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PERUSTIETOVARANNOT 
– TIETOHUOLTOMME KANSALLISPÄÄOMA 

Hyvä hallinto luo edellytykset maamme kansain-
väliselle menestykselle. Luotettavasti ja ajantasaisin 
tiedoin toimiva tietohuolto on avainasemassa, kun 
siirrymme asteittain kohti digitalisoituvaa yhteis-
kuntaa. Tietohuoltomme ytimen muodostavat 
perustietovarannot eli perusrekisterit, joita yllä-
pitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit, Maan-
mittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Vero-
hallinto sekä Tilastokeskus. Näiden rekistereiden 
avulla mahdollisuutemme edetä kustannustehok-
kaisiin, laadukkaisiin ja turvallisiin prosesseihin ovat 
monia kilpailijoitamme paremmat.

Perustietovarannot on yhteiskuntamme tietohuol-
lon korvaamaton pääoma, jonka arvon säilyttämi-
sestä ja kasvattamisesta on tärkeää pitää huolta. 
Tässä julkaisussa kerromme tiivistetysti Suomen 
perustietovarannoista sekä niiden avulla toteute-
tuista palveluista kymmenen menestystarinan avulla.

Perusrekistereistä  
perustietovarantoihin
Perusrekisterit sisältävät tietoja yhteiskunnan 
perusyksiköiden ominaisuuksista ja yhteyksistä. 
Perusrekisterin yksiköille on annettu yksilöivät 
tunnukset. JUHTAn (Julkisen hallinnon tietohal-
linnon neuvottelukunta) määrittelyn mukaisesti 
yhteiskunnan perusyksiköitä ovat: 1) ihminen eli 
(luonnollinen) henkilö, 2) yritys, yhteisö tai säätiö, 
3) rakennus ja 4) kiinteistö. 

Rekisteri kuvaa perusyksikön tilan ja mahdollisesti 
myös tapahtumat, joissa tila on muuttunut eli perus-
yksikön historiaa. Perusrekisterissä on myös paik-
katietoa, sillä kaikki perusyksiköt voidaan kohden-
taa rakennuksiin tai kiinteistöihin. Näistä rakennus-
ten sijainti on kuvattu likimääräisesti rakennuksen 
keskipisteen koordinaateilla. Kiinteistöjen sijainti on 
määritelty kiinteistörajojen koordinaateilla kiinteis-
tötietojärjestelmässä koko maan kattavasti.
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Yleisesti käytetyn määrittelyn mukaan Suomen 
perusrekistereitä ovat väestötietojärjestelmä (VTJ), 
kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) sekä yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmät. 

Väestötietojärjestelmä sisältää perustiedot Suo-
men kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista. Järjestelmään on tallennettu myös 
tietoja kiinteistöistä, rakennuksista, rakennushank-
keista ja huoneistoista. Tietoja ylläpitävät Väestö-
rekisterikeskus ja maistraatit. 

Kiinteistötietojärjestelmä sisältää tiedot kiinteis-
töistä ja määräaloista. Kiinteistöosa kertoo muun 
muassa kiinteistön pinta-alan sekä siihen kohdistu-
vat rasitteet ja oikeudet. Kiinteistörekisteritietoja 
ylläpitävät Maanmittauslaitos ja kunnat. 

Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosa sisältää 
kiinteistöjen omistajatiedot sekä tiedot kiinteistöi-
hin kohdistuvista kiinnityksistä ja käyttöoikeuksien 
rajoituksista. Näitä tietoja lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisterissä ylläpitävät maanmittaustoimistot. 

Yritystieto- ja yhteisötietojärjestelmät sisältävät 
keskeiset yrityksiä ja yhteisöjä koskevat tiedot. Jär-
jestelmäkokonaisuuden muodostavat Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämät kaupparekisteri, 
säätiörekisteri ja yhdistysrekisteri, verohallinnon ja 
patentti- ja rekisterihallinnon yhteisesti pitämä yri-
tys- ja yhteisötietojärjestelmä sekä Tilastokeskuk-
sen ylläpitämä yritys- ja toimipaikkarekisteri.

Perusrekisterien ominaispiirteet

Perusrekisterille on ominaista, että sillä on erityi-
nen säädösperusta ja että perustiedot ovat kattavia 
ja luotettavia ja muodostavat eheän kokonaisuuden.  
Tiedoilla tulee olla monia käyttötarkoituksia ja tieto-
suojan tulee olla kattava. Perusrekisterien yhteinen 
ominaispiirre on, että ne kattavat yhteiskunnan hal-
linnon peruskohteet. 

Tietojen kattavuus ja luotettavuus ovat perus-
rekisterin laatuominaisuuksia. Kattavuus tarkoittaa, 
että jokainen rekisteröinnin piiriin kuuluva yksikkö 
merkitään rekisteriin ja perusyksiköllä on virallinen 
tunnus. Luotettavuus perustuu siihen, että perus-
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Väestötietojärjestelmä 
sisältää perustiedot Suomen 
kansalaisista ja Suomessa 
vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista.
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rekistereiden ylläpitoon liittyy yleensä viranomais-
vastuu. Järjestelmä saa yleensä tiedot rekisteröin-
nin kohteilta, näiden edustajilta tai ao. viranomai-
silta. Tiedoille on säädetty oikaisumenettely.

Monikäyttöisyyden periaatteen mukaan perusrekis-
terien tiedot kerätään vain kerran, minkä jälkeen ne 
ovat tietopalveluina muiden tiedon tarvitsijoiden käy-
tettävissä. Perustietoja ei kerätä vain yhden viran-
omaisen käyttöön. Tietosuoja tarkoittaa, että perus-
tietojen keruu ja luovutus on tarkoin säädelty.

Lainsäädäntö

Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä yleistä juri-
dista perusrekisterikäsitteen määritelmää. Perus-
rekistereiden juridinen asema perustuu erityislain-
säädäntöön. Perusrekistereitä koskee myös rekis-
terinpitoon liittyvä yleislainsäädäntö. Lisäksi Suo-
men perustuslain perusoikeussäännöksillä sekä 
eräillä EU:n direktiiveillä on merkitystä perusrekis-
tereiden tietojen käytön osalta.

6

Kattavuus

Perusrekistereiden osalta kattavuudella tarkoite-
taan sekä alueellista että sisällöllistä kattavuutta. 
Alueellinen kattavuus ilmenee siten, että perus-
rekisterit ovat valtakunnallisia rekistereitä vaikka 
niiden rekisterinpitovastuu olisikin järjestetty alu-
eellisesti. Sisällöllinen kattavuus taas tarkoittaa sitä, 
että niiden tietosisältö kuvaa rekisteröinnin kohtei-
den sekä niiden ominaisuuksien ja yhteyksien mer-
kittävimpiä piirteitä mahdollisimman tyhjentävästi. 
Tämä mahdollistaa sen, että niihin sisältyvien tieto-
jen avulla voidaan tunnistaa ja yksilöidä yhteiskun-
nan perusyksiköt.

Tunnusjärjestelmä

Perusrekistereissä yhteiskunnan perusyksiköt on 
yksilöity virallisen tunnuksen avulla. Tällaisia tun-
nuksia ovat henkilö-, kiinteistö-, rakennus-, huo-
neisto- ja yritystunnus. 



Yhtenäisen tunnusjärjestelmän käyttö on keskeisin 
tekijä suomalaisen perusrekisterijärjestelmän toi-
mivuuden kannalta. Tunnusjärjestelmä mahdollis-
taa tietovarantojen sisäisen eheyden sekä yhteis- 
käyttöisyyden muiden yhteiskunnan tietojärjestel-
mien ja rekisterien kanssa. Tämän johdosta perus-
rekisterin looginen tietojärjestelmäkokonaisuus voi 
muodostua esimerkiksi osarekistereistä tai eril-
lisistä tietokannoista. Toiseksi yhtenäisen tunnus- 
järjestelmän avulla on mahdollista hoitaa toimin-
nallisesti, teknisesti ja kustannuksiltaan tehokkaasti 
sekä turvallisesti eri perusrekistereiden välillä 
tapahtuva tietojen käsittely.

