
AVUN JA TURVAN 
ENSIMMÄINEN 
VIRANOMAISLENKKI 
AUTTAMISEN 
KETJUSSA.

2019



Lakisääteiset tehtävät
• Laki 20.8.2010/692
• Asetus 14.10.2010/877

1) Hätäkeskuspalveluiden tuottaminen:
• Hätäilmoitusten käsittely
• Riskin ja kiireellisyyden arviointi
• Tehtävän välittäminen asianmukaiselle viranomaiselle

2) Hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen liittyvä viranomaisten tukeminen

Hätäkeskuslaitos vastaa ilmoituksesta ja/tai tehtävästä siihen asti, kunnes viranomainen on ilmoittanut vastaanottaneensa 
sen

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN YDINTEHTÄVÄT

13.12.20192



Laki hätäkeskustoiminnasta (20.8.2010/692) 14:2

"Hätäkeskustoiminaan osallistuva viranomainen antaa toimialaansa liittyvät tehtävien käsittelyä ja välittämistä ja muuta 
ilmoituksen tai tehtävän hoitamista koskevat ohjeet ja suunnitelmat hätäkeskuslaitokselle. Valtakunnalliset suunnitelmat ja 
ohjeet käsitellään ja sovitetaan yhteen ennen niiden käyttöönottoa Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisessa 
yhteistyöryhmässä."

VIRANOMAISEN VASTUU OHJEISTAMISESTA
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OPERATIIVISEN TOIMINNAN OHJAUS

13.12.20194

Valtakunnalliset tehtävänkäsittely-, 
kiireellisyys- ja riskinarvio-ohjeet

Ohjeet resurssien käytöstä, yksittäisten 
tehtävien hoitamisesta, 
valtakunnallisten 
tehtävänkäsittelyohjeiden 
soveltamisesta alueella

SM
• Poliisihallitus

• Pelastusosasto

STM
• Terveystoimi
• Sosiaalitoimi

Häke -laitos
• Hätäkeskus-

palvelut -osasto Häket

Kunnallinen 
sosiaalitoimi

Sairaanhoitopiirit 
ja -alueet

Pelastuslaitokset

Poliisilaitokset

Paikallinen yhteistyö 
alueen viranomaisten 

ja hätäkeskuksen 
välillä

Ohjeet käsitellään valtakunnallisessa 
yhteistyöryhmässä, minkä jälkeen ne 

vahvistetaan käytettäviksi kaikissa 
hätäkeskuksissa



OHJAUS, OHJEET JA VASTUU TEHTÄVISTÄ

SM STM

Vastuun raja

Vastaan-
otettu

Valtakunnalliset ohjeet 
tehtävänkäsittelystä ja 
kiireellisyys- ja 
riskinarviosta

Lakisääteiset 
tehtävät ja 

vastuut

Tilannekohtaiset ohjeet

Tukipyyntö

Hätäilmoitus

Tilannekoh-
taiset ohjeet

Välitetty

Tukitoimet

APUA!

Samalla myös raja 
oikeuteen tietojen 

luovuttamiselle



UUSI
ERICA -AIKAKAUSI
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• 2018  2019 
• Uusi valtakunnallinen 

hätäkeskustietojärjestelmän ERICA 
otettiin käyttöön

• Tietojärjestelmä mahdollistaa 
siirtymisen verkottuneeseen toimintaan

Yksi virtuaalinen hätäkeskus, jossa kuusi 
verkottunutta käyttöpaikkaa

– yksi valtakunnallinen hätäpuhelujono
– yksi valtakunnallinen tietojärjestelmä ja -kanta

– hätäpuheluiden käsittely ja hälyttäminen voidaan 
tehdä mistä  vain minne vain pl. Ahvenanmaa

Siirtyminen
verkottuneeseen

hätäkeskustoimintaan
2016  2020

ERICA -AIKAKAUSI



Laki hätäkeskustoiminnasta (20.8.2010/692) 16:1 - 3

"Hätäkeskustietojärjestelmä on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön 
tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä valtakunnallinen tietojärjestelmä. 
Rajavartiolaitoksella on oikeus käyttää hätäkeskustietojärjestelmää sekä tallettaa sinne omaa toimialaansa koskevia tietoja 
siten kuin siitä tässä laissa säädetään.

Hätäkeskuslaitos on hätäkeskustietojärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä. Poliisin osalta 
hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Poliisihallitus

Hätäkeskuslaitos valvoo henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten noudattamista ja huolehtii 
hätäkeskustietojärjestelmään sisältyvien tietojen suojaamisesta. Rekisterinpitäjät vastaavat rekisteriin tallettamiensa 
tietojen virheettömyydestä sekä tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Lisäksi muut 
hätäkeskustietojärjestelmän käyttäjät vastaavat osaltaan tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa."

