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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 yhteensopivuus ohjelmistojen ja 
tietoliikenneyhteyksien kanssa 

Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus yleisesti käytettyjen 
ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Hallintolaki, 434/2003 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden 
vähimmäisnopeudesta, 439/2015 

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

 

Suositusosa 
 

 Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja asiakkaille on taattava 
asianmukaiset mahdollisuudet saada hallinnon palveluita (Hallintolaki, 434/2003). Tässä 
viranomaisella tarkoitetaan myös julkista hallintotehtävää hoitavaa muuta tahoa, eli välillistä 
hallintoa. Nämä vaatimukset koskevat myös digitaalisia palveluita, joiden merkitys kasvaa asioinnin 
siirtyessä yhä enemmän niiden piiriin. Tasapuolisen ja asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi 
viranomaisen on palvelusuunnittelussa ja ylläpidossa huomioitava, että palvelun käyttäjä saa 
palvelussa olennaiset tiedot saataville yleisesti käytössä olevilla ohjelmistoilla ja 
tietoliikenneyhteyksillä palvelun käyttöpaikasta ja -ajasta riippumatta. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150439
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150439
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150439
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150439
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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Yhteensopivuus selainohjelmistojen ja apuohjelmistojen kanssa 

Digitaalisen palvelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa on varmistettava palvelun 
yhteensopivuus yleisimpien selainohjelmistojen ja muiden palvelun käyttöön 
tarvittavien apuohjelmistojen (esimerkiksi ruudunlukusovellus) kanssa. Tämän takia palvelun 
toimivuuden varmistaminen vaatii palveluiden käytön seurantaan pohjautuvaa suunnittelua. 

Suunnittelussa on tunnistettava ja huomioitava digitaalisen palvelun käyttäjäryhmät ja 
käyttötapaukset. Keskeisenä vaatimuksena on palvelua käyttävien erityisryhmien huomioiminen. 

Osana digitaalisen palvelun toteuttamista ja ylläpitoa on testattava sen toimintaa yleisesti käytössä 
olevien ohjelmistojen kanssa. Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ovat osa suunnitelmallista 
testausprosessia, mutta myös vaatimuksenmukaisuuden osoittamista. 

 

Toimivuus erilaisilla tietoliikenneyhteyksillä 

Viranomaisen on varmistettava, että digitaalinen palvelu toimii erilaisilla tietoliikenneyhteyksillä, jotta 
palvelun käyttäjä saa palvelussa olennaiset tiedot saataville yleisesti käytössä olevilla 
tietoliikenneyhteyksillä palvelun käyttöpaikasta ja -ajasta riippumatta. Tämä on nykyisin entistä 
tärkeämpää, koska julkisessa hallinnossa panostetaan yhä enemmän palvelujen tarjoamiseen 
digitaalisessa palvelukanavassa. Kaikkialla Suomessa ei ole käytettävissä vielä nopeita 
tietoliikenneyhteyksiä ja yleisesti käytössä olevalla tietoliikenneyhteydellä tarkoitettaisiin suuntaa-
antavasti saapuvassa liikenteessä 2 Mbit/s  (LVMA 439/2015). Palveluiden käytön seurannan avulla 
viranomainen voi kuitenkin tunnistaa palvelun asiakkaiden käytössä olevat selaimet ja 
tietoliikennenopeudet. 

 

Tukimateriaalit 
 

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

 


