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Viranomaisradioverkko VIRVE on turvallisuusviranomaisten viestijärjestelmä, jonka viranomai-
nen arvioi olevan käytössä vielä vuonna 2030. Viranomaisradioverkon avulla yhteiskunnan ja 
kansalaisten turvallisuudesta vastaavat valtion ja kuntien viranomaiset voivat viestiä keske-
nään yhteistoimintatehtävissä ja myös organisaatioidensa sisällä. 
 
Tämä opinnäytetyö selvittää Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelevien näkemyk-
siä liittyen virve-päätelaitteen käyttöön ja heidän virve-päätelaitteen käyttöä viestiessään 
hätäkeskuksen kanssa. Virve-päätelaite tuli Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen käyttöön 
vuonna 2009. Hätäkeskuksen lähettämien tekstiviestien, eli tehtävänantojen määrä Espoon 
sosiaali- ja kriisipäivystykselle on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. 
 
Opinnäytetyön tavoite on selvittää, onko virve-päätelaitteen käytössä kehitettävää liittyen 
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja hätäkeskuksen välisessä viestinnässä. Opinnäytetyön 
tavoite on selvittää mahdollinen epäselvyys tai kehittämistarve edellä mainitussa viestinnässä 
ja ehdottaa ratkaisua mahdolliseen epäselvyyteen. 
 
Sosiaalitoimen virve-päätelaitteen käyttöön liittyviä opinnäytetöitä normaalioloissa ei juuri 
ole tehty. Tämä opinnäytetyö pyrkii täyttämään tätä puutetta. 
 
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöiden mielipiteet ja toimintatavat liittyen virve-
päätelaitteeseen selvitettiin opinnäytetyöhön sisältyvällä kyselylomakkeella. Työntekijä-
kyselyyn vastanneista 37,5 % ei tiennyt, että työnantajan tekemä ohjeistus kehottaa työnteki-
jää ensisijaisesti olemaan yhteydessä hätäkeskukseen virve-päätelaitteella. Virve-päätelaite 
on viranomaisen ensisijainen yhteydenottotapa hätäkeskukseen. Virve-päätelaitteen käyttöön 
liittyvä perusteiden hallinta on edellytys tehokkaalle virve-päätelaitteen käytölle. Opinnäyte-
työssä käytetyllä kyselyllä selvitettiin, miten Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työryhmä 
on sisäistänyt virve-päätelaitteen perusteita. 
 
Jatkotutkimus voisi olla seurantatutkimus, jossa tiedustellaan samoja asioita Espoon sosiaali- 
ja kriisipäivystyksen työryhmältä, esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden päästä. Seurantatut-
kimuksessa voisi käyttää tässä opinnäytetyössä tehtyä kyselylomaketta. 
Jatkotutkimus voisi myös selvittää, käyttääkö Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys yksilöpuhelua 
hyödykseen ja olisiko siitä yksikölle lisäarvoa tilanteissa, jotka vaativat erityistä tietosuojaa. 
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Authority radio network VIRVE is designed for officials use. Officials estimate, that authority 
radio network VIRVE is still in use in year 2030. Due to authority radio network VIRVE, public 
officials are able to communicate in a secure network with each other and within their own 
unit. 
 
This thesis finds out what employees at Espoo Social and Crisis Emergency Services think 
about Virve radio and how the workers manage the Virve radio when they are in contact with 
public-safety answering point (PSAP). Virve radio was introduced to Espoo Social and Crisis 
Emergency Services in year 2009. The amount of textmessages that PSAP has sent to Espoo 
Social and Crisis Emergency Services using Virve radio, has increased rapidly during the recent 
years. 
 
The aim of this thesis is to find out if Espoo Social and Crisis Emergency Services can improve 
its use of Virve radio when the unit is co-operating with PSAP. 
 
There are not to be found many, if any theseses done dealing with Virve radio in the every 
day work in the social fields. This thesis is trying to fill that gap. 
 
A questionnaire was used to find out the opinions of the employees working at Espoo Social 
and Crisis Emergency Services regarding Virve radio and how the employees used the radio in 
different situations. Of those who answered the questionnaire, 37,5 % did not know that they 
should primarily use Virve radio when contacting PSAP. 
 
The next study could be a follow-up study, investigating if the employees have a more unified 
understanding concerning the instructions regarding the use of Virve radio. The follow-up 
study could be performed for example within six to twelve months. The follow-up study could 
use the same questionnaire which was used in this thesis. In the future, one could study if 
Espoo Social and Crisis Emergency Services uses individual calls with Virve radio and if that 
function could be beneficial for the unit in situations which require special confidentiality. 
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1 Johdanto

 

Viranomaisradioverkko VIRVE on viranomaisten viestijärjestelmä, jota muun muassa hätäkes-

kus ja poliisi käyttävät. Viranomaisradioverkon avulla yhteiskunnan ja kansalaisten turvalli-

suudesta vastaavat valtion ja kuntien viranomaiset voivat viestiä sujuvasti keskenään yhteis-

toimintatehtävissä ja myös organisaatioidensa sisällä. ”Sosiaali- ja terveysministeriö määrit-

tää SosTer-VIRVEn käytön periaatteet ja antaa ohjeita verkon käyttöön.” Kesäkuussa 2014 

arvioitiin että SosTer-VIRVE-päätelaitteita oli noin 5100. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää onko tarvetta selkeyttää ja parantaa Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksen ja hätäkeskuksen välistä viestintää liittyen virve-päätelaitteen käyttöön. 

Opinnäytetyössä on lisäksi tarkoitus selvittää Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työnteki-

jöiden näkemyksiä siitä miten he suhtautuvat virve-päätelaitteen käyttöön kun ovat virve-

päätelaitteen välityksellä yhteydessä hätäkeskukseen. Opinnäytetyöhön sisältyvällä työnteki-

jäkyselyllä selvitetään miten työntekijä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä toimii työteh-

tävissä, joissa hänen tulee olla yhteydessä hätäkeskukseen vastaanotettuaan hätäkeskukselta 

tekstiviestin virve-päätelaitteen kautta. Työntekijöiden mielipiteet ja toimintatavat selvite-

tään kyselylomakkeella. Opinnäytetyössä käsitellään eri viestintävälineiden (virve-

päätelaitteen, kännykän, lankapuhelimen) käyttöä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja 

hätäkeskuksen välisessä viestinnässä sekä miten Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen tulee 

ohjeistaa työntekijöitä viestintävälineiden käytössä. 

 

Opinnäytetyön viitekehys nojaa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöilleen teke-

mään ohjeistukseen ja ohjeistuksen mahdolliseen päivittämis- tai kehittämistarpeeseen. Oh-

jeistus on laadittu hätäkeskuksen ja Espoon sosiaali-ja kriisipäivystyksen yhteistyössä ja liittyy 

virve-päätelaitteen käyttöön. 

 

Opinnäytetyössä selvitetään yksikölle tehtävällä kyselyllä esiintyykö Espoon sosiaali- ja kriisi-

päivystyksen työryhmällä epäselvyyttä työtehtävässä, jossa työntekijä tarkentaa tai tarvitsee 

tarkennusta tekstiviestiin, jonka hätäkeskus on lähettänyt virve-päätelaitteeseen. Mikäli työ-

ryhmässä esiintyy epäselvyyttä työtehtävässä, jossa työntekijä tarkentaa tai tarvitsee tarken-

nusta tekstiviestiin, jonka hätäkeskus on lähettänyt virve-päätelaitteeseen, on opinnäytetyön 

tavoite selvittää syy epäselvyyteen ja ehdottaa korjaustoimenpiteitä. Opinnäytetyön tavoite 

on selvittää onko nykyinen ohjeistus riittävä liittyen työtehtävään, jossa Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksessä työskentelevä tarkentaa tai tarvitsee tarkennusta tekstiviestiin, jonka hä-

täkeskus on lähettänyt virve-päätelaitteeseen. 

 

Olin yhteydessä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen aiheella virve-päätelaite ja sen käyttö 

hätäkeskuksen välillä. Yksikön esimies ilmoitti että aihe on tärkeä ja on tarve selvittää koke-



 7 

vatko työntekijät nykyisen ohjeistuksen virve-päätelaitteeseen liittyen riittäväksi viestiessään 

hätäkeskuksen kanssa. Lisäksi olin yhteydessä HYKS sosiaali- ja terveystoimen virve-päällikkö 

Tomi Pekkoseen joka koki tarpeelliseksi, että teen opinnäytetyön sosiaalitoimen virve-

päätelaitteen käytöstä, koska kyseiseen toimialaan liittyviä opinnäytetöitä virve-

päätelaitteen käyttöön on tehty niin vähän. 

 

Olen itse työskennellyt Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ja tuolloin tutustuin virve-

päätelaitteeseen käytännön työssä. Valitsin opinnäytetyöksi virve-päätelaitteeseen liittyvän 

aiheen, sillä virve-päätelaite on keskeinen työväline viranomaisyhteistyössä ja yhteistyötä 

koskevan ohjeistuksen tulee tukea tehokasta yhteistoimintaa. Opinnäytetyössä kietoutuu yh-

teen mielenkiintoisia aihepiirejä, kuten viranomaisyhteistyö sekä työntekijän ohjeistaminen, 

joka liittyy johtamiseen. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni tapasin Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöitä, jotka 

kertoivat että Espoon kaupunki on määrännyt psykososiaalisen tuen järjestämisen niin nor-

maalioloissa kuten myös suuronnettomuustilanteissa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle. 

