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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, 4 § 1 mom. 
Digitaalisten palveluiden suunnittelu ja ylläpito 

Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on huolehdittava sen vastuulla olevien digitaalisten palvelujen ja muiden viranomaisten 
käytössä olevien sähköisten tiedonsiirtomenetelmien saatavuudesta muulloinkin kuin viranomaisen 
asiointipisteiden aukioloaikoina. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Laki sähköisestä asioinnista, 13/2003, 6 § 
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016 
Valmiuslaki, 1522/2011, 66 § 
Laki sähköisen viestinnän palveluista, 917/2014, Osa X 

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

 

 

Suositusosa 
 

 Digitaalisten palveluiden tarkoituksena on järjestää viranomaispalvelut asianmukaisesti ja 
tasapuolisesti. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi palveluiden saatavuuden takaaminen on keskeistä. 
Erityyppisissä palveluissa tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus painottuvat eri tavoin. Tämän 
takia saatavuuteen liittyvä arviointi, suunnittelu ja toteutus ovat tärkeässä roolissa. 

Vaatimuksia arvioidessa on tärkeää erottaa saatavuus ja saavutettavuus 
toisistaan. Saatavuudellatarkoitetaan sitä, että palvelu on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan, eikä 
esimerkiksi rajoitetusti tai ei lainkaan. Palvelu on siis käytettävissä ajasta ja paikasta 
riippumatta. Saavutettavuudella taas tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen 
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voi käyttää digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja 
moninaisuuden huomiointia palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Digitaalisen palvelun merkitys ja riippuvuudet 

Digitaalisen palvelun suunnitteluvaiheessa palvelun merkitys arvioidaan riskiperusteisesti 
yhteiskunnan toiminnan ja viranomaisten asiointipalveluiden saatavuuden kannalta. Palvelun 
saatavuutta koskevassa riskiarviossa keskeistä on palveluun liittyvien käyttötapausten tunnistaminen 
sekä arviointi saatavuuden osittaisen tai täydellisen vaarantumisen - esimerkiksi 
tietoliikennekatkoksen - aiheuttamista käytännön vaikutuksista. Tunnistetut riskit huomioidaan 
palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa määrittelemällä tarvittavat saatavuutta turvaavat 
hallintakeinot osaksi palvelun hallinta- ja suojauskeinoja sekä niihin liittyviä vaatimuksia. Vaatimuksia 
palvelun saatavuudelle voi lisäksi tulla esimerkiksi laista, asetuksista tai muista 
viranomaisvaatimuksista. 

Palvelun suunnitteluvaiheessa tunnistetaan sidosryhmät sekä muut järjestelmät ja palvelut, joiden 
toiminta on käyttöönotettavasta palvelusta riippuvaisia. Samalla tulee huomioida myös riippuvuudet 
muista palveluista. Riippuvuuksien tunnistaminen on keskeinen osa palvelun saatavuuden 
varmistamista ja jatkuvuuden hallintaa.  

Palvelun ylläpidossa on huomioitava, riippuvuuksien lisäksi, myös eri sidosryhmien yhteistoiminta 
häiriötilanteissa ja palvelun saamisessa taas käyttökuntoon. Keskeisten sidosryhmien ajantasaiset 
yhteystiedot tulee olla saatavilla häiriötilanteiden varalta. Organisaatioilla on oltava tarvittavat 
jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat häiriöiden tehokkaan ja asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi. 

 

Saatavuustavoitteiden ja -vaatimusten määritteleminen 

Digitaaliselle palvelulle on oltava määritelty saatavuustavoitteet ja –vaatimukset palvelun 
käyttötapauksien ja saatavuuden vaarantumisen arvioitujen vaikutusten mukaisesti. 
Saatavuustavoitteita määriteltäessä arvioidaan, millaiset katkokset ja häiriöt palvelun saatavuudessa 
ovat vielä hyväksyttävissä, ja millaisilla katkoksilla ja häiriöillä on liian suuret vaikutukset palvelun 
käyttäjille tai organisaation toiminnalle. Tästä muodostetaan saatavuustavoitteet, jotka määrittelevät 
saatavuuden varmistamiselle asetettavat vaatimukset ja vaikuttavat näin myös palvelun 
kustannuksiin. Tämän takia saatavuus määritellään riskilähtöisesti. 

Palvelun saatavuuden kriittisyyttä arvioitaessa ja saatavuuden toteuttamista suunnitellessa 
huomioidaan erityisesti seuraavat määreet: 

• tavoiteaika häiriöstä toipumiselle eli toipumisaika (RTO, recovery time objective), 
• aikaväli, jolta tietojen menettäminen on hyväksyttävää eli toipumispiste (RPO, recovery point 

objective), joka määrittelee sen tilan, johon palvelun toiminta ja siihen liittyvät tiedot tulee saada 
palautettua häiriön jälkeen ja 

• maksimikeskeytysaika (MTPD, maximum tolerble period of disruption) eli pisin mahdollinen aika 
ennen kuin häiriöt palvelun saatavuudessa ovat sietämättömiä. 

Saatavuustavoitteiden pohjalta määritellään vaatimukset ja hallintakeinot, joilla palvelun saatavuus ja 
toiminnan jatkuvuus turvataan. Katso [Vahti-kortti Kortti 4 § 2 mom. Digitaalisten palvelujen ja 
muiden sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttökatkot]. Näiden perusteella määritellään myös 
vaatimustaso palveluntarjoajille esimerkiksi palvelutasosopimuksella (SLA, service level agreement). 



SUOSITUSKORTTI  Versio 1.0, Julkaistu 11.9.2019 
 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2 
Kortti 4 § 1 mom. Digitaalisten palveluiden saatavuus 
 

 

Saatavuuden varmistaminen 

Saatavuuteen toteuttamisessa huomioidaan [Vahti-kortti 15 §1 mom. 4 kohta – Saatavuus ja 
käyttökelpoisuus] periaatteet. Saatavuuteen vaikuttavat erityisesti tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, 
kuten palveluympäristön kahdennukset, varmuuskopiointi sekä tietojen hajasijoittaminen. 
Vaatimusten toteuttamisessa on tärkeää tunnistaa kaikki saatavuuteen vaikuttavat osatekijät, jotta 
mahdolliset riskit tulevat huomioiduiksi. Mahdollisten tukipalveluiden saatavuus ja itse palvelun eri 
osien mahdollisesti erilaiset saatavuusvaatimukset on huomioitava. Saatavuuden toteuttamisessa 
huomioidaan myös palvelun ylläpitoon liittyvät eri sidosryhmät, esimerkiksi sen tuottamiseen liittyvät 
palveluntarjoajat ja tukipalveluiden tuottajat. Sidosryhmille asetetaan saatavuusvaatimukset ja 
yhteistoiminnalla varmistetaan myös erilaisista poikkeama- ja häiriötilanteista toipuminen. 

 

Saatavuuden varmistaminen toiminta-ajan ulkopuolella 

Palveluiden tulee olla saatavana myös viranomaisen asiointipisteiden aukioloaikojen (virka-aika) 
ulkopuolella. Palveluun kohdistuvat riskit ja sille asetetut saatavuustavoitteet määrittelevät 
häiriötilanteisiin reagoimisen vasteaikaa. Palvelun saatavuutta ei voida rajoittaa ilman hyväksyttäviä 
perusteita. Palvelun saatavuuden merkitys kasvaa, kun sähköisestä asioinnista muodostuu 
ensisijainen tapa asioida viranomaisessa ja palveluiden odotetaan olevan ajasta ja paikasta 
riippumatta saatavilla. 

 

 

Tukimateriaalit 
 

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

 


