
SUOSITUSKORTTI  Versio 1.0, Julkaistu 11.9.2019 
 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2 
Kortti 5 § 2 mom. Yhteystiedot digitaalista palvelua koskevien neuvojen saamiseksi 
 

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 § 2 mom. 
Yhteystiedot digitaalista palvelua koskevien neuvojen saamiseksi 
 
Velvoittava osa 
 

 Viranomaisen on julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta jokaisella on mahdollisuus 
saada neuvoja viranomaisen digitaalisen palvelun käyttämiseksi. 
 

 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019 
  

Linkkejä liittyviin säädöksiin ja lisätietoihin: 
 
Halllintolaki, 434/2003 

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

  

 

Suositusosa 
 

 Viranomainen järjestää riittävän tuen digitaalisten palvelujen käyttöön ja sitä tarjotaan aktiivisesti 
hallinnon asiakkaille. Viranomainen julkaisee palvelussa yhteystiedot, joista asiakkailla 
on mahdollisuus saada neuvoja palvelun käyttämiseksi. 

 

Neuvonnan tarjoaminen 

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian 
hoitamiseen liittyvää neuvontaa (Hallintolaki, 8 §) sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja 
tiedusteluihin. Neuvonnan on oltava maksutonta. 

Viranomainen järjestää asiakkailleen palvelun käyttöön liittyvää teknistä tukea, jonka viranomainen 
voi toteuttaa itse tai yhdessä useamman viranomaisen kanssa. Tuen voi tarjota myös yksityinen 
palveluntarjoaja, jos siitä on erikseen säädetty laissa. Muun muassa avustava puhelinpalvelu on 
katsottu julkiseksi hallintotehtäväksi, jonka antaminen yksityiselle taholle edellyttää lailla säätämistä. 

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/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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Yhteystiedon julkaiseminen 

Viranomaisella on velvollisuus julkaista digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta jokaisella on 
mahdollisuus saada neuvoja palvelun käyttämiseksi. Yhteystietojen on löydyttävä digitaalisesta 
palvelusta helposti ja selkeästi. Yhteystietojen tulee olla helposti löydettävissä myös eri hakukoneiden 
avulla. 

Yhteystieto voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkolomake tai chat-palvelu. 
Palvelun ja sähköisen asioinnin toteuttamisessa arvioidaan, mikä on tehokkain ja asianmukaisin tapa 
toteuttaa kyseiseen palveluun liittyvää neuvontaa. Neuvonnan tukena voidaan hyödyntää myös 
digitaalisessa palvelussa julkaistavia valmiita vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin. Neuvontaa 
järjestettäessä tulee huomioida asiakkaiden erilaisuus ja moninaisuus. 

 

 

Tukimateriaalit 
 

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

 


