yhteentoimivuuden näkökulmasta.  
 

 
 

3. Asiakaskysely 
 
Asiakasnäkökulmaa perustietovarantojen yhteentoimivuushaasteisiin kerättiin sähköisellä asiakaskyselyllä kolmelta 
keskeiseltä kaupalliselta tiedonhyödyntäjältä, joita olivat Bisnode Oy, Suomen Asiakastieto Oy ja Alma Talent Oy:n 
Kauppalehti Tietopalvelut. Ne käyttävät perustietojärjestelmien tietopalveluja tietolähteenään omien 
tietopalvelujensa tuotannossa kaupallisiin tarkoituksiin.  
 
Kyselyn avulla kartoitettiin asiakasnäkökulmasta perustietovarantoihin liittyviä yhteentoimivuushaasteita, 
lainsäädännöllisiä haasteita sekä laatupuutteita, joita on ilmennyt perustietovarannoista haetuissa tiedoissa.  
 
 
 

4. Rajaukset 
 
Selvitystyössä tarkasteltiin tehtävänannon eri kohtia pääosin valittujen asiakaskäyttötapausten näkökulmasta.  
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Selvitystyö koskee yksinomaan selvitystyössä mukana olevia virastoja (PRH, MML, VRK) sekä selvitystyöhön valittuja 
tietojärjestelmiä. Selvitystyön havainnot ja suositukset tehtiin selvitystyössä mukana olevien virastojen näkökulmasta 
ja eivät näin ollen koske muita virastoja tai järjestelmiä.  
 
Selvityksessä ehdotettujen toimenpiteiden jalkauttaminen virastojen käytännön työhön ei kuulunut tämän 
selvitystyön laajuuteen. Toimenpiteiden jalkauttaminen ja niihin liittyvät päätökset jäävät myöhemmin tehtäväksi 
virastojen yhteistyönä.  
 
Selvitystyöhön sisällytetyt asiakaskäyttötapaukset ja kyselyyn osallistuneet tiedonhyödyntäjät kattoivat ainoastaan 
pienen osan virastojen asiakkaista ja asiakkaiden näkökulmista. Näin ollen laaja-alaisempaa yleistystä ei näiden 
näkökulmien osalta voitu tehdä.  
 
Selvitystyössä käsiteltiin lainsäädännön tuomia haasteita perustietovarantojen tehokkaalle käytölle suunniteltua 
suppeammin. Syy tähän oli julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävän työryhmän 
asettamispäätös lokakuulta 2016. Sen tehtävänä on kartoittaa julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan sääntelyn 
ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja kehittämistarpeet sekä laatia ehdotus lainsäädännön kehittämiseksi, jotta 
julkisen hallinnon tietovarannoissa olevia tietoja voitaisiin hyödyntää paremmin. 
 
Selvitystyön alkuperäisessä toimeksiannossa tarkoituksena oli määritellä laatukriteerit ja tavoitetasot 
perustietovarantojen tietojen oikeellisuudelle. Työn edetessä tehtävänanto muuttui ja selvitystyössä tuotettiin 
tarkistustaulukko palvelujen laadulle. 

 
 
 

5. Selvitystyön tavoitteiden toteutuminen 
 
Selvitystyön tehtävänannossa määritellyt tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin kahta poikkeamaa lukuun 
ottamatta. Alkuperäisessä tehtävänannossa annettu laatukriteerien ja tavoitetasojen määritys perustietovarantojen 
tietojen oikeellisuudelle muuttui selvitystyön edetessä palvelun laatuun liittyvän tarkistustaulukon määrittelyyn. Näin 
ollen perustietovarantojen tietojen oikeellisuudelle ei määritelty laatukriteerejä ja tavoitetasoja. Lisäksi lainsäädännön 
tarkastelu tehtiin suppeammalla laajuudella, kuten edellisessä kappaleessa mainittiin. 
 
 

  

6. Selvitystyössä tarkasteltavat tietojärjestelmät 
 
Tähän selvitystyöhön valittiin yhteentoimivuuden kannalta neljä keskeisintä tietojärjestelmää: väestötietojärjestelmä, 
kiinteistötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä sekä kaupparekisteri. Alla oleva taulukko listaa selvitystyön 
laajuudessa olevien perustietojärjestelmien tietosisällön ja rekisterinpitäjät. 
 
 

Perustietojärjestelmä Tietosisältö (tämän selvityksen näkökulmasta) Rekisterinpitäjä 
Henkilötietojärjestelmä Väestötietojärjestelmän (VTJ) henkilötiedot VRK ja maistraatit 

Yritys, - yhteisö- ja säätiötietojärjestelmät Kaupparekisteri ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 
(YTJ) 

PRH ja verohallinto 

Kiinteistötietojärjestelmä Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistötiedot 
 

MML ja kiinteistörekisterin 
tietojen osalta myös kunnat 

 
Taulukko: Perustietojärjestelmät 
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Tässä selvitystyössä mukana olleita perustietovarantoja ja niissä ylläpidettäviä perusyksiköitä säänteleviä säädöksiä 
ovat muun muassa seuraavat lait ja säädökset: 

• Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki ja 
henkilötietolaki (VTJ:n henkilötiedot) 