Työntekijät kertoivat hätäkeskuksen toivovan, että yksikkö käyttää virve-päätelaitetta myös 

silloin kun Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys toivoo tarkennusta virve-päätelaitteeseen saa-

tuun viestiin jonka hätäkeskus on lähettänyt yksikölle. (Hyytiä-Hallenberg & Posio 2013.) Hä-

täkeskuslaitoksen toive on, että virve-päätelaite on viranomaisen ensisijainen yhteydenotto-

tapa hätäkeskukseen (Laukkanen, sähköposti 8.5.2014). 

 

Sisäasiainministeriö teki vuonna 2009 päätöksen uudistaa hätäkeskustoimintaa vuoteen 2015 

mennessä tehtyjen strategisten linjausten mukaisesti. ”Suomalaisen hätäkeskustoiminnan 

strategiset suuntaviivat on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Niiden keskeisenä 

periaatteena on, että ne ilmentävät koko auttamisen ketjun viranomaisten yhteistä tahtoa. 

Niihin sitoutumalla jokainen viranomainen tukee osaltaan uudistuksen onnistumista sekä uu-

distaa samalla omaa toimintaansa samassa aikataulussa. Tässä suhteessa uudistus on kaikkien 

hätäkeskustoimintaan osallistuvien yhteinen tahdonilmaisu.” (Hätäkeskuslaitos, 2014b.) Opin-

näytetyön tarkoitus on linjassa hätäkeskusuudistuksen kanssa ja tällöin ohjeistuksen toimi-

vuutta on aika ajoin syytä seurata. 

 

Opinnäytetyötä viranomaisradiopuhelimen käytöstä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei 

ole aiemmin tehty (Hyytiä-Hallenberg, sähköposti 25.3.2014). 

 

2 Viranomaisradioverkko VIRVE 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon viestiliiken-

neohjeessa sivulla 3 määritellyt että ”viranomaisradioverkko VIRVE on turvallisuusviranomais-
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ten käyttöön tarkoitettu viestijärjestelmä”. ”Viranomaisradioverkko perustuu TETRA-

standardiin, jonka Euroopan telestandardi-instituutti on vahvistanut ainoana virallisena viran-

omaiskäyttöön tarkoitettuna teknologiana” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003a, 9). 

 

Viranomaisradioverkko VIRVE rakennettiin turvallisuusviranomaisten käyttöön vuosina 1995-

2003. VIRVE korvasi viranomaisten käytössä olleet vanhat radiopuhelinjärjestelmät. VIRVE 

sallii viranomaisten oman suljetun ja turvallisen käytön mutta myös tarvittaessa yhteistyön 

edellyttämän ryhmäkohtaisen ja laajemman yhteiskäytön. (Liikenne – ja viestintäministeriö 

2005, 4.) Suurempien onnettomuuksien satuttua kaupalliset matkapuhelin- ja muut televies-

tintäverkot ovat useimmiten lamaantuneet osin tai jopa kokonaan. Analogiset viranomaiskäy-

tössä olleet erillisverkotkaan eivät yleensä pystyneet välittämään kaikkea liikennettä jonka 

lisäksi ne eivät olleet yhteensopivia keskenään. (Heikkonen, Pesonen & Saaristo 2005, 2.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä 2003b:14 sivulla 13 todetaan että viranomaisver-

kon uudistamistarve ja Schengen-sopimus loivat tarpeen TETRA-standardille. Edellä mainitus-

sa selvityksessä todetaan että Schengen-sopimuksella allekirjoittajamaat ovat hyväksyneet 

että viranomaisten on pystyttävä kommunikoimaan keskenään riippumatta siitä, missä he kul-

loinkin ovat. 

 

”Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää viranomaisradioverkon käyttöön liittyvät toiminnalli-

set periaatteet ja tavoitteet, antaa viranomaisradioverkon käyttöön liittyviä ohjeita ja edis-

tää viranomaisradioverkon tehokasta käyttöä” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003a, 11). VIR-

VE Sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkkoon oikeutettuja käyttäjiä ovat muun mu-

assa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kunnissa. Jokaisen sosiaali- ja terveystoimen viran-

omaisradioverkon käyttäjäorganisaatioon kuuluvan tulee noudattaa Sosiaali- ja terveysminis-

teriön laatimaa sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon viestiliikenneohjetta. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2004, 3.) 

 

Viranomaisradioverkkoa kohennetaan vuosina 2014-2018 toteutettavalla investointiohjelmal-

la, jonka tehtävä on parantaa VIRVEn peittoa ja taata verkon mahdollisimman hyvä toimivuus. 

Investointiohjelman tavoitteena on varmistaa, että tetra-teknologiaan perustuva VIRVE-

verkko on toiminnassa vuoteen 2030 asti. (Härkönen 2014.) 

 

3 Virve-päätelaite 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon viestiliiken-

neohjeessa sivulla 3 todetaan että jokainen sosiaali- ja terveysministeriön virve-päätelaite on 

suunniteltu käyttäjänsä ja tehtävän edellyttämin toiminnoin. 
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”Onnistunut radioviestintä vaatii tietoa, taitoa ja harjoittelua” (Sisäasiainministeriö 2011, 

23). Tomi Pekkonen HUS:sta toteaa VIRVE-lehdessä että virve-päätelaitteen jokapäiväisen 

käytön lisääminen on parasta varautumista kriisitilanteisiin (Suomen Erillisverkot Oy:n sidos-

ryhmälehti 2014, 15). 

 

Seuraavassa käsittelen lyhyesti opinnäytetyön kannalta olennaiset virve-päätelaitetoiminnot. 

 

3.1 Tekstiviesti 

 

Virve-päätelaitteille lähetettävien tekstiviestien enimmäispituus riippuu laitemerkistä ja lait-

teen mallista. Minimissään virve-päätelaite voi lähettää ja vastaanottaa 120 merkkiä pitkiä 

viestejä ja enimmillään viestit voivat olla 399 merkkiä. (Sisäasiainministeriö 2011, 7.) 

Tekstiviestillä voi välittää tietoa, jota ei saa kuulla tai ymmärtää väärin kuten esimerkiksi 

osoitetieto (Heikkonen ym. 2005, 17). 

 

3.2 Tilatieto 

 

Järjestelmässä on muun muassa esiohjelmoituja tilatietoja, joiden käytöllä voidaan vähentää 

puheviestinnän tarvetta (Sisäasiainministeriö 2011, 6). Sosiaali- ja terveystoimen viranomais-

radioverkon viestiliikenneohjeessa sivulla 4 todetaan että tilatietojen käyttö vähentää puhe-

liikenteen tarvetta ja vähentää sen myötä viranomaisverkon kuormitusta (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2004, 4; Sosiaali- ja terveysministeriö 2003a, 17). 

Seuraavassa esimerkkejä pelastustoimen käyttämistä ajoneuvojen tilatiedoista: MATKALLA, 

KOHTEESSA, VAPAA/RADIOKUUNTELU, ASEMAPAIKALLA, EI HÄLYTETTÄVISSÄ, TEHTÄVÄ VAS-

TAANOTETTU (Sisäasiainministeriö 2011, 28). 

 

3.3 Ryhmäpuhelu 

 

Virve-päätelaitteen käyttäjä valitsee haluamansa puheryhmän ja aloittaa ryhmäpuhelun pai-

namalla tangenttia. Käyttäjä luovuttaa puheenvuoron toiselle ryhmän jäsenelle vapauttamalla 

tangentin. Puheryhmän sisällä kaikki kuulevat puhujaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 

4.) Puheryhmä on TETRA-verkossa tarkkaan määritelty joukko käyttäjiä, jotka voivat puhua 

keskenään ryhmässä (Heikkonen ym. 2005, 17). Ryhmäpuhelussa niin sanottu päälle puhumi-

nen ei ole mahdollista sillä ryhmäpuhelussa käytetään vuoroittaista liikennettä (Sisäasiainmi-

nisteriö 2011, 5). Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 julkaisemassaan sosiaali- ja ter-

veystoimen viranomaisradioverkon viestiliikenneohjeessa todetaan sivulla 4 että sosiaali- ja 

terveystoimen ensisijainen viestintämuoto on ryhmäpuhelu. 

Sosiaali- ja terveystoimen läänin VIRVE aluepääkäyttäjä sopii tarvittavien puheryhmien käy-

töstä Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE viestiliikenteessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 
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3). ”Puheryhmät on määritelty eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti” (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2004, 3-4). ”Hätäkeskusten päivystämien puheryhmien ryhmäliikenne tallennetaan 

hätäkeskuksissa” (Sisäasiainministeriö 2011, 9). 

 

3.4 Yksilöpuhelu 

 

Virve-päätelaitteella voi viestiä toisen virve-päätelaitekäyttäjän tai yleisessä televerkossa 

olevan käyttäjän kanssa. Virve-päätelaite on siis sekä viranomaisradio että matkapuhelin. Vir-

ve-päätelaitteella voi tehdä kolme erilaista yksilöpuhelua: tavallisen yksilöpuhelun, pikapuhe-

lun ja puhelun VIRVE-verkon ulkopuolelle. (Heikkonen ym. 2005, 42.) 

