
Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE 
päätelaitteiden hätäkutsun 
ohjaus hätäkeskukseen

Käyttäjäyksiköiden VIRVE päätelaitteen/päätelaitteiden hätäkutsu/t on ohjattu alla olevaan hätäkeskukseen 
liitteen 1 mukaisista VIRVE päätelaitteista. Käyttäjäyksikkö vastaa liitteessä 1 olevista tiedoista.

VALITSE HÄTÄKESKUS

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE päätelaitteiden EMRG tai E-painike hätäkutsun ohjauksesta hätäkeskuksiin on 
tehty sopimus sosiaali- ja terveysministeriön ja hätäkeskuslaitoksen välillä.  

Käyttäjäyksikkö:           

Toimipaikka:           

Katuosoite:           

Paikka ja aika:           

Allekirjoitus:

Nimen selvennys:           

Toimi tai virka:           

Puhelinnumero:                         

Sähköposti:           

Käyttäjäyksikkö huolehtii, että hätäkutsun toiminta on testattu.  Käyttäjäyksikkö ja hätäkeskus sopivat 
keskenään testauksen ajankohdan.

Hätäkutsun lähettäjän tulee aina tehdä selvitys hätäkutsun lähettämisen syystä liitteenä 2 olevalla lomakkeella.

LIITTEET:  1. Selvitys käyttäjäyksikön VIRVE päätelaitteista
  2. Selvitys hätäkutsun lähettämisestä

POSTITA TÄYTETTY JA ALLEKIRJOITETTU LOMAKE SEKÄ LIITE 1

 HÄTÄKESKUKSEEN

 JA SOSTER VIRVE 
 PÄÄ-  TAI ALUEPÄÄ-
 KÄYTTÄJÄLLE

Hätäkeskuksen yhteystiedot: 112 > Hätäkeskuslaitos > Hätäkeskukset 
SosTer VIRVE pää- ja aluekäyttäjien yhteystiedot: www.stm.fi/virve 
 

Turvaluokiteltu III
LUOTTAMUKSELLINEN
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 7,8 k

*)Täytettynä lomake sekä liite JulkL 
(621/1999) 24.1 §:n 7,8 k mukaan 
Turvaluokittelu III Luottamuksellinen

http://www.112.fi/index.php?pageName=hatakeskukset
http://www.stm.fi/virve
Täyttöohjeet (Klikkaa kenttää)
TÄYTTÖOHJEETVoit täyttää lomakkeen sähköisesti tai käsin.  TÄYTÄ HUOLELLISESTI KAIKKI KOHDAT!1. Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (erisnimen alkukirjain isolla).2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Vain kentässä näkyvä teksti tulostuu.3. Siirry kentästä toiseen sarkain/tabulaattori-näppäimellä. Älä käytä enteriä! Edelliseen kenttään pääset shift- ja sarkain-näppäimellä. 4. Sulje ohjeet oikean tai vasemman yläkulman laatikosta. 5. Täyttäessäsi lomaketta sähköisesti, huomaa kuitenkin ennen lomakkeen lähettämistä allekirjoittaa se.

Täyttöohjeet (Klikkaa kenttää)
Jos täytät lomakkeen sähköisesti, valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla hätäkeskus, jonne hätäkutsu on ohjattu. Samoin valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla SosTer VIRVE pää- tai aluepääkäyttäjä, jonka vastuualueella käyttäjäyksikkö sijaitsee.Jos täytät lomakkeen kynällä, kirjoita hätäkeskuksen ja SosTer VIRVE pää- ja aluepääkäyttäjien nimet ja yhteystiedot. Käyttäjäyksikkö valitsee hätäkeskuksen, jonka toiminta-alueella käyttäjäyksikkö on.HUOM!Täytetty ja allekirjoitettu lomake ja selvitys käyttäjäyksikön VIRVE päätelaitteista lähetetään valittuun hätäkeskukseen sekä SosTer VIRVE pää- tai aluepääkäyttäjälle.

Täyttöohjeet (Klikkaa kenttää)
Sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon käyttäjäyksiköitä ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sen alaiset laitokset, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kunnissa ja kuntayhtymissä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista kunnan tai kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneet yksiköt esim. sairaankuljetussopimuksen tehneet sairaankuljetusyksiköt.

Täyttöohjeet (Klikkaa kenttää)
Jos täytät lomakkeen sähköisesti, valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla hätäkeskus, jonne hätäkutsu on ohjattu. Samoin valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla SosTer VIRVE pää- tai aluepääkäyttäjä, jonka vastuualueella käyttäjäyksikkö sijaitsee.Jos täytät lomakkeen kynällä, kirjoita hätäkeskuksen ja SosTer VIRVE pää- ja aluepääkäyttäjien nimet ja yhteystiedot. Käyttäjäyksikkö valitsee hätäkeskuksen, jonka toiminta-alueella käyttäjäyksikkö on.



TÄYTTÖOHJEET
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti tai käsin.  

TÄYTTÖOHJEET
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti tai käsin.  

TÄYTÄ HUOLELLISESTI KAIKKI KOHDAT!

1. Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (erisnimen alkukirjain isolla).

2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Vain kentässä näkyvä teksti tulostuu.

3. Siirry kentästä toiseen sarkain/tabulaattori-näppäimellä. Älä käytä enteriä! Edelliseen kenttään pääset 
   shift- ja sarkain-näppäimellä. 

4. Sulje ohjeet oikean tai vasemman yläkulman laatikosta. 

5. Täyttäessäsi lomaketta sähköisesti, huomaa kuitenkin ennen lomakkeen lähettämistä allekirjoittaa se.

Sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon käyttäjäyksiköitä ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM) ja sen alaiset laitokset, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kunnissa ja kuntayhtymissä sekä sosiaali- 
ja terveyspalveluista kunnan tai kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneet yksiköt esim. sairaankuljetussopi-
muksen tehneet sairaankuljetusyksiköt.

Jos täytät lomakkeen sähköisesti, valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla hätäkeskus, jonne hätäkutsu 
on ohjattu. Samoin valitse alasvetovalikon nuolesta klikkaamalla SosTer VIRVE pää- tai aluepääkäyttäjä, jonka 
vastuualueella käyttäjäyksikkö sijaitsee.

Jos täytät lomakkeen kynällä, kirjoita hätäkeskuksen ja SosTer VIRVE pää- ja aluepääkäyttäjien nimet ja 
yhteystiedot. Käyttäjäyksikkö valitsee hätäkeskuksen, jonka toiminta-alueella käyttäjäyksikkö on.

HUOM! 
Täytetty ja allekirjoitettu lomake ja selvitys käyttäjäyksikön VIRVE päätelaitteista lähetetään 
valittuun hätäkeskukseen sekä SosTer VIRVE pää- tai aluepääkäyttäjälle.
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