Eheys

Niin perusrekistereiden kuin muidenkin rekisterei-
den pitoa koskee luonnollisesti eheysvaatimus. Tie-
tojen eheydellä tarkoitetaan sitä, että ne ovat luo-
tettavia ja ajantasaisia ja etteivät ne ole hallitsemat-
tomasti muutettavissa tai muuttuneet laitteisto- tai 
ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien tai inhimil-
lisen toiminnan seurauksena.

Laatu

Jokainen perustietovarantoja hallinnoiva organisaa-
tio 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.

Jokainen perustietovarantoja 
hallinnoiva organisaatio vastaa 
itse tietojen laadusta ja 
luotettavuudesta. 
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Varantojen säännöllinen ja kattava käyttö itsessään 
takaa niille melkoisen luotettavuuden. Myös kansa-
laisille ja yrityksille annettu tietojen tarkastusoikeus 
on omiaan varmistamaan niiden virheettömyyden.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Kaikki perustietovaranto-
organisaatiot ovat huolehtineet eri tavoin tieto-
jensa laadusta. Tietojen keruuprosessit, tietojen 
siirtäminen syntylähteeltä sähköisessä muodossa 
perustietovarantoon, tekniset tarkastukset, suun-
nitellut laadunparannustoimet sekä asiakkaan mah-
dollisuus valittaa ja vaatia virheelliset tiedot kor-
jattaviksi sekä virheistä mahdollisesti aiheutuvat 
vahingonkorvausvaatimukset ovat omiaan takaa-
maan tietojen korkean laadun. Tiedoista vastaavat 
organisaatiot tekevät myös yhteistyötä jakaakseen 
laatutyössä saatuja kokemuksia toisilleen.

Tietosuoja

Henkilötietolaki perustuu vuonna 1995 annettuun 
direktiiviin (95/46/EY) yksilöiden suojelusta henkilö- 
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liik-
kuvuudesta (henkilötietodirektiivi). Henkilötieto-
laissa on säädetty mm. yleisistä henkilötietojen 
käsittelyn yleisistä edellytyksistä, rekisterinpitäjästä, 
rekisterinpitäjän velvollisuuksista sekä rekisteröi-
dyn oikeuksista.  Perusrekisterien osalta henkilö-
tietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on myös 
lukuisissa erityislaeissa. 

Perusrekisterit ovat tärkeä osa yhteiskunnan tieto-
huoltoa. Perusrekistereissä käsitellään henkilötietoja, 
kiinteistötietoja, ajoneuvoja koskevia tietoja ja yhtei-
söjä koskevia tietoja. Kaikissa perusrekistereissä 
käsitellään luonnollista henkilöä koskevia tietoja. 

Rekisteröidyn yksityisyyden suojaaminen kuuluu olennaisena 
osana hyvään hallintoon ja palvelutoimintaan.>>
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Jokaisen perusrekisterinpitäjän tulee toiminnassaan 
ottaa huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lain-
säädäntö ja periaatteet. Rekisteröidyn yksityisyy-
den suojaaminen kuuluu olennaisena osana hyvään 
hallintoon ja palvelutoimintaan. Tietosuojan huomi-
oon ottaminen lisää luottamusta rekisterinpitäjän 
ja rekisteröidyn välillä ja edistää myös itse toimin-
nan tavoitteita. 

Keskeisten perusrekisteriviranomaisten järjestäy-
tynyt yhteistyö tietosuoja-asioissa käynnistettiin 
vuonna 1999. Myös yhteistyö tietosuojavaltuutetun 
toimiston ja perusrekisteriviranomaisten välillä on 
säännöllistä ja rakentavaa. Perusrekisteriviranomai-
sille on kertynyt monipuolista tietosuojaosaamista 
ja keskeiset perusrekisterinpitäjät ovat monella 
tapaa edelläkävijöitä tietosuojan toteuttamisessa. 
Perusrekisteritietojen virheettömyys, ajantasaisuus 
ja suojaaminen ovat korkealla tasolla. Perusrekis-
tereitä koskevia kanteluita tulee tietosuojavaltuu-
tetulle harvoin, joka kertoo rekisteröityjen luotta-
muksesta perusrekistereitä kohtaan. 

Korkean tietosuojan ylläpitäminen edellyttää kui-
tenkin jatkuvaa panostamista yksityisyyden suojaa 

tukeviin menettelytapoihin. Erityisiä haasteita tässä 
työssä tarjoavat mm. jatkuvasti muuttuva toiminta-
ympäristö sekä perusrekisteritietojen entistä laa-
jempi hyväksikäyttö. 

Saatavuus ja yhteiskäyttö

Perustietovarantojen jatkuva ja ajantasainen yllä-
pito on turvattu lainsäädännöllä. Perustietovaran-
tojen rekisterinpitäjät sekä tietojen ylläpitoa kos-
keva toimivalta on yksilöity laeissa ja valtioneu-
voston asetuksissa. Lisäksi rekisterinpitäjille on 
säädetty tiedonsaantioikeudet muilta viranomai-
silta sekä kansalaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä 
muilta lainsäädännössä yksilöidyiltä tahoilta.

Perustietovarantoja ylläpitävät viranomaiset vas-
taavat hallinnoimiensa rekisterien tietopalvelui-
den tuottamisesta ellei toimivallasta ole toisin sää-
detty. Tietopalveluita voidaan tuottaa myös yhteis-
työkumppanien avulla. Näissäkin tapauksissa vas-
tuu tietopalveluiden tuottamisesta ja lainmukaisuu-
desta säilyy perustietovarantoja ylläpitävillä viran-
omaisilla.
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suunnitelmallisuutta. Sen lisäksi, että tietovaranto-
jen rajapintoja yhdenmukaistetaan, on tarpeita esi-
tetty myös perustietovarantoja koskevan erityis-
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Tavoitteena 
on mm. tietojen käyttöä koskevien käyttöehtojen ja 
tietolupamenettelyiden yhdenmukaistaminen sekä 
mahdollisuus tarjota perustietovarantojen palve-
luita keskitetysti yhden luukun periaatteella yhte-
näisen toiminnallisen ja teknisen rajapinnan kautta.

Käytettävyys ja monikäyttöisyys

Käytettävyys on keskeinen vaatimus kaikessa rekis-
terinpidossa. Perusrekistereiden osalta puhutaan 
usein myös monikäyttöisyydestä. Käytettävyyttä voi 
lähestyä joko rekisterin tietojen ja siitä annettavien 
palvelujen näkökulmasta tai tietojärjestelmien tek-
nisen toimintavarmuuden näkökulmasta. Ensin mai-
nitussa näkökulmassa korostuvat toiminnalliset sei-
kat, kuten tietojen luovuttamista koskeva menet-
tely sekä suoritteiden ja palvelujen asiasisältö.  
Teknisen toimintavarmuuden näkökulmassa taas 
painottuvat esimerkiksi palvelujen vasteajat sekä 
tietojärjestelmien toimiminen virhe- ja poikkeus- 
olotilanteissa.

Perustietovarantoja ylläpitävät viranomaiset vas-
taavat tietojen saatavuuden ja yhteiskäytön vaati-
muksiin myös kehittämällä tietojärjestelmien tek-
nistä yhteentoimivuutta. Tavoitteena on tarjota pal-
veluita yleisesti käytössä olevien rajapintaratkaisu-
jen avulla, jolloin palvelut ovat helposti koko yhteis-
kunnan prosessien käytettävissä. Rajapintaratkaisu-
jen yhdenmukaisuutta pyritään parantamaan perus-
tietovarantoja ylläpitävien viranomaisten sekä val-
tion konserniohjauksesta vastaavan valtiovarain- 
ministeriön välisellä yhteistyöllä.

