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Hätäpuhelu ja 112 Suomi -sovellus

 

Tehtäväkuvaus 
Tässä tehtävässä tutustutaan i) hätäilmoituksen tekemiseen ja ii) 112 Suomi -mobiilisovellukseen 
sekä iii) laaditaan yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt onnettomuuden varalle. On suositeltavaa, 
että lapsi tekee tehtävän yhdessä aikuisen kanssa. Ensiaputaitojen kertaamisesta harvemmin on 
haittaa aikuisellekaan. Lisäksi on hyvä sopia yhteisistä käytännöistä ja toimintatavoista jo 
etukäteen, jos vahinko sattuu vanhemmalle ja lapsi joutuu toimimaan. 
 
Partiolainen on neuvokas ja osaa toimia rauhallisesti vaativassakin ensiaputilanteessa, ja hälyttää 
tarvittaessa apua. Ensiapu on kansalaistaito, jonka jokainen voi oppia. On hyvä muistaa, että kuka 
tahansa voi joutua onnettomuustilanteeseen. Myös lapsi voi joutua antavaksi osapuoleksi, jos 
aikuista kohtaa onnettomuus. Onnettomuudet harvemmin varoittavat itsestään etukäteen. Kun 
ensiavun perustiedot ovat hallussa, on hyvät edellytykset toimia järkevästi ja rauhallisesti – olipa 
tilanne kuinka yllättävä tahansa. Kuten monessa muussakin asiassa: harjoittelu tekee mestarin. 
Tämä pätee erityisesti ensiapuun. 
 
Lasten ja nuorten kanssa on hyvä harjoitella hätätilanteessa toimimista ja hätänumeroon 112 
soittamista, jotta he osaavat toimia mahdollisessa hätätilanteessa. Harjoittelu ei saa synnyttää 
pelkoa lapsessa tai nuoressa, vaan siitä pitää jäädä turvallinen olo. Leikki on lapsen työtä, joten sen 
varjolla on helppo opettaa lapselle tärkeitä asioita. 

Arvioitu kesto 
1-1,5 h 

Tarvikkeet 
- Älypuhelin 
- Kynä ja paperi 
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Hätäilmoituksen tekeminen (Lähde: Suomi.fi) 
HÄTÄNUMERO 112 
Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero: 112. Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina 
kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa 
uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Hätäilmoituksen voi tarvittaessa tehdä 
tekstiviestillä hätänumeroon 112. 
 
HÄDÄN HETKELLÄ TOIMI NÄIN 
Milloin soitat 112? 

- Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle. 
- Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai 

vaarassa. 
 
Milloin et soita 112? 

- kiireettömissä tilanteissa 
- kysely- tai tiedustelutarkoituksessa 
- häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset, liikenneruuhkat 

 
Kun soitat hätänumeroon 112 

- vastaa hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin 
- toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 
- älä lopeta puhelua ennen, kun saat luvan 

 
Muista 

- Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa 
mihin kellonaikaan vain. Älä arkaile soittaa, vaikka et olisi varma tilanteen vakavuudesta. 

- Hätänumeroon 112 voi soittaa myös ulkomaisesta matkapuhelinliittymästä. Tällöinkään et 
tarvitse erillistä suuntanumeroa, näppäile ainoastaan 112. 

- Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta. Kuulet nauhoitteen, 
jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman 
nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä. 

- Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa 
tärkein sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. 

- Hätänumeron väärästä ja ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. 
 
Hätäilmoituksen voi tarvittaessa tehdä tekstiviestillä hätänumeroon 112. Hätätekstiviestin voi 
lähettää vain sellaisesta numerosta, joka on rekisteröity etukäteen suomi.fi-sivustolla. 
Hätätekstiviestien käyttö on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät kuule tai pysty 
tuottamaan puhetta. 
 
VIDEOESIMERKKI HÄTÄNUMEROON SOITTAMISESTA 
Selkokielisellä Youtube-videolla kerrotaan, miten hätänumeroon 112 soitetaan: 
https://youtu.be/FccRq5t6--U. Seuraavalla videolla on esimerkki, kun lapsi soittaa hätänumeroon:  
https://youtu.be/yrk7qHZJZY0. 
 
 

https://youtu.be/FccRq5t6--U
https://youtu.be/yrk7qHZJZY0
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HARJOITUS 
1. Soittakaa kotona kuvitteellinen hätäpuhelu niin, että lapsi toimii soittajana ja aikuinen 

vastaajana hätäkeskuspäivystäjän roolissa.  
 
Toimintaohjeet soittajalle kiireellisessä hätätilanteessa: 

- Soita 112. 
- Kerro ensin mitä on tapahtunut (esim. onnettomuus, sairauskohtaus, tulipalo…). 
- Kerro tapahtumapaikka (kaupunki ja katuosoite. Jos et tiedä osoitetta, voit kertoa myös 

muita tuntomerkkejä, esimerkiksi: ”Olen Espoossa, Haukilahden kirjaston parkkipaikalla.”). 
- Vastaa kysymyksiin, joita sinulle esitetään. 

o Tärkeintä on, että hätätilanteessa soitat hätäpuhelun, vaikka et olisikaan varma 
kaikesta mitä on tapahtunut. 

o Hätäkeskuspäivystäjät osaavat kysyä sinulta kaikki tarvittavat kysymykset. Tällaisia 
kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Onko joku hengenvaarassa? Mikä on 
loukkaantuneiden lukumäärä? Onko uhri tajuissaan? Minkä kokoisessa 
rakennuksessa palaa? 