 

”Yksittäiselle TETRA-verkon käyttäjälle voi soittaa kahdella eri tavalla. Numeron voi valita 

näppäilemällä tai puhelimen numeroluettelosta ja painaa vihreää puhelunäppäintä. Vastaan-

ottajan puhelin hälyttää, jolloin hän voi vastata painamalla vihreää näppäintä, samaan ta-

paan kuin GSM-puhelussa. Toinen vaihtoehto on pikapuhelu: numero valitaan ja sen jälkeen 

painetaan tangenttia. Soittaja voi aloittaa puhumisen heti tangenttia painettuaan. Pikapuhelu 

on vuorosuuntainen, eli yksi puhuu kerrallaan.” (Heikkonen ym. 2005, 18.) 

 

Viestiliikenteessä tulee käyttää yksilöpuhelua, jos vaaditaan erityistä tietosuojaa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003a, 9). 

 

4 Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys sijaitsee Jorvin sairaalassa Espoossa. Espoon sosiaali- ja krii-

sipäivystys muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2015 aikana, edelleen niin että yksikön toimitilat 

ovat Jorvin sairaalassa (Salomaa, 2013). 

 

Kunnat vastaavat siitä että heillä on toimiva sosiaali- ja kriisipäivystys (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2005). ”Sosiaalipäivystys perustuu perustuslain säädökseen välittömästä toimeentu-

losta ja huolenpidosta. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen 

tarve on arvioitava viipymättä. Lastensuojelulaki edellyttää valmiutta kiireelliseen sijoituk-

seen. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kuntia sosiaalipäivystystoiminnan järjestämisessä ja 

kehittämisessä sekä sosiaalitoimen valmiussuunnittelussa”. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013.) 

 

Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Hyttinen kertoi että ensimmäinen virve-

päätelaite tuli sosiaalialalle Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän käyt-

töön. Hyttinen kertoi että Sosiaali- ja terveysministeriö edellytti että Espoon sosiaali- ja krii-

sipäivystys ottaa virve-päätelaitteen käyttöön. (Hyttinen, 2.4.2014.) 
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4.1 Työtehtävät 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa sosiaali- ja kriisipäivystyksen tarjoamisesta Espoon ja 

Kauniaisten alueella sekä lastensuojelupäivystyksestä Kirkkonummella virka-ajan ulkopuolella. 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen päivystykselliseen sosiaalityöhön kuuluvat lastensuojelu, 

vanhusten ja vammaisten sosiaalityö, asunnottomien sosiaalityö, maahanmuuttajien sosiaali-

työ, aikuissosiaalityö, päihteidenkäyttöön liittyvä sosiaalityö ja onnettomuustilanteisiin liitty-

vä sosiaalityö. 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa päivystyksellisen kriisiavun antamisesta erityisesti 

traumaattisten kriisien uhreille sekä äkillisissä perhe- ja parisuhdekriiseissä. Yksikkö on jatku-

vassa valmiudessa suuronnettomuuksien varalta, jolloin sen tehtävä on käynnistää ja organi-

soida psykososiaalinen tuki. (Espoon kaupunki 2011.) 

 

4.2 Työryhmä 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys on virka-ajan ulkopuolella toimivaltainen sosiaaliviranomai-

nen. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilökunta koostuu sosiaalityöntekijöistä sekä 

psykiatrisista sairaanhoitajista. Yksikkö päivystää ympäri vuorokauden joten työryhmä tekee 

kolmivuorotyötä. (Espoon kaupunki 2011.) 

 

5 Hätäkeskuslaitos ja hätäkeskusuudistus 

 

Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen virasto johon hätäkeskukset 

kuuluvat. Hätäkeskuslaitosta tulosohjaa sisäasiainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysminis-

teriön kanssa. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on ottaa vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja 

terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muiden ihmisten, ympäristön ja omai-

suuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen auttaville eri viranomai-

sille ja yhteistyökumppaneille. (Hätäkeskuslaitos 2014a.) 

 

VIRVE-UUTISET julkaisussa 2/2010 todettiin että hätäkeskusuudistus vaikuttaa laajasti koko 

viranomaiskenttään. Edellytyksenä hätäkeskusuudistukselle on viranomaisten yhteinen tahto-

tila kehittää toimintaansa. Suuri ero aiempaan hätäkeskusuudistukseen on se, että nyt uudis-

tus tehdään laajassa yhteistyössä 112-toiminnassa olevien viranomaisten kanssa. Hätäkeskus-

toiminnan kehittämisessä on kyse viranomaistoiminnan prosesseista joilla voidaan kehittää 

koko auttamisen ketjua. (Jäppinen 2010, 12-13.) 

 

Meneillään oleva hätäkeskusuudistus alkoi vuonna 2010 ja kestää vuoteen 2014 asti. Tällöin 

Suomessa toimii kuusi hätäkeskusta uudistusta edeltäneen 15 keskuksen sijaan. (Hätäkeskus-
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laitos, 2014b.) Sisäministeriön mediatiedotteessa 11.6.2013 todetaan että hätäkeskusten yh-

distäminen jatkuu suunnitellusti vuoden 2014 loppuun asti. Hätäkeskusuudistuksen yhteydessä 

rakennetaan valtakunnallinen tietojärjestelmä jonka avulla hätäkeskukset verkotetaan toi-

siinsa. (Sisäministeriö 2013.) Sisäasiainministeriön tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas totesi 

VIRVE-UUTISET 2/2010 julkaisussa sivulla 12 että Hätäkeskuslaitoksen yhtenäistäessä toimin-

tatapojaan ja rakenteitaan valtakunnallisesti, pakottaa se samalla viranomaiset yhdessä miet-

timään koko auttamisen ketjun toimintamalleja. Samassa julkaisussa sivulla 13 Tulokas tote-

aa, että VIRVE on jatkossakin se tiedonvälityskanava, jonka varaan hätäkeskustoiminta raken-

netaan. 

 

6 Ohjeistus 

 

Opinnäytetyö tarkastelee Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja Keravan hätäkeskuksen yh-

dessä laatimaa ohjeistusta virve-päätelaitteen käytölle yksiköiden kommunikoidessa keske-

nään. 

 

Viranomaisradiopuhelimen käyttäjäkunnan tarvekysely vuodelta 2005 osoitti että viranomais-

viestintään kehittyvän viranomaisradioverkon realistinen käyttäjämäärätavoite olisi arviolta 

35 000 päätelaitetta (Heikkonen, Pesonen & Saaristo 2005, XV). Kesäkuussa 2014 arvioitiin 

että SosTer-VIRVE-päätelaitteita oli noin 5100 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Kun virve-

päätelaite käyttäjiä on näin paljon, tulee olla yhdessä sovitut toimintaohjeet jotta viestintä 

on tehokasta. 

 

Viranomaisen ensisijainen yhteydenottotapa hätäkeskukseen on virve-päätelaite. Jos asia on 

pitkän selvityksen vaativa tai erityisen arkaluontoinen suositellaan puhelimen käyttöä. 

Hätäkeskus käyttää virve-päätelaitetta tehtävän annossa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksel-

le. (Laukkanen, sähköposti 8.5.2014.) 

 

Hätäkeskus ja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys ovat sopineet että hätäkeskus lähettää tehtä-

vän annot Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle virve-päätelaitteeseen tekstiviestin muodos-

sa. Hätäkeskus ja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys ovat yhdessä sopineet mitä tilatietoja Es-

poon sosiaali- ja kriisipäivystys käyttää kun yksikkö on vastaanottanut hätäkeskuksen lähettä-

män tekstiviestin virve-päätelaitteeseen. Opinnäytetyössä ei käsitellä mitä tilatietoja Espoon 

sosiaali- ja kriisipäivystys käyttää kommunikoidessaan hätäkeskuksen kanssa. Syy miksi viran-

omaisviestinnän ohjetta ei tuoda julki opinnäytetyössä on että kyseessä on viranomaisasia 

eikä sen julkituominen palvele opinnäytetyön tarkoitusta. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys 

käyttää sovittua puheryhmää ollessaan puheyhteydessä hätäkeskukseen. 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöille lähetetyn kyselylomakkeen tarkoitus oli 

selvittää, miten virve-päätelaiteohjeistus yksikön ja hätäkeskuksen välillä on otettu käyttöön. 
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7 Tutkimuksia virve-päätelaitteen käytöstä sekä ohjeistuksesta yleensä 

 

Opinnäytetyötä ei aiemmin ole tehty liittyen Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen virve-

päätelaitteen käyttöön (Hyytiä-Hallenberg, sähköposti 25.3.2014). Opinnäytetöitä virve-

päätelaitteen käyttöön sosiaalitoimessa on tehty todella vähän. Edellä mainittua väittämääni 

vahvisti suorittamani kirjallisuushaku, kuten myös HYKS erva-alueen VIRVE päällikkö Tomi 

Pekkonen joka puhelinkeskustelussamme 23.5.2014 totesi että opinnäytetyö juuri sosiaalitoi-

men virve-päätelaitteen käyttöön on tarpeellista. 

 

Hain aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä Theseus.fi ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta 

hakusanoilla: virve-päätelaite, sosiaalipäivystys+viranomaisradioverkko, kriisipäivys-

tys+viranomaisradioverkko sekä viranomaisradiopuhelin. Kirjallisuushakuun valikoitujen opin-

näytetöiden keskeisinä käsitteinä on virve-päätelaite, ja/tai työ sosiaali- ja terveysalalla pois 

lukien suuronnettomuustilanteet. Opinnäytetyö käsittelee virve-päätelaitteen arkikäyttöä 

poissulkien erikoistilanteet. Suoritin kirjallisuushaun 20.7.2014. Hakusanalla virve-päätelaite 

löytyi 14 opinnäytetyötä. 