Kehittämistarpeet

Julkishallinnon tavoitteena on luopua päällekkäi-
sistä tietovarannoista ja varmistaa, että yksi tieto 
rekisteröidään vain yhdessä paikassa. Tämä edel-
lyttää perustietovarantojen tietosisällöissä olevien 
osittaisten päällekkäisyyksien purkamista sekä eri-
tyisesti perustietovarantoja hyödyntävien tieto 
järjestelmien tiiviimpää liitosta perustietovaranto-
jen suorakäyttöisiin rajapintoihin.

Perustietovarantoja koskevan lainsäädännön val-
misteluun tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä ja 
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Perusrekisterit ovat erilaisten rajapintojen kautta 
yhteydessä lukuisiin julkisen ja yksityisen sektorin 
operatiivisiin tietojärjestelmiin, tai niitä käytetään 
muuten reaaliaikaisesti hyväksi monenlaisten toi-
mintojen tukena. Tästä on luonnollisena seurauk-
sena, että käyttäjätahot asettavat perusrekistereille 
tänä päivänä erittäin korkeat käytettävyysvaatimuk-
set, jotka koskevat sekä palveluja ja niiden sisältöä 
että tietojärjestelmien teknistä toimintavarmuutta. 
Näiden vaatimusten tulisi koskea mahdollisimman 
yhtenäisesti kaikkia perusrekistereitä.

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan perusrekisterin 
tietojen ja palvelujen sekä ohjelmistojen, tietokan-
tojen, laitteistojen ja tietoliikenteen asianmukaista 
suojaamista normaali- ja poikkeusoloissa hallinnol-
lisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietoturval-
lisuus ei siis rajoitu vain tietojärjestelmien teknisen 
ja toiminnallisen tietoturvan varmistamiseen, vaan 
sillä tarkoitetaan myös henkilötietojen käsittelyä 
eli tietosuojaa. Tietoturvallisuuteen kuuluu myös 
luottamuksellisuus, osapuolten todentaminen sekä 

kiistämättömyys. Luottamuksellisuudella tarkoite-
taan sitä, että tiedot ja järjestelmät ovat vain niiden 
käytössä, joilla on siihen laillinen oikeus. Osapuol-
ten todentaminen tarkoittaa käyttäjien ja tietojär-
jestelmien tunnistamista. Kiistämättömyydellä tar-
koitetaan yleensä sitä, että toimenpiteen tai tehtä-
vän voidaan jälkikäteen todeta tapahtuneen. Perus-
rekisterien osalta viimeksi mainittu seikka tarkoit-
taa mm. käyttäjä- ja lokitietojen tallettamista. 

Perusrekisterit ovat monien rajapintojen kautta 
yhteydessä myös avoimiin kansainvälisiin tietoverk-
koihin. Tästä johtuen ne ovat alttiina viruksille, lait-
toman sisäänkirjautumisen yrityksille sekä suo-
ranaiselle haitan- ja vahingonteolle. Koska perus-
rekisterit sisältävät myös tietoja, joiden käyttö on 
esimerkiksi henkilötietojen suojan vuoksi rajoitet-
tua, perusrekistereille asetetaan tänä päivänä erit-
täin korkeat tietoturvallisuusvaatimukset. Näiden 
vaatimusten tulisi koskea mahdollisimman yhtenäi-
sesti kaikkia perusrekistereitä.
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Osoitetietojen keruu ja  
hyväksikäyttö
Väestökirjahallinto ja Itella Oyj (aik. Suomen Posti 
Oy) aloittivat vuoden 2001 alussa muuttotietojen 
keruun, joka perustuu yhteisesti sovittuihin menet-
telyihin ja laadunhallinnan kriteereihin. Kansalaisen 
kannalta muuttoilmoituksen tekeminen on aikai-
semmasta huomattavasti helpottunut. 

Postinjakeluosoitteessa tapahtuvasta muutoksesta 
voi nyt ilmoittaa samanaikaisesti, kun ilmoittaa asuin-
osoitteessaan tapahtuvasta muutoksesta väestö- 
kirjahallinnolle. Muuttoilmoitusten rekisteröinti on 
nopeutunut, ja osoitemuutokset pystytään välit-
tämään viiveettä myös yhteiskunnan eri tarpei-
siin. Uudet osoitetiedot välitetään automaattisesti 
väestötietojärjestelmästä muun muassa kunnille ja 
seurakunnille, Trafin ajoneuvo- ja ajokorttirekiste-
riin, Kelaan, verohallintoon sekä puolustusvoimille. 

Lisäksi monet eläkelaitokset, pankit, vakuutusyhtiöt, 
järjestöt, lehtitalot ja muut yritykset saavat uudet 
osoitetiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. 

Ajantasaiset osoitetiedot nopeuttavat asiointia 
kotikunnassa, verot menevät oikeaan kuntaan ja 
vaaleissa pystyy äänestämään oman asuinalueen 
äänestyspaikassa.

Osoitetietojen laatu on yhteisen tiedonkeruun 
myötä parantunut, mikä on voitu todentaa vuosit-
tain suoritetuilla oikeellisuustutkimuksilla.

Muuttoilmoituksen tekemiseen tarjottiin heti 
alusta lähtien kolmea ilmoitustapavaihtoehtoa: 
lomaketta, puhelinta tai internetiä. Maamme tieto-
yhteiskuntakehitys heijastuu eri ilmoituskanavien 
suosioon. Tänä päivänä yli puolet ilmoituksista saa-
daan internetin kautta ja perinteisen lomakkeen 
täyttää vain kolmasosa muuttajista.

PERUSREKISTEREIDEN MENESTYSTARINOITA
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Tilastokeskus yhdistää väestölaskennassa tietoja 
muun muassa väestötietojärjestelmästä, verohallin-
non rekistereistä, työsuhderekistereistä, yritys- ja 
toimipaikkarekisteristä, eläkerekisteristä, eri opis-
kelijarekistereistä, työministeriön työnhakijarekis-
teristä, tutkintorekisteristä ja varusmiesrekisteristä. 
Rekisterilaskentaan käytetään yhteensä yli 30 eri 
rekisterin tietoja. 

250 vuotta väestölaskentoja

Vuonna 1749 Ruotsissa tehtiin eräs maailman ensim-
mäisistä väestölaskennoista, joka oli myös maailman 
ensimmäinen rekisteripohjainen laskenta. Samalla 
laskettiin väestö nykyisen Suomen alueelta. Lasken-
nassa käytettiin hyväksi kirkon paikallisrekistereitä.
Tämä rekisteri-inventointi oli käytössä vuoteen 1930 
saakka, vuonna 1950 tehtiin ensimmäinen suora 
lomakelaskenta ja niitä jatkettiin vuoteen 1985 saakka.  

Vuoden 1970 laskennassa käytettiin ensimmäisen 
kerran henkilötietojen esitäyttöön vuonna 1969 
perustettua väestön keskusrekisteriä. Verotus- 
rekisteristä saatiin puolestaan laskentaan tulotiedot. 

Muuttoilmoituspalvelun toimivuutta on selvitetty 
säännöllisesti toteutetuilla asiakastyytyväisyystut-
kimuksilla. Tutkimusten tulokset ovat aina olleet 
hyviä ja tukeneet palvelun kehittämistoimenpiteitä. 
Internetissä tehtävää osoitteenmuutosta arvoste-
taan sen helppouden ja nopeuden takia. Muutto-
puhelinta käyttäneet arvostavat palvelun vuoro- 
vaikutteisuutta ja lomaketta käytetään vanhasta 
tottumuksesta sen tuttuuden vuoksi.

Osoitetietojen laadukasta keruujärjestelmää täy-
dentävät väestökirjahallinnon osoitepalvelut, joiden 
avulla ajantasaiset osoitteet ovat eri tavoin koko 
yhteiskunnan käytettävissä.