HÄTÄKESKUSTIETOJÄRJESTELMÄ

13.12.20199



Laki hätäkeskustoiminnasta (20.8.2010/692) 18:1 - 3

"Asianomaiset pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaiset tallettavat 
hätäkeskustietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden, sähköisen tiedonsiirron tai muun soveltuvan ja luotettavan tavan 
avulla 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut suunnitelmat, ohjeet ja niiden sisältämät vaste-ehdotukset, jotka sisältävät pelastus-
, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä suorittaviin yksiköihin tai tahoihin liittyviä tietoja, kuten valmius, kutsu, 
johtosuhteet, varustus, tehtäväalue, koko ja koostumus sekä muita vastaavia tietoja.

Rajavartiolaitos tallettaa hätäkeskustietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden, sähköisen tiedonsiirron tai muun 
soveltuvan ja luotettavan tavan avulla rajavartiolaitoksen yksiköihin tai tahoihin liittyviä tietoja, kuten valmius, kutsu, 
johtosuhteet, varustus, tehtäväalue, koko ja koostumus sekä muita vastaavia tietoja sekä 14 a §:ssä tarkoitetut ohjeet ja 
suunnitelmat.

Tietojen tallettaja vastaa tallettamiensa tietojen luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta."

VIRANOMAISTEN OHJEIDEN JA SUUNNITELMIEN 
TALLETTAMINEN 
HÄTÄKESKUSTIETOJÄRJESTELMÄÄN

13.12.201910



OHJAUSVASTUU, VASTUU TIETOJÄRJESTELMÄN 
PERUSTIEDOISTA

13.12.201911

SM STM

Valtakunnalliset 
tehtävänkäsittely-, kiireellisyys- ja 
riskinarvio-ohjeet  
Riskianalyysit

Ohjeet resurssien 
käytöstä 
viranomaisalueella 
Vaste-ehdotukset

Perustiedot 
Resurssit, 
viestivälineet, 
henkilöstö, 
ominaisuudet ja kyvyt, 
työvuorot

Hätäkeskuslaitos
ja

Erica –järjestelmä



HÄTÄKESKUKSEN 
TOIMINTA JA 

VÄLITTYVÄ TIETO
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HÄTÄPUHELUN KÄSITTELY

13.12.201913

Säädetyt tehtävät ja
velvollisuudet
sekä ohjeet

ja niiden mukainen toiminta

112 -
ilmoituksen
käsittely ja 

kiireellisyysarvio
Kiireellisyyskriteerit

1) Hätäpuhelun käsittelyssä 
päivystäjä arvioi avun- ja tehtävän 
välittämisen tarpeen käyttäen 
tilanteeseen soveltuvaa riskianalyysiä 
esittämällä ilmoittajalle analyysin 
mukaiset kysymykset ja valitsemalla  
analyysin vastausvaihtoehdoista 
ilmoittajan kertomaa parhaiten 
vastaavan vaihtoehdon

2) Päivystäjä arvioi tehtävän kiireellisyyden 
suhteuttamalla ilmoittajan kertoman 
riskianalyysissä esitettyihin 
kiireellisyyskriteereihin ja valitsemalla niistä 
kerrottua parhaiten vastaavan

3) Päivystäjä huomioi viranomaisten 
tehtävänkäsittelyohjeiden yleisen sisällön 
arvioidessaan ilmoittajan kertomasta esiin tulevia 
sellaisia seikkoja, jotka eivät käy suoraan ilmi 
riskianalyysistä, mutta jotka ovat omiaan 
vaikuttamaan tehtävän kiireellisyyteen ja tekee 
lopullisen päätöksensä tehtävän kiireellisyydestä

Lopputuloksena 
tehtävälaji / A - N



Laki hätäkeskustoiminnasta (20.8.2010/692) 20 §

• Tietojen luovuttaminen on säädelty tarkasti erotellen viranomaiskohtaisesti tiedot, jotka saadaan luovuttaa.

• Pyöristäen voidaan todeta, että tiedot saadaan kuitenkin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa sekä kunkin hätäkeskustoimintaan osallistuvan viranomaisen toiminnan 
suunnittelu- ja kehittämistehtäviä sekä valvontatehtäviä varten että yksittäiselle yksikölle tehtävän hoitamisen kannalta 
tarvittavat tiedot tehtävän hoitamista varten  eri rekistereistä tehtävää varten hankitun tiedon luovuttamista on 
kuitenkin rajoitettu.

• Kukin viranomainen on määritellyt / määrittelee em. rajoitukset huomioiden itse ne tiedot, jotka haluaa yksittäisestä 
tehtävästä omiin järjestelmiinsä.

• Haasteitakin on esiintynyt  kauan käytössä ollut tilastointijärjestelmä vs. uusi tietojärjestelmä ja tietomalli

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 
HÄTÄKESKUSTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
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KIITOS!

Juha Suominen
Asiantuntija / Keravan hätäkeskus
juha.suominen@112.fi
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