 

Juha Alanderin vuonna 2014 valmistunut opinnäytetyö Pelastustoimen henkilöhakujärjestelmä 

selvitti eri hälytysteknologioiden käyttöä 22 aluepelastuslaitoksessa. Opinnäytetyön tulos 

osoitti että hälytysteknologian käyttö aluepelastuslaitoksissa on kirjavaa ja että häiriöitä on 

ilmennyt toimipisteissä jotka eivät tukeudu muuhun hälytysteknologiaan kuin GSM-verkko. 

Aluepelastuslaitoksilla ei ole määräystä, jonka mukaan heidän tulee hoitaa henkilöhakujärjes-

telmä, mikä osaltaan mahdollistaa kirjavat toimintatavat, jotka pahimmillaan voivat vaaran-

taa tehokkaan pelastustoimen. 

 

Marko Honkanen ja Jari Ruokolainen tekivät opinnäytetyön vuonna 2013 otsikolla Virve-

päätelaite sairaanhoitajan viestinnän välineenä-Virve-päätelaitteen käyttöopas Karelia am-

mattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille. Opinnäytetyö tuotti käyttöoppaan koulun ter-

veydenalan opiskelijoille. Opinnäytetyössä todetaan että virve-päätelaitteen perusteiden hal-

linta on edellytys laadukkaalle virve-päätelaiteviestinnälle. Käyttöoppaalla opiskelijat halusi-

vat tarjota lisämateriaalia terveydenalan opiskelijoille, koska opiskelijat olivat todenneet et-

tä pelkkä harjoittelu simulaatio-ohjelmalla ei anna riittäviä edellytyksiä hyvään virve-

päätelaite hallintaan. 

 

Laura Sillanpään ja Henna Erkkilän opinnäytetyössä vuodelta 2013:Viestintä VIRVE-

viranomaisradioverkossa ja sen kehittämien: Kirjallisuuskatsaus, tuotti muun muassa sen tu-

loksen että virve-päätelaitetta tulisi käyttää enemmän arkikäytössä niin että työvälineestä on 

hyötyä myös erityistilanteissa kun virve-päätelaitteen käyttö on rutinoidumpaa. 
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Erkkilän ja Sillanpään opinnäytetyö pohjautuu 14 alkuperäistutkimuksen sisältöanalyysiin. 

Tutkimukset käsittelivät pelastus, poliisi sekä sosiaali- ja terveystoimen virve-päätelaitteen 

käyttöä. Valikoidusta 14:sta tutkimuksesta ainoastaan yksi koski sosiaalialan työtä ja sekin oli 

artikkeli yksittäisen sosiaalityöntekijän käyttökokemuksista virve-päätelaitteesta sosiaali-

päivystyksen työvälineenä. 

 

Opinnäytetyö tuotti kuusi alaluokkaa joista alaluokka ”Virve-päätelaitteen käyttö vaatii kehi-

tystä” tuotti eniten kehityskohteita. Kyseinen alaluokka tuotti seuraavat kehityskohteet: käy-

tön vaikeus, käyttämättömyys arkena, liian vähäinen käyttö, käytön arastelu sekä käytöstä 

johtuvat tietosuojaongelmat. 

 

Rune Nordlingin ja Aki Pollarin opinnäytetyö vuodelta 2012 käsittelee päivystysalueen Virve-

vastaavien näkemyksiä virve-päätelaitteen käytöstä. Opinnäytetyön tavoite oli kehittää sai-

raanhoitajien ja sairaanhoidon opiskelijoiden virve-päätelaite koulutusta virve-vastaavien nä-

kemysten perusteella. Opinnäytetyö osoitti että virve-päätelaitetta ei käytetty mikä johti sii-

hen että varmuutta päivittäiseen käyttöön ei muodostunut. Kyseiset sairaalat organisaatioina 

eivät osanneet käyttää työvälinettä hyödykseen muun muassa johtuen siitä että rakenteet 

virve-päätelaitteen käytölle puuttuivat. 

 

Opinnäytetyö ”Virve-päätelaitteen käytön osaamisen kehittyminen simulaatio-opetuksen avul-

la” valmistui vuonna 2011. Opinnäytetyö osoitti että simulaatio-ohjelma on tehokas tapa tu-

tustua virve-päätelaitteeseen teoria tiedon ohella. Opinnäytetyössä todettiin että virve-

päätelaitteen harjoittelu on tehokkainta käytännön työssä. 

 

Theseus julkaisuarkistosta löytyi 7 opinnäytetyötä haulla sosiaalipäivys-

tys+viranomaisradioverkko. Opinnäytetyö ”Sosionomiopiskelijoiden Virve-koulutuksen kehit-

täminen” valmistui vuonna 2012. Opinnäytetyössä todetaan että virve-koulutus on pakollista 

ainoastaan hoitotyön opinnoissa kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä eli sosionomiopiskeli-

joille ei vielä 2012 järjestetty virve-päätelaite koulutusta. Opinnäytetyössä todettaan että 

virve-päätelaitteen käyttökokemus olisi eduksi sosionomiopiskelijalle sillä virve-päätelaitteen 

käyttö lisääntyy sosiaalialalla. 

 

Theseus julkaisuarkistosta ei löytynyt yhtään opinnäytetyötä hakusanoilla kriisipäivys-

tys+viranomaisradioverkko. Hakusanalla viranomaisradiopuhelin löytyi 3 opinnäytetyötä jotka 

eivät täytä kirjallisuuskatsauksen hakukriteerejä. 

 

Löysin ainoastaan yhden ammattikorkeakoulussa suoritetun opinnäytetyön joka käsittelee so-

siaalialaa ja virve-päätelaitteen käyttöä, tarkemmin määriteltynä sosionomiopiskelijoiden 

virve-koulutuksen kehittämistä. 
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Yhteenveto kirjallisuushausta on, että edellytys laadukkaalle virve-päätelaite viestinnälle on 

yhteisesti sovitut toimintaohjeet sekä se että, virve-päätelaitteen käyttäjä hallitsee laitteen 

perusteet. Jotta virve-päätelaitetta pystyy käyttämään hyvin erityistilanteissa, edellytyksenä 

on että virve-päätelaitetta käytetään aktiivisesti arkikäytössä. Mitä tulee sosiaali- ja terveys-

alan virve-päätelaitteen koulutukseen niin vielä 2012 virve-päätelaitteen koulutusta tarjottiin 

ainoastaan hoitotyön opinnoissa kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä. 

 

8 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelevien 

näkemyksiä ja virve-päätelaitteen käyttöä viestiessään hätäkeskuksen kanssa. Hätäkeskuksen 

lähettämien tekstiviestien määrä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle ajanjaksolla 1.5.2009-

31.12.2014 löytyy Taulukko-otsikon alta. 

 

Opinnäytetyö pyrkii selvittämään kokevatko Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät 

virve-päätelaitteen käytössä epäselvyyttä kommunikoidessaan hätäkeskuksen kanssa. Opin-

näytetyön tavoite on selvittää onko virve-päätelaitteen käytössä kehitettävää liittyen Espoon 

sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja hätäkeskuksen väliseen viestintään. Opinnäytetyön tavoite on 

selvittää mahdollinen epäselvyys edellä mainitussa viestinnässä ja ehdottaa mahdolliseen 

epäselvyyteen ratkaisua. 

 

Kriisityön päivillä 5.6.2014 Johtava työterveyshoitaja HUS-Työterveydestä totesi esi-

tyksessään että koulutus, johtaminen, perustyön hallinta sekä selkeät toimintatavat ovat 

muun muassa kuormitukselta suojaavia tekijöitä (Virolainen 2014, 6). Espoon sosiaali- ja krii-

sipäivystyksessä tehdään vaativaa ja arvokasta työtä. Haluan omalta osaltani olla tukemassa 

kyseisen työyhteisön toimivuutta tutkimalla ohjeistuksen toimivuutta. Espoon sosiaali- ja krii-

sipäivystyksen tavoite on pysyä mukana hätäkeskusuudistuksen vauhdissa ja samalla kehittää 

yksikön omaa toimintaa (Hätäkeskuslaitos, 2014b). 

 

9 Opinnäytetyön vaiheet ja tutkimusmenetelmä 

 

9.1 Opinnäytetyön vaiheet 

 

Toimin puolen vuoden ajan Laurea Otaniemen virve-kouluttajan assistenttina. Kyseisessä teh-

tävässä pääsin tutustumaan niin virve-päätelaitteen käyttöön kuin simulaatio-ohjelmaan jota 

käytetään Laurea Otaniemessä osana VIRVE-koulutusta. 

Virve-päätelaitteen käyttökokemusta minulla oli työskenneltyäni vuoden Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksessä. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimies kiinnostui siitä, että tekisin 

opinnäytetyön liittyen yksikön virve-päätelaitteen käyttöön. 
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Päätimme että opinnäytetyöni koskee Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja hätäkeskuksen 

välistä virve-päätelaite viestintää normaalioloissa. Laadimme opinnäytetyösopimuksen, jonka 

jälkeen anoin Espoon kaupungilta tutkimuslupaa opinnäytetyön toteuttamiselle. Saatuani lu-

van Espoon kaupungilta edetä opinnäytetyön toteuttamisessa lähetin kyselylomakkeen (Liite 

2) sähköpostitse kaikille jotka tekivät työvuoroja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä kysei-

senä aikana. Vastausaikaa kyselyyn vastaamiselle annettiin kolme viikkoa (27.10-16.11.2014). 