Väestölaskenta kokonaan  
rekistereistä
Vuoden 1990 väestölaskenta suoritettiin Suomessa 
ensimmäisen kerran kokonaan rekistereistä. Suomi 
oli toinen maa maailmassa Tanskan jälkeen, joka 
teki väestölaskennan käyttämällä pelkästään eri 
rekistereistä kerättyjä tietoja. Tämä oli mahdollista, 
koska Suomessa hallinnolliset rekisterit oli kehi-
tetty kattaviksi ja luotettaviksi.
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Väestölaskentatietoja on nyt kertynyt yli 20 vuoden 
ajalta tietovarastoon, joka antaa myös tutkijoille 
paljon uutta aineistoa. Laskentatietojen avulla voi-
daan selvittää vaikkapa sitä, auttavatko työvoima- 
poliittiset toimenpiteet työttömiä tai maahanmuut-
taneita työllistymään tai vaikuttaako vanhempien 
koulutustaso lasten koulutustasoon. Mikä parasta, 
kaikkia näitä tutkimusaiheita voidaan tarkastella 
ilman, että kerätään uutta tietoa. Tärkein rekisteri-
laskentojen etu on ehkä kuitenkin se, ettei lasken-
nalla tarvitse vaivata kansalaisia lainkaan. 

Paikkatietoa ikkunassa
Paikkatietoikkunan tarina alkaa vuonna 1984,  
jolloin LIS-työryhmä (Land Information System) 
ehdotti paikkatieto -käsitettä kuvaamaan kaikkea 
sitä tietoa, joka digitaalisessa muodossa kuvaa paik-
kaan sidottuja kohteita.

Vuotta myöhemmin käynnistyneessä paikkatietojen 
yhteiskäyttö -hankkeessa (LIS-projekti) paikkatieto 
-käsite määriteltiin kohteita ja ilmiöitä kuvaavan 
sijainti- ja ominaisuustiedon kokonaisuudeksi. Hank-
keen työryhmät määrittelivät myös paikkatiedon 

Tässä laskennassa yhdistettiin Suomessa ensim-
mäisen kerran henkilötunnusten avulla kahden eri 
rekisterin tietoja. Vuoden 1980 väestölaskennassa 
jo pääosa tiedoista eli väkilukutiedot, kaikki demo-
grafiset tiedot, tutkintotiedot ja tulotiedot otettiin 
rekistereistä.
 

Rekisterilaskennalla suuria säästöjä

Meillä Suomessa väestötietojärjestelmä on korkea-
tasoinen ja sisältää tiedot kaikista maassa asuvista, 
joten varsinaiseen väkiluvun arviointiin ei väestöä 
tarvitse laskea kuten monissa muissa maissa.
 
Perinteisen väestölaskennan eli suoran tiedon-
keruun kustannukset ovat keskimäärin noin 10 
euroa laskettavaa henkilöä kohden. Suomessa täl-
laisen väestölaskennan kokonaiskustannukset olisi-
vat noin 50 miljoonaa euroa. Yhden rekisterilasken-
nan kustannukset ovat noin miljoona euroa. Rekis-
terilaskentojen säästöt ovat siis valtavia lomake-
laskentoihin verrattuna, vaikka laskentoja tehdään-
kin nyt joka vuosi. Säästöjen lisäksi suurin etu on 
tietotuotannon moninkertaistuminen. Kunnittai-
sia laskentatietoja tuotettiin aikaisemmin joka vii-
des vuosi, nyt vuosittain. Samalla tilastojen tuotta-
miseen kuluva aika on lyhentynyt. 
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esitysmuotoja ja siirtokäytäntöjä, luokittelutapoja 
sekä hallinnollisia tiedon luovutuksen periaatteita. 

Paikkatietojen siirrossa alettiin korostaa tieto- 
verkon mahdollisuuksia ja kehitellä kyselykieltä 
paikkatietojen poimimiseksi tiedon tuottajan jär-
jestelmästä hyödyntäjän sovellukseen. Samalla kym-
menet valtionhallinnon organisaatiot ja monet 
kunnat alkoivat tunnistaa paikkatietoaineisto-
jaan. Ensimmäinen paikkatietohakemisto julkais-
tiin Telesammossa ja Infotelissa, jotka edustivat 
oman aikansa portaaleja. LIS-projektin aikana  syn-
tyi käsite paikkatietomarkkinat, josta kehittyi joka-
vuotinen tapahtuma.

Paikkatietojen yhteiskäyttö sai vauhtia 1990-luvulle 
tultaessa, jolloin paikkatietojen välitykseen sovel-
lettiin kansainvälisen EDIFACT-standardin mahdol-
lisuuksia organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa. 
Sanomavälitteisen tietopalvelun ideana on, että 
datasanoman mukana välitetään kuvaussanoma, 
joka kertoo tiedon rakenteen ja sisällön. Muun 
muassa kiinteistö- ja rakennustietoja alettiin hakea 
sanomavälitteisesti tietoverkon avulla mikrotieto-
koneissa toimiviin sovelluksiin. 

Perinteisen väestölaskennan eli 
suoran tiedonkeruun kustannukset 
ovat keskimäärin noin 10 euroa 
laskettavaa henkilöä kohden. 

>>
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parannettu. Pian kaikki olennainen paikkatieto on 
rajapinnoilla valmiina palvelemaan tietoyhteiskun-
taa sen kohdatessa monia haasteita, joiden ratkai-
semisessa paikkatieto on avainasemassa. 

Paikkatietoinfrastruktuuri on hyvä kivijalka raken-
taa kestävää kehitystä.

Paperista sähköiseen  
maailmaan
Kun henkilö asioi eri viranomaisissa, ja miksei myös 
joskus yksityiselämässäänkin, tarvitsee hän oman 
sanansa lisäksi todistusta siitä, mitkä hänen perus-
tietonsa ovat, mitkä ovat perhesuhteensa, asumis-
paikkansa ja muut ihmisen elämään oleellisesti liit-
tyvät tiedot.

Aikaisemmin, vielä 80-luvulla ja osin 90-luvun alus-
sakin, täytyi henkilön todistaa omat tietonsa maist-
raatilta tai evankelisluterilaisen tai ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnalta saamallaan virkatodis-
tuksella. Todistuksen kohteena oli paitsi henkilön 
syntymäaika ja -paikka, myös usein hänen perhesuh-
teensa, oliko hän naimisissa ja oliko hänellä lapsia. 

Paikkatiedot siirtyivät Internetiin, kun www-sivut 
keksittiin. Maanmittauslaitos julkaisi yhdessä Tie-
teellinen laskenta Oy:n kanssa Palvelinkartta -nimi-
sen verkkokartan, johon lisättiin aluksi kaikki Suo-
messa julkaistut www-sivut organisaation osoit-
teen mukaan paikannettuna. Myöhemmin palvelin-
kartta muuttui Kansalaisen Karttapaikaksi.

Nykyisin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria voi-
daan rakentaa kansainvälisten standardien pohjalta. 
Eurooppalainen INSPIRE-direktiivi vauhdittaa kehi-
tystä ja antaa lainsäädännölliset kehykset paikka-
tietojen yhteiskäytön toteuttamiselle.
 
Maanmittauslaitoksen sekä paikkatiedon tuottajien 
yhteinen Paikkatietoikkuna -palvelu on tarjonnut 
3.6.2010 alkaen vapaasti selailtavaksi useita kym-
meniä karttatasoja yli kymmenestä eri organisaa-
tiosta. Palvelu voitti Laatukeskuksen vuoden 2010 
laatuinnovaatiopalkinnon.

