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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2 
Kortti 4 § 3 mom. Digitaalisten palveluiden yhteensopivuus tukipalveluiden ja muiden digitaalisten 
palveluiden kanssa 
 

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 § 3 mom. 
Digitaalisten palveluiden yhteensopivuus tukipalveluiden ja muiden 
digitaalisten palveluiden kanssa 
 
Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen tukipalvelujen sekä muiden 
viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016 (KaPA-laki) 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 906/2019 

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

 

 

Suositusosa 
 

 Uutta digitaalista palvelua suunniteltaessa tulee varmistua sen yhteensopivuudesta yhteisten 
tukipalveluiden kanssa. Jos viranomaisen kehittämän palvelun käyttö johtaa asiakkaan käyttämään 
myös toisen viranomaisen palvelua, tulee kehittämisessä ottaa huomioon näiden muiden 
viranomaisten palvelujen toiminnallisuudet ja toimintalogiikka. Tavoitteena on, että asiakkaalle näin 
muodostuisi eheä ja saumaton palvelukokonaisuus.   
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samankaltaisten palveluiden toiminnallisuudet ja 
toimintalogiikka tulisi kartoittaa ja uusi palvelu toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan, jotta 
palvelut säilyvät käyttäjille mahdollisimman yhdenmukaisina ja helppokäyttöisinä. 

https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46054253
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2019/20190906
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2019/20190906
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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Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa (KaPA-laki) säädetään julkisen 
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden 
tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelystä. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen 
asioinnin tukipalveluja sekä palvelujen käytön edellytyksistä. 

Julkisen hallinnon viranomaiset ovat lähtökohtaisesti velvollisia ja oikeutettuja käyttämään yhteisiä 
sähköisen asioinnin tukipalveluita, jollei organisaation ole teknisistä, toiminnallisista, 
kustannustehokkuus- tai tietoturvallisuuteen liittyvistä syistä välttämätöntä käyttää toiminnassaan tai 
sen osassa muuta palvelua. 

Käyttövelvollisuus koskee seuraavia hallinnon tukipalveluita:  

• Suomi.fi-verkkopalvelu - julkisen hallinnon asiakkaiden pääsy asiakasta 
koskeviin merkityksellisiin rekisteritietoihin 

• Suomi.fi-maksut - verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu 

• Suomi.fi-palvelutietovaranto - palvelu, joka kokoaa käyttäjäorganisaatioiden palveluja 
koskevia, yhdenmukaisesti kuvattuja tietoja ja tarjoaa ne keskitetysti julkisesti saataville ja 
hyödynnettäväksi 

• Suomi.fi-palveluväylä - tiedonvälityskanava, jonka avulla käyttäjäorganisaatiot voivat siirtää 
ja luovuttaa tietovarantoihinsa sisältyviä tietoja ja tarjota asiointipalveluja 

• Suomi.fi-tunnistus - Suomen ja EU-kansalaisten sähköinen tunnistaminen 
tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen 

• Suomi.fi-valtuudet - tarjoaa käyttäjäorganisaatiolle henkilön toimintakelpoisuutta ja 
toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon  

• Suomi.fi-viestit - mahdollistaa viranomaisten ja asiakkaiden sähköisen viestinnän riippumatta 
siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa. Lisätietoja kortissa 5 § 1 mom. 
Sähköisten viestien ja asiakirjojen välittäminen. 

• Suomi.fi-kartat - tarjoaa keskitetysti karttapalveluja digitaalisen palvelun käyttöön 

Palvelut on otettava käyttöön KaPA-laissa säädettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti, kun itsenäisesti 
hankitun vastaavien palveluiden palvelusopimukset ovat päättyneet. 

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa sen hallinnonalalla toimivan viranomaisen 
tehtäväksi tuottaa ja kehittää myös muuta kuin edellä mainittuja tukipalvelua edellyttäen, että 
palvelu on luonteeltaan tekninen, hallinnossa asiointia tai julkisten tietojen saatavilla pitämistä 
palveleva tukipalvelu eikä sen tuottamisessa käytetä julkista valtaa.  

 

 

Tukimateriaalit 
 

 eSuomi.fi – Palveluita koskeva lainsäädäntö 
JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 
Kaipaatko lisää tukimateriaalia? Tee ehdotus tuotettavasta tukimateriaalista sähköpostilla 
suomidigi@vrk.fi. 

 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluhallinnasta/lainsaadanto/tietoa-lainsaadannosta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluhallinnasta/lainsaadanto/tietoa-lainsaadannosta
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs190
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs190