Esitin opinnäytetyön tulokset Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työryhmälle helmikuussa 

2015. 

 

Opinnäytetyö on sisältänyt tapaamisia niin Espoon, Helsingin kuin Vantaan sosiaali- ja kriisi-

päivystyksissä. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys on esittänyt tarpeen, johon opinnäytetyö 

pyrkii vastaamaan. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys on myös tarjonnut tarvittavat tiedot 

mahdollistaen opinnäytetyön toteutumisen. 

 

Tapaamiset Helsingin ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksissä olivat haastatteluita, joissa 

keskusteltiin ennalta sovituista aihe-alueista. Haastatteluiden tavoite oli tiedustella onko yk-

siköillä käytössään rakenteita tai käytäntöjä liittyen virve-päätelaitteeseen, joista Espoon 

sosiaali- ja kriisipäivystys saattaisi hyötyä. Haastattelun runko löytyy liitteestä 3. 

 

Opinnäytetyössä tein poimintoja haastatteluista, välittäen saamani tiedot Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystykselle. Haastattelussa käsiteltiin kolmea aihe-aluetta: virve-päätelaitteen pereh-

dytys, vastaavan kriisityöntekijän työtehtävät sekä yksikön johdon ajatuksia virve-

päätelaitteeseen liittyen. Espoon, Vantaan sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystykset teke-

vät samaa työtä, mutta toiminnan rakenteissa on eroavuuksia. Perusteluni haastatteluille oli 

saada palautetta Helsingin sekä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksiltä ja mahdollisuuksien 

mukaan jakaa heidän toimivia rakenteitaan Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle. Haastatte-

lut kestivät 60 minuuttia ja toteutuivat niin yksilö- kuin parihaastatteluina. Opinnäytetyö on 

sisältänyt aiheeseen liittyvien opinnäytetöiden lukemista. Apua ja neuvoja olen saanut niin 

Suomen Erillisverkot Oy:n kuin hätäkeskuksen työntekijöiltä. 

 

9.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyössä käytetyssä kyselylomakkeessa on yhdistetty sekä kvantitatiivisen että kvali-

tatiivisen tutkimuksen elementtejä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoite on ymmärtää tutki-

muskohdetta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 181). Kvalitatiivinen tutkimus auttaa ym-

märtämään tutkimuskohdetta ja selittämään tutkimuskohteen käyttäytymisen ja päätösten 

syitä. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen. (Heikkilä 2010,16.) 
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9.2.1 Kyselylomake 

 

Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse kaikille, jotka olivat työsuhteessa Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksessä lokakuussa 2014. Kyselylomakkeessa on yhteensä 10 kysymystä, joista 

kuusi ovat strukturoituja kysymyksiä, kolme avointa kysymystä ja yksi strukturoidun ja avoi-

men kysymyksen välimuoto tarkoittaen, että valmiiden vastausvaihtoehtojen jälkeen esite-

tään avoin kysymys. Viimeksi mainitsemaa kysymysrakennetta kutsutaan myös sekamuotoisek-

si kysymykseksi jossa osa vastausvaihtoehdoista on annettu ja osa (yleensä yksi) on avoin 

(Heikkilä 2010, 52). 

 

Strukturoiduissa kysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, joista valitaan sopiva tai sopi-

vat. Strukturoitua kysymystä nimetään myös suljetuksi kysymykseksi. (Heikkilä 2010, 50.) 

Kyselylomake edustaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista kokonaistutkimusta, jossa tutkitaan 

koko populaatiota (Heikkilä 2010, 33). Koko populaatio on kaikki jotka tekivät työvuoroja tai 

olivat keikkalaisten työntekijälistalla Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä kyseisenä ajan-

kohtana syksyllä 2014. (Kyselylomake liite 2.) 

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen kysymys on: Millainen on työsuhteesi Espoon sosiaali- ja kriisi-

päivystyksessä? Kysymyksellä on mahdollisuus selvittää onko työsuhteen muodolla merkitystä 

siihen, miten valveutunut työntekijä on virve-päätelaitteen käytössä. Vastausvaihtoehdot ovat 

vakituinen työsuhde tai määräaikainen työsuhde versus keikkavuoroja tekevä. Vakituista työ-

tehtävää ei kyselyssä erotella määräaikaisesta työsuhteesta sillä kummatkin työsuhteet tar-

koittavat säännöllisiä työvuoroja toisin kuin keikkalainen joka tekee satunnaisia työvuoroja. 

 

Kyselylomakkeen toinen kysymys on: Hätäkeskus on lähettänyt tekstiviestin virve-

päätelaitteeseen. Tarvitset lyhyen puheyhteyden hätäkeskukseen. Ohjeistus pyytää sinua en-

sisijaisesti soittamaan hätäkeskukseen jollakin seuraavista puhelimista. Kysymyksellä halusin 

selvittää onko työntekijä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä tietoinen miten hätäkeskus 

ensisijaisesti toivoo että viranomainen on yhteydessä hätäkeskukseen. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksillä 3-4 halusin saada käsityksen siitä miten työntekijä Espoon sosi-

aali- ja kriisipäivystyksessä toimii halutessaan puheyhteyden hätäkeskukseen. 

 

Kysymyksillä 5-7 halusin saada käsityksen siitä miten hyvin Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyk-

sen työryhmä hallitsee virve-päätelaitteen käyttöä. 

 

Kysymyksellä 8 halusin selvittää syyn miksi työntekijä ei käytä virve-päätelaitteen ryhmä-

puhelutoimintoa ollessaan puheyhteydessä hätäkeskukseen. 
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Kysymyksellä 9 halusin saada käsityksen siitä miten tärkeänä Espoon sosiaali- ja kriisi-

päivystyksen työryhmä kokee sen että osaavat käyttää virve-päätelaitetta ollessaan yhteydes-

sä hätäkeskukseen. 

 

Kysymyksellä 10 halusin saada tietää kokeeko työntekijä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykses-

sä että hätäkeskusyhteistyöhön tai virve-päätelaitteeseen löytyy kehittämiskohteita. 

 

10 Viranomaisyhteistyö 

 

Pääministeri Kataisen kuten myös pääministeri Stubbin hallituksen ohjelma pitää tavoittei-

naan lisätä ja selkiyttää viranomaisten keskinäistä yhteistyötä (Valtioneuvoston kanslia 2011, 

27; Valtioneuvosto 2014, 1). 

 

Myös Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön laa-

timaa sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon viestiliikenneohjetta (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2004, 3). 

 

Toukokuusta 2009 lähtien löytyy tilastoa siitä kuinka monta tekstiviestiä virve-

päätelaitteeseen, eli työtehtävää, hätäkeskus on lähettänyt Espoon sosiaali- ja kriisipäivys-

tykselle (Laukkanen, sähköposti 14.5.2014). Lähetettyjen tekstiviestien määrä hätäkeskuksel-

ta Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle on vahvasti nousujohteinen joten on keskeistä, että 

työntekijä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä toimii sovittujen ohjeiden mukaisesti. Vuon-

na 2010 Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys vastaanotti yhteensä 168 tekstiviestiä hätäkeskuk-

selta, vuonna 2013 luku oli jo yli 400 (katso Taulukko). 

 

11 Eettisyys 

 

11.1 Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 

 

Opinnäytetyö noudattaa sairaanhoitajalle asetettuja eettisiä ohjeita, jossa on määritelty että 

sairaanhoitaja muun muassa palvelee yhteisöjä. Opinnäytetyön tavoite on ensisijaisesti pal-

vella Espoon sosiaali- ja kriisipäivystystä. Opinnäytetyö käsittelee viranomaisyhteistyötä, joka 

tarkoittaa että jos opinnäytetyö pystyy korjaamaan tai selventämään jotakin epäselvyyttä, 

joka vallitsee yksikön sisällä niin siitä hyötyvät myös yksikön yhteistyökumppanit. 

Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa todetaan että sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyt-

tä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Opinnäytetyöl-

lä haluan mahdollisuuksien mukaan olla parantamassa sekä ylläpitämässä Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksen työntekijöiden työssä jaksamista. Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa tode-
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taan että sairaanhoitajat vastaavat ammattikuntansa jäsentensä hyvinvoinnista. (Suomen sai-

raanhoitajaliitto ry, Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.) 

 

Sairaanhoitaja toimii moniammatillisissa työryhmissä ja näkemykseni on että sairaanhoitaja 

on mukana huolehtimassa että moniammattillisessa tiimissä työhyvinvointia seurataan ja yllä-

pidetään. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijät edustavat ammattikunniltaan sai-

raanhoitajia sekä sosiaalityöntekijöitä ja eri ammattikuntien parityöskentely on yksikössä kes-

keinen työmuoto. 

 

11.2 Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimuseettiset ohjeet 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa laadittiin opinnäytetyösopimus, jossa opiskelija 

sitoutuu noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita opinnäytetyössä. 

