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Tutustutaan yhdessä ja otetaan käyttöön 
112 Suomi-sovellus

Tilaisuuden tavoitteet:

❑ Mikä 112 Suomi-sovellus on?

❑ Joko sinulla on käytössä 112 Suomi-sovellus? Saat opastusta sen lataamiseen. 

❑ Tiedätkö mitä kaikkea 112 Suomi-sovelluksesta löytyy?

❑ Rohkaistu käyttämään 112 Suomi-sovellusta nopean avun paikalle saamiseen 

❑ Vie hyvää asiaa eteenpäin esim. opasta lataaminen ystävällesi, järjestä yhteisiä 
lataushetkiä kaveriporukassa tai yhdistystoiminnassa 

❑ Muistathan päivittää sovellusta silloin tällöin

sydan.fi



Mikä on 112 Suomi-sovellus

sydan.fi

❑ Maksuton, 
❑ 112 numeroon voi soittaa vaikka ei olisi saldoa 

tai ei ole simkorttia puhelimessa
❑ Valtakunnallinen 
❑ Kaikissa EU maissa toimiva
❑ Viranomaistiedotekanava

joka yhdistää saumattomasti 112 toimijat
❖ Hätäkeskuslaitoksen
❖ Poliisin
❖ Pelastustoimen
❖ Ensihoidon
❖ Sosiaalipäivystyksen ja 
❖ Rajavartiolaitoksen

❑ Hätäkeskuksia 6, 
❑ Puhelu ohjautuu vapaana olevalle hätäkeskuspäivystäjälle
❑ ”Hätäkeskus, Nödcentralen”  kaksi kielinen. 

1. Apua oikeaan paikkaan 
hätä ja 
ongelmatilanteissa

2. Apua eri tilanteisiin

3. Vältä vaaratilanteet

4. Löydä nopeasti 
lähimmät sydäniskurit  



112 Suomi-sovelluksen 
lataaminen

Ota oma älykännykkäsi esille. 

On erilaisia puhelimia, joissa on erilaisia 
ohjelmistoja:

Android, Microsoft,  Samsung

Etsi omasta kännykästäsi sen tukema  
sovelluskauppa =app, josta voidaan 
ladata  monenlaisia ohjemia

SOVELLUSKAUPPA

Play Kauppa
App Store

Galaxy Store
Microsoft Store

kuvake löytyy
kännykän 
ns. työpöydältä



Etsitään sovellus ja asennetaan se

sydan.fi

Kirjoita hakukohtaan 



Salli sijainti, lisää puhelinnumero  

sydan.fi

Numerot tulevat esiin kun klikkaat kirjoituskohtaa viivalle

Tallenna



Viimeistellään vielä

Haluatko vastaanottaa vaara- ja 
liikennetiedotteet?

Myös ne ilmoitetaan paikannustietoon 
pohjautuen lähialueeltasi.

OTA KÄYTTÖÖN

Etsi kuvake klikkaa auki



Video: 
Lapsi soittaa 112 

sydan.fi

https://youtu.be/yrk7qHZJZY0   

https://youtu.be/yrk7qHZJZY0


Soita 112  - päänäkymä

sydan.fi

Soittonappi – kun painat 1 tai 2 kertaa soitto menee
Hätäkeskukseen.

Paikannustiedot missä olet, mistä soitat
❑ Sijainnin määrittäminen perustuu sateliittien

kautta tulevaan tietoon ja on tarkka 
Kts. Kuvan paikannustarkkuus 20m

Valikot joista päästää muihin sisältövalintoihin



Mitä sovelluksesta 
löytyy?

Alarivillä 

tiedotteet, palvelut ja asetukset 

Ylärivillä

4 erilaista  valikkoa



Mitä sovelluksesta 
löytyy

Alarivillä palvelut ja

Ylärivillä 
päivystysnumerot



Muut palvelut

sydan.fi

Alarivillä palvelut  ja

Ylärivillä muut palvelut



SYDÄNISKURIT 
siinä ympäristössä 
missä niitä katsot

10 lähintä



Etsi sydäniskurin sijaintipaikka ja 
tarkastele saatavuutta  

sydan.fi

Sydäniskurin 
yhteyshenkilö

Tiedot sydäniskurin 
Sijainnista ja 
saatavuudesta

Kännykällä suora
Soittomahdollisuus

Kartta näyttää nopeimman reitin 
sydäniskurin luo
- Aika mikä kuluu matkalle, 

riippuen miten liikut

Jos olet sallinut 
paikannuksen

Karttapalvelussa
Valinta: ”aloita” 
saat sanallisen
ohjauksen reitille.



Toimintaohjeita

Alavalikosta palvelut
Ja
Ylävalikosta toimintaohjeet



Kutsu nopeasti apua-
käytä 112 Suomi-

sovellusta

Ole rohkea auttamaan! 

1. Herättele, puhuttele ja ravistele

2. Soita 112 ja noudata ohjeita

3. Tarkista hengittääkö kaveri?

4. Jos ei, aloita nopeasti elvytys 
(eloton) 

5. Löytyykö lähellä sydäniskuri? Pyydä 
paikalle tulleita etsimään ja 
hakemaan



sydan.fi

https://www.youtube.com/watch?v=I1KmlVYRUhA

Tutustu ja varaudu ennakkoon

Sydänpysähdystilanteissa ensimmäinen auttaja on 
usein ohikulkija - meistä kuka tahansa.

Sydäniskureita Seinäjoen ympäristössä www.defi.fi

Sydäniskureita on Suomessa jo noin 5500. 
❑ 112 Suomi-sovelluksen kautta löydät 10 lähintä
❑ Tutustu www.defi.fi rekisterissä laajemmin

Mikä on sydäniskuri (defibrillaattori)?

https://www.youtube.com/watch?v=I1KmlVYRUhA
http://www.defi.fi/
http://www.defi.fi/


Päivitä 
112 Suomi-sovellus 

Päivitystarve on

❑ jos paikannuskoodit eivät näy sovelluksen 
etusivulla

❑ Jos sovelluksesi ilmoittaa päivitystarvetta

Päivityksen voit tehdä

❑ Poistamalla sovellus ja lataamalla uudelleen

❑ Käynnistämällä sovelluksen lataus 
sovelluksen antaman ilmoituksen jälkeen

❑ Tai avaamalla sovelluskauppa- hakemalla
112-suomi sovellus ja aloittamalla lataus.
Ohjelma ilmoittaa onko latauksen tarvetta. 
Paina lataus käyntiin jos tarve on.



Vie sinäkin tärkeää 
asiaa eteenpäin.

Kiitos 

anne.kettula@sydan.fi