• Yritys- ja yhteisölaki, toiminimilaki, kaupparekisterilaki, yritysmuotokohtaiset lait ja prokuralaki sekä 
EU:n lainsäädäntö (kaupparekisteri ja YTJ) 

• Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki ja asetus 
väestötietojärjestelmästä, maankäyttölaki- ja rakennuslaki ja asetus (VTJ:n rakennus- ja 
huoneistotiedot) 

• Maakaari, kiinteistörekisterilaki sekä laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta (KTJ) 

 
 
 

7. Selvitystyöhön osallistuneet henkilöt 
 

 
Selvitystyötä varten perustettiin työryhmä, johon osallistui kaksi asiantuntijaa jokaisesta virastosta. Työryhmällä oli 
myös erikseen nimetty ohjausryhmä.  
Selvitystyön tilaajat: Rauni Hagman (pääjohtaja, PRH), Antti Riivari (pääjohtaja, PRH), Arvo Kokkonen (pääjohtaja, 
MML) ja Lea Krohn (ylijohtaja, VRK) 
Ohjausryhmä: Liisa Räsänen (johtaja, PRH), Marja Rantala (ylijohtaja, MML), Janne Viskari (johtaja, VRK) ja Timo 
Salovaara (johtaja, VRK) 
Työryhmä: Franck Mertens (PRH), Tiina Selin (PRH), Tarja Myllymäki (MML), Mikko Tallgren (MML), Joonas 
Kankaanrinne (VRK), Annika Collin (VRK) ja Anne Moilanen (KPMG) 
Keskeiset tiedonhyödyntäjät: Rauno Hamu (Bisnode Oy), Antti Kilpiö (Kauppalehden Tietopalvelut), Vesa Arjovuo 
(Suomen Asiakastieto Oy), Vesa Turunen (Suomen Asiakastieto Oy) ja Risto Kallio (Suomen Asiakastieto Oy) 
Asti-asiakastietojärjestelmä: Minna Turunen (MML), Kalle Ollas (MML), Juuso Vilmunen (MML) ja Samuli Turkkila 
(MML) 
Lupapiste-palvelu: Tero Tukiainen (Solita), Kristiina Kaivonen (VRK) 
 
 
 
 

8. Lähdemateriaali 
 
• Ajankohtaista Mitpasta (2016, MML) 
• Asiakastietojärjestelmä Asti:n henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste (2016, MML) 
• Asti - tiedonsiirto VRK:n ja Suomen Asiakastiedon kanssa (2016, MML) 
• Avoimuus ja yhteentoimivuus. Yhteentoimivuutta avoimesti (2012, Kuntaliitto) 
• Bisnode-henkilömarkkinointirekisterin rekisteriseloste (2015, Bisnode Oy)   
• Bisnode-yritysrekisterin rekisteriseloste (2016, Bisnode Oy) 
• JHS 179 -kehikko (luonnos 10/2016, JUHTA) 
• JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Liite 6. KA-kuvausten visualisointi (2016, JUHTA) 
• Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri (2016, VM) 
• Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (2012, VM) 
• Lupapiste-asiointipalvelun esittely (2015, Solita Oy) 
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• Lupapiste ja rajapinnat sähköiseen asiointiin (2015, Solita Oy) 
• Lupapiste rekisteri- ja tietosuojaseloste (2015, Solita Oy) 
• PERTTI Perustietovarantojen tietomallien yhteensovittaminen (29.1.2016, JUHTA/Perustietovarantojaosto) 
• Perusrekisterit, Yhteiskunnan perustietojärjestelmien käsitteet, tietojen hankinta ja tietopalvelut (2001, Suomen 

Kuntaliitto, Karimaa) 
• Perustietovarannot – tietohuoltomme kansallispääoma (2011, JUHTA) 
• Perustietovarantojen laatuyhteenveto (2011, JUHTA) 
• Perustietovarantojen tietojen maksuttomuus ja saatavuus – seminaari Valvirassa (2012, JUHTA) 
• Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 1: Ohjaavat tekijät (2013, VM) 
• Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri v1.0. Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen 

suunnitteluun (2013, VM) 
• PRH:n laatutyö (2016, PRH) 
• Soliditet-henkilöluottotietorekisterin rekisteriseloste (2014, Bisnode Oy) 
• The Danish Basic Data Programme and the governance perspective (2014 Digitaliseringsstyrelsen) 
• Tiedonhallintalakityöryhmän asettamispäätös (2016, VM) 
• Tike Vuosikertomus (2008, Tike) 
• Valmiina Digikiriin. Valtiokonttorin selvitys. Digitalisaatio ja virastojen tuottavuuspotentiaali (Loppuraportti 

18.12.2015, VM)  
• VTJ kysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus (2014, VRK) 
• Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tieto-palvelun käytännesäännöt (2014, VRK) 
• YTJ-tietoaineiston luovutussopimus (2016, PRH) 
• YTJ massatietopalvelun kuvaus (2010, PRH) 
 
 
 
• https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_henkiloluottotiedot.pdf 
• https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_yrityshenkilo.pdf 
• https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_paattaja.pdf 
• https://www.asiakastieto.fi/media/rekisteriseloste_asiakasrekisteri.pdf 
• www.lupapiste.fi/palveluinfo 
• www.lupapiste.fi/viranomaisille/tiedonhallinta 
• https://tietopalvelut.kauppalehti.fi/tiedontuottajat/ 
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