 

Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimuseettisiin periaatteisiin luetaan tietoisuus siitä, että 

terveys- ja sosiaalialan opiskelijana opinnäytetyön tekemiseen sovelletaan vaitiolovelvolli-

suutta, josta on säädetty mm. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(2000/812/15 §) ja Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/3/17 §). Opiskelija si-

toutuu siihen että ei sivullisille luvatta ilmaise yksityisen henkilön tai perheen tietoja, josta 

on opinnäytetyön perusteella saanut tiedon. Opiskelija sitoutuu pitämään tiedonhankinnan 

yhteydessä saamansa yksittäisiä henkilöitä koskevat tiedot luottamuksellisena. Salassapitovel-

vollisuus säilyy opintojen loppumisen jälkeen. 

 

Opiskelija sitoutuu noudattamaan tiedonhankinnassa ja aineiston käsittelyssä luottamukselli-

suutta ja totuudellisuutta. Opiskelija sitoutuu myös kiinnittämään erityistä huomiota siihen, 

ettei opinnäytetyöstä koidu mitään haittaa siihen osallistuville henkilöille. (Laurea-

ammattikorkea, Opinnäytetyösopimus.) 

 

Opinnäytetyössä ei käsitellä sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaan tietoja tai salassa pidet-

tävää tietoa ja vastaajien anonymiteettiä vaalitaan. 

 

12 Tulokset 

 

Hätäkeskuksen virve-päätelaitteen kautta lähettämien tekstiviestien määrä Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystykselle on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana (katso Taulukko). Kum-

mankin viranomaisen tavoitteena on että työ suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti. Yhdes-

sä laadittu toimintaohje ja sitoutuminen toimintaohjeen noudattamiseen on edellytys sille, 

että viranomainen pystyy suoriutumaan työstään vaadittavalla tehokkuudella. 
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Hätäkeskuksen ja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen laatimaa toimintaohjetta ei opinnäyte-

työssä tuoda julki. 

 

Opinnäytetyössä käytettyyn kyselylomakkeeseen vastasi 16 työntekijää 38 työntekijästä joten 

vastausprosentiksi tuli 42 %. 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksellä oli marraskuussa 2014 yhteensä 17 työntekijää jotka 

olivat vakituisessa työsuhteessa tai tekivät sijaisuutta. Keikkalaisia tuona samaisena ajankoh-

tana oli yhteensä 21 työntekijää. 

Työntekijöillä tarkoitetaan kaikkia työntekijöitä jotka tekevät työvuoroja Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystyksessä niin vakituisessa työsuhteessa olevat, sijaisuutta tekevät kuten myös sa-

tunnaisia keikkavuoroja tekevät. 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä yhdeksän (9) työntekijää jotka olivat joko vakituisessa 

työsuhteessa tai sijaisina. Keikkalaisista seitsemän (7) vastasi kyselylomakkeeseen. 

Päätin olla erottelematta eri työsuhteessa olevien vastaajien vastauksia toisiinsa sillä otos oli 

niin pieni että tulos olisi ollut merkityksetön. 

 

Kyselylomakkeen kysymys 2: Hätäkeskus on lähettänyt tekstiviestin virve-päätelaitteeseen. 

Tarvitset lyhyen puheyhteyden hätäkeskukseen. Ohjeistus pyytää sinua ensisijaisesti soitta-

maan hätäkeskukseen (vaihtoehdot määritelty kyselylomakkeeseen): 

 

Lankapuhelin (5)

Ryhmäpuhelu (10)

EOS (1)

 

Kuva 1: Kysymykseen 2 saadut vastaukset. 

 

Viisi työntekijää vastasi lankapuhelin, kymmenen työntekijää vastasi ryhmäpuhelu ja yksi 

työntekijä vastasi että ei osaa sanoa. Oikea vastaus kysymykseen on ryhmäpuhelu virve-

päätelaitteella. Kyselyyn vastanneista 37,5 % ei tiennyt että ohjeistus pyytää työntekijää en-

sisijaisesti olemaan yhteydessä hätäkeskukseen virve-päätelaitteella. 
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Kyselylomakkeen kysymys 3: Lähetät hätäkeskukselle tilatiedon MATKALLA. Millä puhelimel-

la yleensä soitat hätäkeskukseen ilmoittaaksesi tilatietoon liittyvän kohdeosoitteen? 

 

Lankapuhelin (1)

Kännykkä (1)

Ryhmäpuhelu (14)

 

 

Kuva 2: Kysymykseen 3 saadut vastaukset. 

 

Yksi työntekijä vastasi lankapuhelin, yksi työntekijä vastasi kännykkä ja neljätoista työnteki-

jää vastasi ryhmäpuhelu. Hätäkeskus toivoo että viranomainen on ensisijaisesti virve-

päätelaitteella yhteydessä hätäkeskukseen. Tässä tapauksessa hätäkeskus toivoo että työnte-

kijä käyttää ryhmäpuhelutoimintoa ollessaan yhteydessä hätäkeskukseen. 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen tavoite voisi olla, että kaikki työryhmän jäsenet sitoutui-

sivat noudattamaan laadittua ohjeistusta ja käyttäisivät ryhmäpuhelutoimintoa ilmoittaessaan 

hätäkeskukselle tilatietoon liittyvän kohdeosoitteen. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksen 4 vastausrakenne oli samankaltainen kun kysymyksessä 3. Oh-

jeistus pyytää työntekijää ilmoittamaan kohdeosoitteen virve-päätelaitteen ryhmäpuheluna ja 

näin suurin osa kyselylomakkeeseen vastanneista toimikin. 

 

Kyselylomakkeeseen vastanneista muutama työntekijä käytti tietyssä työtehtävässä muuta 

puhelinta kommunikoidessaan hätäkeskuksen kanssa kun mitä ohjeistus kehoittaa. Hätäkeskus 

lähettää vuosittain satoja tekstiviestejä, eli tehtävänantoja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyk-

selle. Oletan että koko työryhmän sitoutuessa ohjeistuksen noudattamiseen, työntekijällä on 

helpompi omaksua toimintatavat. 
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Kyselylomakkeen kysymys 5: Tiedätkö mistä puheryhmästä tavoitat hätäkeskuksen? 

Kyllä tiedän (13)

En tiedä (3)

 

 

Kuva 3: Kysymykseen 5 saadut vastaukset. 

 

Kolmetoista työntekijää vastasi että tietävät mistä puheryhmästä tavoittavat hätäkeskuksen, 

kolme työntekijää vastasi että eivät tiedä mistä puheryhmästä tavoittavat hätäkeskuksen. 

Puheryhmä ei ole julkista tietoa, joten siksi opinnäytetyössä ei tuoda julki mitä puheryhmää 

työryhmän tulee käyttää tavoittaakseen hätäkeskuksen. Voidakseen tehdä ryhmäpuhelun, vir-

ve-päätelaitteen käyttäjän tulee tietää mistä puheryhmästä hän tavoittaa hätäkeskuksen. 

 

Kyselylomakkeen kysymys 6: Mikä on hätäkeskuksen kutsumanimi VIRVE-verkossa? 

HäKe (10)

En tiedä (4)

HäKe/hätäkeskus
(1)

KRV (1)

 

Kuva 4: Kysymykseen 6 saadut vastaukset. 

 

Kymmenen työntekijää vastasi HäKe, neljä työntekijää vastasi En tiedä, yksi työntekijä vasta-

si HäKe tai hätäkeskus ja yksi vastasi KRV. Oikea vastaus on HäKe. 

Ryhmäpuhelu aloitetaan lausumalla yksikön nimi johon halutaan saada puheyhteys. 
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Kyselylomakkeen kysymys 7: Mikä on Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen kutsumanimi VIR-

VE-verkossa? 

 

Sosiaali Länsi-Uusimaa
511 (6)

SLU 511 (4)

En tiedä (3)

Sosiaali Länsi-Uusimaa
115 (1)

ESPOO SOSKRIP (1)

Sosiaali Länsi-Uusimaa
511/SLU 511 (1)

 

 

Kuva 5: Kysymykseen 7 saadut vastaukset. 

 

Kuusi työntekijää vastasi Sosiaali Länsi-Uusimaa 511, neljä työntekijää vastasi SLU 511, kolme 

työntekijää vastasi että eivät tiedä, yksi työntekijä vastasi Sosiaali Länsi-Uusimaa 115, yksi 

vastasi ESPOON SOSKRIP ja yksi vastasi Sosiaali Länsi-Uusimaa 511 tai SLU 511. 

Oikea vastaus on Sosiaali Länsi-Uusimaa 511 (lausutaan viisi-yksi-yksi). 

 

Työryhmän kannattaa käyttää samaa, yhdessä sovittua nimitystä niin yksikölleen kuin hätä-

keskukselle niin se mitä todennäköisemmin selkeyttäisi toimintaa. 

 

Kyselylomakkeen kysymys 8: Jos et käytä virve-päätelaitteen ryhmäpuhelutoimintoa ollessa-

si yhteydessä hätäkeskukseen, se johtuu siitä että: 

 

Yksi työntekijä vastasi että ”ei osaa”, yksi työntekijä vastasi että ”ei uskalla” ja yhdeksän 

työntekijää vastasi avoimeen kysymykseen. 