- Älä katkaise puhelua ennen kuin olet saanut luvan (hätäkeskuspäivystäjällä saattaa olla 
sinulle lisäohjeita tai kysymyksiä). 

 
Toimintaohjeet hätäkeskuspäivystäjälle (kun olet ensin katsonut edellä olevat videoesimerkit ja 
poiminut sieltä keskeiset kohdat päivystäjän roolista): 

- Pyri säilyttämään rauhallinen ja asiallinen rooli koko puhelun ajan. 
- Varmista kysymyksin, että puhelun aikana kaikki tarvittavat tiedot selviävät. 
- Hätäpuhelu 

o Puhelimeen vastataan: ”Hätäkeskus” 
o Tiedot, jotka ainakin tulee selvitä puhelusta: 

 Sijainti: Kaupunki ja osoite tai muu tunnistettavissa oleva paikka 
(tarvittaessa kysy tarkentavia kysymyksiä sijainnista). 

 Mitä on tapahtunut? Kysy tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä (Montako 
loukkaantunutta? Onko tajuissaan? Vastaako puhutteluun? Mihin sattuu? 
Hengittääkö? Näkyykö vammoja? Onko vaaraa, että syntyy lisää vahinkoja 
(auto jäänyt vaarallisesti tielle tms.)? 

o Kerro, että apu on tulossa ja pyydä heiluttamaan kättä ambulanssille, kun näkee 
sen saapuvan ja ohjaamaan avun näin oikeaan paikkaan. 

o Anna lupa sulkea puhelin. 
 

2. Suorittakaa harjoitus niin, että käytte keskustelun oikeassa puhelussa, ettekä näe 
toisianne. Näin kokemuksesta tulee paljon todenmukaisempi. 

3. Kun soittorutiini on hyvä, hätätilanteeseen voi tuoda lisämaustetta keksimällä erilaisia 
hätätilanteita. Alla yksi esimerkki. Minkälaisen tarinan sinä keksisit? 

 
On kaunis kesäpäivä, ja olet ystäväsi kanssa pyöräilemässä. Jyrkässä alamäessä ystäväsi eturengas 
osuu tiessä olevaan kuoppaan ja hän lentää vaarallisen näköisesti ohjaustangon yli. Kiiruhdat 
hänen luokseen ja huomaat hänen valittavan oikeaa olkapäätään, joka näyttää omituisen 
muotoiselta. Kipu on kuulemma kova, eikä hän pysty liikuttamaan kättänsä. Mitä teet!? 
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112 Suomi -mobiilisovellukseen tutustuminen (Lähde: 112.fi) 
Lataa 112 Suomi -sovellus* älypuhelimeesi. Avaa applikaatio ja anna sille tarvittavat luvat, kuten 
paikannustietojen käyttö. On olennaista antaa tarvittavat oikeudet sovellukselle heti sovelluksen 
käyttöönottovaiheessa, jotta siitä on hyötyä onnettomuushetkellä.  
 
*112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin. Jolla- ja 
Windows-puhelimien sovellusversiota ei enää päivitetä. 
 
112 SUOMI -MOBIILISOVELLUS TURVANASI 
Sovelluksen keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu. Soittajan tarkka 
sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. 
 
112 Suomi -sovelluksen palveluihin kuuluvat: 

- soittajan sijaintitiedon välittäminen hätänumeroon 112, Meripelastuksen hälytysnumeroon 
ja Tienkäyttäjän linjalle soitettaessa 

- päivystysnumerot kiireettömään avuntarpeeseen 
- alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet 
- lähimmän sydäniskurin sijaintitieto 
- huviveneilijöille suunnatut toimintakortit hätä- ja ongelmatilanteiden varalle 
- linkki koronavirustaudin oirearvioon Omaolo-verkkopalveluun 

 
VIDEOESIMERKKI 112 

- Katso Youtube-videolta, miten sovellusta käytetään: https://youtu.be/FvxMY_N_g5g 
 
HARJOITUS 
Avaa nyt sovelluksen eri välilehtiä ja katso mitä miltäkin sivulta löytyy. Löydätkö esimerkiksi 
Myrkytystietokeskuksen tai Lasten ja nuorten puhelimen numerot? Entä mistä löydät lähimmän 
sydäniskurin? 
 
Tiesitkö, että vaikka puhelimen näyttö olisi lukossa, sillä voi soittaa hätänumeroon? 
Lukitusnäytöltä numeronäppäinten alta löytyy teksti tai kuvake, josta pääsee soittamaan 
hätänumeroon. Katso, mistä tämä toiminto löytyy. 

Yhteisten pelisääntöjen laatiminen 
Miettikää ja keskustelkaa kotona ja kavereiden kanssa sellaisista onnettomuustilanteista, joita 
saattaisitte kohdata i) kotona, ii) koulussa, iii) harrastuksissa, iv) mökillä, v) automatkalla. 
Kirjoittakaa tämän jälkeen paperille toimintasuunnitelma, kuinka toimisitte eri tilanteissa, kun 
olette yksi tai paikalla on useampia. Tästä on paljon hyötyä, kun pelisäännöt ja toimintamallit ovat 
mahdollisimman selvät jo ennen mahdollista onnettomuutta. 

https://youtu.be/FvxMY_N_g5g
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