Neljännesvuosisadan kehityskaari on vahvassa kas-
vussa. Ensimmäisen vuosikymmenen hype on muut-
tunut globaaliksi trendiksi. Paikkatietoa on digi-
talisoitu, uutta tietoa on kerätty ja vanhan laatua 
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Edellytyksenä sille, että voitiin siirtyä paperilla 
todistetuista tiedoista tiedon tarvitsijan itse suo-
rittamaan kyselyyn, oli keskitetyn, kaikki kansalaiset 
kattavan väestötietojärjestelmän perustaminen ja 
sen jatkuva ajantasalla pito. Jo 80-luvun alkupuolella 
sisäasiainministeriö teki päätöksen, jolla lähdettiin 
vauhdittamaan kehitystä siihen suuntaan, että hal-
linnon tulee palvella kansalaisia selvittämällä itse 
kansalaisista tarvitsemansa tiedot eikä kansalaisia 
pitäisi velvoittaa toimittamaan paperisia todistuksia 
paikasta toiseen, aina uudelleen ja uudelleen.

Askel askeleelta edettiin toivottuun suuntaan siten, 
että vielä 80-luvun lopulla yli viidestä miljoonasta 
virkatodistuksesta päästiin lopulta nykyiseen tilan-
teeseen, jossa virkatodistuksia tarvitaan lähinnä 
perhesuhteiden selvittämiseen henkilön kuolemaan 
liittyvissä perunkirjoituksissa. Nykyisin virkatodis-
tuksia otetaan vuosittain noin 500 000 – 600 000. 
Tavoitteena on päästä tästäkin todistelusta sähköi-
seen tiedonvaihtoon, ja sitä edistää varmasti säh-
köisten arkistojen yleistyminen. Vanhoja paperisia 
kirkonkirjoja on jo digitoitu suurelta osin ja myös 
maistraattien paperidokumenteista on tehty digi-
tointisuunnitelma. Voidaan kuvitella, että jo vuonna 

Paikkatietoikkuna –palvelu voitti 
Laatukeskuksen vuoden 2010 
laatuinnovaatiopalkinnon.

>>
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2015 ollaan tilanteessa, jossa myös vanhemmat tiedot, 
joita ei ole viety väestötietojärjestelmään, ovat suu-
relta osin sähköisesti käytettävissä ja myös, että peru-
kirjatietojen tarvitsijat pystyvät hyödyntämään sähköi-
siä arkistoja.

Kehitys jatkuu ja vaatii koko ajan tietoista työtä sen 
eteen, että kansalaisen tiedot ovat niiden käytet-
tävissä, joilla on tietoihin käyttötarve ja käyttöön 
perusteltu oikeus. Kansalaisen ei tarvitse itse huo-
lehtia siitä, että asioidessaan viranomaisten kanssa 
hänen pitäisi paperilla todistella alkuperäänsä ja 
siihen liittyviä oikeuksiaan. Tällä hetkellä ollaan 
menossa myös EU:n laajuiseen tietojen vaihtoon 
hankkeessa, jossa pyritään muiden maiden viran-
omaisille toimittamaan tietoja suomalaisista silloin, 
kun tietojen virallista todentamista tarvitaan.

Eläkkeenhaku Suomessa  
vaivatonta

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen haku on Suomessa 
helppoa. Eläkelaitokset ja Kela saavat suuren osan 
tarvitsemistaan tiedoista sähköisesti käyttöönsä.

Suomen työeläkejärjestelmä on hajautettu. Työ- 
eläkevakuutus on kattava, ja koskee kaikkia työssä 
olevia kansalaisia.

Tavallisin laki on työntekijän eläkelaki TyEL ja yrittä-
jinä työtä tekevillä yrittäjien eläkelaki YEL. Julkisen työ-
antajan palveluksessa oleviin sovelletaan omia eläke-
lakeja. Näin tehdään myös eräillä erityisaloilla. Lisäksi 
maatalousyrittäjillä on oma eläkelakinsa MYEL.

Viimeinen laitos vastuussa

Vaikka henkilö olisi ollut työuransa aikana vakuu-
tettuna kaikkien eläkelakien mukaan, viimeinen 
työeläkevakuutuslaitos ratkaisee ja maksaa eläk-
keen vakuutetulle. Taloudelliset vastuut hoidetaan 
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Voidaan kuvitella, että jo vuonna 2015 
ollaan tilanteessa, jossa myös vanhem-
mat tiedot, joita ei ole viety väestötie-
tojärjestelmään, ovat suurelta osin säh-
köisesti käytettävissä
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Eläkelaitokset ja Kela saavat
suuren osan tarvitsemistaan
tiedoista sähköisesti käyttöönsä.
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laitosten kesken ja eläkehakemuksen vastaanotta-
jalaitokselle sälytetään vastuu hakijan toisten lakien 
mukaisista eläkeasioista.

Koska yli 90 prosenttia eli käytännössä jokainen 
eläkkeelle jäävistä on työskennellyt useiden eläke-
lakien piirissä, tavallisen ihmisen kannalta on kyse 
tärkeästä palvelusta. Eläkkeenhakijan asema on tur-
vattomampi, jos hän joutuu itse varmistamaan eläk-
keensä lukuisista eri paikoista.

Eläkkeenhakijan ei myöskään tarvitse huolehtia 
hakemuksensa osoitteesta. Eläkehakemuksen voi 
lähettää tai jättää mihin tahansa eläkkeitä hoitavaan 
eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen tai Kelaan. 
Vanhuuseläkettä voi hakea myös suojatun verkko-
palvelun kautta. Silloinkin riittää, kunhan hakee elä-
kettä työeläketurvan yhteisestä www.tyoelake.fi-, 
www.kela.fi -osoitteesta tai yksittäisen eläkelaitok-
sen verkkopalvelusta.

Yksityisessä työeläkejärjestelmässä on alusta alkaen 
– liki 50 vuotta – sovellettu tätä niin sanottua vii-
meisen laitoksen periaatetta. Eläke ratkaistaan, hoi-
detaan ja maksetaan siitä eläkelaitoksesta, jossa 
hakija on ollut viimeksi vakuutettuna. Vuodesta 
2004 lähtien tätä periaatetta on sovellettu katta-
vasti suomalaisessa eläkejärjestelmässä.
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maksetaan siitä eläkelaitoksesta, 
jossa hakija on ollut viimeksi 
vakuutettuna. 
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Syvä vaikutus myös eläkejärjestelmiin

Koska työvoiman liikkuvuus todennäköisesti enti-
sestään kasvaa, tämä kansainvälisestikin ainutlaa-
tuinen menettelytapa helpottaa kansalaisten asioi-
mista ja varmistaa heidän oikeusturvaansa.

Yhtenäinen käytäntö työeläkkeen ratkaisemisessa 
ja maksatuksessa ei ole vähämerkityksinen myös-
kään eläkejärjestelmille. Viimeisen laitoksen peri-
aate eläkkeen haussa vähentää tarpeetonta työtä, 
yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa järjestelmän hal-
linnointia.

Työeläketurvan rekisterit ovat yksi suurimmista 
ja merkittävimmistä tietorekistereistä Suomessa. 
Viime kädessä Eläketurvakeskus vastaa kaikkien 
ansiotyötä tekevien ja muista lähteistä karttuvien 
eläkeoikeuksien rekisteröimisestä.

Jos eläkevakuuttajien pitäisi laskea ja maksaa erik-
seen eläkettä jokaiselle eläkkeenhakijalle, voi vain 
kuvitella, miten paljon kalliimmaksi ja hankalam-
maksi sellainen tulisi. Yhtenäinen käytäntö varmis-
taa osaltaan hajautetun työeläkejärjestelmämme 
toimivuutta ja poistaa tarpeettomia epäkohtia.

Kelan eläkeprosessi hyödyntää  
tietovarantoja tehokkaasti

Oikeus kansaneläkkeeseen ja eläkkeen määrä riip-
puvat muista eläke- ja korvaustuloista. Eläkkeen 
luonteen ja eläkkeeseen oikeutettujen suuren mää-
rän vuoksi Kelassa on jo varhain nähty tärkeäksi 
kehittää eläkkeen käsittelyprosessia ja eläkejärjes-
telmää. Prosessin tehokkuus on edellyttänyt mitta-
vaa tietojen hankintaa muilta viranomaisilta ja toi-
mijoilta, jotta eläkkeeseen vaikuttavat tiedot oli-
sivat mahdollisimman kattavasti käytettävissä elä-
kettä myönnettäessä. 