Tässä avoimeen kysymykseen saadut vastaukset: 

 ohjeistus oli hieman sekava 

 harvoin tarve käyttää ryhmäpuhelutoimintoa ollessaan yhteydessä hätäkeskukseen 

 haluan enemmän tietoa viestistä ja puhelu on pidempi 

 se ei aina tunnu luontevalta, ainakin jos on paljon asiaa 

 VIRVE-verkko on kaatunut, laite on rikki tai haluan keskustella hätäkeskuksen kanssa 

pidempään ja niin että asiakkaan henkilötiedot paljastuvat 

 laiskuus 

 en halua että kaikki puheryhmässä olevat kuulevat keskustelumme 

 kyseessä usein tietojen tarkentaminen, joka vaatii pidemmän puheyhteyden 
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 muiden sosiaalipäivystysten kanavalla kommunikointi häiritsee päivystysten toimin-

taa, sillä virve-päätelaitteen kaiutin on pidettävä sellaisella äänenvoimakkuudella et-

tä mahdolliset huhuilut kuulee, välillä ei osaa tai uskalla, vaatii toistamista ja harjoit-

telua 

 

Työntekijäkokous mahdollistaa sen, että virve-päätelaite voi olla kokousagendalla joka kerta 

mikäli siihen liittyy epäselvyyttä. 

 

Kyselylomakkeen kysymys 9: Pidätkö tärkeänä että osaat käyttää virve-päätelaitetta asioi-

dessasi hätäkeskuksen kanssa? 

Viisitoista työntekijää vastasi kyllä, yksi työntekijä vastasi että ei pidä tärkeänä että osaa 

käyttää virve-päätelaitetta asioidessaan hätäkeskuksen kanssa. 

 

Kyselylomakkeen kysymys 10: Onko hätäkeskusyhteistyöhön tai virve-päätelaitteeseen liitty-

vää asiaa joka mielestäsi kaipaa selvitystä tai tarkennusta? 

Tässä avoimeen kysymykseen saadut vastaukset: 

 Vakiintunut ja selkeä yksinkertainen käytäntö, jota kaikki noudattavat, niin hätäkes-

kuksessa kuin soskriisipäivystyksessä. Ohjeet yksinkertaiset ja selkeät sekä helposti 

löydettävissä. 

 Keikkalaisetkin tarvitsisivat koulutusta virve-päätelaitteen käyttöön. Käyttäessäni vir-

ve-päätelaitetta joudun pyytämään joka kerta opastusta vakituiselta henkilökunnalta. 

 Yleisesti ottaen virve-päätelaite on erittäin huono laite varsinkin yksikössä missä teh-

dään kriisityötä, tuottaa melua ja hälinää. 

 Jos ja kun tulee jotakin muutoksia käytäntöihin, ne voisivat tulla suorina ohjeistuksi-

na hätäkeskukselta esimiehelle, joka voisi jakaa ne työryhmälle. 

 Virve-viesteistä on usein erittäin vaikea selvittää kenestä/mistä on kysymys jolloin 

lastensuojeluilmoitusta on lähes mahdoton laatia ellei tehtävä vaadi toimenpiteitä. 

 Haluaisin oppia Virven käytön mahdollisimman hyvin. Nyt opastus ollut työvuoro- ja 

tapahtumakohtaista. Perehdytystä olen aina saanut asian hoitamiseen. 

 Silloin kun viestissä on mukana poliisipartio: Mitä meiltä odotetaan, ottaako poliisi-

partio meihin yhteyttä jos tarvetta soskriisipäivystykselle? Voimmeko luottaa tähän? 

Vai jätämmekö soittopyynnön poliisille (huutamalla Virveen)? Vai lähdemmekö vaan 

suoraan paikalle? Mikä on hätäkeskuksen toivomus siitä miten toimimme? Mikä on po-

liisin toivomus siitä miten toimimme? Lopullisen arvion teemme kuitenkin ME. 

 Tarkennusta ketkä viranomaiset ovat hoitamassa tehtävää. On ollut useampia tilantei-

ta, joissa viestissä ei näy että poliisi on hälytetty hoitamaan tehtävää, mutta ovat 

kuitenkin sitä hoitamassa. 

 Tarpeeksi usein yhteistapaamisia hätäkeskuksessa jatkossakin. Yhteistapaamisen jäl-

keen aina tsemppaa eri lailla Virven käytössä. 
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Kysymykseen 10 saadut vastaukset tarjoavat Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen työryhmälle 

hyviä aiheita oman toimintansa kehittämiseen. 

 

Kun Espoon sosiaali- ja kriispäivystys haluaa tarkentaa hätäkeskukselta saamaansa tekstivies-

tiä niin yksikkö lähettää hätäkeskukselle sovittuja tilatietoja. Tietyissä tilanteissa Espoon so-

siaali- ja kriisipäivystyksen tulee ottaa puheyhteys hätäkeskukseen tarkentaakseen työtehtä-

vän eteneminen ja tuolloin virve-päätelaitteen ryhmäpuhelutoiminta on ensisijainen vaihto-

ehto. Jos Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys tarvitsee hätäkeskukselta tarkennusta vastaanot-

tamaansa tekstiviestiin, yksikön tulee ensisijaisesti käyttää virve-päätelaitteen ryhmäpuhelu-

toimintoa. Toisena vaihtoehtona voisi olla yksilöpuhelu hätäkeskukseen virve-päätelaitetta 

käyttäen mikäli yksiköt näin päättäisivät, esimerkiksi tilanteissa jossa käsitellään arkaluon-

toista tietoa. Tietääkseni Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys ei tällä hetkellä käytä virve-

päätelaitteen yksilöpuhelun tarjoamaa mahdollisuutta. 

 

Kyselylomake osoitti että on tarpeellista muistuttaa että virve-päätelaite on viranomaisten 

ensisijainen yhteydenottotapa hätäkeskukseen. Kyselylomake ilmensi myös että perusteiden 

hallinta on edellytys tehokkaalle virve-päätelaitteen käytölle. Perusteiksi määrittelen puhe-

ryhmän, josta hätäkeskuksen tavoittaa sekä miten hätäkeskusta tai Espoon sosiaali- ja kriisi-

päivystystä kutsutaan VIRVE-verkossa. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys on kirjannut edellä-

mainittuja tietoja toimistonsa ilmoitustaululle helpottaakseen jokapäiväistä virve-päätelaite 

työskentelyä. 

 

Kävin haastattelemassa työntekijöitä Helsingin ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksissä hei-

näkuussa 2014. Haastatteluiden tavoite oli kuulla miten yksiköt organisoineet toimintaansa 

liittyen virve-päätelaitteen käyttöön ja jakaa heidän toimivia käytäntöjään Espoon sosiaali- ja 

kriisipäivystykselle. Haastatteluista tehtiin poimintoja. Haastattelun runko löytyy liitteestä 3. 

 

Yhdeksi haastattelun aihe-alueeksi valitsin vastaavan kriisityöntekijän työtehtävät. Haastatte-

luissa halusin selvittää miten pääkaupunkiseudun muut sosiaali- ja kriisipäivystykset hyödyn-

tävät vastaavan kriisityöntekijän työnkuvaa kehittäessään yksikköään. 

 

Johtavan kriisityöntekijän työtehtävät tulevat olla tarkasti määritelty (Vikström, 2014; Man-

ninen, 2014). Johtavan kriisityöntekijän ja muun työryhmän tulee tietää mitkä työtehtävät 

kuuluvat johtavalle kriisityöntekijälle. Puolet johtavan kriisityöntekijän työstä on työn kehit-

tämistä. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä johtava sosiaalityöntekijä sekä johtava kriisi-

työntekijä vetävät yhdessä kuukausittain pidettävää työryhmäpalaveria. Yksikkö käy kerto-

massa toiminnastaan yhteistyökumppaneille eli tekee tutustumiskäyntejä sairaaloihin ja pe-

lastustoimeen. Verkostoituminen on osa johtavan kriisityöntekijän työtä. (Manninen, 2014.) 
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Toimiston ilmoitustaululle on kirjattu tietoa jota tarvitaan päivittäisessä virve-

päätelaitekäytössä kuten yksikön kutsumanimi VIRVE-verkossa, lastensuojelun sekä kriisityö-

tehtävän tehtäväkoodit, hätäkeskuksen puheryhmä sekä tilatietojen vaihtoehdot on kirjattu 

auki. Jokaisella työpisteellä aukikirjoitetut tilatiedot ovat käden ulottuvilla. Työntekijät ovat 

todenneet että virve-päätelaite on hyödyksi työryhmälle ja työryhmällä on neutraali lähesty-

minen virve-päätelaitteen käyttöön. (Vikström, 2014.) 

 

Arvioidessani kyselylomakkeen validiteettia pohdin, onko mahdollista että kyselylomakkeen 

kysymykset 6 ja 7 voisi tulkita väärin. Kysymyksissä tiedustelen yksiköiden kutsumanimeä tar-

koittaen että miten yksikköä kutsutaan kun käytetään ryhmäpuhelutoimintoa. Kysymyksessä 

en hakenut lyhennettä joka on määritelty jokaiselle joka toimii VIRVE-verkossa. Espoon sosi-

aali- ja kriisipäivystystä kutsutaan VIRVE-verkossa ”Sosiaali Länsi-Uusimaa 511” ja yksikön ly-

henne on SLU511. 

 

Ohjeistuksessa joka laadittu Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja hätäkeskuksen välillä löy-

tyi kaksi kirjoitusvirhettä. Ohjeistukseen kirjattu Käyttätarkoitus tarkoittaen Käyttötarkoitus 

ja tilatiedossa Kohteessa, puuttuu sana ”ei” lauseessa: ”Mikäli tehtävä ei edellytä kohteessa 

käyntiä, tätä tilatietoa ei pidä käyttää”. 

