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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2 
Kortti 5 § 2 mom. Digitaalisista palveluista tiedottaminen 
 

Sisällön lukuohje 
 

 Sininen väri kuvaa sisällön velvoittavuutta. Se sisältää säännöstekstin ja viitteitä muihin teemaan 
liittyviin normeihin. 

 
 Vihreä väri kuvaa suositusta. Se sisältää laissa mainitut keskeisimmät asiat tiiviisti kuvattuna, eli 

tarkentaa laissa kuvattua velvoittavuutta. 
 

 Keltainen väri kuvaa tukimateriaaleja. Se sisältää esimerkiksi linkkejä työkaluihin tai ohjeistuksiin, 
joista voi olla hyötyä lain toteuttamisessa. 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2, 5 § 2 mom. 
Digitaalisista palveluista tiedottaminen 
 
Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on tiedotettava digitaalisissa palveluissaan selkeästi, miten jokainen voi hoitaa asiansa 
viranomaisen kanssa sähköisesti. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, HE 60/2018 

  

 

Suositusosa 
 

 Viranomaisen on tiedotettava digitaalisista palveluistaan siten, että hallinnon asiakkaat ovat tietoisia, 
miten asiointi viranomaisen kanssa on hoidettavissa sähköisesti. Tiedottamisen on oltava selkeää ja 
ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomioivaa. 

 

Tiedottaminen 

Mahdollisuudesta asioida sähköisesti viranomaisen digitaalisia palveluita käyttäen tiedotetaan 
viranomaisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelmien mukaisesti ja tiedottaminen huomioidaan osana 
viranomaisen asiakasviestintää. Palveluiden käyttömahdollisuudesta voidaan kertoa myös 
asiakaspalvelutilanteessa ja Kansalaisneuvonnassa. 

Tiedottamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan asiakasryhmät sekä selkeä 
kielenkäyttö. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat viranomaisen harkinnassa ja suunniteltava. 

Tiedottamisen tukena viranomainen tarjoaa ohjeita ja neuvontaa digitaalisten palveluidensa käyttöön. 

 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
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Löydettävyys 

Tiedottamisen lisäksi digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ja sähköistä asiointia viranomaisen 
kanssa tukee digitaalisten palveluiden löydettävyys. Viranomainen huolehtii siitä, että palvelu 
tietosisältöineen on helposti löydettävissä ja käytettävissä sen omien verkkosivustojen kautta. Sivustojen 
on oltava ajantasaisia, jäsenneltyjä ja niiden sisäisten hakukoneiden on ohjattava asiakas helposti haettuun 
tietoon. Löydettävyyden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan [Kortti 4.1 § Digitaalisten 
palveluiden suunnittelu ja ylläpito] periaatteet. 

 

Tukimateriaalit 
 

 Kaipaatko lisää tukimateriaalia? Tee ehdotus tuotettavasta tukimateriaalista sähköpostilla 
suomidigi@vrk.fi. 

 