Vaikka laki vielä edellyttääkin eläkkeen hakemista, 
tietojenvaihto muiden, etuuksia hoitavien, taho-
jen kanssa helpottaa eläkkeen hakemista ja käsitte-
lyä merkittävästi. Eläkkeenhakijan ei tarvitse toimit-
taa eläkettä varten kovin paljon tietoja. Eläkekäsit-
telyä voidaan automatisoida eläkkeeseen vaikutta-
vien tietojen kautta. 

Kela saa eläkkeen myöntämiseen tarvittavat henki-
lötiedot, mm. nimet, osoitteet, perhetiedot, muutot, 
kuolintiedot ajantasaisina väestötietojärjestelmästä. 
Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat tiedot muista 
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vat tietoja mm. toimeentulotuen myöntämistä var-
ten sekä asiakasmaksujen määrittämiseen. 

Eläkeprosessien kehittäminen ja pitkälle viety tie-
tojenvaihto mm. työeläkejärjestelmän kanssa tekee 
eläkekäsittelystä tehokkaan ja taloudellisen.

Rekisteröinti on osa  
liikenneturvallisuuden  
valvontaa
Itsenäisyyden alkuajoista saakka Suomessa on rekis-
teröity ajoneuvoja. Rekisteröintiä hoitaa nykyisin 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
 
Ensimmäistä kertaa rekisteröintiä tehtiin ensimmäi-
sen maailmansodan kynnyksellä. Kaupunkien ohje-
säännöissä velvoitettiin poliisilaitosta pitämään luet-
teloa alueensa moottoriajoneuvoista. Vuonna 1922 
moottoriajoneuvojen rekisteröinti siirtyi lääninhalli- 
tuksille, joiden tehtävänä se säilyi vuoteen 1966 saakka.
 
Ajoneuvojen määrä kasvoi 1950-luvulla niin suureksi, 
etteivät vanhat rekisterit olleet enää hallittavissa.  

eläkkeistä ja korvauksista saadaan pääasiassa säh-
köisesti mm. eläkelaitoksista, tapaturma- ja liikenne-
vakuutuslaitoksista sekä työttömyyskassoista. Lisäksi 
Kela saa sähköisesti tiedot esim. edunvalvojista, jotka 
hoitavat eläkkeensaajien taloudellisia asioita.

Tietoja voidaan hyödyntää myös eläkkeen myön-
tämisen jälkeen. Eläkkeeseen vaikuttavat henki-
lötiedot saadaan säännöllisesti väestötietojärjes-
telmästä. Eläke- ja korvaustietoja käytetään eläk-
keiden laadun valvonnassa, mm. eläkkeen määrän 
oikeellisuuden valvonnassa, ja toisaalta niiden avulla 
voidaan varmistaa, että eläkkeeseen oikeutetut 
ovat hakeneet ja saaneet eläkkeen. Vanhuuseläk-
keen hakijoiden omaa aktiivisuutta tarvitaan par-
haassa tapauksessa vain eläkkeen ajankohdan mää-
rittämiseen, koska kaikki eivät hae eläkettä van-
huuseläkeiässä, sekä maksuosoitteen ilmoittami-
sessa. Työkyvyttömyyseläkkeissä tilanne on luon-
nollisesti erilainen.

Muut viranomaiset tarvitsevat puolestaan tietoja 
Kelan etuuksista. Myös nämä tiedot on sähköisesti 
kysyjien käytettävissä. Esimerkiksi kunnat tarvitse-

>>
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Trafin reksisterissä on tällä 
hetkellä yli 6,5 miljoonaa
kulkuneuvoa.

>>
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Nykyisin Trafi rekisteröi autot, rautateiden liikku-
van kaluston, laivat ja lentokoneet. Rekisteröinti on 
yksi tapa valvoa, että maamme liikenteessä käytet-
tävät kulkuneuvot täyttävät turvallisuusmääräykset.

Euroopan laajin palveluverkosto

Trafin valvomaa ajoneuvojen rekisteröintiä hoitaa 
1600 toimipaikkaa. Ajoneuvon voi rekisteröidä Tra-
fin sopimuskumppanien hoitamissa katsastustoimi-
paikoissa, autoliikkeissä, rahoitus- ja vakuutusyh-
tiöissä. Trafi tekee sopimukset rekisteröinnin hoi-
tamisesta ja tarjoaa sopimuskumppanille käyttöön 
rekisteröinnin tietojärjestelmän. Kumppani hoitaa 
käytännön toiminnan. Rekisteröinnit tehdään siellä, 
missä autoilijat muutoinkin asioivat. 

Samassa paikassa voi helposti hoitaa auton liiken-
nevakuutuksen ja rekisteröinnin. Palvelu sujuu par-
haimmillaan asiakkaan sitä edes huomaamatta.

Keskitetysti hoidettavan atk-pohjaisen rekisterin 
luomiseen ryhdyttiin kuitenkin vasta vuonna 1962.  
Autorekisterikeskus eli ARK aloitti toimintansa vuo-
den 1966 alussa ajoneuvorekisterin pitäjänä.
 
Vuoden 1989 lopulla ilmoitusten vastaanotto-
paikoiksi tulivat katsastus- ja postitoimipaikat. 
Katsastustoimipaikoilla rekisteri-ilmoitukset vie-
tiin rekisteriin heti, jolloin rekisteritietojen ajan-
tasaisuus parani huomattavasti. Autorekisteri-
keskus muutettiin liikelaitokseksi vuonna 1993 
ja sen viranomaistehtävät siirrettiin sen yhtey-
dessä toimineelle ajoneuvohallinnon yksikölle. 
Vuonna 1996 Ajoneuvohallintokeskus eli AKE 
aloitti toimintansa erillisenä virastona tehtävä-
nään mm. ajoneuvorekisterin sekä myös muiden 
tieliikenteen tietojärjestelmän rekisterien pitä-
minen. Liikennehallinnon virastouudistuksessa 
vuonna 2010 AKE yhdistettiin liikenteen turval-
lisuutta valvovien Ilmailuhallinnon, Merenkulku- 
laitoksen turvallisuustoiminnon ja Rautatieviras-
ton kanssa.
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Näin rakennettu rekisteröinnin palveluverkosto on 
koko Euroopan laajin ja lähellä asiakasta. Rekiste-
röintiin liittyviä toimenpiteitä tehdään Suomessa 
vuosittain 3,5 miljoonaa. Trafin rekisterissä on tällä 
hetkellä yli 6,5 miljoonaa kulkuneuvoa.
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Rekisteröinti on yksi tapa 
valvoa, että maamme liikenteessä 
käytettävät kulkuneuvot täyttävät 
turvallisuusmääräykset.
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Tulevaisuus on sähköinen

Trafi haluaa kehittää erityisesti sähköisiä palveluja. 
Verkossa voi poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä, 
ottaa ajoneuvon takaisin liikennekäyttöön sekä 
tilata rekisteröintitodistuksen kadonneen tilalle. 
Sähköisillä palveluilla helpotetaan ihmisten arkea ja 
palvellaan tasapuolisesti ja ympäristöystävällisesti 
asiakkaita kaikkialla Suomessa. 



YTJ – yhteistoimintaa 
yli virastorajojen 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti- 
ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon 
yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdol-
listaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella 
molemmille viranomaisille. Tämänkaltainen kahden 
hyvin eri tavalla toimivan viraston yhteistoiminta 
on ainutlaatuista Suomessa. Lähtökohtana ovat 
olleet asiakkaiden tarpeet.

Yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa samoja 
tietoja erikseen kauppa- tai säätiörekisteriin ja 
Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin, vaan asi-
ointi hoituu yhdellä ilmoituksella. 