 

13 Pohdinta 

 

Valitsin tietoisesti itselleni haastavan aiheen opinnäytetyöksi. Virve-päätelaitteeseen ja VIR-

VE-verkkoon liittyvää kirjallisuutta on niukasti saatavilla kirjastoista. Virve-päätelaite on vi-

ranomaiskäytössä oleva työväline, joten on rajoituksia siitä mitä tietoa saa julkaista. Oletan 

että työskentely opinnäytetyön parissa olisi ollut vielä antoisempaa jos olisin löytänyt työpa-

rin opinnäytetyön tekemiseen. 

 

Virve-päätelaitteen arkikäyttö mahdollistaa virve-päätelaitteen käyttöä erikoistilanteissa. 

Virve-päätelaitteen käyttö ja puhetapa eroaa tavallisesta puhelimesta ja asianmukaisen puhe-

tavan oppii vain virve-päätelaitetta käyttämällä. Itse ajattelen että tekstiviestin saapuessa 

virve-päätelaitteeseen, kaikki viestintä pystytään hoitamaan virve-päätelaitteella ja suuron-

nettomuustilanteessa, VIRVE-verkko saattaa olla ainoa toiminnassa oleva verkko. 

 

Helsingin ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksillä on nimetty päällikkö jonka toimipiste on 

yksikön tiloissa. Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksellä ei ole päällikköä. Tarkoittaako tämä 

että Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on vähemmän resursseja työn toteuttamisessa ja 

kehittämisessä? 
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Opinnäytetyössä toteutettu työntekijäkysely osoitti että on tarpeen painottaa että virve-

päätelaite on viranomaisen ensisijainen yhteydenottotapa hätäkeskukseen. 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys vastaanotti hätäkeskukselta yhteensä 600 tekstiviestiä, eli 

toimeksiantoa virve-päätelaitteen kautta vuonna 2014. Työntekijäkysely ilmensi että on ai-

heellista muistuttaa työntekijöitä virve-päätelaitteen perusteista kuten millä nimillä eri toi-

mijoita kutsutaan VIRVE-verkossa. Kyselyyn vastanneista miltei kaikki pitivät tärkeänä että 

osaavat käyttää virve-päätelaitetta asioidessaan hätäkeskuksen kanssa. 

 

Jatkotutkimus voisi olla seurantatutkimus, jossa tiedustellaan samoja asioita Espoon sosiaali- 

ja kriisipäivystyksen työryhmältä esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden päästä. Seurantatut-

kimuksessa voisi käyttää tässä opinnäytetyössä tehtyä kyselylomaketta. 

Jatkotutkimus voisi myös selvittää käyttääkö Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys yksilöpuhelua 

hyödykseen ja olisiko siitä yksikölle lisäarvoa tilanteissa jotka vaativat erityistä tietosuojaa. 
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Kuvat 

 

Kuva 1: Kysymykseen 2 saadut vastaukset. 

Kuva 2: Kysymykseen 3 saadut vastaukset. 

Kuva 3: Kysymykseen 5 saadut vastaukset. 

Kuva 4: Kysymykseen 6 saadut vastaukset. 

Kuva 5: Kysymykseen 7 saadut vastaukset. 
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Taulukko 

 

Hätäkeskuksen lähettämien tekstiviestien määrä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle ajan-
jaksolla 1.5.2009-31.12.2014 (Laukkanen, sähköposti 2015). 
 

Ajanjakso Vastaanotettujen tekstiviestien määrä 

1.5.2009-31.12.2009 113 

1.1.2010-31.12.2010 168 

1.1.2011-31.12.2011 260 

1.1.2012-31.12.2012 329 

1.1.2013-31.12.2013 438 

1.1.2014-31.12.2014 600 
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Liite 2 Kyselylomake 

 

Kyselylomake Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykselle 

 

Tämä kysely on lähetetty kaikille jotka tekevät työvuoroja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyk-

sessä. Palautteesi on arvokasta. 

 

Kysely on osa opinnäytetyötä jota suoritan Laurea Otaniemessä. 

 

VASTAUKSET KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI. Tulokset esitetään koko työryhmälle. 

 

Yhteistyöterveisin 

Camilla Långström 

camilla.langstrom@gmail.com 

 

 

 

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksellä ja Keravan hätäkeskuksella on yhdessä sovitut toimin-

taohjeet yhteistyölleen. Kyselylomakkeella halutaan kehittää Espoon sosiaali- ja kriisipäivys-

tyksen toimintaa sekä tukea työntekijöiden työssä jaksamista. Kyselylomakkeessa on 10 kysy-

mystä. 

 

Ohjeet kyselylomakkeen täyttöön: 

-valitse yksi (1) vastausvaihtoehto/kysymys 

 

Merkitse vastauksesi kirjaamalla X valitsemasi vastausvaihtoehdon kohdalle (_X_). Vastattuasi 

kaikkiin kysymyksiin, pyydän lähettämään vastaukset minulle. 

 

Kyselylomakkeessa käytetään nimikettä virve-päätelaite tarkoittaen virve-puhelinta. Ryhmä-

puhelulla tarkoitetaan tilannetta jossa painat virve-päätelaitteen tangenttia. 

 

Vastaathan kyselyyn 16.11.2014 mennessä. 

 

 

 

1. Millainen on työsuhteesi Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä? 

 

___ vakituinen/määräaikainen työsuhde 

___ keikkalainen (teen satunnaisesti työvuoroja Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä) 

mailto:camilla.langstrom@gmail.com
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2. Hätäkeskus on lähettänyt tekstiviestin virve-päätelaitteeseen. Tarvitset lyhyen puheyhtey-

den hätäkeskukseen. Ohjeistus pyytää sinua ensisijaisesti soittamaan hätäkeskukseen: 

 

___ lankapuhelimella 

___ kännykällä 

___ virve-päätelaitteella ryhmäpuheluna 

___ en osaa sanoa 

 

3. Lähetät hätäkeskukselle tilatiedon MATKALLA. Millä puhelimella yleensä soitat hätä-

keskukseen ilmoittaaksesi tilatietoon liittyvän kohdeosoitteen? 

 

___ lankapuhelimella 

___ kännykällä 

___ virve-päätelaitteella ryhmäpuheluna 

 

4. Lähetät hätäkeskukselle tilatiedon KULJETTAA. Millä puhelimella yleensä soitat hätä-

keskukseen ilmoittaaksesi tilatietoon liittyvän kohdeosoitteen? 

 

___ kännykällä 

___ virve-päätelaitteella ryhmäpuheluna 

___ lankapuhelimella 

 

5. Tiedätkö mistä puheryhmästä tavoitat hätäkeskuksen? 

 

___ kyllä tiedän 

___ en tiedä 

 

6. Mikä on hätäkeskuksen kutsumanimi VIRVE-verkossa? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Mikä on Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen kutsumanimi VIRVE-verkossa? 

 

___________________________________________________________________________ 
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8. Jos et käytä virve-päätelaitteen ryhmäpuhelutoimintoa ollessasi yhteydessä hätäkes-

kukseen, se johtuu siitä että: 

 

___ en osaa käyttää virve-päätelaitetta 

___ en uskalla käyttää virve-päätelaitetta 

___ muu syy; mikä: ___________________________________________________________ 

 

9. Pidätkö tärkeänä, että osaat käyttää virve-päätelaitetta asioidessasi hätäkeskuksen kanssa? 

 

___ kyllä 

___ en 

 

10. Onko hätäkeskusyhteistyöhön tai virve-päätelaitteeseen liittyvää asiaa joka mielestäsi 

kaipaa selvitystä tai tarkennusta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

 

Pyydän lähettämään vastaukset minulle camilla.langstrom@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camilla.langstrom@gmail.com
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Liite 3 Haastattelu Vantaan ja Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystysten johtavassa asemassa 

oleville työntekijöille 

 

Perehdytys: 

1.Miten perehdytys virve-päätelaitteeseen on järjestetty? 

 

2.Onko virve-päätelaitteen perehdytys sama vakituisessa työsuhteessa olevalle kuin keikkalai-

selle? 

 

3.Onko virve-päätelaitteen perehdytykseen olemassa ohjetta tai testiä? 

 

4.Tuleeko mieleen toimintatapa tai työväline, joka on osoittautunut erityisen hyödylliseksi 

virve-päätelaite perehdytyksessä? 

 

 

 

Kriisityön vastaava: 

1.Mitkä ovat kriisityöstä vastaavan työntekijän työtehtävät? 

 

2.Kuka vastaa, että toimintaohjeet yksikön ja hätäkeskuksen välisessä virve-

päätelaiteviestinnässä ovat ajan tasalla? 

 

3.Kuinka usein pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystysten kriisityön vastaavat tapaavat? 

4.-Onko erityisiä toiveita näihin tapaamisiin liittyen? 

 

5.Mahdollistaako työnantaja enemmän kriisityön koulutusta yms. nimetylle kriisityön vastaa-

valle? 

 

6.Kuka on kriisityön vastaava yksikössänne? 

 

 

 

Johtaminen: 

1.Mitkä ovat esimiehen ajatukset virve-päätelaitteeseen liittyen? 

 

2.Onko virve-päätelaite säännöllisesti aiheena työryhmän kokousagendalla? 

 

3.Miten esimies kokee että työryhmä on asennoitunut virve-päätelaiteen käyttöön? 


