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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 suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden 
tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Tietosuoja-asetus, EU 2016/679 

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

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 906/2019 

Sähköisen asioinnin tietoturvallisuus –ohje, VM 25/2017 

 
 

Suositusosa 
 

 Digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja ylläpidossa huomioidaan palveluihin kohdistuvat 
vaatimukset. Palveluiden ylläpito sekä tietoturvallisuuden ja -suojan varmistaminen ovat jatkuvia 
prosesseja, joissa huomioidaan teknisen kehityksen ja toimintaympäristön muutoksen mukanaan 
tuomat uudet riskit ja tarpeet vaatimusten päivittämiselle. Palveluun liittyvät suojaustoimenpiteet 
suhteutetaan riskilähtöisesti palveluun kohdistuvien uhkatekijöiden mukaan koko elinkaaren ajan. 
Osana palvelun laadun varmistamista ovat tietoturvallisuuteen ja –suojaan liittyvät säännöllisin 
väliajoin suoritettavat auditoinnit joko sisäisen tai ulkoisen auditoijan toimesta. 

Tietoturvallisuuden osalta tunnistetaan palvelun kannalta merkittävät tekijät, kuten asiakastiedon 
luottamuksellisuus, tietojen eheys, palvelun saatavuus sekä suoritettujen toimien ja tehtyjen 
päätösten kiistämättömyys. Tärkeät tekijät ja niihin kohdistuvat riskit arvioidaan ja niiden osalta 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=digitaalisten%20palveluiden
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=digitaalisten%20palveluiden
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80012/VM_25_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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määritetään digitaalisen palvelun suunnitteluvaiheessa ja suunnitteludokumentaatiossa riittävät 
suojauskeinot. 

Tietosuoja on suunniteltu ja toteutettu sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden 
mukaisesti. Palvelun suunnittelussa ja määrittelemisessä sekä henkilötietojen käsittelyn yhteydessä 
toteutetaan tietosuojaperiaatteiden edellyttämät toimenpiteet. Siinä huomioidaan käsittelyn luonne, 
laajuus, asiayhteys, tarkoitus sekä käytetyn tekniikan, teknologian ja käsittelyn aiheuttamat riskit 
rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Lisäksi palvelu on toteutettu niin, että siinä käsitellään vain 
käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja ja vain tarvittavassa laajuudessa. 
Henkilötietojen käsittelyn aikana tarvittavat tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat asetukset ovat 
oletusarvoisesti aktivoituina. 

Löydettävyyden varmistamiseksi verkkotunnus muodostetaan yleisiä käytäntöjä noudattaen siten, 
että se on helposti muistettava ja ymmärrettävä. Suositeltavinta on käyttää verkkotunnuksena 
organisaation nimeä tai yleisesti tunnettua lyhennettä perusmuodossaan. Mikäli digitaalisen 
verkkopalvelun verkkotunnus muuttuu, on suositeltavaa ylläpitää vanhassa osoitteessa sivua, joka 
ilmoittaa osoitteen muuttumisesta ja joka ohjaa käyttäjän automaattisesti tai käyttäjän valinnalla 
uuteen osoitteeseen ainakin uuden palvelun alkuvaiheen ajan. 

Lisäksi löydettävyyden varmistamiseksi viranomainen huolehtii siitä, että digitaalinen palvelu 
tietosisältöineen on selkeästi löydettävissä: 

• Viranomaisen omien verkkosivustojen kautta: Viranomaisen omat verkkosivustot jäsennetään 
niin, että kaikki asiointiin liittyvät palvelut ovat helposti löydettävissä. Digitaalinen palvelu on 
hyvä myös suunnitella ja toteuttaa niin, että se on ulkoasultaan yhdenmukainen viranomaisen 
muiden verkkopalveluiden kanssa. Mikäli on tarkoituksenmukaisempaa luoda palvelulle 
itsenäinen visuaalinen ilme, on varmistettava, että käyttäjälle käy silti selkeästi ilmi, minkä 
organisaation tuottama palvelu on kyseessä. 

• Suomi.fi-palvelutietovarannosta: Viranomaisen tulee kuvata digitaalinen palvelunsa Suomi.fi-
palvelutietovarantoon joko palveluna tai asiointikanavana Palvelutietovarannon tietomallin 
mukaisesti (KaPA-laki). Myös muut toimijat voivat varmistaa palvelunsa löydettävyyden 
kuvaamalla sen Palvelutietovarantoon. ajantasaisena hakukoneiden avulla: Palvelua 
rakennettaessa ja ylläpidettäessä on varmistettava, että palvelu ja sen sisällöt ovat helposti 
hakukoneiden löydettävissä. 

• Lisäksi digitaaliseen palveluun on hyvä olla linkitys mahdollisista muista aiheeseen liittyvistä 
verkkopalveluista. 

Digitaalisen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on 
noudatettava käyttäjälähtöisyyden periaatteita ja menetelmiä (lain vaatimus helppokäyttöisyydestä).  

Helppokäyttöisyys varmistetaan käytettävyysarvioinneilla ja -testauksilla. Tämän lain mukaan 
käytettävyysarviointeja tai -testejä tulee jatkossa tehdä säännöllisesti erityisesti ennen uuden 
digitaalisen palvelun käyttöönottoa sekä silloin, kun digitaalisessa palvelussa otetaan käyttöön 
merkittäviä uusia toimintoja. 

 

 

Tukimateriaalit 
 

 
Sähköisen asioinnin tietoturvallisuus –ohje, VM 25/2017 

EuroPriSe Criteria for the certification of IT products and IT-based services 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80012/VM_25_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/Criteria
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JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 
 

 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS190/JHS190.html#H20