YTJ:ssä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka on mer-
kitty kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisä-
verovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekiste-
riin, työnantajarekisteriin tai Verohallinnon asiakas-

rekisteriin sekä yritykset ja yhteisöt, joista on tehty 
perustamisilmoitus, mutta joita vielä ei ole mer-
kitty kyseisiin rekistereihin.

Kaikki YTJ:hin kirjattavat yritykset ja yhteisöt saa-
vat yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus). Tämä on 
korvannut aiemmat erilliset tunnukset. Tunnuksen 
saa heti, kun on tehnyt ilmoituksen. 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä sisältää myös mak-
suttoman ja reaaliaikaisen YTJ-tietopalvelun. Palve-
lusta saa perustiedot suomalaisista yrityksistä, yhtei-
söistä ja säätiöistä. Tietopalvelusta voi tarkastaa esi-
merkiksi yritysten tunniste- ja yhteystiedot. Yksittäi-
sen yrityksen perustietojen tarkastamisen ohella YTJ-
tietopalvelu on kätevä apuväline valittaessa nimeä 
perustettavalle yritykselle tai muutettaessa olemassa 
olevan yrityksen nimeä. Tietoa on saatavissa sekä ole-
massa olevista että lakanneista yrityksistä.

YTJ-tietopalvelu osoitteessa www.ytj.fi on erittäin 
suosittu. Vuonna 2010 palveluun tehtiin 17,4 mil-
joonaa hakua. Tavallisena arkipäivänä käyttäjiä on 
11 000 - 13 000 kappaletta.
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Yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa samoja tietoja erikseen 
kauppa- tai säätiörekisteriin ja Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin, 
vaan asiointi hoituu yhdellä ilmoituksella. 
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Suomen  
vaalitetojärjestelmä
Äänioikeuden määrittäminen

Suomessa äänestäminen ja vaalien toimeenpano ja 
ääntenlaskenta on toteutettu tehokkaasti ja luo-
tettavasti. Suomen eri vaaleissa äänioikeus, äänes-
tyspaikan määräytyminen sekä se, millä alueella 
asetettuja ehdokkaita on oikeus äänestää, ratkais-
taan väestötietojärjestelmän ajantasaisten tietojen 
perusteella. Äänioikeuteen vaikuttavia tietoja ovat 
mm. ikä, kansalaisuus, kotipaikka ja äänestysalue. 

Kuntia voidaan yhdistellä ja kunnat voivat vuosit-
tain muuttaa äänestysaluejaotusta. Nämä muutok-
set rekisteröidään jokaiselle henkilöille väestötieto-
järjestelmään. Vaaleja toimitettaessa henkilöiden 
ei itse tarvitse tehdä mitään päästäkseen äänioi-
keutetuksi. Heidän on vain huolehdittava, että eri-
tyisesti osoitetiedot ovat ajantasaisia väestötieto- 
järjestelmässä. 

Määrättynä ajankohtana ennen vaaleja, pääosin 
väestötietojärjestelmästä, perustetaan vaalitieto-

järjestelmä, johon äänioikeusrekisteri sisältyy. Ääni-
oikeusrekisterin osoittama äänioikeus voidaan pois-
taa ainoastaan niissä tapauksissa, kun henkilö on 
europarlamenttivaaleissa ilmoittautunut samoissa 
vaaleissa äänioikeutetuksi toisessa EU-maassa.

Äänioikeutettuja informoidaan henkilökohtaisesti 
toimitettavista vaaleista. Henkilökohtainen tie-
dote sisältää tiedot äänioikeudesta, tiedot vaali-
päivän äänestyspaikasta sekä ennakkoäänestyspai-
koista. Lisäksi tiedotteessa on tietoa vaalista sekä 
ohjeita äänestämisestä. Tiedotteet lähetetään myös 
ulkomailla asuville äänioikeutetuille. Vaalien yhte-
ydessä perustetaan myös äänestyspaikkakartta-
palvelu, josta äänioikeutetut voivat kartalta katsoa 
kunnassa olevien ennakkoäänestyspaikkojen tiedot 
sekä osoitteensa perusteella vaalipäivän äänestys-
paikan tiedot ja sijainnin.

Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu vaalivaranomaisen edessä 
joko vaalipäivänä tai viikon kestävänä ennakkoää-
nestysaikana. Äänestäessä henkilöiden on todis-
tettava henkilöllisyytensä. Henkilöt voivat äänes-
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Suomessa äänestäminen ja vaalien 
toimeenpano ja ääntenlaskenta on 
toteutettu tehokkaasti ja luotettavasti. 
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tää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspai-
kassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä kuiten-
kin voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen 
äänestyspaikassa. Jos henkilö on vahingossa mennyt 
äänestämään väärään paikkaan, hänet voidaan ääni-
oikeusrekisterin tietojen perusteella ohjata oike-
aan äänestyspaikkaan. 

Äänestämisen luotettavuuteen kiinnitetään Suo-
messa erityistä huomiota siten, että monista maista 
poiketen ainoastaan sellaiset äänestysliput voidaan 
hyväksyä, jotka vaaliviranomainen on äänestämisen 
jälkeen leimannut. Suomessa äänestetään henkilöä 
merkitsemällä äänestyslippuun ehdokkaan numero. 
Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla lauantaina 8 
päivää ennen vaalipäivää ja kotimaassa vaalipäivää 
edeltävänä tiistaina. 

Ennakkoäänet lasketaan vaalipäivän aikana sunnun-
taina, joten heti kello 20:n jälkeen äänestämisen 
päätyttyä voidaan julkaista ennakkoäänien perus-
teella saatu tulos. Vaalipäivänä annetut äänet laske-
taan sen verran ripeästi, että alustava vaalien tulos 
on julkaistavissa koko maasta kymmenen maissa.

Veroilmoituksen teko on  
Suomessa helppoa
Suomessa veroilmoituksen tekeminen on kansa-
laiselle helppoa siksi, että suurin osa tiedoista saa-
daan suoritusten maksajilta. Työnantajilta saadaan 
palkanmaksua koskevat tiedot, pankeilta vähennys-
kelpoisten lainojen korkotiedot, osingonmaksajilta 
osingon ja siitä pidätetyn veron määrät jne. Tämän 
ns. sivullisilmoittamisen avulla tiedot saadaan niin 
valmiiksi, että vain vajaan kolmanneksen tarvitsee 
korjata veroilmoitustaan. 

Sivullistietoja laajentamalla asiakkaalle on voitu las-
kea valmiiksi myös ehdotus myyntivoiton määrästä. 
Tällöin täydennettävää jää vain niissä kaupoissa, 
joissa arvopaperivälittäjän tiedossa ei ole hankinta-
aikaa tai -hintaa. Uudistuksen perusteella valmiita 
myyntivoittoja kertyy vuosittain yli 350 000 kpl ja 
ilmoitettavaa jäi alle 60 000 asiakkaalle.

Kansalaisen tehtävänä on tarkistaa veroilmoituk-
sella valmiina olevat tiedot ja täydentää vain puut-
tuvat tiedot. Sellaisia ovat mm. asunnon ja työpaikan  
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väliset matkakulut, vuokratulot tai kotitalousvähen-
nys, ts. tiedot, jotka vain verovelvollinen itse voi antaa. 

Verohallinto lähettää vuosittain 5,1 miljoonaa esi-
täytettyä veroilmoitusta. Niistä palautetaan kor-
jausten vuoksi vain n. 1,5 miljoonaa kappaletta. 
Veroilmoitusmenettelyssämme on kansainväli-
sesti poikkeuksellista se, että jos kaikki tiedot ovat 
oikein eikä tietoja puutu, ei veroilmoituksen hyväk-
symiseksi tarvitse tehdä mitään. 
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Yritysten antamista sivullisilmoituksista jo lähes 
kaikki saadaan sähköisesti. Vuonna 2008 sähköisen 
ilmoittamisen ketju täydentyi kansalaisten Vero-
ilmoitus verkossa -palvelulla. Palvelussa he voivat 
täydentää puuttuvia tietojaan verkkopankkitunnuk-
sillaan. Lähes joka kolmas ilmoituksensa palautta-
neista teki sen sähköisesti vuonna 2010. 

