
Hätäkeskuslaitos
Milloin hätäkeskukseen 
tulee soittaa ja milloin ei? 

Sami Rauhala
asiantuntija
Kuopion hätäkeskus

Miten ja miksi minun tulisi varautua -tilaisuus



Sisältö

1. Hätäkeskuslaitos 

2. Hätänumeron käyttö

3. Palvelut

4. 112Suomi-sovellus ja 
AML

5. Vaara- ja 
viranomaistiedotteet



Suomessa on kuusi hätäkeskusta

• Keravan hätäkeskus (Uusimaa)

• Kuopion hätäkeskus (Itä- ja Kaakkois-Suomi)

• Oulun hätäkeskus (Pohjois-Suomi ja Lappi)

• Porin hätäkeskus (Pirkanmaa ja Satakunta)

• Turun hätäkeskus (Varsinais-Suomi ja Häme)

• Vaasan hätäkeskus (Pohjanmaa ja Keski-Suomi)

(suluissa ensisijainen toiminta-alue)
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Milloin soittaa 
hätänumeroon 112?

Henki tai 
terveys on 
vaarassa

Omaisuus on 
vaarassa

Ympäristö on 
vaarassa

Tarvitset 
paikalle 

kiireellisesti 
viranomais-

apua
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Milloin ei tule soittaa 
hätänumeroon 112?

Kysely- tai 
tiedustelu-

tarkoituksessa

Häiriötilanteissa, 
joissa ei ole 

kukaan vaarassa

Kiireettömissä 
tilanteissa



Hätäkeskus-
laitoksen 
tarjoamat 
palvelut
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Hätänumero 
112

112 Suomi -
sovellus

eCall

Hätäilmoitus 
viittomakielellä

15.6.2021 alkanut 
kokeilu yhteistyössä 

Kelan kanssa
(arkisin klo 8-16)

Hätäteksti-
viesti

Palo- ja 
rikos-

ilmoitin-
laitteet



112 Suomi –sovellus turvanasi

• 112 Suomi on Hätäkeskuslaitoksen 
tuottama mobiilisovellus:

‒ hätänumeroon soittaminen

‒ sijaintitiedon välittäminen

‒ vaara- ja viranomaistiedotteet

‒ päivystysnumerot kiireettömään 
avuntarpeeseen

‒ toimintaohjeet erilaisiin hätä- ja 
ongelmatilanteisiin

‒ lähin sydäniskuri

• Sovelluksella on jo yli 2 miljoonaa aktiivista 
käyttäjää.

7



Hätäkeskuslaitos välittää 
vaaratiedotteet

• Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on välittää 
viranomaisten antamat vaaratiedotteet Yleisradiolle ja 
112 Suomi -sovellukseen. 

‒ Vaaratiedote annetaan alueellisena radiossa. 

‒ Viranomaisen niin päättäessä, voidaan vaaratiedote antaa 
myös valtakunnallisesti, jolloin se annetaan myös television 
välityksellä. 

‒ 112 Suomi –sovelluksessa vaaratiedote voidaan antaa 
alueellisena tai valtakunnallisena.

‒ Kaikki vaaratiedotteet näkyvät teksti tv:n sivulla 112.

• Hätäkeskuslaitos tukee virallista järjestelmää julkaisemalla 
vaaratiedotteet myös 112.fi-sivustolla sekä 
Hätäkeskuslaitoksen Facebook- ja Twitter-tilillä. 

• Vaaratiedotteen sisällöstä päättää aina tiedotteen antava 
viranomainen.8
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Kiireellinen hätätilanne

Soita 112

Vastaa kysymyksiin ja kuuntele ohjeet



www.112.fi

Kiitos!
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