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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, 5 § 1-2 mom. 
Sähköisten viestien ja asiakirjojen välittäminen 
 
Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset 
viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. 
 
Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus käyttää asiassaan viranomaisten sähköisten 
viestien ja asiakirjojen vastaanottamiseen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 
annetussa laissa tarkoitettua viestinvälityspalvelua tai muuta riittävän tietoturvallista sähköistä 
tiedonsiirtomenetelmää, jos viranomainen voi toimittaa viestin tai asiakirjan sähköisessä muodossa. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 

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

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999 

Tietosuoja-asetus, EU 2016/679 

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

  

 

Suositusosa 
 

 Viestin toimittaminen viranomaiselle (1. mom.) 

Viranomaisen tulee tämän lain mukaan tarjota jokaiselle yhtenäinen mahdollisuus toimittaa 
asiointitarpeeseensa liittyvät asiakirjat ja viestit käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä 
tiedonsiirtomenetelmiä. Asiointitarpeeseen liittyvät asiakirjat ja viestit voivat olla esimerkiksi 

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/2016/20160571
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013#L3P9
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060
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ilmoituksia, selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja tai viestejä, jotka ovat määrätty tai säädetty 
viranomaiselle toimitettavaksi. Viranomainen voi poiketa velvollisuudestaan tarjota mahdollisuus 
toimittaa viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä 
ainoastaan silloin, kun laintasoisessa säännöksessä on säädetty asiakirjan toimittamistavasta toisin. 

Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (KaPA-laki) nojalla tuotettu 
Suomi.fi-viestit viestinvälityspalvelu tuottaa tarvittavan toiminnallisuuden viestin välittämiseksi 
viranomaisen ja palvelun käyttäjän välillä tämän lain kohdan mukaisesti. Käytettäessä muuta keinoa 
kuin Suomi.fi-viestit palvelua tulee viranomaisen varmistaa välitettävien viestien ja asiakirjojen 
tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen sekä huomioida muun muassa saavutettavuusvaatimukset. 
Edellä mainittu muu keino voi tarkoittaa esimerkiksi muuta viestinvälityspalvelua, viranomaisen omaa 
digitaalista palvelua tai sähköpostia. 

Kun viranomainen välittää viestit ja asiakirjat muutoin kuin Suomi.fi-viestit palvelun avulla 
tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutuminen voidaan tehdä huolehtimalla seuraavista seikoista: 

• Viestin luottamuksellisuus säilyy, eli se ei ole muiden kuin siihen oikeutettujen tahojen 
saatavilla. 

• Viestin eheys taataan, eli sitä ei voida muokata ilman asianmukaisia oikeuksia. 

• Viestin ja sen välittämiseen tarkoitetun palvelun saatavuus on taattu asiakkaalle ja 
viranomaiselle. 

Viranomainen on velvollinen ottamaan sille kohdennetun viestin vastaan myös silloin, kun asiakas 
toimittaa viestin tai asiakirjan viranomaiselle sähköisesti muulla tavalla kuin viranomainen on 
ohjeistanut. Viranomainen ei siis voi kieltäytyä vastaanottamasta (sähköisesti toimitettua) viestiä tai 
asiakirjaa ellei tämän toimittamisesta toisin ole erikseen säädetty laintasoisella säädöksellä. 

 

Viestin toimittaminen asiakkaalle (2. mom.) 

Tämän lain mukaan viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus käyttää viranomaisten 
sähköisten viestien ja asiakirjojen vastaanottamiseen siihen tarkoitettua viestinvälityspalvelua 
Suomi.fi-viestit tai muuta riittävän tietoturvallista sähköistä tiedonsiirtomenetelmää, jos 
viranomainen voi toimittaa viestin tai asiakirjan sähköisessä muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että digitaalista palvelua tarjoavan organisaation on aktiivisesti tarjottavamahdollisuutta 
vastaanottaa viranomaisen toimittamat, sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja viestit 
tietoturvallisella tavalla. 

Myös viranomaisen asiakkaan suuntaan toimittamaa viestiä koskee vaatimus riittävästä 
tietoturvallisuudesta ja tietosuojan toteutumisesta. Viranomaisen asiakas voi lähettää viestin tai 
asiakirjan viranomaiselle tietoturvatonta ratkaisua käyttäen, kuten esimerkiksi salaamattomalla 
sähköpostilla tai verkkopalvelussa olevalla lomakkeella. Tällaisella menettelyllä vireillepantua asiaa 
koskeva vastaus asiakkaalle saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa, kuten henkilötietoja. 
Tällöin vastauksen lähettämiseen ei saa käyttää tietoturvattomia ratkaisuja. Mikäli turvallista 
viestintäpalvelua ei voida käyttää, viranomaisen tulee vastata viestiin joko yleisluonteisesti ilman 
salassapidettävää sisältöä tai jollakin muulla tavalla kuten puhelimitse tai kirjeitse.  

 

Tukimateriaalit 
 

 esuomi.fi – Kansallisen palveluarkkitehtuurin viestintäkanava: Suomi.fi viestit – Viestinvälityspalvelu  

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
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Kaipaatko lisää tukimateriaalia? Tee ehdotus tuotettavasta tukimateriaalista sähköpostilla 
suomidigi@vrk.fi. 

 