Tavoitetilassa palvelu olisi avoinna jatkuvasti ja asia-
kas voisi lähettää verotukseensa tietoja sitä mukaa 
kuin niitä syntyy. Samalla hän näkisi myös edellisten 
vuosien verotustietonsa.



Terveydenhuollon  
ammattihenkilörekisteri 
lisää avoimuutta ja estää 
väärinkäytöksiä
Voidakseen toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilön tehtävissä Suomessa henkilön on saa-
tava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolta (Valvira) laillistus, nimikesuojaus tai määrä-
aikainen lupa toimintaan. Kun henkilö on tällaisen 
saanut, hänen tietonsa merkitään terveydenhuollon 
ammattihenkilörekisteriin (Terhikki). 

Vuoden 2010 rekisterissä oli noin 380 000 tervey-
denhuollon ammattihenkilön tiedot.

Rekisteri toimii terveydenhuollon valvonnan väli-
neenä. Terhikistä voi tarkistaa, että terveyden-
huollon ammattihenkilönä toimivalle on annettu 
ammattihenkilön oikeudet, eikä niitä ole poistettu 
epäasianmukaisen toiminnan takia. Lisäksi rekis-
teristä saa tiedon, onko henkilö saanut huomau-
tuksen tai onko hänen ammattioikeuksiaan rajoi-
tettu. Tieto huomautuksesta säilytetään rekisterissä 
kymmenen vuotta.

JulkiTerhikki palvelee työnantajia,  
apteekkeja ja kansalaisia

Tammikuussa 2009 terveydenhuollon ammatti-
henkilölakia muutettiin niin, että tuli mahdolliseksi 
rakentaa julkinen, internetissä toimiva tietopalvelu, 
jonka välityksellä saa tiettyjä, tarkoin rajattuja tie-
toja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Valviran 
rakentama palvelu avattiin syyskuussa 2010 Julki-
Terhikki -nimisenä. 

Kirjoittamalla hakusanaksi henkilön nimen tai 
rekisteröintinumeron JulkiTerhikistä saa tiedon 
hänen ammattipätevyydestään (esimerkiksi yleis-
lääketieteen erikoislääkäri tai koulutettu hieroja) 
sekä siitä, onko hänen toimintaoikeuksiaan rajoi-
tettu. Palvelu antaa myös henkilön syntymävuoden, 
koska se voi auttaa tunnistamaan haetun henkilön, 
jos samannimisiä on useita. JulkiTerhikistä ei saa 
tietoa henkilön mahdollisesti saamasta huomau-
tuksesta. Tieto huomautuksesta on julkinen tieto, 
mutta sitä on kysyttävä erikseen Valvirasta.

JulkiTerhikki on osoittautunut tarpeelliseksi. Palve-
lun kävijämäärä on 6 000 - 7 000 henkilöä viikossa. 
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Terhikistä voi tarkistaa, että 
terveydenhuollon ammattihenkilönä 
toimivalle on annettu ammattihenkilön 
oikeudet, eikä niitä ole poistettu 
epäasianmukaisen toiminnan takia.  
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JulkiTerhikki helpottaa työnantajia, kun he voi-
vat henkilöä palkatessaan tarkistaa hänen tietonsa 
itse suoraan rekisteristä, eikä enää tarvitse soittaa 
virka-aikana Valviraan. Myös apteekkihenkilökunta 
tarkistaa lääkäreiden tietoja reseptejä toimittaes-
saan. JulkiTerhikistä hakevat tietoja myös tavalliset 
terveyspalvelujen käyttäjät, jotka haluavat varmis-
taa ammattihenkilön pätevyyden tai tarkistaa esi-
merkiksi sen, minkä alan erikoislääkäri heitä hoita-
nut lääkäri on. 

PERUSTIETOVARANTO-
JAOSTO JA SEN  
TOIMINTA 
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
(JUHTA) asetti keväällä 2010 Perustietovaranto-
jaoston vuoden 2012 loppuun asti ulottuvalle toi-
mintakaudelle. Jaostoon kuuluu perustietovaranto-
organisaatiot, liikenteen, terveydenhuollon sekä 
eläkesektorin toimijoita, tietosuojan sekä viestin-
nän turvallisuudesta vastaavia organisaatioita sekä 
edellä mainittujen viranomaisten toimintoja ohjaa-

via ministeriöitä. Kuntasektoria edustaa jaostossa 
Suomen Kuntaliitto.

Tämä yhteisö, Perustietovarantojaosto, etsii kehit-
tämiskohteita, tunnistaa tietojen uusia käyttömah-
dollisuuksia, tekee tilaa innovaatioille ja esittelee 
uusille tahoille, eläkeasioista, sosiaali- ja terveyden-
huollosta sekä liikenteen kulkuneuvoista vastaa-
ville viranomaisille, onnistuneita käytännön ratkai-
suja. Merkittävä jaoston toiminnan kohde on kun-
tien tietohuolto.
 
Perustietovarantojaosto etsii toimintaansa selkeitä 
kehittämiskohteita, joita esiin nostamalla ja tuke-
malla maamme hallinto voi suoriutua tehokkuus-
vaatimuksistaan yhä paremmin. Jotta olennainen ei 
unohtuisi, kaikkea kehitystyötä tarkastellaan tieto-
suojan silmälasien läpi.
 
Perustietovarannoista vastaavat organisaatiot jatka-
vat ja tiivistävät entisestään aiemmin hyväksi koet-
tua verkostoitumistaan, minkä ohella kahdenvälisellä, 
tiukasti kohdennetulla yhteistyöllä pyritään viemään 
konkreettisesti eteenpäin kehittämishankkeita, joi-
den toteuttamisesta hyötyy koko yhteiskuntamme.
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Perustietovarannoista vastaavat 
organisaatiot jatkavat ja tiivistävät 
entisestään aiemmin hyväksi 
koettua verkostoitumistaan
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Useita viranomaisia koskevaa yhteistyötä tehdään 
paitsi Perustietovarantojaoksessa myös muissa 
neuvottelukunnissa, joita ministeriöt ovat asetta-
neet viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedon-
kulun varmistamiseksi. Lisäksi perustietovarantoja 
ylläpitävät viranomaiset tekevät yhteistyötä julkis-
hallinnon yhteisissä kehittämishankkeissa, joissa on 
mm. tavoitteena saada aikaan tuotavuutta ja parem-
paa viranomaispalvelua lainsäädäntöä sekä IT- ja 
palvelutoimintaa kehittämällä.
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Perustietovarantojaostossa toimivat seuraavat 
organisaatiot: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maa- ja metsä-
talousministeriö, Maanmittauslaitos, Oikeusministe-
riö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sosiaali- ja terveys- 
alan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen Kunta-
liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tietosuoja-
valtuutetun toimisto, Tilastokeskus, Valtiovarain-
ministeriö, Verohallinto, Viestintävirasto, Väestö-
rekisterikeskus sekä Ympäristöministeriö.

Muu yhteistyö

Perustietovarantoja ylläpitävät viranomaiset 
ja muut toimijat tekevät yhteistyötä useilla eri 
tahoilla. Viranomaiset tekevät kahdenvälistä yhteis-
työtä poikkihallinnollisissa kehittämishankkeissa 
sekä rekisterien väliseen tietojenvälitykseen liit-
tyvissä asiakas- ja asiantuntijatapaamisissa. Perus-
tietovarantoja ylläpitävät viranomaiset ovat myös 
organisoineet säännöllisiä johdon tapaamisia, joi-
den tavoitteena on tiivistää viranomaisten välistä 
strategista yhteistyötä. 
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Perustietovarantoja ylläpitävät 
viranomaiset ovat myös organisoineet 
säännöllisiä johdon tapaamisia, joiden 
tavoitteena on tiivistää viranomaisten 
välistä strategista yhteistyötä. 
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