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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 § 2 mom. 
Digitaalisten palvelujen ja muiden sähköisten 
tiedonsiirtomenetelmien käyttökatkot 
 
Velvoittava osa 
 

 Digitaalisten palvelujen ja muiden sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttökatkot on ajoitettava 
ajankohtaan, jolloin niiden käyttö on vähäistä. Käyttökatkoista on tiedotettava sopivalla tavalla 
ennalta yleisölle. Viranomaisen on julkaistava käyttökatkon ajaksi ohjeet, miten jokainen saa 
hoidettua asiansa vaihtoehtoisella tavalla. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

Hallintolaki, 434/2003 

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

 

 

Suositusosa 
 

 Viranomainen on velvollinen turvaamaan asioinnin silloinkin, kun digitaalisessa palvelussa ja muussa 
sähköisessä tiedonsiirtomenetelmässä on ennalta suunniteltuja käyttökatkoja. Asiakkaan on oikeus 
viranomaisessa asioidessaan saada palveluita asianmukaisesti (Hallintolaki 7 §),  mikä edellyttää 
käyttökatkojen ennakkosuunnittelua ja vaihtoehtoisten asiointipalveluiden tarjoamista niiden aikana. 
Vaatimus korostuu entisestään, kun sähköisestä asioinnista muodostuu ensisijainen tapa asioida 
viranomaisessa ja kun palvelut ovat ajasta riippumatta saatavilla. 

Asianmukaisen ja katkottoman asioinnin turvaamiseksi viranomaisen tulee: 

• palvelun käytön seurannan keinoin tunnistaa ja arvioida käyttökatkon vaikutus käyttäjiin 

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/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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• suunnitella käyttökatkon toteuttaminen, varmistaa vaihtoehtoinen asiointitapa sekä 
käyttökatkoon liittyvä tiedottaminen ja ohjeistaminen 

• toteuttaa käyttökatko ja vaihtoehtoinen asiointitapa suunnitelmien mukaisesti sekä palata 
normaalitoimintaan käyttökatkon päätyttyä 

• arvioida käyttökatkon onnistumista tulevien käyttökatkojen hallinnan takaamiseksi. 

 

Palvelujen käytön seuranta ja käyttökatkon vaikutusten arviointi 

Vaatimus ajoittaa käyttökatkot vähäisen käytön aikaan asettaa tarpeen palvelun käytön seurannalle, 
jonka avulla voidaan arvioida kunakin ajankohtana palvelua käyttävien asiakkaiden määrä. Palvelun 
käytön seuranta voidaan perustaa esimerkiksi verkkoanalytiikkatyökalujen tai palvelun lokitietojen 
tarjoamaan tietoon. Kun tiedetään tulevasta ennalta suunnitellusta käyttökatkosta, käynnistetään 
siihen liittyvien tekijöiden tunnistamis- ja määrittelyvaihe, joista keskeisenä tekijänä on käyttökatkon 
ajoittaminen ajankohtaan, jolloin käytön arvioidaan olevan vähäistä. Tämän lisäksi on tunnistettava ja 
arvioitava käyttökatkon laajuus eli mihin sidosryhmiin käyttökatkolla on vaikutusta. Osana 
käyttökatkon vaikutusten arviointia tunnistetaan käyttökatkon vaikutus myös organisaatioon itseensä 
sekä tästä muodostuvat riskit. Vaiheen aikana tunnistetaan myös aiempiin käyttökatkoihin liittyneet 
tekijät, haasteet ja ongelmat sekä näitä käyttökatkoja koskevat suunnitelmat, tiedotteet ja ohjeet, 
joita voidaan hyödyntää käyttökatkon suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Näiden lisäksi tunnistetaan 
käyttökatkon kohteelle asetetut palvelutasot ja näihin liittyvät maksimikatkot eli pisin yksittäinen 
yhtämittainen palvelukatko, joka sallitaan palvelutasotavoitteiden puitteissa.  

 

Käyttökatkon suunnittelu 

Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan käyttökatkon toteutus, jotta varmistetaan käyttökatkon pituuden 
minimointi ja ehkäistään turhat, toistuvat katkokset. 

Käyttökatko on ajoitettava ajankohtaan, jolloin digitaalisten palvelujen ja muiden sähköisten 
tiedonsiirtomenetelmien käyttö on vähäistä. Käyttökatkolle määritellään alkamis- ja 
päättymisajankohta, joka huomioidaan toteutussuunnitelmassa sekä käyttökatkoa koskevassa 
tiedottamisessa. 

Osana käyttökatkon suunnittelua suunnitellaan myös vaihtoehtoinen asiointitapa, jonka avulla 
käyttökatkon kohteena oleva asiointipalvelu on saatavilla. Suunnitteluvaiheessa laaditaan ennakkoon 
tiedotteet ja ohjeet siitä, miten asiointi on järjestetty vaihtoehtoisella tavalla, ja mistä saa lisätietoa. 

 

Käyttökatkon toteutus 

Tarvittavia sidosryhmiä tiedotetaan käyttökatkosta hyvissä ajoin etukäteen. Tiedottamiseen 
käytetään sidosryhmien kannalta sopivia tiedotuskanavia sekä varmistetaan, että tiedote digitaalisen 
palvelun käyttökatkosta on selkeästi esillä itse palvelussa. Ennen käyttökatkon aloittamista julkaistaan 
myös vaihtoehtoista asiointitapaa koskeva ohjeistus sekä varmistetaan selkeä ohjeistus ja neuvonta. 

Käyttökatkon päättymisestä tiedotetaan tarvittavia sidosryhmiä ja mahdolliset käyttökatkon aikaiset 
väliaikaisjärjestelyt puretaan hallitusti. Väliaikaisjärjestelyjen purkamisessa varmistetaan, ettei mitään 
tarvittavaa tietoa menetetä ja ettei se vaarannu. 
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Käyttökatkon aikaisen toiminnan arviointi 

Käyttökatkon jälkeen arvioidaan sen toteutuksen ja siihen liittyvän tiedottamisen ja ohjeistuksen 
onnistumista. Samalla tunnistetaan mahdolliset haasteet ja kehityskohdat. 

 

Suunnittelemattomat käyttökatkot 

Häiriöistä, tietomurroista ja niiden yrityksistä sekä muista poikkeamatilanteista johtuvien, 
suunnittelemattomien käyttökatkojen varalle on oltava olemassa tarvittavat poikkeamienhallintaa, 
jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua sekä poikkeamatilanne- ja kriisiviestintää koskevat periaatteet ja 
suunnitelmat. 

 

 

Tukimateriaalit 
 

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

 


